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Hakiki Balkan 
Birliği 
Doğuyor 

Yarınki hakiki Balkan birli· 
b'l maat teessüf )ine Bul~a 

ristansız vilcud bulacaktır. 
ri 'l"ihi mukadacrot bunu icap 
diyor. Faka Türkler, Yu

nanlılar ve ugos a'Vlar Bal. 
kanlan ıd reye ve 'müdafaa
' a kılfidirl r. 
~~ 

Yazan: 
Bileyin Cabit Yalçın 

&& alıskm kodamanla!"' bi'ı:lerin t.c. 
bbii mibe ellerlndcn ge iğ; k -

dar r.>rluklar çıkardı1 r, entrilm. 
lar yaptılar. t"'akat her C) c rağ_ 
llleo, Balkanlar bir 'ahdet 7:C\ithl

tl mnhafauya mu\aff&k oldular. 
li~un yıla.bllccck bir. miid(lef 7.ar 
fında Balkanlann ı;ulhü 1.-urtanldı. 
811, istedlğimiz gibi J1al.1ki bir Bal-

ı "-an mi ıdcı değildi. ünkU Balkıın 
dP\ICU ıinin chiiindan gelecek bir 
t. mım karsı lilc;ıbir taahhüdü ih
lha etmi)ordu. Jlnlbula Balknnlıla~ 
tın ~lndr. Bulgaristan bir tehlike 
~ e hu ha\'ali)i i ti mar etmek i". 
l('yen bli) Uk d \ lctlerln t.ahc" J.<ım 
\e 1 tlli hırıslan dnha bü) iik bir 
"'hUke idi. 

Bunu gorenlr.r Balkanlılan ha. 
~iki bir anla .may e\ k l~ln elle
tlııdcn gclifll,'1 'kadar c.alı~tılnr, 
~~ lcdllcr, l aı.dılar. Jı"aknt bn.zı 
~lkan dC\ letl "rinln mukaddr.ratı
lla hükmeden siyasiler o kadar 
t . . , da.r görü lii \ 'C iradesiz ln

llia.Tdı Jd, gôlgelcrlnden korku
torıar, tQhlike~ c karsı gö:ı: knpa
~la tc Dkcnln atlatılablteccğtn ' 
'lltinıal 'eriyorlardı. 

• ı... nuıunduklan m \idin il'llJ) f:ttİbrf 
"!!liret l t• mczi) etleri haiı olmı. 
)'14ı bu ma~uş dC\ lct adn.uılan 
~J:Unden Balkan de\ lctlf'ri blrlblr_ 
~l'int bulrunadılar. l'akat 1'jlındl 
~llı.terck mi)c.adelcnln yarsttıb" 
;'-"'!anUd \ 'C kardoŞlik ruhu içinde 
lıt,: daha blrlblrlerlni kaybctmJp•..

kletdir. };ğcr 1 fodlğUnlz Balkan 
~itlJği \aktlmlc t cessU etmiş ol-

dı simdi clU.ouuı bize sııldınna
t-: ciir'et edemi) cceldi. Bu hiçbir 
'n aklımızdan çıkrnamru;ı icap 
~en bir derstir. Hirinci :Balkan .... !. 

le. Bulgaristan harlclndo t<> ek
~liJ etmişti. Bugün dt" Bulgarl .. tan 
ı..llŞınan}anm11:ın f4nflan arasında 
'11hınu~ or 'l" 'komşulanndıuı lr 

t\:a toprak koparmak lc..iit onların 
\ı.teınc, m~lfıbi3 ete. Hı frlİl.kt'te 
~nıasmı bt"kli)or. Yarını i haki. 
~ llatkan birllf;ri mıınttc süf )ine 
~ l~ari .. tancrr. \iicut bulacaktır. 
t \l'flıi mukadderat bunu icap edl. 
\Qt. l"akat Türkler, •unnnlılar 'e 
'-111::'osla\ lar Bnlkıınları idarf'yC ,.e 
tidaraa., 1\ kifidirlcr. 
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fu anistanda 

be 
Y.ak aşıyor 

Şarki akedonya-
daki Yunan 

askerleri 
Müşkül vaziyette 

oimalarına rağmen 

Çarpışıyorlar 
Yunan sözcüsü 
diyor ki: 

rp z fere d -
de a e ec ektir 

<';>lemekt dlr. 
Amavull k tJ liUld dil~ tn· 

rruzlıı n tB rd dlhr~ ve d şman.a akJ1 
7.avt t v rüJJ'i1ml t!r, 

(Dl'\ mı 1 fuır •ılr ' 

Pek çok 
giliz askeri 

lstanbuldan oidA~AklAr h~ kınrı~ ! vuGo L vv D ~ .,, 
"' Jd UmumA zırhlı Vilayetten a ığ mız r r- silah arı· 

V unanistanu ı yeni malôma a muhtelif 
· · E ·ç·N e Or limanlarına ARZLJLARILE GITM K 1 1 . Açıkşehirilanedilen 

Müracaatta bulunan arın derhal BELGRADIN ..... ~~~~~A~~ Uniled 

k ' • b h d v • ı d • Pr ssın bildırdiğinc nazaran pek sev ,erı mevzuu a · s eg r 80 BA aı ANI ~;~i::::~:.sk~.~~.~~c~~3:1m~l 
M k • b d h • f k f k • f • malzeme ile Yunanistanın mtihtelif 

__ a __ sat ıca ın a şe ı ! e~ e me _ıs ı- MüN SEBETlE ~~'~:.·.::m::::.:·:~: 
ı ge ce k l et zn m l ktaı v·e adı es- . 1 hn~;:;~~~~a~ress gazetesine l) 

, 

ırakta 
Naip 

Abdullah 
, kaçtı 

lngiltere. ıraktaki 
dahili bAdfseıere 

mldabrle 
etmeyecek 

(Yn rr-.4 4 iirı~iiclı•) 

·ı . . l "' l d Yugoslav h ltı1ı eti re de Afrlkndan Yunanlstana g~ er 1 n l n ma um o mas l lr b b len lngıliz kıtnlnn arasında yakm ' .. r e )'3 3 f! f]ark f ngıliz ordusunun en i)i cU 

Para mukabilinde yapllacak Bclgrad~:ş~e~.) - B·lg- .Utnmlan ;·nm;·;~~ 

eşya nakliyatı tonaı·ı da [~:~~~:!r.~~:~~ı;:~ ş~dedrelıtnıe 
sonra evlerine avdet ediyCJr. U. ı 

tahdit" edilmiş deği.ldir . ~~i·' 2!~~~::1~;:--:u:~1~: bombalandı 
IIUJ,\ımct paz;;\l' günü 8-0lg_ u)ildm, ıo < ~.A.) _ ~uız ha' 

istnnhııl 'ilayc tindcn f(•hliğ e _ 
dllnıi.,tir : 

kalit ' e f'31nm ernmil maıı. · ı nl ıı.ıı. 
ln r tm ınan-,lurmı glt tllilt•ıi ~ crlc•r
rh•ıı :ılmıı~ ıı fi <'\ um c dcccklrnllr: 

( J>cnunı 1 üncüde) 
1stanbulıla. o1 umn Türk 1<:batt ... ı 

'ataııcla;,hırımudan . ğııla yazılı 
:.: nci rnadılcdt> tn ... rih C<Jilen hu ... u-

satla il ı:.11i bııluna.ııhır ikamet et - Sırp kıtaları 
tikleri kaın kıı;\'·maluunlıkl ıırına l ii 
nisan 94 l salı g iinli aksamına im- M t ..., 
d ar ırıürnC'Jlatla keıulilcriııe \('011'- acar opragına 
et.• tw.) annam<'lc1i dolıtnmrn lan 

ll!lan olunur. • dı·ıer 
1 - 1 tanhuldu otumıı \ c hıı"- g r 

ka hiç bir i ' e ~iicll olmayııı da I • b 
aldıiı tekaüt nııın ... ııe gcçin<'n " ' A man ajansı U 
l'ferd" ılc lıir hlmıet deruhte ı•t . . taarruzların püskür-

mhcP.k olan sslH·ri \ e nıülı.t nıilte. tl.ildüğünü yazıyor 1 
knİth•r ilı · t') tnm \ 'C ı•rnıııilin ailc-
lc ril bemhcr (Trakya, lst ııbul, Bııdapcştc.:, 10 ( A .A.) - D.N. 
lzmir. Erzunun, .\okura hııriı; ol· B. blidiriyor: 
nıak ii1 ere) i,,tedildt>ri ~ erlerin Hudutta har"'katta ".>ulunan 
Lkcle ,·e f!Ota.o;~·onlamııı kadar dl'' · Sııyı krtal~n sal ı akşamı Macar 
Jetf! ait uınır , o trenlr rlc miıtc • toprağına silahlı 'tn3-rnız teşeb. 
nlyen nilfu ba~ma. elli kiloya bUsünde bulunmuşlardır. Sı11> 

kadar sandık , c d e nk ecıyalarilc kıtaları Bardoconijar mmtaka
blrl~de nııldllc•rinln ~ apılnınbl mu. sına ve Na:zy - J{ani.Eza'nın ce. 
"'atık göriilm\istür. ~ubuııa girmişlerdir. :MaC':trlar 

~~~-:r..,;,.;;'":;."' smı.~~~!!!~~~~u ta~rrı.ı ıtarı ta~m~~ .. :, · 

raddan nyrılmıştır. Hemen vu· ıruma.ndunlığmm tebllğl: 
tün sefaretler hülcfımetle bera- To.n arclcrlmlz bu gece Bı:rlınc ço 
bcr btıradan hareket etmiştir. ınu\ affalll~ tıı bır hUcum yapmış!nr. 
Yalnız .1acar. Amcrtka sef'..\,.et_ dır. tnstıt~n: uurındt:ı de ıo düşm r 
leri ve Fransanın general kon· bombardıman tayyarcsı dil nruımu • 
soloslugu· Belgr~tia kalmı~tır. tUr. 

(UP\ 8 1111 4 i.ınr:üclP) 
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JÜSU' 

unevverıerınuzin anket 
ve münakaşa terbiyeleri 

'fC c 4 

Yapağı 
/iatları 

(; uetelerlmhde zaman, IUIMUl 

·lddi bir menua temu edea bir 
mDna:mta veJabat bir ulret .
hr. Okuyuca biç ılpbelk ki, blJ
ıe bir mltnu•ı• veya uaked ıa. 
ıet,., -.itunlannc1a buldala uman 
mli!''!.kaş&yı J&PU Vefa aokete 
i"tl: · : eden Tlrk mllnevverlerl
nlıı f1klrlerlnl ötrcnr bilmek fına. 

hin bulduia için se\bılr. Ve ba 

:nUn ı 'tata veya anket neticesinde 
me' .. r.hahs me11elc hakkında epey. 
<'e lcnevvtlr etmlt olaeatı Dllabı
na düşer. Onun böyle dilttbıınMI 

veya ba IJaJnnMlu ba nevi nqrl

~ata a!A!z:. dnymaaı pek tabUdlr. 
Ve guetelerla - hele ııayfalarmm 

aaluhıt ba ......... pmyda -

ba M\1 meeeleler DsttlDcle lron111-
ınala ve 1"1nl•P fınat balan mtL 
nM'Verle rlmbta iti ..ı..taya veya 
decllkoda;p 

0

d6kmelerl biç de ıtL 
ıel olmuyor. 
Mıtnuaşa rdDMI 1nevzulann cld. 

diyetine yakışacak tekl1de ,.e bir 

mllııevver mcs'all' etue 1rnnuşacak 
obalar şahıslarla uğrıı.5acaldarma, 

ftldılere fazla a1lka gösteneler a· 
~dalla iyi olmaz auf • 

ftrk olruyaeuaaaa dedlkochl 
deill, fikir tecesslilllnli bel!IUyece'' 
yazdan muhtaç oldala nnillalr

kaldlr. 

Milll Birlik l 
1 

Partinin tertip ettiği 
konferanalar 

Her taralta bı ııa
al) ıt ve allia 

ı ıı talElp ed idi 
Ankara, 9 (A.A.) - C. H. Par 

tieinin yurttaşlan dünya ahvalin -
den haberdar etmek ve mWl du -
nımumuzun iç ve dıt siyaset bakı
mından isabmı yapmak Ozere ter. 
tip ettiği seri konfennalardan so. 
nuncuıu 21 martta bqlamUJtı. 

. -:- ~ it~,.,~ -r:tct ~ t? r:>' 
, .-...J :} UıJIJ u"~!].Jo 111 
~'.....,ti !~ yaz. an ,. KADIRCAN KAFLI 

BUyUk ıehlr ve kasabalar lc;in 
merkezden gönderilen 15 mebusu
muzun 50 vı• · ·et ve 15 kazada 
verdikleri 70 ko r rans ııf.sanm bt· 
şlnde bitml§tir. 
Aynı makcmtla "e aynı mevzu 

üzerine btltlln parti tqkllAtmca 
yurdun her tara.fmia ,,.,_,,'ln kon
feransların da arl!k sonu almmak 
ttzeredir. 

41 
Bu 111rıda ~tanbul Parti Reltıl 

TAR/Hl DENiZ ROMANI lmılr mebusu R"'şat Mlmaroğlu t. 

Ro~ita delikanbnın elini tuttu: "Biz ayrılamayız, 
her zaman beraber olacağız!,, 

le arkadaglarmm latanbul muhi -
tinde. tzmlr parti re!Pt Avukat MU. 
ı:.ır Birselin Ödemi• Tire, Bwrn . 
chrda. di~er a"'"-"-""•' -"'l da K••. 
şadaaı. Urla, Bergama, M'1temen. 
Kemalpa,a, Çef~e. Torbalı. Sivri · 
hisar Karaburun, Fop ıve Dikili
de, Ankara parti vtllyet idare he
yeti azalarmm AMara kualarm. 
da, Seyhan parti vlllvet idare be. 
yeti uumdıuı Rlfat Yavel"O~lunun 
Bahçe kuaamda, Glreaun halke 
vfnden SeHm SOha Göksanrn Ke -
şan nahlvest"de. Kllıta hAlkevi re· 
iat tbralıJm Oneit?! K•Mada Slve • 
reır. halkevi re18I Dr. Yusuf Uruıa
lm Siverekte, Adıyaman balkevi 
l"eial Mehmet Yenerin kaae.banm 
ftç mubteHf yerbıde muvaffakıyet
li konferanslar vermekte oldukla. 
nnı btfhbar ettik. 

Gamau Ali ber zaman olduiu 
gibi arked•pndan aynlmM ~ 
:ywdu: 

- Ben de ıelirlm! 
DedL Ne yapılacalr halı:lrmda 

ea loce lloktalanna kadar gfSrU. 
ştlJdil. Kuvvetli bir mlltrese ile ea 
yüm sahile ineeekler, ondu 'bir 
veya birkaç kayilda clenbe açıla.. 
caklar, Malagaya kadar gldec'Jr • 
Jer, yahut bu !ehirden Caalre d~ 
11nı yolu Ozertnde do1ap.rat T'1rk 
tUosunu nıuCaka bulacMlardJ. O 
aman ftlo sahil" yülqacat; O. 
Un elftl'ID& inecek olan Jı:ncliilU. 
mulaaclrl~rinl a1anll ,.,._. de • 
na-- edecekti. 

o sında demlnld ydda 1* b.. 
laba!Ik gOrllndtı; içlerinde ,.ali 

ol-.ıt.da ~~ ~ ~ • 
yol alkerinf ve )Jr zablU 6etJrl • 
yodardı. Gam8ll Alt laıplteD QlJ. 
yoya hemen tanıdt. KOQ ilmed•: 

- fl!enlnJrl .. Aft -- nlalrl 
Dedi Sonra ybbqıyr ~adı,. 
- Bot ceJdla, ~ebL N1cla 

b6yle boyundan btlyllk itlere gl • 
rel'Bin. Ollan km im da oi1am 
sevmiş, uyuşup kaÇ111J1lar; bundan 
size ne! Kanpnaama daha iyi 
değil mi? 

Kapiten Ctilyo bapnl eimll, ~ 
n.p vermiycmlu. O.... Ali Ebu
fthaba döodtl ve clec1l Jd: 

- Ya 8eyyidena. •• Bmıaa ~ 
ranu balJtlaym da camm aJma 
J'DI. Aptal olc:hıfu fçbı bblm ili • 
lllbe yaradı: nantarltlk etmlye • 
llm! 

Bu JronUflD& tanı ft bu i&der 
anda bulunup da 19paa,.,ıea 'bUea 
lert gtlldtlrmllttfl. Terc4lme edilin-. 
ee dlfederl de gQldWer. Ebaft • 
kp: 

- IJmrlnbdn bapnm lllUhadw 
,.rt var. Zaten bls eetr1ere bir teY 
'8PD&Y!Zo bizden on1arm ellerine 
dlllmtlf olanlarla detlförlrls, ya -
mıt ~ellerini verln kurtulurlar! 
t.!Amhlrta IAlllm yolrtur. 
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SAGDIC-
Hemea o rttn albluıf kfll!lk Mr 

müfreze buırlandr. Rodta 'ba"1I 
&frenlnce: 

- Beıı de pllria! 
Dedi. B9'aber pt.mek Kog Ah • 

medln hO!!una gitmiyor değildi: c. 
nu her an ve lıer yolculukta ben.. 
ber bulundurmakla g&ıtll rahatı,. 
lı du,.eütl, s6sn arbda kabn·· 
yacaktı. ODU kaybetmek lhtbnalln
deıın Jı:oftuyordu; b6yle bir .. ,. °" 
hına elkWnden daha P mtırap 
~ecektl. 

Guek D:nıvabap, prek lDIBald 
genç kum orada lralmumı llttl • 
yorlardı. Hattl Gamaıs All de ay. 
n1 fikri mtldafaa ediyordu. UJdn 
Roslta diyordu Jd: 

- Nlr,,in lXSyle dUfbtlyona • 
nuz; benim bu itte arbdqlarrma 
ytıt o1acalmadan mı ceklnlyomJ. 
nwı? Myle Mr ihtimal ~ aklmJ. 
:la gebneııııla: Mttl ~ cı,. 
lnnuıllllr. 

Bu l&terl ~ kuvvetle, sansı1• 
madan ~yltlyorda. 

Ebuvahapla Euaid Koç Abme • 
de baktılar. Ona adeta soruyor • 
lardı: 

- Ne 4el'Sln! 
- K8Ddieıi blltr. 
Roıdta · delikanlmm ~Uni tuttu: 
- Biz aynlamayu, her zaman 

heraber oJacaiu! 
ı.ter -latemes onu da aldılar; ytls 

lerinde ve gözlerinde ttmtt 1'ıldt • 
yan halkm fyf dualan arumda 
yola çıktılar. 

EndWtbllUler uun Jraftanlarmm 
eteklertni bellerin4eki . kupklarm 
U'MIU adoftmmllardt. Bqlann • 
da anklar, kefiyeler vardı; sol 

Gelen haberlere g6re. bu konfe_ 
raıWann halk hatipleri tarafmdan 
k5ylere tadar geni§letlldi~ ve hal
tın konferamçılan bUyUlc bir aı•lta 
ve haauatyetle takip ederek, mu· 

~ pAJt .,,., alır' kdıt- U IJefe. htlk"mete ve orduya olan 

Jtr~~~-~ ~·inan ve ıtıvenl~rlni 
c'*rleı:~ -~fa 1' 9~u~ ) :w~te 1old-ıeı ~reliil ;.'" 

n.l bld•>•e ttaı..,..r da "'° .. ·---------
dr. Bir lalmı omuzlnrmda •in' 
tllfelder ~; hepli de bil 
tqbk, pbbk, ~ yerlerden birer 
ya.ben keçüd kadar ~ rldiYor
lal'dl. Koe Ahmet!• artradqlan 
b&yle Mr yolculufa blc; alı km ol
madrlrlın llalde kurtulut l1mkU on 

·lan uhndan daha cesur •e metin 

Beşiktaş 
cinayeti 

iki katil Tevfiii naaıl 
ö~dürmütler 

yapıyordu. Geçen k&aunusanide, ~tq. 
Ollftya bıdtldert saman Üf&ID ta, Ortaballçede, bir evin zemin 

olmqtu. dardular denizi " ufuk· katında oturan ve tab!lerde del· 
' ' nekçflik yapan 40 yqlarmda Tev-

Jan dikkatle glbclen reçlrdller: 1 Cik, 26 yeı1nden bıçaldaıunıı ve 
oldukca sert bir batı karayel rür. cesedi tefemllh etmif bir bald" 
gt,n dlabe Y911Je çalan koya mı:. bulunmuttu. 
vt 1* re11k .eriyor; daJralan bt. Tahkflı:at mııunda, Tevflğtn ~ 
riblrlnin G'dmdan kotturuyor; k6- n genç puklarla dtlftlp kalktrlı 
pil._,_.-... • '--·-•• abil kı öğrenllmlt ve bu ipucu aayesinde 
-"""yıor • _,,._ e • katillerin 22 yqmda · llhaml llA 

• arahklarla çarprynnlu. Biraz 1- 16 yaflftda Cevdet Mnmez admda 
l•rcle, da1plarm oydufa. ~ Od lı:lfl oldufu anl&§tlarak yakalan· 
tlrclfil kllçtlk bir toyda. birbg mr9lardı. 
kulübellin damı s&illityordu. Ken Munwılarm muhakemesine dlln 

Udnci ağır cezada bqlanmıftır. 
dlllğinden ınralamıuı olan blrb9 Sorgu emumda llbaml cinnet 
kaya. dmne çatma bir dalplara- aJAimi ııs.tennJt, tllıaminbı tıbbı. 
ili andınyordu; iç tarafta iki 1ııce adllce mllfahedeye almmuma lı:a.. 

direk n.rdı. ır.atd en oevtt '" rar verilm1'tlr. 
genç olaDJardan i1ç kilb'i ketfe İkinci muınm 16 yafllldaki Cev 

det de, vab ıec 'al aarhot oldu -
«6Dderdl. Meklllıdl •ier orada ken tunu, maktul Te7ftğtn kendisine 
dl illerine yanyacak tıelateler yok. tecavtıs etmek 1Etedl~I. bundan 
aa lahDe lnmlt oldatlarmı acs • dolayı tıhanıl taraf!Dcan ISldilrlll • 
dlrmemelr, aradıklanu bafka yer. dftğllnO ~ylem!• •·r. Mubüeme, 
dt bulmaktı. bafka bir gtlne. b1Takılmr,tlr. 

Gidenler iyi haberle dllac:Uller. 
Ge.,.,..saa IOllJ'a rtbılAr ... 
ftfledl, kltlll..,. dibMll. 

------
Yeni Sabala 

lıltfNlll abab erimden heJlt. lm1e)1n caJdt T&Jem, 1'agbldl 11ar. 

~ 1ndlbelerlDJ, lg taraftan Ye leh- bta oqiupcmı mtıt.aldp beUd baDUD 
Hteyt ftttbıda enel hlıısettlr ... mahlyettnl batllD ~uı " Ttlatu• 
medea llU'dJlar; IODra lrapdara da- takdir edeınlJel'Ü aldananlar olcıutu-

nu. haJdlraU.. bu harple beraber bQ. 
JUdılar. !l91ald bafırdı: J1lk. mGtJılf n mubddu bir cihadın 

- KJm81 Jmalldunum; 1Ulhl beflam'I 1:ıuJuDdulm Jt&7dederek &. 
~ !Daim• eanmw ~ ~ Jd: 

mlyece~ "Blrletlk AJD8l'lka lıarbe glrlnd19 
Zaten ~ hal1ert ,_.. bdar iMi lmılll ellla& lı8l8D matlald. 

ta. Her 1lfla aelds oa erkek, bir ,.,uaı " •sr=tt=t llda.p ...._. ..... 
o bc1ar bc1aa n pak mlnfmW iL llwıle Avrape ............. tçlDde 
kBylln JDe)'daDmda toplanclı. ...._ lld*lallıılr ..,..._ aftılJdl. l'alcat A. 

merlkABQum•llernltft mü 
ld onlara maJı:adnn anlattı: ıörGelD. ea Jtuaıell '"' 1mu1ı 11ıı1r lluDio 

- Herkes evine d&ıelılllr: .._ 1e 0e ... ,be, ... adıile& .. ,..lı ... 
da ~ oturablUnlDls: ,.._ • ı•--. utıılE ftılll)eMeld ller tDr. 
DIS 1dmle Jr6jden ~. • i h+4*, •ıl• W tGplle-., 
as b'*1armDdu IJd le ta.., a o1& .BerDe ı- utu ld artdl 

........ deable ••Cfllm; Mruj°'"'.:::',::. ~ Wal 
~ 80llra d&leeeib. Ullu edlacıl.W ..... ,,_. llUtıe ~ 
clunuams Jray:rlılarm Jdl9mı .. bdıat ..... ~ - -tlaldıet 
......, (DemtMNr) ............. , ............... ..... 

Hava ordumuza 
iltihak eden gençler 
Dun Ankarada Zafer Abidesine 

ınerasimle çsl'3nk koydular 
A.aDn. 1 (A.A.) - Bava .ırdumusa •lUbü edeeek "l'Drk bava ilana. 

11111 pdlkll MSIJ'lama > ııvua.. lkln<'l devre ıf"Dtl•rl llqön, aalertade llllUdo 
maka olcluju "uılde Ulua meydannuı &iılerek zafer Ulldelllae feleak koJ• 
llRlflardır. aa merutm ........ ıuıotere ulk arabDdaD M7tHl 11ıı1r ..vıt 

ıe-bllrl1 ıöeterUmlftlr. 

Yaz megvelerı çok 
bereketli ·alaca/<. 

Yurdun muhtelif y~rlerinden gelen 
haherleregcre bilhaua erik, ıeftali ve badem 

rekoltesinin çok yükaek olacağı anlaşıldı 

Bu aene az olan loş mevvalan 
'D:.,cudu çok a-~' • :; ndan fiyatlı· 
n yUk11elmlı;tlr. Bu ytllaıelişln bı
lıca sebebi birçok kUJ meyvalan • 
n. mutat va.!ctmdan evvel çekil 
mit olmasıdır. latibsal mmtakala • 
nndan da muvaredat <;:>k azalır. • 
t7. 

Halde hemen hemen armut hlr 
~ISrtllmemektedir. Ankara armudu 
Uzerinde muaı- ele bazan ha!tadcı 
>trkaç sandığa inhisar etmekt ·· 
Elma da pek az ve flyatl"r c;c· 
vUksek•1r. Me1•ftut elmalar da lyl 
c-1 •• s değildir. En aşa{; kıymetli " ! 
malarm sandığı 50 liradan yukarı 

!atılmaktadır.. F-.,een buaene el -
ma rekoltesi çolr az ohnU§tU. 
Kıt meyvalarmm az olmur-~ 

"'lulı:abil bu ıene yaz meyva1armm 
~k bol olacalı ştmc!i1en gl5rlll · 
mektedlr. Yurdun mı1'•t ... ••r ve,.'e -
rtnden haldeki toptancılara gel"''" 
malümat her tarafta ~erek çiçek. 
te olan gerekse tetekkW etmi! c' 
ıneyvalann c;ok borekeUl oldufu 
merkezinddir. Bllhaııaa erik, ıef -
tali ve badem" rekoltealnJn vtıaek 
>lacaih artık kati bir tüU a1ın11 
tır. Diğer meyva a~lannm da .. , 
-:ek fazladır. B· ında ba9hca Ar 
bu sene bahar ay't..rmm gayet sn . 
zel geçmekte olu• w ur. 

Ticaret 
v111aıetamce 
teıbıt elllldl 

Yapaiı ihracat liMnaı 
yalnız ticaret ofiaine 

verilecek 
Ankara, 9 (A.A.) - Ticaret V ~. 

klletlnden tebliğ olulll(luıtur: 
1 - 29 sayılı ltoorc:linaayon ka.. 

rarmm birtncf maddesiyle v"rf1mf.ıı: 

olan aallh.iyete istinaden, ' • ·sat 
Veklletlle mU,tereken memleket 
dahilinde iflenmemit "natırrel" ya
pağtnm. 1941'42 mahsul me'V'simt 
devamınca azami fiyatlan qağıda 
~österllmiş olduğu veçhlle tellb't 
ol.,nmuıtur . 

2 - Buna veya htanbulda çu
valeız ve kilo bqına kuruı olaNk 
yapafı esas fiyatlıırt tunla ır : 

BUBSADA: 
Verinoa kirli 170 • yar.mkan 

kirli 150. - ve merinoe kuzu 130 
kuruetur. 

18TANBULDA: 
Trakya mallan 81, tıp 'l)üya 

harmanına girebilecek meqeler • 
den Buru. Bandırma., Balıkesir, 
Karacabey. Kemalpqa, Yeııitehlr, 
Manyu, Gönen, Biga ve Bergama 
mallan 75, lzmir 73, Aydmlı 73, 
Anadolu ince 72, Anadolu kaba ~ 
şark ince 73• prk kaba 68, Emı. 
rum kızıl yüzde ı O beyazlı 75, Van 
ve Erzurum kızıl be. azı "Karakö
ae dahil'' 73, Karayaka ve koç 60, 
kUT'Uftur. 

Deri fiyatlan alt oldup cimin 
yüzde bet nokaanlle, mevaddı ec· 
nebiye toleranalarn1a nazaran ten
zil.At mlktarlan ve özurlU malalm: 
fiyatlan teamWe göre ve yukarda. 
ki esas fiyatlara kıyaaen takdir o-

Edirnede 
Mimar ıııaa rçıa 

Uıtılal Jlpdiı 

lunur. 

1 ... _K_u_c_u_K_~ _H_A_d_!~-- tt_l_E_ti_..I ıs~ ==~~!:ıtt!u~:ag:~ 
zam! fiyattan, yukardald ll:incf fı.k 
rada !atanbul lc;in tesblt edill!'iıı 
()lan eau fiyatlardan latanl ..ılda 
fabrika veya ticaret ofi8i de'008U 
na kadar hakiki nakil maarafları -
IUll ı.pıl1l nretl!'le buhıaur, 

Ed1nıe, 18 <B•ml> - BilyUk 
..llmar:Sıiunm &5a Qa.O ,..~ 
'1n1ınaııet1euıe dlliı Setlıniyep-. J.:'.!ı 
ftrtifal yapılmıgtır. 

İhtifale latikW marştle bqlan • 
m § ve mlltealdben mimar Keıııal 
AltanJa muallim Asnman birer hf· 
tabe irad ederek Ttlrk yurdunu 
bet yUze yaknı sanat lhırt ~"lle be
aeyen bUytlk sanat d&hJmlsln l:a -
yatı ve eaerlerhıl an• .. tmı,lar ··.:r. 

Bunlan gençlerin hevecanb nu -
tl•kbm takip etmiştir. 
Minıar Sinanın ölüm 

yıl dönümü 
Şehrimizhı t · nDlDUIJ mlmarl."!'1 

ve aWradarlan, ISIOmUııUn 858 tın. 
cU yıldönUmU mUnasebetlle, bUy'''t 
T1lrk mlman Sinan'D, f .,,.,'IDalll 
yedek! mearnu ziyaret etmlfler -
dir. 

Anapa Ilı l'Oıta . 
aallUyatı 

Baltan harbi y1lzllnden Bulga • 
rtatan. Yunanistan ve Yugoelavya 
Ue mektup teati edllememekt - ··-.. 
Diğer Ba ~'-an ve Avrupa memle -
ketlerfne Romanya • _..," mtı?ue
llt yamlmak+•~ır. Fakat bu e:. 
haftada bir gU.-ıe inhisar etme!:te
dlr. 

Avrupa battı tlzerinde de yalnız 
UzunklSprtıye kadar tren lef erleri 
yapılmaktadır. . 

Altın fiyab 
Dlln. bir altmm fiyatı 23 ılra 80 

k •:-tı,tu. 

• Beıed11e ıabbat lfl•rt müdUrluıtl 
Mart eymda 10lt yt7ecek nQmuneat 
tahin etmı,ttr. Bunlarm 180 ı pyrt 
mavatık llrllmQfUlr.Ullhl mendcllla 
aıbaa ~,aa~~ w.-. 
mel< ııtununeainden at. ~ gakJINI 
franCllJa aHmnaellrt -UM& m..ııa 
l&'tlbr.~ • . • l'ram..,..,.. tı&tllllı ed"m ...... 
lan'111 yen· aktaral&IJ blletlerlll ran· 
danam, tramva1 idarem tarLIDdan 
teı'>lt edilmtıttr. Gilııd-, ' 1rlDci mevkı... 
de 1200. ikinci mevkide de ıaoo bilet 
artedllmektedt:" 

~3'fık tlcreW p&mlar da flmdlJe 
kadar ancak 200 tane atdabllmlftlr. 

• nyat murakabe ~ mahl6t 
kahve ft çay •bflamıı lrontroı et. 
melctedlr. Elde edilen mahlat ~
belecl.Je ldm,.U.O..mce tlll1ll edlleı
ceırtır. NeUcede bir klnpJdılc nı.betı 
bulunacakbr. llaJalQ~J •• kabve 
Y't meıru kir lladlerl k~ mabte. 
meldir. 

• l"erlk6ytlııde btr balckal dtlldrl. 
anıda •kl•nmıı m~ mllrtard& kab 
ve ıtr>ku bulUDJDUflur. Kahvelerin ak 
ıand!JJ ;·er, ldlltlt o1aralr "balmunua
tur. Bakkal. aa,.,. ftllblıtfUI'. 

• !Hakth1 imal eden ta1ıdblu' .. 

·~ llltlrllmat ed8Nll 1*lclDerlae 
verlltD 18 ~ mnm fmDedua .,.._ 
rlleD UDd&D Qn olaralc ft ma.taJcl
len nrllmealnf tatemtıterdlr • 

• Beıedl,. bulrulı mtlf&TtrlJll, ..... 
gazi kumpanyatarmm muJraftleuıne. 
lerlDe na,.\ e4tp etmedUdertid tetka 
etmettlıelu. Kumput7alum tartfeJe 
zam talepleri kabul edllmemlftlr. 
Amaayada zelzele oldu 
~ 1 (AA.) - Dan aaat UI 

,.ıırtad8de ima dND ooJr pddetu 1ılr 
1&19Dtl okla. lluar .. •:rtat JOlltul' 

--------

ın 1ıop ..,... ,.... ..... lıltbltUc -. V akıt 
~· llunl kaoete. ldMle ldlnat Aaım Us, Aüara4u tew.18 yar.. 
edee yebekıDcUr. HDntJe&" ..u ı1m11g,, ··BaJllaa .,...,.a b.rfıanda 

~· a~ olan ln&ilterecd mn.. Türkiye ne yapacak?" ba§1ıklı yazı. 
...._. bDttbl mene- .., fllmdb8 1111da. harbin S.JkanJerda l"D!fleme. 
alalıl1melr ICbt Amerikan demollrML il Uzenne TnrfdJmlD Ytman ve Yu. 
ıdnla de' .,.... ld4* Dtnmda tıldaJe .._ plavlarm yamda harbe gtrlp girml. 

tlralc etme11 lbmldl. çanııa öte taraf. yecetf etratmda fUrada burada -ı. 
ta AhnuJ'8, ltalya "" ~ ,.m ler eurulduğunu ve bumm pek tablt 
bMüll ıattpdat " matlaklJ" reJlmle- oldut".nıu, anlatan.il. TUrlı • bıgilla ve 
rt elele ftl'Ddtlerdl .,. dlbaya Mklml. TUrk - Yunan u•eamalan n1'llıtu.z 
retıne ıös dlkrnltlerdi Bak " ...._ kalmak prt.ile Tllrk1yuin barp tı&rı. 
Jeti tıemeU ed• ııatU mllletler de 11ıı1r et vus,.ttld Dndı&taza ettflbd,, bu. 
araya ~ daftll ~ ıOn A.Jmanyanm ltaıyadan a:yn ole. 
mele ~e ...._, lblrer ~.-il rak ıeca..a. PGmlf ..,....,... Tuu 
lrtbndarlar. <lambarrelll Bmveltlll blatan IJzeriDdek1 dQfmU tuytklnl 
lnayalc oldata yudan b&relletl de. arttmıuı old1JluDU. lalrat bakakl DOk 
bloluuıll re 11111Mae oldala ftMet ftl • tadan harp ~ tü cleliflkUk 
teeanttdtt \-etdl " demoktMI mDcıoe olmadığını. onun tc;tn TtlrJd)'e pnk 
deleelal ..,..._ lmdlıl bir cılbM ~ Y1111antlt&n ft PN'lı !ngiltere U• 
tıııbeıııiaQ> ~ r.ter Nıdmdlr., ınneat ltUtak mıaahedelnt ahkimı 

4 - Kendi fabrlkalarma...muk 
tul yapaklann tedariki için SDmer 
Bank mObevaa te~kllltt vUcude ge 
tlrdlll yerlerde tulunu ticaret 
ofisine devretmek bere, yukar ,. 
iald fiyat esulan dahilinde ilen • 
cDaine arseclllen yapak••n at.m 
alacaktır. 

5 - ımıt 1&naylln lbtl~lumm 
tatmininden llODJ'll ihracata tahld• 
olunabUeoelr yapalı mlktarlan ti
caret veklletlnce tayin olunacak. 
tir, 

6 - B0 .. tncl fıkrava g6re ibra. 
cata aynlacak yapak1arm ihracat 
llsanımı'Jl ticaret oflaine verilmesi 
takarrtır ettiğinden, 1Hl - 942 
mevsimi lmtldadmca Jlaan.s talebin 
ie bulunulmamuı l9in, keyfiyet 
2/ 13477 eavıJı kararnamenin tat • 
bllrma dair talimatnamenin tlçlln -
cl1 maddeal btlkmllne tevfikan all
kıı~ulal'll tebliğ olunmuıtur. 

7 - lıdncf ve UçllncO fıkralar 
muclblace bulunacak fiyat hadle -
rinden herhangi bir ınıretle fazla 
ftvat teminine gidenler baklmıda, 

milli konınma kanunu bUJı:1lmlerbıe 
tevfikan cezalandırılmak bere b. 
nunf takibatta bulunulacagı bildi. 
rillr. 

Dünkü ibracabmız 
Dan, lngl]tereye 860 bin liralık 

tiftik aatılmıgtır . .Ayn·'l muht · ··r 
memtekf"tle•A •• muh•·'!f mallar 
~~ndt>rllmlcıtlr. r·· . .. fhracatm 
vektnu 450 bin ''-achr. 

dıalreıdnde Balkan barbt brpmada 
ı~ muharip vazfyetlDI muhafaza et• 
mege karar verd11lnf ve Ttlrkt:yenln 
5lmdlye kadar otdutu gibi bugOD de 
harP harici bulundutunu bundan ba.;• 
ka -ntrk • Bulgar Ankara dPklAn.syo
n aile Tl1rk • Sovyet bitaraflık dekll• 
ruyonwıun da bunda &mil oldlJIUDU 
867ıtyerek diyor ki: 

~·Demek oluyor 1d Ba•ut!Lftl6 
Alman tecavUzlinde11 sonra 'Illrld· 
,.at"ıln flmdlye kadar olclata gibi 
harp harici vazl7etlnde kalm .. ı 
tamamen ahdi mlikel1eftyet al!.;i..r 
mma anıın olarak ahDDUt bir ka
nrdlr. Şu kadaa var ki bu karana 
ıUc karar old•tma• .. ......., ur 
malıdır; d.ra Ttlrkl1enbı eamiJe& 
.......,. letnde ceıeJU e4en ...., 
hareldlerlnln ,.,... ne ılbl lllıd
taflar ıöate~nl bagftudea tw 
)19 ebne1' lmklnınzdll'. ltarp h .. 
reketlerlnla yeni blld• 'lf1a1'1 b~• 
tıoıtla •er gibi vulvetl tftkl'l edeli 
ht\W."let ye11I ı ftl'ILl'lar almak zaı •· 
retlDde hlaNBr-
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l~~~~~1· ~iil8Dim 
Hasan Rasım us 

İDARE EV}: lstWııı AıUa cMımt 
~ ..... :111111111'6 ~ .. -·lıMh!IMlll 

Yan ialet:' _ lelefonu' 23~72 

eni harbin • 

KIZIL KiTABI 
:Jdue • ~ 24370 
UiP • • 20335 ;•···················· 1 ABONE ŞARTLARI ı 

• ,. ,..,. c- 1 
W & .. tılı ttAO ar. 27,09 ar. 1 
• • .,,... .. 7..SO • ...... • 1 
' • •rlıt t.no • s.oo • J ._ •• ,.. uo. ...... ----------·-· - 'Ra~ıldığı yer l' a .ıt matbaası 

Hadiseler ................. _ ...... ,".~ · 

Ve Tarih .. ~ .................... ........,.. 
Nışan ve tebrik ... 
lngıliz donanmasının Akde

nizdeki son ?.aferi üz.erine bu 
fi!o amir~h~m tebrik edildiğini 
aJanslar bıldırdiler. Bundan ev 
Vel de başka bir muv.::ı.ffakıyet 
dolayısiyle nişan almış, tebrik 
'Öilmisti. Bu harpte şeref kaza
ban yalnız o değildir; geçeq sene 
~a~lar için muvaffakıyet yılı 
ı~; bır çok Alman generalleri 
llışan aldılar; terfi ettiler, m~re
~l oldular. Bu sene Yunan 
başkumandanı Papagos da BrL 
tanya imparatorluğu niı:ınnmı 
l<azandı. 
Bazı meşhur :ı~erlik ve dev

let • damlarının resimlerine bak
tığımız zaman göğüslerim bir 
nişan se~si halinde görUrüz. 
Nişan mutlaka bir zafer ve li. 
~·akat alameti olmaz; çok za
'ltıan herh::.ngi bir devlet. l:acka 
bir devletin ve devlet adamlan
rırn dostluklarını kazanmak için 
ıiynrct. manevra müzakere gibi 
~bhanel rle nişanlar verir. lm. 
J>aratorluk zam~rnmda bizim de 
bir ~1\ c:esit nişanlarımız vardı; 
ırıkılaptan sonra bunlar kaldı
t'tldı, eskiden alınmıı:ı nişanların 
takılması da yasak edildi. Bu 
ilel"(?f Y" lnız istiklal madalyesine 
ltıUnhasır kaldı. Son zamanlarda 
~nebi devletlerin verecekleri 
lliŞanların hediye mahiyetinde 
lıeıa.ket icahı olarak kabul olun
~~ı f~kat takılmaması karar. 
"'Şll. Sovyet Rusyada inkılap
tan Sl:fflra ibiltün u.nvan. riitbe ve 
llırrınlan kaldırmıştı; fakat son
ı-aaan askeri rütbeler iade olun. 
ıiıığu gibi bazı nisanlar d~ kabul 
"dildi 

Bizde nişan tanzimatıııdan 
@Qnra Avrupalıları taklit fü~eri
lte ihdas olunmuştur; daha evvel 
lladişah veya vezirler tal'Q,.fınd. ı 
takdir edilen devlet adamlarına 
"e kumandanlara hil'at giydiri
ridi. s~rayda bu merasim bazan 
hUyük bir ihtisam içinde yapı
':dı. Bazan bir değil birka" 
hıl'at verildiği olurdu. Bir tanesi 
"ardrr kı tarihimizde bir misli 
~aha yoktur. 

10 temmuz 1584 de Özdemir 
?flu O .. man paşa Kırım ve Kaf. 
~ Eeferinden dönmüştü. P:;ı.cJi. 
!!ah onu Ynlıkö8'künde kabul et
t ; Oaman paşa içeri girdiği zcı. 
illan onun muvaffakıvetlerinden 
() k~ar memnun \•e heyecanlıy
~r ki saray Metlerini unuttu: 

- Hos egldin Osman, otur! 
Dedi. Paşa yeri ve padişahın 

'Yağını öptü. Padi~ah: 
- Otur, Osman! 

ı. Diye ısrar edince oturdu ve 
'\lllktı; bu hal üç defa tekrar 
~ildikten sonra oturdu: üc;üncü 
"tur~m arzusu üzerine son 
~rpleı ini anlatmağa bacladı. 
~tas Hanın bozgununu takdirle 
arşııadı: 

rL - Gür.el hareket et.mı~sin, 
'1tnan! , 

Garbi Libya 
terk ediliyor 

Harbe girdikten 
sonra 

iTALYAN 
ZAYiATI 
284195 1 

kişiyi 
buldu 

Sovyet - Alnıan 
n1ünasabab 
gerginleşiyor 

Sovyet badadu
dald Almaa 
ıeblrlerlnde 

Işık söndürme 
denemeleri yapılıyor 

Göriinmigen Ordu 
Alman ve İtalyan 

kuvvetlerinin derin 
surette Mısıra 

gjrmelerine mani 
olmak için 

BUGfJN'ON EN TIBL.KELI . tASUSLAtJ 
ı·enı Avrupa harbinin en ıehliıreli cıwıuıılan, ~hııl~etleri, halatları, f!N"lk 
allmeUP..n. "'tbik eUakleri uııullPr, f'n he~ ccanlı ınaeeralan ... 

llııır lladadaad.akf 
aıkerıerıe ııcata 

gbeanmek 
karar ıaştırıldı 

Polonya, Norveç, Holanda Belçika ve Fransa 
harplerinde oynadıkları roller 

Londra, 9 (A.A.) - Got.hen -
burgda çıkan Gotterbonı Posten -

la glalll beyaelmllel en teblf ll ell 
caıaıana blyllı ıerııı 

A. MENGHAM 
\"asan: o.- mekVbi profHorü tıwçö 24 general ile bir amiral gazetesinin berlin muhabirine göre 

merkezi Polonyada Lidz. §arki 
Xc,·~ ork, 9 (A.A.) - Ofi: esir düştü Prusyada Koenigberg ve Polanya H. D. 

ll 
Londradan bildirildiğine göre, da Lüblin şehirlerinde ışıklan sön 

Derncnin 160 kilometre şarkında •~ndra, 9 (A.A.) - Harbe gir- il• 
ve Mısır hududunun 120 kilomctrf' uiğindenberi ttalvanlar, ölü. yaralı dUrme tedbirleri alınmaktadır. Bu • 
garbında Tobrukun düşmesinin pek ve esir olarak 284.195 kişi kaybet- şehirler Sovyet hududu. civarmda 

PEK VAKINDA 11~11~,I !1
11

.' 1~ 
k ı t bulunmaktadırlar. yn I" gibi ~t:üğü, sah gecesi, mlşlerdir. ngilizler iSe talyan 

gay-ri resmi bir menbadan öğreniL müstemlekelerinin zaptında 23 şu- Muhabiı:in bildirdiğine göre Al
miştir. bata kadar yalnız 2966 ki§i za~i et- manya şarkta bir hucum ihtimali-

HABER, SOTUNLARINDA 
İngiliz hariciye nezareti eksper- mlşlerdır. Eesirler de dahil olmak ne karşı bu tedbfileri almaktadır. 

lerinin ileri sürdüğü fikre göre, üzere İtalyan zayiatı şu suretle tak YUGOSLAV PAKTININ 
General Vavel garbi Libvayı ter slm f'dilebilir: BIRAKTIGI TESİR 
ketmeği, bütün gayretle;inİ Bal _ Eritre ve Habeşistanda 5 nisana Stokholm. 9 (A.A.) - Buraya ge· 
kanlara teksif eylemeği ve Alman kadar 20.169 kifJİ, len haberlere göre SovJet- Yugoslav 
İtalyan kuv,·elleinin derin surette Trablusgarpta 4 marta kadar 24 paktı Berltnde bGytlk blr tmr yap
Mısırın dahiline girmesine mani U general, 1 i amiral olmak ü:aere RU§tır. 
olmak için büyük sıcağa, çöle ve 140 bin kişi, Stokholm Tidningen gazeteainfn 
Mısır hududunda bulunan kıtala _ İtalyan Somalisinde 1 i gene1'8.l Berlln muhabiri diyor ki: 1 

1 3 "Hük~met mahfllted v-~ .. etiıı ha· I nn harekatına güvenmeği karar _ o mak üzere 1 bin ki!ji, yani ee- .,,._,, 

MflUIAB 
Nazlı kayısı 

Jm;tıımıştır. man HH.195 kiai. llhazır sthumd& Sovyet hareketitıln K ---ı. 
- ~ • a~'M da yakmda - .. P.,. 

MUSA\"\' A DCŞDÜ Arnavutlukta 8 şubata kadar j. sebepleri hakkmda hararelli tahmin- kat onan &dett her Jd eılrttir va. 
Kahiri', 9 (A.A.) - Jngifü: u talyanlar 93 bin kişi kaybetmiş - ler ytirütmektedlrler. Bu malıflllere kit az dt>\'&m etıMlr ,.e •flllıdlıdmi 

nıumi karargB.hmın tebliği: !erdir. göre SovyetJer blrlifinln bu harekeli. pek yik8ekte. tutmak elclap.daa 
Trablusgarpta. vazif Pleri ba~lı - Sovyetıer birllfinln Berllne ;kartı haıto ha "ene de ~ne öyle ~ 

ca kuvvetlerimi?. tahaşşütlerinl ik - @' ~ J r~ J saten d08t olduğu hllllllnl vermekten \'e kMeılert dedn olmıyanlan gtt-
mal edine.iye kadar düşman il<'ri '~ -~I. ı., uzaktır... sel kokUHndan mahrum bınlmn• 
hareketini ya,·aşlatmak olan geri ;\U{ılfl(~,.... ~\'YET F.ı,çtstNtN Zt\' ARETt ğı tahmin olanablHr ... 
kıtalarımrz dün adetçe üstün ku\'- Rerlin, 9 (A.A.) - Yarı resmi Ba gtiRI kokulu y"'""8 lcencll-
vetlerin §İddCtli hücumuna uğra. • Londra, 9 (A A.) - Müstakil bir menbadan bUdiriliyor; ahal • kadar kibar tatınuı uaa. 
mışlsrdır. Fraruı.z ajaruıfna Kudüsten çekilen bir Berlin siyasi mahftllerinden bil • nr.dendlr~ 

Eritredc dün öğleden sonra tes. telgrata göre hUr Fransızların şefi clirlldiğine göre, Sovyetler Birliği - ! Bir kel"(', ilk , ...... Çlnde Malull
llm olan Musavva bugün kıtaları- gene .. al dö Gol Mısırı ziyaretten nonra nin Berlin büyük eJçisi Dekazano( mMmclan: BfHrl<111nlz ki ka~ lllda 
mız tarafından işgal edilmiştir. Bu kısa t-ır mUddct KudUs ve Haytada hariciye nezaretine gitmiştir. Pekht ~hrtnln .trafındalll daği~ 
arada müteharrik kollarımız cenu . Jtalmış ve kendisine takdim edilen hür Alman hariciye nezaretinde !ÖY.· da ')'ril,mt,ttr. Sonra4IM ~ 
ba ve cenubu şarkiye doğru Pdes- Fransa taraftarlarına teşci edici aö7- lendiğine göre bu ziyaret mutat mem~kf"tlerdt> yetlptrfhnitM 41e 
sieden Gondara giden yol boyunca ler söylemiştir. te>maslann birinden ibarettir. kayın IUc ntanınt 1llr terli ........ 
ileri hareketlerine devam etmek - • Budape§tc, 9 (A.A.) - Dahiliye madıifadan. Çindea gf'lea ipe• ~ 
tedirler. nezaretinin bir tebliğine göre yaban- Japon .... Çin va.olan _., ak ...,.,. ... 
Habeşlstanda ricat halinde bu • cılarm Macarlsta.nı terkedebilmeterl· ~Y gfbl ke•4Wnl d......, ,.bekte 

lunan İtalyan ı<ıtatarn\ın talcifün Iı;ln ~uıl tilt ml?z\ını;v~t almalan ti . . ~·· Gelıle 11k "1ltaftldr (lllt .... 

devanfellliilelitedft. 1cap dni~r. arıcıye nazttl ·"'1·~ ~!~,·~ 
B RJ~tSTı\:vDA IS:· BIT'l't - • • Vaşington, 9 (A.A) Otf: Fran. .., • .,.~ ~ -~.v~ 

Londra, 9 (A.A.) - Röyter: ııız bOyilk elçisi Henry Baye dUn lşgaı Molotofla yeniden üç daha demokrat elduklarma ....._ 
Musa\'Va'nın sukutu ile 1talyanlarm &Jtınıia bulunmıyan Fransaıım lateel t •• .. t •• ima heDd - Denle • lılr , ..-

Ş!mati Erltredekl son mukavemet te. hakkında Hulle görüşmOştfir. FrallllZ aaa gOruf U byııaı da daha ~ y~ de 
şebbüsleri ortadan kalkml§tır, İtalyan m.ahflllerl mUllkatı memnuniyet""· i\loeko\·a, 9 (A.A.) - Sovyet komi- port.akal dbl. mandaıtaa Pbl 'bir 
ortlusunun mağlOp edUmlş olan baka_ ci addetmektedirler. serler heyeti reisi ve hariciye komi· az dala& _..zlar diye Umft edlll"lıi-
ya.sı ner tfir!U taarruz kabiliyetini Peri .Moıototla Japon hariciye num lir.,. 
l<aybctmlş oıup Gondar ve De881c lstedlklert zaman buraamı işgal ede. Matsuoka arasında yapılacağı bildiri- ŞlmdUd ldba.rhiı oa.• ful)etle
mıntakalarınd- ıctlnabı kabil olma_ cnklerdlr. Habe§istan muharebcl!i ni. len mUJAkat bugün saat 16 da vuku· riyle dol'nı!ııa, pek de izah fıdtl.._ 
ynn Akıbetlerini beklemektedirler. t. hayete ermiştir. Yalnız yapılacak b:ı. bulmuştur. Japon hariciye nazırı ya. mez. Vakii, gtıul lıotmsa lnflanm 
talyanların elinde kalan yegAne liman zı tathir ameliyeleri vardır ki, bunlar nında .MOl!kova büyük elçll!I olduğu «'.&ama ı,ıer, ilandan dolayı. ıer
Asab'dır. Bu limanın ise bahr1 bftkım • Cenubi Afrika kuvvetleri ile Habe~ halde Kremline gitmlf ve bu mllllkat Qf'~ kaysıdan mı, yolm& ktmya• 
dan hiçbir kıymeti yoktur. lngilizle;, 1 vata.nperverlcrine tevdi edilebilir. j da virt' Uç saat kadar sQrmnıtnr. t'a yapma maddelerden mi bllfn.: 

Cemil Sermet, genç kıza ceva11 
verecek oldu. Fakat Şükran de~ 
hal sözünü keBti: 

-. Ha~'lr, Sermet, dedi. Şimdi 

bana kendinizin çok fena bir in -
san, yaşamnğa hakkı olmıyan bir 
alçak olduğunuzu söylemeyin. Bu 
doğru değil, Hayır. hayır. Artık 

ben sizi çok iyi tanıyorum. Bir ma 
sum yavruyu kurtarmak için ken. 
dinizi nasıl denize attığınızı gözle
rimle gördüm. Sizin çok alicenap 
ve mert olduğunuzu biliyorum ve 
sonra bana bu kadar büyük ıstı -
rap verdinniyecck kadar i)i oldu. 
ğtınuzu da biliyorum. Ah, eğer 

$İz isteseniz o kadar güzel hayal• 
ler tahakkuk ettirebilirsiniz ki ... 
Evet. istenıeniz. İsteseniz hayatı -
nızı yapar ve büyük asil bir hayat 
yaşarı1ınız. Fakat eğer istf'sC'niz ... 

Cemil Sennet başını sııllryarak 

kısaca: 

• 41 • Nakleden: f'v1uzafter Acar 

bütün bir ömür sürecek ve seni 
hayatta tutacak olan büyük bir ce
saret bekliyorum senden. Ben se
nin çalı~mam. mücadele etmeni 
\'

0 seni korkutan hayatta başın 

dik, gözlerin yüksek ,.e sağlam ba 
kışlı olarak vaşamanı istiyonım. 

Senden bunlan bekliyorum Ser -
met, çünkü bunlan istcmeğe hak .. 
kım da var. Çünkü sen benim en 
ıyj dostum, karde>ı:;im, ağabe~im -
sin. Seninle iftihar 
hakkım dC'ğil mi? 

etmek benim 

yeyim. nasıl onu ikna edeyim! ... 
diye çırpınıyordu. Yalvardı: 

- Ne olur Sermet, benim Ser
metçiğim ne olur, diyorum. Rica 
ediyorum, yalvanyorum sana. Va-. 
adet ne olur. Çok sevdiğin anne • 
nin hatrrasma hürmeten bana bu
nu vaadet. Kendini öldürmiyeceği
ni \'aadet bana, Bunu bekliyorum 
senden. Mademki bunu benim ba
tınm için yapennyorsun, bari öl • 
mil.ş annenin aziz hatırasına hür. 
meten yap bu işi. 

O saman SP.rmet genç kızuı üzeri
ne doğru hafifçe eğildi, dudakla

" Şükranm alnı ilzerine yumuşak 
temasını btrakırk en mırıldandı: 

- Şükran, vaadediyonım. Öl -
dürmlyeçeğim kendimi. . 

Şükran için bir yemin kıymetin. 
de olıt.n bu ııözleri 11lSylerlren Ce -
mil Sermet sevdiği için ölmenin, 
pek zavallıca bir kahramanlık ol. 
duğunu dilşUnUyOl'du. 

Şükran memnundu. Bu kadar a. 
eı çekmiıı olmasma rağmen hir 
dakika içinde güzel glizleri gülmüş 
til. iyi olduğu zıunıurlar Cemil 
Sermede sevgi ile bakan bu gözler 
!Jimdi sessiz sessiz ağlıyarak Y~ 
!ari Gündüze teşekkilr ediyordu. 

-9-

mez ,kaJlll kolnalu kolonya suyu 
bile yaparlar. Fakat yalnız koku 
~· olanea. en pahafı aım .. t•. 
MD8 !flteleri bile lraysmm yan111da 
Ot'1U kalır. 

~ ka)'llllllll vlfamlnleri d6 
pek bereketlidir: A 'itaminlnden 
yibcle d6rt binden yedi bin olçü
ye kadar, Banu lıılr lylffğ ide 11a,. 
Aı kaynatılsa hile vltamlnlerln hiç 
kaybolmamuı, ha derecede bol A 
\'it.amini IJafka yeml!fleria hl(bi -
rfnde bulaaamaz. Fakat yalnız ı\ 
vitamini alabllınek için olanea zey• 
thlyaih fJllginarla lııaklamn 1tserl -
ne • A vitamininden ybıle )'iz Wn 
ö~ ' 'erea • maydanoaclu biraz 
serı-ek pahaca byaıdan pek • • 
em gellr ... Bl vitamini ytbdc an -
cıak 9 Mçtidllr. Slnlrleri saldnleıt
Urmek -. .. vlfailihle Nzam ~g: 1 

..... cuertır cralıa Ha• flatht 

.. ,.... ııl)'IMle9lal ffi'lr, B2 rita-. 
mW 71bde 4! ö~ilr, hDdaa ela• 
ı. lulMnıı ~e.e auıeriğt daha 
9C1IZ ~etlrlr. C vitamini de ~ 
ytizdo 1 O mlHgram. Bir telk limon· 
la iki bardak Jinıonata ~inde ta-
8&1l ona beş mhıBnl balar, •. 

Madenlerbıe ~elinee, en itinin· 
la o• Ud madcndea iyotla maa~a
aez elaılk. Blrtnclslnln eluılkll~
den dola), tiroit ~dde5lne hiç 
faydası olmaz, lkhtt'l!lllnln cblkli• 
ğlnden çellk madf'fll • yilzde o.• 
nispetinde olmakla IM-raher - il(' 
yarama... Fosfor madeni yüzdf' 
ıs itle de ldftel 15 mlHgram oldu
iandan lkhılndf'fl istifade &n«'ak 
ytizde 6lS olar ••• Yala,m , ... an 
et~rin*' dolgunluk ,.~ potu
yom mad<'nl, vti7A1e SOO mlll~ram 
olduğundan habn q~,lacak mlk • 
tard:ıdır ••• Bir de kafflı ekmek1t> 
yenlllrse kaYAmm alkalenllll ek -
mek ek,tHitfnl tamam karşılar. •·r. 
kat lnsaD ka~'Sı alabllecek lnldl'f't
te olunca ona fkmekle yeyip k,,.. 
ku!lona azaltma..... 

Kaysmm Jdbarbinadall dolayı o
laca,k ki, Mkl zaman beldmlert o
na b~ de ytlz ,-eımemtşlenll. Yal· 
nn Calln08 bekim bitin yeadlle
rln aleyhhıdc olduğu halde ka:pı
)'1 ytlkAekte t"tmoşta. O bDytlk 
he'klm de eAkl Romum Jdbar bu
talanna hizmet ettlif ~ keteAi 
gayet derin olmutfu. Onan gibi de
rin kesesi olanlar ~ ka)'lllllm 
yalnız dzel koınr.-a d8nyalar ..,_ 
ğf'r. 

Fak•t kauı o kadar ldbarbğm· 
dan \'&7.gC'çfp dt>mokrat oluncaya 
kadar, ka~"Sıya yetişemlyeınler f. 

Oedi. Kendi başına altın if c 
le tutturulmuş olan sorc:Tı "U 

'nun b ına takdı. Hamza 1\Jir1.a 
l'a karşı kazanılan zafer daha 
~~ takdinni mucip oldu. Dedi - Benden ne istediğini bilmi • 

eemerelerini top- yorsun, Şükran. ~ - Onların 
~a.caksın! 

Heyecan Şükranı öyle değisti -
riyordu ki. Fakat kenarlarında si
yah halkalar hlisıl olan gözlerine, 
sapsan rengine rağmen yinP de 
güzeldi. 

Cemil Sermet kendinden ge<' .. 
miş bir halde genç kızın ellerini 
avuçlan i~e aldı. 

- Senin için yapamıyorsam 

mı? diye inledi. Oh Şükran, acaba 
~u dünyada senin için, senin batı .. 
rm için ya~ıyauğmı bir ~ey 

var mr~ 

Günler geçiyor, ölçtıye sığmıyan 
_gaman bir su gibi akıp gidiyordu. 
Yakmda Necdet Yanıkdcreye gele
cekU. Mes'ut bahriyeli mll.~takbel 
kansmı sağlam göğsü üzerinde 
sıkacak ve bütün hatıralar, btitil • 

ümitler bir tek buse ile canlane
ca1ı:tt. 

ı:ln onu çekJ~tlnnek dllşer... · 
G. A. 

ı.Ye altın saplı, mücevherli 
~çerini kendi belinden c-ıkaı. 

; Osman'm beline soktu. İmam 
~lu Hanın hezimetini '.Jğrcnin· 
~ başındaki diğer bir c;or!'!lJCU 
~un bac;ına daktı. Kırım Ham· 

n öldı.irülmesi hıkfıvcsı bı. 
~: p dişah ellerını göğ"E' k 1 

,;:- lki cihanda yüzUn cık olsun. 
·'ilah senden razı olsun' Her r. 
~e gidersen muzafferiyet refi. 
~ olsun, cennette ad~ın halıfe 
:~ ile bir köskte ve- '..ir 
~~a bulun; bu dünyada u:ımn 
""IQdet şerf ve kudretle ~ ! 
~bedi. Verdiği iııaret üzerine 
~;llıağası, Osman paşayı aldı; 
~~ dışarısına çık~rdı: göm
~"*.irAt ~ Padila_. 

Dedi. 
- Hayır. biliyorum ~f'nnPt, 

senden ne iBtediğimi pek ıilıi bili • 
yorum. Senden beklediğim en bü
yük cPsareti g(istcnnc. Ha~'lr Ser. 
met, bPnim senden beklf'di~m hır 
an icindc vnnıp slinC'n vP anrnl< ır1n

'1a, seni ölilmro ır1iirükliVC'CPk ()'"" 
o me.,'um makinronin trti~'li <'ek . 
cek kU\·vetı veren cesarrot deı'ai 

Güzeldi ve bu glizelliği dünyr 
tc\'kleri için doğmuEj bir kadmm 
giizelliği değildi. O temiz bulutlar 
arasından inmiş ve ideal a.. .. k için 
varatılmış bir insanın ı;:-üzelliğine 

cıahipti. 

Ccmıl SE>rmet, genç kızın bu 
<ıozleri karşısmda sanki bedeni bir 

• rn.p çf'kiyormuş ~bi kıvranın~ 
-.na l'n<.rmen mukavemet etti: 

- Hayır Şükran, dedi. Bunu 
elbisesinden bir kat gıydiı d · qana vandedemem. lmkimı yok ~ 
Kemerine han<'f'ri soktu ve h< l dPdem~ bunu 8ana. 
n~ eorguc1!1". taktı; tekrar •. - ŞUkran Plindı> • tuttuğu küçük 
dışaha ~etırd1 Konu."'1a dort 
saat nür<lü: ÜC' ~afta sonra fa mendili dudaklarma J?'Ölürerek ~ 
sadra.zam oltlu. dlkU\·or: 

Ve gözlerinde büyük bir mcr • 
hamet olduğu halde Şilkr-anm göı 
lerinin derinllkl"rine bakarak dP
vam etti: 

- Ne kadar sarardın Şükran, 

yoksa JStırap mı çekiyorsun !en 
de. Seni üzdüm. Endişeye düşür-
dUm. Hayır, ben eerun gamlı. en. 
dişeli, üzüntülü olmanı istemedim. 
Hayn" ben ~nin metı'ut olmanı, 

Wtiyorum Ştlkran. Titreme 6yle .. 
Ytlzllıne, gmlerlmln içine bek. 

Ştıkran ttaatle nemli gösterini 

Kadircan K.allı ı - Ah Aflıllnm, GD& ae.,. · Oecua-.Z ti !Jf 1 t ,......., • 

Cemil Sermet bu anı dUşunU • 
yor. kendi kendine: 

- Bu giın vakındır, nem de 
cok yakm .. 

Diye .sb:-,-leniyördu. 
Ve bu feci saati yakınlaştıraa 

günler Cemil Sermede pc"k uzun 
geldi. Bu ıstıraplı gttnleri yapa -
yalnız geçiyordu. O gllnden son
ra artık Şükrandan kaçıyor, genç 
kızla karşı k8J'f1Y& kalıp konuş -
mata mecbur olmak ihtimalinden 
Ul1rUyordu. ÇUnH Ştlln'ana ancak 

fU Jki clUaleyi 8iSyliyd>1llrdi: 

(~-

Polonya ba§vekili 
Ruzveltlegörüttü 

\'aıuıgı<Jıı, Y (A.A.) - Polonya bat 
vekm ''e Polonya kuvvetlen ba§ku. 
mandanı general Sikorskt ne Polonya 
bUyük elc;:isl Clecbarnovskı buı,ün Ruz 
vclUe yarım saat gorUşmü tlır 

MUld.katı mUteaklp general Si.. 
korakl gazetecilere şu beyanatta bu
ıunmuştur. 

"Bu harpten tamo.mlyle demokrat ve 
dünyadaki vazifelerini mUdrik hlb' 

• nıUstakfl bir Polonyanm yenlder 
dotac;a.lı hakkındaki inanım kuvvet. 
lenmiştir, Huzvelt bilıe kartı çok -.. 
mımı hareket ebnlfUr. Bu mm\bttıuı 
8Cllll'& Amerika relırlcumhunnnm Po. 
~ .-dılt bir doıltu oklulU Ulıt. ..... -.... 
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istanbu u sevenler, nerdesiniz? 
İstanbulda yru adığun halde; u

zun umanlar yurt dışmda kahnış 
gibi, bu gUrel şohrin hasretini ~c· 
kiyorunı, Adeta daüssılaya tutul
mtı gibiyim. Bunun için, güne in 
"'ICl\k kolları ehri kuc•alilamndan 
çok enel, mimden ~ıkcyor, t tan. 
bula geziyorum. Sulıı.n hiç dinrul
,yen t dm 1 rın mu ~rd ını dinli· 
yen'."k a\ hıl.a.tin np &ıp oyııa.lı
ğmı canın t\ elimde ta; nıekte
m, brltme ~ n tin! tin! g~tlğtm 
"° '8kl n dolıı1111) or, okmloğom 

mckteıılerln bulunıloğu okaldar -
d&n geçi onun. 

Bntılnnnm inde yeJler cs1yor. 
Arsal !'ine. koca lı;oca binalar ~ ap· 
mıstar. nı~ mahalle rtteı.tebi 

dur ~ or. tlu:d ıim kapı ına tltklll -
yor, k tı 'mi çfltit.rkeh ~tüyo rom: 
\ nnm1da n.ffia.tla lar ••. O arkAaaş
la r ki, imdi baztlıı.rı, bir ~'lğın ha
brny1n. btr &\lll: topt't\ fail ibaret 
kaltlılnr_, 

Sabahın esslzllğtnl noktalayan 

5iıtçlllerin esleri, ~azetccilerin 

nirnlan, çocukluğumun ~lerinı 

hatdahyor. O zamanlar aa. daha 

"af:\k ntinadan, tal ta mı, guğiliiıü· 
hil, torbru ınr, kllfeslnl, cpctfni 
kapan !loknga fırl r, yıl3"tk, ) 11~"\ iltt, 
sert, )umusal<, ı.tür "~st r S-Ol.ı\k -
lardl! sonsuz a~islcr bırakıl'dı: 

- sn .. cu! 
- Sil üt! 
- Sı k bô •• rckk1H 
- Kadn5 fffff l 

-L lla !J., francalaları Ekmekclil 

- Kurd l.ftlar, daatelitar. 
- 'l\letakHs ı_ 

Trabzonlu kalaycı yırtılırcasına 
bağırırdı: 

- Kalayyy cUhl ! 

Ben bu f'ICSI ne zaman duysam, 
korkumdan zang1r zaagır titrer, 

lıirlnln boğazını &akıyorlar z.a.nnc • 

dcr4k; trnlaklanmı hkardım. 

Dlleneder , ftmafla 'beraber. 
icrayı sanata ( !) başlatla.r.lı; çat 
kapı: 

- G ft ola, hayır Olal ~IR gô· 
zün, e\in barkın l~in bir Miılakat 

Diye bes paraJı, onluğu kopar
nuya sına.~ır, blr dilim ekmek Is • 
tcrlerdL 

Şbndiki dilenciler, ekmek istemi
yor, göılcri panda... Fakat kana. 
atksr değiller, kırk para WrclHo. 

lw Anallllopedlat 

-
Elleri yumutatmak ve 

beyazlatmak için 

Bir kadmm gUzclliğinf teşkil e _ 
d n unsurlardan biri, şUpheslz ki, 
Nleridlr. Halbuki el hiftızsmhası
nn rinyPt eden bayaıılarmıız pek 
azdır. Bunün.la beraber, elleıinlıi 

r,üzrılllğini muhafaza etmek bir ev 
hdmı m ba§lıeb kaygısıdır. O 
halde, elleri yumuş~k ve par:ak tut 
trıak için ne yn.pnıalı? 

Bunun gayet prn tik bir çnre&i 
vardrr: 

Bir miktar amonyak ruhu ile ay. 
nı miktarda gliserini bir kap içinde 
iYice çalkalarsnuz. Bunu bir şişe 
;çir0 koyarak sakla.remız. Ellerini. 
ti yıkadıktan sonra, kurama.dan 
önce bu ilaçtan bir :rr.ikta.r sürüp 
u rruştunı rsun uz. 

Bunu bilhassa. geıce yatarken ih
tnal etmemcU&niz. Siıbahleyln kalk 
tığınız znman ellerinizin yumu3ı:.k 
Parlak ve beyaz olduf\'lrtu görür • 
sUnüz. Elinize bir pudösUet eldi -
v n giycrrk ) ntarc..anız bu ilacı el. 
!eriniz üzerinde daha jyi muhafaza 
etmış olursunuz. 

Eli ri bt.>yez ve yumu~k tutmak 
in diğer bir tertip daha varorr: 
Bır bardnk kolon\ a ile bft' bardak 

ilı:i küçük ıtaltp sarı sabunu bıçekla 
toz hali dn k ım-Rmız ve t~ice lin -
ı tırımmız K lı bir Jttvamn. gel • 
dikten sonra Yapdlı bir kap iı-infl? 
l"ıuha.!ııta edersiniz ve ellerinlZl yı 
? 1t n sabun '.\'<'rlne bunu kulla .. 
n ınız 
lur.on ~ ıyunu ka•mmız· lçine 

rin, ffik drt< ) üzUnc bakıyorlar. N c
rcfleyse tel'iiiH7ec6Jder ... 

Tek tiik kalmış ah~p evli ,.e 
kate:;II sokaklardan geçerken, göz 

lerim, cumbanın arkasında, beyaz 

başörtülü bir kadın ba, ı art) or. 

Tolfrak a\ hHu c\1erd~n !IOkağa ı;ii· 

zUlen kızlar arasında t.akunyah ve 
parmak1*rı t<Iflah, ayaklan t ı1o -
miz penbc topuklu, ~lan ipekli 
bir atkı gibi bellnllen fü a ağıya. 
kadar örten ya\ rular yok ... 

l tanbulun mahallele.rlndc, ı;o -
kaklarında. kenar semtlcrlnıle a -
\"are ve mlişfilk dolaşırken, Jçiml 

sızlatan ı;ey, çesmclcrin harap, 
mühmel, peri<ıan halleri oldu. 

C<-~,nclcr giirdiiın ki, taşlarına 
işlenen çiçekler bir oya gibi 7A • 

rifti, Mermerlere O) ulun )'n ptalilJır 

lstalilrılt gi' • snt'.ını~tı. tenoartma 
nauı,ıarın içine ı,rtıl demetleri ser_ 
plhnJstl. Klt.abclerinin hattı bir 
ı;llr kadar gllzel, belitlerl nUldcH 
\'C fymphydı. Fakat bUtHn bu gU-

7clllklcrl ha~ıi eller hozmul', bir 
takım yerleri kınlmıcı \'e badana· 
lanmı ... Mu luklan sökUlmH~, ku
ru birer dcllkten ibaret kalmı~tı. 

Bh:lm kuliü(larımı:r. MU zemzeme. 

!erine alıtımıı;hr. Çe meler, mcrha
meümlfin, lt~'°.dUlımızm semt lUd\lr, 

Sıınatkar bir (•dlhimizhı dedlii;I glbl: 

"Dn1ntl1. b1r hıtıayet dinil!!• ki e. 
Jinllğl 'e pakhğı t.ın11lyc edr.r. O. 
non l!;lnatr ki su lmanımı:ım bir 

rükntt" olniuıtar, u hakkında a
yetler nadl olmuş, hadlcılcr 1!16ylcn· 

mittir, Bunun içindir ki hayır ~ 
\"enler, lst.anbulan h~r t~rafını 

ÇC!ftlelerlc Ü!dediler, lüh•ler,Jen 

sular akıttılar. 

~me oluklahndan clihbü~lü bir 
ahcnklo stıtülen sularla haratetf. 
nl sôndlltcnl<'r. onlatın bliD'ılennc 
dtıa ederler, ruhla.ttna fatlhalıtr 

f otlarlardı, 
l'enicaml, Eminönü tarafmdakt 

musluklan çıkanlcJığı ğtindr.nbcrl, 

*8ze!Uğffülcn, ıtff t:htdcn bir parça -
smı bybctml,ttr. 

Bu gtb:el ccdatl yadlgblanna, 

mermcrd~n, güz~I yuılatdan, "i. 
h'de11 mUW~kep sanat lbldelcrlne 
nlçhı kıy:ıyona7:, Bunlara yeniden 
mmılıılllar takmak )etinde bir him. 

met olut. 
:ltulalda.tmrı çmwm, htanbulu 

Sc,·enler CJemlycUnln &ayın azala
n! .. 

L.J.k.in kime söyle'rBin, eyvah! 

J,AEDR1 

Cildi nazik olanlar 
nasıl trat olmalı? 

Medeni bir adamın sa:bahleyin 
kalkınca ilk vazifesi traş olm~:
tır. Traş olunca kendinizi ne 
kadar ferahlamış ve hafif his· 
settiğinizi bilirsiniz. Halbuki, 
~n vaktiniz olmadığını. ba. 
zan cildinizin hazik olduğunu 
heba.ne ederde traşı ihmal etti
ğiniz olur. 

Bu ihmalcilikten kendinizi a
lıkoymalrsınız. Traş olm~k iGin 
on 'beş dakika bulam~yorsamz 
bUnu uykunuzdan kesebilir, on 
beş dakika ericen kalkaıhilirsiniz. 
Tra.ş 'Olarak kazanacağımı. neşe, 
on beş dakika fazla uyumaktan 
daha faydalıdır. 

Fakat, cildinizin nazikliğine 
gelince; kolayı var: Cildinizi 
bozmayacak ve acrtmayacak şe. 
kilde ti'~ olursunuz. Bunun ça.· 
resi de şudur: 

YüZUnUzü sabunlamadan c·. • 
vel, cildinizin ülJe'ine krem veya 
vamlin sürer ve ~erinizi bunun. 
la o~unınuE. Ondan eonra 
sabunlar ve traş olursunuz. Bu 
suretle, :hem bı~ deriniz üze· 
rinde daha. k61ay kayar, hem de 
cildiniz, ~rek oğuştu:rduğunuz 
za.nıan, ~ bıçağın temasiyle 
m~aj edilerek krentle beelen-
miş olur. · 
Traştan sonra y\l!ıUhtiiil bol 

su i1e yıkamalısınız... Bu euyu.ı 
90ğuk olmuına bilhassa dikkat 
etnıelisinir... Zira. eğer uf ak bir 
kesik \'eya c ·Tık ·varsa 90ğıık 
8U kanı Clurdurur, halbuki ~rcak 
su daha fazla kan akmasına se .. 
bep olacaktır, Yıkadıktan sonra 
kolonya ile oğuşturur ve arka· 
sından tekrar krem sürer ve sı· 
cak pansnnan yaparsınız. . . 

HA BE R-~postası 

Loııdra, 9 (A.A.) - Ba§vokll Çör· 
çll bug1ln Avam Kamarasında a§ağı. 
dakI kararın kabutllntı tekllf etmt,. 
tir: 

Şımall Afrikada, Yun&nlst.anda ve 
· kde::ı.ızde, deniz, lmra ve havalarda 

elde edilen son zaferler mUnaacbeWe 
Avam Kamaram, bu patlak harekata 
lştir~k eden her sınıftan lngiliz kUv
vetle•tne ve keza anavatımda M mr. 
sai gayretıerne bu muvaf1aklyetıerı 
mUnıkUn kılan vasıtalan temin edtul• 
lere. bu hizmetlerinden dolayı yük· 
sek takdirıetir\l d\lkranta kaydeder. 

.R1.HOAZIDE1'f ÇEKIUŞ 
Ço'rçil bU te1tutı yaptfktaıı aonra 

vazlyM. hakkmda izahat vernrtftlr. 
Ayal'•\ kalktığı vakit alkı§larla kar. 
§ılann.n ba§vekil demiştir ki: 

- Alman mt1dt'i.ho.1estyle vaki Olan 
BuıgllZl1iln r:iyru ve Llbyadan çeldl.i· 
ııımuı bilhassa Bıtıguı etrafındaki 

kıymetli tayyare meydanlnn dolayı· 
siyle :ısrarlıdır. Bu meydanlar §imdi 
dUşm-ın cllertndedlr. Bu mUhlm cihet 
haricinde, h1daycttekl nerl hareketi.. 
mizı '!'obrukta durdunnakl:ı da mem• 
nun oıacalttık. ÇUnkn Balkanlarda 
tehlike artıyordu. Fakat ltalyan he· 
zlmcti hizc kolayc:ı. ve ucuzca bUyUk 
topnklar kazıuımağ'ı mUmkUn kıl

mı§tır. 'Üzerimize yeniden dUşmeğe 
başlıyan vecibeler dolayuılyıe Llbyada 
kazanru1darımıza ancak nl8bcteri ha· 
ftf kuvvetıC>r tahSis edebilecek olma· 
mıza ra~en harcld\ta devam etmeğl 
muv'lfık buldulc. 
Bız daha Bingazlyl zaptetmcden 

evvel ltalyadan ~e Slctlyada Alman 
hava 1tuvııetıerl ve zırhlı kıtalarmm 

Trabl:ıs!I. hareketi başlamıştır. Ve ge
rek U:yyarelerlmlz, gerek denizaltıln· 
rımız AJ!'l"an kıtalannı ve tanlclannı 
ta~ııyan vapurlardan rıtUtemadlyen 
vergi nımıı;lnrdır. Fa'kat bu. Almanla
rın Atrllıa sablllndc bUytık bir Zilılı 

kuvvet vllcudıı getirmelerine mani ol· 
marruşt.ır ve olamazdı. l§te bu kuv• 
vetle Almanlar, komııtanlnnmıı>.m 

tahmin edebileceklerinden daha ki.Sa 
bir zamaıı!i:ı ve daha bUyUk mevcut· 
larıa E-erl bir .taarruz yapmıııar ve 
biz ;le dah.a kuvvetli ve müdafaaya 
d:ıhn eh rlşl\ mevzilere çekildik. 

~inDt;U l\ltlHARKHELERE 
ll\'ftZAH ETMEL1TIZ 

Almanlar şimdi L1byada ntademkl 
zırhlı ku\'Vctlerl kullanıyorlar, yalı1ı:ıı 
LH>yanın mu a1aam için edğfl. Mısı· 
rın da mUdafaaııı için çetin ve §ide 
detll muharebelere intizar etmemiz 
l(izımtlır. 

KERl!~N'DE DÖRT BİN ZAYİAT 
VElllLDl 

Bundan on beş gün evvel mu,•affa· 
klye::lerln fasılasız devam edcmlye.. 
ccğlnl, zafeTler olduğu gibi mUVİlffa· 
k~etslz.llkler de bekleneblleccğini, ve 
her umankl gibi her ıeyl olduğu gibi 
kabul etmemiz ıtızım geldiğini söyle
ml§tlın. Bunu söylediğlmtlt>nberl, ev· 
velk! iı!diselere §ayanı dikkat diğer 
b~r takım hl'ıdlst>Jer daha inzimam et
miştir. Keren. flddctll muharebeler· 
den sonra, zaptolunrnuştur. Keren mu 
harebclerlnde zayiatımız dört blfı ki· 
şidlr. 

,U.'RlRADAKI MU\'AFFAKl'FETLER 
!{aradaki bu harek4tımızdan bıı§kaa 

en, Amiral Cunnlnghamın kumandası 
altındaki bahriyemiz, he.va kuvvetle· 
rlnln de parlak mU7.aheretlle mUhlm 
M~.tapan deniz muharebesini kazan. 
mış ve Aktlenizde İtalyan deniz kuv· 
vellnl katı olarak kırtnıştır .• 

Franııanın liıhldamı Uzerine Orta 
Şarkt!\ bırakıldığımız elim vaziyete 
g15z attığımız zaman ve Nil vadi.sin• 
deki kuvvetlerimizin adetçe ltalyan 
ordularına dörde ve ha tti\ beşe bir 
nlSbette az olduğunu ve Nalrobl'nln, 
Har+ıım'un, Ka.hlrenln, lııkenderlye· 

nln. l{udüs'Un ve SUvc~§ Kanalının 

mUdufr-asmı endi§CSiz dcrpl§ edemlye. 
ceğiır.W ve oralarda mevcut kuvv<>t· 
lerhnlzdcn fazla İtalyanlardan esir al
dığtmı7.ı, bUytlk Btltaiiya !mfiaralor
luğun:.ın kahraman hür Fransız ve 
Belçika kuvvetlerinin yardımı istisna 
edilir~. bunların sayısı az olmakla 
beraber -.nzi!elerlnl yapmıglardır. Tek 
başına harbctUğ:lnl ve galebe ça.ldtğ& 
nı ,.e bunu lıAdlaelerln ıı.manııız taztt· 
ki allmda bqardığrlu hatırladıkça, 

teklif ct.t!ğtm kararın kabutUnU iti• 
matın. meclise tavsiye edeblllrlm. Ve 
bunun coşkun bir heyecanla alkışla· 
nacağına kanllm. 

BALKANLRDA 
Çörçll bundan sonra Balkanlar me. 

seleslna geçerek demlJUr ki: 
- Şimdi Llbyadan ve Habcş\ı!tan· 

dan Balki:ı.J1larn, AlmMlarm Macarııı
tanm IBUllSıtıı, Romanyayı l§gt.llnl n 
Buıgaristanı da iğfal ve lşğallnl takip 
eden ınUthl§ ııa.vaşa döneceğim. Al· 
ma.n askerl kudretinin §arka ve cenu. 
bu ıarktye doğru glrlglnl merhale 
merhal!! gördük. Bu memlekeUerde 
zırhlı ve motöriU Alman taarruzlan· 
nm, tayyarelerinin merhametsizce yı
ğılın sı avlnrdanberl devam ctm(\tlr. 
Ve nihayet Yunanlılan ve Yugoslavla· 
rı. h'l~bP karııımağı asll'ı istememiş 
olan ne b<'rlkl ne de öteki Almanyaya 
en utak fenalık ,yapacak iktidarda oı. 
mıyan bu lk! millet ve memleketin 
hUrr~yeUerl ve ecdaUarından miras 
kalan topraklar lc;ln bir ö\Um ııavaşı· 
na ı::-irltıml.ş bulunuyoruz. 

Yu:ıwılstan, menfur İtalyım dikta-

ÇôRÇiL 
HARP 

vaziyetini 
anrattı 

HiTLER 
Nereye 

giderse gitsin 
Elimizde adaletin 

kılıcı 

Onu takip 
edeceğiz 

USrUnlln emri Uzerlne ansızın ve hal· 
nane bir tarzda isWlya uğrayıncaya 
kadar itinalı bir bitaraflık muhafaza 
ctml;,;tl. Yunan milletinin duygulan 
bizim IehimlZde olıı.blllr. Fakat hU. 
kUmetınln hattı har'!ketı tamamlyle 
dUrtı.r. olmUflur. Yunan hUkQmMlle 
asker1 mahlyette hiç bir temasımız ve 
teah!lUdUmUz yoktu. Bizim ic;;ln fev· 
kalMe tecavUze karşı garanti verml' 
olmamıza rağmen Yunıuııstnruı. en U• 

tak bir mUdahaleden aakmdtk. Ancak 
ltalyahlııra kargı bizden yar<Jrm iste· 
diği zamandır ki, yapılmnııı mUmkUn 
olan her tUrlli yardımı havalarda ve 
harp ınaızcmesl bakımından ynptık. 

BULGARİSTANI tS'ttLA 
BUtUn bu: geçen zamanda Almanlar 

YunanlBtaiıa dostluk yardmıtııda tru. 
lunmağa de-ram ettiler ve yenl btr U· 
caret muahedesi fikrlle oynadılar. Ge
rek Atlnadakl gerek Bcrlindekl yUk· 
seıc Alman memuflan ltaı;Yan i!tllll.
sım takbih ettiler. llkkAnundan 1Ub6· 
ren Macarıstan ve Romanyadaıl ge
çen kU-rvetlerln Bulgariatan için oldu· 
ğu herkesçe aşikAr bir mahiyet aıds. 
tkl r..ydan !azla oluyor ki, sivil giymiş 
A'man tayyarecllerlnlh öncUlerf Bul
gar kralmm ve ltl\l«lmet.tnl:tı UıaneU 

ne .BUtgar tayyare meydantarma tod· 
rlcen el koymağa b&§ladtlar. Binlerce 
ve binlerce Alman tayyarecisl, aske
rl ve siyasi polis memuru, daha Bul· 
garistanm mihver ile bltlö§ttlffl açıli:. 
ça llAıi edllmeden ev-rel bu memıeke· 
tın knlt mevzilerine yeı'U!fttll.§ bulun\18 
yordu. Bunun Uzcrtne de Alman kıta· 
lan pek çok miktarda Bulgarlstana 
akıp ptmcğe başladı. 

• fNGILIZ N'AZIRl..ARI. iN 
TEMASI 

Harbin Balkan ) arım adllBlII& g6· 
ttı...Uımestnde menfaatlerimiz yoktu ve 
böyle bir trlyaset de takip etlne
dık. Geçen Şubat sonlarmdn Eden llo 
General DIU orta şnrko gönderdik. 
Bıı.'kar. yarım adnsm6a mnttehlt bir 
cephe kurmak için bir ıeyler ) apılıp 
ya pıinnııyacağ'ını anlamak istedik. 
Atlnr.~-a ve Ankaraya gittiler. Bel· 
grada da gidebilirlerdi. Fakat Prens 
Pol'Un hUkıl.metl JfıUsaade etmedi. JI}. 

ğcr tehdit edilen bu Uç devlet bera· 
ber Oliıiilardı ellerlnıle altmış lll ~t. 
mit tnmen bulunurdU. Bu kuvvetin 
mU,terek bir plan dairesinde sert ve 
mUttehlt hareketi Almanlnrm karşı· 
sına bir mukavemet yUkııeıebııtr ve 
bu Almanlan tamıunlyle nlyeU tin
den <le vazgeçlrebitlrdl. Her halde 
memleketin dnğlık ve anzalı olu9u; 
milnakale yollarmın mahdut bulunu· 

§U hesap edilirse Almanları blc; değ:ll. 
se uzun müddet geçıktlrirdi. Dalkan· 
Jardıı sulhUn korunması l!:lh yegltı0 

çare olan böyle bir mUdafaıı. cepheııl• 
nl pek ilyade arzu edlyorduksa da e· 
suen ttatyanlarla SllV&f halinde b~ 
lunan Yunanlılara kendi lııteklerl ha· 
riclnJe bir hattı hareket tavsiye et
mem"ğe azmeylcmlştık. Balkanl:ırda 
ve Tilrklyede hUrrlyctıeri lc;ln harbe· 
den veya harbetmeğe Amade bulunan 
m!lleUere~apabll cceğlmlz mUuıheret 
şfm..11 blzzartıre mahdUttur ve Yurınn
hları hudutlarında tahşldatta 1'ulu 
r.an mUthlş yeni bir muhıısımla hlıt
be gifişmeğe tcşvl' etmek mcııullye 
Un! üzerimize nlma': lstı>n'ılyordul<. 

HARBi \"U~AN Hı\Ş\'F.Kll,t 

tST.EDI 
Fakat ilk fırsatta Eden ve Dil Yu

n .n kralı ile oo§vcklline mUltıki <>1 
dular. Yunan ba§vekili kendlllğindcn 
hUkQmetı namına beyan etti ki, Yu
nanistan, hUrrlyetlnl ve topraklarını 

her mUtecayize • arşı ht'r ne pahası· 
n~ olursa olsun nıildafanyn azınl'!t

mlıtir ve hUyUk Britnnya ve Tilrklye 
ve Yugoslavya tarafmdnn tamnmiy\c 
yardımsız bırakılsa bile İtalyan istl· 
lllsmm bidayetinde meriyetc giren İn· 
glliz ttUfnkına sadık ıta\acak ve hem 
1\.aıyaya hem ae Aln'ıanyaya karşı ti· 
ınnceye }{adar hitp edecektir. l3tı ve
ralt altında vazltemlZ aşlltflrdı. 

Yunıuıhlar hulilanb kuarct ve ğa• 

zabına karşı durmııga karar verdik· 
te.n aonta ell.mlzden gelen her turıu 
yardımı onlara yapmak bizim 1r;:ln bir 
şeref oorcu ldL Yunanlıların geçire 
eekl-!r1 imtihana tştlrAk etmemiz v" 
BUyUk Brltanya imparatorluğu kuv 
veUerlnin onların yanında yer alma111 
ll'ızım getdiğlnde §Upbe edemezdik. 
Maballınde bulunan <kneral D!l, 

Vavei ve Papagos -Bu son ikisi mu· 
zaffer kumandanlardır- bize bfldlr
dller kı, muvaffakıyet temin edchılC 

cek bir askeri plt\n tanzimi mUmkUn. 
dUr. Tnblatlle bfit\ln bu gibi şeylerde 
tesadUfUn de p:ıyı vardır, Fakat yer 
siz bir hUSU!'iyet gözetmlycn herke• 
de t.c"llm eder k i bu işte bizim için 
iki tcssdUf vardı. Birbirine zıd lehli• 
ke ve vazifelerin ııe dereceye kadar 
iyi muhakeme edilmiş olduğunu bil 
mek lôzımdır. Fakat emltılm ki, ''E\·
vell emniyet,. dUstunına -körU körU 
ne bağlanıp kalmak bir harbi kazan
makta en zayıf yoldur. Binaenaleyh 
Mart t--ı31nlla -Yunanlılarla nskert bir 
anlaşma akdettik ve bunun Uzerlne 
de b!lyUk mikyasta lnglllz ve lmpara· 
torhık kıt.alarmın ve harp malzemesi
nin hıı.ı ek eti başladı. Harp devam i!" 

derken bu bapta. tafıııtt\ta glrişemlye. 
ceğ:lm j?'Jbl ne vaz1yetl ne de ihUma! 
ıerl mtinakaşa edemem. 

Şimdi Yugoslavyaya geçece. 
ğim. Bütün tarihi asırlarca ha
yat için mücadele olan ve ya
şayışını dağlarına ve ·muharip • 
liğine borçlu olan bu kahraman 
ve Yılmaz millet nazi canava
rını t~kin için bUtUn gayret
lerin~ sarfetti. 
Eğer Yugoslavlar Yunanhla • 

ra müstevli İtalyanları sürüp 
attıkları sırada iltihak etmiş :>l 
ı:.alardı. Almanlar harp sahne
sine erişmeden çok evvel Arna
\1Utluktaki İtalyan ot'duları t ..• 
ratle imha edilirdi. Hattl son· 
kanunda ve şubatta d~ bu fev
kalfide müsait askeri vaziyet 
vardı. Fakat bunca küçük mem 
leketlerin akibetinden ibaret Al 
mıyan prens Pollirl hUkumeti 
yalnız kati bir bitanülık takip 
etmekle ve ha.ttA. Yunanistan 
veya TUrkiye ve bizimle fiili 
genelkurmay konuşmalarını red 
detmekle kalmadı, Bitlerle pakt 
yaparak istiklalini konıyae3ğ1nt 
hülyasına kapıldı. Alman zehi. 
rinin menfur tekniği bir kere 
daha kullanıldı. Mamafi btı \'a
kada rıehir memlekete değil da· 
ha. ziyade hükumete aşılandı. 

Acele edilmedi ve rehiri : . 
vaş yavaş akıttılar. Niçin acele 
Meceklerdi? MUtemadiyeı Al
man orduları ve tayyareleri Dul 
garistana giriyor ve orada 
topla.nryordu. Kıtın Bulgarist..
nın güzel manzaralarını seyre. 
den bir avuç seyyahtan Alınan 
kuvvetleri ·;. 12, 20 ve nihay : 
25 tümene çıkarıldı. Bunun U
zerine zavallı ve bedbaht prens 
ile nazırları, kendilerinden ev
vel diğerleri gibi HiUere arzı 
tabiyet etmek Uzere davet olur 
dula.r ve pakt iınza.landt. Bu 
pal:~ Almanyaya yalnız YugvJ. 
lavyanın bedenini değil. ruhu
nun da tam kontrolUnft veri
p1rdu. 

Nihayet Yugoelav milleti teh 
likeyi gördü. Umumi bir isyan 
rağşeşiyle ayaklandı ve kendi. 
sini zelil bir tftbiyete götüren -
teri süpürüp attı ve 80n SQat • 
te de hnyatı oohaama da oltıa 
hürriyet ve namwmnu koruma. 
ğa. karar verdi. 

Avını :l'JChirli tükürükleriyle 
buladıktan sonra Ağzından bu 
a.vm kactığını gören bôğll. Yıla
runm kı7.gınlığı Hhlere. Görin -
gc, Ribbentropa ve nazi zlim. 
resinin diğer kısmına nazaran 
hiç kalır. Cenup silahları müt
hiş bir intikama mahküm c.dil
diler. 

Alman kuvvetleri ve diplomasi
si ııUrnllc \'C belki de lsticRlle ve
ni tedbirleri aldı. Maca~tana, t'la· 
ha bir müddet evvel doQtluk ve a
demi tecavüz paktı imzalndıl" clo~t 
komımsuna karsı taal'ruzdn cürüm 
ortağı olması için büyük toprak 
menfaatleri teklif <"tti. Kont Telek! 
böyle çirkin bir harekete lstirak 
etmektense kendini öldlirmei:ri t 0 r
clh ettl. A vusturyada tahtll edil· 
mlş olan Alman ordularının e~rr 
ileri hareketl Mncaristandan Y·•
goslavyanın ~imııl hududu icıtikıımc
tindfl tacil <'dildi. Ve baş lm~"'uım 
attığı vahsi ve ldndar nara ne dt' 
bizzat istila başladı. Ar•l( pnı,.r~t 
şehri kül h:dinr getirildi, Bu!Jta
ristandaki Alman zırhlı kuvvetle· 
rl cenubi ~ıtbistnna doğnı ealdınl· 
dı ve artik Yllnaniet.-ı.na kal'lft Jn•J

babbet göstermeğe mıum k•h'l'\8• 
<lığı ıçin bih·ilk kuvvetler de Yu
nanistnnn aktı. Fakat bu kuvvet
leri derhal kahraman Yunl\n ordu· 
Iatı hiç sal'Sılmndan kareıladılar 
vP. ıtanlı mağlubiyetlere uftattı· 
lnr. İngiliz ve imparatorluk kuv
vetleri şimdiye kadar harbe gir -
memiştir. Hlkiı.veyi bundan öteye 
götüremem, Blna~l'l!ll'!Yh b11'1li'I 

35 bin tonluk zırh~ 
Amerikada denize 

indirildi 
11.·c,york, 9 (A.A. - Nevyorl. 

Deyli Niyuz gazetesinin verdiği bir 
habere göre Birleşik Amerika dev
letleri donanmasının en kuvvetli 
gemisi olan 35 bin tonluk North 
Caralina muharebe kruvazörü 
B111klin tezgahlarında bugün de· 
nize iııdirilect>ktir. Bu geminin top
ları 40 santimetreliktir, Türbin 
motörleri 115 bin beygir kuvvetin
dcdir. 

Amerllra deniz 
miste, arı Loadraya 

gldlJOr 
\'arılngtoıı, 9 (A.t\.) - Amerika 

baliıiye nazın albay Knoks deniz mns 
teşarı James ForrestolUn Londraya 
harck"t etliğini bildirmiştir. MUste· 
şnr ldralama ve ödUnç verme kanu. 
nunun tatbiki safhasına girmesi mü• 
nn.se1etıyle Amerikan ve İngiliz bah· 
rlye JJezareUerl arasında daha sıkı bir 
mUn:ı.scbet tesisi için lnglltercye git
mektedir. 

---~----
Eden raglltereye 

diDIJOr 
~tokbolm, 9 (A.A.) - D.N.B. >.. 

jansı llldlrlyor: 
Nya Dagbıat Allenhanda gazet.eııı

nln United Press'e atfen verdiği bir 
babere gôrc, lngmz hariciye nazın 
Eden rıUn tayyare ile LiZbona gelml§ 
\'e :Jerhal lngiltereye hareket etmll
tır. 

Tasnif haricinde 
kalan camiler 

Bwıların hademesine 
verilecek muhasaaa~ta 

ait kanun mecliste 
kabul edildi 

Ankara. 9 (A.A.) - Büyük Mıl
let Meclisi bugün Refet Cunıtezin 
bqkanhğmda toplanarak ruznam"' 
sinde bulunan maddelerden devlC't 
memurlan aylıklarının tevhit ve 
taaddillünc dair kanunun yedinci 
maddesi özünün devlet şürnsı nza 
lıfma intihap edilcnlOrc ümulü o
lup olmadığına ait tefnlr maz! n1 :ı 
sı ile cami \'e mescitlerin tnsnifiıır 
\'e tasnif harici kalacak mcııclt ra
deMt~ine \'erilecelt muhassasnta 
dair kanunun birinci maddesine ba. 
zı fıkralar ilılvesl hakkındaki ka. 
nun la}ih:ısmı müzakere \'e kal:.ul 
eylemiştir. 

Meclis gelecek toplantısını cu -
ma günU yapacaktır. 

Hnliçte bir romorkör 
battı 

Evvelki gece Haliçte b!.r romokör. 
anın.ıun batmıı. içindeki s ıtl:ıllik mu. 
rettebattan hepsi boğulmuştur. 

Deni%yollan umum mUdUrJnğU l§lct 
meslnln kılavuzluk servisine alt Knr· 
tal romörkörU, tamir edilmek mak· 
sadı !le Hallc;te bir havuzda bağlı bu. 
hıttmakta iken, evve.lkl gece 11abah:ı 

karşı ııant beşte batmıftır. 

Ba ış ~bcbl. henU? anı llmrunıştır 

RoınörkörünUn bir yerinden nc;ılan 

bir rahne ile su aldığı ve ıınsıı..ın bat 
tııtı zar nedllmektedlr. 

Mumaflh. hakiki set>:p. tahklkR• 
biltlk>l·n sonra anlnşılacaktır. Adli 
tahkikata, mUddelumumt munviıılc• 
r:.ndcn Orhan el koymuştur. 

için harbin daha l.ıüyük v<!t;heleri
ne döneceğim. 

Çörcil. Fraıısadnn, deniı ve ha· 
va muhnrl'bPlerindf'n \"P. J\m<'rikıı 
ynrdınund:m bahsettikt,.n sonra 
r.utkunu şövle bitirmtı:tir: 

"Bittabi Hitlerin ıt~kl:'·i makin<' 
~ini hnnın istikamettP VE'\'a i ti 
kametlerde harekett> gPtirec<'ğin 
derpiı:ı etrrırk çok tesadlifi bir şe' 
olur, Herhangi bir anda ndamt71J 
isttlf\""'1n teR<:>~hils ed<'bilir. Bı· 
önU- •• •nrileTJJİ"C<'C'ı'Yiml" bir imti 
mandır. ~itn-'1 fhlkan'nrda rnpr.t 
le il<'rlivor. Türki"""" Y.nrqı el ·rır 
bilir. Fakrıt Pkrnvna h11h11hı>t an 
barını ve Fafkas\•a p0 t rn1Jn,.ini l'lr 
lrf'.'<'İl"T"l<'V:e te«ı>bbUs f'd<'" 0 ;:.; .. : .,.. 

tN'n bir rok :.tlRtTIPtlPr vnr"1•r. Jı• 
glli'f':f' konusan alemi ym ... ıı•-~· 
için Almanlar bir vasıta 01,,.,. it hı 
kaynakları ele> gec;irmek c>rıC'lir 
de olsalar gl'rE'ktlr. Bunlar bin:" 
faraıtyedir. Fakat bir §E'" dahr 
~yllyeceğim. Bir kere- o'':ı"ti' 
muha!"{'beslni kazand ktan '" l'i ı
l<:in hazırlanan Amerika mP'" 0 M 
sinin devamh olarak akmnsmı te 
miti f'ttikten sonra, Hitlt:'t nere\ f' 
giders" gitsin. yeniden ne '·'ldaı 
milvonlerca lnaam ıfalete ıtlrlik 
l~rııe ıUrUkles\n. btt. elimizde a 
da~etln ve cezanın kıhCI o1arak nr· 
kasından kovalıyacağız. 



FRANSIZCA cao> 
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P. Jtti'imce 
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1. Sur la ti!h•, f'lle port.ait ce 
\Olle de ole noiıe nomıne nıeull· 
ro, que l('!ıl (weool .. ont lntrodutt <."il 

COM'<', ~t qul slt-d .. ; bifon aax 

fl"mmt'tl. 

K Of, O '.\f 'it A 

P. Merınık 
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1. Başnıda, Cenovalılarm Konri .. 
kaya sokmuş bulunduğu ve kadın.. 
!ara pek fazla yakışan mezzaro ad
lı siyah ipek bir tUl vardı. 

Şimali 
Amerika 

Birleşik hü
Jk iımetl ednin 
Yüzyıllık 
tarihine 
kısa bir 
·bakış ••• 
Şimali Amerika topraklarına 

lngiliz, Fransız ve İspanyol ge. 
micileri ilk defa on altıncı asır. 
da ayak bastılar. On yedinci a. 

2. De lon~·1u.:ııı natt"" cle <"hf'\'f'UX 

<'hatins Jul formalont ı·ommf' un 

turban autour de la tetf', 

2. Kestane renkli uzun saç ör. sır başından itibaren de lngiliz
gülerini başının etmfına hir tür. ler burasını milstemlekeleştir -
ban gibi sannıştı. ı meğe başladılar. 160ö ile 1 n:1 

arasında, Atlantik sahilinde n 

s. Son 005tume etait propre, 
mai~ de la plmı grande simpliciUı. 

Olmasına üç müstemleke tesis edildi. İşte 3. Elbist"li pek .!iade 
bu müstemlekelerin anavatan ln 

4. MiH Nedi eut tout le M'mP8 

de la conslcierer, car la dame au 
meuaro s'etalt arritee dans la 
rue a qaestlonner quelqa'an &\'ec 

bf-aucoap d'illterit, comme il !ie.m

blalt a l'eıı:pftllMdoa de 8e8 ye.x; 
ııui", sar la ripomıe qal lal fut 

laltf', elle doll•a an coup de ltous· 
'"İDC a 8a mondurc et, pnınut le 

la ::rand ~rot, ne H'arreta qa•a 
porte de l'hôtel oiı log•ltınt !lir 
Thomu N e\il et Ol'fiO. 

=>. U, apres a\olr eeJauıe qael
ques mobl &\'ec l'ltôte, la jene 
remme sauta lestement A bu de 

son ch~-al et f4
1U11lt sar - ~ 

de plerre a côte de la porte d"e ... 

trf.e, tandts que son ecuyer tıODdai
.... t les cheu•auıı: it 1'&-arle. 

6. MI s J,ydla putıa avee ... 
o .. tumc partslen de\'Ut retran. 

ı::err ııanıı qu'elle le\•lt iN yeaıı:. 

;_ Un quart d'hf!lure apriıs, ouv

rant u fenetre, elle \it eacore la 

dame BU mtt.zaro &Mise ala meme 
Jllacc Pt daD!i Ja meme attitade. 

8. Bleatôt parureat lf' colonrl 
et ONO, rf'\·f'nant de la C'h__.. 

9. \lors l'hôte dit quelquH mot'I 
l la df"mOltif'llc en deull f't lul df.

lgna du dolıtt le jeune della Reb

hla. 

ıo. C~llr-cl roadt, se leva anc 
vlftdtf., fit q11elqael' paııı en 
avut, puls s'amta lmmoMle et 
e.nmtı lntttdlte. 

11. Ono f!tatt tout priıfl, d'elle, 
la COlltllderut a\-ec carloelte. 

- Voas ,teı., dikile d'ane ,.olx 

imue, Ono Antonio delta Rebhla ~ 
Mol, je sals ColomlNl. 

- Oolomha ! s·~rta Ono. 

rağmen temizdi. 

4. Miss Nevi! onu tetkik edecek 
kadar zaman buldu. ÇUnkli mezza
rolu kadın sokakta durmuş. gözle
rinin ifadesinden sezildiği gibi bU. 
yük bir alaka ile birisine bir şey
ler sormuştu. sonra aldığı cevap 
üzerine hayvanım kırbaçladı ve 
uzun sUtatliye kaldırarak sir To. 
mu Nevi! ve Orsonun yerleştikle
ri otelin kap18ma kadar geldi. 

!t Orada otelciyle bir kaı\ ke'i
me ltonU§tuklan sonl'a genç kadm 
atından çevik bir hareketle aşağı .. 
ya atladı ve seyisi atlan ahıra gE. 
tUrUrken giriş kaprsmrn yanındaki 
taş bir sıra üzerine oturdu. 

1. MiM Lydia Pari8li elbisesile 
kadnırn önllnden geçti, kadm bak
madı bile. 

7. Bir çeyrek saat sonra pence .. 
resini açarak mezzarolu kadının 

bili aynı yerde ve ayni vaziyette 
oturduğunu gördü. 

8. Bundan sonra avdan 
albay ve On!o görUndU. 

dönen 

9, Bu aralık otelci kıza bir şe,·. 
ler söyledi ve ona parmağı ile 

genç della RPbbiayı gösterdi. 

10. I(ız kızardı, şiddetle ayağa 

kalktı, birkaç adım attı sonra §8• 

şrmıış gibi hareketsiz kaldı. 

11. 0!'90 merakla süzerek onun 
pek yakmmda duruyordu: kadın 

titrek bir eesle: 
- Siz, dedi, Onıo Antonio del .. 

la Rebbla'smrz değil mi? Ben Ko
lombe.yım. 

Ono haykırdı: 

- Kolomba! 

12, Et, la prenant dans~ hl'88, 

il l'f'lllbl'M..4'& tendrenıt"llt, ce qai 

ıı. Ve kadmı kollan arasına a
larak sevgi ve şefkatle kucakladı. 

Bu albay ve kwnı bir:ız hayrette 
ne bırakmıştı, çünkü lngilterede so.. 

ef.onna .. 
fille ; car en 

Pf"U le oolonel et u 
Angletcrrt" on 

A'fllllhns5e plL'I dan!! la rae. kalrta kucaklatılmaz. 

ANALiZ ve TEO R i 

1. A a~dakl t'Ümlt>l~ri tllrkçeye !'· Apjldakl uU \'e ti.hl cöm-
c·t'vtrlnlz: lelerin mtlaaAel>etlerlnJ tetkllk Nil• 

a. ı..e mezzaro "lalte les fem.. nlz: 

mes. 
b, La damt' dont le mezzaro la 

distinguait de toutes le11 autres 
dame11. 

c-, La dame nu nez pointy. 

d, J'ai une quinzaine d'..-... 
t>. tı y a une trentatne d'Qhıea 

Jans cette clasee. 
r. Ce monsieur a une fortune 

J'une centalnc de uıilliOM de 
francs. 

g. Nous aurons tout le tempıı 

rec-alsssire poW' parler de c~ 

h08Pl'I, 

a. Oreo comprend (preaent) 
l'anglais bien qu'il le parle mal, 

Orso fena konuşuyol'81l da ingi
lizceyi anlıyor. 

b. 01110 comprenait ( i.ınparfait) 
l'anglaıa bien qu'D le parlat (•ub. 

impaıfait) mal. 
Onıo fena konıqmakta idlyae de 

ingili7.ceyt anlıyordu. 
c. Onıo comprit (p. defbıi) ce 

que dillait (imparf.) le colonel bio
en qu•ıı pal"llt en anglaia. 

Albay lngtlizce söyledlfi halde 
Orso dediği şeyi uıJadJ. 

giltereye isyan derek bir istiklal 
savaşına girişmelerile Şimali 

Amerika tarihi başladı. 
İngiltere hükumetinin yeni ve 

ağır resimler koyması ürerine 
isyan eden on Uç müstemleke, 
bir yıl sonra, 4 temmuz 1776 d.ı 
"Birleşik hükumetler'' adile is . 
tiklfillerini ilan ettiler. İngiltere 
ile sekiz yıl süren bir harp baş • 
ladı. 

Va§İngton adında büyük bir 
şef, bu harbi parlak bir zaferle 
bitirdi. Bir müddet evvel, bir 
Fransız müstemlekesi iken ln -
gilizler tarafından zaptedilmiş o
lan Kanadanm intikamını almak 
isteyen Fransa hükumeti Ameri 
kan istiklalini tanıdı ve Ameri . 
kalılarla birleşerek J ngiltereye 
harp açtı. MağlOp olan İngiltere 
3 eylül 1783 Versay mu.a.hedc . 
sile Amerikan istiklalini tasdik 
etti. 17 eylül 1787 de Filadelfi;ıa 
kongresinde kabul edilen kanu
nu eeöire''Birll!şrk Cumbtiriyet
ler şekli kaıbul edildi ve Vaşing. 
ton ilk cumhurreisi seçildi. 

1787 kanunu esasisinin tatbikı 
kolay olmadı. On Uç hükumetin 
her biri, evvela kendi teşkilat ve 
kanunlarını tanzim ile uğraştı. 

Ondan sonr~ müşterek kanunu 
esasi üzerinde. her bir hükfıme -
tin biribirine benzemiyen nızam 
larına aykırı olmıyan umumi ve 
müşterek ınaddeler tesbit edile • 
bildi. 

1 - Birliğe dahil her bir hü
kümet hükümranlık hakkına sa. 
hiptir, müstakildir. 

2 - Bu müşterek kanunu e . 
sasinin müşterek işlerden say
madığı bütün ahv~lde kendi hu
susi kanunlarile idare olunur. 

3 - Her bir hükOmetin. icra 
kuvvetine sahip ve ahali tarafın. 
dan seçilmiş birer reis, kanun . 
lan mw.akere ve kabul eden bir 
teşrii kuvveti vardır. Hükfunet· 
lerin çoğunda bu teşrii kuvvet 
bir mebuslar ve bir ~y~n rnec • 
!islerinden mürekkeptir. 

4 - Her bir hükfımetin mah. 
kemeleri ayrıdır. 

5 - Birleşik cumhuriyetlerı 

bir reisicumhur temsil eder. Bir. 
!eşik cınnhuriyetleri icra kuv -

. vetleri bu reisicumhurun elinde-

[ Wr. 
(Bu Mltunda okuyucularımızın ca. 

zetemlz yanındaki kuponla blrllktf> 
ıöodereceklerl 

EVLENME TEKLiFLERi, iŞ ARA 
~IA, iŞ \'ERME. AR,IM. SATDI 
ııtlbi tic'Brt mablyetl balı olmıyan kü. 
çtL< 116nları Jllll'IM!l17. neernlunu&.) 

Evlenme teklifleri 
• Yaş 18, boy 1~8. siyah saçlı, kara 

&'ÖZlU l!uğday renkli şirin ve lnce tıp. 
il, iyi Mr aileye mensup, mazisi temiz, 
sanat mektebi mezunu, çok güzel iş 
işliyen ev işlerinden fevkalAde anla
yan bir bayan bayatmı ka.. 
aanmı,, iyi tahall görmüş, iyi ahllklı 
bir !:>a.yta evlenmek istemektedir. ta. 
Uyenldr (Pembe zarf) remzine yaza
blllrler. 

• Yq 28, boy 169, kilo 70 vücudu 
mtıtenuip ve g112ıel, serveti §imdilik 
kend'.:ıe yetecek derecede, ytıksek tah 
ailll eşinden ayrılmış blr bayan, ça. 

llfkan esmer ve kendisini mesut ede. 

6 - Birlejı.n d"'''letlerın teşrıı 
kuvveti bir kongrenin elindedir. 
Reisicumhur ve kongre ancak 
harici diplomasi işlerile, ordu, 
donanma, ticaret meseleleri ve 
gUmrilk tarifelerile meeg'111 ola . 
bilir. 

Reisicwnhur, dört yıl için se. 
çilir. Müddetini dolduranlar tek ı 
rar seçilir. Müşterek işlerin ida· 
resinden yalnız reisicumhur me· 
suldür. Nazırlar, reisicumhuruı 
kitipleri gibidir. Kongreye sor· 
mada.n azledebilir ve yerlerıııc 

yenisini tayin edebilir. 
7 - Reisicumhur kara ve de. 

niz kuvvetlerinin kumandanıdır 
8 - Senatoya sonra tasdik eot 

tirmek üzere muahedeleri ımza 
eder. Yabancı memleketler elçi -
!erini kongreye sormadan tayin 
eder veyn seri çeker. 

9 - Cumhurreisi ile birlikt.! 
bir de ikinci reis seçilir. Vazife
si reisicwnhur ölürse, yenisi 
seçilinceye kadar devlet riyaseti 
ni boş bırakmamaktır. 

10- Teşrii kuvvete sahip kong 
re. biri senato (ayan) ve diğeri 
mebuslar meclisi olmak ü:zere i. 
ki meclisten mürekkeptir. 

11 - Senato. nufuzları ne o -
!ursa olsun, her bir hükumetin 
ıkişer mümessilinden teşekk:.il 

eder. Senato a.zalannı. her bir 
hükumetin teşri meclisleri seçer 
gönderir. 

12 - Mebuslar, her bir hükf.t
metin nüfusları miktarına göre 
seçilirler. Mebuslar iki sene için 
seçilirler. 

13 - Mebuslardan ve senato
lardan mürekkep olan kongre 
muayyen zamanlarda toplanır. 

Cumhurreisi. kongreyi vaktin . 
den evvel toplry~maz. Toplanma 
7.alllanını da tehir edemez. Fa -
kat, kongrede kabul ve tasdik 
olunan kanunların tatbikım. bir 
daha müzakere edilmesini iste· 
mek şartile tehir edebilir. 

14 - Adli kuvvet. cumhun-e
isi tarafından kaydıh.a.yat sar . 
':.ile seçilen dokuz ha.kimden mU
rekkep bir yüksek mahkemeye 
verilmiştir. 

15 - Bu yüksek mahkeme. 
birleşik hükumetler arasında. 

yahut cumhurreisi ile kongre a· 
rruunda ihtilaf çıkarsa hakem 
vazifesi görür. 

16 - Yüksek mahkeme. her · 
hangi bir ş:ı..hsın müracaat ve is. 
tidası üzerine. kanuııu esasi,:e 
aykırı gördüğü bütiin ,kanunları 
'<ararlan feshedebilir. 

17 - Devlet merkezi M:.ı.ri. 
land hUkOmeti dahilinde yeni ola 
rak inşa edilecektir. İstiklal mu 
harebesi kahramanının adına ·is 
betle Vaşington ismini alacaktır. 
Reisicumhur bu ı;ehirde otura · 
cak, kongre burada toplanacak. 
tır. 

1787 kanunu eaasisi, Amerika 
cumhurreislerine. Avrupadakı 

meşruti krall~rın elinde bulu -
nan saHlhiyetlerden fazla salahi
yet veriyordu. 

Bu kanunu esasi 1789 martın. 
da tatbika başlandı. Dört sene 
sonra. Vaşington ikinci bir defa 
cumhurreisi se<;ildi. Sekizinr-i re
islik yılının sonunda üçüncü de. 
fa olarak yine seçildi. Fakat bu 
sefer kendisi cwnhurreisliğini 

kabul etmedi. Bu '3uretle aynı 

zatın üç de.fa cumhurreisi seçil. 

cek nir servete sahip bir bayla evlen
mek ıstemektedlr. Taliplerin foloğrat. 
larlle t R.S. 12) remzine müracaatla
rı .• ı 

• Yq 42, boy 172, kilo 76, mail va. 
ztye:.1 orta hiç evlenınem!Ş, bir ev er. 
keği. o1Pbllecek karakterde, yalnız bir 
az lç:.tl seven bir bay boylu ve gtızeı 
dansetnıesln! bilen sosyeteye A.şlna bir 
tıııyatı.l:ı evıenmek istemektedir. isti. 
yenlet'm (Z.K.42) remzine müracaa.. 

ti - 8 

• YB.f 24. ortamektep mezunu dev. 
let memuru 40 lira ücretli ve ber ay 
20 Ura geliri bulunan lırtanbulda kim
sesi oınıryan bir genç 22..23 yaşların.. 
da ortıımektep mezunu devlet blzme. 
tinde n•emur, ela. gözJU, etine dolgun 
temiz atılAkh iyi ve namuslu tanınan 

Avrupada kalan 
dunya cenneti 
Portekiz 

.Asor 
adalarını 

l ngilizlere 
mi terkede

cek? 
ispanya hü.kQmeti nemindeki 

ingiliz sefiri Sir Smıuel Horun 
bılhassa Portekize geçerek Por -
tekiz zimamdarları ile temas et
miş olması son giinlerde Avnıpa 
matbuatını ali.kadar eden mese
lelerden bir oldu. 

Bu husu.sta tefsirde bntıınnıı. 
yln İngiliz gazeteleri hariç ol -
mak ürere bütün Avrupa game
teleri İngiliz elçısinin, Portekiz 
hükfımetile münakaşa ettiği me
selenin Aw:Jr adalarırun İngiliz • 
ler tarafından işgali ve Porteki. 
ze asker ihracı meseleleri ol -
duğunu ya.Mılar. 

AN>r adalan Portekizin idare
sindedir ve bu memleket elinde 
tuttuğu bu adalarla da Ameri -
kaya açılmış bir pencere vaziye.. 
tindedir. 

Portekiz, başvekilleri Salajo • 
run kıymetli id.aresi sayesinde 
b~ne kadar harp ateşinden 
tamamen ur.ak ka.lmiştır. lsviç -
re bile Portekiziİı vaziyetinde 
değildir. Çünıkil yabancı tayya • 
reler birçok defalar İsviçre üze_ 
rinden uçmuş, birçOk yerlere 
bombalar atılmış ve İsviçre ~ -
birleri geceleri kaamlıkta geçir 
meğe mecbur kalmJflardır. Hal
buki bviçrede istik.IAI ve hürri. 
yet için yaşamakta ve bitaraflı. 
ğma tamamen bağlı bulunmak -
tadır. 

rıdır. Acaba Asor adalan:adaD 
ne miln;whııtle babaolunuyoır.T.. 

',Bunun ialıı gayetle basittir~ 
· Atlantik meydan mulıanl>ell 
bİCfllanııştır. Bu muiıareıbema 
h~bin neticesi üzerinde ka.tf bil:' 
rol oynayacağı söylenebilir. Ş• 
hale göre Asor adalanndan tz ... 
landa.va kadar U?.ayan ~ bilr 
sahada\ cereyan edecek olan m 
harpte ne kadar çok üsse malJIC 
olunura:t muvaffakıyet ihtimaQ. 
de o kadar fazla olacektır. 

Al!lOr adalan mükemmel bıbr 
deniz ve hava u.tı vasiyetinde-o 
dir. lngiltt~ bu adalan Porte • 
k.iıden alJr&a Atlantikte eeat'ell 
çok kuvvetli olan vaziyetini bir 
kere da.ha takviye etmiş olur .. 

Dokuz adadan mürekkep olan 
güzel ABOr adalarının bUyil!t 
stratejik la)metleri olduğu in .. 
kAr edilemez. Diğer tarafta11 In· 
giltere Portekıi2 asker çıkanp 

bu memleketin alt cenubu garbf 
noktası olan Lagosu ipi eder-
se, bu mevki marifetile de Cebe. 
lüttanğı daha büyük bir emni -
yet.le müdafaa edebilir. Fakat 
burada bir sual daha akla geif.. 
yor: 

İngiltere denizlere hüimdir. 
Atlantikde henüz denmıltılar ~ 

daıı maada hiçbir memleketin 
deniz kuvveti karpsma ~ 
değildir. Şu halde bu hazırlıkla. 
n kime karşı yapıyor? 

Bu sualin cevabını vermek için 
de Franstzlarm. son zamanlarda 
aldrkları Adeta muhasım v.ı .. 
yeti gör.önünde bulundurmak ~ 
nihayet belki bir gUn Alman -
İtalyan - Fransız deniz kuvvet 
leri bakiyelerinin birleşerek bif 
harekete teşebbü& etmelri ihti -
malini kabul etmek Ji.zımdır. 

Böyle bir teklif karşısında kal 
mış ise acaba Portekiz ne ~ 
bir vaziyet alabİJlT? 

Portekizin harp içinde bulu -
nan Avrupa ve bilhasN. Ameri 
lca ka.l'§mlnda ~pek ente-
ft!le&ndır. Bir Avnıpa memleketi 
olmuma rağmen. bu krtaya a • 
çtk hiçbir kaplBI buhınmadığı i
çin Portekiz denize, Atlantiğe 

dömnUış bir memlekettir. Hemen 
bütün ihtiyacını deniz yolile 1n • 
giltere ve bilhassa Amerikadan 
temin eder. 

Binaenaleyh bu iki memlekete 
tamamen bağlıdır. :Esasen tn -

8 

Portekize gelince: Porte1cis 
Arııerika ile Avrupa anıamdaki 
deniz yolunun tehlikesizce bitti
ği yegane memlekettir. Ameri . 
ka • Avrupa hava poetalan da 
Portekizde nihayet bulmaktadır. 
Portekiz artık bütün haliyle, çıl
gına Cıönmüş bir krtamn yegine 
istirahat edilecek pal"Ç881 vazi -
yetindedir. Portekiıde gece, gün. 
dliz. bol ışık altında ve korku -
suzca yaşanmaktadır. Portekiz. 
cehenneme pek yakın olmasma 
rağmen iaşe vesikasının, hava 
tehlikelerinin. mahvedici bom -
bardım~nların ne olduğunu bil -
mh·en bir dünya cennetidir. 

giltere ile ~rasrnda bir anlaşma ·'.-"llliHI 

vardır. Diğer taraftan Por
tekiz kendisine tehlike gelmesi 

İf!te şimdi bu dünya cenne . 
tinden bahsedilmesine sebep bu 
memlekete ait olan Asor adala. 

ihtimali olan kara yolunu dıı em
niyete almak için 1939 senesinde 
komşusu İspanya ile de bir ade. 
mi tecavüz anl.aşması yapmış ve 
1940 senesinde bu anlaşma bağ
ları daha sıkılaşmıştır. Binae -
naleyh Portekiz bir karar verır-
ken İspanyayı da gücendirme -

memesı usulden oldu ama. ka - meği göz.önünde tutar. Fakat ni-
nunuesasiye üçüncü dffa seçile- hayet Portekiz yaşamak tçin 
mez şeklinde bir kayıt konulma. komşusu İspanyadan ziyade A _ 
dı. Öyle ki. geçirdiği safhaları merika ve İngilterenin yardımı
bütüıı dünyanın heyecan ile ta. na muhtaçtır. Çünkü Portekız 
kip ettiği son rıyaset intihabın- bütün iaşe maddelerini Ameri ~ 

da Saym Ruzvelt üçUncU defa kadan temin eder. Binaen~leyh 
nam?..etli~ini koydu ve intih~ı İngiltere tarafından bir teklif 
kazandı. V aşingtondanberı yüz yapılırsa Portekizin ilk planda
yıllık bir usul de korkunc; bir dün Amerika ve İngiltereyi gücen -
ya buhranı karşısında Amerika- dirmemeğe bakacağı ve İspanya 
lılar tarafından şevk ile bozul . f meselesini ikinci plana atacağı 
muş oldu. muh.a.kkaktır. 

163 l>O~lu, nqelt bir kızla evlenmek 
l!lterm:Ctedlr. (8.B. 22) remzine mtı. 
ra.cant. 

AÇIK KONŞlılA - (A. N. IC. 182). 
ve ı N.1'. 78> 11Anlarmızı adrelllntzl 
muhtev! olarak tekrar yuıp gönderi. 
nız. Adreuiz gön~rilen UAlnar mu. 
halaza edilmez. 

I f arayanlar: 
* Enelce bir prketle " piJU&'(I 

glfelennde ~ tecrübeli bir pnç 
vazıbar.eJerde it aramaktadır. Anu 
edenıer Beyotlu Agabam9m lf 11111Da

ı-a birinci katta (J.P.) ,. mtlracaat ~ 
deblhrler. 

• u.enJn 10 uncu .aufbla dna1a • 
diyorum ôtleden 80dl'& bot kalan M 
saatimde çallplak ı.tl,onam. t 8Jetl8 . 

romence taballlm \"ardır ve romelMfe. 
yi çok lyi biliyorum. Romence dQr• 
verebtılnm. ,. J&kalı müeaaeııel,:-de ça .. 

lıp.bilil' Ye aynı zamanda terctımaa. 

ilk ta yapabilirim ... Iııtlyenler pzeteı. 
einde (N • 107. ZlyaJ remzine meır.. 

tup:. mtıncaat edebilirler. 

Aldırınız 
~ıda mumdan yazılı oa

kuyucularmuzm namlarına (C'lell 
mektuplan ldarelaaaemlzden brrgüll 
Mlııltılltaa öi'Jere kadar vep eaat 17 
dm ...,. ~ rlea olunur. 
(Pak) (Jıl.A., 102) (A.D. 122t 

(a.,ılmut 18) (Kanat) (GWçiD> 
( B.P.S. 2:1) o(K. 186) (Ayte 3) { Bporl 
CF.T. 88) (K.İ • .Ş. KET) t:ewıma-> 
CW.X.~t (&F. 18) CM. 22) "(Köçüld 
(Çevik) 1mıaU lıl.E.C.A> (1(. 6 
<P.R.R.) CH()fgör 26) (N.22.N.I 
(Kadri 'Tunç) (N. D. ve F.D. iki,. 
kardefler) (A.B.C. kurJ 
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Büyük tıareKeuı zabta romönı 
- 36 - \'azan: OTWI:lı BlNNS 

Varboro bu dU§Uncelerle gUne. 
lin doğmaamı bekledl BUyilk Ba· 
ba Jak deliksiz bir .ırette uyu .. 
ordu. Gllıı yavq yavq ağarma. 
a. ba§l&dı. Jak esneye esneye 
~lktı. 

- Gün aydm binbaşmı, mllthl§ 
lJ'az • <lr ya.hu! 

- Giineg doğan~a etraf yine ım
; bu sefer de sıcaktan ıt'kAyet 

'denin! 
- Ovada kalırsak belki. Siz ~ 

hımadmız mı! 

T.am bu esnada Komelya k-rnı1• 

an:fı. Gözlerlnl açarak Varboro -
baktı, geceyi ne şekilde geçir. 

iğini ı;örünce oqTBrak hlfifçe 
dı. Ayağa kalkınca Varboro 

lcalktı. Nezaketle önünde eğf'. 

- Oün aydm ma'lam. 'n11allah 
l'i ve rahat bir gece geçirdiniz 

- B~n kollarmızda mı •nttmı" 

Vfrboro lillUmseyerek cevap 
~erdt: 

- 'Evet, bütiln gece .. 
~ Böyl"' bir ~ey yan••~ için 

~....,.,, 01 -..,ltea utanar"rrmı . 
Sunu eöyllyerek peçeai.ni lnd:r • 

11, 
--. Fakat madam .•• 
Jak aözünO ke.tl: 
- Binbaşım dinle~1niz. 

\rarboro kulak kabartU. 

- Ne var? 
- Nal sesleri du~ruyorum. 
'Varboro biraz dlnley:nce nall~ 

l'ııı taşlarda çıkardıkları gü.-'Jltll
>11 duydu. 

~-- Evet, haklısın; tuz taşıyan 
'llt-van ardan biri olacak. 

~ Bvlld de blzl aramağa çıkan-
r. 

- BDyUk baba, sen bayanla 
~ada kal, gidip vulyetl.,.ijğren -
i'lı.ı, 

lilraz !onra ağaçlann arnsmda 
\'t 1d • Jak Korrıelyaya döndll. 
- B ııbn.,ım, ..,k c"SL 1 ı n • 

ilnd·r. Hayatta onu hic;bi , e!> 
)rkutmanı-;r..ır Da~da V'"'l''an i . . 6 -- ~ 
ertıı;ı t r !>izi ele geçirirlerse dr. 

~ yllzerler. Bunu bildiği hn'· 
16 

>ılardan korkmaz. 
leorne!ya cevap verml"d·, Duy
lınazlıktan geliyordu Ovanın de 

'iııUğinden gelen .,llrültüyü dinli· 
~l'du. . . 

~al se9lcrf bir an yaklP.~nrak u. 
~tı. Biraz sonra Varboro &'C'• 

~ - Johanaenl " beş köylil. Bat· 
ayağa kadar slll'ıhlı !. 

- Blz arı ·orlar değil mi? 

- ŞUphesb: . 
- O halde geriye dönmeliyiz. 
\' arboro başmı salladı: 
- Hayır bUyUk bab:ı. Ben de 

~bı gibı dllşllndUm, lô.kln Johan. 
il ova yolunu takip ediyor, dl · 

: b·r grupun dağ Yolunu tuttu· 

10_ltıuba >:aktır, Johanaen aptal 
~ldir. K ylU!eri klmbllir ne va. 
"rle kazanmıştır, 

'4~ betçi, Lukreçyanın elini tut• 

tıı 'e .eline bir ateş parças'ı yapt~· 
ış &ıbi titredi·: 
...._ t-:eresi buz gibi bu elin! 

~ Sana öyle ge'iyor, aslanım! 
SOiuktan oleceAım buı ada. 

~...._ lyj ama benım elimde bir 
Yok. Sana ateş bile getiremem 

~-...... Ben ateş istemiyorum. Biraz 
~a. biraz da hürriyete ihti
~rrt var. 
'1- Bu istediklerini sana ancak 
1tı. de SUitan verebilir! Benim e-

1e bir şey yok· 
1·\ıi\~e')'a nöbetçinin elini c:ıktr 

' Oh... senin avucunun içi ne 
~ 1 Birdenbire ısındıin .. 
~-i51>t-tçınin gözleri çarçabuk 
~llllflttQ. 

~~ı'''alh adamcnğızm eli. belliy 
~f ~o güne kadar bu derece za• 
~"" ~zel bir kadın e!ine temac: 
--.·ıetrlı~ti. 

~tçi. otuz ~ ya~ 

Hangi yolu tutanak tutalım, 

Berberilerin eline d\Weceğimiz 

muhakkaktır. 

Jak haflf bir nılrJı: çalarak dağ. 

tara baktı. Varboroya döndü ve 
fransızca konuşacr.:jı yerde uap • 
ça kor. uştu: 

- Keçi yolunu tutmaktan bM
kıı. çıµ-e görmUyorum. Bilmem ka· 
dın bizimle beraber o yoldan gele
bilir mi? 

- Jak ! Onsuz hlçbJ ryere g'. 
cerneyiz. 
· lbtiyar lej'yoner güldü: 

- Gözleri kararmazcııa iyi. O:ıu 
uçurumlardan geçirmek zor ola • 
cak! 

Jobans!'n bizi patika yolunda 
takip edecek. Uçurumlu arnrfden 
geçeceğinizi aklından b 'le geçir • 
ın ez. • 

- Tabii ... Şimdi biraz vemek 
vi"elim, sonra \•ole koyuluruz 

Kahvaltılıın hurma ve blsk!lft 
ten ibaretti. Kahvaltı nihayet bu· 
tunca .Tak ti\fef;inl omuzladı. 

- Bun lan ayrılamam Ölmek· 
ten korkum yok ama Berberi kr. 
dmlarmm eline dllşmek fel!ket c
lur ... 
Hayvanları eğerlcdi, ve onla· 

harekete hazır bir vaztyett" sok -
tu. 

Jak ve Varboro hazırl•kları a -
mam'ar cen Korn"lva sordu: 

- JohAnsen kim" 

Varboro hlddetlE' ecv,, i' v rdi · 
- Namussuz alç:.ığm uiıı K.-n. 

d'ai İsveçlidir Bir zamanlar .:ıı~ ıtsı 

işlerie muvazz:lftı. ı\"l;erl "l?"·'-rı 

para mukabilinde sattı. ...ar.rnı 

kurtarmak için firar etti. K"'ndlsı 

şimdi isyanı idare eden ~-he" m.ı. 

sağ kolu. Alçak namuss11 z11n 'ıl>"!' 

Pa.ra için 1her şeyi feda eden m 
f!ianl~T'f:itrl.. f' 't " 1 

Korn Alya taadllı etti: 
- Evet para için ö'Uvor! 
- Nihaye t sız d mi bi ı~ o r •• 

nuz? 
- Evet s ervet imde gözü vaı . 

Bir an su.stu, . sonra devam et· 
ti: 

- Jobansen kocamı taıyor mm
du ! 

- Evet, ve bunu ı !13t eden 
çok ves"kalar da Fasta ! 

- Siz Simon Mak.svell tanıyo r 

muyduuuz? 
Varboro sualin mAnaamı anla • 

dı. 

- Onu bir kere gllrdUm. 
- Alçakça öldUrüldUğU gece ri 

ğil mi " 
- Bunu l"eien söylPdiğinizi sc. 

rabilir m'y~m ! 
- ÇUnkU siz o gün tayyare ile 

Karatan Magnaya tayyare ile g P'· 
eliniz. 

- Bunu size se>nıı t'm Staıl'i ' 

mi ı;öyledl. 11na emin olun kı 

Kanıton Magnaya gel'şim kötii 
maksatlarla değildi. 

(Devamı var) 

yakt~ıkh ıri boylu bir erkekti 
Siya'l kaytan bıvıklannı bükerek 
Luk"f!(.""aya baktı: 

- $erı p:ıdişahın gözdesi miy· 
din? 

- E\·eL Hem de en çok sevdiği 
gözdc!sL· 

- \'alde sultan seni buraya ne
den e•tı? . 

- Kıskançlığından.· Halbuki. 
padis:iiı sefere çıkarken . beni incit· 
mem~lerini bütün saray halkına 

tenbın etmfş-

Nôhetc1 kini çekti: 
- Sl.lltaıı Murat cıimd; hoP!rla 

olsavdı sen bu sıkıntıyı çekmez
din! Nt> yazık ki. o burada de~l· 
- Padişahtan bir haber yok mu? 

Ne ıaman döneceğini biliyor mu• 
sun? 

- flayır. Ancak altı ay sonra 
döner dıyorlar. 

- Padişahın yerine kim bakı-
yor? ' 

- V alde sultan..· 

----
Hak.eden 

MONIR SULEYMAt~ 

ÇAPANO]LU •• 
":JLEN Parlak ç:ı.kıl k.şh eteklerini, 

gizli ve okşayıcı seslerle akıp 
giden denize batırmış kUçük bir 
köydü burası... Bir dostum kö. 
yün güzelliğini methede ede bi • 
tirememiş, ben de birkaç resim 
yapP.'lak için buraya g miştim. 

Ynla çıkarken. dost•ım şu tav· 
sıyede bulundu: 

KARIM LA 
KbNUŞTU114,, 

- Orada Ahmet Karadum~n 
adında biri vardır. lyi bir insan
dır. Muhakkak onu bul, sana 
faydalı olur. Şu mektubu da o.. 
na ver. 

Köye vardığım zaman, b.\.n . 
nacak bir yer bulduktan sonra 
ilk işim Ahmet I<:aradum~n 

bulur..duğu yeri sormak oldu. 
Küçük evinde bir oda kiraladı • 
ğım ihtiyar kadı,.,cağız hayretle 
yüzüme b~karak: 

- Oraya. dedi. erkenden git
mek ' azım Gece yolda kalmak 
teh' ikelidir Fena revlere rastla. 
mak ihtimali vardır. 

- Eşkiyalar mı çıkar adamın 

önUne? 
- ~kiva ne gezer buralard~. 

Bir vakıttı onlar .•. 
- Öyl" ise tehli.ke yok de. 

mek. 

Kadıncağız. eliyle yakasını t
tup üç kert tu! tu! tu! dedik· 
ten sonra: 

- Var. var. Cir. tehlikesi. iyi 
saatte olsunlar peri tehlikesi 
var! 

Hayrette kald ığım için, kadın· 
l'-jız Ahmet Karndııman hak. 
kında köyde ağızdan ağıza do -
la!'!an ir ef~a°" anlattı Ahmet 
l{araduman ender olarak evin· 
dt"n ;ıkıyordu Yamrda iht·yar 
bır hizmet"i kadınd.:.n başka hi; 
k• fit" \'O t1ıJ. 

"' ş f aı~·n an•a tt f'rına. göre, 
Ahmet K.:.raduman ak~am ye 
m ö-inı \'e1ikten sonra. ilet kat. 
t:ı , ·z '1;ı k11r bıt odava kapa 

o•rmı~ bur~· öl"n karısi'e biı 

le:!ik.erı ıl !· köşe, zıfaf odasıy 

mır Hizmett· •n o kata çıkması 
yasakmış' Kadın sabaha kadar 
yukardrı dolaşıldığını hatta ö 
le; ı-~.,ımının "es·"'i hi'e duychı 
t';' l !l t r 'yliiy rmuı; \•e bunun I · 

"ın Ahmet Knrndul'l"anın karı. 

'iının hortladı<?ı köyde vayılmış' 
Bu hikaye Ahmet Dumanı ta. 

nımak . konu~mak arzusunu bils· 
bütün artırdı ben de ... 

Ahmet Dumanın evi. siyah ka· 
valıkla dan mürekkep bir bur 
nun ucuna. m!!.rtJ ruva~ı gibi . 
sılmııı iört kfı!';e bir verdi. ~c 
tarafı kavahP,a bakıyordu Bir 
cephesi de kırların bUtürı ~üzel · 

lik'erini kucaklıyordu Havatm 
~ürü'tülerinden kararak kC>rd; 
ruhunu ''P fi ·rini ıii"'l"mek iste 
ven bir fani i ~i.ri pek muvaftk 
l>lr k~evd; burası ... 

Evin açık kapısından girdim. 
Avluda bir kadın çam~şrr ası • 

yordu. Beni efendisin.in yanma 
götürdü. 

tri yarı, gii!er yiizlü bir adam. 
dı Ahmet Karaduman ... Kendi -
sine. arkadaşımın verdiği mck· 
tubu uzatırken, köyün güzel kö. 
şelerinin. bilhassa ka) alığın üs 
tüne oturtulmuş bu eski evin re
simlerıni y=.,..,mak i~tedi~imi. hu 

seyahate bilhassa bu maks:ıUa 
çıktığımı söyledim. 

Sözlerime pek fazla alAlrn gös· 
terdi. HattA. r-esim yap!l.r!-ten. 
yanımda bulunmak i"'te:ii GiiTRI 
konuşuyor, sesinde gilyP. zapte 
dilmiş bir ne~enin t!),tlı ıslıkları 

hissolunuyordu. Çok sakin w 
tabiiydi . . Arada. söilerine nük . 
teler karrştrnyor. anlattı~ şey . 
leri fıkralarla sUslUyordu. 

Böyle bir in"an hakltında ma . • 
nasız bir takım rivayetlerin 
hortlak hikayelerinin niçin çıka
nldığım kendi kendime soruyor 
dum. 
Merakımı gidermek için bunu 

ona da sordum. Cevap verirken 
gUlmr>sıni . omuz 'lktr'esini bek· 
liyordum. Fal:at hiç de öyle yap. 
madı. dudaklan istihza ile a~ıl. 
madı "'ilakis gayet ciddi cevap 
\"erdi : 

- Yal.:ı.n bir ~ey de~ıl bu! Her 
gece karım benimle göriismeğe 
konuşmağa gelir ... Fa'rnt. halkın 
zannettiği gıbi, öyl~ insan şek • 
linde görUnmüvor. bır hortlak 
gib• karşıma c:tkmıyor Mevcu • 
diyetmi. odamın, h:ıyır. \•anlış 

söyledim zifaf odamızın ıçinde 
varlığım hiç şüphe edilmiyecek 
b•r surette i7.h!l r ve ih!':.s ed•yor 
Knrımır. ruhile bulu~mak ... Ooh 
ölüm ·\ .... den beri en büyUk tesel 
tim budur. emın olun bana ... 

Gözlerimin lüzumundan fazla 
açıldığ-ıru hissettim hayret için 
de yüzüne haktım Hi"bir f"ayri · 
tabiil ik voktu halinde Aklı ta 

mamıyle yerinde görür.üyordu 
Sözüne devam etti : 

- HR~"l't't i<:inde kaldığınızı 

görUyorum. Belki de heni bir de. 
li Z!l.nnedivorsunuz İlk gürlerdP 
ben de sızin ı?ibi•·dim irf:lnamı 

yordum Fak::ıt bir @n hic frllp· 
hem kalmadı h ıı 1·i1rnte karı;ı h<'ı 

vun eğme?.-e mrr bur oldmr E . 
~er isterse'1iz siu> de gösterebi 
irim 
B•ırıdan çok memnun ohı ,.2ğı · 

mı s fh•lerlim A vrılr+en: 

- Yarırı 1 1·..-ını rlPdi do~mz 
dan ""VYE' ""E'11 ;,. . ~ . 

Hizrnetçı kadın meı·diven ba 
şmds> durdu. Ve b~na dönerek : 

·cAiüs~rarr~EÇY~ 
Dördüncü Murad devrinae bir ·Venedil<- ~val esınin kı~.·1 . 

.. · vaı oıı"'iSKJ::NDER' F~·:sERTEL ·. . . 
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- Kara Mustafa paşa burada. 

mı 

- O da Bayram paşanın işleri· 
ni gorı"iyor. Neredeyse veziriazam 
olacak· 

- Bt1yram p:ışanın öldüğü doğ· 
ru m'J? 

- E\·et. Bağ:Jat önlerindt> c:ehıt 
olmtış· (...ok iyi bir vezirdi. lçkı iç
mezdı· Yalan SO}lemt>zdı. Beş. va· 
kit nsrr.azını kılardı· Allahlık bir 
ada:-ıdı· 

ı< ılh. hl' m de ~·urdunu çok seveı 

bir .. :eıirdir Bence Mustafa paşa 
mem:ekete Bayram paşadan fazla 
fayJa ı olacaktır. 

- Nerden biliyorsun? 
- (.:Gnkü ondan akıllıdır .. okı 

muştur 

- Bayram paşa cahil mıydi? 
- Cc:hildi va. Okuması yazması 

bile pe1' azdı· Bütün i şlerini divan 
katibi Feyzullah efendiye gördü· 
rürdü· 

- Ben yukan çıkamam, dedi. 
Efendi ya.sak etti o katı bana ..• 
Siz çıkın, karşınıza gelen odaya 
girin. Sizi bekliyor. 

Merdivenleri çıktım . hizmetçi. 
ııin tarif ettiği odaya girdim. 

· Konoolun Ustunde yanan küçük 
bir lıi.mba ~yı yarım yanıalak 
aydınlatıyordu. 

Ahmet Ifaraduınan bir koltu • 
ğa oturmus, dalgın dalgın. kar
şı duvara asılı bir kadın resmi . 
ni seyrediyordu. Beni görUnce, 
ellyıc yanma <:ağırdı. Bir snndaJ 
yn alarak yanma oturdum. 

BC'ş on dakika geçti aradan. .. 
Bir aralık Ahmet Karadumnn 
eğildi, heyecan dolu bir sesle 
kul:ığıma fısıldadı: 

- Tam vakit... Şimdi gJrü -
nU:-! 

Birdenbire ev sallandı ve oda 
k~pısı yavaşça açıldı ilk hare • 
ketim aşiklr bir korku ve te18.ş 
oldu. Oturduğum yerde sallanı· 
~·or. uçuşuyor, ve yuvarlamp ye. 
re dü~üyor gibi oldum. Kork\! . 
dan büyüyen ~r:1e~imle karşım· 
da dikilecek kadını; hortlağı 

bekliyordum. Fakat kimse gö -
rünmedi. 

Bu sırad4 Ahmet Kara Du • 
man. sesinin p~k iyi hatırladığım 
o mesut ve memnun ahengile: 

- lşte orad~! dedi. Umba.{1 
sön:iUrmek lazrm Kendini ancak 
o zaman gösterir. 

' 
Kalktı . IAmbayı Ufledi: Karan. 

• lık~ .. oçla.f.1. kucakladı. Denizin ve 
riiz:;ünn vahşi gürültüsü arasın 
da Kulağıma sanki in!'~n feryat. 
an. çocuk barprmalan inilti • 
er l?eliyor. gözlerimin önihıder 
solgun dudaklarında dua titri -
yen kadınlar. gözü dönmüş. sen. 
deleyip düı;en ihtiyarlar. dehşet 
içind" şuraya bura,-.::. koFan in 
sanlar ~eçiyordu. Bir iki kere 
de r ncc'"eye vun:luyor zannet 
tım. 

Birdenbın: kö!"edeki dolabın 

camlarında bir ışık parladı: du· 
varın üzerinden ge~rek kaybol. 
du Kor!·ıımdan hnvkırdım Bu • 
na muz ... ffer da,·.::.yr kazandırrın
dıı ., nıemnun bir ses ce\·ap ver· 
dı: . 

- Jşte orada' dedi Görüyor 
musun' Bızj ışid iyor Cevaç ve. 
riyor "'ana Nasıl şimdi inaıdı 

nt? mı ? 

ııuncı bir parıltı dahcı oldu. O 
zatran · Ahmet J{rırac t rr:;ıı eli· 
nı • tu tı'"n' ay· -a lrnl'rtı: 

- Haydı artık bukadarı kS.fı . 

Şimdı artık bizı yalnız bırakın. 

Konuşacak <:ok şeylerimız v~r .. 

!aştı rdı 

- l e.~al çe ebıye ne aersın : 

- O deı çapkının birıydi · Geçer 
erde '111 baskın vermış Ka \'lnpe
jen E;\ d"n koğmu~ Evden kovul· 
ınakla kalmadı.. i ş ''ezırıfvama 
aksct.ı ; Saraydan da koyuuldu. 
Lukıeçya 

0

ahbabhğı ilerletmek 
ıçin . urıbetçiye kendim :ıC\uh1.1ek 

ıstıy.:>ı du· Bir aralık: 
- Senin adın ne? 

diye rordu Nöbetçi: 
- Bana Yürük ·\li derler Ki'

yümeıc: henım de hotırım 'a \'ılır· 

dı. "!Mı 

Lııkıeçya ()'öı erım " ı '-= ·' \u. 
rük Al:ye baktı: 

- Nerelisin c:en? 
- Jrıeboluluyurn· •. 
- E\li misin? 
-Ha,•ır· Dünva .. ,.; ... P ~...,,,ı>-

1im t:f-niiz --Nevt •'a'"!l' n.,ıtn h·;ııır;., o 
gitt: \'f'rine şeytan bir adam gel
dı· 

- Feyzullah efendi nerde şirr· 
di? 

- Kara !\1uc:tala pac:a '>ndarı 

hiç hoşlanmazdı. Saraydan uzak-

- l\.twünden l)uroya ne ten ge • 
din? 

- Kara l\.ıustata paşa çok a· - Adam öldürdüm.. köyümde 

' 
• .ı.:>ei!t bır oeı.a} a goturdü. ·Bitap 

bir haldeydim. Kendimi rUyadu 
zannedıyordum. 

Odadan çıkarken: 
- Yarın görU.şUrUz. dedi. Şim 

di karım bekliyor. Rahat uyku· 
lar ... 

~aryolarun üstünde saatla.rcc 
oturup etraf d~anyı dinledim 
Karı§ık sesler işidiyor, faka: 
bir şeyler anlamıyordum. Niha. 
yet uyudum. 

Ertesı sabah geç uyandım 

Aşağı indiğim mman hizmetç 
kadın bir k~ğıt uzattı. Ah?Mt 
Kar~uman. acele bir ~i çıktığ 
için gitmeğe mecbur olduğunı 

yazıyor vE! ertesi glitıU dönece 
ği cihetle o vakte lrn.dar evde1 
ayrılmamamı rica ediyordu. 

Bahçede dolaşrrken. içinde 
korkulu dakikalar yaşadığım si 
faf odasını tetkik etmek batnı 
m~ geldi . Gecenin kabuslanndaı 
tamamiyle sıyrılmıştım. Şimd 

artık korkmuyor, cine, periye 
hortlağa falan inanmadığmı içiL 
bu işin mahiyetini öğrenmek ia. 
tiyordwn. Evvela Ahmet Kara . 
dumanm bir hile. bir oyun yap· 
ması ihtimalini düşündüm. P'a • 
kat buna ne lüzum vardı • Bir 
hayale kapılmak faraziyesi de 
beni tatmine kafi gelmiyordu: 
Yukarı çıktığını zaman evve 

la odanın kapısını yokladım 

Gördüğüm ilk şey şu oldu: Men 
te~eler yerinden oynamıştı. Ka· 
pı önüne doğru meylettiği lçir. 
kendiliğinden açılıyordu. Dil de 
yerine ad~akılh girip oturmu· 
yor. ev biraz sarsılsa kendi ken 
dine yerinden <:ıkıyordu. Fakat 
her ak~am aynı saatte ev D3811 
sarsılıyordu ? 

Odanın her tarafını tetkik et 
tim. Duvarlan yokladım. IŞJğıı 
aksettiği duvar ta .. afmda yuvaı 
lak ve parmaklrkh kUçUk bir ha 
va deliği gördüm. Sandalyay 
çıktım. baktım: Deliğin karşısı 

da. yüksekte harap bir kulüt 
vardı. 

Akşam yemeğini .;ved.iktep s< 
ra avluya çıktım. sigaramı ~ 
tım, en uf ak bir gUrültUye in: 
lak vererek etrafı beklemeL 
etrafı gözlemeğe başladrm. 

Dokuzda hizmetçi evden çık 
tı. yola çıkan kemerin altına de 
ru yürüdü Ağır ve bUyUk kapı: 
itip açma~ uğraşıvordu. BütU 
kuvvetiyle dayandrc!ı için kapı 
gürültü ile açıldı Hemen. Ah 
met Karadumanm odasına koş 
tum. kapı açılmıştı. 

Hava deliğinin önünde dur 
dum. beklemeğe başladım. Bi 
iki dakika sonr.;ı birdenbire gc 
ler;m şimşek gibi bir ışıkla ks 
maştı. Bu ışık karşıki kulUbeni 
penceresınden çıkıyor gibiydi. J 
şık ikinci defa gözlerimde ~akt 

Avluya indim kapıyı açtın 

Rfü ük kulffben in bulunduğu Y' 
N> koştum. Etrafı tetkik ~er 
ken, karı:ıda b;t denız fenC' 
g('~d'im Daima dfr·•rn ve kaı 
kıs lara ·~at ışıffeı altS<.'den l 
fer )r Ahmet Kar2dumanın e 

duran:C1dım· f c:tanhula geld1' 
Yenı\ e·ı ocağına gırdım Boyu 
!)oc:u:n ,·erinde dh·e benı c:a· 
'llutıalnla n va nma "erdiler l 
•'riı ı.. •ıradanm. 

- Hep bu ~· . ek dtı\'arlar ar 
-mrfa mı d0lac:m :m? 

- Fh · nf> ,.:ı 'lahm' h i?;m ta' 
rrı •2 · .- 1-ı0,·ı t> fTl' c: Or ık; ~ 

nöht>ıt k !lll'·ım Ü '"' ık• :;aat c 
ist i .. ~h~tte 

Luk·eÇ\'a elını çekti: 
- < .trüYor"U ki ben fena bi 

ınc;an r <>f!i lifl" 

_ ~ana ıp ... a<:ın clı,·en var mı 
fip kı sen dr>mı:"rcttn 1 Fı 

kat h.1~kaıan neler söylüyorla 
' aca"':ı., 

- Yok camm Herkeş sana ac• 
vo.r H;. tt :i rfii r a~ ... am vekilha· 
Kf'~ hf>,·in l<aT)l c: ı nnfinıit' du-ı · 
yord •• '"' "';ı ,., ~'lna aawx• 

- l\e dıyordu. dm"llladın mı 

(Devamı 1•ar 



ıinıiım gözükmijyordu. Dikkat 
ettim. pencere camlarından ak • 
seden · •k, demin benim gözleri
ni kainaştıran ışıktı. Aynt zıya, 
küçük hava deliğinden ~,erek 

odanın duvarında akisler bu-akı 
yordu . 

Hava deliğini tıkadım. Kapı 
nm menteşelerini sağlamlaştır -
dmı. Bu zeki, hoş sohbet adamı, 
yeni ve iyi dostum Ahmet Kara. 
:!umanı bu fena hayalden kur -
·arm&k istiyordum. 

~(\PARA 
\ H AYAT TA RIŞISIN 

DİREKSİYONU DUR 

' 
·--

··~RlfıNlafliiÔfiijucAS INDA. { 
i~lYELi. HESA ef ~Ç~-

-.:=m....ıiıil- iiiiiımmiiillmiiiiifmıl=m----~----~· ' Ertesi sabah geldiği zaman, 
.1emen kırlara çıkmak arzusunu 
gösterdi. Artık resim yapmıya , 
başlamamı istiyordu. Akşama 

kadar, dağlarda dolaştık, en gü-
zel k,ö~lerde elimde fırça ~ış
tnn. 

T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 

1 Devlet Demiryollan ve Limanları 
1 işletme Umum idaresi ilanlar1 

Eve döndüğümüz zaman. ou 
gt!Oe de beraber bulunmaklığımı 
rica ettim. Razı oldu. İlk geceki 
gibi yine k'arısımn resminin kar 
şmma oturduk, başladık bekle . 
miye ... Kimi bekliyorduk? .. Be . 
nım beklediğim kimse yoktu. Ve 
artık kapının açılınıyac:ığmı, 

duvarda ışık clinbüşleıi olmıya · 
cağtnı da biliyordum. Fakat o. 
bekliyordu. 
. Saat sessizliği noktaladt; do
kuz olmuştu. 

Bir dakika. ile; dakika. beş da. 
kika, geçti; kapı açılmadı. 

Müt.eessir bir sesle: 
- Geç kaldı; dedi. 
CeVa.p verdim: 
- Belki gelınirecek. 
J 

İsyanla başını salladı: 

- Olamaz! İki ytldır hiçbir 
gUn gelmemezlik etmedi. 

On dakika daha bekledik. O 
sabırsızlanıyor, ben bir şey söy. 
lemeğe cesaret edemiyordum. 

- Açaba ne oluyor? dedi. Se
si elmıli ve acıydı. Yokea bir 
gece yoktum diye, kıslı mı? Be.
na oeza mı çektiriyor. 

Artık susmaya, hakikati söy. 
~emeğe bir sebep yoktu. Onu 
(taba fazla bekletmemek, ı&t:Ira

bma Dribayekermek için: 
- Artık biç gelmiyettk, de • 

diın. Biliyorı.un bunu. 

Sert Bert yümme bakarak 
sordu: 

- Nasıl biliyorsun? Demek 
gelmesine mani olan sensin? 

Hiddetli, korkunç, gözlerinde 
t.ehdit ı~kleri parlayarak ye -
riridıen fırladı: 

- Tahmininiz doğru... Ben 
menettim ... Fakat beni dinleyi • 
Diz. Oturunuz da anlataynn. 

Södlnıü tamamlamıya vakıt 

kalmadı. Yüzü korkunç bir şe • 
kil &lmışb. Gözleri birden. de • 
runt. prip bir ateşle tutuştu, 
nuarlarına ansızın, fecl bir deli-

iDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 
l Ağustos, 8 Ik!ncltcşrtn -

tarilılerinde yapılır. 

t 941 ikramiyeleri 
o.det 2000 L.lık = 2000.-Ltra 

> • 1000 .. = 3000.- .. 
2 
f 

IJ 

83 

.. 
• 

• 

750 .. = 1500.- ~ 

500 .. = 2000.- •. 
250 .. = 2000.-
100 .. = 3WO.- •. 

ı .: • 50 .. == 400Q.- -
20 " = 6000.-

10.4.941 
8.03 Ajans 
8.18 Hafif 

program 
8.H Konu3ma 

1%.SS Saz Nerk'ri 
11.60 A jans 
ıs.oıs T ek ,-e 

be.raber 
prkdar 

tS.%0 Karqık 

proırnm 

ıa.es~ 

orke.traaı 

18.40 ,&»lo --11.10 Ktınu ma 

19.46 Ziraat 
tak, i ml 

19.50 M li:rJk: 
tnce ııa:ı. 

20.1~ Radyo 
Gazete91 

20 .'16 Tanmmı, 
pa~lar 

~ ı.oo Dlnl~ylcl 

hı tekleri 

:?l .JIO Konu~ 
2U5 Radyo 

o rkN t nun 
:?2.30 Ajamt 
22.41 o.n. 

rutttlji 
..- _. a "" 

BORSA 
9 NiSAN - 1tK 1 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 1',rc. 

100 Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Florın 

100 Raylemarlr 
100 Belga , 
100 Drahmi 

100 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçcta 
100 Zloti 
100 Pengl5 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 ts~ç kronu 
100 Kunıt 

Kapanıf 

• 5.2• 
132.20 

30.19 

09975 
1.6225 

12.9375 

8.175 
31.l375 
ao.745 

:Muhammen bcd~ll H20 lira (40) kuruş olan doktor gömleği, operatör 
ameliyat göın!eği ve· önlüğü, doktor Honcsl, he~l.rc vo ha.deme gömleği, pi. 
jamn, 1lJ göml~ği a.şc! ceketi \'e ı.öt-U.SlUğü, hamam bôrnos, ailecek, yatak 
örlllsü, masa örtüsll, peçete, hnvıu 've kısa don gibi muhtelif miktarlarda 17 
knlemdcn •lı.ırct molzcmo ve rııya (29.4.941) salı gllnil sa.at (Hi) on beşte 

Haydarpaşada Gar b,nası dahil!n.:!ckı komisyon tarafından kapalı zarf usu. 
lile sa.tın vJaıacaktır. 

Bu ı~e gırmck istiy<'nlcr!n C3311 lir (53) kuru~luk muvakkat teminat, 
kanunun ta)in ettiği vestkaları<ı 1ckli!lerinl muhtc\i zarflannı aynı gün 

ı saııt (H) on dörde kadar komisyon relsllğinc vermeleri IAzımdır. 
1 Bu f§C alt şartnameler komı.e:yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(2820) 

* • .. 
.Muhammen bcdeh (3900) lırıı o!ıın 30000 metre t1::k telefon kablosu 

llS.4 .91.1 ) cuma günü saat (11) on bh'de Haydarpqa gar blna."U dahilinıle 

ki komisyon t.arafmuaıı açık .:K.;llt.nıc usuuıe satın almacaktır 
Bu işe girmek isUyenlerin (292j lira (50) kuruşluk muv;kkat tenıinat 

ve kanunun tayin ettt~ \·esaiklc birlikte eksiltme günü saatine kadar komis
yona mura.cıuı.tıan !Azımdır. 

Bu ıııe at fjartnamelcr kon11sycndan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(2593} 

.................... : . ._ 
V A K 1 T matbaası 

K ita o kısmını 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete ltasar.. 
1 Tabiler namın" dizi!i İAleri alır. 

" . , ·~ . " . .. .... . " .. . ~. . .. .. • 
Harp Okuluna havacı aubay-yetit tirilmek üzere 
aivil liseden mezun olanların kayıt ve kabul 
prtlan 

l - Lise olgunluk imtihanını vermiı,ı bulunmak. 
2 - Aldıkts.n nıezunJyet diplomalarındaki kanaat notu iyi veya· ~ok iyi 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarU:.lnc!en bir seneden !azla mUddet gcçmcml§ 

bulunmak. 
4 - Sağlık dunr•nu pilotıulc biz.metine mllsait olmak. 
fi - Yo.şla.n en yukan 21 olmak. 

?\OT: 
Bıh\hıra !lava muayEne beyetı tara.fmdan yapılacak muayenede Bağlık 

durumları pilotluk sınıfına mtieatıı görillmlyenler fJııterlerac harp okulunun 
diğer eınıflarlllll l'erilmek gibi lı.JçbJr mect:>uriyete tabi tutulmazlar. Tam 
scrbe~ltlrler. Kerıdiier;nin arzu,nrına göre :m•ameleye tabi tutulurlar. 

Okul tedrlntsı l!'i mayıs 1941 de ba§Iıy.ıeağından tallp olanlann, bulnu. 
duklan askerlik gub~lerine mür.tcaat edec:klerdlr. Aııkerllk fUbeleri, yaptı. 
racakla.n sıbhl muay<!:ıede mllsbet oeUcc alanlar evraktan Ue harp okuluna 
se\'kcdilccckıerdir. (2522) 

i"1erkez 

~-

• .,,, Dif. Ke•le, Grip, Bomatima 
Nevralji. Kmk hk •e Rütün A"nlanaısı Derhal ~ .. .., • .lo 

icabında ründe 3 kaşe abnabilir. T AKLlTLERlNDEN SAKININll 
HER YERDE PULLU KUTULAR! 1 ISRARLA_. ISTEYSNtz.l'tı 

1 
lstanbul Levazım amirJiğinden verilen 

nar1ei asker' kıtaatı ilAnları , ____ _ 
.Bc!ıerlne tahmin edilen fiyatı 91 kuruş olan 20.000 adet tımar f:ırçaal 

pazarlıkla _ münakasayn konmuştur. 10.000 adet olarak iki talibe de ihale 
edllcbıl!r. Ilıalcsı 15.4.941 salı gUnU saat 10.30 da Ankarada M.M. v satmaı .. 
ına komisyonunca yapılacaktır. Evsaf \'O fjartnamesl komisyonda• ıörtllUr 
•rallplcrln tckUf edecekleri miktar ilzcrtndon kanuni kaU teml.na.tıarile bdtl 
vakitle kornisyuna gclmelcrf. (2251 .. 2779) 

Beher kilosu 24 kuruştan 210.000 kilo bulgur mtlteahhlt nam \'e ~~bi
na açık P-ksdtmc ile &atın nlmncıı.klır. !halesi 22.4.941 salı gilnU saat ıo da 
Err.urumda nskert salınalma komıgyonunda yapıJacktır. llk teminatı 3780 
liradır. Taliatcrtn bcH.i vakitte komisyona gelmeleri. (2263 . 282f) 

:;: ::: ::: 

5000 kilo kuru Uzum paz:ulıkla satın alınacaktır. lha.lcai 15 4.9'1 ..ıı 
giinU sant 13.30 da Çorluda askeri satınallll!I. komiSYQDUnda yapıl~ktır. nk 
teminatı 26.'J liradır. Jstcklllcrin bcJli ' 'akitte komisyona gelmeleri. 

(2265 - 2828)
0 

* :;: * 
2.250.000 lfllo mc~c odunu kapalı zarfla eksıltmeye konmU§tur. Ihaleef 

ll.f.941 cuma günü mıat 15 te Çanakkalede askeri satmalma kcımiayollun&l 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 31.50C lira. ilk teminatı 2362 ııra. 50 kunııtur. 
Taliplerin kanuni vcsl.kalarilc tı-kıif rnektuplannı ihale saatinden bCr -.at 
evvel komi.<ıy•mr. vermeleri. (2191) •!2369) • 

• • • 
Hepsine tahmin edilen flya.~ 49.475 Ura. olan 1000 takım t&bib ~ 

12.5.9U pazartesi gUnü saat 11 de Ankaradıı M.M.V. eatmalına k~ 
nunda kapalı zarfla ekaiıtmcye l:oomuştur. Isteıklilerln 3710 Ura 63 kunlflult 
ilk tcmlnatıarlle teklif mektupların, ihale saatinden bir saat evvel komilyol:ıS 
"'ermeleri. Liste \'C §a.rtııamesi l'.00 kurup komisyondan alınır. (2181) (2330' 

*** Beher k!Iosu 45 kuruştan 60.000 kilo sığır cU paza.rlıkla aatm almacal(ıo 
tır. Tutan 27. JIJCi lira ilk teminatı 102b llrar.iil'. Şartnamesi koml.symd& garu
ltir. 1halesı 14.4.941 pazartesi günü l'Jaat 10 da Edlmedc ukeri ~ 
komisyonunda yapılacı:ktır. Ta'.ıplerin belli vakitte komisyona geımeleri. 

(2183 - 2332) 

*** Beher kllosu ~9 kuruştan 20.000 kilo toz teker Çanakkalede aak~ .--
tmalma komisyonunda pazarlık~ Ea.lın alınacaktır. İhalesi 14,4.941 pazartdl 
günU saat 16 da yap•l&caktır. ~utn 98000 lir teminatı 736 liradır. TaUpı.. 

rin belli .....ıtttte lamılly()tl& ge!nıclt!rl. (2249 . 2730) 

ıstanbü·ı B•l•d ıve•l.t 
ı ı a n ı • r ı ,·· 

-'~-

Tah.Bed. tik Tem. 
707.15 53.03 Bebekte Ruın~Iilılsarı caddesinde 16-18.20 numanıı 

evlerin yol istikametinde kalan kısımlarmm ~ .,. 
tahusül ~d.:?ct:k enkazının satl§t. 

568.50 43.54 Rumellhls:ınnda Rumelihisarı Bebek caddesiııM 3/1 
r1umaralı tinarun hedim ve tahasstll edecek enkazau!J 
&atışı. 

1299.00 97.42 Rumellhi:rorınae Rcfld:ncy caddesinde 87.99 numaralJ 
evin hedlm ve tahass.ıı edecek enkazının a&tl§ı. 

Tahmin bcôellerl ile ilk tet..tinatı mlktarıan yukarda yazılı Uç parça ın
kaz sat:lmak üzt:re ayn ayrı açık arttımıa~ konulmu§tur. ŞartnamMeti 
zabıt ve muamclAt mOdilrlüğU kaleminde göriilçblllr. thalo H.4.Hl paza~ 
gilnU eaat U tc daimi cncUmendc yapılacaktır. TaJiplertn ilk teminat mak
buz veya mektuplarUe ihale günü ınuayye:ı saatle daim! encümende bulun
maları. (2413) 

Bankası 5 ' 4 11941 vaziyeti lik alameti geldi. Soluyor, titri. 
yor, boş, haşin, fersiz, gözlerini 
bana doğru dikerek üzerime ge. 
Jiyor<lu. 

Ef!lham l"C t.ah,·llAt 

Tür~iye Cumhurıyet 
AK TIF ------- PAS1F 

Kaçmak istedim, va.kıt bırak
madan iki eliyle boynuma sıldı, 
bir tar&ftan sıkıyor, bir taraftan 
da: 

Sıvas • Erzurum ili 19.46 
T C merkez bankası . ,. 110.50 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Buıün ... t 11 de: 1 - Tan.an Ka· 

çıyor: Tür~, % - Manur.lla, S -
Renkli Mlkl. 

- Sefil adam! Uğursuz insan! 1 .. -----------= Sen gebermelisin ki, o yine gel-
sin! 

Diyordu. 
Pencereye doğru itiyordu 

beni... Bir an geldi ki kendimi 
açık pencerenin önünde buldum. 
O da yanımdaydı. Tetik davran. 

1 

Blrincl & nd Müteba8819 

Doktor 
Nuri Beller · 

fqlr ve Rub Butallkları 

Ankara Caddesi Numara: 71 
Muayene saatleri : 16 dan 20 > ı 

kadar 

masaydım, aşağıya yuvarlıya - Iİil••••••••••ı:a... 
cakt.J beni. He'men silkindim, ye-

te yuvarlandı. Yardım çağır - ·-------•-••• ~ 
mak için kapıya doğru koşarken Or. Kemal Ozaar. 
yerinden kalktı, şimdi hem pen. 
cereye doğru koşuyor, hem de t .. ' ... ar yollan haıtal il< 

1\:a.rısma hitap ederek: lan mütehaa1111 
- Şehinde... ~liyorum, val

:ah sa.na yet.4;eceğim! diyordu. 

Arkasından kO§tum, tutmaya 
akalanuya vakıt kalmadan k<'n

Jisini aşağı attı. 

.Pencereden baktım. aşağısı 

ıiyah bir uçurumdu. Deniz ora
da bir timab gibi IOluyordu. 

tli'Jcıtıu laıtU.klAI l.Mddo• !'llu "" 
'IUl'l'9 Pa ~tı Vııtö .,.._,_, 

~Pl'f'tt •I . ı tl ısll 

.................. 
~~~-·~~~~~--~~~~ ................. 

()ocak Hekhuf 

Ahmet Akkoyunlu 
rak"'lm Tallm.baıu• Palap Sn. 4 
ı•u.ardan maada bergtbı .aı 1 ~ 

1 

te1ı ., ..... ,.., Tl'~fo11 4tl!7 

~..!i~ ÇAP.A~O~ , .... . 

Kua: 
Altm: Saf1 Kiloçam 
Banknot • • • .. 

72.603,fSO . . . 
Ufaklık . . . . • • • 

Oablldeld Muhablr~r : 
rtirk Ura.11 • • 

Hariçteki Hubablrler ı 
A.ltm: Safi Kllo~ram 6.156,184 
A.ltma tabYllJ '<&bil eerbeat dö

vizler . • 
Diğer dövtzler •• borçtu Kllrlng 
bakiyeleri • • 

Hazine TabYlllert ı 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Karşılığı . 
Kaııunı.m 6 • 8 maddelertııe tevfi· 
l<aD Hazine taralınıtan Yl.k1 

tedlyat • • , • 
!jenedat <,'amam : 

rtcaı1 senedat . . . . . 

' l 
l:ebam n tall'11At cüzdanı : 
Denıbte edilen evrakı oakdi· 
yenin kareıııgı eabam ,,. 
tahYUlt ltibar1 k.ıymeUc • 
Sertıe.t .......... ft Tallt'lllt : 

&\-anlllar: 
~ıtm ve döYlz üzerine avans . • 
rahvllAt llzeriııe avam . • • 
Hulneye kıa vad a van.e . • • 
Razlneye 8850 No. kanuna cUre 
a~lan aıtm kar§ılık.IJ avana • • 

Hts.edarta:r • • • • • • • 
aıluhtellf • • • • • • • 

102.122.602,88 
6.5i2.456,50 
1.029.29P,H 

337.823,01'> 

8.659.16f,97 

-.-
49.740.261,86 

158.7f8.563,-

20.230.44~.-

271.626,678,49 

ı~.801.316,93 

7.926.616,17 

8.138,8 
7 808.i22,-. t 

126.0Sf.926.75 

109.72f.358.52 

337.823,01') 

58.399. 426,83 

138.518.121,-

271.626.678,49 

53.727,933,10 

133. 901.'iSi ,63 

4.500.000,-
8.7M.121,72 

779 440 2111(1,84 

aenm,
bltlyat akeell • 

A.dl Ye fevkaıAde • 
Hu.stıaı 

• • • • 
• • • • 

l'devWdt'kl M••kz·tlılır ı 

ı..>enıhte edUeıi eTI'akı oakdiye 
Kanunun 6 • 8 met madMlerine 
teTflkaD Haz1JM taratmdaD yakJ 
tediyat . 
Deruhte edilen nralo na.km,. 
oakJyeaı 

Ka'1'1ugı tamamen altm olarak 
UlYeten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili Ubeten teda. 
ra.zed. • 
Hazineye ya.p:•ın altm k&rfılıklı 

nana mukabflf 3902 No.b kanun 
mucibince Ulveum tedavWe ya· 
zedflen 

Mıı:VDUATı 

1'ftrk Ul'MI : 

• • • • 

A.ltm: Safi KilO&T&D' 877,15Q 

3850 No. kanuna ,ore Rai1De19 
açı!AD a•anı9 mukabllJ te•dl otu· 
nan altınlar: 
san Klloıram 55Ml,93o 

Dim TaallHutııı 

A.ltma tah.UI kabil dövtzser • ,. 
Diler dövizler Ye alacakb Kll· 
rtng bak.lyelert • 
l{utıtellf • , 1 • • , • 

6.188.666,l:J 
6.000.000,-

l58.7f8.1563. 

20.230.U2, 

2ss.ıus.121. 

17.000.000.-

250.000.000, 

59.500.000,-

70.313.f98,2~ 

1.233.782,0~ ------
7R.12f.167 ,9t 

.. 
28.242.484,-

Vf!ke.r 

u.. 
15.000.• r'" 

1usa.eee,J.6 

-MS.oıs.ın.~ 

Tl.HT..,,. 


