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tngiiz • Butpr 
Mlnsebetlerinin 
Kesilmesi 

Bulgar milletinden hakikatin 
saklanmak istendiği MoekOYB.. 
nın beyanatmm Bulgar radyola. 
l'I ve gazclcleri tarafından n:ı::'· 
küt g~ilmesilc sabittir. 1ngiliz. 
!erin Bulgsrlstanl& münasebet. 
lerini k<:'smelerinin Bulgar :mil· 
!eti atasında hayreti mucip oL 
lnru5ı da halkm cereyan eden 
VBkaJn.nn hakiki mahiyetinden 
gafil bırakıloını oJmasile lı:a.h 
~lebilir. Bu şerait altmda Bul. 
garistan göklerind~ İngiliz tay· 
l areleri nC'ka.dar çabnk dolaş. 
nıağn başlar ve bombalar ne'ka. 
dar çabuk düşerse Bulgar mffie
ti de> h'.lkikıı.ti o kadar ya.kından 
anlryncakttr. 

Yazan: 
Bıseyln Caldt Yalçın 

.trı~iltcrc hiıkumcfl Bulgari.."tan. 
la f<.h a"i miın~betlerlnl ke!!tf. 
Buııu'n sPIM'plerlnl merak ~ic 
lnahaJ yoktur. Çünkü BoJgarista. 
nrn ınJh, er yanmda ingilt.crc \"e 

nıüttt'fiklt·ri~e kaJ'51 me\id aldığı 
nıeldandadrr. Ne Alman ordasa
nun Bulgarlstana hangi mallMt. 
la.rtı, gPldif;lne dair klrnM'ıde bir 
'1phe , ardır ne de Bolgaristanm 

lbih\ er de' ı:tıerlne elinden gelcllRl 
kadar ~ardım edtteğlnde bir te. 
r"~dut goflterllcbilir. 

ln&'fliz kayna.klan Londra 
fya ar.&Mnd ~yafil münase. 

betıere nlharet veribne81 beheme. 
hat harbi icap etmlyecelbd eöy· 
Iİ) o<tlar. }"a.kat bwulaıa 80DI"& İD.. 

gUUftnln Balgarlstua karp bir 
harc'kere gfÇIDelllesl ,.o yapbğı 
harckf't:fzı '-'cza8mı ' ennenuwl İn. 
gflt(>nl'!rln prestiji bakımmdan pek 
h~ olma.ı:. Onun için, tngHt.erenln 
Butgaristruıa harp ilin etmesi 
lll"t'nııdp itibariyle zanıridlr. Ancak 
ı;u ırndaki a. .. keri ha1..ırlıktarm im· 
kin , erip , ('nneme.ıi balcnnmdan 
bazı mülahazalar bir t.csir ;ı-:apa· 
biUr. 1-"'akat f'l"J;CÇ tn~rfliz tayyare: 
lert Bol,ı:ari~tanda Alman asken 
'tahu~iit nol.-talnrmı 'e sair baya· 
ti yerleri bomba.ı'flnnan edeookJcr, 
llulgarfstan üzerinden g~rek 
~arıya pcfrollannı yakacaklar. 
dır. 1ngillr. tayyareleri için Tuna 
tlıerindekl nakliyata mini oJma.k 
da aynca. bir ZC\ k t~kll e<kıcıeği 
'1ijph(>Sb:dir. 

Alman ordo-.u Fland.rü<>'deld İn. 
ı.:il17, 'c Fnuı<ırz 'mukıwcmeti istlfö· 
il& edntr">e IRhi!itandan sonra im.. 
~le kadar hep askeri bir tene7.züh 
t-I t'a etmi~ gibidir. Hlç bir yenle 

dclı surette !,'Srprşmadı 'c zor. 
'luıkıarıa karsıla.~ı. Balkanlarda 
laııtrğr taarruzla.nn ayni Jcolayhk· 

r i~nd~ mkisaf edeceğine lhtf. 
~al \f"rileme-r,. ~Bunu yakın istikbal 
C(Jst"""cekttr. 
t llulgar1ar hali Nulhtcn baJtsOOi. 
liortar. Bulgar ka'.\'naldarmnt n~· 
~atnıa giire Bol~ mihver 
lie\ 1<'tleri ya~mda m<wld aloıağa 
~en ebcp NcoiJh· muahede. 
rbıı_ inin tadın arzusı;dur. Bulga. 
inek n bnnu sulh yoluyla t.-mln et· 
~ ic:ln ınlh, er de' Jetleriyle müş. 
~hareket etmeğc ,.e ii(.iizlü 

ISq gl.nnğe karar ,·ennt,. 
~ lll8.kRat doğru olabilir. Bul. 
~ htraz gf!lllşlemek ,·c kom· 
'laacl 'lbelntt-ketler zaranna refah ,.e 
8'dg ete ka''lll'fllak arzusilc bütün 
~ :h \rat.aımı YO Bulgar lstikli... 
te ~eyf!I atmakta ne dertte. 
l1Qı z lklıanc han".ket cttikle
ı... ~ispat edecektir. Çttnkii, 
.._ftıh hleıse&elc.rdc bir işin doğ.. 
~~ ~e Yanll§lığt ya.lnrz ameli 
.._,,aır.....! ~U\"Uffakr}·et veya ma. 
'-t~zllkle öıÇulür. Fakat 
~rr kahahat1 riyakirlıkla· 
1'l'orı...: ~an sulhünü kundak. 
..._, ~ lnıan ordusuna kucakla. 
lllllJ..~la.r; etrafa ta&rrq7. i(Ja 
~ ~la.r \e Jmm~-ulanndaıı 
~~ ~fodlk1erbıl eaklA· 
to1,.,.ı. r. Sonra da 511Jhten, sulh 
~ ~en~ nail otaca•da.. 

edtyorJar! 
<l>cvanıı 4 ünclkle) 

ll~ <'.ehit YAllP' 

iş Bankası rn~kavelesin-
de -- tadilat yapılacak -

ı......_.___,.,..:ı-:-~~~__...._...___, 1 d are M ecı isi az aı arının 
Alman 
kıtaları 
48jaate kadar .......... ,,,. 

YI Mllll lBJA 
1at1••••tllld• 

Vunanistana 
taarruza 
başlayacak 

-.0-

Sofyad&n ••len bir 
ajan• teltrafı bunu 
muhtaınel •öateri1or 

Loilllra, B (A.A.) -
B. B. C: A•oşyatetl p,.. ajana111111 Salya 
malttıbirine göre Alman 
lıdalor111ın 48 aaal• ha
tltrr •arbi T ralıya ve 
Makedonyaya yürümek 
..,,.etile Yrınaniıtana ta
crtra ~ htla· 
,...,,,.,.. ..... ..Uir . 

Yunan 
hududu 

Hücumdan ziyade 

Müdafaaya 
elverişl idir 

lngilizler mümkün olan 
yardımı yapmaiı 

vaadettiler 
LonclJa, 7 (A.A.) - Knat&ldl Fran. 

&iZ ~ bDdirlyor: 
A1m&Dlarm BUJpriabuıdald ileri 

hareketinin lnkfpfmı takip eden ge.. 
zeteler zaafa uğramadan mUcadeleY'! 

devam etmek bUIU8UDd&ki lngillz Te 

yunan azmlnl ve TUrkiyenlıı uyanık 
lığını ubarUZ etUrlyorlar. :Matbuat. 
HIUerin TQrkiyeye verdiği aulhperve.. 
rane teıntnaUa i.ıthz& etmektedir • 

(Denim• 4 ftncilde) 

Ah1ka cepbelertnOOıı blrtndc tRgl1b aekerlerl menUertMıe ~ bac.un 
emrbd lııekllyoı lar 

Arnavutluk cepheainde 

Vunanhlar 
yenı bir 

muvaffakıyet 
kazanddar 

Merkez mıntakaamda 
l talyanlar 

mevzilerinden atıldı 

1050 es·r 
alındı 

Atina, 8 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan resmi tebliği: CephE?lln 

merkez mmta.ka.smda, tarafımız • 
dan muvaffakıyetli harekit neti. 
ce&nde !talyıınlar mevzilerini ter-

(De\1'1t11 f üncüde) 

Afrika cephelerinde 

Somali de 
5 italyan 
vapuru 

zaptedildi 
Alman konan gemileri 

iki mühim üsten 
mahrum kaldılar 

Ba11e, vatupenır
ıerı Adfsai alla 

yo;a!llda 
Londra, 8 (A. A.) - B. B. C: 
İtalyan Somalislnde Sıgeli neb... 

rine kadar ilerllyen cenubi Afrika 
kuvvetlerinin diişmımı bu mmta • 
ka.dan tardederek Britan:r·a &dala· 
nnm mesa.basına mllsavi genişlik. 
te arazi işgal 'ettikle.rl resmen bl1. 
dirilmektedir. Bu kıtalar tlç ha!· 

Bulgaristanda <De, ...... • llnctt•e> 

Demiryollan ve liman AMERiKA HARP 
memurları GEM LERİ 

Seferber 
edildi 

(Yazısı 4 ttnettde) 

İngiltereye silah 
tafıyan vapurla ra 

Refakat 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ı~timamıa toplayınız ) 

edeb ·ıecek 
Kongre muha liflerin 

projesini reddetti 
(YUllll 4 lnetde) 

... ' Belgrada 
Dltimatom 

Şayiaları 
Londrada 

yalanlanıyor 
Yugoslavya üçlüpakta 
girmeğe mütemayil 

görünmüyor 
Al • .,., .. ,. tal•J· 

lerl aelea Dili 7 

aldıkları 

T emetf Ü hissesi ve 
hakkı huzurlar 
kaldırılıyor 

Umum müdür d e hiç bir 
temettü alamıyacak 

idare meclis Azalarila umum modore 
barem mucibince maaş ver,lecek 

ihtiyat akçelerile birinci temettü hiıaesinin tevzi. 
inden sonra safi ta hak kuktllft kalacak paradan 

Yaka• malltemıı zarar brplılJ •l nıa • 
ca ' we memuıara werllecell lllraalıe 
lllrer arlıklan ••ktarmı ı•tm1J8Cllı 
lş Bankasmm bu ayın Ti sinde 

Anka.rada yapılacak aenelik l _ 
toplantnmıdan sonra fevbllde 
bir heyeti umumiye içtimaı ya. 
pıtrp banka esas muka.velename-
ainin mühim m~lerinde tadillt 
ya.pi'lıxıü le.ka:nilr etmiştir Tadil 
eciilecek olu ına.ddeler. 'llRtQ ·> 

le.namenin en mül. u hilktlmleri
ni teşkil eden 12, 24, 3.1, 36, ·.:.2 
ve 58 inci maddeleridir. 

Yeni yaprfaea!: tadillt ile 
b:mkanm nama muhaner hime 
&metleri ferağ ve intikali mee.. 
ll8i idareden f,allbiyet ve hna 

~( llM!lct•> 

ÇOROK VE YALAN HABERLER 
TORKON KULAKLARU. DA VE 
BEYı1iNDE YER EDEMEZ! 
lbdr ve propagaada llarltl ._ 

glalırde aldı, Jlrldl 
Ankar:' radyo gueteııd dün ak· ı ve TilrkUn kulaklnr.Dda ve beynla. 

f&t!l, 8inir ve propaganda hal"bi • de çilrllk ve yalan ba:berlerln yw 
Din son ~l~nle aldığı ~eldlden edemlyece#1nf herkes bir defa da. 
b&heetm.if, bütUn Avrupa radyola. ba anlamalı ?e fnanmılhdır 
n ve matbuatı eline geçmlıj bu • ı ... 
lunduğu cihetle AJmanyanm sinir 
ve propaganda harbini mileestr ı,e. 
kilde yapacak vaziyette bulundu. 
ğuııa ipret eyJeıniş ..-e ezcUmle 
demiştir ki: BAŞVEKiL 

"Son gtlnle:rde mesell görilyoraz 
ki bir radyo, Prens Paul'Un ~ğ- Mecliain Çartamba 
nldığmı haber veriyor, diğeri bu. minki; tonlanhamda 
nu hemen tekzio ediyor. Sovyet'c. 0 -'" 

rin Romanvaya • ir nota verdikle
ri haberi dtbr aya yayılıyor, son. 
ra diğer bir &!ıta.ayondan bir teblp 
savruluyor. Veygandm Viviye gel. 
d.ifinf bildirdiler. arkumdan bir 
tebip çıkard·Iar. İşte ıinir 'larbl 
şbndJ bu tekilde ve bUtUn hrzrvla 
devam edip gitmektedir. Btsvtoce 
ve buna benzer vasıtalarla y~prlan 
llinlr harbi bal"J§ içinde bulunan 
memleketlerin hudutlarından •a 
sızar. Onun hedefi doğnıyu yalan_ 
la bulandırmak, hakikati gölgele. 
mek ve metaneti zaafa d~ndürmek 
tir. • 

Bu itibarla yüzde yüz saflam 
kaynaklardan gelmfyen haberlere 
kartı kula.klanmızda ve tnuhake 
mernU.de slkJ bir stlzgeç bulunmaı; 

11 .. 111 wıztret 
lralrllıada lleya. 
matta lllliua' ak 
Ankl.ıadall haber verücügiDt. rön. 

önl1mll2dekt puarteal gtlnll tcplUL 
cak C'llan BUytık Jılillet lılectımmı 
nızn&meıılnde buı heaabl kati rapor. 
lranıın mtıza.nnı n taııdiki bulumn&k 
tadır. 

Dlln yazdtflmız gibi, parti srapu 
eab gtlııtl içUma edecekUr. ~ 
Umb Jwlk Saydamm BtıytL& lılillet 

Mecu.lnln çarpmtıa gQDkl eeıee.IDdıt 
meclimr taW deY1'811indek! dUn79 -nı. 
kayU iı~ slyaa! nzt7et hakkında be
yanattr.. buJwmıur muhtemeldir. 

3 katil aranıyor ı 
Zabıta, balta ile batı k~ıilen bahçıvanla zevk d iit

künü ihtiyarın katillerini gece giindüz 
yakalamai a çahııyot" 

Tevkifhaneden kaçan katil 
ıstanbuıaa mı sakfar ı? 
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H<1ber i Milli Piyar.ko 
r avzihi lüzumlu bir. mesele 1 • Dünkü keşidede 

kazanannumaralar 
Bir aqam gazetesi, kendisine 

ikiyet eden bir vatanila§m ismi. 
ıri \'Ulleden \"C blltuıı Türk eru. 
n omnmlyeslnl Jıayret.e dü~rea 

~öyle bir §lklyetlnJ J'UIYOr. Ba 
şllmyete göre: ''İstanbul lbılvenl· 
fesi ren fakültesinde ilmi kıynteti 
henüz r men tesbit ve tahnkkuk 
etmemi~ bazı yardımcı den ıdtap. 
larmı bastırmak için ta:ıebedfta •. 
nar Ura para ıst~nlyormuş, ve ver
nı)yenler 8Dlrflanla bırüılmak sa.. 
retiyle tehdJt edflfyormaı. 

Altı ~k babası ,.e en bllyttk 
cocuğu Kimya Enstitüstinlln ~tin. 
cü !lmıfmda bulanan bıı baba, ~
luna be;J Um 'erdiğini fakat bu. 
ounla iktifa edilırıe)1p çooağund&n 
bir beş Ura daha Maıllfüi,inl, h"l. 
nnn llzerfne kendi inin 15ahsan fa· 
küJteye müracaat ettlğlnJ, aldıfı 

ce\ıabm: "Be§ lira da.ha lhmıdır, 
başka türlü olama.z 1 Doçentin em. 

ri vardır. Para vcnn~'f!lt1erhı lmıl. 
nl yazıp kendisine ve.rtJOnrz,. M-• 
ilofuna iddia etml,tlr. 

F.Mttfn kte• Dmi kıymeti tablt 

ve tahaldmk etmı~ olsun, lst.er et.. 
memJı olsun, later )'Ucbmcl bir 
rten kitabı olsoıı, lşter esaa den 
ldtaplarmdaa lıbi balan.... baala. 
rm tabi muralı taleheye alt dfıiil· 
dlr, Bu maı;rafı nı,damak ~ ta.. 
Jr.he hiçbir fcda~rbğa mcchor 
tutulamaı. 

Böyle olduğa halde_ aasd .av 
da la.fvenftede 1-.ı doOfllltler ta. 
lebcy1 • ilim namına dahi ol• • 11 

Ddta bırakmak tdıdldlyle banea 
ıre.mek ~retfnl kendtlertade 
balablHrler :ve böyle hfr h!Lrckcttn 
keadJ çatmı ıdtmda yapılma.sına 
l-.e ttnlvc~ltc idareci nn~tl göı ya. 

m&bllir. 

Battan ıa~i• mııwa heoziyoa 
bu şl~\llye1 in hakh o1musma m:sn• 
tıkan tmkln bulamamamıza rai
md CC!!U'etle iddia edilip, aÇ'!kça 
yazrhıtı bu meselenin .tif,hktk!nl ve 
hakikatin e.fk1n umomlyeye iz&· 
ltn:ı icap etttnflğl baaatfndeyir. 
Ve btlyttk bir R&btnırıbk1a ha IE&bı 
l»ckHyonu. 

Suat Derviş 

gümrük res- j 
i mi artacak ı 
i . ! 
i Bunlar arasında 1 
1 bilhassa t~valet eşyaaıl 
f var 1 

Ankaradan bildiıı1diğine göre, 
bükfunet bugünlerde Büyük Mil
let Meclisine vereceği bir layiha 
ile bazı maddelerin gümrilk ıe. 
sim erini bir miktar arttırmak 
talebinde bulunacaktır. 

Resimler! o.rttınlacak olan 
maddelerin hepsi de 'i:ks l!ay?• 
labilecek cinsten olacaktır. Bun· 
lar araamda. bilhassa tunlet 
efY&SJ btilunaca: .... r. Bu nisbl 
arttırma ile, harp vaziyeti yil. 
zünden gümrüklerimiz.de göıi1Ien 
ı?e1ir azlığı telMi edilmiş olaca::. 
tır. 

Başvekil 
ithalat tacir
lerini kabul etti 

Sağır ve dilsizler 
yarın toplanacaklar 

lzm:r ve ist~nbul sağır ve 
dilsizleri b!r türlü uyuşamadı 

Sağır dilsiv ve körler yanıı 
Eminönü Halkevinde bir kong
re yapacaklardır. Bu kongre;e 
bUyU.k bir ehemmiyet verilmek. 
tedir. 

Sa.fır, dilsiz ve körlerin ~CÇE.Il 
ay ayptıklan yıllık kon!!re~~ 
lzmirden ~elen murahhaslar -l 

bulunmuş İstanbuldaki cemiyet. 
le tzmlrdekl oerr.iyetin ~ir1eşti· 
rilmesi tl7.erinde glSrüf{ilmUşt:.. 
Verilen karar O.Zerine 1stani ' 
sağrr, dilsiz ve körlerinl temaf. 
len Uç kl.şllik bir heyet hı ..: 
gitmiş tzmirde de bir toplantı 
yapılmış fakat bir tUrlU an~
ma.k kabil olmamı~t. CUnkü 
lzmirli saexr, ve dilsizler !Emtr-

deki bu nevi malililerin çokluifu. 
nu öne sürerek lzmirin bütün 
Türkiye eağır, dlleiz ve körler 
otmiyetinin merk~ıl oltnasmı le. 
te~ktedirler. Htlbuki tı~nbul
da.kiler bwıa r:w olmamaktadır. 
ıat. 

"'t nn liğl~en ~nrn 
Halltevinde yapdll ıt.k l 
bu htcct hCltaretlc faknt e 1 o 
ıarak ml\na.kap olunacak ve ta
mirdeki teıntWarla. alınan Mtlce 
hakkmda hevcti umumlyeye lıa... 
hıt nril~ktlr. 

O~ndiğimlPX! kÖr'e. btınbul 
fda~ heyeti bu huautta bUk<Unot 
n•ldindt teseb'bU~~tta bulunul. 
m~smr ttık11f ,.~&"(>ittir. 

KUt.:UK :HAt:IE~:ltti ) Tozkoparanda 

tanımdan Yol kenarında • lzmir ticaret odam 
huırlanan btr ıt&Uatlge stSr.. seçen 
oubat ayı içinde .bmirdea muhtellt 
ID4mlekcUere 15.f«M.370 ltralık ta.Na. 
120 kilo mal llıi'aç edilJD1§t1r • 

bir çocuk ce
sedı bulundu 

Milli piyangonun 5 inci tertip 
~ ncı çekilişı dün Anara Sergi 
Evinde saat 17 de yapılmış ve çe
kiliş saat 19 a kadar devam et· 
miştir. 

15 bin lira ku.anan 6 ıı~ 
dan beş tanesi İstanbul, iki ta· 
nesı T\ayseri, bir tanesi Afyon, 
bir tanesi Emirdağ ve Sivuta 
satılmıştır. 

5 er bin lira kazanan 6 numl'" 
ranm ikişer pcın:ası İstanbul ve 
Tarsus. bir parçası Ankara, lr 
mir. Afyon, Aksaray, Antakya 
ve Boluda satılmıştır. 

2 şer bin lira kaza.nan 8 numa· 
ranın parcalan Ankara. lstan· 
bul Burdur. Erzurum Dörtvol, 
Giresun. Kahta, Eski ~ir ve 
Zonmıldakta satılmıştır. 

1.000 lira kazar.an 60 numara· 
nm 36 parçası İstanbul 8 parçA" 
sı Ankara, 7 par~ lzmir ve 
diğer parçalan da yurdumuzun 
hemen her tarafına isabet et· 
mi~tir. 
15 er bin lira. kazanan No. lar: 
42077 56720 130235 175648 

195644 260679. 
Ser bin lira kazanan No .lar: 
34533 100855 164747 172884: 

194579 238384. 
f er bin lira kazanan No. lar: 
4 726 28943 79317 107 .,84 

134037 149885 263214 269Sı1 
"ıooo er lira kazanan No. :ar: 

16 T ARIHI DENiZ ROMANI Heyetin yann veya 
pazartesiye dönmesi 

bekleniyor 

• Erbaa, T&fOT&da tQtQıı mQbayô. 
ıma bqllUUJll§tır. 

DUn &fle tileri Toakof>ara.n 
üfalb u.ri.nde oyun oynayan 
Ç()CUklar, )'Ol kenarmdakl bir 
htndtk içinde .Syah bir bue aa.. 
rılmıe bir paket bulmuılar, aç.. 
tıklan zaman yeni dôfmut bir 
çocuk ceeedi ile kl.l'fılqm~lar
dD'. 

680 10225 16457 29101 
47487 47530 51989 70000 
75052 76729 76896 8343.1 
8.5126 93799 94581 95094 
98992 101684 102375 109589 

- Vay canına ... Demek ki bi
le güvenemiyorlar! 

lkisi de bfriblrlerine ba.it.Jlar. 
Gamau Ali bir lif attı: 

- Belki de niyetlerl bi değil. 
dir! .. 

Kog Ahmet pencerey gitti; o
:ndan drşanya, anwra fimleklerin 
bir an içinde aydmlatUiı avluya 
ı,aktı; ilerde, y(Ua!ek duv&nD dl 
ıiııde blr ailillBOr cllmdik dmuyor 
iu; ıözlerini peucereye dikml§tl 
Delikanlı yatağın kenarma • 

turdu: ~ını aon defa evvell ta· 
pıya, sonra pencereye ~virdi:~·
Uni alnına götllrdtı " o üpiıl 
Don Ah"aronun salondan üst kata 
çıkarken kapiten CWyonun kula • 
ğma bir şeyler aöyledifinl hatI:r
ladı; ağzı kenetlenmiş, yumruk • 
lan sıkrlml§b. Gamımı onun çok 
kızdığını anlamı3t1; beDd kendlııi 

tutamryaca.ktı; gece yansı bu ya • 
bancı konakta gtll"tlltU ~
tı. 

All ise gürUlt.iiııtln en kUç{lfll. 
nn bile istemiyordu; arbdapı 

yalJltıracak bir aebep dllfQJıdll: 

bulmakta güçlük çekmedi: • 
- Demin yanlış l!IÖyleclim All .• 

.met, bir bakıma. bunlara hak Tar

meli! 
~ 

- Niçin! 
- Dilfünsene ki, biz 1dndz, ne. 

dyiz? İki Tiirk korsanı. iki fona. 
Bugtın bir Um.itle valiye bUyilk blr 

iyilik yaptık; bu gece de bqka bir 
llmJtle büyük bir fenalık yapamu 
m:yız? Blz yapmayız ama, yapan 
bulunmaz mı! Konmn kmmma, 
hele can düşmanı olursa gllveai • 
lir mi? Kendini onun yerine koy 
da öyle aöyle. Sen btr reis olun, 
tıana faydası dokunan iki İapaJi· 
yol korsanını misafir ebsen, her 
tilrlll ihtiyatı da elden bıralur mı. 
mı? Bırakırsan doğnı olur mu? 

Onnmz anlattık~n Koç Ahmet 

:rat:§Iyordu. 
Ali devam etti: 
- Aldxrma... BUyUk adambfm 

yattiklan odalarm kapılannda u.. 
lter beklemek Adettir! 

Arkad81'tnm omuzuna elini VIJ?'o 

• au; artık yatma.smı ~y1edi; ken. 
disf de yattı ve çok geçmeden u • 
yudu. 

. -·-
KALBİM Dh'OB KL. 

Koç Ahmet ancak geccyarmn • 
dan sonra dalmışb. 

Uyandığı zaman Ni8an güne§i • 
nhı pa.rlak ışığı odamn ortasına 

lladar vurmuo, d25femeyi yaldızla.. 
ımı,tı. Dıp.nm o kadar g11seldi.1c1, 
~ ...t wn1 eli as c6rllh:ıUt 
bir flltmaut Cll't&llfı inW~• 

fn.nmak l&mfyenler için Jmliıı · 
mdı. 

G&malZ Ali lpi çekti ve dışarda 
ı:l1 caJdı. 

K.OG Ahmet alay etti: 
" - Kapll&h, aengi.nlife ~ 
a!JFyonmı; ne ya~Jaım? 

- EendiJiifmden çalmI)U"ldD; 
•en ~ zaman haber ftl". 
meml Suto 116ylemJfti,. 

- Ne o'ı•Jnnli!_ 
- Bilmem... Bir dtlflbldUkleri 

vardır elbet!.. Elbfaeyi de getJrdf. 
e 

ler: ilti3 on.da. .. Dikndtlerf 
.Akpm\i elbise pyet dlllCftD 

bir fekllde btlanm11 olarak ı. · 
temıenın fi8tttne komnutta. 

O 8:rada kapı wruldu ft San. 
IO glrdl; beline kadar ~ret 
Kog Ahmedl sellnıladı; hayırlı 

aabahlar diledi. Sonra kapı;p dön 
dft: • 

- Gel! •• 
Dedl. Kır aç&; kta bayta, biraz 

kıınbur, ktl~h parlak · bakıeb, te. 
mlzce glylnmlf bir adam g6rllndü. 
FonW&n aelAmladı. Saqo iki ~ 
kadap ayn ayn bakarak bu ada. 
mm teni oldafmıu, oalann lAçO.. 
lertni alaealqu, bit eute kadar 
tam onlara uygun ellıilleler pU • 
receltnl llllylecli. 

Ankara.da. bu sabah 88.8.t 10 da 
Başvekilim.iz Dr. Refik Saydam ta· 
rafmdan TJcaret Veklletfnde ka • 
bul edilen lstanbul ithalat tacirle. 
rinin yarın veya pazarte1$1 günU 
ıehri.mbe d&mıeleri muhtemeldir. 

Zannedildiğine glSre doktor R& 
fik Saydam, barlcl ticarette bu • 
günkU vaziyetin icap ettirdiği ee • 
lrilde hareket lçin hllkfımetin nc>k· 
bünazarlannı tacirlere bildirmiş ve 
IUıalA.t mevzu.·ı etraf'mda B~e • 
lı:UimWe ithalltçılar arasında to. 
naşmalar cereyan etmiştir. Bugün 
BllfVekilimiz tara!mda.n k.a.buJ edi· 
len sevat ttmlardrr: 

Ham kauçuk ithalAt birlikterln. 
den= !zak, Laf on ten, Edvar; oto. 
mobil ve otomobD lAstiğt ithallt • 
~lamıdan Rl!at Yalman, Tevfik 
Yılmaz:, lııfareel J'ranko, k!ğ-t, 
mukavva ve tatbikat birliğinden 
Kemal tren, Hol'88anclyan, mani • 
fatura ithalat birliğinden Refik 
Bezmen, Reytan; deri birliğinden 
Ahmet Kara, A1ber Kamhi, çay ve 
kahveden Azmi Tozan; çuval ve 
kanaviçe ithallt birliğinden BUT • 
banettin Tantavt. madftll eşyadan 
Gazaros Mlp.nyan. 

Edimekapıdaki mezar 
ltri'nin değilmİ! ! 

• lzm1r dettrmendere ~de 
.aat 21,03 le dört lil.D.lye deTam eden 
bir zele%1e olmuıtur. Haar yoktur. 

• Dün 1zmltte ttlWD plyasaeı açıl_ 
mrıtır. Azamı fiy•t ~ ıuıgart fiyat 
da M kuru§tur. 

• Tc:-prak mablullert onat. ymdun 
her taratmd& hububat mUbayaum& 
devam etmektedir. Bu llwıuatald ka. 
ramaJM mert~ mevJdlne glrlMdm 
enet, mUstahallden &11nde ao ton hu.. 
bubat aatm a1mırdı. IŞtmdl bu ıılikt&r 

J(lrı,de ' bin kiloya bulnı!Jilur. 
• T~&11D pecUJl ~t.Q nı:e 

Uğledea 80Gr& 1Cmln6DG ~ 
bir toplantı ;rapacaktır. 

Zabıt& hldiMt!Mı haberdar e.. 
dlhn1f, t.ahkikata ~la.narak 
OMet morp Jt&ldırılmıttır. 

Dünkü zehirlenme bir 
ba.§M 4bdullahın 
lokantasında olmuı 

• Ktlçllkpuarda otura 17 ~d& 
K&mile, dlln, evi!ıtn pencere camıarmı Dlln Mehmet Şişman &dmda 
.Uerlum yere dflfmtlf, aırr surette ya.. birinin Ka.raköyde ., Abdullah 
ralanmıft.tr, Yaralı Ruekl butanelll. efendi" lokantasm<la yediği ye. 
... kaldmlmıftır. mekten r.ehirlenme alaimi gös-

• Htummet tarafmdan eatm alman terdiğini yazmı§tık. "At:dU::ah 
prk demlryollarqım, 1200 Tllrk memu efendi" lokantası salıibir.den al· 
ru taratmdan §lrket aJeybin~ açılan dığımız bir mektupta lokanta. 
ı,ıs milyon Uralılr tamıtnat da\'Uınm smda böyle bir hadisenin oere. 
görtllmeııuıedün de uliye ikinci tica. yan etmediğini, gerek kullandığı 
ret m~keme81ııde deTam. edllml§tir. malzeme ve gerek kapların .ı 
Muhakeme, ehlivukufun raporunu ha. böyle bir şey vukuuna imkan 
zırıamamna tntlzaren t nt.ııana t.Uk e. vermiyeoek kadar iyi ve temiz 
dflmlı_ıtfr. olduğunu bildirmektedir. 

• 00n fehrlmlzde 288 bin Uralık Ilı. Bu haber dünkü zabıta rapor-
ra.cat yapdmıfttr. thracatmııı: ara.an. lanndan alınmıştır. Raporda 
da ilk defa olarak aerbut dövtzıe ta.. "Karaköyde Abdullah lokantası" 
panyesa atıaln kendir tohuma ve denildiğine ve "efendi" kelimesi 
cenubi Atrtkaya ıı;tmdık .ardır. bulunmadığına göro bunun aynı 

• Avnıpe.nm muhtelif ',e.blrlerlndeıı semtte bir b:ıı.~°'a Abdullahm in. 

1 
meıııleketiml.ze gelmek tızere olan 40 ı kanta:ınnda oerej .n etmiş oldu· 
ftPll ~ya Bulpr Jwdudımd11. h1ı1k. fu anlagılmaktadır. 

118278 124622 127262 128570 
128897 13197 4 136434 136738 
138606 143267 145925 165172 
166522 174569 179498 179515 
187107 192824 193123 195932 
195940 206424 214995 223572 
228899 230223 230618 245069' 
247681 251914 2580?{) 262478 
263042 266854 276585 292656 
294508 298791 299306. 

Son dört rakamı 3226 ile ır':tıa
yet bulan 30 numara 500 er ura. 
son dört ralcamı 4626 ile nihavet 
bulan 30 numara 500 er lira. 
son dört rakamı 4805 ile nibr~·et 
bulan 30 numara 500 er lira. 
son dört rakamı 9495 ile nihayet 
bulan 30 numara 200 er Ura, 
son dört rakamı 0829 ile nihayet 
l:nılan 30 numara 200 er lira. 
son dört rakamı 0597 ile n:h::ı ·et 
bulan 30 numara 200 er lira. 
son dört rakamı 1991 i'e nibavet 
bulan 30 numara 200 er Ura. 
son Uç rakamı 003 ile nihayet 
bulan 300 numara l 00 er lira. 
son Uç rakamı 198 He nihayet 
bulan 300 numara 50 er ura. 
son iki rakamı 76 ile nihayet bu· 
lan 3000 numara 10 ar lira, soıı 
rakamı 4 ile nihayet bulan 30 
bin numara 3er lira. son rakaınJ 
1 i~ nihayet bulan 31) bin numn· 
ra 3 er lira ka?.anırlar. 

Koç Ahmet olduk~ ten ft eıa. 

tacı davranıyordu; aqamtl buh • 
nuım ~ği ulq:leyordu. Ufala 
diYordu Jd: 

Birkaç gün evvelki gazeteler, lll!§Ur. Vaziyet atAkadarlara baber ve. 
Edimekapıda yol İn§aatı esna. rtım.l,ıtr. ırormaııteıertn lkmallut mil. 
smda, Ttirk ml.18i1·!1inin büyü:: teakip bu mallar memleketimize gele. 
ti.stadı 1t.rrnin kabri de yıktırıl. cekUr. 

Çifte tedriaat 
peyderpey kaldırılacak 

Maarif Vekaleti çifte tedrisat 
usulUr.e önümüzdeki ders sene
sinden itibaren imkfuı nis'betin'" 

- Çelebiye e5yJe, eğer bu ~ 
tlt elbise 7&P~ hJç yorulma. 

ınak Ur.ere iken koııaervetuvarın • Bazı toptancı peynir tınnaıan. 
mUdalıale8ile bunun önüne geçil- nm yeni mabfıul tue peynirleri daht, 
diğini yazml§lanh. fiyat murakabe koml.,onunUll bınba'... 

Bu.gün ha.be:r verildiğine göre nede bulunan peynlı1er için koyduğu 
bu meza.r, fllbaldka ttrt admda ııarh tıurtnden •ttJkl&n ~Uml§. 
birisine aittir. Fakat bu ltri, tir. Halbuki taze peynirltt içtn konul. 
mu.sil<i§inu ttrl değildir. Ustad muı blr narh olmadılmd&ıı ve bunla. 
ltri'nin Topka:pı kabristanında nn fiyatı ucuz buhınduğundan bQ gt. 

lll1l ! c 
- Sis nud ~ Gyle 
~için emir .erlJmlttlr! 

- Hah ... Buna dlyeeek yok. 
' Gamsız da bu habere ~ yattıfr iddia edilmektedir. biler hakkmda ta.ldb't yapılacaktır. 
ti; teniye tarif etmele bqladı • 
la.r; fakat o 11ealı:etle eöılerbıi 

ke8U: Vakıf 
- Anlıyorum; als mn.J.OmaNI. Asım u .. Alman tuylkf kar§rımıda 

.nrs, defll m.l T JcaJaa Yunanlatanm yenmek ftya öl. 
- EveL mek karan vermJı olduğunu baht. 

- O halde :yorubnaym, i§i ba·, JMVJIUU yapmakta '" ArnawUuk h&r-
na bırakın! bi bqtadıktan sonraki Yunan • Al. 

mnn ır.llnıuıebcUerlni anlat.ılrak ezcUm 
ÖlçllyU alıp gitti. Omm arkasın. le diyor ki : 

dan çıkan Sa""° biraz l!IODra ballı Dddkat. r;.ıulur Jd Yunanlstanm 
tereynğh bir kabvnltı ~fnuıı kur. ,\iman~ aya karşı ol:uı ,·aztyct!n
dı: ;_ yedikleri mrada Ameçl gö • de dUn ile bagtlıa arMmda hiç bir 
rilnd

0

ü; :rahat uyuyuP. uyumadık • cle~ildlk yoktnr; dcğf~_,n ;,~y Al· 
ta.nn.ı, bir emirleri bulunup bu • manlarm döne kadar menfaatle. 

rint l'ananlstula aannal minaae
Jumnad·jfmı aordu'. fkisf de bu hetl nınhafaza etmekte hulmala.-
cömertliğe teşekkUr ediyorlar; n. Jmgin 1ıııe Yuaulstana suçlu 
llOTU"8. blrfbir!erine bata~ tali • Wr memlrket mua.mc1est yapmak• 
lerinin parlatlığma. k&J'll du ·duk. ta menfaat amma.landır. Bulga· 
lan bayı-etin llzerlerlndeki akis - ristandau gOÇCJ"Ck Yanan hududu-

na gelen Abnanta.r Yaunlstanı 
terini Banki daha h-i gfiBtı-rme~ tehdit (}Cferlerse *Hm Olacağını 
istiyor1a?'dı. sanıyorlar. Nasıl ki ftalyanlar da 

Ameçl biraz tıOnr& diyordu ki: ayın lmltle harek~ etmlflenll. 
- Sinyorita Rozita ne gibi bir Fakat Atına haberleri gösteriyor 

brteğ1ntz olunM hlt; ~eldnmeden ki İf.alyr.alM gibi Tananktanm - , I tıehdtt karJmnda t.cfılim olacağını 
tekrar aoylemeıı.bıi rica ediyorlar. a1111fMltın Almanlar 0 •Dıayet ,.ı. 

<.De'ftlDI 'ftU') ıfandddannr ~öroettıe1denllr : Yaaa. 

nlstaıua ems•Ws bir ulmle )'en· 
mek ve,. öbnek teklbade verdlif 
karardan ancak ~yle bir aedce 
çıkabilir. Ba fa.kcllnle kırlı bet mil· 
yon nlifu!!lu lta1ya71 mail6blyet. 
ten kurtarmak lçla altı milyon ntl· 
ru.sıu küçllk bir devlete karfl 3"tb 
otuz, yU.ı otuz be§ m0yoft :.ıl'fl'». 
la bir devletler koalhayomman 
harp OAll ettljl farfhte 1111 defa gi
rilleeek demektir • 

Yeni Salıala 
Hu.eyin cahtt YaJçm., .. Almaa teb_ 

ıuceeı., lıqlıklı makaleelnde "Nlka.n 
1ardald .an vulyett tetkllr n taııın 
otmektedtr. 

Bulp.rtstanm tattı........_ 8ClllJ'& 

Alınan tehllke81ntn BaJkazıluda artık 
kapıyı çalml§ demek oldu~ by. 
deden muharrir, lngt!izlcrle Almanlar 
arumda eer9JU eden lL&T& barblnla 
bir 'bfll••mtı "11Pt.ılrtan ...,. AJmu. 

Ekmek pazartesiden 
sonra 20 para ucuzluyor 

Belediye iktisat mUdUrl. .i de nihayet vermek kararındadır· 
elaneğm 20 para daha. ucuzlatıl- Memleketimizin bazı kısımların.. 
mMı için bir mazbata hazırla... da talebe miktarının fazla oırna
mıştır. Mazbata, daimi encı.im ... a- sı, bwın mukabil de bina buıun· 
de tetkik ve tasdik edildikten mamabI gibi bir zaruretten do .. 
sonra, yeni narh ağlebi ilıtimal 

1 

ğan bu usill muallim adedi ı:rt
önümliz.'\eki hafta ba.5}:mgıcm· tıkç:ı ve bina temin edildikçe 
dan itibaren tatbik edileceki:ir. peyderpey kaldırılacaktır. 

ler. Fakat bu "zafer .. lerl Alman .ı. 
lAhlarmm ı~-ket nı ıu.amf!tlne atte• .. 
mek mııblr props:;anc!acılar ıçtn bit 
&ıOCUI• l~J kadar baslttlr. Aiınaıa1'I' 
haysiyet vn fstlklAllertnJ dftnyadlı .,,., 

larm hiçbir saba~ katı hAkiıntyet !;i('yln bstünde tutan mUJetırr!e ımrt•'" 
temln edeıneml§ olduklarmı tebarUz ıa,,ırltın;a ve ltal"§ili!şac:ıklamu oıoıı--
ettiriyor n diyor ki: n keserse ne yap:ı<'.:ıklardrr! 

"Almanlar, Balkanlarcla, Balkanlr. Buna bllemel1Z. Falcat BaUcanlllt• 
lar fçla bir t.elııUkecllrJer. Yoka lngL da blr \iman t('hllkt'8lnln meTcudlst'" 
llzlerl yıldu9e&lı bir tutum lan yoktur tine lm:ın ctmı, kıninıJer ''IU'lla onJlt" 
Alnıanlar, lqlUzlere kıu·ır ~benlıı nn p-gtıno yııpacaklan ıteY yıuıaJll"" 
Balkan seçttlerlnde ve Ege Mlılllerlıı. larm kııhrıunanlıldarun te'krar e~" 
de kaza~ biliyorlar. Fa. ten ib.net olduğu muhakkaktır. ~ 
kat tılç kaUllJDIYM'aklannı kendileri- ııruılıl:ır ııababm Ok ııaatlerlnde • ı"' 
illa ele artık uladddan ve içlerinden lllnı: tıaıyıuı rutımatomuno al~ 
ttlrat ettlkkrt nmhalrkü olan IJo p.. TBklt, bir ııanlyc bDc tereddM dJf/#' 
lellfınln ekafldljtDI Alman milletinin diler, d116llnmedllc.r, vaz.lfenln -*""' 
l'~n uk'lamall: ve IOD lhUzar da. ve vat:ınm lmciadma koıtuır.r. 'lf#'• 
klkuına ka.c1ar l'lflftlllrt kurtarmak t. hangi blı tstllA Mılikesl bakkmcla -.. 
da onl9ra dilimi eme~ kurb&nlar lA- muskı bir milletin yapacafl bqka fll1 
SlllMllr. Bu lrorbflnlar ne kadar arar. eel" yoktur. Bu gibi ~"8.zlyetlerde .-,. 
- dıWleıtlıer ar.saırtdau lntlbap edilir. llkenlıı bll31lğü kilçllğtl, dDpnanm f#" 
• ...... o kadar ucu.za malolur. yılı «ı kavisi yoktur. BllUln d~ 
-,_ ftatlbJ Alm:uılann bu za. benim evime taarruz: etae ve e~"""1' 

fert temin için binJz yallll! &aylcrnek. lı;bıde bir tek kişi olıınm \ıulfl'nı -· 
ten Moka bir z:ara.r1&n olmamştn-. Wuma aan1mak - dütımm ıepell'" 
A:t'l\ı e0&11 n~ BolprllUını c1a ~ .. mekUr-
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Hadiseler .................... 
Ve Tarıh ................... 

Almanyada 
Yahudiler 
işe ahnıyor 

"iyi çalıtırlaraa,. tam 
ücret alacaklarmı§ 

Ber Hn., 7 (A. A.) - Börsen 
Zeitung gazetesinin yazdığma gö. 
re, iş bulmak için iş ofisine mU • 
raca.at edmı yahudiler artan bir 
miktarda i.5e kabul edilmektedir. 
Bu sureUe, Almanya, mUhim 8i -
yasi işler i!:in daha fa~la Alman 
işçisi bulabilecektir 

sker ve silAb ... Yahudiler esM itıöariyle grup _ 
Jar halinde işe almacaklar ve bil. 
gi kıymntlerirü iApat edenlı>re 

Fransa.nm niçın harbi k~ybct. ı yiiksek vıızifeler verilect>ktir. Ya· 
lıc,ını munaka.~ edenler bır ~k hudiler iyi ça.hstrkla n t&'kdrde, 
seı:e ' r sayıyorlar: Tenbellık, ta. m Ucret alacaklardır. Yahudiler 
cl'ahat. s yasi rekabet, kadın her Almanın tabi olduğu vergile. 
pa.rmıır 1 be ınci kol, kumand~ re t.Abi oimadrkları cihetle Alman 
hey tını~ tereddüdü, ordudaki işçilerinden daha rilçhanlı bir va. 
S<>s}•nlıst fi~drler, köprülerin ziyettc bulunmamnlan için k endi· 
'Vaktinde u"urulmaması, ihanet, Jerinden huSU51 bir vergi almıı. • 
nıajmonun deni:.~ kadar uzatıl. ca.ktır. 
'lllam sı, lngıl cernin fazla yar. - - --o----
dnn edememesi... 

Hıılb·t.kı en başta malzeme ek
sıkt ı gc mektedir: Alman tny
Yare rı Jfr, n.sız kıt'nlarmı bom
ba v mitralyoz atesi.ne tutark~.ı, 
donu yoanrını tahrip ederken 
ha\ada hiç Fransız tayy:ı.ıesı 
börünmüyordu; Alman tankları, 
bm iki bın tanesi birden saldırır. 
ken ~ten ufük olan Fransız 
tankları pek az görünüyor ve 
dc>rhal tn.hnp olunuyordu; tank. 
lar k r;ı müdafaa için kullaııı. 
lan toplar fayda vermiyordu; 
neden <>onm yedibuc1Jl~luk ~ 
top arının iyi neti<:(' erı gorulaı. · 
la.kın i ıRten geçmi~i-

A vnı me5(>leleri miınakn.şa e
den bir cokları tarafından <-< 

bi.,. dev etin k"'llvveti tesbit edilir
ken o mrnıle ketin niüusuna. göre 
çıkarac· ~'1 asker hesaplanıyor; 
ınilyonlarlo. ifade dilmek iste· 
nıyor. Harb! hıç bir zaman yal. 
nız insan y pmamıştır; malze. 
ınenın rolü de aynı d<'4 :! 

mühı..mdır. Tarihte malzeme ;..h:ı. 
tünlüğü dolayısiylc kendısmden 
bes on misli kalabalık düsmanı 
nıağlup eden ordular vardır. 
Çaldıranda Şahismailin mü

kemmel ve cesur süvariler: 
mahveden silahı . .:zir Sinan pasa 
idarcsındeki Türk toplandrr. Mı
sırda R"danye muharebesinr." 
tarihin €n usta ' cesur süvan
leri 6lan yirmi beş bin Kölemen'i 
Yerlere seren de aynı toplardır. 
Ba'bür Han Hindistanm fethine 
gittiği zaman kendi ordusundan 
beş misli kalabalık bir diişman~a 
kar~ılaştı; ayrıca düşmanın ~ r 
W kfilleri de vardı. Fakat Bnb: ı· 
llan•m Osmanlı Türklerind.en 
zabitler ve usta askerler g~tır. 
terek doktürdii6-U tooln.r fiil -. : 
darmadağın etti: on~nra ke~?1 

ordularını çiğneti: Ttmurlenk ı:ı 
torunu Hindi.atana sahip oldu. 

Mısırdaki Kölemen hüküm
darlarından Eşref Kansu zama
nında bir Berberi Ifahireye ı,,<!1-
~i; Yatımda Venedik köleleri ~e
tllınişti. Hükümdara top d~k
t~rıneyi, topçu a kerleri ye!ış
tir.nıeyı teldif etti. Topçuıu~ı?. 
harpteki büyük ve mühim rolunu 
anlattı; bunun. en cesur ve ya. 
l'l'la.n sUvarilcri bile bir anda ye. 
re ;ıeren, mahveden bir silfıh ~ !
~u~nu söyledi. Eşref }{an.su 
d ~ gelenlerle konuştu; onlar 

ediler kı: 
- Bize Peygamberimiz kılmç 

"\ ok kullanmamızı tavsiye et. i :t·r; ba.c:.ko. silah kullanın~ 
d ~Stı.ı olmnz. Bundan baş:.a, 
UŞJ:rıanları uzaktan ve böyle ! o-
~an tnslnr atarak öldürmek 

le~rtıiğe sıimıaz · bu bir kıınc..k 
ı a.hıd o ' 

ır. 

~t'b ri çok uğrasıt: kandı· 
adı; kızdı: 

n - 'Yaşayan görecektir 1 ı:u 
1 enıieket bu f!~. ' lerle elinizden 
nacaktır' 
l:>edi \'(' gitti. 
r~ra l · ı ell{>ler gecti: ;\11.sır 
ularaur son zamanlarda top. 

Yıftı . ıldı · lf.kin az ve ~-
~~ ııuniıınnı 1517 de Rı. 
b:n. Yl' ~nrı:-bcs;Tide ....,an-
~.Y \'(' k "'k 
~ c da .. lan o kadar yu ~-
h ~ ret ~Ö İPr<}ik}eri: padt. 

'YI~; d rck sadrfi.znnı Sinan 
torı an oldürdükleri halde Türk 
~afer karr-ısmda bozuldular. 

?tı.f'l ail • hancak cesur ve mükeın
a lannu ordulanndır. 

Kadircan Kallı 

Amerikad a 

ltalyan 
konsolosluk 
memurları 
Hükiımete haber 

vermeden Amerikada 
dola,amıyacaklar 

Vıı.şlngton, 7 (A.A.) - Röytcr: 
Amerikan hUkflmctl Amerlkadakı 

ttaıynn konsolosluk memurlarmm A. 
mcrlka <!n1'1linde seyabaUerlnln tahdit 
edilcceğlnl İtalyan hükillnettnc bildir · 
mi§tlt. 

ltalynya verilen nota dün hariciye 
nezaret! tara.fmda.n nc,,redilmtştlr. 

Notada. ltalyan konsolo:ıluk menıurU.
rmm ooynbatlcrinl yalnız kendi mm· 
takal~rma tahdit e tmeleri t alep edil. 
mektcolr. 

Va§1ngtonda bulunan lt.alya.n dıplo. 
mallan bu hUkUmden Jatlma edllmt,,_ 
lerse de Amerikan bUkQmeU ltalyaıım 
Vaşington bQyUk clçili#illden, büyük 
elçlll~e mUlhak aakerl memurlar Va. 
l}ington şehrinden çıktıklan takdirde 
keyfiyetten .Amerikan bUkQmelinln ha 
berdar edilmesini rica etmiştir. 

Hul'un ltalyan büyük elç!slDe t evdi 
ettiği notada bu tedbirin n için alın· 
dığt izah edllmemcktedlr . Böyle bir 
tedbir, Amerika taraflndan sul1ı ha· 
llnde bulunduğu ve diplomatik mUna· 
sebctlcri kesmediği bir memloket<ı 
knr§I ilk defa tatbik edilmektedir . 

Hul'un not.namın §iddetll bir lisanla 
yazılmı;:ı oımıuıı Pal!!rmo, Napolldeki 
Amerikan konsoloııluklannm kapaW. 
roası ve lt.nlyadaki Amerikan dlplo 
maUnrmm yapacağı seyahatıann talı. 
dit edilmesi üzerine Amerikan hUkQ· 
metinin duyduğu memnunlyetalzliğtD 
üı\,ı:fcs1 suretinde telA.kkl edilmektedir. 

Fakat sabah olunoo )ine ayni 

kft.bus içine gömüldü. Beynini a • 

tcş gibi yakan tabanca, korkunç 
çehresini aksettiren ayna, siyah 
gölgeler, hepsi h epsi tekrar gel. 
mişlerru. Hele o çivi ... O çivi ba· 
şmı nasıl doliyordu. 

- Ölmek istiyorum. 
Diye mırıldandı. Ve insan ytlre. 

ğini parçalıyan bir Mlkfınetle bü. 

yük anneye hitap ederek: 
- Fena, oh, biliyorum k i çok 

fena! - diye inledi. Fakat ben o 
kadar belbahtmı ki .•• Ne bu §ekil. 
de öldüğilmil sizin hiç öğrenıniye. 
ceğinizi ümit ediyordum. Beni na· 
sıl tanıdınız? Çok değfşminiın de. 
ğil mi? Oh. affedin beni. Benim 
ortadan kalkmam dUnyad a kinuse. 
yi üzecek değil. Artık ya.ı,ııya -
cak kuvvetim yok. N e olur hıra. 

km beni öJeyiın. 
cemil sermedin kınk seei da_ 

ha ziyade iniltiye bc.nziyon blT' h~· 
kırık icindO kayboldu. 

Serrnet yatağının içinde dimdik 

oturınu5, tırnaklarını avuçlarma 
geçirircesine sıkılmış, büyüyen 

gözlerle odanm her taartma be 

kryordu. 
0 

sırada çok garip, fakat tatlı 

hisler altnıda ~ği hayalleri 

göııneğe baŞladı. 
pencerenin. yan nıçdt Qllq 

Cenubi Afrika· Amerikadan 
Başvekili tayyare 

Kahireye gi~erek Eden SeVkiyatl 
ve aakerı §eflerle 

görüıtü 

Balkan vazlyett 
llakluada da 
izahat verdi 

Kahire, 7 (A .A.J - ROyı.cr: 

Cenub1 Afrika Birliği ha!ıvekil gc. 
neral Smut.a, yanında. cenubi Afrika 
bırllği ge.uelkllrmay ~kanı general 
... ır Pierrc Van Ryne•eld olduğu halda. 
dün K ahlre;ye gelml§ ve bu sabah ba· 
reket c lml§Ur. 

General Smutıı, Ka.tı.iredekJ kısa ı. 

kametı esna.smdA, Eden ile gen<ıral 

Sir lan!:> Dil ve general Vavel ile gö· 
rll§melude bulwunll§tur . 

General Smu~. Kahlrede lnglliz 
büyük elçjstnin misafiri olarak tngtlli 
sefarethanesine inmiştir. 

General Smut.s, Edcn'dcn ve gene. 
nıl Dil'den, &ılkanlardaki diplomatik 
ve aaktır1 görü§melcrlnin neticelerini 
~ğ'renmiştlr. General Vavcl ve dlğe• 
ııskerl f;e.ficr, general Smuta'a garp 
çölündeki harekAt ile bu barekMı ta 
kip <'Ot.:n zaferler hakkında geni§ ma. 
:funat vemü;ılet'dlr. 

lngiliJ: ve cenubi Alrika birl.18t mah 
fillerindc, bu ziyaret, bUytlk Brltanya 
Ue dotıllllyonlar arasıı>da mevcut .ıııkı 
i§blrıiğinin bir ml.sall olarak telA.kkl 
edilmekte ve Avusturalya ba§vekili 
.Menzlc.,'in KahJre zl)'IU'Eltinl yakmdan 
tah;'D eylemek suretiyle imparatorluk 
memleke tleri arasındaki mUnakaJclc. 
rin aerbesUsinl ve kolaylığını isbat 

etmektedir. 

• Ycnl Delhl, 7 (A.A.) - Hındlstnn 

hük!ımeU neşrettiği bir kararname De 
Bul~bınm dU§man memlek ti to_ 
lAkkl edllcce~ b!Idirmi§ttr. 

• Vi§i, 7 '(A.A.) - D.N.B. ajansı 

biklieyor: Bugün Vl§ide mUtcve!fn 
on ~cil Alfom için yapıla.o din1 
AYfnde•maMfll-1 P«en, g•n•~I Vey. 
gand "e dl~r b irçok §llh.si.)"'Uer hazır 

bulunınu§l&rdır. 

• Budape.'"' 7 (A.A. I - M agya. 
nıaag gıuıeteııl, ibtikAnn fevkallde 
arttıtı ve bu yüzden Macar hllkdme. 
tinin fiddeW t edbirlere mUraca.at mec_ 
burlyetlnde kaldığını bildirmektedir. 
Yiyecek m addeleri !hUkArı hııkkmda 

trlr kanun hazırlanmaktadır. 
• Va,.cdngton, 7 (A.A.) - Birleşik 

Amerika devletler i hük!ımeU ltalya.. 
dan, bu memleketin Nevyork ve Det. 
r olt koıuıol08luklarmm kapatılmasını 
Lırte:nl§Ur. Amerika hUkumctinln bu 
karan İtalya. Anıerikadan Napoll ve 
Palermo konsol08luklarmın kap:ıtıL 

m88lnı talep ctmeırl Uzcrlnc ittihaz e_ 
dilml§tir. 

• Lorıdra, 7 (A.A.) - Tcrnövden 
selen 14 Qncü bahriyeli gnıp büyük 
Bntanyaya muvasalat etml!!Ur. Ter. 
növe lccmlecri bu askerleri kamplnnn 
da ziyaret ederek ltendill'rlnc hoş sel. 
diniz de~tır. 

İngiliz 
müstem lekelerine de 
tayyare gönderiliyor 
\ a.:;;ııgton, 7 (A.A.) - T.ica.ret ne

zaretinden bildirildiğine söre, Uzak 
Şark ve Alrikadakl lnglll.z müstcmle. 
kelerine büyük tayyare Sl'vklyııtı ya· 
pılmaktadır. KAnunusanldo sevkedllen 
40.852.241 dolar kıymetindeki tayyn · 
relerin 6.397.497 dolarlığı Alrlkada 6 
sahile, 2.376.3~2 dolarlıı;ı Cenubi Af.. 
rlksyıı, 2.708.644 dolarlığı tnglll.z Ma. 
l<'zya.sma gönderllmlşUr. 

Malezyaya gondcrllen tayyareler 
bUytiıt bomb:ırdımnn tayyn.rclerldır ve 
Amerlks.ıım garp sahillcrlndsn Sin~ 
pura Hıway adalan yolu ile gilmi§' 
!erdir. 19.340.590 dolar kıymetinde ln 
giltcı'Cye, 7.190.715 dolar kıymetinde 
Kanadaya taşyarc gönderilmiştir. 

lnglllereye KAnunusanlde cem'an 
459 t.a.yyare, sekiz deniz tayyan:sl 54 
ihtiyat tayyare motörü ve kfül!yetll 
ycde.c r.ksam gönderllml§tlr. 

Sovyetlerin 
bir tekzibi 

Romanyadan deniz 
üsleri istenmemiş 

Moskova, 7 ( A.A.) - Tass 
ajansı aşağıdaki tekzibi :.eşrcdi· 
yor: 
Yabancı matbuat. Sovyet.ler 

Birliğinin Romanyadan l{nrade
nizde bahri üsler vermesini iste· 
diği hakkında sayialar yaymış
tır. Tass ajansı, man<":~ız uydur
malar olan bu haberleri valanla· 
mıya salahiyettardır. 

lngiliz 
l<uvvet eri · 

L • 

Singapurda büyük 
manevralara batladılar 

.!lı"cv.>ork, 7 (A.A.) - Aaı:K>ciatca 

Pres.:3'<' S!ngapurdan blldlrlldl,tlne gö. 
re ::>rdl.i donanma ve hava kuvvetle· 
rinln mane\Ta.SJ bn~lamı§tır. Bu ma· 
ne\'ra~ra İngiliz. Avuırturnlya, Hin~ 

,.e Mıı.lezya muntazam kıtalan 17UrU 
etm.?ktedlr. 

Irak hariciye 
nazırı 

Tayyare ile Bağdattan 
Kahireye gitti 

Kahire, 7 (A. A.) - 1rak elci· 
liğinin bildirdiğine nazarnn, Irak 
hariciye nazırı Tevfik Suudi bey 
dün a)u;am tayyareylt' B:ı.ğdattan 
Kahireyc gelmi.5tir. 

A HRETTEN . . . . 
1 )( >~L.J§ ____ ~ 

·8· NaKleden= Muzaffer A car 

ııerdesi arasından sızan güntin ilk 
ışıklariyle, büyük anne tablonun 
çerçevesinden çıkarak yava.ı;. 'scs
m adımlarla ilerliyordu. 

Evet aldanmıyordu. O ldf! •. Ü • 

ıerinde soluk ye§ll kordelAlı, pem· 
be bir elbisesi vardı. Kumral saç. 

lan Jcüçük Re'\imli b ukleler halin· 
de beıJmm üzerinde toplanıyordu. 
Ağzı yine her zamanki gibi ciddi 
bir mlna t.qlyordu. Küçilk bOynz 
cnııesi i le, ~·ah ince kUrkü tC'zat 
teşkil ediyordu. Yalnızca güzrl 
yüzll ıM;ık pembe r engini kaybet • 

miı3ti. Mavi gözleri üzerinde ince 

bir tın vardı. 
Genç adam hayali tcYkle, iç fe

rahlığı ile seyrediyordu. Şimdi 
büyilk anneciğinin ya.tağınm yanı. 
na kadar gelml§ ve hastanın bo 
zulm~ yasttklarm1 düzeltirken, 
ooeuk t eselli eder gibi en munis. 
mı. candan eemyle konll§DUlğ& balJ 
,tamıştı. 

- Hayır, diyordu. ö imlyeeek. 
..... Ben sbıbt lDmenizl ieteJDbıo-

rum. Biliyor musunuz, ölürseniz 
ben 11e büyük ıstıraplar çekt'Ce • 
ğim. Hayır .. Bırakın bu fikri. Hem 
konusmayın artık, uyumağn bo. • 

km. 
Hasta bitkin bir halde inliyen 

sesile. kendini canlannm; olan tnb· 
loya terkedip mırıldandı: 

- O kadar fennynn, ba§mı o 
kadar ağrıyor 'ki büyük annc.ı •.. 

Bu sözleri üzerine küçük büyük 

annenin dudnklan bir tebessUınle 
aydmlandı. Cemil Server hastalı 
ğına rağmen bir anda doğup bi; 
anda sönen bu tcbossUmU, yaz ge. 
celerindc görünen ve bir anda ka· 
yıp iz bırakmadan gidm kUc:;ilk 
yılfüzlaro bPnzntti. 

Küçük bUyük anne: 
- Za\•alb çocuk .. 

Diye mmldandı ve yumuş:ı.k bir 
eı Cemil Sermedin ate§lcr içinde 
yanan alnnıda doJa.ı.ıll. Hasta derin 

w rahat b1r nefes alarak: 
- Teşekkür ederim, teşekkür 

eırlerim.. 

8 
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Hekime g öre ideal 
izdivaç ve şart/arz 
"ı.zdivaç, ik.i .fi.zik ve iki a hla!d şahsiyet yaratır. 
Aıle s~a.detı ıçın bu yeni dört şahsiyet arasında 
ta~ ~ır uygunluk ve kay na~ma lazımdır. Bunun 
har!cınde aşk ve izdivaç nefretleri haşgösterir, 
Kıskançlık bunlardan biridir.,, 

Yazan ; Dr. RASiM ADASAL ...................... ....,,.. ........... .. 
Bır aile yuvasını kurmak kara. 

nnı veren erkek ve kadının tabi 
oldukları sılıht §arUan ve bunlar 
ıu11.Sındıı. cinsi tamamiyeti bir seri 
tahliller ve misallerle iza.İı etme 
ğe çalıştık. Bilhassa cinsiyetin nı: 
W çeşnisini teşkil eden ve ona 
renk veren aşk meselelerinde 
tckrnrhya.ra.k söylediğimiz gibi iz
divaç namzetleri arasında her 
şeyden evvel mizaç ahengi, men· 
faatler ,.e zevklselimler arasmda 
uygunluk, tam mWıasile nıhl nn 
laşma IAznndrr; ve bu anlıu;m~ 
sırf cinsi cazibeden, muvakkat bir 
5elıvet itminanı ve 7.C\•kini istihdaf 
<'d<'n bir geçici al8..ka ve rnbıt:adnn 
ibaret değildlr. Srrf fizlyolojik 
zevk lere veyahut basit bir çehre 
güzclliğine i.Btlnad eden izdi~ 
mukavelesinde sasdel bakıuu bir 
bayn,tdir. Toy gençliklerinin ve he 
nUz istikrarını bulmamış olan şc: 
hevi sevkita.billcıinnin kurbanlan 
olarak derhal boyalı bir kadın v e
ya bir sahne kadını ile evlenmeye 
yeltenen bazı dcliltanlılarm akı 
betleri '.müspet misaller olarak da: 
ima anımızda mevcuttur. O haldi.' 
izdivaç namzedi olan çiftlmn zi
faf gecesinden çok ewol blrlblrl. 
lcrini muayone etmiş ve anlamış 
olmaları, yoklamaları, konuşmalıı.. 
rı, mütekabil ruht anlaşmnlan ve 
hattiı ha.yat şartlannı tesblt otme. 
lcrl 18.z-mdır. İzdivaca takaddüm e
den bu tecrübe ·devrem çok mü • 
hlfndir. Bazı yerlerde serbest iz. 
divaç tecrlibeleıi ve umuıniyetle 
her memlekette cari olan nfean 
merasim! ve safhası bu gayeyi hl. 
tihdaf eder. Artık yalnu: görtlcll
ler veya annelerin zcvkisellmlcri· 
no t"öre zevce seçllm bir dPıvirde 
yaşamıyonır.. Mmlekethnizde bc.fj 
on sene evvel bilo anasrnnı zcvkl
le evlenen insanlar coktu. Hele 
biraz da.ha eski bir devirde ancak 
fcvkaladPden bir cemile olarak 
kızı kafes arka.~mdan gösterlı ler. 
dl. Ynlnu: ailf'nin namuslu, kızın 

uslu ve e'• idaresine vü.kıf olması 
ve çehreee biraz dUzgUn ev cazip 
olması kafi idi. Bunun i~indir ki o 
r.aınanl:ı.rda talak oldukça kolny vo 
yalnız (boşsun!) kelimesi hunn 
dC'rhal mecra verebilirdi. Ho.lbukt 
bugün hayat şartlan bUsol'ltUn dC' 
ğlşmiş ve kadm erkek gibi cemi· 
yette ayni haklara ııahip olan bi'r 
şahsl;:o.•et kazanmrı::tır. tzdivnG ale. 
liide bir ba~lanma VP ev Mnden 
ib::ıret değildir. Ztwç ,.e zevcenin 

Di) e mırıldandı \'O yumusak e_ 
lin okşayıcı teması ile manyetize 
olmuıı gibi ağır göz kapaklarını 

kapadı. Kalbi bUylik bir huzurla 
dolmuR. uykusuzluktan harap vU • 
cudunn bir rah:ıthk gelmlııti. 

Bu elin himnyl'Sinc girdiküın 

:ıonra artık neden korkardı? Şa • 
kağınn artık çiviler çakılmıyor, öl_ 
dlirilcU h::ıyaller ı;özliniln önUnc 
gelmiyor, siyah "Ölgeler dnns f'! • 

dt>rek geçmiyordu. Cemil gt'rmC't 
kendini h"i, ktıvvetli h~sedivor fıı 

kn t kendisine sıhhatini fn.d
0

e ~erı 
bir hayalin kaf'm:ısmdan, kendisi. 
ni bırı:ı.kıp gitmC'Sind<'n endlscı ~ • 
diyordu . 

Hayalin ~in" eı'ltisi gibi ÇC'?"Çe· 
vesi içine girip 5C5Siz ve hnrek!"1_ 
siz kalması ihtimali Sermot gibi 
hastalarda en bUvtlk ak5ülnmell 
\"Rpac:ık korkular doğunıyordn. 

Nihayrıt konuşup ricn etmeğc ka. 

rnr verince: 

• Gitmeyin .. Gıtmeyin .. 

Diye yalvardı. Hayal annelik o

torit~i ile: 
- Eğer uyut'8arıız yanmnxia 

kal mm... • 
Diye cevap verdi. Biru fenlıltk 

duydu. ~ çekerek: 

(lleuoN .,.. ) 

hUtün gi.ın ayrı ayrı sah'llımn ~.'it· 
hştıklıın ve ancak ak 0mlnrı hir 
ocakta birleştikleri i:r.dh ..ıt!'I 1;-.ı4\ 
dnha kuvvetli ve ba~kn m'.llıiw ttt'I 
bağlar liızımdır; bu bağlrır t•' Qi ve 
idari olduğu kadar bilha&ı:a mane_ 
vi kıymettedir. Vatani ga\· ln is 
tihdaf eden ideal bir ail(I. kı rulu. 
ı;unda karı \'e kocanm I''iı. erek 
bir hayat plünları, bir. pı-o.,. .mla 
n ve hedefleri olmahdır. Bır he. 
kim veya mühendis evi irkı-n 
kansının uzun. bir ömür mtiddetin 
ce hayat arkadaşı olaca.~ı. cMni. 
yette ve meclisleı-de içtimai sevı
yesini temsil edecrğini dfü:;rıncırc>'k 
ona göre mantıki bir karar ,·erme. 
lidir. Artık bir mc>slef'.rin nncnk o· 
tuza doğru kazanıldığı bir dc\Tin 
insanlnnyız; biıınenaleyh ancak o. 
tuzunda evlenebilen insan rocu'k 
''e hissiyatmn kapılan kör bir ô..
şık değildir. Binaen:ı.lf'yh evvel. 
den hnurlanmrş olmak, hC'Dl vü
cutça ve hem de kafat'a birlbhinin 
kilfvii olmak şarttır. Bugün haf. 
talarc:ı cin.c;J münasebe>Uerde bu
lunmıyan karı ve koc:ı.larm me~. 
ut bir hayat ya~<ıdıklan ve cocult 
lu bir aile Ustüne ha.ssıısiyetle ti•. 
reıııtiklcrini mU.cıahede C'diyoruz. Bu 
da bizP. izdivacın havvanlnrda ol 
duğu gibi basit cinı.ıi bir müntu1e. 
betten ibaret olmadığını gösterir 
İzdivaç, ild fizik ve iki ahlô.ki şah 
s!yet yaratır. Aile saadeti için bu 
dört yeni şahsiyet arasında tAm 
bfr alienk ve kaynaqma laznndrı 
Bunun haricinde aşk ve fadivar 
nefretle ri ve iflaslarr ba,,l!österir 
Kıekıı.nçlrk bunlardan biridir. Bu 
nefret psikozları veyahut mı>vzuu . 
mwrun dı~mda kalnn iı'thn~i vcv 
iktmadi sebeplerle ~stım çlSken co 
cuklu aile yuvalan· her yerde b. 
rer facia teş::iı etmC'ktedir. He-
kimler rınısmda talaklarm fazla 
olduğu kanaati belki bir mübala 
ğndır; fakat bazı Mzik t:lbihlc~ 
senelerden sonrn zevcekrinden 
ayrılmaları bunun bariz bir misa
lidir, İdealist hekim ilminin fiı:uln 
vn dUşkUnU olarak bUtün Min be. 
RNi hizmPtlcr pe!Jindt'dir. Bir he
kim knrrsı bunu müdrik olncak kn. 
dar yükselmiş ve hattü cinsi me 
yelAnlarım dizginlivcrek n·l ctmi" 
olmal•dır. Bu ancak ilmin kıymeti. 
ni tl\kdir edC'n bir kndma n:ısip o 
lan bir mazhariyettir. Bunun ~l i · 
\' lrminci nsır hekimi dı> biltUn glln 
bir F9.ust gib tfuikl dUnya olarak 
\'nı:;amamalı, alie hayntma kan;ı a. 
l~kR ~östrırmelidi?'. 

Dr. Raslm ADA~AT 

Bu rr.akale acrlBJ sıra ikı ~u nlis 
11aıa11m1?.oa ~kmıştır. 28. 30 o!rlDcı 

kAnun ı 5, 11, 13, 18, 22, 25 !kinci· 
klu11.ı ı l 3, c::, ıı, 'J.7, 22, 24. 26 şubal 
l , 2 . <t, 6 mart. 

16 Holandah 
Almanlar tarafından 

idama mahkum edildi 
Berlin, 7 ( A. A.) - D. N. B 
jansmın Amsterdamdan öğrendı. 

ı,inc f Ött, 16 Holla.ndah askeı1 
mahkeme tarafından amme :ma.h . 
kQm <'dilmiştir. 

MahkOmlar gizli hir t~killif 
mrnsuplarnhr. Casusluk \"C Alınaıı 
oakerlerine suikast hazırla.m.akl .. 
ttham olunmuşlardır. 

Piyasaya kahve 
çıkanldı 

Pıyasaya yemden 749 cuva 
kah:-c dahn c-ıkarıla~aktır. Kah· 
ve ıthalat birliği bu husustaki 
h_azrrlıklannı bitirmiştir. t tha· 
latm b~fP\in bitirilmesi muhte
meldir. 

749 çuvalhk bu parttna ıoo 
çuvalı Ankaray~ 349 çırnlı ~ 
tanbu1a, mttteba:kr 300 ~ a 
t.aeraJa wrilel:ektir. 
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Diy net itleri Reisi Belgrada tll.lmatom 
' .... e hum R fa t Londra, 8 (A. A.) - B. B. C: 

: ~'Dnon ve bugünün haber ve hiCITSi'Th.rf 
• I Brltanya hllkQmetinin {vaziyeti. linnaa lllkllmet 

merkezi a:rıde 
nakledilecek 

4e~ildlr 

B O•• r k - nl tasrih etmesi talebiyle) Yug~ e ç 1 slavyaya bir Ultimatum verdiğine 
dair olan ha.herler Londrnda kat•r 

... kümet erkanı ve on bir lisanla tekzip olunmaktadır. 
bini aşan bir halk BİR RİVAYl!.'T 

kütlesinin İştirakile Btrlin 7 ( A.A) - Doğrulu~ 
na ihtimal olan bir habere göre 

~Da rielaedlldl Yugoslavya başvekili zvetkoviç 
bu hafta sonunda ÜçlU paktı im 
m etmek Uzere Viyanaya gele 
cektir. Bu haberi teyit cdectk 
resmi malumat yoktur. 

Atfna, '1 (A. A.) - Atina a. 
jansı bildiriyor: 

İtalyan propagandası, Yunan 
hiikümetinin Giride yerleşmeğe 
haz:rlandığı hakkında ı;ayislar tek 
rarlama.kla meşguldllr. Bu mana • 
sız ha.beri y&lantamağı bile lil· 
zumsuz addediyoruz. I•'ilhaklka, 
mağlClb İtalyan hUktlmet! h1ll Ro. 
mada dururken, muzaffer bir mem 
leket hUkfunetinin merkezini de • 
tf.5tirmesi neden icap <f.nin T 

l\.oanıs, 7 (A.A.) - Diyanet l!Pert 
isi mUtevcıfa Rifat Börckc!.ııln oo. 

a.z:o meraslmJ bugtlı:ı yapum~tır. 

Meraslındo Büyük Millet Mec.ıai rcl.sf 
bcfült.a.llk Renda. Bqvekll Doktoı 

Refik Saydam. veklller, Parti Gcel 
Sekreteri Fikri Tuzer, Pa.rt.1 Müstakil 
grup relt veklll Rana Tarhan, mebua. 
tar, tet!ly1% mabkemes1, et\r-,yt devlet 
ve dlvanı mub:ı.sebat relıı ve A2alan 
Efgan büyUk elcisi. Ankara valla1, 
vekaıeueı erkAıı.ı V'" 8&Yl81 on bini a · 
p.ıı bir halk klUeal bulunmuıtur. Ret· 
..ıcumllJr adına m?ras1!'.'lde RJysseU.. 
cumhıır umumt kAUb! Kemal Gedeleç 
De Ba9yaver CclM Uncr hazu bulu. 
nuyorc.iu. 

CentLZC namazı Bacıb8.yramda kı· 

lmd •• t.ın sonra mUteveffanm tabutu 
eller IUcrlnde adliye sa.rayı önUr.ıe ka· 
dar getırilmlı ve burada cenaze oto. 
moblllne konularak ŞehttUğe götllrllL 
mu, ve detnedllmi§tlr. 

Cenau atayınm geçt.!ğl btltfln yol· 
Jar üzerinde de kesit bir halk kllUeıd 
bulunmakta ve blr polis mutrezeaı ile 
h1r J&ı darına Jatam da alaya refakat 
eyle:nakte idi. 

Balgarıstaalla 
yeni bir aelerberllll 

8ot~a. 7 (4-A.J - D.N.B. A.janaJ 
bDdirlyor: 

Rad?'Cl1 gazete, 5 Mart tarthlnden lti. 
b&reı:ı }julgar demiryollan ve llma.ııJa 
n ldare•lne menaup btlttlD memurla 
rm oe.terberllğinl !lln eden bir karar. 
name ı:t.§retmlfUr • 

BULOA.R UAB.toınc NAZIRI 
MEBUSLARA 17.ABAT \'.EH.Ot 
8o!y&, 7 (A.A.) - D.N.B. ajaMJ 

lld1nyor: 
Sobr1>:ıya mecl.Ll1ndeld bllkQmet par 

:.ıa ekNrlyet1 bugün topl&narak gtı. 
allıı mraeleJer1ni mllzakere etm1§Ur. 
f:l&ridye nuın Popof ~kü vazl 
yet tıaklunda beyanatta bulwımU.§tur 
Batta t'qvekU Filo! oldutu halde he. 
men llf men bUtllıı ll&Zll'lar ~Uma& 

ıtUrak etmi§lerdlr. 
0>ULUAH MALU'ESlNtN VAZh':ctl 

Sof)&. T (A..A.) - D.N.B. 
Sol>rınya mecliai halen auüye ne. 

uretJ tarafından tevdi edilen ve 500 
ıa 8JO milyon leva kıymetlndt. '.bazlDe 

oonoaunun Uıracma mUtealllk bulunaıı 
1tanun proJealnlD müzakeruiy.. m.,_ 
:uJdUr. ı.ıatıye nezareti mecu.e teTdi 
attı~ eebabımuclbe l&ythumda bu 
ı:..dbirın her şeyden enel utbl&ayoıua 
mani oımak fçlD teklı.t edildlğiDS l>ll~ 

dirm!sUr. 

Her akşam 
....................... 

(B~ tar&fı 1 nclde) 
Bulgar m111ct1nden baldkattn 

!-ô:ıldanms.k istendiği Mosko\'anm 
bcyanabnm Bulgar radyolan 
n gazeteleri tarafından mC8lrlit 
geçllmeslle sabittir. lngffülerln 
Bulı::arlstanla mlinas"betlerlnl kes
meıertnlh Bul!ta" mlllet1 arasında 
hayreti mucip olması da hallan 
cereyan eden vaka.larm hakiki ma.. 
hlyctindcn ~affl bll'Skılmrl! obnasl. 
le l:ıall edllebtUr. Bn eeralt altm· 
da BuJ-;:ırlsmn göklerinde tngf!h 
taY)'!l'l'C'lPri nP k11t'lar Mbnk dola'
ma~'\ ba~lar ve bomhaln ne t{a. 
dar M~'"lt ıntşeftl" Bul~ mmett 
de hakfkaü o kadar yakmılan an· 
lıvl\M\ktrr. 

Dikkat 

J .naail Hakkı K °' 
Ga~ıe ve Mecmuabr bayU 

ht•aiği.nlz. bUtfuı gazete, mecmuıı 
Ye kltaplarmw buradan ıroıaylık 
la temin ecıe t:lll rstnls. 

Kayıp aranıyor 
Uzun zaman evvel, amcam Recep 

ile birlikte, samsuna gelen ve ondan 
eoııra blrlaJ taratmdaıı evl&tlık olarak 
almıp .lııtanbula geUrUeıı kız urdeştm 

HWClıu kızı Meryemden dOğma, fim. 
dl tahminen 22.23 yaşlarında Safiye_ 
den ~ zrunandanberl hiçbir haber aı. 
madırn. Kcndislnln ~eli nerede ol. 
duğunu b!le:n veya duyanlann lru!ani 
yet r.an JD'l aşağldakl adnıslme bildir. 
meleriD.l rtca ederlm. 

Ku"hılu~ta, Baruthane ~
lllnde 15 numarada E8M1\ 

YGOSLA V BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 

Bclgrat, 1 (AA.) - Stefani 
Ava.la. ajansının bildirdiğine 

nazaran. Yugoslavya b&§Vekili 
Zvetkoviç ve başvekil muavini 
Maçek gar.ete mümessillerini 
kabul ederek, Yugoslavya harici 
vaziyeti hakkında bir çok taraf 
tan işaa olunan heyecanlı ha 
berler hakkında beyanatta bulun 
muşlar ve Yugoelavya hUkOmeti 
nin hadiseleri dikkatle takip 
ettiğini ve bUtün kararlarında 
daima devletin ve milletin yük 
sek meıı(aatlerlni ve Yugoslavya 
devletinin tamambğr ve istJkllli 
ni gö?.eteceğini söylemişlerdir. 

PRENS POL'ON TfillASLARI 
Belgrad, "I (A.. A.> - Kral nal 

bl prens Paul dün başvekil ilo ha. 
rlclye nazırmı kabuJ ederek mun 
bir mllllkatta bulunmuştur. 

Bu mlllAknttan evvel, hariciye 
na.mı Sofyadan malfunat vermek 
ilzere gelen Sofyadakl Yugoslav 
elçim Millnoviçle görilşmUetUr. 

Başvekil muavini ve Hırvat li
deri Maçeklc devlet nazın Ulaveç 
de naip tarafından kabul edllmie.. 
terdir. 

Afrika cep!ı ılnde 
{B8f tarafı ı nclde) 

ta zarfmda 260.000 kilometre mu. 
rabbaı arazi işgal etmiflet'dir .Öl. 
dürlllen veya eı:ir edilen dllısman 
askerlerinin ıniktan 21 bini bul • 
muvtur. 

Londra, 8 (A. A.) - Amfralht 
dairesinin tebliği: 

İtalyan Somnli8lnde .Kiııımayu U. 
manmm zaptı neticesinde ceman 
28153 tonillıto hacminde bet ltaı. 
yan ticaret gemisinin elimize ıeç
tiğf bugtln ilA.n olunabilir. Bu va. 
purlar vunlardır: 3809 tonilatoluk 
Adriya, 5490 tonilatoluk Savoia, 
5741 tfnflAtoluk Erminia Mazellia, 
5597 tonilitoluk Manon ve 7515 
tonilAtoluk Leonardo dö Vinci va. 
purlan. 

Bundan başka dört dü§mıuı va· 
punı da Kisnıayu limanında kendi 
mU .. ettebatr tarafından ba.tırrlmış • 
tll'. Bu gemilerden bir taneel, 4531 
tonilatoluk İt&lyım Maghera va _ 
purudur. 

Klsmayunun zaptı O~e Al • 
man ticaret filoeuna da kayıplar 
ka.ydettirflmiştir. 7521 tontılto 
hacminde Uckermak vapunı kaç. 
mağa teşebbUı!ı ebnit, fakat lnıv • 
vetlerimiz tarahıdan yakalanm11 • 
trr. Geminin mUrett~batı bunun O. 
zerine gemiyi batırmak teıebbQ • 
sUnde bulunmuvtur. Fakat vapur 
römorkta limana getirilirken bat· 
mıştır. 590 tiniltıtoluk Askart is • 
mindeki Alman vapuru da karaya 
oturmuştur. 

:aeıınct. 7 (A.A.) - Buglln Yugo~. 
tavyanm, bu hususta bir talep karşı· 
amda kalmaaı ih.tlmall m~vcut olmak
la beraber, pek yakın bir ulıkbalde 
~çlU paktı imza etmeği tuavv11r ey. 
lediğinl uıuıcttırece.t ortada hlçblr 
aebep yoktur. Bununla beraber Yugoa 
lavyaya mutedil bir §Okllde bir an • 
tqma tmulamam tekill edilmesi da· 
ha muhtemel görOlmoktedir. Te)'ft e
dllmlycn bazı haberlere gtsre, Alman • 
yarım ıımdiye kada: Ucrt llUrdUgQ tNGtLtz DONANMASl1'"1N 
bütUn huau.ll t.ıeltler çok mutedll<Ur. FAALltETt 
SöyJe.nd!ğtne göre, bu talepler Ntlı gU_ Londra, 8 (A.. A.) - Amirallik 
nn Yucoatavya Nalbi Prena Pol ue daires.lnln tebliği: 
Alman ve ltaıyaıı lıArlclye nazırları İtalyan Somalisinde aahil mm • 
aruında yapılan toplantıda Ue.rf stı· ttıkasmdakl ileri harekat esna.sm. 
rtllnıUJUlr • da donanmmaızm ordumuza yap • 

Almanya Yugoetavj·adan gıda mad 1 tığı yardrın hakkında bazı ta!ıl • 
deleri tatıhaalAtının a.rttırımasmı, Yu· lat vermek h&len mU.mkUn bu • 
goılavya matbuatı ncşr1yatmm tıı. • lunmalrtadır. 

maırıile mihver lehinde olmasını ve Sahil boyunca bUtnn mUhlm t. 
mihver aleyhindeki b!ltün dllınıan pro taJyan mevzileri, bahriye ct1%Utam
pagand:mna b'r 1hayet ver!lmesinl lanmız tarafından bombardtman 
tstemııtır. Resınt mahtellerde bu hu. edilmiştir. Bu bombardmıanlarm 
811.Sta bUytık bir ihtiyatla hareket edil zamanl:ı.n, ordumuzun ilerl hare
mektedir. Bu arada Yugoslav balkı keti Ue hcmabenk olmak Uzere 
haynıt edilecek derecede az korku dikkatle seçilmiştir • 
göstermekte takat Alman kıtaıırınm Kismayu, Brava ve MogadJsclo
harekeUerlne alt ga~ialar doğru oldu· da. askert hedeflern deniz kuvvet_ 
ğu takdirde Yugoslavyanm her an terimiz tarafmdan bombardıman • 
c;enber içine almab1lcceğl fikrfle en • lan !:Ok mUesslr oJmuş ve bu mU-
dtfededtr. essirlik bu mmtaka.nm mevzileri -

BlRKAÇ RtV A \.'ET DAHA run 22 şubat sabahı bombardmıa -
Belgrat. 7 (A.A.ı _ Röytcr: nmnı büyük muvaffakıyetle tetev. 
Yugoslav hilkfimetinln kararla· vllç ettiği bugün a.nlqılmJIUr. ~. 

rmda daima devletin v~ milJetin kcrl binalara isabetler kaydedil • 
yüks~k menfaatlerini ve aynı za- mlşti~. DUşm~nm ağaçla'rl!" peçe • 
manda Yugos~av devletinin istik- lenmış mevzileri ve naklıye va • 
lA.linJ ve tnmamtvetint gl5z 15nUnde artalan toplarımız ta~mdan oid. 
tutacağı bakkmda dlin a.lı:"iam Bel- detlo .bombardıman edilmiştir. Se. 
gratta neşredilen resmt dekldnıs- kiz pusluk toplarla mllcehhes 
yon, son 48 saat zarfından artan Sbrop&hire kruvaıörü tarafından 
cllplomııtik faaliyetler hakkında yapılan bombardıman, çok büyük 
bir çok birlbirlne z-t !laylalarm do- ha3arı mucip olmut ve dllşmanm 
!aştığı Yugoslav bUkOmet m r .e • bu mmtakadald kuvvetli mUdafaa 
zinde çok Jyt ı arşılanmış ve rahat· mevzilerini ~e'rkebnesinde mllhlm 
Irk tevlft etrnlıstir bir d.mll rolil oynamıştır. 

Bazı emareler~ balnlr1"8a, UçlU Shrop'lhire kruvazörüntln, M:o -
pakta glrmeğe hiç de mlltemayll gadisclo'yu bombardmıan eder • 
bulunmıyan Yugoslavyadan. belki ken, 6861 tonllltohık İtalyan Peıa. 
pek yakında, mihvere ve Sovyet- sylvania petrol gemiaini de batır • 
ler Birliğine kar11 ayn ayn birer mı:ş olduğu halen teeblt edilmJt 
dostluk deklA.raayonu im.znlamaın bulunmaktadır. 
talep olunacaktır. Bizim kuvvetlerlm.1%, bOmbardı -

Biribipııe zıt haberler araınıda man harekl!tı esna.smda hiçbir ha. 
teyit olunmayan bir habere göre, sn.r ve zayiat kaycletnıemlştir. 
Yugoslavynya, Yunanistan ile ttaı- İtalyan Somalbindekl mes'ut aa.. 
ya ara.smda mutavassıt rolUnU oy- keti ha'rekltm milhlm bahri netice 
nanıası teklif edilecektir. Her si, düşman•, garkt Afrlkada, Kis
hangi bir teyit mevcut olmamak- mayu ve Mogadlsclo gibi korsan 
in beraber başkaca söylendiğine gemileri ve bunlarm iaşe Yaptır -
göre, Almanlarm ileri sürdüğü lan için çok rahat ild Uaten mah-
9artlar arasında 1taıyanm arazi rum etmeeidir. 
taelplcrinden vaz geçmesi. fakat Gemileri dil§ma.n koranlan ta • 
Yunanistandan Almanyaya Sela· rafından batmldrktan l!IOnra Mo • 
ııikte ve Patrasta Uslt'r istenmesi gadlscio'ya çıkanlan ve burada 
mevcuttur. mevkuf buhtnduııılan bi'rçok tica • 

Bu cıanada, manevralar i~ ın- ret gemisi ordumua tarafmdan bu 
rnflan s'lAh altına çağınlmqı de· lunma.sı ve Ye kurtanhnaar düt -
vam etmektedir. Si!Ah a ltrl"n alı- man korsan gem1lerinin Mogadla -
nanlarn bllyUk ekseriyeti fiimnlde cioyu kendi ia.'Je gemileri için bir 
tahaşşllt etmektedir. Bunların üs p,ibi kullandrklarmt iepat eyle. 
mlktnn, pek muhtemel olarak ya. mcktcdir. 

D t nm milyonu f?~~emPktcd_ir . RESMi TEBLtG ave Aynan elrisının Zagrebı zıya • 
tatanbul mllddelumumtllğtnden : retinin hiçbir müspet netice "er • Kalılre, '1 (A. A.) - Orta §al"k 
lat:uıbulda bulunduğu anlapıan med·ği hakkında uınumJveUe iyi 1 tnc;iliz umuınf karargA.lımm teb

Naz.lm•;re C. MUddefumum!sJ Mustafa \ 'ıflber rhn mahfi1lerln ald1/!ı r~_ liği: 
Glrayln A.cileD memw1yeUmlze mlln.. Iümat. Belgradda itimadın yeniden Libyada motlb10 kuvvetlerin fJe-
Ja&tı. tesisine yardım etmektedir. rl unsurlan .Ageiia'nm garbında ye 

3 katil aranıyor! 
Emnlyet dlrekt.&flltG cbıayet ma. 

sası mcınurlan, geçen hatta Kocamua 
tafapapda., SllııbWeleııdi c:amltn!n a.r. 
kasmdald ba.beedl bap 1-lta ile ko. 
pan arak öldUrWen bllhçrv&11 Talltm 
k&WJDl heıltla ele geçlrememlflerdlr. 

Ctnay"t ilk ketf edlldllt andaki &1bl 
bUtün esrarını ve k&ranlığmı mubafa.. 
za etmektedir. Zabrtarı.ı:n bulduğu ip_ 
uçlan lıenlla htçbtr mo.bet Htioe Yer. 

memllUr. Ku.matlb birkaç ıttae k&. 
dar bu dna,.Un de bClttbl auamma 
düğümleri çözülerek kaW1D ele petrl. 
leceği umulmaktadn'. Zablt&mıs bu, 

it Ozerlnde ,.ce gOndtıa çai'l""'kt&. 
dır. 

Zabrtanm ellnde henll.s e9r&n çöd1 
memı, bir dJter ctnayet dalla bulun. 
maktadır. Bu dil, Oç ay kadar nnl 
Bqlktaftakl evinde &il olarak bulu.. 
ııan zengin lhUyar Mehmet Teıllldlr. 

Cvlnde yalnm 7&1fyall ft zeyk dtlfktl.. 
nü ol&n bu lhUyar da bir •bala ka. 

ı,Banllam maka
veıeı adı tadllAt 

J&pllacall 
(B.f tanlı ı netae) 

hakkı olan iki kişinin huzuriyte 
yapılacaktır. Meclisi idareye 
ha olmak için evvelce yt1z hisse 
sahibi olmak klfi iken bu m1k.. 
tar 250 hisseye çıkanlml§tll'. 

ldare meclisi lzalarmm ala. 
bildikleri tetnettQ hlMeleri ve 
hakklhuzurlar ka!dml:rrıaktadır. 
Meclis Azalarına bankalar bare
mi mucibince ala.bilecekleri mtt.. 
t.a.r da.bilinde ayJrk verilecektir. 
Bu aylık tayini ha.kkı heyeti u_ 
mu:-.Jyeden alını Jrta.. VekL..r 
Heyetine verilmektedir. Umum 
müdilr de hiç bir temet«l cılamı
yae&k kend~tne bankalt.r hare. 
minde alabileceği mUrta.r kadar 
maq verilecektir. 

llıtiyat a.k~!erlle bb'frtei L· 
mett(l hisaeainin tevsilnden aonra 
18.ft temettO.dan kalacak baldv. 
yeden evvelce~: 60 J ikinci 
temettil hiMMi namı altında 
hillledarlt.ra, yild 15 i DM!lclla~ 
idare &zuma y07.de es i 'banka 
m*°lurlann&, )'bd• 10 11 mu. 
messil hlııeedarlara ve yUm• onu 
da f evkalAde ihtiyat akçesine 
ayrılırdı. Yeni şekilde evvell 
yt1zde 10 ikinci tertl~ fevkalll'o! 
ihtiyat akçeet ve ytıfıde on mu. 
meuillere aynldıkta.n sonnt, 
yUt.de bee wktıu muhtemel tanr 
kartılıfı aynl&cak ve bt.k yye 
mlkt3nn yUsde beljtnt ~meınek 
üzere ve birer 11ylığt teca.Wz et. 
mernMı şa.rtiyle mUdlri mu· 
avinJeri, bılnka mt!mlttr v • 
mU!t!lıdemlertne ikntnfye veri
lecek ~rfye k!.lan kr.mn da hl• 
eedarlara tevzi olunaeakttr. 

Hi!eedarlara tevzi edilecek o. 
la.n e!laS temettO ve lkincl te. 
mettt'l hitıeelerl mlktan ~iye 
edilmiş olan sermavcnin ytliıde 
ııs ini ~ faz.la ml'ktııtr t!'. 
dive olunmavaetk ve fevka.JMc 
ihtiyat akçe!ine itlve edilecektir. 

nlden bir dUpıan zuilh oıttıeıôbiH 
mntrese•inl tardetmiflerdlr. 

Habeşlstar.da, Habeş vatanper • 
.erleı1 rtcat etmekte olan ttaıyan_ 
lan hırpalamağa "ağır zayiat 
ve!'dinnefe deftftl ediyort.. 

ltalyan ScımallBinde. JrrtaJatınuz 
l'erlerl lşga1 etmıflerdir. neri ha.
reket de~~. 

Şimdiy kadar alman ealrlerin 
Hyıaf l 0 bin! afllUltn'. 

Kahire, '7 (A. A.) - Umum! 
karargA.bm tebll#inde tıJpl ed!kll
ği bildtrllen J'erfer, ttaıyaıa 8o _ 
malishıde GebeH yola berinde ba.. 
hman Bulobeıtl'nla 168 1dJ-•tıe 
şimali garblslndedlr. 

llABl'JjtsTANDA V AZtncl' 
liabf!ta.tanda bir~. 'I (AA.) -

R3yter bUdfrlyor: 

!ngtllz "" A. wataraı,.ır •'*1 ... 
erbal!lama ll1naaadaa albuda daltı 

Ye c;orü bir s.enütlmette ı.-- Ba.. 
bet ordum De bllyilk uUrl m'.IY&ffa
Ju:yetini tyt tahkim edllmlf Bur,ye il&. 
aabumı ele geçirmekle h•nm.,ıır. 
Bundan enelkl Der1emelet clab 8f1a· 
de !talyanlarm oekllJDelıl _,..._. 

mtımlı:b olmtlfta. Balballa _.,. l . 
talJU topcum tanbDdu .... faa .. 
dilen har tarab 18Wılltmlar " tMlr • 
gillerle ~lt bir yerdi. Buradüt 
ttaıyım 'lı:uneUerl lk1 liftdan ibaretti. "mdl Adlababa yola bertnde e 
yakm 111tlblm nokta :le......,.,. b · 
aabuıdll'. Ba meftiln BarJ9C1m daha 
lnrnetle mldataa ectnnwUll w . 
hm.maktadır. BqQn Babet ordunu. 
Adinbaba arumda • lmnwtll talıll 
mOda.faa hattını, Debramanıedan llO 
k!lometre kadar btr m...ıede babı • 
nan ilan NB tıcıta•n ıef)dl ...._ 
tedlr, 

d1'ID1 ~ plea 8d nl&dı tara. 
fmdan ey~ bçık]anmlf cı&arak bıuhm 
MUf, hW de lall"f'119ti tMtılt ed1lm1f 
oldutu Mide .ı. ~ti. Zira 
k&W, kendLlinden ,Uphe edlld1glD1 öf
l"eldalf ft beraber ~ im kar. 
defi.ne blçblr ,ey 81l11femeden birden. 
bire ortadan kaybolmUflu. O ıuacten. 
beri ae ati! ma&Jemıet ele seetrtıeme.. 
mı,ur. 

Bund&a bqka baDedllememlf diter 
lılr ...... düa ........ Bu da, tnkıt. 
banede ip artatarek bçaa ll&W 
lıılwıta.ıadlr. K.-ın sat lleds lı:effe. 
dUeme.na,ttr. Dl ınınew 1ı1r lht.ıına. 
le gen lcmcHal, lleaıen bOUbl ntart.. 
ıenn 7aptıfı f\bl A.aadolnnun C8llUP 
tannanu. kaçm&mq, bUAk1a lZln1 
Nırtmak için DtanbUI ·~de .. ,. 
dftl'l:Dda bir yere gtzlenmlfUJ'. 

Zabrta, Jler tıç taııtdkatl bUaıı n. 
Tel DlhaJetlendlrmek tçhl bQtilD ~
retihı çalıımaktadır. 

Karabük fabrikası 
Yeni faaliyete geçen 

kısımlar içİıl 

ıoco ltıtır uta 
alındı 

Kanbiik demir ve çelik tab
rikalarmm yeniden faaliyete 
geçecek kıamıla.nm takviye .. ~
mek üzıere 1000 kadar mUtaııas. 
sıı eleman alm.mJlbr. 

&,lece ymt haddeha.nenbı -
ta. ve usta.başı ihtiyacı karşılan. 
mış bW\iZlm&kta.clır. Şimdiye ka
dar ecnebt mUt.ahassıslar tara
fından ifletilen m:.:.! .. Ine, tamirat, 
elektrik kısımlarına &. Türk 
ust&bafllan alnunıft.n'. 

'f uaa llarlll 
(Haf taralı 1 Dıiılde) 

te mecbur olmQflardır. .Araların. 
da birçok zabit bulunan 1050 esir 
aJmmışttr. Pek çıclk harp malzeme. 
si elde edilm1ftir. 

Yunan hava kunetleri bu hll'fr 
W eenaamda bOy11.k gayretler 
ge.ıe~. 111übrebe ~üt 
aslterl hedenert ])()mbe.tdrman et,. 
mJttir. Tayyaretertm.Js nmrhı• 
döruntıştür. 

Adu.. B (A. A.) - B. 8. C: 
İtalyan harp eelrleıinin verdfk. 

ıert maltımata ~re Yunan ve Jn. 
g1Us tayyaretett IOll ıtınıeıde .Av. 
loDya, Dtaç ve T1r&na tayyar& 
meydanlarında bUytlk haaarat ika 
e~ıe~. lk1 ınUtteflk hava 
kuvvet! buralardaki teelsatJ ve 
yerde btr9ok tayyare tahrip et. 
rntşıerdir. 

AtlDA, 8 (A. A.) - B. B. C: 
YUJlan 1't!lWıtJ PauJ anı.avuttuk 

cephemndekl Yuna.rı krtaıarmı tet 
tJo ettikten eonra A tiıuıya dön • 
mUftttt. Muhariplere Yunan kta • 
ımm eellmııu gGtUren nllabt aa. 
kerter t&rafmdan ıevtııQ tel&htır

letlyle kal'ftlanm11tır. Yunan or. 
dUIU nihai ııaterden em1n oldutu. 
nu ifade etmJttlr. 
BiR YUNAN DENIZAJ,Tl81'.NIN 

HUVAn"AKIYETI 
Atllla, 'I (A. A.) - Yuıwı Mh

rife aearet.iDilı tebliji; 
23 Şubat geceyansı korvet kap. 

tanı Bruidurotaa'm kwn•nduı 

aıtmda bulunan •'Nereua" denizal. 
tımm Adrlyatikte dev'liye ,ezer • 
ten torpito muhrlplenmn hhna _ 
Y• altında iltl'li,a IEl bQyUk 
nakliye ftpunmA rutıamıttır. So. 
ğukkanbl1üa. ve fevk&JMe oeeura 
ne hareket eden Yunan dmlza1 • 
tmı ~ana htıemn etmlf " nat. 
liye vapurlanadaa bJrlnl imha et,. 
mittir. 

Ymaaa lladada 
(.,....,,1 llCılde) 

TQmta paetemıta dlplomatilr; ... 
h&rrirl diyor ld: 
~ dalbk laodaııla ldl. 

caadaa mlJllde auaıaa,. elftltll'. 
dlr. Jqw.ı.r ~ ll9IDllb 
olu JUdımı ~ "IUdetmtt 
lenllr. Bir taraftu da tncAla kunıet
lert Alrtkada birçok eepbelerde ltaı~ 
;,anlan tütp edlJorlar. '1mdl !talJ'u 
lar Tl'abbllpıpta 1ılr ..u... ..... 
lnlnetDe ~ ~. 
......... Dil ........ .. ............ _.,,, .......... . 

-- D!)"etmdeııtllW-
De,U Telpdıa llafJa a r' n, ı ·a 
~ " Aım. ... , .. ... 
,....... .,.. edem ır- ....... .... 
bir t.lgnfta ~ ~ ... 
rnek ~ AJmeelana ,..-. llelt la&. 
..-....1a ~ l'eldmıt.refal u.u. 
s...ı Falk•t .... kralı ... --
Yeklll .,On ~tmdea llOPf'a tMl'I 
edlldlt!JM lfaNt edDIMktedlr. Bartd 
ye nazm Popot lteJrDret. lt..tedlr, 
lılUfall .. ,.... ........... 1 .aı. 

Ankara ve 
Atina müza
kerelerinde 
İngiliz malzemeai 
yetiıtirilmeai de 

görüıülmüt 
L<JMro, 7 ( A. L) - Taymis 

gazetesinin Belkular mu.ha.biri 
yazıyor: 

"Avnıpanm cenubi ~e 
iki nııneleket masun kalımftır. 
Türkiye ~tere ile blr do8tlult' 
muahedesi YJlptığı ib.alde Yugos.. 
Javya "muhteşem infirad" siya. 
setinde bugüne kadar ı:srar et.. 
miştir. Yugoelavya bu siyaseti. 
lsveç gibi rahat brrakıhm}'aca... 
ğmı tınılt ederek takip eylemiş
tir. 

Balkan suJhu...u teiıdit eden 
ysıt Alman ~den eon
ra, lngtlttte, Yunanietan ve 
Tliı'.kfyenin vaziyeti gömen ge.. 
çil'!l\eleri ta.bildir. Bugün anttt 
imkAnlard& bir deflşiklik olma.. 
auştır. 

Hldieeelr IUt"atle inltlşal • 
ttğf takdirde TO.rkleriıı mulıte.. 
mel taam.ız hareketlerl mUlıfm 
bfr niebette mevcut İngiliz ma\
~esine ve bilhdM. lngiliz tay. 
yarelerine bağlıdır. Bu itibarla 
Atina müzakerelerinde de, diğer 
melleleler aramnda, el altmdaki 
m~e ve menbal&r meeelellJ.. 
niıı bilhaua. tetkik edildiğini 
annetmek yanlış bir tahmin 
olmıu:.., 

Uydurma b·r 
haber 

Yunan hükiimeti Girid 
adasına yerleıecekmit 
Belgrad, 7 (AA.) - D.N.B. AjıUl.. 

m bfldlrlyor: 
.Atltıad& Pravd& ıuetMtııe blldlrtl· 

dlftne göre, Yunaa hllk1Unetmıaa Glrk1 
U.amtla 7erlepıek tunvunmd& Ol· 
dutu bakkmd& yablncı memleketW. 
de çıkjn p.yfa1al" Mltuılyetll ~-
kA)'DalmdaD tek&ip edilmektedir. 

Amerikan barp 
gemileri 

v......-, 8 (A.A.) - B.B O: A. 
ıDerllta &7an meclial, Ruzveıun de
mokraailere yardmı projetinln tadil!.. 
ne da\r ve birle§lk Amerfka allWı 

kuvveUerinln harice g&ıderllen harp 
malaemt11De refakat etmelerini mene. 
den projeyi 28 reye kal'fı 62 reyle 
reddetn:ifUr. 

ODUNÇ wı lll&A KANtNU 
BUOON KABUL EDILlYOB 

Vaşlncıoa. 8 (A.A.) -Röyter: 
HllkCnııet liderleri, MUnc ve k1r& 

kanununun bugUn Ayan meclisinde 
pek btı)'Uk bit ekaetlyeUe kabUl edi. 
ıeceğ!nl tahmm etmektedlr1er. 

DUn gece Ayan mecuamae ~ltlıt e. 
dilen kanunda 111.flratÇıtar taratmdan 
7&1>11Ması ıatanlleıı bUtUn t&dllltm 
bftyUk bit ekseriyetle recıdedUmelf l1. 
zerine bu lta:naat 12:.'ıar edilm!.§Ur. 

Bir laglllz 
deıtro,erı battı 

LGadn. 8 (AA.) - B.B.O: A.mt. 
ralllk dallMl •'DantJ., deatroyertnlıı 

ııs,amı tndirmdtt.edir. 

Dahiliye •ekili yann 
alqam Ankaraya 

dönecek 
~ gtlndenberi fehrtmla4e 

tetkiltler yapan Dahiliye ve.tm 
.,. .. OstraJan yarm aqam AnU.. 
raya ••det edeoell ml..,-..ırta.
dır. 

Kumqlarda ucuzluk 
temini için 

Killi fabrika&l.rllnD:m iı)lemalııt• 

olduia. ~. bu eene dolru· 
dan doğruya mbtahlıDdc •tı . 
nalmacaktJr. Aradaki mutaVMCt • 
larm kin bertanf edilecelbıdetı 
~ ytbıde ıo nfılpettnde 
bir .uzluk temin edileeeit ~ 
aıeldedir. 

Bet.ek nıpar seferleri 
Şirketi Ha,d7e, Dnlnöaii. 

Bebek hattında tnmny tıeferle
rintn a:rı111maın miin8eebetiyle 
mldaetı:nlmıf olan Doğu posta· 
larmdan Bebeğe lcadar giden 
~öprUden 19 da hareket edeJl 
poetayı saat 19 da kapatıan tıca .. 
ethanelerden çıkanlarm •eti~rrıe. 
8i içinde 19,15 te hareket ettir. 
meğe karar vermi§tir. 
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r mı? 
llamcıı h r ga:ı:Pte~o..,.. ı.eınm 1111'

COla luı ıı:ıLJ;.ra clalr ~ • ...ıa.. 
1-nıı lıavn.dlalerl vardD'. Bu _,.-lyata 
göre IWmııyadalı pim bir .,.,...... 

l'a&t)eU eUpbell glSrtılerek ils.tırl ......, 
bUf. beJJne ktışıı.k pbl eanlmıt ~ 
ll>6trullk lpt' ill kUIDllf lıulunlJRlftuı'· 
Bir bafka ınm vaıız astannm altınd& 
Oll, on ıx,, dolar de geçl.riJmlştlr. Eka
P~le giden bir yolcunun 051Unde iç 

bee Türk aıtmı wtulmu§mr. Döviz 
kaç.ıktılığı yapan biri Dthkemeoe 
lb&lık()m olmu tur. 

Hat; ılık her nıcınlekctbı llttisa. 

dlynhna fareler g1bl kemiren. bDpala. 
Yan hlr derttir. \'e bütün dikkatlere, 

l:ıklı IPr<', iddetll tedbirlere rsğmr.11 
bl"bir lılJ.ooo ününe geçUememiftlr. 
l\Jem1c1,rt1mtzde eski devirlerde kaçak 
ılıı;tn her fit kll yapıhrdı. HııttA :ıi.lenl 

olaraJL.. Hele tUtnn J.aç.akçıl•J'ı o ka. 
cla.r alını~ ytlrtlmO,tü ld, ımpaıstıor
luiun paytnhtı olıın tstanbul eokalda. 

rıııııa. poJi ., Jarıdarımuım g6ztt öntln. 
de Mhlırdı. J>erı:ıemlt~, ku}Rk keD3T• 

Janndan feslerlnln ilstune JmTtlınlt 
bol p:ıçah kültıanbfıylerle. ppıtdlh 
lıllumJ.ıuılar, cepk~l'1rl omozıarn
tıapra&lama atJlmtf, Jcarakulap •P' 
koltuk hll:µndan görUnen belAldar gö. 

19iıatlarmcla dunU'1lk: 
-ı·et~llk Jmnııı: 

NAralarlle ~ tUtlln •tarJardt. 
Kaçnktl)ık Tilr'.kl.)OOO Hıkl de-.irler 

., de nrdı. nu ı memıek~ b.l)"&Det 

.. Qufıı bnlile fntla kAr temln ettıtl 
lolo bu 1 le u~lar görtılmnttUr. 
Batü bunlar ee-ı.alıınn ıtddetıne. lllkl 
kontrollere mğmcn, tUrlil tnrlll hileler 
lıuımu!Jar, hlnblr ~it 1mrnaılıklarla 
lııacaı<çılıkbrmda dPvam etmitlerdh'· 

Dllnktı guetelet4ell blrfnile, .uıwto. 
hınun bir kö;teSlnde iki kaç&kÇllllD ya 
lınlaıııJığını, okuyucıa. 1ıatınma eeld 
bir blıkum geldi. Bu bUkllın. kaçak 
illa! ~·Urcnl('rln yakalanmamak için 
etlreti'lu·aııe bir tıaro1cetle, ıcaçak et .. 
3'alan, ııaraya alt ~yatar ...-nada tıı
tanbub sokntnlıın uv.rıne, lıtln tarta
._ mrUanık yazılmııtır. 11!5 dl!. 
islere haıuna3 ıı nı('nıur edllen ''Der. 
Phıil.U knpıcıtıaoılanndan Den-13 
Mehoıedc tlçl\ncU AhınCt 1afaf1Ddall 
g6ndcrnoo hllkUm eudur: 
~defa Edlrnedeıı arabalarla Tdt. 

fııtflfına llllklolunAn dalrel hllm6111• 
num flll ası için gümrilkten etf9 ıca.. 
C•nnaı~ için l:ıaı.ı baı.lrgftnlar gümrüğe 
ınUtenıılk emtia ve cşyalannı vıuey. 
leduw.r1 yakinen haber aımme~la een 
ki kapl('ıba.,ıt mumatleybıln, ot malru .. 
lıe bıu.irgAnlarm emtia ve ~yuınm 
YGklanm.uı için 900 bllflll memur ol-

11J~dur. İmdi, memur olduğun ü. 
:r.ere knlkıp benreçbl tacil aıettacll 
'l'ekturcıaı;ma \"anıp daire! bUmayu. 
lltlJD ~yu.emı blnnefl!I kendin yokla. 
Yup ol mtslll6 gUmrliğil almmak leap 
edetı bftr.lrgft.n emtta ve ceyası araam
lla bulınıurııa ah:r. ve marlrcU ter'Ue 
l'ttrnrU~ vaz ve gereği gibi hıfz etti. 
rtp ve ea;,ayı l..l('rkume her klmJn ~
Yaeıı içinde bultınursa bıu.lrgft.n em_ 
t1aeı butunan cun ktrnln ağırlığında 
buıundutun Vl' Uz.erlerlnP tm1o oıu. 
nl\nl:ır klnıler fl!le ısım ve ~mıerlle 
tnhrtr Ye buluıuuı efY&larmdald milf
rt'dat ~ft'l marifeti ıter6 ne tahrir \'e 

dert c'e\•letmedamna ar:r. ve fliln ey. 
ul'~ln.,, 

Oörtılll3 or k1 o dedrleril" de kaQ&k. 
~:ı.r boı: dunnuyor, ~it ~it lılle-

re, dnla,.erclero tıe, \'llt'UYOrlanıut

""YllJWUıla.r 4a bo.zlrgfınlannıt: - 08' 
lnnyınu doıtm ııöyliiyonım -
Ne Umdun kU<'Ukten, hattA hllyUkten? 
Gtın •loğar mı ll8Jldun, odada yf.lkten 9 

LAJmRI 

B A B E R - Aksam nosta!T 
a !22!!!L a 

Macerrc§l ©ırra~ 

yan lk ©l <dl o oıı Da tr 
Dttşes dö Şevröz 

Erkek kıya/etinde bütıin Fransayı at &ırtında dolaşan, birçh hadınları 
peıinde aürükleyen, Fransız BCl§vekilini korkutan tehlikeli bir kadının 

garip maceraları 

'& 

<' -,.t'ı' •. T , , 'il ','' ',' r ' • '/ 

BUGUN LALE'ye koşun 
HETIT STOOC'KJ"ELO • Al'ıı'DRE 1.J~FAUR Ye daha 9 yıldıııa 

UE'lTY STOCRliFELO. ANDRF; LEFAUR w daM 9 yaldıun 
ynrnttıg, 

~Bekarlar Klü 
• lta3alın bir nıuıımıııası ... Öfrün hlr tmlııfı i ... Şaııatnı bir znferidlr. 

BugUn Bll8.t 1 de t.1111.llAUı matine 

'""E-- Dikkat 2 Harp jurnah bırden ~~ 
: ı - •n'!\..b- ......... ~ 

• :it -~..,...,,, -·-~*' 
• 'da SicOya ııabtnerlncle ıauwm.- 2 - "RuDJM,, ~·ıınan Junıahnda • 

t tngflb; donanınasu., ta)~ ._ TOrk • Yunan kunımn _ ııur ı::ı 

t 11L!11Tldaki .harp, Gt>nf!ral De <W'fm Daimi j 
~"-'!I !4 • Amerika ı, l 

Afrikada f"-•~ i 1 • Zafer f('!llllklert • KadJn eı-
ba;tma • kek htitüo 'YonanlMaa harpte. • 

••••••••••••••••••••••••••• 1 •t•••••e•••••ft•A•*f~ 

2 BÜYÜK FiLM BiRDEN 
1 - MEŞHUR POLlS HAFiYESi 

. Charll Chan: KA TiL KiM? 
lstanbulda ilk defft olarak göeterlke bo ft1m lllfttl-J.ş w ~ 

..... IDM'lıN .... 

· 2 - Bahar Çiçekleri 
Nens dan!I ve prkılarla ...,..... ~ '* tilMM!ell 

bir men& B9ıfl'olkınie: 

MiCKEY ROONE\'4. JUDY. GARLAND 
, 1 ;,, .·w 

Bugün SARAY sinemasına 
gidiniz ve (PETERLORE) Mr. MOTO'yu 

En bl\yftk WI lbtlı ........... l'tllllMll ollill 

Mr. MOTO ŞEYTANET 
DOşOnOyor 

F1lmlnde JfilrllnU.. ...... : FOKS .ru&NALDA 
8cJll dftn;ya WI ....., baberleri 

BugOn -...ı ı .,., tıemıD&tll ---

• 3ugün T AKSiM Sinemasında 
.Esrarengiz memleketin harikalarını~. J\lev ııaçaıı vOllaıııJa.n- Ha! 

gtnnsnlf Oltı•ım Mlıoonemt nmh~ 

ZANZiBAR 

{;! t-r~,.-:-j..,_:~;.:.;:....=~ 
• -ı--i-+--+-4-
2 

3 ~--ı..-111• 

ayaklar aramndaki mesafe. ıo - Tet 
kık ""*' mUtalCıa, bir çıçck. 11 - &; 
çlçeklrrlnden. mevcut. 

ıı Numamlı bllmeccmblıı hal~l

mı, fft kll: 
Soldan sağa: 

ı Kasaturalar. 2 - Etam!n, ca· 
ktı. S Lts~. Kitap. 4 - 1, Arada bir 

1$ Mruıl, l.c-nln. t E ik, tn, be. 
7 - J4'• akamet, t. 8 - Elı"ı n.kalııt 
9 - Rıh, bit, çok. 10 - 1z 'lmt, l1l1: 

11 • Badire, ayrık. 

üzerinde erkek elbisesi olm888 a...<:rmış ve huduttaki lspanyol 
kendisini Düşes Şövröz sanaca- subayına "rica ederim, bana bir 
ğmı" söyleyince kadın yine so. kadın elbi~i bulunuz" d dıktcn 
ğukkanlılığını bozmamış ve sonrn bu ani hudut geçme hfüii 
"bUtUn arkadaşlanm aynı eeyi j sesi karşısında şaşıran Franaı;. 
söylüyorlar.,. Cevabını vermie- subayına hayk ıştır: 

tir. Düşes hududa yaklaşınca .. Azizim ~httnt• ,_ 
beygirlerini birdenbire dört na- rnadmız. Ben Düşes dö Şevro: 
la kalkaı·ak İspanya hududımu züm.,, 



Nasıl yazı yazıyorlar 
ALMANCA (13) 

Il'Pr hakkı HabPr ı:-ı~zet('siııc aiLtir 

REN AT J.; REN.\ T E 

Slonn Starm 

XII 

l, Sı•1ıon p3cl<t«>n di.~ knöclıcrn 

Ifanıle ıoıeint- Lanzf', da yernalırn 

ich ıfrunteıı in ı.l<'r J\in:lwıı eiu 

Ttufen mu! Getüs<', unu wurcle mir 
nllın::;-l(•ich, aJ" flö~·"' 1 o ben Yon 

lem I\ruzifix ılrr eiııe t.ıı~el ~ıit>. 

ılerwn zu mir herah uıul riı,,sc nıit 

'ıCİnt•n .\mı{'n ucn ~rirnııwn Tod 

\·on nı<•ln<'m jmıg<·u Leibto. 

·~.":o.tan, ~atan, du )lor<l!-ilıuncl!., 

hiirir i<'h ı>ine klel.rıc tapfl>rc 
·~Oınııw mıter mir, ııncl als kh 
.,cfm iml<·lııd nicılerblickte, sahc idı 

haı-t an ı1Pıu rııubcn Koı>f dcs Un
fier:s ı'iıı e,ar lieblich ı\ngeslcht, 

tla..., nıit zwcı clunklen Augen Mt;!<t. 

ı ol! n1 mir emporsta;rretf>. 

;{. Wohl strebt.e das Untier noch 
mit Gewloscl zo mir auf; aber 
zwei hraune A.mıchen hatt.en sfeh 

um :seinen Ha.Is geklammeri und 
lie<o.ı;;<'n es nicht los; aueh leckte 
ıleı. Tieres Zunge ebı pa.a.ımal wle 
liebkosend na.eh dem seböoea 
\ntlltz hin. • 

1. Kemikten elleriyle mtzrağıma 
~'l nldığı 'sırada, aqağıda kilisenin 
iqinde c;ağnnıalar ve telaşlr gürül. 
tüler işittim ve sandım ki tsa tab

losundan bir melek bana doğru u. 
' çıı.rak iniyor, kolla,.iyle körpe vü· 

cudumclan amansız ölümü uzak. 
İaııtmyor. 

2. "Satn.n, sa.tan, mC'l'un kö
pek'' d}Ye inee n• sert bir SPS 

duydum ve hemen hemen bayıla. 
cak gibi olarak gözlerimi aşağıya 
indirince 'canavarın kaba başm.rn 
hemen yanında korku ile dolu ka
ranlık bakışlarını llzerime dikmiş 
bulunan sevimli bir yüz gördüm. 

3. Cana.var havlıya.rak bir daha 
Uzerime atıldı, fakat esmer iki kol 
boynuna dolanarak onu artık ser. 
best bırakmadı; hayvan birkaç 

• 
defa daha, o güzel yüzü yalamak 
ister gibi, dilini çıkardı. 

Gündüz perdelerini indirerek mumıarı yakan 
Müse - Çok limonata. çok ·kahve, çok cigara 
~cen büyük adamlar - Büyük bir hikayecinin 
ilham reçetesi Kilise· musikisi, şarap. Ren 
nehrı-Hügo en büyük r.omanınt nasıl hazırladı 

Geçenlerde kolay ve güç yazan 
tanmm:rş muharrlrlerden, büyük ro 
mancılarm, büyük şairlerin nastl 
çalıştıklarından bahsetmiştik. Bu 
sefer de bazı büyük ada.mlanh, ha.
yallerini genişletmek, . ilham.larmı 
arttırmak için. baş vurdukları vası· 

talardan, çarelerden )?azılarını ha. 
tırlatmak istiyoruz. 

Hemen bütün yazı yazan insan. 
!arda umumi sayılabilecek bir adet 
va.rdrr. Gece yazı yazmaktan hoş
lanırlar. Bunun sebebi ~ok basit· 

tir. Gece yazı yazmak içi11 uyku. 
suzluğa tahammül laznndır. Uyu • 
mıyacağmı diye uğraşırken insan 
vücudunun harareti artar, hara ~ 

re~ derecesi yükselince sinirler 
fazla tehyiç eder. Fazla gerilen si 

nirler hayale kuvvet verir. 
Bazı şairler geceyi o kadar se -

vcrler ki, gündüz çalışmak mecbu. 
riyetindc kaldıkları vakit etrafla • 
rında gece olduğu hiss.ini uyandı
racak bazı ·çarelere başvururlar. 

"Gec~ler" şairi büyük Müse şiir· 

lerini Yll7i11ladan evvel odasının bü 
tün perdelerini kapatır, masası il. 
zerindeki bütün şamdanları ya • 
kardr. 

Bazı muharrirler için musiki ge 
niş bir ilham ikaynağrdır. Ladamo 
Kamelyasmr hepimizin zeV'kle' o -
kuduğumuz Aleksandr Düma Fis 

Teofil Gotye kat'iyyen musikiden i bipleri için büyük bir de!'tti. Mu
hoşlanmaz ve musikiyi "bütün gii· 1 harriT roman.mm m.evzutll\u huır. 
rültülcrin en pahalıSI, ve en çok lar, icap eden teferrü.atı cebine 
ho~ git.miyeni., cümlesiyle tav • 1 doldurduğu küçilk k8.ğrUar üzeri. 
sif ederdi. 

/ Muharrirlerin hayallerini uyan~ 
dırmak lçin başvurdukları vasıta -
lar daima maddx değildir. Ta.rilii 

romanlan bugün bile büyük bir 
zevkle okunan Aleksandr DUma. 
Per çalışırken mütemadiyen limo. 
nata içer, Balzak dolu kahve fln. 

canım ya.nmdan ayırmaz, Jorj 
Sand cigara. üstüne cigara tellen. 
dirlrdi. 

Müse karanlığı sevdiği kadar a.b 
sent denilen ve alkollll içkilerin en 
fenası sayılan içkiden hoşlanırdı. 
lnsan Müsenin güzel ~iirlcrinin 

a.bsentin verdiği sarhoşluk içer • 
sinde yaztldığma btr türlü inan _ 
mak istemiyor ama bu tam bir ha.. 
kikattir. Müsenin itlııımmm biT ~ 

denbire kuruması içkinhı fena. 

tesirinden başka hiçb~ şeye atfe
dilemez. 

Zaten büyük muharrirlerin bir. 

çoğu bir .taraftan ~yle mu.zır ip. 

tilAlar yüzünden srhlıatlerini feda. 
etmişler ve çok genç yaşlarmda. 

susmağa mecbur obnuşlardtr. 
~ 

Jerar Nerval memleket.ün.izde 

1 ne not eder, mevzuu anlatarak, 
1 bu notları gösteıtlikten sonra ro _ 
1 manmı kabul ettiril'. fakat sıra e· 

seri yazrna.ğa gelince iş değişirdi. 
Jerar hakiki bir çalışma niyetile 

gazete idarehanesinde bir ıqasa. • 
nın önüne oturur, cebinden kllçük 

bir mürekkep ı;i~.si, kalemler, ü. 

zerine notlar yazılmış küçilclik kl· 
ğıt parçalan çrkarrr ve ~ başlu
dr. Bu çalışma. gazeteye bir bil. 
dik gelineere kadar devam eder,_ 
bir dostun kapıdan girdiğini gö • 

rü.r görmez, derhal · eşyasm.r top -
lar ve mat)>aadan çrkar~ yakm 
bir kahveye girerdi. Girdiği kah • 
vede tenha bil' köşeye çekilir, ce. 
binden çıka.rdığr eşya.lb masa ü.. 
zerine dağıtırdı. Fakat birkaç sa

tır yazı ya.zar ve bir tanıdık kah· 
veye de yetişir, artık her şeyi u. 
nutan muharrir, arkadaşile bitip 
tükenmek bilriıiyen bir kon~ma • 
ya başla.rdr. . · 

• "Korkunç blltiyeler" isimli şa ,_ 

beseti yazan Viliye dö Lil Adam 

ı. Das alles gawahrte ich glei
<'h~am mit einem Blick, da der 
!Uond nooh hell dnrch die Kirehen. 
ffJllf;ter lenchtet~ 

4. Ay henliz kilise pencereleri a
rasından süzülerek aydınlattığı i_ 

~in bütün bunları .bir göz atmak· 
la görmüştüm. romanlannı yazarken dalına yanı -

başında piyano çaldırırdı. 

pek i..sitilmiş değildir. Fakat bir 
zamanlar Fraruıada romanları çok 
~ğeniJird.i. Okuyucunun çok 
tuttuğu bu muharririn elin.den 
yazı almak gazete ve mecmua sa-

da böyle perişan bir dehadır. Ge
celeri şafak sökmeden evvel ya. 
tağa girmez, öğleden evvel uyku_ 
dan kal.kma.zdı.. Kalkar ka.lltmaz 
bir kAse et suyu içer,' sonra kir -
yoJasınm. içinde yazı yazma.ğa. baş 
lıyan bu adam ekseriyetle ~§a • 

t 

5. Noeh Jıi>rte ich cine Maıı- 5, Ke?.a bir insan sesi de kula. 
ner..i:imme nıfen: "Ein Kind, ein ğmıa çarptı: "bir çocuk, bir oğ
Knabe, des Past.ors Sohn au.s lıtn, Sclıwesen papazının oğlu.,, 

'ebwesen !" dann vergingen mir Sonra kendimi kaybederek tahta 
itic Sinne, mıd ich stürrte VGll • a:tm iistünden aşağıya yuvarlan. 
dem hölzf'!m Ros~ he-rab. dmı.. 

. ' 6. J)a. ieh- .. meiner wiedor 
nı.iichti~ worden, fand ich mlch in 
meinem Logeıncnt in meiner 
Rett,,tatt Jiegend nnd sa.he meine 
alto Schnr.Jdel"Rwitwen neben mir 
auf dem Stuhle, ihr griiııes 

J;fü'>l."hchen mit. den Uerı;tropfeo~ 

mır elem Schosc;ıe. 

6 .... Kendime geldiğim zaman ; 
evimde, yatağnnm içindE' uzanmr!'! 1 

bulunuyordum, ihtiyar dul kadın. 
dizleri üzerinde küçük bir kordi
yal şiı:ıesi, yanımda.ki bir iskemle. 
de otul uyordu. 

(1 herabflicgen, uçarak . inmek. (2) Herztropff'.n - Heno:-
~'irkC'nd - Kordia 1. 

Sorgu ı;.ekli hakkında bir .fikir edinmek için a.~da.ki tabloyu 

tetkik eıliniı: 

':lt.ı 
::!Ht( 
~l1er 

(Hu ı.utuntla cı<uym•.ıı.la.rımızı:ıı t;a· ı kr.Uplfü istiyorum. Aza kana.at ede-
zetcmiı; :ranmdıı.l.i kup-Onla. btrllkte ri.m. l::ıteklilerin, 13."K. rumuzuna tab· 
gönd;•rc<'t'kleri riren mUracaa.Ua.rı:. 
J!lYLli.IülE 'l•E.K.LiFLEıtl, ış ARA • • 1337 tevellütlüyU.m, liaeyi iyı de· 
J[.\, ts VERME, ALDI, S..\TBI recede ikmal ettiın. Herhangi bir mü_ 
~'1.bi ti<'.llli mahiyeti hnlz olmı)rın kü- giderim Her işi kabul ederim . .tstek
çlik ilanları para.-sı7 ııe<:ırolunol'.) essesede bir iş anyorum. Taşraya da 

Evlenmı: tekliill!ri: lı1erin (Er Tam) rumuzuna bildirme. 
lerj. 

• 26 yaşmda bir Rum genciyun. ı • Lisede okumaktayım, ailevi va.zi· 
Tahsılim orta. Kimsem yok. J<Jsnaiım. t· kte t ku 1 1 . . I ye ım nıe p e o mama enge o 
.ı3oyum 1,72, kılom 64, askerlıgun yok. d &-. ... ft_ ben d h t k • 

u6,ın--.u, e aya ımı azan -
Nanıu.s!u bir genclm, c;lllı!;lkanım.. k bu . tind yiın H h g1 
Tütllndc.n h~k,1 bir şey kullıuıma.m. ~a · .. mec nye e · er an 

bU' mııessesede veya ye.zı:hanede kıl. 
Ş~dlye kı11.lfır lııç O\"lenm~<l.ım. İC} tiplilt ye.pabtllrim. arzu edenlerin ~ 
gilve)'81 kabul .edebilecek 18-23 yaşın- Son Dakika gazetesi vamtaslle (M.Ş) 
cJa vlicunda. hıçbir arıza bulunmıyan rumuzı.:.na mUracaatlan. 
gUzel, uzun boylu; bir evi bulunan hir 
kızla hayatımı teşrik etme!< isti~·;,. 

rum. Kendisilc veya ailesile konuştı.ık· 
tan, t:rm~tıktan ve uzun tahkikattan 
bOora cvlcneblllriz. lstiyr.ııler Haber 
gazetesi vasıtaslle (S.A.30) 
reın.7.ine mektupla mUraeMt edebilir· 

'er. 

I ş arayanlar 
• Ortamektep mezunuyum. 38 ya.şm 

,ınyını. Askerlikle blr Uişlğiıı.1 .volttur 
:ski h<.rilerl mükemmelen okur yaza.. 

rırn. Daktilo da. bilirim. Müesseselc:ırde 

• ('!·tam<'ktep mezunuyum. Yaşun 18 
dir. A.ile ,.azıyettm okumama tmk!D 
vermenı:işt!r. Kendlme bir tş rica edt· 
yorum Yazıhanede, ticaretbaııede ça· 
lı.şl?' kitap evlerinde satış yapabillrim. 
Sinema gişe!!lni idare ederim. ·Velba: 
sıl buna ~nzer müesseselerde c:a.Iış&· 
bi!irim Arzu edenlerin Haber gazetesi 
vası~l!ile (1. N.) remzine mtlra.caat-
lan rica olunur. 
• Ll<ıeDin ıı. inci smıfma devem edi· 

yorum. Bazı abeplerdeıı dolayı lf l•. 
leldea ımlll'& ~lı~ak m"ch'ı~tıw. 

Bunun tamam.iylE" Rksine olarak 

Hügo ayat:ta. 

deyia, latiyenler Haber g-a.zeteaı (Ç. 
Ç> rumuzuna ınllrac&&t. 

• 20 senelik tecrübeli erkek ve ka. 
dm makaı>ta.rıymı.. Ça.lışma.k tı.zere 

yer arıyorum. •.raşraya da olsa mevzu· 
ubahs değildir. Haber gazetesi vasıta· 
~ııe {T.D. 4 ı rumuzuna müracaatıan. 

Dersler 
("Öğretme metodu ve bu bın:ıustaki 

muvaffaltiyeU tecrtlbe edilmiş yüksek 
tah:ıf!li btr genç, 11.se ve ortaokul taıe. 
belerl için {çalıştırma dersler!) vere
cektir. b've gelir ve evine ltabul eder. ' 
Verecet,l dersler: 

ı - Lise: 9-!0 uncu sınıflar, Cebir, 
Hendese. 

2 - Ofta okul: Türkçe (gramer), 
matematik (aritmetik, geometri) r fi.. 
zlk, kimya. 

mm saat altrsma. hazan da gece. 
Din saat dokuzuna kadar çalışır, 
bundan sonra ba:tıarcta, yahut 
meY'banelerde dolaşarak şafakla 

beraber, yıkıla y:rktla evine dö° _ 
n'erdi 

'BUyük Şair Verlen de sa.baba 
'kadar Pa.ris meyhanelerinden çık
m.ıyan senleri ruhlu büyük adam· 
lahlan birisidir. Onu me~1ıanede, 

bir masa ba."jmda önlinde beyaı. 

bir kağrtla görmek da.ima ?Jiüm. 
klln<lll. Kağıdın yannıda. muhak ~ 

- kak bir absent kadeihi vardır. Ya-• . 
· zı ya.z:a.'l'ken bir taraftan anlaşıl -

ma.z kellırie)er mın.ldanır, kalemi. 
ni içki kadeh.ine batırır, fi01Ira U. 

~ lemi nefretle masa üzerine fırlata 
- ra.k ellerini' uğu.şturur, hasta ve 

muztarlp kahkahalar kopa.nr,, bir 
"' kadeh içki içet, sonra etrafmı se· 

zemiyen bir do.lgmlık içereinde 
m.ısralanru yamıağa 'koyulurdu~ 

Verlen ayık olduğu a.nlarda içki 
ye olan bu dllşk:ünlUğündeİı iğre • 
nir, bir da.ha ağzına. içki koymı.. 

yacağma yemin eder. Fakat buna 
ra,,,°'men hemen o akşam tekrar 
meyhaneye düşer<U. 

Büyük hik!yeci Hofman da içki 
· müptelft.sıdır. Fakat o bu 

1

iptil8.slle 

adeta mağrurdur. Hofman ilham 
veren şeyleri a.nla.tı:rken şöyle qi
yor: "Eserlerine flha.m ar.tyanlara. 
kilise musikisi diİılemelerinl, nefis 
Fransız şaralo~ içmelerini ve Re.n. 

- .nehrini aeyretmeterinl ta'ftliye e • 

zamanlarım haftada üç saati geçmez 
ve daJma saat yediden sonradır. Eme· 
g-ı karşılığında. ken<llirlııe en çok otuz 
lira verebilirim. IstJyenJer Haber ga· 
zetesi vasıtaslle (P.R.R.) remzine mü
racaat edebilirler. 

deceğim. Hafif mevzu anyanlar 
Bırrgonya şara.br, ciddi yazmak is. 
tiyenler şampanya içmeli, macera· 

lı yazı yazacaklat:" da. İtalyanın ka. 
na sıcaklık veren İtalyan şıı.rapla. 

1 
rmı tercih etmelidir.,, 

• Ortamektep ve liae talebelerine 
ehven bir fiyatla riyaziye ve fizik derıı 
ıerl vermek lstiyen btr genç vardır. 

lı:-teklllerln Haber gazetesinde M M.A 
rumuzuna mtlracaatıan. 

•Lise mezunuyum, Almauyada mU.. 
b.endisllk tahsili gördUm. tsttyenlere 
evlerinde hususi Almanca ve tUrkçe 
dersleri vermek istiyorum. Arztı: eden· 
lerin Hal)er gazetesi vasrtaslle (A.M. 
S .) nımuzuna mUracsatlıt.l'l. 

Aldırınız 
AnlU edenJerin Haber gazstesf.nde 

(T.!.N. 62) rumuzunı:ı. mUracaatlan. AJ&iula ruadan yıutth '.ı.. • 
• 36 ·yaşında bir erı<eğim. Az fran- kuyuoularıaı:ıı111 •amlaraa pleıt 

saca bilirim. Pratiğimi kuvvetlendir aektuplan lda.rehaııemlzde• llergtbl 
mek Ozcre boş za.manlarnncla oonlmle salJ~tuı öfleye kadar nya u.at l'f 
pratik yapacak bir bayan ar:ıyorum. Cn so•ra aldrrı:naları rica olwlur. 
Friı.llSTv.cas:nm kuvvetli ve bilhassa 

1 
(!.t.) GERÇEK) {A.D.) (Gürseren) 

ak'mnmm düzgtin olmııst ş:ırttrr. Boş (A.R.) (Ciddt TesadU.l), ı 

Balzakm bir ka.rikatilrü 

Nasihat verenlerin aksine ola • 
ra.k, kendi nasihatini tutan Hof . . 
nian bu iptilasmm cezasını felce 

uğnya.rak çok genç yaşında öl •. 
mek suretiyle çekmiştir. 

Fakat bütün büyük. adamları 

böyle intizamsız yaşıyan petişa.n 

kıyafetli insanlar sanmamalıdır. 

Tabiat ilminde olduğu kadar ve 
belki de daha ziyade edebi hiiviye 
tiyle tanınan meşhur Büfon çalış• 
mağa başlamadan evvel dante1~h 
manşetlerini takardı. Her sabah 

' . 
saat beŞte muntazam.an evinden 
çıkan Büfon bahçesinin bir kQşe • 
sinde eaki bir kule içersinde bu.lu. 
na.n çalışma odasına. gider. Orada 
katibine eserini yazclrrmağa baı: -
tardı. Saat tam dokuzda uşağı :ra • . 
nma. gelir ve efendisinin saçlarını 

dllzeltirdi. Büfon bu esnada kati_ 
' bine yazı dazdnınağa. devam etler· 

• 1 

di. 
Göte istisnasız olarak her .ı;lin 

sabahtan öğleye kadar çalı.~mı~tr. 
!ngiliz romancısı Dikens her gü.ıı 

tiç sayfa yazı ya.zar. Dört say,f a 
yazmasr imkansı:zdır. Fakat g~'u . 
de muntazaman llç sayfa, bir ı:ıene 
de birkaç cilt, bülUn bir ömür es. 

nasında ise kocaman bir kütlipha 
ne vti.cuda. getirmeğe kafi gelmiş. 
tir. 

Fransanm en muntazam ça~aJı . ..: 
en yolurmaz muharriri Hügo<lu.r, 
Her sabah beşte kalkar, deı l;ııl. 

çal.ışmağa başlar. Yatak odasmd..ı 
pencerenin yanına koydurdll!:1u 

yüksek bir masanın önünde ayak. 
ta ya.zar. Hügonun üzerine yB.?.ı 

yazdığı kağıtlar çok geni\;tir. Hli 
'go daima kaz kanadından bir ka. 
lem kullanır. Hügo da günde mun. 
tQ.7.Rman üç sayfa yazan Dıkens 
gibi her gün 80 mısra yazmağı ;'l-

det edinmiştir. 
HUgo'ya meşhur Notr dam rlii 

Pari'yl yazmak için çok lcsa bir 
mühlet vermişlerdir. Tabiın kat'i 
ültimatumunu alan büyük ı;air bir 
şjşe mürekkep, koc4man bir yün 

cüppe satınalmırş, dışarıya çıkm.a_ 

mak için elbiselerini bir dolaba kı 
litlem\ş ve arzusiyle hapisha.ne~e 
girer gibi romanına başlam1ştn·. 

HUgo bu ı-omam yazarken masa 
sında.n ancak yemek ve uyumak 
için aynlm:lr. Billü~ eğlencesi her 
gün muayyen saatten gPlen bir • 
k6ç arkadaşiyle bir saat: konuı> -

ma.dan ibaretti. 
Hiigo bUyilk bir azimle eseri bi: 

tirdi, Ayni zamanda mUr0kkep şi_ 
şesi de boşalnıtştr. Son mürekkP'p 
damlaslyie tson sayfanın altma 
''450n" kelüneshıi yazan 
derin bir oh çekmiştir. 

... 

muharrir 

• ... u 
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en b!re, karsnlıkl:ırda, ses • 
~ bir silah sesi, arka. 

tı, 
0 

bir çığlık duyuldu. Bu sil!b 
tr?ıandan gelme:ıni§U .•• Çığ· 
~e 6yJe acı idi ki, Enid ilik" 

~~ h c!ar OrperdL Ormıından 
l!ı "!nrt.ı bile duyulmuyordu. 

"e .~ i g !:'6hk, M ksvelin parkın. 
3-~U. Genç kız, uçnkla ge

~dt. er adamın 66zlerlni ha· 

lra!u nikS.b bir felfıket olacak. 
b·;ın uzun btr zaman geçti ..• 
Bi~klıl'ordu ••• Kamydnun mo • 
\' l ne duyuldu ••. şoseye bak 
et, kamyondu ve tepeye çık-

. .Ay l§rğı altmda kamyonun 
, d~ bulunan ya...-.ıyr okudu 

~,, Slcnk iklimler nakliye şir 

hıtealtiben blrtok bMiseler ce. 
etu. Kamyonun ınotörli bo

e ~ 0 lacaka ki, yamı. doğru gtt· 
§oseyı kapadı. 

bu Bltada adıımm blrl ı;ose. 
t thıde gözUktii; bir an dur. 
l baYrrm tepesine doğru ko§· 

bli§ladı 
lıilı • 

a bir motar eesl duyuldu, 
Yonun kapadığı yol istika • 

t ae sUratıe ilerledi. Fakat 
clı. Büyük bir mahareti 1. 

ii tttren Ur manevra ile, yan 
lerinden ikisl hendekte ol· 

1 
halde kapalı yolu geçti. 

Jlcı, bu sefer ikinci bir ada • 
r:n otomobili önünden, or • 
i<.1ne doğru koetuğunu gör· 

btxıob!IlJ karşıla§mca bir sa • 
durakladı belki otomobilin 
1 uı , 

rlcrt gözlıorlnf ka.mal'§tır. 
• Enıd, tıdamm ezi1 c ğinl g6· 
torınez bir çığlık kopardı. A. 
lltçracır, otomobllin çamurluk • 
~ Çe.rptı; otomobil onu beş 

ötedeki bir çukura fırlattı. 
bil Yoluna de\iam etti. Enid 

()bilin içindeki adamlıu'm çiğ· 
Uzere olduk1an bir adama 

k da bulunmak Uıtemedikleri 
?ıdı. l<'akat otomobil birden • 
durdu 

li:: C:tıkurn. doğru bı.ktr ve o. 
~ lr ~eyin kımıldadığını gör • 
au. ll'aı Bonra adam yerde &Urli. 

Clt~e, ~un yığm:nm arkas~. 
.,. • ayaga kalktı ve otomob1· 
""'ti to Ye doğru geldiğini göriln. 

.. ,.~tak ormana dnldL 
~ ~belliydi. Fakat neden? 

ill b hunıan dllşUnUrken, oto • 
d~ il"kıı.ç cdım ilerde durdu. 

lkJ l atladı. Bir tanesi 

\>~lt: 
l \ı~ıbyorsun V11kin5on, bu • 
~eler Yok. 

' ~az. yarulnıadığtma emi. 
lı3U1hl 0 bllln adama nasıl sU • 
a.. du: Kördüm... Bu çukurun 

frünu zannettim. tlk ko 
&danı birkaç metre geride 

~ Ç'.{ 'üı bu~bi, Ltikreçyadan faz· 
~u k Yinca kalktı: 
.ızeıU:nuŞ?namız c.ok kısa ol. 

b l'ine k ! lier halde ba~ka bir 
onusuruz H d .. <lE> •
1 

. em e u · 
tL l ntı? 
~iki .. 

••• 

lJJR BASKIN .. 

l j~I bir h f 
a a.ta ge;mi~ti. 

tr. e\'(j ... C"Jkı m2g~n baı:la· 
~ . 
"~~ S;nyor Greçyudan 
t\ıı,.,. tup geldı · 
~un bi · 

~Irtı J3 rd.enbıre rahatı:ız· 
g~ ~ı u gece, hatta bir iki 
t~izn. /0klanıağa '1'.elemi. 
Ct:liJl bir :at sana, sevine
'11.nı Sir her vermek iste· 
1 . hafta sonra V ed" 
'll" \Ura kart:aı en ı· 

1 hareket " adlı bir ge.. 
~ kapb ... :ıedecek. Bu gemi· 
~ gö~türn. Seni 

a a t 
Yazan: Nezihe Muhiddin 

yıızaa: OTWELL Btl'.ı"NS 

dl. 

Eğinın kaaaplar köyünde doğ \ - Kız gibi maşallah .• Kukla .• 
duran kamyonun eofôrllDB ~ğır • muştu. Yedi ceddinden kasaplık Kukla .. Et değil kukla sntıyorum 

asaletine varisti ! .. 'On beş yaşı. ben. .. 
- Ne arıyorsunuz efendim? 
- Biraz evvel otomobilhnizin 

~arptıl!I bir adaml arıyoruz.. Siz 
~ t> 

gördilnUz mU 1 
- Ben hiçbir eeyln farkına var 

madnn. Sonra otomobilin projek • 
törlerinin lljlğmda Enldi görünce: 

- Vay canma, orada bir ktz 

var. diye bağırdı. 
Enid, saklanınnkta geciktiğini 

anlndı. Oç çift gaz Uıerine dikil • 
miştl. Üç erkek yıld ronal V\ltUl· 

muşa dönmll§lerd!.. Otomobllfn sa. 
bibi oldcğu tahmln olunan adam 

Enide seslendi: 
- Affedersiniz bayan. Biraz 

evvel otomobilime çarpan bir a. 
dam gördUnU:r. mü! 

- Evet, bfnı.z evvel şu çukur
dan çıka ve ormana kaçtı. 

- Hmı! Demek ölmemiş! Fa.. 
kat neden kaçtl ! Daha haya tunda 
böyle bir ~eye raelamadım. Çiğ • 
nıınenlerln ekııerlsl tAzmlnat iste
meğe kalkarlar. Galiba görllnmek. 
ten veya tanmmaktAn çekinen b.i. 
ri. .• Buralarda 5oygun,culuğa çık · 

mış olmadı? .... 
Enid: 
- Biz zaten hJTSn: pe~ndeyiz. 

Burada bulunmama sebep de on • 
ıan garnr görmez adamlanı:mza 
haber vermek lçlııdlr. 

Otomobil aalıibinln bu cevap ho. 
§Uil& gitmiş olMak ki gülmeğe 

başladı. • 
- YanılınıyorSam deınln orma· 

na kaçtığını gördllğUnUz adam 

onlardan biri olacak. 
Sonra yanındakine dllnerek: 
- 'OzUlnie .•• Adnını 

madelnki kaçtı, Ylcdo.ne:ı mUet.eriil 
olman 'Ibmı ... 

Tekrar Eıılde hitap ederek: 
- Size tyf bir haberle biz.i O • 

züntUden kurtard;ğmtz için te§ek. 
kUr edem. Haydi VilklııJon. gel, 
vazifemizi yaptık artık, yolumuza 

devam edPbflirlz. 
Otomobile bindikt~ az sonra u· 

zaklııştüa.r. Kamyonun eoförü de 
makinesini harekete getirerek yo. 

la koyuldu. 
Emd, ~ine sesmce olduğu yer. 

dJ durarak baka kaldı. Orada n • 
caba neler olmu§lu? Ormana ka • 
ça.nla şoseden B§ağzyn kcoanlar 
kimlerdi? Yıuıında bir h~ du. 

yııncaya kadar bunları dilııUntıyoır
du. Knranlıklar içinde ild fns3 • 
nm çarpIŞmt mdan htisıl olan bir 
ses duydu .. Onu tllkllien de bir t. 
nilti ... Sonra hmıh bir ses: 

- Sus, yok8a .•• 
Yine bir '"unna.k BCSI ve bir \111· 

eudun yumşak toprağa dtl ,mest.. 
lhtiyatiu ilerllyen nyak sesleri. 
Enld dil .. ~ınmeÇe \'&kit bu!anıa.. 

dan kaeysmda bh: adam g5rdU. 
(Devamı var) 

Venediğe götürecek!" 
Lukreçya bu mektubu alınca çok 

seviııdi. İstanbul artık onu sıkı · 
yor::l\l. Hiç bir yerde serbestte ge
zip dola~masma ,ımkan yolctu. O, 
bu imkansızlık içinde bundan faz. 
la nasıl yaSJ)'Clbilirdı? 

Lukreçya kendi kendin~~ 
- Bir köyde otursaydım. bun • 

dan crıha iyi re hür y~rdım. 
Diyordu. Demek ki, bir hafın 

sonra Venediğe gidecekti! 
Ac.ıba Sin) ör Gr~yu onu alda· 

tıyor muydu? 
Fa.{Clt, aldatmak isteseydi. bir 

hafta sonra gidebi1ece~ni söyler 
miydi~ Hiç olmazsa bir ay. iki ay 
sonraya atar, ve gitmemesi için 
birço!< sebepler, bahaneler icat e • 
derdi. Greçyu için sebep mi yok-tu? 
ı~-a seviniyordu. 
0 gün kom~su Cemal ç;.e1~bi 

kenc!i c"inde bir e~lence tertıp et. 
miş. i1'i sazende, bir hanende ge
tirerdc. içki snfr;ısuu kurmUŞtıL 

la gelktadiğıb'.~yilkanb.ha~h~tbsahoğ~b. Murtazanm maballestnd0 ki ka .. 
aron u ır şo , "' ı ı d 1 d ,, ak k1 ,, "h 
Olmuştu. Köylülerin bütün sığır m. ar arasm. a y. ·ı§ı. ı ~o -
ev koyunlarım o keserdi. Az 1 •• reti vardı. MUmeyyizlenn ahretli 
ha şöhreti şayf olunca kurban ği Necibeyle zerzevatçın.m kızı 
b<lyranılarynda ve adaklarda ka- Hntice arasında genç kasabı pay 
sabad~ bıle day~rları .Murtn::.... lasaınamaktan mütevellit" reka· 
yı çagmp kestu .rlerdı. Halbu.. • . 
ki Murtaza bu ise çok kfü;ilk :·1 • bet bıle ba!;Innıı§tı. Fakat Mur. 
şmtf a baş~am~tı. Sayılı ağıl taza bu cılız kızlara pek aldın§ 
hayvanlarını kesmek içjı t.ğzı etmiyordu. Onun gözU imamw 
sulandığı halde bab:ı.smdan kor· dul gelinindeydi. Etine dolgun, 
kar onlara el sUremezdi. Fakat oynak kalçalt kIVIT ktvD' sıyah 
boyun kesmek hususunda iştiLa- ' · 
smr doyurmak için eerse..'i . saçlı, penbe beyaz tenlı genç dul 
pek yavnılarmı yakalar ve dere dükkana geldikçe Murtaza par
başma inerek onlan müthiş bir lak ve geniş yüzlü bıçağmı sal. 
ihtirasla boğn.zlardı. Bu mehare- Jayarak avaz avaz bağmrdı: 
tini ancak bültiğa erdikten sonra -Kukla satıyorum ha kukla!. 
meydana vurmU§tu. ÇilnkU sa. K ·b· --,lah k k' 
bilerin kestiği hayvan eti mek· ız gı 1 m~ • rvtrcı ·• 
nıh sayılırdı. Murtaza geceleri kuyruk yağı 

Murtaza on yedisine girince kokan yatağma girince gözUnlin 
İstanbula geldi. Kesicilikteki me· önüne imamm tombul gelini ge
hareti onu derhal mezbehaya ka. liyor göğsüne sanki bir kucak 
bul ettinni§ti. Murtaza artık kUlh~n knrılcmıı dökUlm~ gibi 
dunrta.dan k~yordu ! Onun bu . • 
hünerine, Beni üırail ahfadmm ate.5ler içınde yanıyordu. Oyn : 
mezb~hada. kesicisi olan kırmızı dul iki Uç gün görünmediği m. 
sa.katlı Haham bile hayran ol- man1ar Murtaza kıskançlıktan 
mu§tu! • kuduruyor ve parıl panl yanan 

Murtaza kocama?! ôh.11zle!1!1· kocaman bıçağını kavrayara~ 
azgın mandaların bır anda ıta. • 
rmı tamam ettikge keyifleniyor· kmrcık koyunlann gövdelerine 
du. Genç ~şmda eruıe yapmış, saldırıyordu. 
göbek salıvermi§ti. Kesmek, bo- Murt.azanın sevdası nihayet 
~-un uçurmak, gövde parçalamak yabana atılmadı. Konu komsu 
~u!1 .. ruhuna seretan hastalı~ toplanarak genç dulu ~ık kasaP
gıbı kök 6alınıştL Beş sene hıç la başgöz ediverdiler. 
durmadan kan akıttıktan eor.ra Murtaza güvey girdiği ,eece 
bir gün küçük bir §eye hiddet. 
lenerek kş.lın eMeSine öfkenin ~aklan kanlı kocam~~ 
korkunç ve ktzıl kanı bilcum c- lerıyle tombul dulu mUfterı h J' 

dince km) ığı adamı sallasırt • • iltifatla karşıladı. Kadıncağız 
derek keskin bıçağını gırtlağına ~ırdı. Yan korku yan cilveli 
dayamıştı. Bereket versin · :i bir fa\•Jrla: 
imdft.da yetieenler ou zavalh ~- _ Dur ..,-• • ded" • d h h 
ısnn kurb&nıru Murtazanm demır . a,, u.ı 1 a a ot 
pençelerinden kUçUk bir yart>.J .a gel~n demeden bu ne hal böyle?. 
kurtarm.a.ğa. muvaffak <ilinu1ılnr- Ben nede olsa katip bir kocaya 
dı. alışkmım ... 

Murtaza. bp.Manede cezasmı Genç kasabın gözleri birden 

b~ı.:tkit~c.:'°nratd ğu~k ksermalmw kanla dok'u. Kalın ensesi kıpkı. 
ın luU&S> O U AU~ a.. l , . di K d .. 

~'eSiyle derhal bir kasap dUkka- zı şışıver • a mm sozu.ıu 
nı açmıştı. Artık boğaz kesme. ağzıba tıkayarak gilrlecli: 
yordu, fakat parlak ve keskin - HfilA o yobazın oğlunu d.l· 
sırtlı kocaman bıçağuu kuvvetli ştinüyo:rsun ha?! 
eline alarak dumanı tüte tute 
gelen koyunların gövdeleri.:..e 
saldırıyor ı.•e her zaman kanla 
mtilemna. parmaklarmı bayvanm 
!ıcak icine daldırarak keyifli 
keyifli haykırıyordu: 

- Ha babam ha! .. Kız gibi kı· 
vırcık ... Et değil bu akide şekeri 
babam ... Kukla satıyonun .• Kuk-

la ha... 
Murtazanm bilhatıD kıvırcık 

koyunlara kar§! husussi bir zaa. 
fı vardı. Pahalı et olduğu İ'ul 
mi? Yoksa dişi olduğundan mı'! 
Hatta dükkıi.na kıvırcık gel:nedi
ği zamnnlar genç kasap mahzun 
olur, keyifli teranesini. et alma. 
ğa gelen genç ve güze~ ke.dmla· 
rm yüzüne aooyip acayip baka.· 
r::ı.k mtrıldamrdı: 

Kadın mınldandı: 
- Elbet düşünürüm, nt'de , • 

sa ilk gözağrnn. 
M urt:M.a artık cevap verenı !

di. Koc<lmn.n elini beline atnrai< 
keskin bJ~ağmı yn.kalnymca t!!eV· 

gilisinin karnına saldırdı. Ka.. 
dmdan alkanlar ~ yere 
yuvarlanınca Murtaza vahsf bir 
kahkaha ile onun vtlcudunu 
revkle doğrayıp parçaladı.. En 
nihayet pek beğendiği oynak 
kalçasından iri bir parça ko
pardıktan sonra kanlı gözlc.ri 
fırlrunı'J, ağzından kuduz salya. 
lar fışkırarak geceyansı sokağa 
fırladı ve korkunc bir sesle •• 
linc1eki et parçasını t!!allaya sal
laya: 
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Lukrcçya, bu çiplan komsusunu 
bahçe penceresinden seyredıyordu. 

Lu~reçya, bir hafta sonra vene· 
<liğe gıdebileceği haberini alınca. 

Grl!ÇY\iya. bir t~kkür mektubu 
yazıp gönderdi. 

O gece Lukreçyanın n~ var· 
dı. Ko~usu Cemal Çelebınin e.. 
vinde yabancı bir kimse olmadığı
m söy!i}•en hizmetçisi, Lukre~ya · 
ya o g€ce komsu evine g;tmeye 
teşv!.k ooiyor ve: 

- Eu güzel eğlenceyi neden ka· 
çmyv~un. a kuzum? diyordu. O 
da ~Sen de Y.al!J~~l~Ora.ya 

gcçivel'&'t1 de gönlünü eğlendirsen 
fena tnJ olur? 

Lulı..reçya gitıneğe karar 'erdi 
ve bahçe kapısmdan yavaşça ge • 
çerek, Cemal ç.clebinin evi:.e gir· 
di. 

Zaten çapkm Çelebi de bunu 
bekliyordu. 

Çalr.ıcle.r kendi adamlam·dı. 
Mecliste Çelebiden başka kimse 

yoktu. 

ç.atgınlar böyle eğlenCC:ere alr 
§ık olcuklan için, gelen kajmlara 
~·an gözle bile bakmazlnrdı. 

Lukreçya bir yer minderine o • 

wwwcsusc 

"Y ır lmış ş heser,, 
(Bu parçalar L 

ihtimamla topla yınlz) 
Bu,yw. mtlııabakl\Dlıu netlceler.dlrC-Oek uc bllytik rnU.ııabııkadan bulncl!il· 

oe blqlad&k. Uu mlbıab ıkanm adı "l'ırtılnıı., •nheser dJr "'iz ..,.., ...,,~ • ., " . "" parça par('.a 
~ ba tatıeııe.rin pu~lıınnı toplıyn.ro.k, bır1blrimı 0 ,.gun (;tıle· 

pa pa.rQ:l c;ıttımı, bu şalz.ese.rın parralarım toplıyara1', birilıfrinc u un 
gelecek b11 sıırette yapıştıracak t'e me§hur tabloyu ortnya çıka·~~a~· 
bı~ır!n hangı !essamın tıS"'ri olduğmm ve l:atıgı miııcde b ı ' -
söylıyeceksimz. u ımuu;;ı'HU 

tık mfuıubakamn:da yapılacalt şey hund:.ın lb:ırPttlr. Bütün parçaların 
"'!şrı tamamlandıktan soma on be§ güıı ı(indc parçalan muntazam 
bır sı~ttte yapıştırarak vücude gelırdıiınız rcStnı, tablonun ressam~ 
nın a .. _ını ve tablo11un hangi mi,zede bu.mıduğımu da yazarak üzerin· 
·de sarıh i.slm ve odresınız _yazılı zarı ıçırıe koyacak ve zarfı başkası ta· 
rafınd~ı1 açılmıyacak şekılde mühı"irliy:trek, 6 ncı noter Galip Biugö· 
le tcslım edilmek iizue idareha11emıze tndı edecek ı:e mukabiliud~ 
ıdarthanemızdn sıra 'mmarası taşıyan ım numara a'-- '"-· · 

Z fla · · w-t.D~nız. 
ar rın ıçlne şımdıye kodaı gazet.:!mızın başlılı yomndcı neşredı-

len ve 365 numaraya kadar da devam ~drcek olan k ,.,.. ı- ı. _ u,,.,nwrı "<Oyma· 
ya luzınn yoktm. Bwılar ll~ mUııabııkn btttakt('n w müsaookıılardıl kımuul· 

dıktan Mınra hediyeler alınmaya gcllnJlğl aı•<' göııtcrilcCT:ktlr. 

Müsabaka~ard.a kawnmış bulunan bır okuyucwnuz bize bu kr• 
fJorıltm tam o ımık ~eremezse bütün hakkını ıayı cdece~im bilmeli 1 • 

bwıltırı bcdeUemu odemek ıstese daha lfıydasıı olduğutıtt bilmelidir. 

Büyük bir fırsaf 

'Xırblmı§ şaheser 81 parçadır. 
(81) ııartaya ayrılan D8belertn po.roaları blray içinde Qın&ıneııı 1ıttfr11 

meye p.yrct edlleceJstlr. • 

Hediyelerimiz 
Tertip edUeeelı tıç müsabııkanm Uç\lnU de balledcnkır ou bedişelmi ka· 

ı.anncaldardır: 

ı - Ev [ 10 ıeıırtnt~·pJ ıoıo • ıo tcşrlnlf'VVCJ ıetı aest lotnde yaptı• 
n1acaJ( \e B)'Wt mütntııınımll olduC:u klru tkreUnden aegart takslt· 
lerle mllsabakal:ınmıu do~ru tınlleoenc vr!"lleCl"k. Mllsabakalan· 
mın doğru halleden bir ldıi1dcn fada olııraa mamıda kAflbfadfl 
buwnıncıa lrur'e çekllt'Cl"ktlr.J 

ı - 200 Ura naldll. [Evi Wwiruumyaclar arasında yeniden çekllettlr 
kur'ada kllanarok bel ~ye te8flttl mtlkAfatı, ki kırkar lira] 

8 - 20 Uro L Teselli mllktıf&tDIJ kaıan:wnyanlar lll"llAmda celdkıcııek 

lnlr"adn kazanacak biz ~ye 20 Uralds pardeell ahmlk klmn 

vel1!0 bir lmrt. j 
4 - so Ura l ıo unıım pardetltl almak ltaklmu kar.anaımyanlar U89Dt" 

da çektlecek kur'Ada kaı.anacnk Ud kl,tyc J.G er llrlık 
Blmak tuıkktnı v-:reu ımrı. J 

..S -. Geri k.&Jan!ar .arasmda çcldleeek lmr'adıı l5 ldıtyc , blı'er 
Haber aboneel. 

• - Gf'rt Ka&aala• anumda ~ecıck kur'a.da Cı kil).lye alb aylık Rabtt 
abcıneal. 

B;r tl'\V'live 
1 - 81 parçayı btrtbtr1ne yapı tınnayıı dlnlzc7e en ın: on beş p3.J't:ll hu. 

hınmadaıı bqlamayuım. 

ı - l"ar(:lllann ıten rlnrmdan kesmt')e ba§l&mad n bunu kalınC'& btr 
mukavva) .. renksiz olr k::la3 la ııpıştırdılitaD eoorn l•oonlz ve ıı~tırmaıa... 
rmnı bö)1ece muttoVVB.fD :tııP•Dtırllnuş p rçııtarln ynpınn: kt ısld ince kAftt 
ktTnbrak eaııırtrnııı olmum. • 

VAK 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

9eniden 
açmıştır 

Kitap, mecmuat gazele basar. 
Tabaer "Pi""'"" ,.ı;?;;.; ;cıı.n,.; alır. 

- Bu koyun başka koyun... Diye uluya uluya mahallenin 
Kız gibi maşallah kukla ... Kukla dar sokaklarında koşmağa ba • 
satıyorum... Kukla.. Kukla.. ladı .. 

turmuştu. Cemal Ç'.elebi se"incir .. 
den ~yapacağım bitmiyo;-du. 

- DOnyada, bu gece benden 
mesut kimse yoktur. 

Diy('Tek, ilk şarap kadehini ken· 
di elite Venedik dilberine sunmur 
tu. 

Lukteçya, güzel şaraba bavılır· 
dı. Zaten onun şaraptan baı:ka hic 
bir zaafı yoktu. Şarap r;örü.nce iç. 
mcde:l duramazdı. 

Şarabı birlikte içtiler. 
Saz başladı. 

Cemal Çelebi: 
- İsyan eden Kınm Ham or

dusile heraber Edimeye doğru ge· 
liyormuş, dedi. padişah Edime n
ıerine bir ordu gönderdi. Eğer şu 
ham bit esir edip lc;tanbuln geti. 
rirlerse. ne büyük cünbilş olacak. 

LukrPÇya hayret etti: 
- Memleketinizde olan hadise

lerin tiçbir memlekette eşi. örneği 
bulurvnaz. Kınmdan Edimeye ka· 
dar bu adam ne cesaretle gelebili· 

yor?? 
- Evet. Ne bü~'Ü:k cesaret 1 Tam 

padi!;:ı.hın Bağdad seferine çıkaca
ğı 5ırada bu gailenin zuhuru cid · 
den can sıkıc bir hftdisedir 

- Bundan ize ne? Siz de pa · 
dişah!a bera~r Bağdnda gidettk 
misiruz? 

- Hayır canım.. Aklıma gel· 
di de. ıa.t olsun diye söylü)·orum. 
Ben h.tanbulu bırakıp • \"ezirlik 
\'erseler· bir yere gidemem. 

- Istanbul hakikaten güzel bh 
şehir. insan burayı gördükten son· 

ra, ~~ka foChirlere köy nazarile 
bakıyor. 

- Venedik de güzelmiş ben her 
gthcl ?-hri severim. 

- Venediği.n güzelli~i. bazı ma
halle!erinin su içinde kunılmu~ oı.. 
masıdrr. Sokaklardan kayıkta ııe . 
çilir. Evlere kayıkla gider geliriz. 

(Devamı vm') 



lstan bul Beled i yesi 
ııanıarı 

Beyo0hı. Emlntı:ıü Fatıh, Beş ktaş, l.~s<Udaı Vl' Kadıköy bclcd ye hudut. 
lut dah.lindck1 yollıı.rdn \"~ tert·ı,nı.,rdıl açılacak occalarıo kapatılması VE' 

üırt kaldınm ,. ~ rt'\ ctmanı.armın b!)Ssı çık el<siltmcyc konulmuı=:tur. K ııtf 

beırell {7:100) lira ,.c Uk tcmln.'llr 562 llra 50 lcuruştur Kc if ve §n11naınc 

~brt ve muamclflt mUdUrlüğl.l l<:.l!t'r,ıınde t:ö~tııcblllr. lhnlc l9.3.9U çaN!anı. 
gl\ııU saııt 1'l le daim1 cncllmrnde yapılacaktır. Tatlpleıin ilk tc-mlntıt 

mak~z vcya ınektuplarile,lhale tarlhındC'n gltn cvvC'l belediye frn ~leri mü 
JUrlUğUne mUracıuıUn alacal\ları tcnnl ehli}'Ct ve 941 yılına alt tlcnrct vcsı. 
kl'larUc Uınlc gtlııU mur.yyC"n snatte daimi cncUmende buluıımıııarı. (1G65) 

E rkek mekteplerı 
futbol maçları 

btanbul F.rkek mrkwpl<'n futbol 
1Jk H l".)ctl B:ı,.k:uılrğnıdırn : 

8.8.lWl Cumnrtcsı gilnU Beşiktaş 

.,eret Stadmda yapılacak maçlar: 
Saba Komiseri: H. H. Ycuun . 
.Boğaziçi • Hayriye saat IS 30 da. 

Hakem: Eıırcf :Mullu, Gnlataııaray • 
lsta.nb;ıl Eı kek Lisesi, saat 14.45 te. 
Ha.kem ş. Tezcan, Haydarp:ış'I. • Kn 
1atal1 aant 10.15 de hakem ş. Tezcaıı. 

Mektepliler Voleybol 
müsabaka la n 

DUn Beyoğlu ve EminönU halkc\•lc. 
~lnde Vole) bol mtisabakalanna de.. 
vıun ~Ur. 
Bey~lu halke\indo birinci m!isa.ba 

kayı Gr.lat.aaanıy • lflk takmıları 

yapmqlar, Gnlatasaraylıl~r 15 - 6, 
JG - 7 galip gelml1Jlcrd1r. lkinci mil. 
ııabakada ela Bogazlçi KabataDJ 
15-10, 15-l ı yenınJ§tlr. 
EmtnöııU hnlkc'Vindo de Vefa lisesi 

l'akllltu lil'lesin! 15-6, 15-13, YOc~ 
lWd1 de Ticaret l~ln! 15-3, 115-3 
yemnJftir. 

Da hili atlama 
müıabakalan 

hfaabW Bölgesi tletlt.m jaıılı· 

imdJın ~ 
En-•llı ilAn edlld!ği gıbi tst:anbul 

dabilt aUamalar birlnclllği 0/3/l9U 
Pazar gUnn aab3lıı saat ıo da Beyoğlu 
Halkevi salonunda yapılacaktır Prog· 
ram r.§ağtdtı. yazılıdn'. 

Blnncl Ko.tcgorl: Durarak uzun at. 
ıama. durıırak Uç adnn atlama, kota. 
" pJı yllk~k atlama. 
" t)'çtl?ıcU kntagori: Durarak uzun at· 
111.ma. Ro ttrak yUkS<'lt aUama. 

D6rdtincU katc:::orl; Durarak w:ım 
lll!larn&. koııarak yUk8ek atlıuna. 

!ÇJrAk edecek atletler 2aat 9,80 
dıt. Beyoğlu halkcvindo hazır bulım· 
malıdırlar. 

Kır ko§usu 
Kadıl;;oy Halke\i nden: 
9 Mart 941 Pazar gOnd .tO:ıo met 

r;oJık mOklıfaUı kır kO§USU yapılae&k. 

tır. ~ınclye kadar m\lhtellf hediye· 
lf!l' vertıeccktır. lştlrAk etmek isliyen· 
ler m<.:ık{lr gtlnde saat 9 SO d."I. Fener. 
bahçe stadında Hazır bulunmalarL 

lftl!?D 
8.3.194 

1.83 A jans 
lJ.18 Hafif 

progrıın ı 

8.• i l'enwk 
U~i 

J 3.SS Tür'lu.:•• 
plMclar 

1 :S.50 \jıuı" 
J .J.O;> 1':\rk ~ 

ıılftkL'I r 
14,20 Rl)a""tkunı 

lıur bAnd~u 

13,un Film 
Mn"ilkl"'i 

J 5.8() Korı!>f'r 

13.o.1 ( '117, 
uı. 40 M ı:r raplı 

Sa d a r 
takımı 

!Y.00 Koııu,ma 
19.16 Kô~· 

tılr:kUlcri 
19.lUl J\jıtna 
1 U.4:i FBAd heydi 
20. 15 RadJO 

gaı.f'tt' i 
·~cı, 15 !Uakom~n 

ınakam11 

ll.l3 Krınıışm:l 

:? 1.80 Radyo 
!alon 
orkı'lrtl1l -.ı 

2".M \jırn!t 
;"'2.t;!I Cn7.lı:ın il 

il 
:.:,;:~~".!:.".: 

Meşaleler 

1(. • • 

l ıııtfk l!l 1 l'Adtlft .. ı """ K'Cll kı .. ıuında 

rmnılüz 14 ti• Çcınık O.)ıınu 

ı\kpm ffi.~ da: 

Karalık Odalar 
H~r ~n .,..,,.,,!' cncıull tcı:n. .. tııN"' 

lcia tılleı verilh 

. ·~ ,';.... .. . : . .. . ·. 

Soğuk algınlıkları her 
türlü ha!italıklara yol 

açabilir. Fakat bir kaşe 

Oripin 

Muhtemel rahts:zlıklarm hcpslııı 

Bnledlği &"ibl nezle, grip, bronşiti de 
kum bir zamanda 17'.alc cöcr. Harareti 
sOratle dil!iilrilr. 

Grlp ağrılarının amansız dUşmanı:!.ir 
D~, b~. ~ -• ... adale, romatlzmn, mP.t 

sal evcaında kaUyctıc tesir gösterir 
ve günde Uç taneye kadar e..'llniycUe 
alınabilir. 

Ulzumunda S ndct almır. TukJ!tlil
rindcn sakmmtz \'C hCT yerde pullu 
kutulnn rsmrlıı lstcyinıı: 

Altınordululara 

l{ıılubümllzce mllılccccl biltiln lLza· 

lamı 9 S.9fl Pazar günil saat 11 de 
Kwltoprnkteki kulUp lılnaıımı tc"rif. 
len rll'n olunur. 
RUZNAME~ 

1 - Yeni nJzamnnmcnln kabulU 
2 - Yenf :Heyeti tdarcn!n tntlh..ıbı 
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Beyazıt UUell Akıml'li ~ Şeı:ıremi 

uı ve Topkıtpıya otol'ıOr '" ~.tn otun 
muştur ) 

iiiiiiiiiiiiiiilıiıiiil- --

E: 
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o 
u 

" _ ... 
Dr. 1( emcil Oz.saı; 

lt.'rar yolları hastal.k 
iarı mütehau111 

S.r>tt•ı bı'1klAI l ~~ı N.. 'il' • 
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' TOrklye tiamnarıyetl 

ZiRAA T BANKA Si 
Kurulu§ tarihı: 1888. - ::)erınayesı: 100,000,000 1l'ürk L~ı 

Şube \'C Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari lıer rıevı banka muameleleri. 

Para blrfütlreıılcrc ıM.HOO Ura fürnnılyc veriyor. 

' 1 

Mr.ıat Bankasınd:ı lrumbarab ve lh~ tasarruf be"""'•-ıdrı ezı ra 
~ Urtım bUlunanıaro senede • deta eeklleccls kıır'n De q:ığldats 

vltuı:ı göre lkrrunJyc dağrtılacakttr. 

ı aded ı,ooo liralili ~.oco Ura ıoo ndtld 50 liralık 5.000 Ura 

' • ıiJO • ı.ooo .. 120 • 40 • 4J!OO • 

' 40 
• 
• 

• 
ıo:ı • 

ı.ooo • 
4,000 • 

160 • • s.zoo • 

DiKKAT: Bcsaplarmdald paralar hlr sene temde 50 Urndan a.şaf. 

.:1UşmJyenıere ikramiye çılttı(;l takCllrde % 20 tıızlnslyle vcrllect-kfir 
Kur'wn.r &ene<le 4 d<lfıı: 1 EylQl. l 81rlndktı.nım, l Mart ve J Bazirarı 

t&r'.tııertnde teltllccc~tlr. 

t'i---llllllWilMW*SAff ,pC 44 ff 

• ll 

O)O·rnm. 

1""" 

.._Devlet Demiryoltart ve Limanla 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen be~kll (10060) on bın altmış lira olan S kalem muzaYf"'. 
\·a motörlcri 24.4.941 ;ıcr§cmbc gllnli saat Jl5 30 dıı. kapalı zarf usuıu ilt 
karada idare binasında sntın nlln:ıcuktır. 

Bu işe girmek ieUycnlcrin (7öı,uo) yedi yUz elli dört lira <'Ui kU 

muvakkat teminat ne lmnumm tayin ettiği veııllmlan ve tC'kllflcrinl ayııl 
sant H,30 o. kadar lmmlf!yon reiı;llğ ine \'Crn:elcri mzımdır. 

Ş!!.rtllamclcr parasız olarak ADkaradn mıılzC'mC' dai"'"ind n, Ha.) 
{lada tcsdtum ve sevk :;cfli~dcn dagilılacaı-tır. (1736) 

Muhammen bcdcli (5375) lira olan l:iOO çift uzun konçlu 
(H.3.9fl) cuma günU saat (15) on be tc Hnydarpaadn S'ftr binası d 
1rl komisyon tarafından kapalı zarf usulllc s:ıtm alıruı.caktrr. 

Bu işe girmek lstiycnlcrin ( 403) lira ( 13) kuruşluk muvakkat te 
kanunun tayin ettiği wsikalarl:ı tckllficrlnı muhtevi ı>.arfl:ırmı aynı gf' 
at (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vPrmclerl lA.zımdrr. 

Bu işe ait §llrtnamclcr komisyondan parıu!lz olarak dağıtılmalttadSf' 
(H:'.>2) 

* * 'İ' Mu11amm<"!. bedeli (7500) llru olan 250 ıı.d~t demir knryol::ı. (25J. 
salı günll ı;aat (15) on bcıtı.ı Hnydnrpn~ada ga,. binası d'.lhlllnd k1 koJll 
ta.rafından kapalı za.rf usullle sa.tm almacktır. 

Bu l§c girmek Lstıyenlerln (562) Ura (5'.>) kuruşluk muı.:akkat t.e 
kanunun tnyin ctUgl \"C'S!kalarla tckliflcrfnt rr.ubtcvı zarflarını aynı gO' 
ııt (H) on dörde kad:ır komisyon reisliğine vı=rmelcri lfizımdır. 

Bu işe alt §:trtnamcler komlııyondan para.ısız olarak dağıWmaktadıt (J 

T. ış Bankası 
941küçük 
1 aıarruf Heıabla .-ı 

iKRAMiYE PLANI 

--=-

l adet 2000 Ura1ık - --"' , 
• .. 1000 • - 8()00'""" • 
2 • 1~ • - ı~ı 
4 • 500 • - 2.__,,, 

• • 250 • - ~· 
~ .. 100 - s:.w-"' ' 
~ .. 00 • - .-,. 

800 .. 20 • - ;~ 
Ke§fdeler: 4 Şubat. 2 Ma~ • 
toe. B Ikinclteşrln tanbıertııd' 


