
~ ~: ' Bulgaristanda 
8eş ·-
4sırhk 

sa retten 
onra 
Bulgar radyoawıun iddia et; 
tiii libi, Bulgari8tanm gtiııe-
11 doğmuyor. 63 sene enet 
dolan bu gilnet aym günde 
ebediyen batıyor. ÇUDkl ar .. 
tık ne olursa oı.uıı. Bulgar 
1ar için mtıstakil bir hayat 
Jnıwnı kalmamJltır. Bulga
.rlet.an inUhar etmiftir. DiriL 
•ek kabWyetini haiz olsaydı 
bu tarzda ölmezdi. 

Y atlan 16 ile 65 
arumda bulunan 

erkekler İçin 

Sivil 
seferber
lik illn 
edildi 

Sofyadaki lngı1iz 
elçiainin Bulpr . 

Bapelciline aözleri: 

Al••la ... 
llı••waeatma 

..... _~_azan: ••a•ırorıau 
~CaldtYalfl• 
... ~~-- .... Unutmayı~ ki 

Musohni de Alman 
zıtarına ınanmıştı 
Ne acı inla.arihayale 
uiradıiını aördünb 

SON 

A 

Fransız 
Fasında 
Alman 

askerlerı var 

1ngiUz 
donanması 

1 

aırcl Al1r feza 
•••tı•ııı nlll 

Wllat l ltl 
lataabaı iJdDcl aCJr eea _.,.. 

ıneaf relll Ba7 Jtenm1 ba -.ıa -. 
•t~~ba ......... 

•"•• .......... ··---· •u • .. :Cllf 
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RoZita: "iki foraayı en aüzeÜ>ir :a~ 1'ımJ1 e&ı cö
mertı ve taniz aülütü ile aet&mladı1-s.U. ••ipek 
eteklerinin hqırbaı,. demlndenber orayı doldur.an 
amel kokunun MÜ aı"b~cli..... . .. 

Dq4i; ckJ!Jran..lmıza eliDl claJlt,.M 
7~ .a;Jstı ve ~ 

!ki lll&k bt1yttk bir tePll ıettr •· 
mlflerdi: ktlçtlk bir taburaıun a.a. 
tb.e koydular; sonra çorba geldli 
Jm.ı:m·ı bindi ~lc:U. ))al PldL 
~·bir iftahla yedlla, bir bl 
mı .._ Qemm dbWdu Jdı 

-,...8ulan llabll olaydı .... 
.mldekl yo)dqlara g&ı.dereiıü9ey • 

lrc,J BS ıı .-~N•~ ,_, MART ıtU 

o • ij a:: ::az 

mU§tar. 

Dabiliy, vekilinin 
tetkikleri 

Ra.,ta C&lllt Talem. -lrCllllfUIDUS 
Alm~ .... ı.,1lklı aakalelllDoe Al· 
m&ll19 ... ~ ....... bul~ 
su. bunun manuı tıaertııde ctad! m· 
rette d~tııımeııln bulQDID en mtlhim 
vUifest oldufUDu,, Alman matbuat 
bQroeunuıa l'Urkiy• lıakluDda Alman· 
yanın doftane lıiai,at bUlecfttı balr,. 
lmıdak1 temJnatmm bizi bUWla bUtUD 
uyanık bulwunap cevkedecek &raz· 
d&D oldul'UJlU kaydetmektedir. 
Atmanyaıuıı a mUme)'Yts Tuti 

kOlllfU)an:m )'Utmak oldulUDU. ~ 
)'Utan bollkabaalarm Almanyanm ıee 
terdtli marifet )'Umda &d! "'1'er çı 
rü ka,aeaJclarmı ,.an m~. 
Alman trtn& tekDıt'..nbl bQtOn 'ddlala. 
n htllfma ckıtımemtf oldutuzıu, Al· 
manıanı\ tıecrUbeden g~ ııu ..W· 
lerden Balkanlarda vazgec;m•lertne 
btçblr eobeb olmadltmı kaydediyor " 
diypr kJ • 

.. ~ ............. &lan. 
vaadlert bmalan. telblp 'N IDllAı'ları 

. blçlllr -- ifade .....,.... lllWd9 
fGplle .,...dll'IDMI kıap ede• ıe.t.e.. 

rltlerıleıı ...... bir 191 detll•· Al 
many1a ....,.. Mlete ...,. ......... "' 
• ~ti oH.-. llaMll ..... -llalla 
............. eneı lıılr ademi tıet9\'la 
.-.O. lılr dOetlak =-tsedell ft w 
tn s11ı1 •+r ,., , ......,.. ~ 
,.. ,. ..... lıılr tecıavtllılt - .... 
lııUıaa lmMr lalllr edtr. 8G ..,. Bal 
........ llPftacle, ~ llal· 

Şark Demir 
yolları 

memurları 
Verilecek ikraml~e 
miktan ı-alclaadakf 
~rapora "-··· •. ,,. ........ 

..,_.. il* lı•t JIDM'i .. 1 J?' 5 
mab."1111 .... ....... ..... ,...,...... ....... -- ft..,.. ............ ,. --- ..... -....-...-w ...... 
_...... ............. ewıı '1'lds 
~~ ...... .... 
.......... ~11'111--
-- ........... ,. IDtlbl ....... 
USUia .... lıu c1a...- buDdu '* 
.............. 'l'lrll mıemurıar ....... 
Dttloll,.S\llD' JUIDlltık. 
...... ftl'dll1 bu Dk -

.. ..,. ...... memurlara "'*8111 

...,. ~ t.ayblble ...... 
tir. ............ bir ebUhlbN 11111JııldU 

..... .,. ~ •ı••nnttn'· .,._ 
na bu mlİbllD daftlllll bir_....--. 
akdoluuaak " eldlldbn tetktldertDI 
llaMI ..... tapOl'UDU ftradfll mail• 

kemecie rapor okwlaoak " lıO&lma 
buna gl:re karar verllecektlr 

Kefwh §U'k- deDall')'01la1' btnler 
ce meırıur -n ma.tabdeml bu karan 
alAka ne beklemektıedfl'. 

Darüşşef akada 
kızlar kısmı 

........... bNaia 

ipek ve Vün!ş 
firmaları 

birleştiriliyor 

Cumartesi gUnü umumi 
heyet toplanbn var 

Buna, Aabn. Ye 
latanbuldaki fabrikalar 
tek eldea idare edİiecek 

Jenelc:e. ı, ... " llnllDdaD ku. 
nalan mnal mOı•••'fl' olaa lpekil ve 
YUDif ,.._,,,_, ~-- prı.t 
lerlD ~tlrllWll &alrarr1ll •tmı,ur. 
Bu bfr lk1 ~ &emat1 .... Buna 
doku!mıldlk ft t.IUIDt&j '?ilk UODlm 

flrke::t • Alllıara eeuuoaı falıl'lkuı 
Tllrk anoa1ID flrketl llQetl mnuml • 
,.ıen &JTl ap .,.._.. ber Uu 

flrketia WdlfHıl• · · flrkeUer 
meafuUeriDe daU UJ1UD görerek bu 
aa kar&& nrmiftir. Bu aım 9CllllUDda 
lk1 prır.t heJetl ıamum1J9lerl •Ofte. 
nk8D top'tnanlt blllıflM•ha tüli" 
t.atblkatmı _..,.k .. ~ ft tımau 

kabul edeeeklerdlJ' • 
()tren••• n• _... 1lill iki bOyQk 

ftrmaDm blrlepıelll nnıpı tpeld,e 
Utlbaaı ....... t?ı•!ı1rr· tladan 
eoara 11191dt1P 8unMla "ı.&u1181da 
Balat :a ....... fürlblU'lle TGlllflD 

. ADkarada bulunaıı tabrlkul tek ..... 
idare OIGMClll&a'. 

ıı:-..n tpeldf labrlb!armdall otan 

BaEattalü - ~ ,... fabrtkall 
,.... ~ ...... çıebpl•"*• "bu 
IUNtlıa tfrketlerlD meealal J9kditerUe 
.....,... buluDU)'Ol'dU. Bu De fabrika· 
Dm ........................ -
ttı ed!lmlf, murat aaltııauf ve ae· Uoedl...,..,..,..... ...... '9dlllDtl o. 
ıaoektır. 

......... ta611 
ell.llcıll 

En eakt irfan m'1.....eleıimlr 
den olan DartlHafakayı kuru ft 
yaşatan Ttlrk Okutma Kmummaaa 
D~:ı!akanm idare w tedrtatı
lllD yeni ıekll ve b'"''MB kuntla • 
cak kızlar JmmJ lçbl ana ••••ae• 
mellnln ~ meebarf • 
yet hlaıl olmut ve bir proje ham'. 
lanmıP. 

'l"llı1l Okutma Kuruma he,.U 11• 
mwniyeal cumartesi ,unu saat ıs 
de fevkallde elarak topıaıcü •• 
projeyi tetkik edecektJ.r. 

Ana nlamnamede yat'llacak ta
dfllt Tllı1l Okutma KurumUDun 
premtlplertne taalltk etüllnden hu 
revbllae toplantıya kuruma yeni 
ua olanlar lftfrü edemlyecektir. 
Kuram nlsaınnam•'nln 18 mel 
maddHf maefblnce bu gibi toplan. 
tdarda en u Od senec!enberl ini • 
nımda aza otan ualar lşth'ü ec1lp 
rey eah1bl olabllmekted!r. 

'1'Drk Okutma Kvumunun esu 
T\f'ft!llnamellhu•e yapılacak yet ta. 
-mattan mnra Darltlafakamn in.. 
tar ını.nt"'llm kurahnul lmkAm hl 
.ı olem •e tl1erinde tetkik w 
'ıuft'llkJ&r yamlan bu " dratl• 
11 .. rll.,erelr lrnTHden ~ llb•k· 
ttr. Bu suretle bu eak.t ve m.eaıe.. 
lrete çak Dlft irfan mileM•Mnls 
taallyetilıl ıenltletmJt olacütlr. 

Köylu bu sene 
bUIUn aa ıra ile e ti 

Mahnl normal 
aamanlardan çok fuJa 

olacak 

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

•edeelll ........ ~ .... 
... f"ı1 lllt lllMtlr. .. .... ,.... ........ , .. , ......... ...... 
-.. Utruada ................. "ma:uıa. 
al& bir lulıekdle m1tı 111r w mlfrl& '* lt'lde .....,ı;.;...,..,. 

Valrıt 

.......... Bellraplarm -........................... 
ed• A..,...._ • - ..,.ant 
..................... ! .... ..... 
,.. ..... .. thn .... .. 
barlallldleeledapleDell ........ 
lan ~ 8lrllllae ... ~ 
cek .... sarn-eı."tedlr " ..... 
~aıtdlbltlD _...... ... 
hattmeilnall~ 

Tan 
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~'<$AM P OST•St 
Sa1ı;b; Pe Nt:inr;at MOt!vw 
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H sen Rasim u s 

OARE EVİ: 1stıııbU .wm ca* 
"- tr.ı... lsıutOI ı '' ,..,.. .,,... --.... 

Yan dcıri lefonu: 2387:-1 
idare • • ~ 24370 

• • ~" • • • 20335 
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S...mı 14.00 ıı.. n.oo..,., 1 
" • .,-!ılıı 7.SO • ,......,. • J 
• CI •71ılı 4.llO • 8.00 • 

c •71tk l.twı ... 

~---·...,. ... -.:> 
Ca ~ı 

~adiseıer .............. 
~e Tarıh ............ , 

lkdnm gazetesinin 2 mart t::· 
lihH nushasmda "Hilanet Nı. 
8an", "Mütarekede Paris" bn&
hI:,Pı altında bır maknle neşretti: 
bunda ge<',cn umumi harpten 
S011.raki mütarekere sırasmda bu 
b~YÜk siyaset merkesi §clıire 
glden ecnebi heyetler hakkında 
lllekraklr malumat verdi. Mesela 
şu eatırlarda o makaleden alın. 
llU.)tır: 

'Bir memleketin iki sulh he· 
:Yeti gönderdi de görülüyordu. 
gurı.yenin biri Müslüman diğeri 
linisti.van ve her iki tarafın da 
flUlh sartları hiribirine uymayan 
!_ki heyeti vardı. Öz Arnavutlu. 
g\ın "·r heyeti olduğu gibi 1stan
buldali Arna.vutlarm da eski 
~lileroen Halil paşanın reisli. 
~ınde bir heyeti bulunuyordu.,, 

Muhanir bu arada Anka.rada
ki m:m hükumet taro.fmda.n 
Londraya gönderilip te oradan 
döniı.et.t> bir müddet Parlste ka. 
lan ,.e Bekir Sanıinin reisliği 
altında bulunan heyetten de bah
Bediyor. Geçenlerde bu sütun~a 
Londra kongresi hakkında bır 
'.\->azı :vaulığımız için bilhassa a. 
laJta ıle okuduk. Bize hatıralnrı
nı anlatan ve ozaman murahhas 
heyeti arasında bulunan maruf 
bir zat bu makaledeki bazı yan.. 
1hl'lJhklara işaret etti; murahhas 

eyeti arasında bulunmamış olan 
' Rikmet Nısan" ı hatırnlar al
<latnuş olabilir; maksat bu nıü.. 
na!!e.betle tarihi hadiselerin tcs
bitinde faydalı olmak arzusun.. 
dan ıbarcttir. 

1921 de Türklerin de iki m • 
tahbas heyeti vardı; birini ts .• 
lanbuldaki Osmanlı hükfımetı, 
diğerini Anlrnradaki Milli h~~
lllet gondermişti. lstanbul ~uk~-: 
tnetinın murahhas heyetı rcısı 
'htiyar ve hamiyetli vezir Tevfik 
Paşa ilk toplantıda biivük bi!-" f e. 
tagat ve fedakarlık göstermı.ı:; ve 
d ınimir ki: . 

_ Ben ·· ·· Türk miletinın 
h sozu .. "k 

akiki mümessili olan Buyu 
l.tiılet Meclisi Başınurahhnsma 
bıraluyorum. 

Bekir Sami bey söz söylerken 
~ı murahhaslarmdan Mus. 
tara Reşit p~a da: d' 

. - Bekir Sami bcyc!e~ 1 

~~tUn Türkiye namına söz soy
ll~'Qr. 

Demişti 
"F:likınct Nisan" Türk heyeti 

ata.sınan kaptan Reuf ve Ruşen 
~in de bulunduğunu yazı. 
t0~· lialbuki o sırada Hn~idiye 
"'ımta.ndanı ve eski başvekil .Re-
llf Maltada Polverlsta kalesmde 
"aI?' -ve malıpus bulunuyordu. 
~Uşen ~ref te heyet azası ?l~
rak değıı matbuat namına ı§t1-: 
~k etnıişti. Hatta Bekir S~ı 

,ndrada bulunduğu sırada • e
~ ~ k~ak için teşebbüslere 
bı;_ 11§nıışti; Ankarada mevkuf 
kı 1tln8:11 ve lngilterenin o zaı.1~
~~<Uiciye nazırı Lord. Gur. 
ll un nkra.basmdan bir bınba~ı 
e-··ba t\t -.ıu dele edilmesi bahse mev-

lan Obnuştu. Heyet azaları Reuf
~ başka ordu kumandanların. 
l( Alı lhsanıa 1ttihatc;ılardan 
""ara Kemalin ve Erzincan 
'"eb'u b"t'' 1i su eski valilerden Sa ı ı n 
t1>~tarı:Iınasında ve mUzake
~ • bu maksada doğru y~pıl· 
caatll'ıda ısrar ediyorlardı ;mUr~ 
~aıtJ:'Pıldı; hatta bu bahıs 
bir d bulunan Kara Kemal'c 
bildi ?3tu tarafından telgrafla 
ttı~b·rtldi; orada bulunan F,dirııe 
.\h,:Usu. Faık'le merhum Şeref 
b~~aki meb'us dostlarında~ 
ıteıttrı bır kart vazarak sitemlı 
~ı .. ~er kulhmİın: "Bız arka
~ ;ınız değil miyiz; bizi -,: 
~ı....~Utuyorsunuz ?" demişlerc.ı. 
bıı].'<ı.rada her iki teşebUs te ka. 

01Utınıadı; ''ya hep ya hiç!" 
Kadircan Kafir 
o·~ 4 üncUdo) 

·-d- [~~~~~~~~~~~~~~] 
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inginterede Pariste 
saatler bir Yiyeceka:dıiı.yüzünden 

Mareşal 
Göring Hekime göre ideal 

izdivaç ve şartları saat daha Karışıkhklar General Antonesko ile 

leri alınacak çıkmış 
• Bütün ipekli kumQ§lar 

Bu suretle sabahları iki paraşüt imali için 

Viyana da 
görüştü 

•'Bazan karı ve koca aı·ar.!nda cinsi münasebet 
bağlılı6ından ziya.de bir kardeş sevgisi hükümran 
dır. Bunları bağlayan fikir birliği ve manevi ü). 
fet izdivaç saadetinin bir musda!<idir. Bu hayat 
arkadaşlığı büyük eserler için ilham kaynağıdır.,, 

saat erken işe başla"nmış müaaclere edilmiş 
olacak 

Londrs. 5(A.A..) - Dün Avam 
Kam.aram yeni bir endüstri inkr • 
IAbmdan ve işçilere tabiatin yar _ 
dmı ebnc&ni istibdat eden bir ted· 
birden haberdar ed.llıni§tir. Bu ilci 
tedbir İngilterenin harp imalllhnr 
geniş mikyasta a.rtınnağa :matuf 
geniş bir plilnda derpf!; <'dilmiştir. 

Evvela harbe taallUk etntiyen 
imalat dnha kfiçUk milttarda fa.bri
knlarda temerküz ettlrllecektir. 
:MeseJfı çorap ims.l eden fnbrikalıır 
gruplara ayrılacaktn-. Bunlarm a_ 

rasında makinel~ri iyi olıın blr'kaç 
tanPsi ayrılacak, bunlara senenin 
başından sonuna kadar i~ verilecek 
\'O biltun grupta ~ka surf"tlı> tev 
zi edilen bUtUn tılparlı::ler bu fab· 
rikalarda ynpılacn.kur. Bu sallede 
hem bir miktar boe: fa.bnlta binB.fll 
hem de bir miktar işçi kaunılml§ 
olacak ve bunlar harp sanay:iine 
tahsis edilecektir •• 

11dnci tedbir yaz saatinin bir sa
at uzatzlnuuımdan ibarettir. Mayı.. 
sm ilk haftasından ikinci haftasr
na kadar İngilt.crede hiltrın e.aat
Jer güneşe na.tanın iki "aat fleri 
n.Irnmrş olacaktrr. 

Bu sa.yede fabrikalarda l§ıklt sa. 
atlerdc iki iş ekipf çalrştmrıak im· 
knnı hlisıl olacaktır. 

Nnkliyat kolay~tŞ olacak, ge. 
milerin tahmil ve tahliyesi da.ha 
rahat yapılacaktJr. 

Faaliyette bulunan fabn"'kalar 
miktamım azaltılınam ·suretiyle 
ameleden yapılacak t:asam.ıfş. ge • 
lince; bu tedbir o kadar akilııler 
bırakmıştır ki. harp fabrikal&rma 
tahsis edilecek amele miktamu 
şimdiden tesbit irnktı.nr hlıstl ola· 
mamaktadrr. Bu miktamı her halde 
birk~ yü% bini bulacağı tahmin 
ohnunaktadrr. Bu tedbirin bUyil.k 
faydalarından biri a li:kadar butUn 
işçilerin mntebamıslar arasmdım 
seçilmeıı! imJd'uımm lı~ul l'! gelme
sidir. 

Bu yeni tedbir otuzdıın fazla en. 
dfistıiyi &lilnda.r etmektedi:r. 

Macaristanda on 
yabancı casusluktan 

mahkum oldu 
Budapeı;tc, 5 CA.A. ) - Havııs: 
Askeri mnhkemc dört Rom en 

tebaası ile diğer altı ecnebiyi ya_ 
bancı bir devlet lehine casusluk 
suçundan muhakeme etmiştir. ,Maz. 
nunlardan biti mUebbed şakkc hh· 
metlerine dokuzu da llç seneden 
15 seneye kadar hapis ceza!9ma 
mahkum edilmiştir. Bu P-Cnebf 
mahkümlar ce:uılannı çektikten 
sonra hudut hıııicinc çıkanlaca.k _ 
la.rdl?' • 

Nevyork, 6 CA.A.) - Mfüıtakil 
Fransız ajanst bildiriyor: 

Nevyork Mim>r ga.zeteıslne gö
re, Fra.ıı.oıadan va.tanlarma dönen 
Amerikalılar, yiyecek fıkdanı yü _ 
zlindcn Parlste karg~hklar çık· 
tığını ve Fransızların müstevliler 
aleyhlno dönmek için frrsa.t bek!C"
diklcrinf nnlatmışlan:lır. 

Ametikahla.rm söylediğine göre, 
gittikçe kUstahlaşan Almanlar p:ı.. 
rnı::lit ~·apmak için bütiln ipekli kır 
maslan musndere etmişlerdir. 0-
tomC>bfl fabrikalarr ta.m randman • 
la çalışarak kUçUk 7:7rhh otomobil· 
le.r imal edi ·orlar. 

Vıutington Post'un yazdığma gö
ro df', Almanlar, Pndse geldlklcli 
va.kit Franmlarla arkadafi olmağa 
çah!Dlrı;lal't'la da Fransızlar bundan 
hOfJl&nmadıklarmı Almanlara ihsruı 
ebnişlerdir. l3unun üzerlM Al . 
mantar Fmnsızlıın gittik<'e bU,'ilk 
bil" mahrumiyete mnnız hrrakıl· 
mıelanhr. 

İngiliz gazetele'l"İ 
dörder sayfa çıkacak 
VaşinJ:ton, 5 (A.A.) - Stefani 

Ajans:ııdan: 
İsviçre matıbuatmın Londra mu· 

habirlerl, lngiliı gazetelerinin ya.. 
kmda &yfaları mlktamu yeniden 
azaltacaklarını haber vermektcdir
ı~r. Gazetefor, allı eayfa olarak 
haftada ancak bir defa intişar e · 
deeeklerdir. Diğer giinlerde dörtler 
sayfa ola.ra.k ~ı:kacalı:lanirr .. 

• vısr; 3 -.(A.A.J - İA§e ın03te}ırı 
Mard Parla,, mınıuıalat etmiştir. 

Arp.d dö B rinon Ue görll§Ccektir. 
• Tokyo, 5 (A.A.) - Çindekl Japon 

kun-eUertnhı ba§kum.andanı gennrııJ 

Nlşujonurı yerine tayl.ıı edilen general 
Bata. 1'i'ıınkingde bulunan umumt im· 
rarg&hma gitmek flzcnı bugün Tokyo.. 
dıın hareket etinl§Ur. 

• Bu&lP«ı§te. l'i (A.A.) - 31 ltAnunu 
ııanlde Budapeotede yapıla.n umumi 
sayımın neUcest · ı.162.882 nO!ua. 

Son ~ 11ene zarrmdakl artı§ 

l oo.oro klof. 
• ParllJ, 5 (A.A.) - D.N.B. Marqal 

Patenin :refikam, dQn ParU!e gelmiş· 

tir. Bayan Peten, gazet.eclleriıl au&l· 
lerlno cevaben, şahst folerinf bal için 
Parise gelmfş olduğunu bfldlrml§tır. 

Ba.yan Parlste dört lq gUn knlacn.k. 
ln'. 

• VlşL 15 (A.A.) - General Veygan 
dm m.ı:reııaJ Pctenc raponırıu vermek 
Uzerc yann Vlşiye muvMalat etmesi 
muhtemeldir. 

Mülakatta Romanya 
petrol kuyularının 

müdafaası mevzuubahs 
edilmiş olabilir Yazan : Dr. RASı ~~ AD ASAL 

\'Jyuna, 6 CA.A.) - D.N.B. BJldtrf. 

~or: 

...... ...._ ................................. .. 
Mare~al Görlng bugün Baat 11 de 

Viya.naya selmiş ve doğruca Alptı u 
tıı.yyare meydanmn giderek saat 11.20 
ac ta.yyaro Ue BUkJ'C§t.cn gelen Ro· 
manya ba§vekfll general Alıtone-skoyu 
knrşılnnı ı§tır. 

Bru:l erkei:let egoist ve seksüel dıklart bl?' ana timsalini Uıter1'.r; 
blı dil§iınce !le kanla.nna sırf bir aynlle genç kızlar da kocalannda 
zevk vasıta.51 natı.•iyle ha.karlar, ı babalarını muhnfoza ve yerini 
bazı.lan da biısblltiln cinsi telAkltl. doldurmak arzusundadırlar. Bunda 

ôglcyin ma~:ıl GQringle general 
Ant.oneqJ<o araıımda Bclvcdcr §lltosu:: 
ds bir konferans aktcdilmt§llr. 
A:o-KERI MfJ\'"lUl..AR GÖRUı;Ur..Dt) 

\ iyıtna. 6 (AA.) - Ste.fanl Rjan· 

ı;ından: 

Rome.n ba§vckill general Azıtone!!l\o 
uuraya gelmi§Ur. Mumaileyh aekcrt 
\" sı~-aın rical tarafmdan !Btikbal c· 
<lılml,tır. Antoııcako, 6~le vakU, Bel· 
\'edere §!\tosunda marcpl GQriııg ile 
t."8rüşmüştUr. MWAkatm mevzuu bil· 
hıssa lll!kerl mahlyette olm~tur. 

Rontt.n ba§vckill bu akşam tayyare 
ile Vlyanadan hareket edecektir. 
\lt'ZAH EREi.ERDE ALll r\ :'.'-V ,\ ~"TN 

R1'KRE!;i HA\',\ ATA!;iE t D fl 
suı.t .mu 

!erden ve ilcalardan uzak kalarak 
ona hürmete ~ayan bir kadın mu
nmelesi yaparlar, Bunlardan birin.. 
cı şıkta. usanç ,.e no.fret daha sü
rat \'C kolayltkla mevzubah!5t:ır; 

tiıhmi ~k bağWığr ve eazibesi za. 
yıflnymca ba§ka kadnllara tewc
cüh tehlikesi başgösterir ve bu • 
nun izdivaç mukavelesindelti een! 
koli.mest hıyanet ve iğfaldir. bin
ci şıktAysa koca hazan ta.rmma 
kııı~ı duyduğu fazla hilnnot Ye iti. 
ya.dm ta.bteşşuurl r.ebuna olarak 

adeti bir çocuk ~-erine geçer ~ 
karnmun tahaklrilınüne t.lbİ olur; 
bu suretle ya'ft§ Yl!V&f kendini o 
nispette de erkeklik cephemnde 

Uerlın, o (r\.A.) - Yan ream\ bir 
ıuıynaktıın blldlrlltyor: zayıf hisseder. Bu adam evde mu-

Slyae1 mabfillcrl:ı ynptıkla.n t&.b· ti, bürmetJ\nr vo tam manuile 
m~lere göre mııreşal Görlng Uo Ro bir kılrbıktır; fakat ha.kiki bir er. 
~· n devlet rclııt general AntonC3k., kek srtatlylo ka.~mda dul"Ama. 
a'1lsmda buS1J.n Vlyanada yapılan mu iığl kar.smdıı.n ayn yerlerde ve 
lAkat Mnaııında slyasl ve tkUsadl me· 
selele:-deD Ziyade ruıkerl meseleler ko. frn::at zuhtırı.ında bafka kadmlar. 
ouauımu~tur. da zevk aror. Sadata~tzllğin Pfd· 
Gaye~ mahdut §&balyeUer aıumda kanalitik ifadesi budur. &zan ka. 

ynpwuı ba görll§meye Almanyanm dm ve koca arumda elnet mUna
Bükre§tekJ bava atqest albay Gesteıı sebet bağlılığından ziyade bir kar. 
oerguı de l5'tb'ak eWf;t ha~ 17eril· de~ sevgisi ~y<>rm. Bunlan 
ıiıc kted:lt • t> ,,. .,. 

General Antoneskonun ınalyıetı ara· bağlıyan fikir birliği vo mane.t 
.. ında Romanya iktmat m llBtqan oı. Ulfet bıd~ saadetinJn hfr DUBda· 
mftlrfo ile generalbl hmwd kalem mu kıdır. Normal insan lknril kadar 
dilrO albay EletteıMoırıun bulundutu devam edebllditf halde ~ hayat 
söylemnektedir. • nrkadqbğr bftyllk eserler içhı il 

Haoor a.Iıııdığma göre general An· _ • 
LOnesko Romaııyaya avdet etmek Uze· ham kayrı&gıdır. P'akat bunun da 
re bugttn 81Ult ı~ da tanra.reye btne. geç yaşlarda bozulaıı ve kmlan 
cckUr. snadet m~alleri dalına me\."'euttur. 

Hoiandada itlerinden 
uzaklaştınlan belediye 

reisleri 
l..ond ra, 5 CA.A..) - Röyterin 

l.ondradaki Holanda mahfellerl~ , ' 
öğrenildiğine göre, geçen haft,. 
kargaşalıklara. sahne olan Amster
da.m ve Zrandam şehirleri belediye 
rehılerl, Almanyanm Holnnda yU.k· 
sek komiseri Seys..fnkart tarafın • 
dan vazlfelf'rinden c:ıkarılm~l&r 
dır. 

BilhMM çok genç J8fill'lda evle
nen erkek, kamında QOCUktuk cin. 
st !ıayntmrn ana hayalini Y3.13atır 

ve ona bir nna şefkati !O &adaka· 
tiyle bcığla.nır. Fa.kAt scnelorden 
sonra, içlerinden ibhi, ga.yriihtiya... 

ri bir nıhi deşn?"j yani bo§:ılma i
le kiıhil a.,km itminanmda11 mah. 
nım olduklnrmm farlmıa varır; 

işte o vakit trnjedi başlar. Umu· 
mlyctle c:ok gf"nç kocalar Mvdik. 
lerl kanlnrmda maruf olarnk 
tabt!'~uurlarmda h&y'Bltnl sakta • 

mnvaffakryet veya tesadQf meY • 
cutsa, olduk~ neşe, sevgi ve &a· 

adet mevzubahst.tr. Fakat bazı er. 
kekler veya kadm.la.r jbtJyarlad*
ça bu ana ve baba kompleJmlnln 
basktSından kurtulurlar. ~te mee. 
ut bir izdivaç devresinden l!Om'&, 

nihayet mnul.mryun bir yaşta batı 
g&rteren aile nyrJıklannm ve .,._ 
ni aşklarm sebebi bundan ibaret.. 
tir. 

Aljkt ~eledikçe, ona bir (baıs

talık) nazariyle bakan bazı eski 

fltOMflara bak verecek gibi obı • 
yonız. ÇtlnJdi cinsi ilcalann bir " 
90k nıht teza.bürJertnde bir mars.. 
zflik ve tereddJ alametıeli vardır. 
Sırası gelmh.iken Komn kazanın • 
da w.kubulmue olan çok feci ft 

manm bir aşk hfıdiscsindPn ba.b. 
&etmek faydalı ola.caktrr. Dul bir 
kadm Öz oğluna §fddeUc Aşıktır, 
bUtUn gece uykusuz ve hırçındır: 
fakat ablik! ve içtlm.aJ nikaplara 
ram nlduğu için bunu ifade ede
memekte ve nncak ~.ocuğuna k~ı 

çok düı:kün ve kıskanç gözilnmek. 
t.edir. Faknt günlln birinde &rtık 

çehevt mtırarlara kııtlanama.ı ve 
bİr hileye ba.şvım.ır. srr giln oğ • 
Juna, tenasüli sıhhatinin uyandn·. 
dığı .endişeden dem vurur ve ons 
A.§ık olan bir kadmm mll.na5ebet· 
te bulunmak istediğini n ancak 
hU\'iyetfn.i belli etmemek ısttrann.. 

da bulunduğu cfr. ~tle karanlık bir 
odada omrlne münkad olacağmı 

söyler ve ~ocuğn kandrrır. Gece 
klğrtlanmLs olan ı~ıkmı odada. 
genci kucağına atılıp 5ebvetini 
söndüren maşukn bizzat öz anaat

dtr. Bu sahne birkaç defa teker. 
rlh- eder v<' gafil genç karanlıkta 
muamelede bulunduğu kadına A§Ik 
olur; anasına g&;terllmesi için • 
rsr eder; muvaffak olnmaz, niba.. 
yet bir gece tecessüsilnü yenemi
yen toy delikanlı seri bir ha.raket 
ile kibrit çakar. ana.smm eolgun 
yliztinfi farkerlince bayılır ve dtlşer 
f"knt bir daha uyanamaz; çUnkfi 

Hayır, hiç klıru!eyc kar§ı fena
lık yapmt§ bir insan değildi. Hiç 
bir zn.mnn için de kalbini, düşün . 
ceslni kimsryc vermemiş, tabla · 
tin onu yarattığl gibi zayıf, nnta _ 
marn, fakat iyi ve 11amiml tarana. 
mu kimseye gootermemişti. 

AHRET TEN mzyordu. Ah! Hiç değil!-,. bu yıkt

lış1 öl Um le nctlcele11se ! .. 
Birdenbire hem beyninde, h 0 m 

de ayaklıırmm dibinde derin bir 
boşluk açıldı. Sônra btltUn vficu. 
dunun sert bir l·erc çarptığını, ,.e 
kemiklerinin stzladığmı hissetti ... 
Ve o kadar ... 

m~uka tarafından hançcırlo~. 

Ur, Cılgm kadın, Kozan adllyemn
de oldu~'U gfbt bu faciayı onlat_ 
muıtv. Bu vaka gerçi manmdir'; 
fnkat srk sık mcvrub:ıh ettiği -
nıiz pslknna.litik bir veti~j; Jzal\ 

•·t.rnesi ltihatiyle çok lf' ı k4rdır. 

Aynfie damatlarına R"tk olan ve 
kıziarmm zifaf gecesinden evvel 
h1rs ve kıskançlrkla harimi ısmet· 
!erine çeken kaynanalar yok mu-
1ur? Bundan "Onraki musahabe • 
mizde izdivaç nefretlerini ~ .ıx;i -
kozlannı tahlile çalışac.,.YTz. 

Komedi oynıya:rak kimseyi al • 
d,a.tmağa niyetli olmadığı halde 
gayri,uurl olarak cemiyet kine 
bamba.cık& bir tip halinde ctkDlJ~· 

tı. LAkayt, dertsiz ,.c mağrur gö_ 

rünllyor, dudakları her zaman müs 
tehzi bfr m.Bnl\ ile ktvnlıyordu. 
Sahte dostluklar,. onu. hiçbir za • 
mnn kapılmadığı ko1lıukla.malııra 

sık SJk tesadilf ediyor, aldırmı . 

r kendi.'5ini birıız olsun ya.kmı· yo' 
yan sa.nıan nlevı §eklinde aşklar, 

büvük ihtirasls.r y~ıyordu. 
Temas etmekte olduğ ubüttin 

erkek ve kadınlar onun için bi _ 
rer I11eVZU olmaktan ileri gitmı -

Iardt rl'-s kaide olarak ta.bul yor . ~ 
ettiği ve bu sayede birçok mev 
zularmt kolayca &vladığı Uikaydt, 

şimdi onun ka?11Bma hesap soran 
bir hnyal gibi dikiliyor onu kendi 
es:ıs kaidesi ile cezalnodmyordu. 

Ah? •• Kabil olsa da h~::: 
içinde ya.nan za vailı başJnJ t 
için !jarpaD blr kalbin meriM da: 

b!1AA f Kabil olsa da k~ 
\'IJ'& Ui>C••• --. a•~ • -için tjt.ri.,yMV-• 

1 ) < • • ) r---..J L.J § __ _.-
• 6 • N akleden: fV1uzaffer Acar 

gözleri Uzerinde dolaşuğmı, ümit _ 

g'zUk ya~lsrmı ~tiğlni hissetse! .. 
Bilhassa kabil olsa de: 

''Hayır, benim ölmcğe hakkım 

~ok .•• Benim hayatıma bağlı olan 
bir hayat va.r • ., 

Diyebilse. 
Cemil Sermedlıı eli Umitsizliklc 

titriyor, b~mm çatlarcasına ağ -
ndığmı hissediyordu. 
Şimdi Yanıkdereye gelmiş oldu. 

gunıı pişman oluyordu. Zayıftı, ka 
rarsızdı. Birkaç saat evvel bUyilk 
bir ateşle vermiş ve bağlanın?§ ol· 
duğıı kararmdan şilphc etmeğP 
be.<jlam~. 

- Rüya.stt bir uykunun korku. 
lu olacağrru zannetmiyorum ... 

Diye tekrar tekrar mırıldandı 
Faka.t Sermedi korirubnıyaıı ö

tiim hakltmdaki bfitün felsefi mü. 
l&hazalar Te manmadığt ebediyet 
birdenbire kr.sırla.,mı:, bir vaziyet· 

• te ita~ ~Mdu. Çmgm gl 
bi. Dham beılı:ltyen pir gibi. fev· 
k~er ı.- ko•vetln gecenin b. 

.. lJllrı'D .. ~ -- Jlk· 

SE'lmesine, kendifilne: "Öl!" veya 
.. Ya~a!." diye emir \•ermesini bek
ledi. Bu ses annesinin mi, yoksa 
on altı y~mdakl haliyle bildiği 

kliçilk hUyUk annesinin sc~i ola. 
caktı? 

Fnkat heyhat!. Her ı:;ey susu 
sordu. Hatta, gfiniln sıcaklığı ile 
bitkin düşen ku§ltır, mehtapla be .. 
raber ku rveti kesilen serin ıık§am 
rüz...,:in, hc>p$i, hUUin t11blat susu
yordu. Yalnızc.a deniz, kums:ılm 

öte t.'lrafında san pan1Utarla uza. 
nan deniz '"!'lhillcre ninniler söy . 
IUyordu.. Hayır bu mırıltılar se'. 
gisine, efkatine doyulınryan bir 
annenin ninnisi ·değil, ancak bir 
Blüm dua.sı olabilirdi. 

Yosari Gilndliz beyhude yere bu 
sıikütun bozulmasını be.!:led.l 

Gl>zleri knranyor. önündeki 
manzaralar ueustıj'Or. b:ıcaklan 

titriyor, b~mı omuzlan üzerin -
de pek ağır hissediyordu. 

Biraz sonra yere yuvarlanaea 
tını blliyo'l", fa.kat bu yıklhşa :mfı· 
41& ..ıwk Jmw Mıl:i kendinde bula.. 

Bu sırada çüUiğin kapım açıldı 

ve ıçerden çıka.o hlılti elbiseli, golf 
pafttnlonlu, hasır şapkalı §lşman 

bir erkek çiftliğtn büyük kapısı

na doğru ilerledi. Sağ elinde t.uL 
tuğu bastonun topuzu ınebta.pU. 

pınldıyordu ... 

Kapıya doğru birltnç süratli a
dım attı, fakat b!rdenb!re bir hay. 
ret nidası kooararak olduğu yer· 

de durdu. Yolun kcnarmdrıki ihti. 

' B·ı ır.:uo ıe scrt.<ıı ısıra He §U aile· 
rı. rımızas çıkmıştır. 2S. 80, Dirinci 
<tı\.nUQ, ı. 5, 11. 13. 18, 22, 215 ikinci· 
-<flDtm. l, 3, il, ll. 17, 22, 24, 26 §Ub:ıt 
ı.~.4 mart. 

var ~Jnamı dlblnde, çimenler iıze. 

rinde bareket~iz yatan Cemil Scr. I 
nıedi görmfü;tü... !Ik tereddüdü 
geç•ik en &1nnı ilerledi ve: 

- Hey Alla.hnn sen bilir.;in ... 
Dedikten sonra ~ı hiçbir 

bayat eseri göstermeyen genç a · 
damm göğsil lUerine koydu ve de. 
rin bir nefes ııldıktan sonra: ' 

iZMiR 
Enternasyonal 

Fuarında 

- Çok şUkllr ... 
Diyerek kallrtı. Evin &ıh~ 

fmd&ld yolla.l'da da pbDat -. 
bir &yak l!ltSi ft!'dı.. 

(Dı9e 7 •J 

.Mall&mın:ı her halde tCJblr et 
mel!.slnlz. 

BUyUk yol ucuzluklan, cn11 
~len.celer ve atırprtzıer ber sı: 

- tanır l:ntenıasyonaı i'uan. 
na 7tb bSnı..oe ~t(!tJt ~ 
lamallt...-. 

.... ......_ · • z,;eı ı"1 
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Jaoonya Mihverin tayyare 
zav•atı 

Şabatta 417 
ıayjaretlr 

' 

D o n o n v e b u g O n o n h a b~ rw.·v,,e~.;~h~ A 'd i s e ı e r i'.: 

F ranaız Hindiçisini 
hükt metine 

ü t ~matum 
verdi 

Fakat harp ilan 
edeccfrine da"r tehditt~ 

bulunmamış! 
Tokyo. 6 (A.A.) - D.N.B: 
Evvelce de bildiı ildiğ gibi ha· 

riciye nazın Matsuoka Frans.z 
leflrınden nihavet ne-~nbe ıtl
nU.ne kadnr Siyam meselesi hak. 
krnda cevabını vermesini ıstc. 
m!ştir. Bu teşebbüse, :F'ra.nsa ye
niden ihtirazJ kayıtlar derrıeyt.:i 
ettiği, mtitarı-ke mUddeti ise ba· 
J'1f mı.:ahedesinin derpiş t'dllen 
tarihte i:nza'anacağlna kımi b.ı. 
lunmaktadrrlar. 

ÜLTİM.A TTJM VER.1LM.tŞ 
A."1A. .. 

Sayqon, 5 ( A.A.) - Jaı><>D 
hUkfuneti r.:.mme. beva"l~ttJ; bu· 
lunmrya mezun c,lan B. Kotke, 
bir gazeteci~ şunlan r.r· ·te?Iı.it
tir: 
.. _ Tokyodaki Fransız mun.b. 

hulannm bu~iı.~ veya yamı 
sulh muahedesini imr.a edecek1e
rlne eminim. Vişi hUktuneti. Je· 
ponyanm varıtı~ teklifleri esas 
Jtfbarh·le kabul etticnni •·ildiı
mi• bulunuvor. Fransa Hind'~i
nt toniııklarmdan kUC'iilt bir kıa
mmı kavi.>E'de<'E!ktir. • :F'akat bu 
knmı. b!davette taleı> ec!i'en 
topraklardan fıı.,,ı:ı ,..ı...,TVacak
tır. Vakıa Jaoonva Hindirfnfve 
bir ft.ltimatom vermiştri. Fakat 
Ultimatom reddeeildiği takdi.""de 
harn illıı ednece.;;ne dair bir 
tehdit YBpdmanuştır . ., 
BtNDtct"N!DEN:t JAPONLAR 

0Ş11ghay, 5 ( A . .A .) - Damei 
a.1anımm blldirdi~ne ~öre, 
Ban~Jrok Ma.ru admdaki Jaoon 
vapuru Hindiçiniden aynin Ja,
po!\1an ~türmek Ü2'tN Ban!{
kok'a ~lı,tir. Jaı><>nlarm Htn. 
diçf ntyi t.erketmeı!li !~in bütün 
haznirklar bmamlan"''fllltir. 

•APON KABtNUlNIN 
Flr.\ llAl.ADI: TOPl.ANTISI 

Loadra. 1 (AA.) - (B.B.C:) Vlfl 
bWIAı.,U .J-.poa~ te1illt1ertat A011 

~bı venıı~ ~ teUdk 
etmek lçf.ıı Japon kabtneld bu,OD feY. 
kalld• toplaııtıya çatrıımJttlr. 

• DltlerlD mııııı 
Loadra. 6 (A.A.) - MU.taı'1l 1"'raD 

BIS &1&ıuıJ bildb1yor: 
llıt:enn. Inönün• g!mdırdfll meaja 

plbace. emniyet vermeat ytJladaf .. 
dom bU mea&l o ka4&r l&fd!lu.dir si 
TQrk d!plomulld onu, bir mukaftmet 
Jaovalliı:ronı.ma manı olmak " oenu,. 
lr&rp ;apacaıc1an bil tett'IGzıde up· 
J1 m&Wurl& uamt laWadıt temtıı et. 
:mek buaumncsak1 A.lma.a anuwıım 

yeıü btr deUU olmakt&D bafka bir su 
reUe tet&ır edemez. 

TClrk mahtllkn1. A.nlc&ra tarafmdaJI 
tMpit edllcı 8lyuetln EdeD .. sene
ni otlle yaprlan konu,malar emuıa· 
• tayuı 4idild1ttnt w ~ 
um!ll ediyorlar. 

Nevyork. 15 (A.A.) - lftlta. 
tD Frans·z ajansmm Nevyork ma
habbi Pe.rttııaka diyor Jd: 

u·tıer, Tllrkiye Relslcumbunı 

Jn&ıtlne ~nderdttf mektupta TUr
lriyenfn bfta.raflıfnn llltemlştlr. 
Öyle bfr bttaraf'bk ki. Tnrk lngi· 
lb ltt'fakmm feelıtnt taıaınmun 
edeceırttr. Bunun ıebebl Uıe 't'Ortr 
ordatıunun ~k kuvvetli mtıdafaa 

hatlttrmda yer alm" otmıundır. 

H~diseıer ............•... , 
Ve Ta rıh ...........•••.. , 

-.... 
(Ba.,tara/ı ~ f>t1Cf2de) 

diyerek Maltadaki eeçme l.."u· 
mandan ve devlet rıdamlarmm 
toptan kurtanlmalan kara.rl:ış-
tı: doğrusu da bu idi; nitekim 
çok g~ede.n hepsi kurtanldı. 

Bundan başka meS<tlr ya:aıda 
TUrk murahhas hevetlne iltihak 
ettiği yazılan Osman .<ıfi7.ami 
pqa Osmanlı htık<Dnetiniıı Ro. 
mada sefiri bulunuyordu. Lond. 
rada Tevfik paşaya refakat eden 

Loadra. ti (A.A.J - (B.ll.U :) Şubat 
ayıaclak: hava m~ılıarebelert netlceal 
ne d&\r dUn gece rumı tstaUıtlk neı 
· edUm :tır. lıtatısug.ı göre mihver 
.:ıevletıcrınin kayıbı 417 lngııter .,,,. 
~ tAyyare<Ur Bu aureUe lng'heruılıı 
oer tayyare kayıbı:na kal'fı d•ı,man11ı 

be§teıı taua tayyare kaybet.tığ\ g!lrW 
mektediı 

General 
Antor-esho 
Reyiamın aleni 

olmasına rağmen 

Aı< ak E G b~D 
eksfrlyet 

topıaı aa. Ldl 
Bilkret, 6 ( A. A.) - Stefa.,i 

ajansmdan: 
4 mart akpmr Plebi!itın he. 

nUz kat't olmıyan netkP-leri ş,,j. 
le idi: 

Mu.ait reyler iki milyon dok
san bin yüz kırk muhalif reyler, 
iki.milyon 816. 

(...,tarafı ı laclde) 
Bay Remzi, birçok vUAyeUerdc 

uzun umaıı mahkeme reisilği 
yapmll, adliye başmUfett.ltllğlnde 
bulunmuı. llOD defa dil fatanbulda 
ihdu olunatı Ddııcl ağır ce'll\ mah· 
keımm reiallltne Erzurum ağır ~
zumdan tayin olunm\lftur. 
Bulunduğu muhitte büyUk adli 

kıymet ve mestyetJertıe kendisini 
bfttOn it adamlanna sevdlnnlf o. 
lan Bay Remzi, on gtln evvel apaıı· 
dlalttea ameliyat olmut " bu se
rer de mide tll8erinden Cerrahpa.. 
pva yatırlnUftt. 

Öltlmll bOytıt bir teeanr uyan· 
chnn1' olan kıymetli adllyeclmlzln 
C811Ueel yum .abab Cerrahpqa 
but~ bldmlarak ebedi 
maltbe.resine tevdi olunacaktır. 

[qlUI , . . ... .. 
:a.. tarafı l •elde) 

Amerfbnm inp edilmekte 
wya infUJ taavvur edilmekte 
bulunaıı mtılılarma cellnce. 
bunlarm aayuq 17 den a:; ti de
jildir ve bu sırhhlardaıi ~zıla.
nnm 152 bin tonilAto olar.afi te. 
miJI edilmektedir. 

Teal 111.reı \aıaı
ıawra mı 7 

..,.,.., a (AA.) - Hane: 
lleferberllll baltOde berMlıla lseadl.. 

.. ta.J'ID edUe J8rt bUiDelıl lçiJI, 1881 
• llUI a kadar ck>CwDJu lbu,at •· 
mtıan ~ itibaren ıutı.Jertne 
.aı..at ebMfe daftt edlln!!flerdlr. 
ıc.ya,..c Belsradda du...r D&nlariyle 
baUra lıllcllrllmlfUr. Bu bir ..ıerberlill 
tedldrt detudlr. Kaamaftb memW. 
UD ber tantmda btr QOk tbtJyatlarm 
k1'& blr taJ1m ıGrmeir l~ .Uib altr
ll almdllilan dılfl'adur. 

8a.GB.ADDAKI INOILIZ 
açısı &DPLZ ooac,TO 

!lıelpad, ı (AA.) - Hane: 
!qtJtarebl Yup9la'f)'a elçUI ID

derıla ı&1lfmell GW'e sttUll A.Uudaıı 
dOD eeısr.- dömnOftOr. 

Belpaddald lDg1lls luımobılulu 

ll1ltna tnsms te1ıu1arma ~ 
bir tamlmde, n:ıOlıtaeel stı.r dola)'l80e 
·u ~oaia.,,._ 1tal••tan mutıalr BU· 

rette mrurt oımı,.auıarm Yu.-.VJ& 
dua •,nıma&arm •ftl19 ebDiftlr. 

DO?a:B DOlfllD T1700111A v 
MfVSIUUYL& OO&Uf'l1) 

......... (AA.) - BelpadQaD .. 
leD nablrlere iGN. Attııada 1qWa 
b&rtcı.1'9 namı l:deaJe s&rtlfttlkten 
toDıa luao-1&9')'& tayt.a.btma avdft 
~ \ugosla.yadaki JqtUz ~ Ro 
aalıd CUnpbel. Yup91av baf'n]dl! 
8..ıb'f14ı ... barict:JW DUin Ctııcıu

Kar~ derbal ~ talebiD&ı 
aıuıuuau,wr. 

Vaşington sefiri Ziya ı-ta milli tNGIU S'l'SBAAm T11009IAV. 
emellerin mUdafaumda elden l'ADAN AYIULIYOK 
gelen yardımı va.parken 'lmıan llıllsnll. ı (AA.t - ~ •Jaur 
Nizami paşa ı:>ad1ph taraftarlığı bildiriyor: 
blelerine mai'Oı> oluyordu. Betpadde.ld ınrots elQUllt " lala· 

Arnavutluk cepeıinde 

Harekat 
mevzu 

mahıye1te 

devam ediyor 
lngilizler dokuz ltalyan 

tayyaresi daha 
dü§ürdüler 

~ti~ıa. 6 ( A.A.) - B.B.C; 
Yunan matbuat nezareti dün - .<.. 
şamşu malfı.matı vermiştir: 

"Dün cephede, mevzii hareklt 
esnasında Yunan kıt'alanyeni. 
den muvaffakıyetler kazanmı;r 
la.rdır. Yunan tayyareleri düş
man hatlarının gerisini, kıtaat 
tecemınülerini ve mıtralyöz mev 
zilerini bombardıman etrniıtir. 

RESMİ TEBLIG 
Atina, 6 ( A.A.) - B.B.C: 

Yunan resmi tebliği: Cephede 
devrıyelerin harekatı ve topçu 
faaliyeti olmuıtur. 

BAT1RILA.~ 1TALYAN 
NAKLİYESi 

Alina, 6 (A.A.) - B.B.C: 
ltaıyan esirlerınin verdikleri 
mallımata göre ''Luguria" iıimli 
nakliyenın torpilknme.~i netice
sınde ltalvan dağ alaylanı.a 
menısup 1500 asker boğulmuı 
tur. MUhım miktarda harp mal
zemesi de va.purla birlikte bat. 
mı§br. 

DOKUZ lTALYAN 
TAYYARESl DÜŞURüLDO 

Atina, 5 ( A. .A.) - Yunanle. 
tanda bulunan lnKiliz hava kuv
vetim umumi kara~ınm bil. 
dirdiğine göre lngiJiy, bombar
dıman tayyareıerf dün Ama. 
vutlukta Himara açddamıda 
dÜ§man harp gemilerine htıcum 
etmiılerdir. Bombardıman tay. 
ya.relerine refakat etmekte olan 
Harricane ve Gladtatör tipi tay
yarelerimiz, Cr 42 Gr 50 tipinde 
latıyan tayyarelerinden mürek
kep kuvvetli bir düşman hava 
fll08U!la rutlamışlar ve 9 unu 
dOşUrmftşler. bir krsmmı da ha. 
1&ra uiJ'atlm1la.rdn .. 

IUl~N 

A: rika cephelerinde 

abeş vatan
rıerverleri 

B:r ltalyan kalesini 
zaptettiler 

Kar ·re, 5 ( A. A.) - Orta 
~ • k lngillz kuvvetleri umumi 
kararg5.hmm tebliği: 

Traıblua Garp'te, Eritre'de ve 
İtalyan Somaliıinde iş'ara değtr 
ehemmiyette bir hareket olma. 
mıştJr. 

Habeşi~tanda Gojjam mmta. 
k1141nda Habe§ vatanperverleri 
dıin ıta!yanlarm mühim kalele
rinden biri olan Burye'yi işgal 
etmişl\!rdir. Şimdi Habeş kuv
vetleri !Iarcoa'a çekilmekte olan 
İtalyan kolunu bırpalayorlar. _ .ı 
mmtakada İtalyan çetelerinden 
1500 kişilik bir kuvvetle 200 
İtalyan askeri ııilll- · _riyle bera. 
ber HJ:beş vatanperverlerine il. 
tihak etmi~lerdir. 

Sarhot bir kac:lın 
Beyotıa ca,·demdı 

elbl~ttıerllll 
par\alatı ı 

Evvelki gece, sa.baha k&rfJ 
Beyoğlu caddeeinde garip bir 
hadise olmwı ve kendisini bilmi· 
y~ek derecede aarhoş otan 
Londra barmda çalışan Keti a
dmda bir kadm cadde orta11mda 
bağmp çağırmaya, ve yere uza. 
narak elbi.-Jerlni p~.al&mağa 
ba§lamıştn:. 

Etraftan ~'8tişenler, kadını 
yarı çıplak bir halde kadmnı§ 
ve karakola göndermiflerdir. 
Keti. umumi ma.halde realet oı. 
karmak suçundan adliyeye veril
mi§tir • 

ırı1ıı ellJlseıı at
mueıerı aazuaıaadı 

KöylWeı1Jai89 tek Up, -tl&m ,,.. 11. 
c:u elblM tellliD etmek llılere umr. 
MMMdanbeJt caııtmüta Ola1I 811· 
.merbuk ~ Jktlat Yek&· 
letl .. temu etiıMll .... AUUa,. 
&1tmlflerdlr. 

GatürdUklert nlbnunelerdeD btrial 
betenildıtl takdirde SUmerbaıül fabri.. 
lla1a.n bu DClmWM 1bıer1.Qe k6JlQ ku· 

Eden'ın 
Atinadaki 

temasları bittı 
General Dil Yunan 

kralile bir daha görüştü 
Atana, 6 ( A.A.) - B.B.C: 

İngiliz Hariciye Nuırı F.den ile 
İmparatorluk Genel Kurmay 
:S.§kanı ~nen.l Sir Con Dili 
dün aabBh Yunan meçhul aakeri. 
nın mesarına bir Qele.nk koymuş
lardır. 

Öğle:ien sonra General Dill 
Yanan Genel Kurmaylığına git
miş, biraz aonra Yunan Kralı da 
oraya gclmiftir. 

YUNANLILARIN 
TEŞEKKURU 

Atina, 6 ( A.A.) - B.B.C: 
Yunan Başwkili Korizis, lngilte. 
renin Yunanistan& ıimdiye ka.. 
dar yapbğ mUhim yardımlardan 
dolayı Yunan milletinin minet. 
tarhflı İngiliz Hariciye Nurrı 
Eden'e bildirmittlr. 

ELÇtM1ZE TEZAHÜRAT 
Atbıa, 5 (A. A.) - Atin& a.

Jrın"r bildiriyor: 
&ien'i ıııellmlamak için ''Ka. 

nunu Esui'' meydaronda topla. 
nan halk Büyiik Britanya oteli
ne giden Tilrkiye eefirini hara
ret'e alkt~lanmlfbr. 

Sefir İngiliz Hariciye Nuın 
ile uzun ve sanıimt bir milli.kat. 
ta bulunm1J,ftur. 

ZİYARE'nat 
AtiM, 6 ( A.A.) - B. Edftl · .: 

Sir Dill ile Yunan bqvekili ara· 
tunda diin ~leden IOIU a yatnlan 
1'°° görüşmecL. lrralm da hazır 
bulundul{u öimıilmlştir, 

Halk. miaafirleri ~k tımi· 
diyle saatlerce molralduda bekle
mekte ""' kf"'l~if'""4"' -..ı'vük ha· 
raretle alkJ§ll.nmaktadır. 

Bu 1&ba.h B. ~n ıngfliz el· 
çllltfne yaptıfı kma bir slyattt
ten moııra ~k;l B. Koritsiı'i 
slyaret ederek ft4a etmiftir. Gr 
neral Dlll de bir Yunan baat&ha· 
neetni ziyaret et.mittir. 

Öfleden acmra Eden iki hae
tahane, General Dlll de harp fa.tr 
rlltfl1'İl'mt ~,. tıitWıı~rr. 

MU~BlTrJ 

11 iht·kar 
davasına 
bakılıyor 

1 ..... dokQacütır. 

.Atina, 5 ( A.A.) - İngiliz Ha· 
riclye Nazın B. den ile impara
torluk pınıel tmmay başkanı 
G«ıert1 DiU'in Y1111a11 bafvakiH 
ne yaptıklan koauımalar bitmiF 
tiT. 

Aallye Udnd cıea m&bkem• lıa· 

g11rı mubtellf maddele?' berlDde Utta. 
kAr yapan 11 ldfJıWı mubakemNine 
bakmaktadır. 

KWl korunma kanununa mubalit 
~kette bulunan bunlar, aı....U. fUD 
lal'dır: 

Ya,ova, BıtJu. C.W. KbaD, 11aaa. 
MehmoL htem&, Ketya, leWl, Haı*. 
Mlnuyan, Klrkor, '9k01'8-

.lılabkeQlalD bu U Lbt.Usar mamnı· 
DUDd&D bir 901WlU .,,...ulan -Ullda 
tevkif edilmeat muhtemeldir. 

Bulaariatana dair 

Sovyet tebliği 
Berlinde pek aoiuk 

kartılandı 
Berlta. 6 (A-A.) - Bir bu.euel .,. 

babir Hldlriyor: 
Sovyet:er birlltf barlclye balk ko 

mı.er muaVl.ıılııtıı beyanatı, BtrU:Dck 
bir •'fUkluk te•Ut etm1t ft 79bucı 
ıue•.uıer tı.erlDde dertll lılr t.em: 
bueule seUrmlfUr • 

Reaml A1m&D mabllllerS, dolftdu 
dofruya bu beyanat bakküıda mata 
•ea beyan etmemekte takat yallUs I" 
clbeU lraydile tıruta eyteJMllt.dlr 
''Batka.nlarda AJmu el,..U ıkl ,..., 
slpten aıWbemdtr " bil preapler 
CllDU'Jca prklde yeld DialD ft lncUt.e 
reye llal'fl barbbl nnqt mectıun,.l 
lerdir. SovyeUer blrHtt bu •cıtblerl 

anla) amu " kendi ftJu1nl lıHdlnDek.. 
te lll!rbHtUr. AJmaa .a,._u Jdçtııb 

No"eç açıklannda 
lngiliz donanmasının 

harekitı 
LoDdra, 6 '(A.A.) - Amlra111k dal. 

nlt. bu Ab&b &f&lldakl tabttl1 Bef• 
retml§Ur: 

DUn aabah, No~ ~ıklarmda Lo· 
totea actalanndakt Alman ıe.tatma 
karfı nıuvatfaklyetıt bir hllcum ya. 
pılın~tır. Bu ?ıuınuıta dlfer tatllllt 
aıuur almmaz derbal nepedtJeeellUr. 

ROyter ajanın muhabirinin lSf
rendifine göre konUflll&lar c;ok 
memnun•wt verici olmUfbır. 

REmıılt TEBLIO 
d.tiJMf, 6 •A.A.) - B.B.C: 

Eden'in ziyareti mUnuebetiyle 
nepoedilen resmi tebliğde Bal. 
kanlardaki vasiyetin. tetkik edil
diği ve iki tarafm noktainazar
lan arumda tam bir mutabakat 
g6riildüfi1 bildirilmektedir. 

• 
AJetoler arMIDda lılr ~ .. ,,_... .- ........., lıtr ftlllM... ~ 

kartı..- -..... .... ....,...._ 

ft ~dtlder1 lııüta ıb ....... ow 
~-.- _ _.. lııe1U .. --- İtte 
lıMDn 111 atD7ler tlrpeıtld _. ııılerl ~ .., .............. 
'l'AKllM l lae•1111fda 
ıöe&erllt;oek .. ....,.... 1 Gri ..... 

' ..... illmi 

ftll!!llDde 
s6recelc.ııhlls. 
JlapOllerda: 

LOLA ı...unı: - .J.AJllJ8 GA.it!G 

... bbalerce fta'1lralı 

'1 ',
1'11: l ı lıl 11 •••• ' 
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BUGON 
Matinelerden itibare iPEK5te 2 bUyU.< film birden 

l - Meşlaın POlia haliyeai 2·BAHAR CHARLI CHAN Eski Roma sefiri oluı> o ma,. 901~utu aıemurtarmm aDelerl ,,.. lca· 
da Romada oturan '~allp Ke- 4m "'~ bir lmım Yu. 
mali Bav'emaoilu• nn iM --~ lıııuekete ~ 
milli emeller_e ve Ankara mUJ'M.. Pmm1f1I flOL R'.OllAD.\ DGNDO 1 
hu heyetin• ~-alarma ela. ı 8 ,._,84 , (AA.> _ <B.&C:) A ı 
fttli hlmıetl~ balunduiu t. ~ lmduduDa JaJma ~ 
mln ol~. de 1ııalU8U 1ın1 unıt preu Po1 dOıı 

ıc•av•K,._ ••ıs• .......... • 
KATiL KiM? ÇiÇEKLERi 

GJıldtOI .. ... el ., • 
....... u -- lı iL 

Balgarllt nda 
vulyet 
(Bat tuafl ı llellle)' 

bulamadı. Bulgar Bapekllhıh:ı .Al
man aferine kaU bir Wmat taflt 
makta olduğunu gördllm. xenru.r 
ne, Muao1Jıı1ııiıı de harbe gird, 
zaman nihnl zafere bllyük bir im9' 
betlled"ğini, lakin müteakiben p 
acı inkiaan hayallere uğradığıld 
batırlatmağı faydalı buldum." 

tNOlLtZ NotASJNIN 
MUHTEViYATI 

LoBdn.. 8 (A.A.) - B. B. C.: 
SaIAhlyelli mahfellerden veriltlf 

malümata göre, Bulgaristan 
İngiliz elçisi Rendel tarafmdlf 
Bulgar hliknmetlne verilen nota 
sefir, Bulgar hlik<mıetinin Alıı-' 
krtalannm Bulgnriatana geçm 
Balkanlarda sulhu ve sükünetı 
hafua için muvafakat ettiği yo 
lundaJd Bulgar teslnin doğrulu 
nu İngiltere hük6metinln kabul 
medlğiııi bildiımektedir. 

İngiliz notuı diyor ki: 
''Bu aulh ve aik&net Uc;ltı p~ 

ta dahil devletlerden gayri hiç 
millet taratmdan tehdit edilme 
mlttb' .. Balkanlarda aulbUn te 
kede olduğuna dair Alman iddi 
bir t.u.rrua makaadmı (izlemek 
dir. 

AJmanyanm yapttğı aaluıri 
atm mahiyeti itibıuile Alman 
definin, İngiltereniıı mUUefiki ~ 
nanlatana hücum etmek olduğu 
fiklrd:r. Bulgar hllkillnet.f, bilh 
aa renit mikyasta seferberlik 
mak suretile, maksadmm bi 
lrfnu muhafa.ıa değil, ie&bmda 
gilterenhı diltDwıı Almanya ile 
blrllit yapmak olduğunu ~ıkça 
lat:mlftlr. 

Bulgarf !tanm mabadmm bun 
olduğunu g&rteren bir delll 
tngfJtemıfn dostu ve mnttefild 
lan Polonya, Belçika ve Holan 
nın mtımeaiilerine, Bulgamtand 
ld nzlfeJerinin hitam buldu~ 
bfJdfnne.idJr." 

Nota, Bulgar:lııtandaki tn 
el~llf Te konaoloeluJdan men 
Jarmm hareketlerintn kolaylaştı 
nlmaın riculle nlba,.t bulm 
dır .• 

BIB Bm.GAll TmZbll 
.,,._ 1 (AA.) - B.B.C: 

mabnll..rde Bulgar llarlc1"'8 n 
Popoftm l8tlfa ettJISne dair aam
lrau,etı. tıeUlp edllmektedlr. 

IRILGAB18TA..~ " nmnn 
ABLUKA.Si 

........ • (AA.) - lktaadt 
aeareu llUdil1)'0r: 

BllldlJMt, Bulpriatuu, dQfmO 
pli aıtmda lılr toprak olarak t 
ld:JW karar ftrlD1t oldulUDd&n m 
IU!Dlelltt 1 marttan tU!ıaren 
llOktat --.rmd&D dGfmU mefttd 
rak addedUeceJı:: " BulPf mahrf!Cll 
JUl "1• Bu1prtara alt 1ıuhman 
lar •Gaadere edlı.bDeeektt!'. 

VAZtYEr 
Belgrat, 6 (A.A.) - Al 

kıtal.an tren, kamyon. otobUS 
tayyarelerlt dalga halinde 
gariatana girerek Ywıan hu 
dwıa doğru ilerlemekte be 
vamchr. Cenuba giden 
ilç Bulgar yolunun kilome 
ce tulda ma.kh>eli malRme 
örtWtı olduğu bildirilme·lctea'!m 
Tunaıun öte kıymmda hazır 
lmwı 17 fırkadan en az 
timdi Bulgarista.na girmiş 
hmmaktadır. Junlter 52 ta 
leri mütemadiyen cenuba d 
malZMDI! tqmıakta, M-11111

-

chmitt 110 lar da cenup B 
riatanmdaki yeni Jslerine yet• 
mektedirler. 

Bulgar aiyuetini takbih 
Sovy.t beyanatı Sofyada 
d11memittir. Fakat Bulgar 
müniatleri bu be· .matm me 
ihtiva eden kllrtlan 
teni etmektedirler. 
zuhunma mani olmak bere 
t.a tatilinde birçok komUıı' 
hapse atrlm11tır. Sofya ha 
neleri timdi hmc& hmç dol 

Bulgaristanı kateden 
kamymlan hava ht1mmı~ 
kantı maakelepmiıtir. 

Villyet tehirlerine 
Alman polis memurlan OlflJ 
dofnı eeyr118P.f eri taıwhn 
tedir. Gestapo merkaini 
da k11rnn11tur. 

Dl1n Belgrada hareket et 
aman Alman demiJ'1'Qha 
murlan Sofya prmda 
narak gesiniyorlardL ~~,., 
reeml binaların etrafma 
tırbalarmm tcıaulmuma 
landıfmı gördüm. Orta 
Bulgar, Alman i•llne 
bakmakta ve Alman ... ..,..r". 
dul kendi9ine bir .. il9dl 
memektedir. ZanDec1iktili-. 
ao.,.t beywtmm ..,.,. 
va eden ~ana teftii 
bil' mi)(JMta mlmkla 
tir. Z!ra laNlmidhrin 
ttwkif edllmlftir. BUıook 
cılar Balprfstandan. a 



Su hu 
severiz, 
fakat 
harbede 
hOrmet 
ederiz 

llnglin, dünya sen et kaynakla.. 
l'tn.ı:ıa t.aksimi ve müste mleÇ{e da
"81 ctrarmda ı.opaıı J,a,ga ,·e an· 
~nıazhk yüzünden başlayan 
h&rbbı frayct ,.ahnsınm genişle.. 
~l, hattı kapıfa.rımıza kadın 
)'&kla~ası memleket ha\"asmdn. 
hQYlik bir tesir yapanıadL Kalplc
'lınizde bir huzur var. Kadm, er 
lre1c, r.olnk, çocuk herkes mü11krib 
,.e lllkblndlr. 

&11.ist.erUıttr nlkbfnclir, çlinkö, 
t11r1c ordu~ıu 'tuneta.n göğsilyle, ~
"Jrten kollnrllc hf'r harekete hazır 
hcııunnıa1rta ,e MJlli Şefin cınriDi 
bekıenıektedlr •.. ~um Şef, Türk u-
11111111un kalbi \e ağadır. Onun sö· 
ııı nıilletin bii:ri.ık Türk uluııunnn 
~il ve s~ldlr: 

'tllrk mlllottnln Tanndan .onra , 
eıı gij\•endiğf kudr<"t ordusudur. 
l'ıll"k ulusa oldum ola5ıya asker 
1Jb. nı1Jc1ttt~. Afili ordusunun ka.. 
._b, erkekli ma',,eri bir cmıaat 
'-"a biıtün takımDe aywdanrp ,.U
~en bir ulus olduğunu blliyorus. 
gllçtjk yaşından delfka.nlı çağma, 
"-dar Türkün 7~ k aldığı eğlence· 
lep !UDlardı: Güre mc>k, ok atmak, 
-. binmek, clrid oynamak, •ilah 
~1lanrnak... 'l'tirk ulusu, ,.ahta 
dlbayaya kök saldığı dedrlerde de. 
ill, bnparatorlağun alçalrı deTlrle
rlflde bile göz kırpmadan, seferler 
...,nı efml~, "11!rrlara ablmı~ ftl 

ı.er l'leyden e\'\ el a!lker bir millet 
Olduğounu ~ISstermlstir. 

~flllcttmlzfn mğlnc fslemJ", b• 
'ltQla. kMllJUJI ve va.rhAmcla önemll 
bir paroa te-tkD ec'leeelr 1aa1e ..... 
trıJş bulunan bu uue bagb clald 
ft""'1 veya m111et olarak hepimizi 
cotturn.ıı, hare.kete getiren, kanı
~ kaynattıran kuvvetlerin ı. · 
f!nadadcr. Kafası ~ılch, enerjisi dL 
~ mıııı,et şuuru Uşdd<1U et
ilde Ttlrk gençllifnln bayat feJ50· 
'eea, ve hayatta muvaffak olma ve 
llllbareze t.ellkldslnl keoncll hare. 
ketıertncıe olanca çıplakhğlle ve 
bttyuk blr lm'&ll~la görmekteybı. 

Gaz pmarla.rnnrzda gaflet ayka-
1111 Yok. rezvtrlere, lf,aata, lf'tlft" 
'-..., tavıdyclere kalak Mtığmm 
J'GIE_ Bizi hangt 16zlertn ghetlecD.. 
lt..t, ~ hatta Türk seslal .... gt 
"'-lakıa.nn dinJedlğlnl görilyonız. 
~dalara, demagojllere e • 
'-~yet ven1Il'fmlz yok. Ttirk !!(;· 
ttbılİ1l eridir. tttlfaktanmna saih.. 

' 1'1aamanb suJh6 severiz, fa
ltat haJ'be de hllmıet ederiz. 

~ bta başnnızda askeri ve ~ 
el tleh& vardı: Atatürk.,. Bagthl 

1 e ~nrıızda bir dehl ftl': fsmet 
~~tı. A!lkcri , e :ıılyatııi htr debi .•• 
...: c1eblıar kaynağı olan bftyiik 
~ ite 1bl1lett olanca bayatile orta· 
a ·~ •nktaarr. 
~ ol ceng{' eğer t.ster isen 

' mılh.ü sa.Ilh! 

-;.....____ LAEDRİ 

ı, Bankası gİ§elerinin 
~~k bulunma saatleri 
'Urk; Ş -1'd;ı Ye iş BcınkMı A. • 

w,TlUğQnd.en • 
~~nkanıız İ:!tanbul, Galata, 
Cek~' §Ubeleriyle Kadıköy, 
~ . r ve Beyazıt aajnslanmı. 
~gı~Jerinin 10 mart 1941 pa. 
~f81 g\1.nUnden i tibaren aşağı
tQ"ht eaatıerde açık bulunacağını 
~l'i~erenı nıüştcrilerimize ane-

~ gijn 9.30-12 13.30-16 
ati.esi gtinleri r.30-11,30 

~~llYıp aranıyor -
~ bet •ene evvel Aka&rayda 
~"-ıt ~ C8.ddcainde :aAusUblddin 
~ 15 lltınıaracıa evlitlık olarak 
""''"' ~,.,., ba~hyaıı 18 ya§mda Baba,. 
'""'-.. • t:f'ı~ ~ bir mtıddet sonra bu· 
~b:n.ı, bir daha hiçbir yerde 
9' ,..,_ lftır. Kendisini tanıyanla· 
~ ~~!>! bilenlerin JQt!en tn. 
~ t~ ~rtıa l}U adrese bildirmeler!· 

"'erlın. 
llatM.51Na •• , .. .nna 

Habralan yazan : Affı Dede lllralllm Bar 
15 

Bir ~efendiye ne kadar mektup gelir? - Zaval-

llaltada 

mecbarl ullerllk 

tik kur'a efradı 
çağrıldı 

d • J "' •b • d "' J Mı:ı.lta, 6 (A.A.) - Mccburl aakcr-lı mem.Salcomaapbi'-~~ e~~ yagmk aMgı ı agı ı- • uk hl.7..u.etı pllm mucibl.Doe kur'a erie.. 
yordu • ..yeaı ...... rar et ıato rin!D eDAh altma çağrılmuma bu~n 

başlanınl§tlr. nk kayıt muamele.si blr-
Valideım bMta1andı. İatanbula nu? .. diye iltifat ettL Yanma al- ldrkara ıebrlndo yapılmıg vo bura.da 

gitmek latedi. Onu, kanmı ve of- d.L Mıstonun ahvali maliim: ~ müracaat eden gençlerden mlirckkcp 
ıwnut Kandi11iye, baJ>unm Ye bil. açık, ,.ıu.yat, kokudan yanmda bir grup askerlik hlzmeUnc ba.§lamıf· 
yUi aoamm )'aDID& sönderdim.. durulmaz. Şeyhin bu kadar iltifa. tır. au gruptan yalnız alb kişi aaker. 
Rllz.gir, ybıe deli gön!Umlla mura.. tım adet! kmbndmı. Hemen ye- iğe e;verlşal.z çıkmı~tır. 

amca ~. Onlan gönderdik • melt çıkarttı. Yemekten eonra, Birkirltara febrl, Napolyan Bone. 
ten sonra u!aktefelt gibi ıeyleri Mmto: "Fehmi! SD'tmdaki abayı parta k&rfl 1799 aeneWıde lnglllz bay 

d ı...amıdan defederek d....;.,.,•oa bir ad d ltm , dedJ ra.ğl c•ken ilk Malta fehrldlr. O ıa· e U<>s' • "8• u 'fer' et e a ver ... ,, . &k bUgl1D Kal 
~eyh efenc!inin bahçesine naklet • Şeyh efendi: "Yok ... l ldsindcn bi. rihten1:"1~r::!:aa lçln aakere 
tim Fehmi efendlnln de arzuladı- rini :.-. b lira ı ta~-- ~_ ... _.__ . ....Le, ya a ayı, ya yı . .. ,, c;atnuuaı ........ ...-• 
ğı buydu. Zaten kendialnln ba§kd. dedi. ObUril mrar etti: "Ya Feh-
tlbl gibi bir eeydlm. MUb&lefa mi ... llUai.ni de isterim! . .,, Ben Er. 
ctıniyeyim, posta ile ordu kuma.n· zurumda kaleme giderlten bu a • 
danlığma gelen mektuplarm ilçte dama yolda ra.'!g:ılirdim. "Efendi 
blrl kadar mektup da te1't efen.. para ver,, deroi. Ham.bat! ve s ar. 
diye pu,dl. Bunlann ldmfıll mu • hoş herif diye hl~ aldırmazdım. 
habbetname, kbnhıl plud lelfte a- Şimdi efendimizin fizerinde bulu -
itti. Artık maar .... 1 ve taym bedel· nan aba ile bir de altm mteme.si 
Jerm derviflere, 111raya buraya beni ook kızdırdı. Şeyh efendi: 
yalına ıtbi dafıhrdt. Hatıl 0 1ra. "Hele ubah Olsun, bakal-:m, ka • 
dar ki, ftlldemln ve harembnln rar verfrf::!.,. dedi Yataı nama • 
tstanbola cttmeıdyle bir hayli de zm<1an 90nra ıteyh hareme ~kildi. 
borca ıtrmiftim. Şeyhin b&h~ealn- Mmto kahve ocağına gitti Tekke. 
deki ~ " çlcüJere bakan de, benimle Tokatlı Hacı HOıleyin 
Tokat'· bir Hac:r Huan vardı. ET. kalırdı. Diğer ihvan evlerine gi -

IAdO ayaH TobttaydJ, ilkbaharda de'l'lerdl. Bir de ahırda ahtr hlz • 
gelir. kllŞ olunca Tokada rfdel"df. m~ileri yatardı. Erzurumlu Mnı
Köee, gayet nekre ve tuhaf a • to aabaha kadar mır mrr bir şey. 
damdı. Arada bir bana nasihat e. ıer .aylendl. Sıkça sıkça d:p.n 
derdi. noraya buraya çok ıarfe - çıktı. Her ne ha.lse, sabah oldu, 
diyonmn derdi. LA.kin ne fayda... ahde« almak tçln aqğr .indhn. De-

0 amanlar deli gibiydim. reden abdest atdnn. Odama dön • 

Bir saball, .,ytı ef~zin dtlm, direkte asılı olan sırma iş· 
babçeelnde tbn.nla emıayr muhab. !emeli havlu.mu aldmı ki yüzümü 

bette buna dair p eöder oldu: sileyim, camm efendim, havluda 

.. ~erlatte 0 lleftfndir, . 00 benbn: ta bir kerih koku ki tarif otunmu. 

rlkatte, hem NBIDdh-, hem benim; 
hakikatte IHt eenlndir, ne benim. 

Msell, akoma bhWi alır, pek 
ın, onun bııil aldı. &1 efendim di· 

ye teıllm etmeU... cledtm. Utife 
ettik. Kslem va.kt1 pldt. «fttim. 

bir adet a.ltnıt aldı. O eannn abayı 
yel'lere sU.rflyerek gitti. ... "'Yh e • 
f(ndi: "Bu adam ank1 ilahi yerine 
mal, can, evi.it, ayal terkcttf. Ce· 
nsbıhak da onun bir esrar gUna. 
bmı beğlflar! •• ,, dedi. Zaten kale
me gldecettim. Hemen giyindim. 
Atıma binip yolda Mnrtoyn ra.<Jtla. 
dan. Hayvandan inJp: '13uyrun ba
ba efendi!,. diye hayvanı çektJm. 
Mmto bir baktı. Zannnn t&nmıadı. 

ÇUnltU sabahleyin bqmıda 11lkke 
vardı. Şimdiyse fee ve !!alto ile 
bir cfendlyhn. "Zaran yoktur .•• 
Biz yaya yUrilmeye allflfız. Siz c. 
fen:lishıiz, yayan y(lrilyemezsinb,, 
dedi. Hemen elini tutup öptilm. 
Pclı: çok rica ettim. Hayvana bin
dirdim. Şimdi MJ:!lto hayvan Oze _ 

rinde, ben de seyis gibi yanmda 
yaya yUıildUm. Gelen giden biu 
bakaroı. Bah99 kOIDfularmm. 
"ıe>iıi abuiyle altın Terdi, bu da 
hayvanına blnd1rm1'. Bunlarm a -
kıllan yoktur. Bi5yJe bir harabat! 
herife itibar ederler,, derle!dt. Ll.. 
kbı kimin kulağma gider. !fte bu 
hal ile En:incana geldilc. Tam bir 
saat mesafedir. Oradft MMtoyu 

hayvandan indirfp ~J)ll' tttPUr .ıel
lcıini Öptilm. Dofnıca ha.ımunA git. 
tim. Erenler •yeminde "1!c:udumu 
zaJıJıf ye bltml temJsledfm. 

" ., 

Jnglll•Knb 
Albay Donavan ile 

General dö Golü kabul 
etti 

Bir Jrlanda nazın 
Amerikaya gidiyor 

Loodra, 1 (A...A.J Hür to'Ta.nan: 
kuvvetleri kumandanı general do Goı 
dUn Bukfngam sarayında knu tarofm 
dan kabut tıdllmlşur. Gcnrrıı t blr Kil<. 

ay evV'Cl, kral hür Frruuıı.z kuvvcUerlnı 

tefti§ ettiği sırada kenctısı ile görtl ıı. 
mll§sc cıc resmen ilk defa olarak htl· 
kUmd!lr taratmdıuı kabul edilmekte 
dir. 

DBlln. 1 (A.A..> - MUdnfea 
tedbirlermin telif \ -e tanzımi nası. 
n Frank Aiken bu sabah fııgilte -
reye ve Lizbona müteveccihen Dub 
ltndMt h~reket etmi~tir. Nı->ıtr U7.· 
bondan transatlantik tn~ .rares.ilt' 
Bir! P.şik Amerlkaya gul!''r~lt ~ 
iç tn si!A.h \'<' mühimmat mtilJ yaas1 
hakkındn mUzakerelcı }er. nktır. 

Kral Çörçil tlc birleşik Amerika dev 
!etleri relat Ruzveltın husus1 mUmesal 
ll albay Donav:uu d& kabuı ebnifUr 

Nazır, ta"'•are me\"danınd:ı fH>. 
valera il~ bu.'knın~t c~k8 nı uırafm. 
dan s~llmla~tır. 

Tramva11 
'6 

iicretleri 
Elektrik tran. vay, Tflnel işletmeleri 

amam mldGrllilndea 
Tramvay bilet tarifelerinde, kıta farkı aranm&ıumm, tek biletle ~ 

uı;ulU kabul cdildiCfnden, yenl ücret t&rit..ııııa bfriDd kmnmdakt tJ)'llG• 
lO mart 11141 ta rihinden itibaren t&tblk edileeekUr. 

Yeni tarife cetvelinin ikinct L.""lNrundakl aktanna biletleri ue UçtlncU ıu.
mmda göaterllen aylık OcreUl puolar iM • nlaa.n l9U ta.rihinde meftil w
blka konulacagmdan bu kıaımlara alt t&rtflnl.n tatbik .,ekli ayr.ıca btr ~ 
name ile ilil.D edilecektir. 

l .MIWKt 

UılE~Kl 

( Sivil 

BlRJNCl K181M 
~Dl RYAJIAT 

( Er. •'llk, orta., 'Uıe, :J(lk.eek.. 
( tale~r •e malftl: 
( 8lYll 
( Bir "1lk, orta, J ..... ,....... 

-< talebeler ,,.. malOIJer 
1.2.MEVKl ( Subay 

< et.at 

llil.Nct IU8DI 
AKTARMAI.J SEYAHAT 

1.MEVIO ( Er "'ilk. orta, H-. ytiUek., 

( talebeler " ....:oııer: 
( Sivil 

2.MEVKt ( Er. "ilk, orta. hae, ~ 
( ta.le beler TII ııı.JfllJer 

UÇtnliUU IUSDI 
&yldl ..... ile ..,.... 

lnııut '~ .,_ 
.. 1,-

.. t,-.. &,-

.. ıı.-

.. ~ 
7 

a,-

ı . .M m'Kt ( 8t?l1 h1'IO 840 
'( Talebe, Wt, orta. 11-, JQU.ll .. fala 
(Si~ • 600 

2.MEVKI ( talebe, ilk, orta, u.e, ,.clbek • 2~ 

•'Btrtnct sınıf ınal1lller her Ud mevkide de SO lmrue mukabilinde alaea~ 
tan eenellk ka.rtlarla eeyabat eder~r ... 

l - Evvelce muanen blr pbek• dablllncle ..,,....leden talebeler - •. 
rile ne, yijk~·k Uı.h.sU taiebelerl gttıl. btıUla .. bebde 81y&bat ederler. 

2 - ıo maıt 9U taı1h.llldarı ıtibaren subay .e er abOıımu karn*lui -., 
4şı Ilga cdilınlş olduğunaan •e elde tıuhmulaı da tramvaJ&arda ıed:mll ....-... 
mıyeccğ'lnden, mezkOr tarihten Wbu'ft Do •> mtıddel sartaacıa elle"1nd6 ~ 
Jcabll abonman 'bulunan muhterem ıNt.y" ~n atııoeman beeıellerini 
almalr blN aOJatada T"8ella anallll'da ~ ıwnnda tramny hare· 
ut ~ men.atın ne ....... (Hl'fJ • 

Öğle 1tlH!l•smdaB~ '-tldncU ...._ 
muma haarla.mnU için &talı 

behceye indim ld abdellt al..,,.,... 
Sak01D eıbtn'k• 'baktn 1d ar 
kadan !mtll ~lrfJI' ••• JC~ efeıa. 
dilerdflll blrtllt :rtayeten ~:ver 

sandım. Bir de arbm& d&u!lm, 
Harputlu, 111andaa •etbv Ka • 

!ender, ı.m flıı8di ı.atnwnda J'Ok 
bilmem ne baba, hemen: "1111 • -

Bir de l».bymı ki o eanmı sırma. 
h ha~uıı aeana, lıl.to, esra.rmı 
yrkadıktan llDlft elini llilmfş. Kan 
beyn!me n;radı. Kahve ocağına 

koştum.. Mıst.o n.argOey:l emırlo 

doldur.m~. tokw:dabyor:. "'Niçin 
bavluma esn.n sildin lla'bl8! .. ., 
dedim. CeYap T8mıedl. N~le 

tolrmdattr. A.rtdt alzımı 114:tmı : 

'''BepamuMrbof~-· 
tar! .. ., ctl19 telrdlre bqladım.. Oe_ 1 
ftlımda '~ahı>e dtınya ! .. S&behle
ytn gtt bulqma ! . ., dedi. Bunun 9.. 
serine bDtiln bOttın hiddetle'Ddim: 
''Ben l!leni El"ZUrumdll da bilirim .. 
Halktan para dllenirırin!,, dedim. 
"Biz fakiriz dileniriz. Sen dilen -
mc,. dedi. Tokatlı Hacı Hasan gel. 
dl: "Aman efendim, af buyrun, .. 
Bu bir harabatidlr ... Sabahleyin tn
cttmeytn ! ,, dedi. Şeyh efendlnln 
de ha.remden ~r glSren Mu. 
ıo kah?e ocağından geldi. Şeyhe: 
''Ey ftr bakıt.lım ! .. gldecğim ! " öe
df. 1'ehm1 efendlml.ME'n abayı ve 

MAKSiMde 
SAFüVE ve 20 ARKADAŞI 

renler .. !" deyip altı eakomu siydi. 
Doğnıca mec1fM .,. kalemlere et. 
dip: "'B&ba rumam~ ll&kcıeu. 
nu aşrrdık,, diye l'emnei8 baeladı. 

Sabahki muhabbetten Mtb1l .. ıa 
renk vermedim. Abdemt alıp, ince 

btr hırka ftl'dı. Onunla oda,... aıel 
elim. Aman pmdi kalmılercle IMır-
keme bir gayret .. ldl. 9'Jftola ha 
barabatf ~ ef_... ._ 
koWJıU alıım !,, dfyer'ek herltJa U• 

zerine hücum ettll«. XJml para 
verir "Mt bma!" der. Kimi eeb • 
ren elinden almak iner. CQm1e ._ 
fendilere: "Beni eevenenls ba ha. 
rabatJye dokuD.m•Ylll!.. Ben ba 
saltoyu saten ona ve~eektinı,, de. 
dlın. Akfam 1eyh efendimlsln ha. 
r sine pldilr. nıvan tako ın~
lesbıl haber alml§, onlara da bır 
teliı.ş arıs olıiaut. Neyee cıalen da 
susturdum. eeyıı efendi rellnee 
ihvanm Deri pltnlert au~eeleyt ar. 
zettiler, Fehnıl efendimi& tebes • 
silin etil: "Cenabthak tnunı be. -
UlJ1 içkiye, buan det'Vlfe be.zan 
da eşldyaya 80ydunır. Cftmleıd 

hoştur.,, dedi. 

Bir gece yatsıdall eonra ,.yh •

fendi Te .ır tJrnn)a binbll' .._ 
habbet ecıerkeıa oda kil-•• 
içeriye J:rsurWDlu barahad Km -
wa denll• adam prıdl. .... 
ııuatafadan plet olarU llllto 
derlerdi. AahzM'a bl1'lk tGoaar • 
-- tllnJ ele 11-.ıa ... .... -· ..... ... Scınn afka .... 

..ıw Yana dalıtllll. m&t 
" .-•ı tenetmll. ııı.nll&tlllk 
" ~- BuuDw••h yohına ıtnnll· -11.. tuJaaf taıtıll .,. • kalemlere •-r 
Yltler okur, ı.en. 48 _... "
rlrcJi. o, sams.taa blllrd!m. Şeyh 
ayale kalkıp odaam ~a ta· 

,_..ı. ·~ aeler, dar kartJUMU. 
b1J11e wlıM k •ıl• 5. -. 

YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN 

ÇiRAGAN Revüsü 

Türkiye Cumhuriyet 
AKTtF 

Merkez 

.... : 
Altm: ~ K!Jogram 
Banlmot • 
Ufaklık • 

12.603.0HI 

l>aJıUdeld llohaMrle.T ı 
Ttlrk LlruJ . 

llaıiçt.ekl Hıı.bablrlU : 
Altm: Sa.t1 Kilogram 6.248.822 
Altma tabvW kahil acrbeat dö-
Ylzler • • • • 
Dtpr döYSalv '" tıorcıu ınırtnı 
bakiyeıert • 

llu1De TaltTIUert ı 
Oenıbte edilen enakı nakdiye 
Urplılı • • . • 
K&Dunws e . 8 maddelerlne t.evft· 
k&D Hum. tarafmda.D YW 

~t. • ••• 

, 
t 

• • • • 
llıllaalll " tall.U.t cıezc1anı ı 
Derubte edilen nnJu D&kdi· 

,_.. ul"flbg1 e9balll •• 
t&b~t ltibaı1 kıymetle 

...... l'Abam .. TallwtlA& : 

A.....,.rı 

Altın " dö'V'lz tlzerbM &TalLI • ' 

l'ab..u&t 0..ı1D• a'RD8 • He....,. !ima Taci &YW • • ' 

11u1neJ9 8880 No. uınm• ,er. 
....... altla ka,.mlW ...... 

RJımldartar • • • • 
KabteW • .___,_ . 
r' - --
' 

• • • 
• • • 

102.121.DM.:ıı 

6.697 .966.6() 

2.281.021.85 

7 .8 2.887.54 

-.-

lN!.741 06.'t 

%0.149187.-

268.sıs 757 .oo 

·~-831 4'56.9' 
7.926 606.:H 

1.SO::::~ı 
2.190.000.-

114.684.9218. 71'J 

lll.OOO.H2.5tı 

~8.ınlG.14 

J38.~9U:Hı.-

288.318.7:S7.99 

12'.1597..m.49 

uoo.ooo.-
' 1.AIOl.767AO 

i w-.. .--Ta.JM--_·m-.tt1-, 

Bankası I / 3 I 1941 vaziyeti 
PAS ı p · 

• • 

Sernay• 
badya&~ J 

A(ft H fn·kallde • 
fl118Ul!1 • • • 

.l'dııYDlddd BaaJmottar : 
Oeru.bı. edll•n e\'1'1Lk.ı nakdiye 
Kanunun 15 • 8 ind maddelerine 
ce..rtkan Haxtne taratmdan •akı 
ı.edlyat • 
Deuhte edllı:ıı e"'81D oalldl,.. 

O&k:lnsi 
Karyılığl tamamen aıtm Olu'alı 
OILTeten tedaville •ıuıedlJm 
tteea1ı::ont mukabili tllYetlın toda. 
n.ad.. 
Hazineye yap '"':! alim lıl:Mftlıklı 

a•aıuı mukabllJ 8902 NolJ lranuıı 
mudbtnoe lllveten tecıavtll• T9 

zedllen • 

M.EVDUA'l ı 
rlirk Llra&r : 

AJtm: 8a.t1 K.1loS!'llm 

. . 

58'50 No. ununa gt)re Huuıeye 
&(illan a•ana mukabili tevdi o lu· 
nan aıcmıar: 
:;a.rı KtJocram 

DiYbı TaallllOdat:I : 
tjtma taJITill kabil döı-tzJer 
DllU d&vlaler .... aluıalrlı ICU
rllıg baldyeleıi • • • • 
Muhı.llt. , a • ı t • • 

............... -· 

1.188.tl(ı 

6.000.00C· 

20.149137 

ı'7.ono oı • 

2."ıO .ooo or ' 

7 1 J\7lı.4ı • 

1,.233 llO 

Uı 124 l fi 

20 l S!l 2:' ' 

" 1 

Ura 
Ui.000.0M.-

• ü.ll 2 712.J.,1 

7 Si.124.l 67 .9 C 

lO.l 83 223.00 

• 52 ~04 ~70.6~ 



ALMANCA l12) 

Storm 

XJI 

l. AM.r M'hoo <ot11nrl kh obt<ıa aırf 

item Bu~1 d"" PfM'des; ıtit'! ebre 
Haad baU.e idi um ~ RIU~ 

Hah gelegel, mit der andt•m aach 

dew hram-.eniı~" n~ :iotteA 1".Jnr;~· 

h~ d<''l!ö~~ ' ,ıınr.-• hf'raosgeı"İ\11. 

:-en•, so l\Ur toıw> dw....tl den 

Ran~huh .. -ıc~t~. 

2. De ~ab ~ ciften Kaaqsf 

l'1riılclleıa elnem vlenelmjürtgm 
S.bM wnd ~ .. ~r ~gen 

aad •rtrcn lııe8tn . 

3. Mit r11.akeladea Aag('D s~ 

il• · Uwtieı-' ıut mh' aaf, mit R'İ· 
eea Tah:ıen rilM es .. rntmOln 
~~1 altd icta bt dce offe. 
aea a.dtea mit der roten, da111p 
r&Mleıl Zan~e: Daf' clMT Spıwuu~· 
Wdte hNachte M, !10 Bttelt ıJle 

welMeR Zihtt, ~ gegen mtelt gc. 
fletıM:W' waree, mlieh ~ tlfllıl1 

allf ""' (';"""' ,;eıt.ee. 

ol. Aber ich ~ te ndelıı ~ 

Lefhlııı!ı ad sfat'1t dem Uatler Mit 
melaer l.a.men .ht sebı ~ Fell, 
t.t.s efl mclnmat!ll l~lewd a11f ite 
~ ffol'.' 

5. Mh- lo;t nicht bewllll!lt, daM 

iıdıt n ı;olcher Not' der Men~ 
llllfe u~fen: nar eht stannn 
_. M.l!M C..ebl-t ıa • Gott anııl M'Ji· 

- ZltıelB !ltie~ M!I ........ 
Jllıat: aaflh meiner llet.ee Ette:m 
;m.cttte ~h, wen ıtie 8licll tdıel" 

• Gottefi ~it.ar ~ elewdlgllcılt 

Mnl"9fl11 fiade11 ~om.._ -
6, Jleftn da d&' Tier Hter "el. 
~ O~hnaafe'11 alhelt Uf8 

Hlft g~gett tnkh ~praag"0 lllb Mhe 

tıdt aufı leb:t fhm ıfoch nr BM· 
tel1 werdf!ll mo~t•. 

7. ~t-hon bcıı.11nnten dte ~nne 

lftlr ıur rhnind<'n, and ~ar mir, 

9h ~et ts nun nk:ht nıehr d~r 

Hunıt ... onrlrrn der Tod selber sei 
\"Cm dem t;pitaphlo h~ra~Jrlom. 
._ onrl \ ™' etnt'm df'!r Gf!'04ttlh1e 

St°""' 

1. Atm ddagagu gedıııine atur
muGtum; bir ellmt sUvartnla boy. 
nuna dolamış, diğeriyle rahim o
lan ~abdııdrttm telldrı.I ik; 80't'a. 
tinin eldiveni aruma gelişi :tızel 
ye~tirilmiı; otan, . .mızrağı almr~ 
twn.. 

~- Bu suretle o!l cmrt Y8JJmda 
bir çocukla pek yntttı ft kuvvetli 
bir baynn ar.tSDda rniııo.dele blıQ. 
ladı. 

' $. Göden ll:ıvtlcnn s..;:an ~ 

vu üzerime aWdı; peo~elıerile 

lıı.mduralarmn pa~-3ladt: ~. 

bu.harlar ~ kml dilinin uzan· 
dığr a~rk ağmıa talab idi. bana 
~ p:ırdatılao bu beyaz dişle. 

rin beni )ııttalamut ve pa?Ç&Ja
ıq.r.'.SJ iç.Ilı yahi• bir ~ meale 
ttrdı. 

ı. P'alrat kenclimi müdafaaya gi_ 

ri!tim ve eanavarm tnylü derisi
ne mıttağmu o tan.da b&t.rrdnn 

ki utumabrr idnde geriledi. 

5. Bu türlü btt~iik bir Wılike 

önlinde insanlardan )'ardml iatiye. 
miyece~ biliyimlutn: yalnız 

kalbimden Alla.ha ve melekle:riae 
dotnı dı1* Ye yakJc.ı btr rıiyu 

yükseliyor, aziı alleilhı. Al1ahm 
mihrabı yumda beni rıekadar se
mine lıiT .,-nc.te ~ ola. 
!'ak babblltııenleriftf ı....... ,.. 
diyo,..,_, 

. 
6. HayYan iltark solumala.rla da. 

ima Gıferime tekrar .. tekrar •Wdı
-ğı lt;bı lro· didfıeme !'llDDunda ona·şi. 

kir olmağa mecbur ~ t· 
yk:~ 1.1\l!)-orct... 

7. Şimdiden hi81erim sayıflaırıa. 
,ğıı başlamıştı: :Al-tik barut öyle 
geliyordu ki, gikya üttriıne ııtrlan 

köpek değil, bUAJc\~ kitabeden ~
rUncr'dt inen \"C sıralardan biri 
ü~ihıden bana doP"n Slçntyao bil • 
•ı;ı ;)fümdü. 

( J j l • • ~- rn.l ,.,) rlt r •• l .~unda ) (~) bannhem~. memamctli, 
rahJm: seki bannhürzig mit mir! bana merhamet cdinh~, aeıynııs, 
(S) Elngc-bııng . ılham, vahi, ilkaat. (4) La.nzc, mızrak.. (5) hcraus. 
reisscn, a ~rmak, 8'3kmek, çtknrmak. koparmak. <il Untier, canavar. 
t'7) dl" Ziihnc flctsc.h r>:ı, dişlerini gıcırdatmak. (8) &ic:h auf die Set
te ma.chcn ( fli"g"n) s:ı\·usmak; ctw• auf die Scite. brlngen, el ça. 
Wkluı!u ile \ 'Ok etme.k, ıı.şırmak. (9) Not, b8.yUt tehlike: ıatırap. 
(tel Soluk. nefcıı alma. :;oluma. (lJl Şiltir, a•; ganimet ... 

ANALiZ ve TEORi 

~ğldaki kıt'U.n türk~~e eeTirilUR. (herld cknferde tlrlaeıP.· 
teri nrilecektir): 

1 

Des Lebens Karawane zitıht mit Jlacht 
Dahfn. und jeder Tag, den du <Verbracht 

Ohne GenUM, ~t ewiger V~ - . 

f 

Sclıe.nk eln, Saki: F..-ı tw.:hwhtdet ecllOn die Nadıt. 

n 

Vom Himmel rcisst der Morg"'n das l!lehwCr1.e Tueh 
Der Nacht, drnm füll mit Maf{ierwcm den Krug, 
Saki! und relbe djr dclr.r. A ugcn W1lclı ! 

• 

G!aııb mfr. do Bdıı~ r-.t detPins.t n0t·h tı.11~ genı'"' · -

(Bu eiıt:oada elua,yncaıa~ ıa

ı.et.eml& ,..mdald kuıpcınla ..,... 

glindt'~ 

J.,\ Lt~"liMm 'l'EKLtP'LEKt. iŞ A1" • 
NA. tş VERME, ALIM. "ATDI 
gibi U•rt ~ 1111.tz oh'ln>'- ile· 
~ lllalan penıma -.rvt-ur.) 

Elllenm• teltliilm: 

• ~ yquıdayım. Orta boflayum.. 
kfm,...trJm. Kira "f~1' bir e
vim Tar. Alkol kullanmıyan ııamuSIU 
M-60 y8§larında bir erkekle 1""fa 
kurmak l.8terim. lstiyenlerln Habe.r 
gueteııl YU1t&81.le I A. Aydını 
reınzı:ıe mQraca.at ede.bWrler. 

• az.,33 7qmdaymı. Ortaboylu ve 
~ Tam bir e'f' JrMmıyım. 

Kira vermiyecek bir erir var. Alkol 
kullaıuı:ııyan lıtr bayla. yun. kurmak 
13tlyonam. J.su.ycnlerin Haber gaaııte
l!ll ~'Ullallile (GUnıenn) ftıamne mil· 
racaatıan. 

• 18 7a,mda,' ı,6'.l boyunda, Kwnra.l 
nçlı. beyaz teali mUten.utp 91lcuUu 
temla bir aile kızıyım. Bir evl çevt.. 
reeelt kablli,.etteylm 'fit! f1'I işlerlnl I~· 

yılli~ bıillrlm. Z6 Ue. 85 Y8f arumda 
ort& balli bir aileyi geçindtrecek ka· 
dar ku&neı olan, temla aJıl&klı. içkı 

9" kumara d0.fk11D olmıyaıı, evine sa.. 
dık b1r bayla mep-u yun kurmak b · 

tJ~ Ttp menuubıaha de8'lldlr. 
Yeter.ki ahWd teml2 ol.swı. Tallp~rl · 

m1D Haber vurtaalle (lta"fa HJ l't'nı,. 

ztae mllr&cUtlan. 

• il ,..._)'Dil. Boyum ı.c. kuru.. 
ra1 .-ç.-a, lıald&Y taııı1 m1ltenutp .n· 
cutla tama bir aDe kmynn. Fransız 
kD UıMıefnden mezunum. Halen çalı§· 

mut.ayan. Bir nt ç.eYlre~ kabl 

UyetıeJim. EY lflerlnl J.lytkih bih· 
rtm. Z7 De 315 ,... arumda yOkaek tah 
ıdlU. 8el'be8t meslek aalılbi. anım -,e 
,. 1tulDral bir bayta mepu lıtr yun 
k1lrmalt arzusundayım. lçkl .,.. kuma· 

ra dU§l:tln olmaman prttır. Talip~. 
rtıı Haber gazeteelnde te~ lll 
remzme mtll'llcaatıan. 

• yqmı M. Boyum 1,62, kilom 57. 
eamer lll,yah kıvırcık &&çlıyan. Şimdi 
ye lıadar b1ç e•lenmedtm. Bir nt fe..
kalAde ldare edeblllrim. Ellmden bel' 
197 ıeıır. Jıılaztm çok temlrıdlr. Aall 
aileye memabum. Hayatta ldm.9em 
yoktllr. Kendime hayat arkadap ara· 
dıtmı bQda .. Taıunanıa bU11IDmut 
fUltır. A*eıt ft ID~ olmak ti. 
..... clfflet memunı. Kaap uamt ·80 
Yeya ..go olmak T9 alkolle h1çbSr aJ.lk&, 
m bulımınamalr YB§l be:rdmle mil~· 
naip olmak. 11p mevzuubabs detlldir. 
Eorine cta.şkOl1 olmalıdır. Ciddi w b&. 
Jdkt t.ekllflertml kabul edenler HabeT 
gueteatnde (H. 33) remslne müracaat 
edelı6Urln. 

• Y&§Dll 80, l,IO boJda. kilom 60 
eanpn. aall tııtr allenbı oereııt n 
n.amus•u bir kmyun. Evi ~P çeYltt 
bWrtm; Eflmde anıdıtım "fUlflar f\111 
lardır. Devlet memuru ve uke'l'!de o· 
labllir. Jıtaap 20 den a§8ığt oıma:ru 
alkolle aWcam buhmmıyaıı ya,ı 315"40 
a.raaı •e htlsDO ahllk .ahtlı& obıwiı, 

eWı~ ve eşlD8 ballı buluDmaa. Ciddi 
ve bnklki tekW1erim1 kabol edenler 
Habet' guet.ul '(D. 30) reıulDe lllOn. • 
eaat. 

• ~ yatJDdayım. Ticaret ınektebbıbı 
ytlkılek kJBDtmı bu eene blUriyonım. 
A.anemden be.§ka k1m8em JOk. o dl 
beıı1m gibi gayet u,..ıc:tn'. BaJ•keelrde 
aıir bOyQk batımız "far. Çalıfmadan 
,1tJmıyan. eebatkAr, •dmk•r tııtr ka· 
rakt.ere ll&blblm. 1.tbıuımıua laakançbk 
ten tql .......... VtleDdumda &nsa 10k 
tnr. Şllrıdfye kadar okkll bJr bMtalık 
ı;-ec:trmedim. Boyum ı,11. kUom ee, 
E:sklden ~ JQeHU1 oldum. Orta 
tahatl görmüe. Bilha.ua .ıelct, •nım 

mOteıı&lip ricutlu, •• l§lerilıe e1t ,.a· 
tan. ~ g&:lll. eosyete ba)'fttı Ada. 
bma l'abazıcı olm&YB;Jl bir t-.yaııla &.0· 

1afma k tatıyorum. Dul olma.'11 ebem· 
mlyetl ha~ detudlr. Bir 1k1 çocutu da 

olsa yadırgamam. latiyenlertıı bir •. 
ıstiyorum. İstekli bulunıuılarm Haber 
ene (Kl%llJ nım.zlne mtıracaatlan. 

RcslmleriDln hemen iade edllecıeğtDr 

.,ei'etlmle sac • eririm • 
• 27 yaşmdayım. Kendim ~ 

hali •e maz1ııt tomJa btr aileye men· 
sup hllsnll ahlA.k ablbl VP. şimdiye 

t;adar hiç evıenmemiı bir gencim. ll:ı·. 
.-e~ hUııwd wı reantl işlerde ç:ılış~ 
A:z. çok ber !şten anlarım. lkninı gibi 
bir klmseyc ibttya.cı olan ve ya kendi 
gellriliı geçincbilcce~ml.2 lııız, dul. ~U· 

zel ve tırkln ayırt edilmeksizin takat 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiİiİiiİİiiiİiiİiİİiİiİiiİİiiil h0...~0 ahlA.k eab.lbl btrtle evlenmek 
det ftl!imlcrile Haber guetesl vuıta· 

V A K ı ,.r matbaası 
K ita o kısmını 
tanzim edip 

1Jeniden 
açmıştır 

1 

guelf'Jlinde uc. E.) remzine mektup. 
la ınnracaaUarı. 

• 27 y~mdııyım. Kap&lır;areıda blr 
1 lmndura msğazıuımm ahlbtylnı. Ka· 

ragilmr1lkte keııdlme g6re ilç odalı 

blr nim vardır . .ukerllkten yeni ter. 
hlS edildim. Hayatta hiç e•lenmejlim. 
Sigaradan ba§ka içkl kullll.Dmam. 20· 
28 ,... arumda orta bam blr aneye 

1 
meuup bir "1 ~rebflecıek kabiliyet 

, te orta boytu tıknaz emıer •eya aan· 

l şm btr bayanla tqrtkl hayat ey'lemek 

"1111111111111111111111 .... 1111 .. 1111 .. lllllllllİlllllllllııll &rsu9Ulldayun. ı.teklUerba Haber ıa-

Kitap, mecmua,. gtızet& basar. 
T8hlf~r rt•"""" ..t: .. ~; ;.1,.,.; alır. 

zeteslndo (H . ti. l) remt.ine mektup 
yum&Jan. . 

• 23 ya.şnda mtttcmuıfp vücutlu 
kumral biriyim. B\r evim ve 'blr tnlk 
tar da pıırt\m var. On1ttrııitc edebiyat 
§Ubestndm mnunu.m. Bayat arka.~~ 
olace.• kimeenilı %3..33 :YS!Jlarmda bU· 
luııması, maatelnln tem!s olman f811.· 
tır. ŞU ınetılcltt.cıı oJnuL.ıu pyaıu tercih 
(Muh.vrlr, Avukat. JılQherıdla, F.abm 
tırtiymlerin 6.9 eıı.dmda blr nmmıe 
Haber guıcıeıll Yaeıtutle (Çiçek !) 
f'l!Dlzl.De DlUr&cMtı. 

• 80 ya§lnd:ı. boylu ve atıbatlf aynı 
zamanda çok yak~ıltlr blr erkeğim. 
Valdem hemfiremln yanmda taşrada 

bulunuyor. Yegluıe lttibanm ailemin 
ÇQk temiv. olrn:ıındır. Hl\kumet nıemu· 

ruyum. Boylu, 19 .,2~ y~Rr f.lrurnda 
arljln.al tipte gllUl ve hail rıtkti yerl.D 
de aıııil ruhlu nazlk ve sadık bir ba· 
yanla !UV& kurmak Ye bu bayanın e· 
vtne yalnız. olduğum tçin fç gtl~ysi 
girmek i•t.erlm. Anu eden oluna 
Habergaze tesinde (Bahtiyar ol) 
remDııe mektupla müracaat etme>ert. 
nı rica ederim. 

1 ı arayanı.,. 

• OrtAmektep mezuntı)"Um, :t3 ~ l 
dayr:n. Askerlikle bir ntı~m yoktur 1 
E3ld ıu.rılerl mükemmelen okur yaza.. 
nm. Dllktil<l da blllrim. Ktıemıe8elerde 
k&llpUl:. tatıyorum. A7.& kanaat ede· 
rtm. lırtekllterln. B. K. nımulnlft& tah 
rtren mür1u;aauan. 

~ 
• 56 ra-smcıayım. Bundalt eneı dok 

Jaonyanıfl 

Esrarengiz 
Başvekili: 

Prens 
Konoye 

• 3. 

Prens evde ıraş olur. ~lar ını 
haftada . iki kere bcrt:ıere kesti. 
rir. Cıgara ve içkiyi az kullanrr 
ve son derece iyi giyinir. 

Konoyenin P.kaJarı Japon şa. 
kasma hiç bemııemes.. 1937 sene. 
sin.de bir maskeli baloda, siya@i 
akislerini düşünınedıen. ()('taya 
bir haber ~ıkarmışb. 

/ • • 'Jt • 'il ..-:. • 1ftl 

'•pon e!'kAıuJıarblye fC'M 
Ot-• Saglyana 

millet ini muau.am b it harbe eii
r iiklcmiş Qluyor.-

Konoye, harp istemiyenler
delldi. Kabine, erkam harp h"* 
yeti ve imparatorla uzun gect' 
ler müpkcrelerde buhmdu. KD- t 

noye ortaya yeni ve parlak bit 
fikir atmnı tı : Blitzkl'icg ) aJll 
yıldınm harbi! 

Çin ihtiyat kuvetleri hareke' 
ctmcğe vakrt bulmadan şmısJJ 
Çine beş fırka göndt>rilmeliyd 
Prens Konoye ise tayyare ilf 
general Çan • Kay • Şek'le glY 
rü.şecek ve iki memleket arnc;flY tiıı 

da bir müzakere imkaruna PA
min hazrrlayncaktı. 

tor yanında çalqtun. Şlmd! de tıtr dok 
tor veye d1,cl ~amnda çatıpıak l9tl· 
Yonım. En.ıekaiyoo yapmum.ı aa bili · 
rtm. laUycnterto fU adreee mtırae&at• : 
lan: l'opkapı Fatnıaırultan ıı:temeıen· 

dl sottak 10 numarada ba)1lft 7..a~ı 

• 1.SS':" tevctıütlUyUm. liseyi ty! d~ 
recede ikmal ettim. Herha.q'l bir mO.. 
ı:tder1m. Her 1!1 kabul ederim. btek. 
M818ede btr io arıyüCWD. Ta§raya da 
UJerfD tEr T6*) rumuzuna tılldtnne. 
ı.t. 

lapoa,..nm ~et llPOn ct!flenl 

l'ewltMıc• 

U\kin beş fırka Şimali Çi1" 

varamadı. Tokyoda bulunan et' 
kanı harbiye mevzii bir anlaşuı' 
icin alaka göstermedi. A~ 

" bir hafta geçince 500.000,000 1~ 
bir in.san kütlesi harbe başlanı1' 0 

oluyordu\ Prens Konoye Çan -

• Llaede ok~makta1ım. aılevt vazi· 
yıetim mektepte okumama engel ot • 
dutundaıı, bea de ba,.atımı kuaD • 
mak 1necburiyetinde)'lm. Herhangt 
bir müenııede ....,_ JU!hanede >il. 
tipUlı: yapablllrlm, arzu edenlertıı En 
8cıll Dakika cazeteat •uıtaelle (K.Ş> 

uaa...una mO.rac:aatJan. 

• Ot1.a1Peklepaesanu)'\UD1 Yıt.fllll 18 
dtr. Aile ~ okumama imkAD ' 
Yemtendftlr, Kendime bir lJ rica edi· 
J'lll"ll&. Y•za>wwıde, tJc:aretbanede ça· 
lqa -..P evlerinde •b:f yapabilirim. 

SlDelDa .~ *" ederim. Vellıa· 
.a ilana buı3W mGemuelerde c;al&fa· 
lııalltllL Anu edmlertn Haber guete«l 
~- (1. N .) remzln. mtlra«"aıı.t· 
tan ltn. olmıur. 

• Jık n orta olrullatda tnı.aac:. . 

11J&Zlye, tur"kçe denılcrl nrnıt>a hıtl· 

J"8 bir bayan Yardır. t.t.Jt:JJeriw 
(R..l.) nurıuzuna mektupla dallra~aı. ...... 

• &itenin ıı. inci amıfma de'fam edi· 
yorum. Bazı 11ebeplttrdea dot&!J ,.,.._ 
lerdıea soara çalıpalc meclJJU't:reıt• 

M)'ta. ı.uyaıler Haber ~autHi ( Ç 

O> l'Ultmm• •Qraca&t. 

• 20 ııenellk tecrU1'ell erkek ve ka. 
dm makutanyım, Ç3Uıınıak Qzere 
yu an)'Orum. Taff'll)'& da ols:ı mevzu· 
ubahl deglldlr. Haber gaaetesı vuıta· 
sfle (T.D. f) runıuııuna mllı'acaAUan 

Ke-ndisi evli ve mes'utlur. &ıc>
noye henüz kollej tatebeeiyk~ 
ka.rım;nı kalabalık. bir tram\-ay 
anbaamıda görmüş \'e onunla 
evlenmeğe karar vermişti. Bere: 
ket, kızın babası BBilzade sın1. 
fma mensuptu. Dört çocuğundan 
en büyilğü Fumita.ka'yı Ameri.. 
kahlar iyi tanır~ Fumita.ka sağ. 
lam, iri yarı bir gençti. Ameri· 
kada ~ii gören bd_ g~. ~ 
~di orduda-dır. . . -

Koooyenin ilk "hayır- mdan 
cesareti kmimayan imparator 
başvekil olması için l huiren 
1937 de kenu· •• r.~ tekrar teklifte 
bulundu. Prens Konoye ceva~ 
bından önce kendisini sıhhi bir 
muayeneden geçirl.ti. Sıhhi mu. 
a}"'ne bit!!.~" de "evet" cevabmı 
venli; zira yaramaz ordu çocuk~ 
lanna emir vermenin ne gibi bir 
iş olacağını merak ediyor ve ta • 
rihte memleketinin kurtancısı 

diye yer almak istiyonlu. 
Kendisini hiç ~~rmadan ite 

koyuldu. Uzun ~eler neti
ce.sinde bir kabine lrura.cağma 

o naz:ırlarmı telefonla intihap 
etmeyi tercih etti ve böylece iki 
gün içinde :Japooya.nın Uk "te
lef on kabineei'' kunılmüş oldu. 
Ağır ve anlaşılmaz Japon lisa. 
nmı kulla.naca.ğma Japon mille. 
tine sadece bir Hanla ve radyo 

• 3ô )·aıa:nda blr erkefbn. Az fran 
.ac& bfllrlm. Pratlğim1 kU\'V'CtlCDdlr 

mek ft%ere bot zamanbnmda benimle 
ııratıll yapGCak bir bayan anyorum 
FransıZC8IJIDm kuvvetll ve biJbaaea 
akeanııım düzgiln olma!! prtur. 80f 
uınaıılannı haftada Uç •atl geçm~ 
ve dalma ııaat ,-ediden 80nradU'. Eme
li Url'llJğında kf'Ddla!ne en çok om. 
lira nrebtllrtm. IaUyenler Haber ga · 
seteet nıutuflt- (P.R.R.) remzine mn· 
racaat ede blllrter. 

. ile hitap l'tti. GariktiT ki, 
herkeB BOn d~ memnun kal. 
mıştı. · ı'Çi sanklılar bile itina 
etmediler. 

• ouamektç ' 'e ııae taJubeler!n~ 

ehYen t:lr fiyatla. riyaziye ve fizik derııı 
Jerl vermek latiyen blr genç vardır. 

t11tek1Uertn Haber gnz.ctmade M .lıl .A 

rumuzuna mllntcaatlan. 
•Lbe Mezunuyum. Almanyada mu , 

bendi.ilik l8haW gördOm. latıyenlett 1 

e•lerlndc tıwr.ul Almanca " ttırkç..: 
det!ltttl vermek lstlyorum.. Anıu eden 
terln Hat>er ~azele3l vuıtas1e (A.M 

S .) nmumms moracaatıan. 

Aldırınız 
Af&(IH ,...-.,,y.-.-.• j 

i:uyuf:Ularmmmm •aıar.ı. pin ı 
aekh:pıan ld•rellaaealZdea aerg1111 
n.•llta.• •ıteye kadar ,..,_ ..at 1• 

ııJn m..-a aldıraalan rica •laur 
(K.P.'.C) CA.Ş.O. 1'3) (C&n) <.A-F ı 

(P.R.R.) ( A.D.) (OQneren) (A.H.4ö ) ' 
(Gerr"'lc) (U. 97) (F.lıl.C.} (1.t.) l 
(8.K.U. 20>. 

prtalrkta r etaket kokUBU do
laşıyordu. Yeni bqvekit, 9elefi 
tarafından inşa edilen bomba İş· 
lcmev. ikam<?tıfdhma tatnıaca.ktt ! 
Konoye böyle bir ikamet.gihm 
kasvetli olacağını söyledi. Kono. 
ye. yeni vazifesine ba~a.chktan 

bir ay sonra da .Çin'de silahlar 
patladı. 

Prens Konoye o zamandanberi 

./ 

Kay • Şek'le görüşmedi. 

• "".* 
Ordu mensupları. herkes gtbl 

Prensin temsil eUiği si~ asi '" 
psikolojik muammayı bir türlil 
keşfedemem işlerdir. Odala rJllJll 

Jrnpılarmı kapadıklan 7.alPa# 
Prensin "bir insan de:!ı 1 bit-' o ~ 
ayna." oldu.;unu söylerler. 1l'I ~-
)'llütalaa, a.ynaya asırlarca. til · 
.srmlt bir kıymet vermiş oltl' 
memkttette büyük bir Htif•t 
makammda.dır. 
~~ 

l&pcft harbiye nar.m ıı;cneral 
F.illl TojD 

Konoye "aynasının" pati-' 
sathı arkasında bulunan deti' 
34rk kumazlığırun ve cesim ~ 
rakin mevcudiyetinden ha.beJ'U"' 
olaıılar ~ ~ • IJ' • 

c:;ok iyi bilir. 

Başvekilliğinln ilk on ~ 
ayı zarfında, bir çok kötil Jf' 
nunlar istedikleri gım kulls.11..;ı. 
mak şartiyie ordu emrine vtr~ 
mişti. Konoye bunun ön~ 
geçti. Parlil;nentoda, bunun 
ticesi olarak iki defa çıkan !Jlc( 
nakapyı diıılememeık icin ~ 
jma girdi. 

Daha henüz başvekil ol~ 
ken, işin ~ ağır olduğuııtl-""' 
ietifa edeceğini kulaklara f,..-
dtııdt. 

Zayıfladığından ~ikAyet ~ 
yordu. İstifa etmesine razı ~ 
dılar; • Hankov'un suku~ 
90nra. istifa ~tscydi, herkes. ot/ 
tekrar geri get.irileceğinı 

yordu. 



Kornelyanın 
1ntikamı 1 

f3Qyok hareketli zabıta romanı 

-2-
Yazan: OTWELL ı.tM?f& 

kadmm kim olduğunu 'bllmell il · 
terdim. 

Mis Standiş: 
dile işaret ml? Yoksa sa -
~!e ÇocukJUkta.n kalmış bir ııey 

'1 Faııa ehemmiyet vcrr''.'di. Sıra. 
'taı da gebnfşti. DUşUnmedi. .. Yazı 
lla etrılnı aldı ve defteri imZaladı. 
~ ~etinden az dn.ha h:ıykıracak. 

- Bunu slıt ..,yUyO\tlitim. 

S alnııerı görmil§t.U: 

Kornelya D::.rakômb litnenı, )'ıldf. 
zı Kler Deverodur. ~ler llııe • 
malam gitmiş olaa)idtnti ili de o
.nu derhal tanıttitu•. 

takolltıon .Maksvel - Konıelya Da -
lllb. 

s· ~ lnıon Mnksvel1n en meşhur mil. 
r:.~erıe-rden olduğunu biliyordu. 
Ilı~ lınıerını gazetelerde az mı glSr 
ite li? KonıAJ~-a Darakomb ismJ 
dıı. otla hiçbir ney ifade etmJyor • 

Rahip yine tıbeietltn edtttk ı 
- Ya, 15yle mi? Bu kad-ııdaa 

babsolunduğuııu duymtı1tum. Ya • 
nn veya öbür gUn b:.ıruı rene ga. 

setec!lerle dolacak ve ben onlan 
cevapsa: bırakmala mecbur olaca· 

tun. Fakat kll1Mnln reeimeırt oe. 
kilecek.-

Sözüntl keserek: 
ltrf.nı kız kardeşbıe imza et • - K1Uleyi slyaret etmek ister. 

liıı için b·rakt.ığı vakit. milyona. einls herhalde. Çok eatJ bir yapı· 
S l'Uztinu iyice tetkike koyuldu. drr. Size bOf\Uluı& gidecek tafalllt 

hnon Maksvelin yUzUnde ev - veririm. Bw demin Uztlntilden 
~ek Uıcre olan bir adaınm yü. kurtardığınız iÇln borcumu nasıl 

de bulunması ıtı.zn:n gelen bir ödiyeceğimi bilmiyorum. 
bı çten ese:- yoktu. Bir maske Garfild rahlbe: 

faydaınzdt. - Kız kardeşim banatika me • 
~d bir dakika sonda yerinden raklıs·dır. Bu, kilise~i gezdirmiş 

tt. Gözleri hey3C8.Ddan parlı • olmakla memnun bırakacaksmız. 
0tthı. l.laamatib kendine bAklm Bana müsaade ediniz. Zira otomo. 
~ eUnı genç kadına uzatu: b!lin tekerleklerln.İ muayene edo-

- Size mes'ut yıllar temenni ceğtnı. 
enıe ınUsaade eder mis nis, ba Cevap beklemeden dııan çıktı. 

8.ıı Maksveı Kapmm önünde derin bfr ne!ea al. 
Genç kadın gayet soğuk bir te· dı. Yilksek 1HJSle batırdı: 

le: - Slmon Makavel evlendi! Bu 

- Ç°-Ok tefekkilr ederlin eten • nuıl olur? 
dedl - Daha fazla söylenecekti. Ha 

SOnra erkeğe di5nerek: vada hafif bir motör ;lilrl1ltUaU 
- Size de bay Ma)tsvet.. duydU: Bir tayyare! Buralarda ne 
-. tok teeekkllr ederim Mlll!... W olabllirdl? 
~~d eonra ağabeyainl gMtere. Uçak kavisler çizerek yav&_§ ya-

. ".~at iniyordu. ·Kilieeııın yanmdakl k-: 8tandle benlM ~ brde .. '1bU)'Uk QlY:tlP indi. iner "tııhıez; 
f'lld·r; Garfild Staa.... Jtl.Ddtn MI' adam tıktı " Jdlüteye 
~svel Stancute .er:l bir J& .. dotna kOflUla b*f1adı. 
l" ltarak: ltudit, bu ~ 1n .. adaall, 
._ Ya, öyle mi? Btn babataısa yardmu dokunm diye Uı1tlMI. 

• sı.z dt Ofta goıt ben*lyot. NetM neftıM ~alan .elam onu 
tta. Rornelya n "'ell. bltt )'&!'- tötllhce aMien<ıJ: 
ett.l«tntz ı~ ooJt mUt"ekkl • - Bu klliH Kuton Mapa ld. 

· 8111 ~lı tena bir ftltyetten ı.eld mi! 
rz ~ahltı"i':I bit dUtUn • 8ıatacUt bu bUıt )'Ullll Milna ' . !llltu.n. Ne ;tapalım, ttm 1eo • • eevap ~erdi: ..... 

i~t - Evet;H 
ltıı~ kunı güldil. Cebinden bir Adam, blr a.at · ktıleıfne, bir de 

c:tltardı. Rahibe uzattı ve: kol saatine bakU: 
....._ ~ıı •izindir Evlenme klğı • - Eyve.b ! Acaba kulMeld bü 

lıııı ...... • • " ~ ·ıııu&harc yollanmırz. uat doğru mu . 
rıra kansına dl5ne"rek: sı.n~ kendi saatine bakarak: 

' l{orrıelya lt1m1a bitti. ~ - Hayır, iki dakfka geri. 
ebıur1z. ' Tabancı: 
Cle~ kız yenJ lroc&lmın koluııa Mordiyl5 dJye bağ:µ'dı. Demek 

ltt ~ ~"-berce çıkt·lar. geç kalamı ... 
l>ı &rltalarmdan ırapandılt va Sonra Stancllfe~ 
O\rrııd Stand}f kendini tuta • - Attederslnlz, bugttn bu ldll· 

•ede biç evlenen oldu mu? 

~Vay canına, d!ye bağırdı. &tandii gülerek: 
....._ lı:a?defi hemen: - t;ahttlerden bir taned ben. 

? laiınleri gördün değil mi Gar dlın. ti' 'Söyle bir sergUzeete şahit - Ya! Sahi mi? 
S da.ıı dolayı memnun kal .. Adam-n kurtwıf g15zlerl parla • 

lzıgı~it ıı >.?ne'tikaıı m:tyonerln bU dı. Standte izahat vermek ltlltı • 

~IUI \aY11ııde ne iei var? munu duydu: 
....._ !_tabip cevap verdi: _ otomob1lle klliııenln önün • 

~ '1-...y ıtaırıvelln buradan bir. den geçtyordu:r'· ÖnUme kDt.eenln 
lt~ "'1 nıctre mesafede mallka • rahibi çıltti ve kn: kardeelmle be • 
ltll 1.1..1 •• Lo?d Ben.sterin şatosU • nim evlenmek üzere olan bir Ql!. 

....... ~ te pltltlik etmemizi rica ettl 
~l>aı '811? Lord Bemat.erln mJ T Biz de kabul ettilc. Herhalde bir 
~~. ~- biatnı ınlaafir bulundu • milyonerle bir •lnem& yılcttmım 
'ı.... .... y s evlenme •n.hldi olınalı fena bir uey ı.~4tr, tefaıı~ evi yarımda! ,.. 
~~ltk&e 4ar bay Stefanm bize değil! "Q' il ~ebnedJ#ine esil. Yabaı\Cl ciddiyetle: 

S ••• _ Evet, fena bir ı•Y detn ... 

........ ~~ e~n verdi: Fakat yem e\Ple.tıenter için SOk le-

'-· &edUıneğe değmez de na olacak. 
......_ BuılJl.n .nyJedtkta IOllr& kota. 

b;-- :::.~?.. ı#'b .. - rak ta~ye doğruldu •• Uçak. bir 

~ ~11~~l!run btrl. Sonra ra.. dakika sonra hava.Jaııdı ve pık ı.. 
? ......_ illa •. Ukametlne doiMı yol ilib. 
r'' ,.. .. bunun bil' romantik f!f· Standlt ııayrettea koa~ 
Clb.. -oqllhıa babll rthlP .. bldetl • 
ltı~~ 11 ~Ylem1ttfniz. Ben du. Ona dtıfUDceU blr 
'11.~ol"tıttı. ~a hiçbir şey glSr ue doir'D yaval ftEnld ra • 
ı-.... tte llf\d ra böyle aeeatzce ve ıekflde asaklaftı. '° · -.....: e.ıı eıı evı _ Ne oldu! Klnull o!- bu 

it •• · l'ort,_ etıdlklerln1 me. rbalde 
'"lltıı ~--. _ l3ilm1Yoruın. Re , • ....._ ~ :-nııı etti: evleıunenln aıevhlnde olan biri. 

~ '~ alt bir feY. Bu SU nlkih:D yapıJm•meemı iatJ • 

~·· ~ 1111~hı teee..n. a. ,.,rda.ı Jlıl 1 1 _.J 
~_ .............. 

.!.J 

ff B F. R - Akşam ~ 

Harp edebiyatı 
Dönüş 

Nakleden L. ı.. 
Onu seviyordu, fakat aşkım 

henüz itiraf etmem.işti. Tered -
dUt ve korku içinde idi; l<"lura -
nm iranik hareketleri kendısini 
•llphelere dü,.cmrilyordu. 'Çünkü 
o 8aıma, hayatında zuh~• eden 
herhangi bir ciddi meseleyi is · 
tlhza Ue karşılardı. Aşkları da 
aynı akıbete duçar olursa? 1şte 
bu korku. hissini boğmafra ve bu 
teşebbüsünl\ tehir etmeğe sev • 
kediyordu. 

Petro, ergeç bunu söyliye~k
ti. Aşkmı ebediyen kn.lbir.dc gtı· 
liyeme7.di. Bu mUtemadi t~lhhUr 
heyecan, şUphe ve ter~4dUtlerl 
l§kmı kuvvetlendirlyorJnl"6ı. Pet 
ro. ancak Florayı yanında &öte.. 
eeği günler için y&§Iyordu. Sa
kin havalarda, eaminıt iki arka· 
daş gt'bi baza.n elele verip gezin .. 
tilere ~ıkarlar hayat bakkm"l 
bir sürU ,evlerden bahc;ederlerlli. 

ca.k, kendlliinin tahrik ettiği bir 
nf:Vi psikolojik torlama, icbar o· 
lurdu. Kendi kendine: "Dön ti§ 

tc!" diyerek teseUı bulmağs ça. 
lışt.ı. Bu UıLitle gidecekti. Ayrı 
lacağı sıl'lda Floraya: 

- inşallah Mf vt salim dö • 
nenem sana bir oeY söylemek 
niyetindeyim, Flora ... dedJ. 

Flora "söyllyeoefinl blliyo. 
nım" der ıibl yu.tlnı baktı. Ve 
yalnı ... 

- Sentlen muntilanıin mek 
tup beklerim ... diyebildi. 

Aynltlılar. l'etre mı hfl~1ik 
va.tan vailfetll\l lfa etmiye gidi 
yordu. Flora ı .. orada kalacaktı 
beht!yeeetdL. ft kimbilir ne ka. 
dar?. Yahut ~a art.tk beklemiye 
bile Jtıtum kalmazdı ... Jiarp bu .. 

Elinden ltlditi kadar ona çok 
mektup yaldı. Fakat bir zaman 
sonra Pet~an cevap alama7 
oldu. Bir glin gazetede, yaralılar 
listesinde onun da i~ini görün· 
ce kalbi 111rzladr 'Petro N. (*) ns. 
kc:ri hastanet!itıde ••• 
Aynı gUn yabffnm başr:.ıcun. 

da bulunuyordu~ illeri şeker ' 

me, sigara paketleri, kitap ve çi. 
çeklerle dolu idi. Petrc:n::- göz • 
leri yaşarmıştı. Bir mUddct hiq 
konuşmadan biriblrlerine baktı • 
lar. İlk heyecan geçtikten sonra 
Petro derin !eSıllliği bozrak: 

loraya karşı tavrı, sözleri, ba
kı§ları hep kalbindeki aşkı alt • 
settf riyordu. En ehemmiyetsh: 
s5zleri ona ~anki "seni seviyt>. 
n m" sel:liI'!de hitap ediyo~u. 
B;r !{Un nihav"t. "st.ihz3 -dolu ka. 
rakterlni unutup ve, a~kmdan 
nefret edilen her erkeğin kork· 
tuğu gUIUnç olmak teblikeslftl de 
göze alıp onunla açrkrn koftuş -
ınafa ç.ahıı:ıcaktı. Floranhı da. 
kentlisine lakayt kalrnadıcmta e. 
mindi. Konmıması, bakışları bu· 

ed• d Belki a• b - · Ner.eden haber aldın, Flo nu ispat ıyor u. "" un.. ., . . . 
tar daha ileri gitmesi fl";n cesa· r_n · ~nlmkller daha b~l~·yor. 
ret verici a1ametforoi:. B!lıttsüs -~,G~~~e okti~~T·t~ v.{Jer.'.r' 
Floranın ·başka: kim~ ~1 hal nurayıı,,.ko~ ~. . .. • 
di~ni"1f~D1iı~ (!~~Tru'~T,'tl ..... - Teşıekköt liderim- Ne iyi 

7 

"Y t ı ır lr mış şaheser,, 
(Bu paıçalaı ı ·· 

ihtimamla topla gi.nız) 
BUytık mli9aba.kowıu.ı oettreteı;~ uc bUyUk mü~ bi.rtncılli 

.ıe ba;tladJ.11.. llU mliaabı.kanm adı '"l'ı.rtılını, oaııeser,,cllr. 81z paf9& parca 
~lş bu flUJPeerJo plll"\"ıtlamu toplı)'Ml&k, blrlbJruıe DY&UD gele

~ parça edllmlıt bu ştJheserın parçalarını toPlıyacok, biribiritıe uytwı 
gelecek bır surette sapıştıracak ve 1'ıeşhu1 tabloyu ortaya çıkararak 
bum!n hon~ı ressamın esmi olduğunu ve l:angı müzede bulunduğunu 

. söylıyeceksınu. 
llk" mllsabaka.ıhwla ,.ap1la\'ak şey bnnd~ l.b&rettır B-t - .,.,.... 1~ • u un y ... ("aWTın 

>zeşrı tamamlan!JıkliJJr sonra iflı beş gütf ıçınde parçaları · munıazaM · 
bir surette yapıştıratak vib:uile ge.tırdığinız resnu, tablonun rusamto 
mn adını ve tablomm ha,,gi müzede bıı·ımdtt~unıt da yazarak ;ııeri,,. 
de sarıh lsim ve adresini;. yazılı zarı ıçımı koyacak tJe zartı baş/ta..q to-
1af11ıda11 açtlmıyacak ıekilde mÜhürl:yetek, 6 net nofC7 Galip Bingö· 
le teslım edilmek üzere idarchanenuze ıtı;dı "ellecek ve mukabilinde 
ıdarehaı.emızdıı sıra numara.n taşıyan '>11 numara alacaksınıı. 

Zarfların i(int çimdıyc kaao1 gszet:!mızm btJ§itlı yanında neşredi
len ve 365 numaraya_ kadar da det•am ,,tftcck olan kuponları koymcr · 
ya luzrım yoktltr. Bunlar Uı;: m011&baka bltuktcn ve tn"8abakalarcla ıcuan.ı- ·· 
ılıktan .Öıira llMl.)eler alınmaya gelindiği aııı.'· gô&tcrllecektlr. 

ı'\füsabaketarda kazanmış bulu11an bı1 okuyucumuz bize bu kr. · 
ponıo.rı tam Olarak veıemczs. bütıjn hakkını ıoyı edecelını bilmeu ve 
bunta.rı be<LeUtrın: O<Jmnek ıstesc dolu titydtmı oldulunu bilmelidir 

t\jyilk bir hrs'at · 
ldıu-ebanerııh.. miı!abakalannuun kol°aylıtJ n 'au.tbf!Sr ıcareıaına böyle hlr • 

lırMtı llllçırıtıak litemtyecl!1'1erln buJulıııbll~ğlnl d~k bU &i!Jller:lii~ ı 

1tmdlyc ka.4ıır ge,;tnllj ımponlıın ıamamlay•btlıaelerlnc lmkAn baztrlamıttw" .._, 
tlu &iblkrı. bu mOsallılka· nctioclt'nlp de .bal uarll&nnı lclarobaaeml•· aesım. 
edecekleri ı.amaoa had.u bütün kuponıan tıe;ceU~rtnı ödi!mek ~ewe ar # 

mamlaJ-abllecekı .. rdlr. 

Yırtılmış şat-lesc;ı:, 81. p~tçadır. . . , 
un> par~y· ayrılan pbeııerlD par~ blray ~ mmamea lılUıtl 

meye pfM Mtlecıektlr. . · • •: 

Hcdiyeıerımiz 
Tertip Pdllf'ecll ftç ·:nuııa bakanm · ·nenntı de laalledealer fil lledlyelert 1tr 

tana<"ak!Jı.rdı.r: ., , .. " 

ı - E" ı ıo t.e&rtnıevveı 11»0 • • ıo 't.qrlntf-YWJ ıetı lelleal ıçta~ ~- 1 • 
nlaea" ve ayda mutllbammll oldu~u kin Dcretlncıerı aaga.n taklit· 
lerı .. wuıı.aı:ıe.ıı.aıanınızı ootru taalJN".enc \-erU.-k. MUsabı&kalan

mızı ooğru llalll"deon ou "'•ldea taırla oluraa araarmda katlbladlJ 
bıuurundll '<Ura çeıdlt>etokltr.J 

t - ıoo Ura nalda. l t.'vl Kaz.anAm1yaı118r araımıcla yeniden oekileelll 
llur"ada ımzanucaıc beş ldtlYt' ~ mtlklhtı. id kırkar 11n J 

ıs - 20 Ura ( "l'eıwlU mlikttfatııu llar.an&rut)'aalar .,...... oeklleeell 
· lnlr'ada kaunll(lllk bir ınetye ıo llralılc parc1.e aunak aekkm , 
"ettn otr kart.J 1 

.t - 80 Ura l 2U tlrpllk pıtrdesü almalc bakkmı kazanamıyanlar ~ 

da Qf'kllecetı ımr'ada ıuaıarıaaW °'' ldtl1e 16 N llrlık parde90 
almalı ıİakkmı v·nn kart. J 

1 - Gen Kalanlar a~da ~klleef'k lrU.r'ada 6 ldflye bln!r ııeaelllı .• 
• Uıi&eı aöc'le1!11ıf. • • .. ' .. • • • • • .. • ıı.. 

e - Uert K&lanl&ı araauıtla·ıgıekt~ llor'ada 5 ldjlye aJt.i aylık Baheı 
~ 

R:• .,....,..:ve . 
Mlt etmive bafiladr. Bund•n baş" kalplfsihl '1- IJ P.J'llQ'l lıılrtlJlrt.e J'l\pifta•w~ elbdzde eııı az.,., 'bet perııe 1ıa.. 
kı arkada.şc;a ktr;ıdiı:ne •mim.! - Neden~ mektupla. bil· ıanmc..., -.ı~yaua.. . 
bir ~ti teldll ettlf1 saman dirmedin? ' ı - r.rea••rm aeautarmdaa lleleeye baflamadan bwnı ıtalnMwı lılr •• 

tereMltteUı k8bU1 ~tft'leef ız ~k _ YazamMt1:1ı. Bir taraftaD roalulvvaya 'tenkıdır olr k.::~yla npııtırdııırtee -n IU!elalı "arattı,,..._ • • 
bit &lika ~~e~tlfne c1818let bararetim, dlftr taraftan nr kil f rmıt1 bö~·ıett lllllkavnya npıttınlllllf pupıarta J8PiDD ld llD IDor IEl&rt 
etmez miydi!. meselesi fıraat vermedi. Vakıa kıTnlarak taırrtmış olmıt•m. 
Şimdi ya-adığr U!tlı lntftar, isteseydim bile yuamıyacak. ===================-====-

1\lphe ve hlilya d~i gölt bo .. tun. yi yerleştirdi, ilacını içirdi... Ni. sevgieine iman edebilirdi. BUUln ' 
şuna giı1fyotdu. '.Hakikaten iki a- _ NiçinP • 'l:J • hayet ziyaretin bittifini bildiren hayalleri yı)(ılmrştı. • 
damm ka.U blrlefft\Hİnt, birlbi· _ Henllt l!IOI c· yanağa ah§_ zil çaldı. . 
rinln kucağın dU~esinc takad. madım... - Artık ne giin geleceksin, 
dUm ed~n (şilphenln verdiği u.tı. Sonra baımı salli)'l.rtk aynı te i'lora '? 
tap Uth d~ğtt mi!.. bessümle: - Yaıııı. Petro. Seni, yatak· 

Bir gUn Petro eon ka.rarmı _ Evet l'fora ... Onda hayatı" tan kalkıncaya kadar hergün 
verdi. Çarşamba gt!hU Flora ·ıe m feda edenler var. Bel\ btt tek görmiye geleceğim ... 
Kifisyaya kadar bir gezinti yap- elimi k&yt)ettim ... ruıt f\USU Birkaç gi.i.n sonra' Petronun 
mağa muta:bıl-" kaldılal'. O gUn da bilmellıtn ki, buna ıtatiyen yarası. kapanmış, hastaneden 
Petro trLk konnıacıtkb. Çat.. mUteeıMir değilim. OJlanıştı. F.lora bir glin ona: 
~amtıJ! ~\nii .. Fa'ltat tıauı.riel!i Cepbedeltf ''ktl- maotta" 11. - Hatırında mı, Petro, Kifis.. 
blhı btrçokl:mnm pltınlai'tm Al· nı fuilatırlfen. P"ION mUt.tmadl yaya 'idec-e<>imizi söylemitrt:ik? 
tUst eden bir hldiee oldu: Hupl sualJeJ'1t ondan tiltdllt fttivof'du. - !lvet. Flora. 

Ayrıldtkltn «Uı\denbtfi btfm ·• - Bugün gidelim· mi? Kışm 
Salı akşamı cepheye hareketin 

den birk~ Mat evvel Florayı 
görebildi. Bir an için düştindfi -
ğU.r.ü söylemek istedi. Fakat eim 
di ilhtıaşk zamanı mı idi? Bir 
defa daha geri bırakmağa mee· 
bur oldu. Y"a reddedilseyÇ!i? J3ed. 
baht ve il.mitsiz bir halde ebe -
diyen ondan ayrılacaktı. Maa· 
mafih aynh§ lnmı zahiri ~ir 
saadetle şenlendirmek için belki 
de "evet" derdi. .. F-akat bu an • 

aan gegen httttın hadiseleri öğ - oratıı öyle hOE; ki! .. 
renmek arzusundaydı. Petro. cep Ormanlıkta geziyorlardı. Flo. 
heye nasıl gitti~ni, diğer vatan. ra ~imdi ona her zamandan da· 
da.§larile yaı:ıyana nasıl harbetti· ha gUzel görünüyordu. Fakat 
!!ini, hak tarifmdan çarp§ırken çoktandır ~ kalbit,lde gizJediğinJ 

harbin ne gU7.el olduğunu ve öay · artık söylemek fikrinde değildi. 
}P. bilylik ve kutsi bir gaye uğru. Aşkmı, bir daha meydana çıkar. 
na yapılan en büyük fed&kArlı • mamak Ozue çok d"Tlnlere gö • 
~'in bıle ne kadar ehemmiyetsiz meceldi. O artık bir malüldU. 
ve küçük görlindtiğün.U anlattı. Ondan bir şey istemçk ha'kkı 

Bunu milteakip Flora yastık • mıydı? Şimdi onun ancak sem· 
lanm düzeltti. kolt11ö-una derece- patisine, merhamf'tfne vıo kıt~.eı'I 

Bir •ğactn altına oturdular . . 
Sessiz sessiz ikisi de bir mUddet , 
gllnetin gurubunu seyrettiler:' 
Evvel.8 Flora söze başladı: 

- Gitmeden önce. döniifte ba. 
na bir şey söyliyeceğini v6det • 
mi13tin. 

Pet:ronun dudaklannda huht 
bır tebessfun belirdi: 

Flora nıırar etU: 
- Hayır, imklnt yok. unutma 

dnn. Söyli~ksin ve ı.öyle.me" 
nı iırth·onım . 

- Canım ehemmiyetsiz bir 
lJ1e.scle. 

Flora elini çekerek iki eli ara.. 
aında sıktı. 

- Hayır, Petro. Ehemmi~ • 
aiz değildi. Bilakis hem Be~fn ı· 
çin hem de benim kin ~k mu. 
lıimdi. Ve mademki sen tercddUt 
edfyor!un t-en sövjh,'f'N'~m Beni 

(Ultft>n san:ıyı ~irfnlz) 

kısa bir zaman için mısafü 
nuynruı. 

bulu· ban~ıadı. Başkalan ıçın güzel 
dir. B ... - hoşlanmıyorum. 

·114· . 
..._ Talitm sizi bana göstermekte - Pederim gemide yatıyor .. 

gecikmiyordu. Burada niçin kapa. mall3'1mn ~ından aynlamı~. 
nıp oturdulunuzu anlamak sev- Elçiy~ gelince.,. bizim eski bir ai· 
ctasıns d~ştilm. Hizmet~nizıe le dostumuzdur Beni kendi kıiı 
soi'dcm. Bana: "bir Venedik taci' gibi ~ver .. Şüphesiz ben de elçinin 
rinin kızıdır. Yakında ha.basile yardırn1anna muhtacım. 
dönecek.. dedi. Cemal Çelebi bunlara inaruver. 

- Hakikati söylemi~. mişti. 
- O haide Venedik elçisi neden - Demek ki. tekrar pederfnizle 

evimJe ilk ilk cralivnr da ~İAil Vened•ie döneceksiniı, öy1t mi? 
_._,_, -~ - -- - - Ewt.. Güzel zrwnWWinitde 
~. ...........__ 

, Cemal Ç-elebf içini çekti: 
- Bense sizi' bek~r sanıyordum. 
- llekAr bir kadının bövle ke 

nar bir mahallede tek başına otur. 
masına imMn var mı? 

- Niçin olmasın? İstanbul za· 
ten !'!On zamanlarda bek~lar menr 
leketi oldu. Bizim gibi evliler pile 
bekar hayatı yaşıyorlar .• 

- Evinize neden gitmiyorsu. 
nuz? 

- Kanmı sevmiyorum. 
- O halde neden evlendftİfz? 
- Yüzünil gônnemic:tim. Zifaf 

gecesm<lenbcri. kanmin ··yüzünü 
gördükçe tüvlerir.. dimdik oluyor. · 

- Çok mu çirkin? • 

- ~. Fakat, )'lldDlarıma 

- O halde neden ayrılmıyor. 
sunuz? 
-Ayrılamam. ÇünkO. ka\"IJlpe' 

derim çok nüfuzlu bir adamdır. 

Ben onun sayesinde saraya gh . 
dim. 

- Sarayda ne iş görOyommuı? 
-Dİ\'all ktltibiyim ... 

- Çok mühim bir vazife. 

- Yok canım Hiç de mühim 
değil Bi!Akis çok ~lenceli bir tı. 
Aynı ıamanda da karlı .. 

- } · • verişli bir iş demek?! 
- N~y·se. orasını b1J11kalım. Re 

hatim hidir c:imdilik. Bu sebeble 
kanmdan ayrdam~m. 

( De"8me mr) · 

.· 
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Kapanış 

l SterHn 6.24 
100 Dol&r 129.2(: 
100 Frc. 
100 L.tret 
100 lsvtçrc Fr<'. 31.-
100 ll'lorin 
100 Rayt~ark 

100 Belga. 
100 Drahmi 0.9976 
100 LeTiı 1.6225 
100 Çek kroı:ıu 

.;;.93i5 l 100 Pueta 
100 Zlo~ 

ı.oo Pengö 
100 Ley 
100 Diruı.r 8.175 
100 Yen Sl.1375 
100 üvcç kronu 81.00:5 
100 Ruble 

E&ham \"C 'hbril t 

St\'U Erzurum l 19.25 
Şa:-k dcğlrmenlerl luss 
aoenedı uo 

6.3.1941 
8.0.'i Aja.ıı• 
3.18 Hafi! 

prognın.ı 

8.45 Konuma 
t%.83 Fa~nl he~ eti 
1~.60 AjM 
: 3.06 Fuıl bert 
J s.ıo Kantık 

pmgram 
l&OJJ Radyn ~ 

oı:lrMnın 
11!.Mt Be:r&bf!r 

prkı1ar 
lft.14 KonuJm& 

ıu.so AJıuu> 
llf.46 İnoo ll&:t 

:?0.15 .Radyo 
ga~I 

20.4.5 Akord4!orı 
110lolaı'r 

%1AOO Dhıle)1d 
istekleri 

21.88 Konuıma 
:?1.SO Konaeme 
%L~ Radyo 

orkfıfıtrılbı 

H.30 Ajans 
2:2.45 o.ıtJand 

Sinema ve Tiyatrolar 
Sehir Tiyatrom 
felı!•r11 Dnlllt ' ılll 

Aqam ıuo . 
Mep.leler 

... . . 
t.ukW Caddegj Komedi ' mıta 

Akpm IO.IO da: 

Kiralık Odalar 
• 

Rcr ctta Jlfede oocok ......,.... 
&ela lııUet ....mr 

Beyazıt lAleU, Akaara.y, ~ 
Jl ve Topkapı.ra otobülı te'Dlfn ohm· 
n~tur 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

BeyoAh• rarmakapı, lım.n .aa. 
No. %, Tel: 416.'iS Muayene ye M r 

ttirtO gö~ a~llyatı fdıı:ara ~n 

para111t'. 

sevdiğini söyemek istiyordu..; 
değil mi? 

Petro ba.s.ını eğdi: 

1 

.ı 

"twmtATOR."'uhteteM-,... 
dyo ç .. tuerfnin katmlolu-
ftu bugOn lsteyiftiZ. · • 

Arıdı§ınıı r a d r o r u her 

h•ld• bu zenıh• ~-, 

R X BE R- A'qam~ '5 M:A:'.RT 

... 
,, MEDIATOR " radyolarının zarafeti ve musl· 
kiyi pürüzsüz af ma k ab iliyeti diğer m arka· 
dakDerlne kiyas edilemez.. - ~... ~4 

. . ~) 
MEDIATOR, müşkülpesent m usikl•TnasfaF1n 
radyosu olduğu gibi sizin de a 1 a c a ğ ı n ı ı 

. -~ 
makine olacakbr. 

' Bunu hemea dinlemeğe gelfnfz ... 

( 

B-UR-1.A 
BİR A DE R LER .. 

' 

- Evet. Belki bwıu söylemek 
istiyordum. Lakin şimdi ... 

1 S T A N 8 U L ~. A N K A R A - 1 Z M I il(, 

Flora hararetle elini sıkarak: 
- Şimdi daha fazla, Pelro! 

Çünkü şimdi seni daha çok sc • 
\iyonun. Seni düşündüren şeyin 
~kımızda hiçbir rolü, hiçbir te· 
siıi yoktur. Ve eğer böyle bir 
rolü meYcut İSE', o da ancak ~V
gimizi kuvvetlendirmekten baş. 
ka. bir sey olamaz. .. Harpten ev· 
vel herkes gibi bir erkeği sevi
yordum. Hal})uki bugün kendisi- . 
le iftihar duracağım bir kahra • 
manı seviyorum... Bahusus bu, 
benim için en büyük bır sandet 
olacak. 

Petronun gozl~ r yaşla dolmuş 

tu. Flora. tek kolunu boynuna 
sa:rdı; Biraz sonra dud~'.!arı ilk 
buseyi tatmak Uzere onun dudak 
larile birlc:,mir:ii. 

Dikkat 

lamail Hakkı Koç 

wtedlğhılz. bütiln gazete. mecmu 
~ kltaplarlnJZJ buradan kolaylık 
:a temin edeb~llrslnlı. 

\ ' EZİRKOPRlı 

fl"hısarlar umum 
L_m Od ürlüğ ünden: 

Cuun ~lktar• Muh. B. % 1,r, teminat F.kstl tmenln 
eekll gunn saati 

Kmnıır 2000 Kg 2700.- 202.50 f>azarlık 6.3.9.fl H.3ı 
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n - Muhammen bedelleri. muvakıca.t te.mlnaU&n. ekailtme gün ve ıaat 

lerl hizalarında yazılıdır. 
lll - şartname ve numuneler sözU geçen §Ublde girtılebillr. 

TV - ı.teklllerin ekıııtme lçln tayin 'llurutn ;1ln ve aatlerı'l .. \'1\!ıit' 7,1.l 
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00 00 

Maliye Vekatetinden: 
Da11t elaiz bir lıuruşluklaTın tedavülden kaldırıl
ması hakkında ilan 

Danoolaiz blr kunııtuklarm yerine d&nt.-ru bfr kur\lfluklar darp ve pl
yMaya kAII miktarda çıkarllmış olduğund&n dantell!llz bir kunııluklum 

31 mart llU larlhlnden eonra t edavülden kaldınlmaaı k&rarl8fbnlmıtt.ıT'. 

Dantelsiz bir kuru§luklar 1 nl.t!an 941 tarihlnt'eı:ı !tlbaren t.edavlll elmiyecek 
ve bu U!.rlhten itibaren ancak bir eene mUd1etlc yalnız mal aandıklarlle Cum 
hurlyet merkez banka.er ıubelerlnce wı Cumhuriyet mer kez ba.nkıun fUbeal 
bulunmıyan yerlerde Ziraat ba.nl<a8ı fUbelerince kabul edllebllr.cekUr • 

E11Jlde •iantelaiz bir kuru§luk bulıma.ıı~arm bunan malandıklanle cum· 
huriyet merkez Te ziraat b<uıkalan 1t1belerfrw.o tebcm ,.ttirmeerl.lln olunur. 

( 9033) (12523) 

Ba,, Dif, il esle, · Grip, 
Nevralji, Kınl1Jk •e Bötftn AğnJanaazı. Derhal 1' 

lcabttıda ıtl9ct. 3 lı ... •lıtıı tıl ıı.. TAKLnt.ıllfNOEN SAıt 1N1Ntı; 
HY.R n:lfOı:: !'ult.U lCUTl1.ARI '5RARLA ISTF.Vl'lllZ • 

1 

1 
Kiralık kat ve odalar Kuleli AakeriLiaesi MüdürKiğünden : ~~ 

Ankara l.addesınfn en muteber yerinde tevtaıldf nuaretll. Kulıell uart Ueeelne ıtrmete iatekll olup da taft"al&rda '°~~ 
1\'Cldar w aydınlık bir tat tiralıktn . Ayni binada aynca malik bu1da da dıJlnıca mektebe mtlracaat •tmte ola.nlal'dan nııtlannda 

.rtatar da vardn. otmryan. bOtcn ctnne pttıamu babı bulunan w aym zamanda Rfrlf ~ 
V~lnt Gazete:.ı fd~rrtı:..,,.c,., .. mn~Ml<'t 1 ı.ummoı ettirmlf olaD llltekll&enll lııiltiıı,a.tılan :JSPdmak 1bere 1 

itı•••••••••••••••••••••••••ı euma gtlaU Mat D da Kuleli H8e8lnde buluDmalan "bu tArthte .ane lu.uuıyanJıvtn llü\anuı kQbede ıcı.1-.. ......... ~ 


