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Bulgaristanın 
Aksülameıi 
~~ 

Garıp olan nokta İngilizlerin 
Bulgaristanı anlıya.mamaları ve 
Bulgaristana ka?'§t belki do eski 
idealist büyük liberaller devrin. 
<len kalma bir sempati ile hlla 
ıtimat ve muhabbet beslemekte 
olmalarıdır. SiyMet sahasında 
unutmamak bUyUk bir meziyet 
f!:ıe de vakıalardan bir şey öğ. 
rc'Jlmmnek de büyük bir kusur 
teşkıl eder. Ümit ederiz ki Lon· 
dralı dost va mUttefiklC'rimiz bu 
defo Bulgarlst.anı jyi anlıyacak· 
lar ve sulh mMası başında bu 
anla) ışlarmt ~bat edeceklerdir. 

Yazan: 
aısırta Caldt 'f alçıa 

M Cburchlll'in nutku Bul· re garistanda bir müddet kıs
nıen gl'l1i tutulduktan sonra. alh&.. 
Yet Bulgar aksülimcll kendisini 
J;österdi. Bunlardan anJa,.o;ıldığma 
göre, Bulgar hükômctl ne tngiliz 
ile de Amerikan ihtarlariylc bildl
ihıden şaşacak değildir. l'an ret!· 

rrıı Bulgar gazetet>lnin teminatmil 
bakıları;a Bu1gariı;tanm JK>litlka-o;ı 
~eilb-ınıl'ccekttr. Bulgaristana mi. 
'lidc huyük haksızlıklar ) apdm~· 
ttr. O bunlann t.elltisl i(ln her za· 
l1la.n lsrar etmiştir. Menfaatlerini 
hllidaraaya da her zaman hazırdır. 
Jia&ka bir gazete daha kat'i söy. 
lilsor: Bulgaristan memleketin h · 
tikbaıını salim düşil•celerlo temin 
e~ektir, binaenaleyh l!;tlkb&IO 
entttşeş;tu·.e 1-kablHr. 

t mumi ~arette &Uzel olan bu 
hl'Yana.h reJte)e tercüme ~er. 
a.ı1& aörilr\U ki BalRVhtul 1111' U... 
lirıo llH"nfaatler elde etmek ftlırl•· 
dedir. Bunlar nfıClflR llı&rettlr, ya

ıti Bulgarbttanm hın ' 0 tama 
daireslıtln genişliği nereye ka.. 
rtar \annaktadır! Do ..ual çok 
.,.li. tlkl bir ce\-abe miiulttlr. suı
ı.tarlstanm da' alan i(lnde Ege dt',
nlzine kadar mütıtaldl topraklar 

Iİ:P.erlnd"1 bir koridordan başlıya. 
raJı A ,-astef&D08 moahedenam~I.. 

~ kadar tur-rtln fhl a.'DIA vann<'A)"a 
lü türlü &ekliler 'a.rdır. Fakat c. 
tıaA ittb&rl)1e Bulgarlaml bepel a,;e· 

ili temek, bUyUmek \'e Balkanlarda 
hakim bir dedet oınıak anman· 
da mütunkttrler. Arada göze çar. 

tod me· Pan farklar yalnız bir me 
eleslne inhisar ediyor. KJmlsl hO'S 

'e tamamı birdenbire meydana 
Umkün oldu. \-Uru)or '\O gayeye m 

P kadar erken 'annak istiyor. 
Kimhıl daha mutedil 'e ihtiyatlı 
harckt:t ederek (lıdrlci suret~ ha· 
reket etme)1 miinaslp görüyor. 

l3te Bulgaristan bo zapt ' e hl· 
U:a enıf"Jlerlnden bir türlü nı 
ı:~nıedl~nl 'f' buJld&D soora da 
' ın: geı:rnl) eceğinl ~imdi bir kere 
daha ilin etmiıttlr. TabUdlr 1d bu 
ı .. tııa hıl"8mm adı "Adalet l8te. 
m"k" ı>ekllne l!IOknlmu11tur. l~ln 
m.ahi3 eti deilfllleL Onlarm naıa
nnda hak 'e ada.Jet kom11ulanıno 
l<ıprakla.nnı f!ıtnnek ınana.o;mı ifa-

dt> r,der. 
Bulsar matbuatı 'e de,· Jet 11... 

•hmılan bu ) old&Jd dü,ünceleri 
" .. allm'' addecH,orlar. Bu da mü• 
nakaş&!llmda fa) da olınıyan bir 
kelbnr. Bulgaristanm düşiinceleri-
nln salim olup ohnadığı anc;ak bir 
netice meydana geldikten &onra 

anlaşılanktır. Bulgarl~tan UJncl 
Halkan ba.rblne Sf"IH'blyd '"rlr. 
k Umumi Harbe ı:;ircrl'6n de 

hen, Um düsüncclerle hareket ep ı;a ~ 

ettiğine kaniydi. Şinıdl de ay~I 
kanaatt-Odlr. Fllllııi ona bugiintlü 
dU iincf'lrrlnln nr. derc~fl~"fJ Joadar 

clogru olt1uğunu ~ lnt' ı:;österece.~
llr. Kendlıd> le ba netice taayyuıı 
"ttfkten sonra ytae göriiştirilz. 

nemt'k istediğimiz tadar ki 
~t:ı11 artık wulhat, ta'\'91ye, 

(Denmı 4 üncüde') 

""""'in Clehit V AL(!Th' 

Alman/at 
Bulgaristana niçin 
girmek İstiyorlar? 

Maksat 
Türkıye 

ve boğazlara 
tecavüz mü? 
Yoksa nazilerin t~hdit 
usul~erinden tipik bir 

nümune mi? 
lhıdra, 14 ( A. A .) - Şimdi 

bilinmesi 1imn olan cihet, Bul. 
garistana girmenin Hitler tara. 
fmdan Türkiyeye ve Boğazlara 
karşı bir taarruz icra.sı maksa· 
diylc ittihaz edilıni"" taamız.i bir 
tedbir mi olduğu veya.but sade. 
ce hududunda §İn • .Li Alman kıta. 
atı bulunacak olan Yunanistanı 
tazyik etmek mıretiyle Arna'\'ll~. 
lukta ltalyan,n yardmıma koş
mağl istihdaf eden tedafüi bir 
tedbirde-n mi ibaret bulunduğu. 
dur. 

Bu ikinci tefsir sureti, Hit. 
Jer'in Balkanlarda. yeni bir cephe 
açmakta bir menfaati olmadığı. 
çünkü ihti1Af1 bu eene bir hal 
suretine iktiran etmek niyetin~ 
bulundufu mUl~haza.sı ile müda. 
faa edilmektedir. 

Hitler, kat't bir hal 8\ltttinin 
ancak İngiltereye kU'fl yapıla
cak bir taarruzla elde edilebile. 
cetini pekila bilmektedir. . 
Şu halde BalkanJarm \•wye. 

tindeki yeni inkipflann gene 
nazilerin tehdit usullerinin tipik 
nümunelerinden biri olup olma. 
dığı suale şavan görillmektedir. 

(IWJvaaU ' belde) 

Y \IJ{CMIA-.Jara 13iin 

Harp 
Balkanlara 

sırayet ederse 

Sovyetler 
AlmP.nlara karı• olan 

vecibeleri mülga 
a ddedecek 

Belgrad, 13 (A. A.) - HükO· 
met erkanı Bulgarlstandald hAdl· 
seler hakkında kteu.mlyet muhafa· 
za etmcktodlr. ÇörçiliD nutkun • 
d&ki Balkanlara alt kıenım ne.R.ri. 
ne şimdiye kadar müsaade edil • 
memi§tir. 

Yugoelav siyasi mahfilleri Sov • 
yetler hariciye komiserijği er.lti · 
nından Sobolef'ln Tuna kon!eran· 
ama giderken Bulgaıil!ıta.nda te • 
vakkuf ettiğin.\ hatırlatmakta ve 
bu seyahatin esrarlı mahiyetini 
tebarüz ettirmektedir. $obolef'in 
Kral Borise Sovyetler Birliğinin 
Bulgariatanı müatakil bir devlet e>
larak lanmıakta devam edece~ı. 
fakat bunun için Bıılgarlarm bu l!lt. 

fatr muhafaza etmeleri lAzmıgeldi· 
ğini söylediği zannedilmektedir. 
Rus devlet adammm ecnebi kıta· 
lan Bulgariatandan &eçt.iii tak • 
dirde Sovyetler BirJlğinin zaruri 
göreeeği tedbJ.rleri almak hakkmJ 

CD~-.mı 4 tiaeitdel 

Londraya gere 

Bulgaristanı n 
istilası 

Almanlar tarafından 
istenilen aaatte 

yapılabilir 

Fakat ••• 
Y anf;ın çıkarmad2.n gir

mek istedikleri için 

Tıllllltlerıaıa 

••ttcellDI ıırmılı 
içi• llekUforıar 

LondM, lS (t\.A,j - MUıitakU ~ ran 
eız a;au. bUcUrfyor: 

Bu •Nh Ldndradaki ln~oa. Hal • 
kaG DıW.k&tı tehlikeatııln ll&Jen mut_ 
l~k• bU tbafta bafmda ba:i.s g!bl •ö
ıııllktllCU mU.t.aeel malltye!.t tta.z •·" 
madJğı n:erkeztndedir. 

LoQdradakl telllıtltJye ı:ö.·e. Bulga_ 
ri.ltanm Almanlar taratmda.ıı lsWA.sı 

hlll buı:llıı yarm ,iateııilcD •ast~e )a
pılabUlr, fakat Almanlar, Bulgaruı 
tana B&lkanlarda unnunl l.ır yangm 
c;ık&rm&dan girmek maksamlıı. mum. 
~Un olduğu takdirde·b'.rkaç gün l\'h-

( De,-.mı 4 öncüde) 

Çörçilin 
Bulgarlara 

• • 
tavsıgesı 

Yugoslav 
Başvekili ve 

Hariciye Nazırı 
Davet üzerine 

Berline gittiler 
Helgrad. %S (A.A.) - O N.B.: 
Yugosla,,-ya ba§vekill Svetkovlc;: re· 

r:aıtattude h:ırlciye nazın M rkovlç ,.e 
.Almarıyanın Belgrad bilytl:C elçi.it ol· 
auğU halde. Alman bUlrom tlo!n da. 
vcU üzerine bugllıı busust trenle Al· 
manyaya hareket etnlf§Ur. 

W~UAMlLE VERGISlf\OEN 
MUAfiYET BEYA~NAMELERi 
Verılen müddet ayın 

sınde bltrr ektedir 22 
8egaana1111 vermlyen·er, oi<tr 

llallaamr.aa lla 1erglJe tabl u.uhita ıır 
Yeni muamele vergisı l·anunu, ! ta.dır. Ancak. istihdam ettıiı 

bilfunum sınai mLasscsc ve illla_ , işçi &a),SJ nıileescse 831nbı dahil 
18.thaneleri vergiye t."!bi tutmak. 1 olnın.k üzere beşi tecavJz etmi
------------ ı ren ve muharrik kuv'\•et kulla .. 

A frika ha h · nanlardan, muharrik kuV'lcti de 
r 1 iki beygiri geçınlyc~ kUrUk 

ıngilizler 
ı ıer~emeğe devam 

adıyor 

E • d 1 aan'at müesseseleri bazı ka~ ıt 
rıtre 8 ve tartlar altında \•erg d u mu. 

af tutulmuştur. 

Musavvaya 200 
kilometre kaldı 

Bereade flddetll 
çarpıımaı.r 01111or 

Londr.a. 14 (A.A.) - fh.B.C.) -
Eritrede harp eden hıglll.iı x•tut.a 11.ea 
:<mde bu~ Rö;;ter mUAabir1Dbı 

lş'aratuın göre. İtalyaıılar. Kereilln 
t-tıafıııda fiddeW blr ınuıuv.,.emt p 
tE.rtyorlar. Du havzada tlcl.wW çar • 
pı~malar '"Ukubuluyor. A:.&Zi daBbk 
ve kayıuık oldiJju et.betle, bU)'tUa m1k 
~·uta baıekA.ta mU..ıt detfldir. ı..

.ııaranm eo kilometre ~·ıbu;artıi • 

Kilçilk san'at miles..~lerın n 
bu mua.fivetten istifede edebıl. 
meleri için tpta~bıı'f!sı Gll!l&t.t 

• 

(De'\ıunı 4 llnclide) 

General 
Frank o 

ıspanyaya 

döndü 
Muaolini ve Pe;,tenle 
yaptığı müli.katl.arda 

Hiı6eşislanın 
talı ligesi 

ilinde k:'Jn olan .Arnza mıata.kum • 
ı akJ ar.uı de da&lık ve ~~ıktır. 

Be r 1 in ""rulnlıı bu mu.aadealılfti JUı(1ndeo 
ou mıntnkada A.n1 ve l!lllra~ blr tıer-

Ve T rabluataki bakiye 
ltalyan kuvvetlt>rinin 

Ve Sofyanın ıerre bell~~==~ 
·~ ıa (.\ı4r.) - ,..... .... 

tekzıpleri ı.u;:::.~='1~a.• dUD 
• ıoühim ıaallyet olmuflm'. ~mirJOlu 

Bulgariatanda Alman ~tJlayoıı•ı. depolar, anoto~a nakliye 
asker ve tayyaresi ''uıtalar. ve dUpı•nm to.> meVllllerl 

bulunmadığı bildiriliyor ı CDevuu 4 
llaelde) 

laglllz ııllrl rar.. 
1 

ha b. 
Bomanradaa Arnavut uk r ı 
arrdıror 

(l'unu 4 tiocudc) 

Uzakşa r kta 

Vazivet 
gittikçe 

Yunanhlar 
SAHıLDE VE 
MERKEZDE 

ILERLEDiLER 
Müabthkem mevziler 

Tallasa 11uca11 .... ., ..•. , 
V111. H <A. .\.) - B. B. C. 
OtaeraJ Fr&Dko, JL.vepl h· 

tee.ht Kontpellier'de Mkaen daldb 
.t1rtD bir mWAkat yaptdrtan 10 • 

ra e>tomobil ile hareket etmif " 
dilıı aklam lapanyaya vbtl olmat
tur. 

Jap.uyol guetelerlnde de bu 
meeele hüluada hiçbir mlltalea 
beyan edilmemekte ve mtlllkat 

(Devam• 4 llndtdel 

Heyecanların 
hayat üzerın
deki tesırleri 

Londra Bull'ar gazete· f enalaŞI yor 
lerı.1e cevap ver;ycr 

1 zaptedildi, 400 esir 
almd. 

Yazan: 
Profesör Dr. f AHRfDDI 

Kl:RıM Gu~AY Sofn ıs <A. A.> - o. N. u. AM ER i KADA 'taıra,,rar ma~abll 
bildiri,.;r: 1 lfabfem el bJr Japon taarraıd an 

510; 0 gazetesi, çörçilın bütun taırraıudaa 
Balkanları ve bilhassa Bulgarlsta. 
nr bir harp sahncısi haline getir • eadı,e bqladı 
mek ilkrlnde olduğunu gösteren 
nutkunun hayret ve infialle karı;ı· 
landığmı yazma.ktadır. Bu gazete, 
demokrat milletlerin 25 sene mUd. 
det Bulgaristan menafüni ihmal 
ettikten sonra Bulga.rlııtiuJdan ve 
aleJflmum küçil.k hilkflmotlerden 
böyle bir lisanla bahııetm.eJerine te 
essiif etmektedir. 

(De,"UDı 4 tincllde) 

(\'az .. ı 4 ÜU(•öde) 

Birkaç satırla 
.__..,,,, ,-, ,,_. -~ ...... 
ltidal<:ıra aüratl e: cevap 

vermemiz lciz,m 

vaı: eçt.ıer 
( Y azr.-ı 4 öncüde) 

Hadıseıerın - -ı etsır -

Bugün3 üncü 
aaylamuda okcıyun&G 

tlyMI miinuebatmı kestiği bir .a
rada vokua gell~I çok maaihdu. 

Yeni bir plaj köyü kuruluyor D t ııı· tanınmı, sporcutanmız. dan 'e dlıt cloktorlarnnu. 
dan Bedri GürMtydan tö~1e htı te. 
kc.rc aldık: 

Vugos:av 
Başvektl n.n 
Almanya va 
Davetınden 
Ne an.aşuır? 

Acaba Alınan ()(oı,·let Rellli Bul. 
ı;arltiotaa topraklan üzerlndP.D Ege 
Denizine doiru yapmak lstedlji 
ılt•rl harek11tinJn tehUkeeial takdir 
etti de şlmdJ blr de l'agoslavya 
toprakları üzerinden Arna,-.tlalıt• 
ltaıya~'a yardan projefılne ınJ seet 
:.or! 1 "··"&. Balgarist.o Dat:riıı
den harek"t plinmda lıill mlllilr 
bulnoyor da ya1na bunan tatbl. 
lu Yugoslavyanm (Jelllber lç.erWıu• 
alnımuı demek oldniu için ha ~
llıt tarafından herhangi bir muha. 
ft>ff'te maruz kahnak lhtlıratln(> 
karıııı bir ihtar m&blyettnl ınl t.&§1 
~or! 

Ankara bahçeh evler kooperatifi 
Maltepede modern evler ınşa edecek 

A..-ıkara bahçeli evler koopera
tifı, 1Stanbulda, Maltepede yedi 
yüz dönüm arazi satın alarak, 
buraya tek, tek bahçeli evler 
yaptıracaktır. tn~ta gİl'İJD.lek 
için yüzde beş faizle ktı!i para 
bulunm~r. Bura.ya ufalt 
yoldan başlayarak yol yapıJmu.1 
elektrik, havagazı, telefon talı. 
satı kurulmuı da temin edil. 
miştir. . . 

Yeni Maltepe ~ın en 

modern plaj şehri olacaktıı;
Ortaklarm toplu bir h:ılde istı· 
fadelerl irin. klilp. gazin?· t~nis 
ve diğer Eıpor yeri ri ~ibı • •"'H'«it 
ya.pılataktrr. Ortakların ı.~tesı 
ta.rnamla.nnuş ,.e kananm' -tır. 

Bu teeebbfuı yüziinden Malt.e. 
pede arazi kıymetlene~t._ir. 
Bahçeli evler kooperatıfının. 
Ankarada metreJSini ıoo para~·a 
aldığı ara7.İ bugün 2,1) liraya 
~tkroıştır. 

'ı "Kadıko) mallye tahsil ~erıtği 
ne 17.12.910 tarihinde ~le H 

çol\ nnihinı hlr lt!otida ' erdim. Ba· 
na 12134 numanaınnı dıs. verdUf'r, 

&u~iıne l<adar aradan g~~n mman 
n .. ı a~ n yüla!lh. Daha ce' RP ala. 
nıııdım!,, 

''f<.• ı;aıt•te .. iitununıı ak edt"n 
haklı bir ')iki.)Ct ld Bedri GU.-$oy 
kabiUndeu ldmblllr kaç vat.anda~ 
hu,..ün hal! Mldalarma ce\ıtp bek· 
le-mekt.edir? 

Aldanı~or muyuz? l'ok mudur!' 
Ruffin tabrnlnimJ:r. zatelıı böyle ol. 
11181il:' 

tazan HASAN KUtetÇA rt r lto08LA\' Batol'\ekih ı•net 
licniç'in, 8Jtlt1r t&rafmdaa 

;eleıı bir da,·etle Berllne cttdji 
habe.r \-erlUyor. Bu haher Roman· 
yadan !löOllra Balgarfoıtanm .\iman 

ı,pllae ır;~ llltlmall ••n 
en mühim bc)'llelmllel me&ele!ll ••· 
Hno geldljl IJlr •IJ'llıda V1lba gel 
fl1jl '"'hgnt.ere.IB ...... ,. 8e 

Şbndlkl halde bu Od lhtfmaldrn 
hlrf~lnl tercih ~la ortadr., ae1"-ı 
'e Pmare me\eut dei,ildtr. -'ıı:calı 
mabakkak olan şey Yago.la\')"a 
MlveldH:ıln B~rUne daveti ID le· 
ria bu dııterc!e tnmttereye ~
"'" nll nnu!an ~h Mlc BalkSDlar 
"ıa:dyetlyle ali~ eldo;.a. ._ 
temıP~mr. Bu c1a bftflln 8a 1iu 
memlelcetlerlnhl gözlerini d6rt aç. 
"'alunt' icap ecı,. Mr hMltedlr. 

1IA8A.N JmMOATI 



Düsündüöüm Gtbt 
•• 

BELEDiYE TEFTiŞLERi lAMA 
ZAMAN MI YAPILIR ? 

B tR amaalar Slrkedde sdl. 
Sik lokaatalana kapatıldı. 

ima pltlt olaford• Tıııwhllk tef. 
Ut! ,_.... beleiltye memurları de
mek td o zamanlar lolamtalan do
....,orlar, pis balanea kapdanaı 

... .. "" .. lllltterl7e .... b
rorludr. Soara da ... lmpalarm a.. 
atbae - tıltla idam malakümlannm 
-~ uıldıp gibi - bir ,.rta 
ualıyerd .. Ve ._ yaflılda '"' .._ 
....... Ullll pa.llktea dolaJI .... 
... ,. prpdııbil JUllqer .. ... 
tekilde de ........ .,... biti. 
Mllda ltlhulan d ............. sareö-
Je ııed ~ 1 ....... dalla lllyllll lıbıer 
eesa,a OUPtmlaut ............. .., ••• •ecaa- ., ... -•-beri artık 8lrbcl ........ 
11111 lcbll1e bpm aa111teri7e llapa. 
tdmlt '"' «lldu eea ,.nu. a
.... .,.. natplmedllba lda, ,... 
,.._ telf:lwlerla '" taaıa .....,.. 
enzshna işi Mr telll- J8Plllll " 
......... talana. te••lt .... 
........... hl1aaetmltf,lrn 
.... lılr ... Kim ille,., ..... 

.... ,... .,.. lohv'ekrla ,e.lr. 

mlJe .evkedca Wr talMlif iN lla· 
naatbnde pek yandnaı.. oldu~uınu 
opettt. 

Slrkocf k*utalara lclade bir
çoktan )ine eskisi kadar ph eııkl-
111 kadar mlıHımel ,.,. kiridir. \"e 

elliden y ... laeak ltlr IM"IMlye tef. 
tllJf muhakkala ld ita lolııaatalıar l· 
~nele bir bayllıdntn ı.eddlnf' l'ebep 
teşkil edecek lhmallPrle kar1ıla
eliktlr. 

Ve a~lardanlM!ri blr tek lnlwt. 
taam Mle ecaqa çarp1ı..m19 ol. 
mur bbe ba teftlşlerln arkaaı ke
ülmlş baludap zaaaaaı ennek
t.eer. 

Halllald bel .. ,.. .... _.. ..... 
troDerl bir umanlar sık ıuk tat . 
Wk ...._ ve lllr r==alar da lh· 
mal edllem Mr ...- olm rh, • 
afü u... ......... ederek ~ 
laa sdahatlnl hiç dllşömnlrenJerl 
iter aman ~k ha-1.ldf" tataa bir ,....,_ ... -.. .... 

Beledlyemldn lokutalarda t.e. 
ml:IUk Jraatrolerlae ,.. ... .,...__ _..,.... 

SuatDervİI 

T arilai cıenia romanıı H Y "san: Kadircan Kallı 

teımn l1erl pleDlllt .... bir ...... pıah)oda. 
tıııplantı yaptdar; Ong beJI ... Ono Nil &tılU bina Deri ..... 

aatllk 7oldu. brplamaia ...... dl. AıalanDda .... - .... ...... 
....... Teuaılar ba brul faal • - ....., ..... _ IQlı ... mel 
Jra '84lrdlllr; _.... '9blb w IMın tmutta; IQleılnda • yqh 

... da 'l'lrlderl llaılllamak - ........ be,u lablb Nr adam 3-
Jwgrl •iri tekllerdeıD Jld 1; adllD ileri pldi; 

O.. giden mllfıw ba 1lüerl iki a..- .ıspaae l'&Plfbnlı; 

ptlnUll -- "* ...-; .,..... .. : 
Orac bey bllyO 1ılr laarma balıoe • - 8rM 'w' ıldba.-
..... _......._ .....,.....: ilk • - Ye aıe,lt' nlfmt •• 
-.... w _.. ...a. .._ OteM!er de •JBl pktlde aelAm 
80lll'& keetm Jbl1l, b'çll •kalh,, verdll• n kdans hepelııhı kim 
........... • oHaıt' - ....,,..,._ 
mil olan Mr 8dam, ...,_hm gtl- llaUJV i48m elledıli Fil• aça.. 

aett('~ sQSel 1ıF at tlıltla. rak dua etti: Gteldllr ba elayı 
de. dert atbm t.eın+ olılll6a ,,.. .....,..,... dlnlder Ye babı 
bala a&rbdil. Dk ........ ...... dedller. 
l'l1e. Ml'1a ~ ._...,...: laBl'a ONt beyi atlı:ıllndıkl a· 

- -- llatltr o,..t.. ciamJardan blrtne ip.ret etti; teh· 
- Me JIU)ıoırn ! r1n uıaht.arlanliı ondan alıp ver · 
- 1'elemısandaa gellyoram: ao. dl 

rtlpaellytm' - 'Nemluı ,Ula, benim eaıı. 
~uk lçla pWlll _..... • umcla CeaJr emlrt Oruca t:&bl ol-

dt. Onac bey o rece dinlenmeyi, dutun .... dat& " .en göre 
phre «tad gtbı ertumdm smne- o ....... baar :8ent Zenan bll -

cllltlmDlltil; fakat kılana • ~ ..-S 6'llr •e yer 
sin glrni911Dde w ~da: 1111 -. MIY6C'lllat .cınu her &Ur 

- Bu& ,_ •-• 1ııllııııı9. ar ıtı emlNdlle 1tut .-eğbai bil 
.at bilerek karplı1* ~ dlrlr. 
I•. llıal a...,. pek _...,. .._ Dedi. Oteldlw de hemen orada 
IMIDil olduiundan clvardaJd l8Yh- bW etllw; Ong 1MIYl aNlarma ·
ı.ı lıuidlrarü Mkru' ph"'t. Jarak ton JODanc!dar. 
Onda pcll herkee llsl bekUJor; Bir Jmm balk )"OUara döJdl1 -
111 phn~çe mal Ye eep;eden e. mDttl; chv kOfleN• de plea.. 
mllı olau:yor. ler 90ktu: el1erba1 ll8llıyarak, bet-

Orat be)' ana Jlak ....,._ lumJ eğerek 'flbttm aeJAmlryor. 
Kma bir i8tlrüat ft 7-*ta lar; oaılarm kıyafetlerini, taYJrla · 
~ yola devam edldl; 189ellt • nnı merak ve hayranlıkla seyre • 
ler Araplar, hattl mekl.rl 1aayvan diyorlardı. 
lan. bOttla bl rreee dln1emntf b- Şehrin ~ kapllı malıfer gibi 

dar .-C ~ 8ebre idi; aUutJarve: 
~ballar. ~ler, ft!1- - Yahyua! •• 
mit trrlalar, hunnalrJrtar,. çoia • Sealerl söklere yübeliyoldu; l· 
hp lllklqıyordu. Her tarafta tabi- ti tarafta adeti rlSz, atız. kol, baş 
atla e&Dertllitnden ft ballan p. gövde ve renk deabl dalplauyor. 
~ clolm111 bir mama· du; pencereler •• ciuD1ar ..uıun 
ıa ftrdı; fakat ton senelerde ba • ealkmıdı. 
lmmm kald jı yahut taamazlara Oruç bey o ak'8ID bWdbndum 
ulradılı g68den ~rdu. aarayma yerletti; orada balcfulu 

TelemMnm evveli kaleel aoara köle ve cari'9lerl w4 etti. lJe -
c:ofu kerpiçten, YeDtlerle Cezllrden gelen Arap at. 
bl8&1Dıklt bl - l.darmdaD bir lmml ıa.a. .lallbat 

inde yamaçlara itlerini ele aldılar; yanlarma yer 
doğru yWuıel n toprak damlan U ıeyhlerin Mlam.Jan da katıldı. 
llfil'llbıdB_ Arada 1Hrkq ~ te. Hemen erteel ,un clvardati 

ylbeUyor; emyetil Ye ,_.. I eeyblerda bbbçı plen* biat et-
r ftd! uııyordu. tiler; b11' lmmı altı' hediyelerle 

dakl hurmı "11 klSfadn - relllllelerdl. 
il DTa yimıl kadar o._ bey hte,e mubafalar kOJ • 

çıktı. Kılavus· da; toplan daha b'l bir pkllde 
t te idil r ı ye1'18'tlrdl; kule ft nwlcallarda 

DedL giSrWen aakattara talnlrine b8' 
ı alerln kıyaf tJ rf ıtJan ook lld:b. Gerek •ehı'e ve prek civar. 
~ il ntell b. dakl k6ylerle bl&balara b&kim -

ler. 11MllHll'W' tayin etti; lautbele. 
rta Ol'IDanlı padfpht a4ma ohn . 
lllUI .. emirler ftl'dL 

(Dm 1 .. , 

Lüks 
mağazatar 
Vekalet bunu doiru 

bulmadı 

ııtar. ltalda raı.a 
ika .. , ••• 

• eıacall 
neant Velraleti ıwunnala• 

lar ifinl tdkik etmie ve aynea 
bu _rldlda •t11 yerlerinin ibda. 
llDlJ ...... bulmamıştır. Jet.an. 
balda ancak. bir veya Ud mala 
mya Hlb aalih1ydi wrilftek 
ve bmllarm kontrolü ft1at mu. 
rakabe tıetkilltmm kontroltl ı.a.. 
ricinde mudaealrtJr. 

Bundaki mallar illtellildili fi. 
yatla atılacak ve liib malua· 
lar herkfllçe mallm oldutacta 
~ mtibavaatta 'buhmwk 
Jdm•lw &Jlll mala Qıltelik lllal 
farkı da ödemek mecburiyetine» 
kalacaklardır. 

Çöp müteahhidi 
~ bın hra 
ceza verdi 

Zira çöpleri, Y eikapı· 
ya d6kttirmüt 

TQılla teltlll• 
IO aada flpçllere ., .. , ......... 

w.U.cell 
Yapdan teftitl• -.mıılıl, İıl&aD

baJ oiJp mtıteahid'n"' ~ 
Haymmadaya d&meyl taahhllt et 
mit oklafa halde bana yapauya -
tak çöpleri YenRrapt ~ 
döktüğü anlepllo -- Qaeri· 
ne kendiainden 2 bia lira oma a • 
\pn.W: 

Bundan baib telırtn tm111:Uk il 
lf:ı'inin düa --·- w teld1. de tanslm eM=• illa ,_. yl1 
bUtçeeJnde Ulvetaa 288 bla Ura 
taluılmt laenmWtr. ..._ faltte 
c11ır1ıtı doiapUe,yahm a ıa'" 
Ura illve edllebJlmlttir. Bıı 9UI -
yet W..-... BetDıtlal" laıldae, 
ntl kmlarmda 111""'• twte
nan ga~ Kad*G)'IJMleld 
c;ap ftnnma -... rerı a•ı1rta· 
dır. 

Verilen itle ~ yabm 
amelelerin tlcredne um. yapılabi • 
iecektlr. Şimdiye kadar ameleler 
yum 30, kllDl 115 llra abnUtaydr. 
far. Yeni tablllatla amele tlcret.. 
ler!, kıt ve yu men.iminde • li
radan ldenecetUr • 

letaJahlmı ten 
1 

• iıtl.W. 
kullanılan amele mDrtan yum 

e 
mahkemed~ ai~tara~ 

.-...-.·ıe çalı.ıtı 

&1111, .. 

• 
Ad se!er ısır;ade 
tı.8 cıaı •JO" 

Ticaret Ofisi 
faaliyete geçiyor 

Piyaaada niam rolünü 
Ofli(JWkelaaofla 
lllDlnll bt'I ... ....... 

SO lllım llra•-.C .... 

;;-~w 
inJftir. 

Ytlll hılldlAtla ~ ....... 
•lyle pla 'Ndcleleırt ....... ,._ 
pllaoak ibtad.r .. , olM9 ...... 
nectktlr. Çlôtl a&. ....... .. 
hlın miktarda mal ...... ~ bl . 
yUk atıoldar 1...-ıü leap .. 
takdirde. ,.,...,. ...... .... 
birıol~. 

O&ID merkesi ı.tanbldda, 111 • 
beJeri de lmdr, 8amMua. Menin 
libl blylk ........ olaeUbr. 

900 " ... 4la _, 48r. Ucretıe-
rta - ...... ,..., .. &l&mlr 
deki ,.. m_.....de Ulı81.e bal • 
makta ............ edllaaesl 
aabtemeldlr. Bu vmyetl lSnJuıek 
" amele llcretlerinln artttrdmdı 
ICln lllllddrtn beWtye riya.tine 
tılr rapor ftl'llÜIÜr. 

dUşilrtt.Ual."' y nda ıfade ver 
mi.-ken dtııı mahkeınede tevile 
_,.~..._wı• 
dlfinı ~rUnce doktora koştum 
Sldeee ınuayeae et.tirelim ~- · 
radaa kill'taj lıtia Ollllaam M 
t~haner•ne ~ittim.,, demıştir. 

Doktftr da: 
··- Anjele kürtaj ya~ 

doğru de~lldır. Yalnız muayene 
ettim ve kftrtrj f~fn hastahaneye 
git.melini eöyledim. Yanımıwla 

da ebe mektebinde talebe olan 
Nazmiye admda.ki a.rkadaım 
ftl'dno.N demlttfr. 

RAJrim a.pt beriki açl11JU 

vardi." clemittir· 
Dlfeı' tanftaD tahkikatı idare 

edm mtlddehmamal •uavinlerln. 
cim Mp Unaı..m Numlyıl
bat'""'a da ~ . glrftmt 
balalt.mütadn'. K'endtei b~ 
~ oelbecll1lrelr lfacleai a 
lmaealltlr. 

Karagumroktaki 
yaralama 

Nİfanh*mlınektap 
atarken siren bir senç 

Alaatlldllam .... , ....... . 
..... , .... aa 
Kaı.... .. .. T DMIPlt .. r 
....... 111--..la atma fa.,; 

~..._ Talu•lnh 11 J911'"'dd· it" 
'1 Nimetle ~ dWır 
klnmda ~e ~ ,..,.. 
Rabinl Koç ~ ıafılıltt"-..,el ili • 
p.nlaıım.llJardno. 

An~~. f'IP-~ ~
mideıt ;Di ~. bd• Mllıuı 
sene; cjtln dW\kb_da~_aldılı bıçakla 

._,_,.....~-·-· rqtlmtOl: f!'okdinealn& Mr m~k-
tup atıp ~~en yakaJımııttr. 

~··· . ıt•ı «>r'ffttı , fıZ iiUpiem bil' cevap 
vermif Bun~ i1'eriDe fmq eelU,. 
den b r.ağınr çekerek kı.ı karnm. 
dan aı?ll' ıtırette yaralallllft,Jr. 

Yar 1 Nbnet Ganba butaııeal· 
ııe kaldınlnıış, RahmJ bıçalJ ıte 
birUıcte ~ ~ W.
c k ta ................ 

Nimetin llbbl ftllyett tehttk•ll 
XrUlın~. 

-- - - - - -- --------------- ------------

Yakıt: . 
A.8ım v.. .. Aeıllıa Wa ,,.., 1* ... 

"9t kabul ....__ mar lıeflddl 

makaleablde. llulprtltuM .t.lma 
.. kerl ftl' mı. J'Ok ma m 111lırl bak,. 
iuDdü1 iddia ............. 1lılrW ..... 
anıatar:ı11. Bulprlann bot ,.re tek· 
zip n~ blY!l mUel bir 
anket açıul&rlDI, llalpr.Nıma lıl. 

ı.aratlJldH l?dll ldd!alarwcı brp bu 
tarzda. tıtr mukabelede IN1•.:r.mua o
nun ı1ıll1S ha~UDI, metll\ef.ml 
kırmak f6yle dlll'llUD, blWr!ı 111,..a 
hayat sablepde. dOre.tlUC'IDll sa.te_ 
NCettnl, aym •manda RalkaalanD 
ınılhuna da hlzmet edecettnl ileri .o. 
rcrek IÖ7 .. ~: 

''Bu tıanda bir anlcet 111Ultln0n ka_ 
bal edibr.HI ~ do'll J)• aıı -
garl8taDı bOe tehllkeıt bul barlıal .. 
dahale 11\Umallertnden de koruyaaü_ 
tar. 

BulAıla, BalkaalN'lll llaft<"lllda cıuı. 
b• seblrliyebllecek bir bula.ıdcbk -.r. 
dır. Bu b11lunkklm bir gtba .wll ID 
katt ıek 'de benarat ec111mıta llmlD
dır." 

Yeni Sabah: 
Hll8eytıl Cahlt Talom ln.,.ru& Barı • 
k!linln nutJttmdan IOlll'&, B.Jp.rllta. 
dil Alman askeri bulundu(UBU ı.kslp 
ttijtlal. Berlin maldlllerint.ı de böyle 
lr ,.yelen baberlerl olJDMLluu D&a 
~kleriDl. balbuk1 Alm .. aı..-uı .. kal 

'!U'nlm1Dde ft d6YUI ~ •ya.. 
111.t byt.'Dl t:atmata çıJmıif b&rllt cıl. 
clllldarlu IMJlaJıı\Jmek pu gag ola. 
tuna ,...ar .,_ ld: 

...... ... lııt.lde ,.... - lıll' .... 

tu " hQ.lOl Mlh•91Dda "'J oJDU .u. 
IUD lıaW&amm Jakınd& ll'"..rdt"Dtıift 

rumt bir fekll ...,.... \ntlar tdll. 
r.1eUd&r. Berllllden plı9oeJc Wr ealit 
tısortM, aıa avll '8dltlıer n..a. td 
dUıar eallmlf DOlltalu'da A'lkerl Oıd. 
tormaleruu Wbal INllealllu •• •· 
sifeterlai "-" ~rdlr a. 
rl&D ..,.., ROluıQa ~ 

lk1Dal tewdlfM ~ ..... t 

~•a.&al .. ,_ ··- fU'lak •• 
r ·~ lllltalııl ... mac•s
tbretle t.klp edecettz,. 

Faka& AlluD fMHr4? 7 BQlprlıt
ı.aaa ......_ ~ m11111ta midir? 
AJmua•w flmdlJll bdar .:eı.ml tmd. 
-~ ....... ~ .... 
U.de ._ .......... llhtte ..... 
rar edl1Ql'lardl. l'allat ._. J9l'dl ol
ctutu atlll lıarada da 111111.mnde dur. 

ımaddar ..... - ..., ....... 

edl1melt --· ftrllDllt ** tdlut dlllldlr'· o dr\:fhdl :a1lftldmt 

ft ......... 1ıılr ..... ~-
mek 1Q1n mtlNca&t daalf Wr çaredir. 
BaJJreeMn .awr ,..ce* r ~ 
beıUd ~ llılrlı .... ......... 
bir ...... idi. l'allat hal,..uar .... 
yOzl9rtDe ıaımrtae lluMftlrmCa ..... 
tet Bttı.n d8fttı ft BallraDlan ID 

mea- lratar ...... " 

... ,,,, ....... -- - '* 
_. ........... .....,. 11611 1111' 
....... llMllU& 4lcWrı& ..... ~ __.._..... ... ... . 
ılle-.t ~··- ..... , ....... 

Oörçil1a ~ ..... "'- ... atytthl ~ oda" ....,....... 
nu Dert 8'1Nrelc ...... ,...,..ı 

"Httlet' ............ .. ,... ... 

ur7 Y9Ula 111121.ıe• >•1111• 
otacleD it• ............ 'ftl t> 
Gedili 1 ı.. .,.,..,. ~ lll et • 

dek ~"°*' - Midi - ...... JIUJ&tlat .... !'Moa!: lllr ....,. 
<&l'flllll09 .........,__ .,,. ..... • m.u.,.... ............ .... 
tD ft ra"lılıt •• ..........,.. lmıtllt 
W&l'Cllr, .. ... ...... ~ .... 
kin vaNW. ....... ....... ...... 
fena lllttmallerl lılle dli'I -te meo. 
tıscturlM. a.&ka•ldet ... Jıedl2 ..... 
-...ıa ... •ttlftll -.t~ ..... 
f'darekM.,...blr1** .... et. 
mek aaatt pgını,ur. llmum mee'ull-
yetlnl yi.'IW9m•ı ol8D dnl ... : ~-
" tatth ,,, $ ... - .... 1 1 .. At 
lralacaklnldır. Her bakl9, Tilrld'9 Ya. 

~ ,.._., o1m.as ......- ...... -.. 
ar etılt.wtb talıllılUa. 
Aynı Famanda. Ok dald1seda iL 

b&ml, unk fıelııtllıurıc: Mr ... -.. 
lannnza .,._,_, bit~ w 
,.... tedlılrl rtmlıll ~ IQIB p. 
ll ••lat: m t ft mGdataaaa.'9 tlml8 

lluunn • pç Ulatf det 11. Dnle. 
.. ,Oklrlı .., ...... baktlca.ata .... 
glrllll' llılr ..... tMlılt edla lıl9t 

.,.,......, --~ -..'* llCtldaf ti m. ıt'- IA? , ML 

.._ ... ...... ı et• - illa;. 
-- aNaıma. ... -- 1-.ıt 

Selam, inliltctı .,..,.., 
T'' nsıırıx ...a - ve. 

......... ,. eti, 
khm nvrd'ıtlyarl ylee •ttatthat" 

mNelHllle gitti. 
Ooea- ErelbHllt ..... Ta. 

'n ... 1111 Haberde elba \'e laa«I 
f!ndl"I müdalaa ...... '* 11• 
ıyan 1111' ,_,. ""9fJ ltlflfi' 

· küfilrnm""'81 Wl•"""'-
• ııt bn bile se11m ·:;:=:r 
tıt'e~ Mil 
Selim ve latthaL 
Ge(ndalleflk ... lr''S 

"'11 ı,unı ..... dair........,..._. 
-• t ekl:ft bir f"kıunula "M •m 
• t t ıııf"l!\mı ftrcJllla'b, talat .._ 

n1Tıws o oMllerl ılld ... ı ıı• 1. 
• ·"'" ttııtma. lıa~ 

1111 ......... flllıa'9 ..... . 
,_ nwl ""' bir ......... ... 

.., ............ ---·~ .. " "" ... ....., ..... 
lam.al ml'P h•_. .. , 
... fikri ..,. ..,., •• llllHı 

11.ntolda ............ .... 
d .............................. . ............... .. 

Mürakab 
Komisyonu 
kasaoıarı 
dınledı 

GClellWr .,. YUll• ..... 

alddip& Ue -~ 
.DQnyaaa ille -- TG!'~ ... 

atyet.ıenndeD ve 9Ulba ~ıoc ._ 
fllpbl ede-. 'l'llr\:fı9 '8Gtlk ... 
mdlr m&ceraJ& atftaals ,........ 
:ıto tltMıt ~ .. mdfkll ... 
ICUaaleNa =••>•• ............... 
!lal.- ttmlf " rrn Rık• ..... 
taalalltWeltlad - ., - ..... . 
llledela çaı...-.m ......... -
IOn ~l!f' dl Tir~ 'W'Ow ... ... 
reftal l2aAhf3'le mtldafaa w*"'ktr 
llalJn& lndlltket _.... ........ .................................. 
Onan etıı • rek t.k bir 8' 
l'WaaOec.tt st• bitanı elkln -
*le de~ Jeb1l ...... 
ebmlstea pd ~ 

ıttlllar .. .., ... .,...... t 1 7 'r .. 
taa oelrtlmtl. T9IDm ,. .._.., ~ 
.... iti ......... ..,. leap ...... 

Cllll ,., ....... ,...r11ca - -

io. ... 

r 

her 
bır 
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!!_AREEVi:- lstmMa.ıtn..., UZAKŞARKTA ıAmerı·kan Almanlara göre .... :-.-11• .....,,.,,.,...,.._, • 
i:.: illeri lelefon., ~;~ Amerıkan tebeası Bulgaristan 

•1·iiiö~E·~1~n.~~-. ı Şarkı terkediyor yardımı 
,....,. (.., ' A H .. 1 ...,,.. , • .ııo ... u.- - 1 J .1 Am . yan arıctye 

• .• .,.,~ 1.so • 14.09LW aponya ı e erıka ve Encu''menı· 

Yeni nizamın tesisine 
çalışmaktan vazgeçmiş 

değildir 

Tabii ve marazi 
heyecanların hayat 
Üzerinde tesirleı4i 

., •Yhlı 4.119 • 1.00 • 1 • ı , 
t.:.=.~. ue"•-~ ngı tere arasında bir K . · . 

Ba , "''b' )t:I ... Val ıt l\fatbaasr" harp çıkarsa. anun pro1esını 
Akdenlzde esaslı 
değlşlbHk yokmuş Yazan: Prof. Dr. FAHREDDiN l{:RIM GÖtAY 

Hadiseler 
""*•• ••••••••••• , 
Ve Tarıh 

ŞılB VE 
HARP 

"Şiir" denilince h~tırımıza 
hP.r şeyden evvel bır çiçek, mavi 
bir ufuk. yıldızlı bir gök. hareli 
~ir çift göz, ipek ve kelebek ge
lir. Fakat onun sıyrrlmrş kdıç. 
lar, şaha kalkmış atlar. yağız 
askerl<'r, bombalar, giilleler, a. 
leş ve kanla da akrabalığı var. 
<lıl". Nirc esir milletler ondan 
aldıkları· kuvvetle zincirlerini 
kırmıslar; nire korkunç bozgun
lar onun yelpazesinde alevlenen 
h<'yecanlarla zafere inkılap et. 
nıiQtir, 

Ec:ı.Jdden ceng-aveıler vardı ki 
coşkun !"iirler sö,·li.ivorl:-- rdı. 
Şıir ve ha~ bi en i\•( evlc>ndimiş 
olanlara Türk tar{hinde r~tla. 
rız. Y:ı.vuz bunların en ıne~huı·. 
ln.rındand:ır. 8~h !"'maile l>arşı 
girlerken gönderdiği meydan -
kuma ~ıirinin dört mısraı ~ıı ol. 
•luITT.ınu yazarlar; 

' . 
Sıı Salı Eı·debil 
En ncrcloıımi.ş giir de bil .. 
ll::eı ine ı-arnn Selim Han, 
l\cndi11i ıır da nıiirde bil ... 
Çörçil'in nulrnnu bildiren ya. 

zrdan bir kısmını aynen alıyo. 
ıımı: 

"- Bırkaq gün evvel Ruzvelt 
son reisicumllUr seçiminde raki
bi olan zata bana verilmek üzere 
hir mektup tevdi etmisti. Bu 
mektupta Ruzvelt kendi el ya. 
zrsı ile I..ongf ellow'un bir man. 
zumesini kopye etmiş ve ''bu 
manzume gerek sizin gerek bi_ 
zim milletlerimiz uy~n dü.ş
me"!tedir." diye yazmıştır. Çör_ 
çil nutkunun bu kısmında Long. 
fellow'un bu manzumesini oku. 
muştur. Manzume şöyle bitmek
l edır: "İnsaniyet, müstakbel se. 
neler hakkındaki bütün korkula. 
ı ı ve bütün ümitleriyle humma 
heyecanı içinde, senin mukad. 
deratmı bekliyor." 

Bu harpte dünyanın en büyi.k 
ımparatorluğu "Hitler" in dedi
ğine göre bin senelik istikbal 
için çarpışıyor. Harpte şansın 
rın.yı elbet vardır~ bu itibarla 
harbi kumara ben?..etenler de 
mevcuttur. Hele dünyanın eıı 

b!iyük drniz devletleri arasında 
olursa .. Birinin üstün tarafları
na karşı ötekinin zaif tarafları 
inkar edileme.z · lakin bir'incinin 
rie zaif tarafları bulunduğu, 
buna mukabil aynı noktalarda 
diğerinin kuvveti muhakkaktır. 
Almanya dünya hakimiv ..... ııi 
l·azanınak, İngiltere de dört )~~iz 
senede kurduğu imparatorlugu-
11u kaybetmemek için çarpışı. 
\ or. Ruzveıt'in O'önderdiğ'i man. 
zume bugünkü tngiliz neslinin 
ll'ıesuliyeti . bü'yük" mğiln· il pek .. nın 
guzeı anlatıyor. 

I .. akin böyle hevecanh. büyük 
~: tarihi dönüm· nok~8.l~nnda 
l 

vlet ~eflerinin şairlerın ılhaın. 
·ırm d 
c 1 a, topları bombaları. or-
duları ne kadar 'ustalrkla idare 
ederlerse 0 kadar yerinde ' .! 
k!;lVVt>tle kullandıkları görülmüs-: 
~ur. ~unun en parlak misallerı 
Atatürk'' c ait onlanlardrr. 
İstiklal harbi çoktan b~ııla. 

ınıştı; düsman anavatanda ıle.r -
liyordu. Bir meb'tıs mecliste 
;\'amık Kemal'in su mısralarını 
okudu· 
Vatanın bağrına dii.Jn~m_ı 

d.avamı.'f hançcrmı, 
Yok mudur k1ırtaracak bahtı 

knra madcriııi? .. 
\fosta.fa Kemal hemen kal'.:tı 

e bir kelime deği~tirerek tek
·nrladı: 
Vatanın baijrıııa dii-~man 

dmıamtş h nnçcrirıi. 
Bıüunıcr J..-ıırfara.cak bahtı 

kara maderüıi ... 
O anda İstiklal harbinin hara. 

retli, heyecanlı, cesur Millet 
Meclisi çrlgm ~bi şahlandı; u. 
zun alkr~lar binayı sarstı. Baş. 
ka bir defa da Mustafa Kemal 
Milhat Cemal'in şu mrsraıru 
:itımu§; aynı derecede heye< • 

Çin lagt1terı1• tasvip etti 
aılrer verecek 

Bu yaı.1mla günlük hayatımızda 
Berlw. 13 ( A.A.) - D. N. B. c:ok tckrarla.d1ğmuz bir koUmcnin 

bildiriyor: pı;ikolojik tahlilini yapmak istiyo-
Vaşin~n, 1l (.\ .. A.) - Cor

del Hull, dün yaptığı be.\•:rnat ta 
Amerika Bırieşik devletleri kon.tıo
loslarmın Amerikan vatanda.c;lan 
na, karışık vaziyet ıııebebilc. ihti • 
yati tedbir olarak uzak fial'k mem: 
leketlerini terketmek tavsivesin -
de bulunduklarını bildirmi.'jti

0

r. 
ÇunkfnA", 14 (A. A.) - Röyter: 

Ayan umumi heyetinde 
müzakerelere 

Pazartesiye 
başlanıyor 

,-aşinı:.ton, 18 (.\. A.) - Avan 
hariciye encümeni, kiralama ve ö· 
dtinç verme kanunıı projesini sekiz 
rerc kar~ı 15 reyle tasvip etmi~. Paı:ıifikte yeıu inki~aflar ihti 

~alinde Çinin oynı~·acağı rol, \un. 
kingde hararetle münakaşa edil · 
mE'ktedir ve hu vaziyet etrafında: 
ki dU~ünceler, bizzat Çindcki har
bi dahi muvakkaten ikinci pJıinda 
bırakmıştır. Şu cihet t.aJ{dir olun· 
maktadır ki bütün dünyanın istik
bali merkezi Pasifikte her tUrlii 
.Tapon ilerl(!yi§inin İngiliz ve Ame 
rikan kombine kuvvetleri tarnfm • 
dan maı;lılb edilmesiııo bağlrdır. -

tir. T< anun projesi şimdi ~xan he 
yPti ıımunıiyesine gelecektir. 

Ayan hariciye encümeni, inhai 
tasviptPn cvvC'I, projenin Amerika 
Birle~ik devletleri kuvvetlerini 
garp ~·arım kliresind<'n harice gön 
dr>rml'k bahsinde reise verdiği sa
lı! hiyctlf'rin tahdidini istihdaf ey -
liyPn bir teklifi redıletmiştir, 

AmerikR.n \'atıu1'fı:ı.$Iarım uzak 
şarkı terke davet edilme!Pri hak 
kındaki haber ve Avıupndn Alman 
tııarruzuna müzaheret mahadile 
bir Japon harı>ketlııin .vapılması 
imkiinmr bildirrn T..oudra lıabcıleri 
son üç hafta zarlmda A lmam•anm 
Pasifikte İngiltere n• Amr-ıikava 
karsı hareket için mütemadi s~ı -
rette Japonyadan taleplerde bulun 
duğu ve Japonyanın Almanra\'a 
müzaherete muv0fakat etti*i h~· 
kmdıı. Çunking salahiyettar Çin 
makamlarma gelC'n haberleri te -
yit edf'r mahi:o-·ettedir. 

Birçok Çin mahfillerinin düı;ün 
celerine göre, Myle bir ihtimai 
karşısında Çin harP.ketsiz kalmı 
yacaktır. ÇUnkil Çin, ya İngiltere: 
nin emrine a.<>kerler vermek veva· 
but Çind~ blr mukabil taarn'ıza 
geçmek suretiyle Singapunın ve 
Malezyanın müdafaasında !ngllte · 
reye müessir bir surette vardım e-
debiliT. ~· 

Ayan heyeti umumiycsindeki 
müzakere>lere pazartesi günü h~ _ 
lana('aktır. Bu mli7alterelnrin on 
bNi ~ndcın fazla ı:ıümıiyeceii uıJı 
min r.dilmekt<;clir. 

Ayan mf'cliı:ıinin huzuruna gelen 
proje, hf'wti umum iyesi itilınrile 
mcbıF:r::ı mrclisiııin kabul ettiği 
mPtnin hr>men aynidir. 

St'\)Ork, 13 (.\. ,\. } - Lincoln. 
un Yıldönümü münnsı>bPtiyle milli 
cumhuriyetçi klübünün himaye.qin-

1 
de ılı:i bin kişinin Jf'itİ'rakh·Ie \"apı
lıın hir torılant•d:ı \'ilki İngiltere 

! ba-:vckili Cörçili hararetle methü-
ı;rıne ctmi!) ve cumhuriyetçi par. 
tiyi rnziyct almağa ve tngiltereye 
yardım erlil.mesi için hntüi müca 
dt'leyf' ~rişmeğe davet etmiştir. 

fA>ndra, 13 (.\, A.) - Vilki, 
me>mleketine döner dönmez Ame
rikan milletine intibalarını al'zct • 
ıniııtir. 

Mumaileyh demLcıtir ki: 
"- İngiliz milleti inanılmıyncak 

;;okilde müttehittir. Hüı- bir mil _ 1 

lcttir. Milyonlarcası, mücadele··i 
bırakmaktansa ölmeyi tercih et -

Akdeniz muharebelerinden rwn. f;ıidiriz "bugtin çok heyecan_ 
bahseden Dı:usche All~em\.. .. ! hynıı" "dünya havadisleri bana 
Zcitung gazetesi ezcümle su mü çok heyecan veriyor.'' "Hen•can 
taleayı yürütmcktedİı': verici haberlerin neşri yasaktıı"' .. 

Şimali Afrika cephesindeki Bu :;özleri. hepimiz her gün birkaç 
hatlarını büyük Sırtc kadar İIPr defa işidiriz! Şu halde he:vt>can ha
lctmiş olan Jngilizler bu hfı.dise- clises:ni yalnız fe:rtler b~kımmdan 
den bütün Akdenizdcki sevkul • değil, cemiyet cephesinden de tct 
ceyş vaziyetinde c:ok esa>ılı bir kjk edrıbill'ceğiz, -
değişiklik husule g-eldiği netice. • Bir yaz·da bu tetkiki etraflı yap 
sini cıkarmağa c;ahsmaktadırlar. mak imkan haricindedir. Fakat 

Halbuki Akdenizdeki sevkul- makaleyi planlamak için evvela 
ceys vaziyetinde esaslı hir bir hPyecanm psikoloji bakımmdan bir 
de~i§iklik olmamıştır. Yalnız tarifini ~·apalmı. Sonra heyccanla
~imdiki siyasi \'e askeri vazivet rm tabii ve marazi tt>zahürlerini göz 
lerle CO'!rafva şen.iti bizım ya- d<'n geçirelim: Heyecanın insan il.. 
ıırmızda bişba§a harbetmek . zerinde neler yaptığım öğrenelim. 
olan ve kendi imparatorluğunu Bunl.ara. karşı almma.c;ı liiznngelen 
ve kendi hayat ~ahasmı müda. ! tcdbu·lcrı. tophyarak konuşmaya 
faa eden, aynı zamanda Avnı _ son verelim. 
pamn dü7,elmcsine çalışan lt.ıl - insan mefhumunda heyecanın 
ya için daima aynı neticeleri yeri tec::;!lüri hayaldır. ''Teessüri 
verecektir. Yani 1talva Akdeniz hayatın bir kasırgası" diye tarife
de, dün olduğu gibi· bugiin "'·' dilen hf)yecan haleti ruhiyesi psL 
yarın kendi m<'vcudiyeti ıçin knlo~i h~k~da.n oldukça_ girift, 
harbedecektir. ı mudıl bır hadısedir. İnsanhgm in-
Avrupanın C't•nubu sarkisinde \'P ''(' ayr7lmaz vasrflarmdan birL 

bulunan küçük Bul;ar milletı d~r. SeYi~ç, ne?e, keder, korku 
a.dalet üzerine mües~es ycnı biı hıddC't gıhl tabü rt'aksi~·onlarımız 

heve h •tti · B' k f nizamın ihdasına çnlışmakUın · c~n sn a~m~ aı. ı. ır on e-
hiçbir vakit sarfmazar etmemiş rans dınlerken, hır pıyes s~y.r:.de;.-
ld ~ ·b· b .. •"]• it l ·ı kon, h.r roman okurken ytizumu-f t_u~u ~ 1

' . u~ ~ • d' a_ yan ~ı - zün gerilen hatları, goözlerimizin 
e 1 • c ltdıçc.nın ~hn. ısıne 'f g~s- sahil bnkıı;lar duydu~muz heye 
~ermı~ o . ugu t?-1'ı 1 vazı esın_ t·ıının bir ifnd~i değil midir? He; 
den h_ı~ hır v~lr·ı·l ayrılmaınT~trr hangi bir tcnbih karşısında acı, 

İngı~ızlcr .butu~ ku~vvetlerıvlt; l tatlı, hoş. nahoş bir duygumuz 0 _ 

Akde:ıızdekı bu ınkı}aba manı tur. Bıı basit his hadi.sesidir. Fakat 
o!maga ~ah::?n:akta. ı.seler ~e. t~- Jıcyecanl::ırımrz hlslerimiz glbi ba._ 
gılterc cephesınde bır maglubı- sit değildir. Histen baRka fikir ha
y<.>tin nasıl önüne gcçemiyecek. zırlrkları <la burada ~1 ovnuvor 
lt>rse buna da aynı suretle mii_ Fikir hücrelerimizde ye.rle§mi~ 
manaat edemiyec<-klerdir. J:ıatrralar da hey<'Canın tel'ekkül ve 

İngiliz - Amerikan 
dostluğunu bozmak için 

A 1 
' mektedirler. manyada kauçuk ~ A:ima~~anın lngilt~~~yi istila ~ 

debilecegıne kani degılım.,, 
Çörçile 

atfedilen 
uydurma 
beyanat 

tezahüründe iş görüyor. Sevdiği_ 
mizi kaybetmekten doğan ke<ler 
heyecanında ona ait !\OMUZ hatıra
lar n tesiri yok mu? Bundan başka 
hoşumuza gitmeyen bir vak'a kar_ 
Msmda çatılan kaşlar Somurtan 
çehre. gerilen yüz uzuvları nisbe
tindP. heyecan halinde şiddetlendi_ 
ğ-ini görüyoruz. J 'u halde fikirler 
heyecanı br>sledigi gihi cismani ifa
denin ı=ıiddc>llcnmesi d~ heyecanın 
artm<ısmı mucip oluyor. Hiddetlen_ 
mi!'! bir kimseve dikkat edersek 
göriiriıl\ ki, bu ıuiam ses'ni yilkselt
tikre heyecanı artıvor. viizü çatılı_ 
yor, yumrukları srkışıyor. hnli 
tavrı gittikçe vahşilı:>şiyor. 

buhranı başlıyor 
Beş Amerikan kumpan· 

yası irsalatı kesti 

Almanlar 
Kıymetli tabloları 

Amerikaya satıyorlar 

Londra, 13 ( A.A.) - lktısa. 
di harp nezareti parlamento 
miliıteşarı Villamot Amerikada 
beş büyük kauçuk kumpanyası. 
nm mihvere teslimatta Julun. 
maktan imtina ederek İngilizler 
hesabına çalıştığım söylemişti:. 

Salahiyetli mahfillerde -OOyan 
olunduğu.na göre. bu sözler, AJ
manyada kafi derecede kauçuk 
bulunmadığı meselesine yeniden 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

Filhakika 1940 sonunda Al. 
manyadaki h<'r türlü kauçuk 
stoku ,O bin ton raddesinde idi. 
Halbuki 1941 eylülüne kadar 
Almanyanm kauçuk ihtiyacı 50 
bin ton olacaktır. H iç biri kauçuk 
istihsal etmiyen i~gal altındaki 
araziler dahi Almanyanm kau. 
çuk stoklarmı azaltmaktad:ır. 
Çiinkü mevcut stoklar yalnız 
Almanyada kullamlmış olsaydı 
bu kadar sür'atle azalmaroı. 

ALMANLAR KIYMETLJİ 
TABLOLARI SATIYORLAR 
lktısa.di harp ne?.<1reti erki. 

nından birinin söylediğine göre, 
pahası iki milron sterlinden f ız
la tutan Alman sana't eserleri 
Amerikaya gitmek üzere yolda. 
ılır. Bu ~rlerin satrlnıası r • 
retiyle elde edilecek dolar. : 
Amerikada Alınan propaganC:.: 
ve sa bota.i sisteminin idamesinc 
sarfedilecektir. 

Şurası da kayda layıktır . 
Almanlar bu suretle ellerindeki 
ftalvan san'at c::ıerlerini mihvl:l 
ortaklarının hissiyatını naza. ı 
itibara almadan feda etmekte_ 
diri er. 

yaratmış; kalbleri bilemişti : 
Ôlme~ bu vatıın farzı mulıal 

ölse de hattd! ... 
Çekm~~ kiirenln sırtı 

zabUtu cesimi •.. 
Km/ircan Kallı 

Albay Dona Van 
Bağdatta 

Bağdat. IS ( A.A.) - B. Ruz. 
\.'eltin şahsi mümessili albay 
Donavan halen kısa bir zivaret 
için lrakta bulunmaktadır. Al. · Guya Çörçil, Aınerika-
bay öğle meri tayyare ile Ka - 1 nın umu ~ h b 
hireden buraya ~clmiştir. . mı. ar e . 

Albay Donavan, naip Emir karışmasını ıstc .. memı~ 
Abdullah ile İngiliz sefiri Basil 
Nevton, !rak başvekili genPral 
Ha§i.mi ye hariciye nazın El - 1 

Vaşington, 
Rôyier: 

Şu halde heyecan hadisc:;;i basi~ 
değildir. Fizyolojik ve psikolojik 

1.~ ( A. A.) - tezahürleri mevcuttur. Bu tPz::ı. -

Asil ile görfuiecektir. 

ilkbahardan evvel 
Almanya, ablukanm 
doğurduğu dar lığı 
azaltmağa çalı~ıyor 

Lon<lra, 18 ( A. A.) - Taymiıı 
gaze.tcsinin Alman hududundaki 
hususi muhabiri, Almanyanın do -
nizaşrn memleketlerde kaybetın~ 
olduğu mahreçleri telafi için berri 
Avrupa.da ticari mllbadelelerini art 
tırmak için sarletmiş olduğu me • 
saiye rağmen İngiliz ablukasının 
tesiri altında iktisadi müşkiilat i· 
ı;lnde bulunduğunu bildirmektr> • 
dir. 

İlkbahar muharebelerinden ev -
vel Almanyada iktısadi menabi ve 
vesaitin 8.deta bir müfredat defte. 
ri yap1lmakta olduğu zannedilmr>k
tedir. 

Kısa zı1aret rekora 
Japon büyük elçisi 

Ameı·ika HariciyP. Nazı· 
rı ile 4 dakika görü~tü 
Vaşington, 18 (A. A.) - D. X. 

B. bildiriyor: 
Buraya gelmiş olan Japon bü -

yük elçisi amiral Nomura, harici· 
ye nazın Col"dell Hull'ı ziyaret f'' 

miş ve bu ziyareti dört dakik ı 
sürmUştilr. Amiral hariciye nazı -
rmm yanından ayrıldıktan sonra 
ziyaret maksadının yalnız Hull'ı 
seliunlnmaktan ibaret olduğunu 
sövlemiştir. 
Vaşington mahafilinde A.rneri 

kaya ta~in edilmiş olan ecnebt hir 
sefirin bu kadar kısa bir ziyarette 
bulunduğunbn ilk defa vaki oldu· 
ğu söylenmektedi't. 

İngıliz büyük elçiliği, Çörçil'i. 
müsaadesiyle dün akşam aşnğ1_ 
daki deklarasyonu neŞrt"tmiştir: 

Matbuat Çörçil'in J936 da t~
ya.natta bulunarak Amerikanın 
1914 /18 harbine iştirakini tas. 
vip etmemiş olduğunu bildiren 
miikerrer iddialarda bulunmu!':-
~~ ~ 

hürlerin hi:r kısmı tıı.biidir. Günlük 
heyec:anrmrzda her vakrt mevt:ut ve 
bir kısnnlarx da bizimle birlikte do 
ğan !nsiyaklarunrza benzer, arala: 
rında c;ok yakınlık vardn·. Korku, 
hiddet, muhabbet, izzeti nefis, hod. 
gamhk, utanganlrk, mahcubiyet. 
cinsiyet hcyecnnları gihi. Dikkat 
edersek görürüz ki biltün heyecan
larımızın adali ifadeleri val'drr. Fo_ 

Bu uydurma idtliamn 
lif gı,zetelerde çıkan 
şudur: 

muht.e_ toğraf ve !ilimler bu ifadeleri tc>s
nıetni bit etmiştir. Darvin heyecanların 

"Bu pa1a nizamen Ameıika)a 
borcumuzdur. FaLıt mantıkan 
borcumuz de~ildir. Zira Ameri
ka kendi isleriyle mc~gul olaı . 
dünya harbinin dışında kalabi_ 
lirdi. Böyle rapmıs olsaydı. 
müttefikler Almanya ile 1917 
ilkbaharında sulh aktcdcrek bir 
milyondan fazhı fngiliz, Fransız 
Amerikalı ve diğer kimselerin 
havatını esirgemiş ve harrıtc, 
sonra 7.Uhur eden faşizm ve na_ 
ziznı hadiselerinin önüne geçmis 
olurlardı ... 

Bazı kimseler ve g-aze~eler, 
hedefi Birleşik Amerika ile tıı. 
giltere arasında.ki iyi münase
betleri tahrip olan bu tam yala_ 
na inanmıs göriindiikleri cihet1e, 
İnı?iltuc sefareti. basvekil Çör_ 
çil'in hiçbir zaman yukarıd:ı. 
zikredilen şekilde veya 'ona ben. 
zer hiçbir beyanatta bulunmadı. 
<"-mı başvekilin mü~aadesiylc be. 
van etmek arzu eder. 

EDEN 
Sovyet elçisinin 

ziyafetinde bulL~ndu 
Londra, 13 ( A..A.) - Haricı, _ 

nazırı Eden diin akşam Sovyet. 
ler Birliği büyük elçisinin verdi_ 
ği ziyafette hazrr bulunmuştur. 
Diğer davelliler arasında Çin ve 
Bulgar elçileri vardı. 

ifadesini korunma reaksiyonu ola. 
rak mütalaa eder. E~ki insanlardr. 
bu ifade daha şiddetli iken tekiı.
mUI ile hafiflediğini psikoloğlar ya_ 
zıyorlar. Yani demek istiyorlar ki 
ilk insanlar vahsi hayvanların hU
cumlarr karşısında çok reaksiyon 
"·eriyorlardı onların adali ifadele 
ti de fazla 

0

idi. Maamafi halihazı; 
dün\'asrnm heyecan fımilleri de nz 
mı 7 •• 

Medeniyet icadı olan bir kısım 
aletleri insanların nasıl imha etti
ğini görmüyor muyuz? Beşerin 
fikri tekamülünden bunu mu bekli. 
yorduk? .. 
D1ş dünyadan veyahut iç hayatı

mızdan gelen hisler sinir sistemi_ 
mizlc nıı.klolunur. Bu sistemin idıı
re ettiği adalelerde yani etlerimiz. 
de ~ekilme yapar. Bazan sinir sis
temindeki seyale de tcnbih şiddetli 
olduğu için ta~ınlrk oluvor blitUn 
sinirl"ri sanyor, taharru~'J v~ reak_ 
siyon zamanlan kısaJryor. Şiddetle 
aksediyor. Umumiyetle heyecanlar 
yi.iziimil7.deki mimiklerle kendini 
gösteriyor. Hareki ainirlerimizin 
ve onların hareket ettirdiği adale
lerin taharruı, zamanlarını yani 

kronaksilerini gözönllnde tutarak 
heyecan hadJseırlnde yüzümiizUn L 
fadelerini tetkik edivoruz. Bu h<'r 
keste bir değildir.. Bazı insanların 
ufak bir tenblh krırşısındn göz, kaş 
ve dudaklarını nasıl oynattıklarını, 
dudaklannr adeta ısrrdıklarmı gör
mez miyiz? Keder zamanında kaş_ 

iarın İl.i t.aratınrn .) ukıırı kalktığı, 
ağız kfü~eirrinin aşağı çekilciğlı!i, 
alın ortasının mustiıraz obral~ bu
ruştuğunu, se\·inçtc ağız kiı d~rı. 
nin geriye ve yukarıya duğru ç -
kildiğiıti, iıst dudak ve \ ana.daı ın 
yukarı doğru kalktığını, irnşınr ~ ıl:C 
sel ip, gözler parladığ·. agız:la latif 
bir tebessüm peyda olduğunu go_ 
rürüz. 

Bilmem dikkat ettiniz mi? Y ıka
rıda da işaret ettiğim iizen> aaa;i 
hareketlerin şiddetini az ttırmaJ, la 
heyecan yaratmak halı bııhas~-a 
aktörlerde çoktur. Sahnede bır ~a!ı_ 
sı temsil ederken yumruklal'ını sı
kar ve surntlarmı çamrlnrsa ha. 
kikaten hiddetlonmc-kte oldulıhrını 
hissederler. Cli!i gü!Ul?ll re b ... •la -
yınca dıt yavaş yavaş ı;e\•inil'Ier. 
B~r psikoloji kitabında okumuştum. 
Bır Alman profesörü zaman zaınan 
genç kız talebenin sıçraya swra.ya 
yü'rliyüsünü taklit ooer o zaman 
güzel bir keyif ve ruh h~füliği du_ 
Yarmış. Her halde hiç kimseye 
böyle bir taklit tavsiye etmr>m. Bu 
hal yaln12 ruh hafifliği değil, aynı 
zamanda akrl hafifliğini de ifade 
edeceği için profesörün bunıı yalnn: 
olarak odasında yaptığını zannedi
yorum. Şurası muhakkak ki, heye_ 
canların husulünde cismani vazi -
yetlerin rol oynadığı ve vücudda 
husule gelen muvakkat değişik _ 
likl('rin; heyccanm d('vammda fi.mil 
olduğ·u muhakkaktrr. Bir korkunun 
3.zamızdıı. yaptığı gerginlik devam 
ettikçe asabi mevcelerin tesiı i d·~ 
devamh olur. 

ŞimendifP.r kaza.sr geçiren bır a
dam kazadan kurtulduktan sonra 
bile konuşmaya devam eder. Tıpkı 
rüzgar kesildikten sonra dalgalarn• 
Mhlli dövmeğe devam etmesi ~ibi. 
Bir eve hırsız girerse sabaha ka. 
dar o gece ev halkının gözüne u~ 
ku girmez olur. Ne olursa olsuı 
heyecanlarm mühim bir kısnu in . 
san hayatında unutulmaz izler hı· 
rakrr. Yazıcılara, ~airlere ilham 
tarlhı;ilere sermaye oluı. H oyecar 
kaynağı ol.masa önlerinde taabbi.i• 
r-der gibi saatlarca kaldığımız tab 
lolar vücudc gelebilir miydi? 
Yukarıda heyecanları insanlıgn 

ayrılmaz vasfı demiştim. Şimdı 
· heyecanların nevilerini gözden ge. 
drirsek bu halde ne karlar haklı 
olduğumuzu göreceğiz. 

Faraza hodgılmi heyecıınları ala 
lını. Kendi nefsinin tarakki vP ta
alisi veya bir zarardan korunması 
arzusu bile fertler için az tatlı bir 
hadise midir? Irkların tekii.mülün. 
de, fertlerin bekasında hcyecanrr. 
rolü az mıdır?. Halk darbımeseli<' 
rine girmiş olan "sen kendine bak. 
mazsan. başkalarının sana yardı
mını beklemP" kendi kendine yar. 
drm e1meyene Allah yardım etmez 
Sözleri bu nevi heyecanların halk 
diline girmiş birer ifadesi deği, 
midir?. Sonra kendimizden haşke 
diğerlPrinin sa.adetleri etrnfında 
toplanmış diğer heyeca.rılarmıız ne 
karlar yüksl'ktir. Temiz hatıraların 
hiribirine bağ!nnmış, bcslenmiı: 
sempatilerin, dostlukların, vatan
da.şirk ve inasnlık duygularının do. 
ğurduğu heyecanı gözönüne getJ -
relim. 

"Birimiz hepimiz, hepimız biri. 
miz" için mefhumu bu ne\; heye
canlann bi-r ifadesi değil midir? 
tnsan cemiyetlerinde vücut bulan 
biltün !Hıvır teşekkülleri, hattiı 
hayvanlara kndar teşmil edileı 
muhabbette bu nevi heyecanların 
rolU ne kadar büyüktür. Bize geç. 
miş zamanlann yru}atan, cihande 
ğer hayalen uyandıran edebi efler. 
ler karşısında duyduğumuz zihni lı 
yecan beşerin milmtaz bir vasfı de. 
.ğil midir?, Facialar ve dramları 
okuduğumuz. yahut maruz kaldığı 
mız haksu: tecavüz ve iftiralnn t:ı. 
hayyül eWğimiz zaman duyduğu
muz ruhi eza. ya.but zarif nükteler 
muvacehesinde hissettiğimi?: şeta. 
ret zihni hevecanlarımızın bir r i· 
fa.desin.den b:ışkn nf'dir?. Be<>crın 
fikri tekamfüün · ıalısulü olan 1*. 
dil heyecanlıı.runız bize asırların 
kazandırdığı ince zevkler değil mı
rlir? Güzeli Sl"zmek ve ond~n zevl\ 
ıtlma.k mütekamil bir insn.nm en 
vtiksı>k bedii heyncanrnı temsU et. 
rncz mi? Bu neyi hc>\'<'canlarrn in
kisarı fert ve cemiyPtlerin tekiı • 
mill SP.vlyelC'r11" a lfıknclard·ı·. Bun
ların ntimalandırılması ve faydalı 
bil' mecraya sevki fert ve cenıfyet 
ruhiyatı bakmımdan faydalrdır. 

(Devamı il n~) 
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acar Maarif 
azırı 

Uz 
Vatlngt.oo H (A.A.) lBB.C.) 

~ıyaııı n..wbafılde Japony•.JJ.-: ıs nga_ "ani \C Hollanda Hlııdiat.l1.n 1111 aıırşı 
yapaı::ıı • mwıteınel bir ıa ... uz tıak_ 

11.ın..ıa .ı.•oı nd~c .zhar ilmekte _ 
dir. J,.;or !Uosuuun narcı< ıw haK.tm 
aa ml\teır.ac.ı)en aporıar do ınma.ıta. 

J r A.1ıuıka Hımd~e m ..ı~.eşarı B 
\ ı:llew r.. v11stral) a masl~ı "r.-Uzarılı 

JUD uzuıı bir muı ~at yap nıştır 

Şımdi de Amerikan yardımı K!ravat ihtik 
18 şubatta So, aya 

r 
m s 

gel.yor 

ıt r a la?
.z !~c!E 

Bıdap ştc, n ( A.A.) - .1a. 
car ajansı bildiriyor: \tlHJlnglüJI, 14 (A.A.) - (li.B.C.J 

uı. Haı.ciye Na?.ırı il. H.ı: gazete. 
ııere >\!) aııatıtıda A VUStN .ya narp 

depo i htıi arı 
Malfor vapurdorı çıka· 
rılamıyor, ardiye sahip
leri b r gün için b•r aylık 

kira alıyol' 

Tayyare meydan{1\rın a 
mü!ıimmat ve benzin 

depolarında 

üyük yangın-

tacil edıliyor 
Yardım 

projesinin 
Ayan ama 1 

•l•t adı 
mözakiresiae 

baş andı 

rı yapan 5 
manifaturacı 
Na'l ve Rafael adında iki 

tanesi :SO bruş ola.n kırava~ 
çiftini ı 75 kuru11a satan ka~ 
çarşıda 130 numarada manifat 
Ya:ıoa Behar yakalanarak Bu .,ar maarif nazrrınm dave. 

ti ü?.erne Mr:ıcar maarif nazırı 
Ho·nan 18 şubatta Sofvaya ı;?ide 
rek Macar • Bulgar k'ı' ür an. 
laol""'"SI'lt imzala vacaktır. 

1\-h~r mMrif n"zınnm bu se. 
yahatmda ner.arct erkanı ref a 
kat edecek ve Sofradaki ikaL i 
esnasında Bulrrnr mUmessillerinı 
ziyaret edecektir. 

Ç6rş Un tats l eıı 
CBtı.'5 tarafı l ndde) 

LONDRANL~ CEVABI 
Lon<1ra, 13 (A. A.) - Röyter 

ajansmm diplomatik muhabiri ya -
sıyor: 

wabınelilnuı an ızın topııı..ıc.aaı iiltı 

ıt.tıar çıhmak endışesin1~n mtileveı 

UL oıau~una dair ııabcrt ı .ımadıgını 

11oylemift1r 

\'atinl(tOD 14 (A..A.) - IB.B.C.) 
.uueri.ka Harlclye Nazın il, H.ull, U
i:.allf&l'k.ekl Atnerıka koo.Jı~armm 

.Amerika tetıaaana meuı.ı:ketlerlne 

r.erbaı .:ıcınmeğı taveiye etıJkıerl b.a • 

~rınl teyld et.mlfUr. 

Ballknt. H (A.A.) - (B B.C.) Yilk 

İ:!tanbulda depo buhranı, bilhas. 
sa ihracatrızlık ytlzUnrlcn bu gUn
lerde son derece art.'tlıştır. Hari~ 
ten gelen mallar dcposu~Juk yü · 
zUndcn çıkar·'nmamaktad·r. 

Bu vaz'ycti fırsat bilen bazı hu. 
eusi depo sehlnlerl ardiye ücretle. 
rinl mühim !mrette artt mıaya bq 
laı:l1'lardır. Depolara bir gUn mal 
koymak istlyen tacirlerden bir ay· 
ltk ardiye parası istenmektedir. 
Bunun neticesi olarak birçok itha
IA.t mallan harici tesirlere kal'Sı 
açık bir vaziyette kalmnktndırl:ır. 
Tac' rlerden bazılan şehrimizc:!ekl 
allkadar makamlara mUr&caat e • 
derek bol} duran bazı r:ümrük de. 
polarınııı tacirlel'c açılrnas1nı iııt•. 
mişlPrdir. Bu depolar dPnize ya • 
k·n olduğu için nakliyat işlerinde 
de A.Zanü derecede tasarruf elde 
edilebilecektir. 

lar çı K arı ldı 
INGlLIZLER 

Alman tayyarelerinin 
burayı kullanmasına 

imkan bıraknuy~caklar 
Londra, J., (A.A.) - Röyter a

jansının havacılık muhabiri ) -
:ııyor: 

İngiliz tayyareleri tarafından 
bu av Rodos adasına şiddetli -· 
kmlar yapılmıştır. Kalo..ko ve 
Maritza'da hangarlara, idari bi· 
nalara ve yerde dağınık bir lıal. 
de bulunan tayya.re!crc isabetler 
ka'-"oedilmiıs ve vakılmıFttr. 

VfJfington, 1 ~ ( A.A.) - B.B.C. 
dün Ayan meclisi heyeti uınumı. 
yesinde !ngiltereye yardım pro. 
~inin mUzakeresine başlanmıs. 
tır. Halbuki evvelce projenin 
pazarteai günii mllza.kcresinc 
başlanmasına karar verilmic:t1. 
DUn müzakere başladığı zaman 
5.yand:ın biri söz alarak demi§· 
tir ki: 

ye verilm~ ve dün lkinci asliye tA. 
ın mahkemesi tarafmdan tevk.11 
111ml~tlr. 

Suçlu sattığı kıravailarm 
cins olduğunda ısrar et.m.Jt, mo 
hakeme şahitlerin celbi için b 
b'r güne bırakılmıştır. 

Ber la ve So~ and 
te zlpıer; 

Berlln, 13 (A. A.) - D. N. 

Bulgar matbuatmtn Çörçilin 
nutkunun tam metnini neşir için 
müsaade alın ş olup olrnadıklan 
sarih surette malCl.m olmamakla 
beraber, hlc: olmazsa buı Bulgar 
mahfillerinde nutkun yanlış anla. 
11tmrş olduğu aşlklrdır. Meacll 
Zora gazl'tetıi, lngilb başvekilinin 
Bulgamtana, Almanyaya taarrua 
etmesinl ve bltara!hğmdan ayrıl· 
mumı tnvsiye ettiği fikrindedir. 
Haloukl Çörçll buna benzer bir 
aeY slS)•lememlşUr. ÇörçU Bulıa • 
ristana. ne İngiltere için ne de dL 
fer herhangi blr memleket ic;in b! 
taraflığını terketme•ini tavsiye 
etmtmietir. Kendi.sine daha ziya • 
de bitaraflığını muhafaza ve mil • 
d&faa etmeslnJ tavsiye eylen:ıiftlr. 
Çörçll Bulgarlstana Almanyay.ı ta· 
arnıa etmes1ni telkin etmemlftlr. 
İngiltere, Bulgarl8tan"D bitaraflık 
Ye btUkllllni müdafaa huıusunda 
mnkerreren ifade ettiği niyet ve 
maksadına UY&'UD olarak hareket 
etmesini isted 1ği içindir ki Çörçl • 
1in ihtan yapılmıftır. 

la gar ıtaam 
istllAıı 
usa.,t&ralı ı nclde> 

dltlartnln netıcesınl görmek ıçlıı 1D • 
u.a.· ed,.ceklerdir. 

B1rkaç zaman enel bu ,....._ta bl_ 
rincl 81111 ve oldukça earıt..-enıtz bir 
unaur oı.r&k te!Akkl edllea Ru. batb 
bareket.. ııaıen daha az kanlJıJ& ad • 
dedıWıeUe<llı. 

öyle a:>nıııyor k1. Ruıy'L, belki de 
d1ğer ıı..ıı iı:JJllette.n d&h• r:l~ade Bal· 
.lcaru&rd sulhUD ldameal ıLttUWDda • 
dır ıe o nun netıocal olar~\t Alın&D
ıann ..swgartıst.ıına mQda.ı.ı Hdııl b1r 
harp ••1-ebı yapmayacaktu 

~t.k Har.clye memurl&rın·ıao:: biri Si. 
• am ile lngllt.ere müna.1r'ıetler1nde 
!ı\j bir .. egtıtkllk olmadııt•"lı aöyle • 
:ı.J§Ur. 

ıogllt-11 eniıı Mala.ya yarr.uac1aamda 
':>lyam hududu civaruıda ~ı.er tabjıd 
euneai ıııc bir hayret uya'lıı•nuamış· 
\ır. ÇUnll.U bu mUda.faa ted \ ·ıerı lı&k. 
l>.mda IU1:Ut.ere ile Siyam rükCUneti 
O.P&IUlda malCUnat teaU ıKlUmlftlr. 

Maame.e veglıl 

Ma'ııat bo=lazlara 
teoavizml? 

Rodos. mihverin şarkta en 
ileri noktada malik oldukları Lr 
hava üsısüdilr ve Alman hava 
kuvvetleri göl(Y'etıinin Doğu • 
Cenup Avnıpasma ve Akdenize 
uzanmakta olduğu şu sırada ln. 

(Baş tarafı l nclde) giliz hava kuvvetleri, İtalyan 
Balkanlarda yapılacak bir hava kuvvetlerinin bü}ii~ ı..ir 

muharebenin, Hitlerde Amerika. istifade temin edemedVii H.oclos 
(Bat tarafı 1 nclde) nın yapacağı müzaheretin kat'i üssüne hususi bir ehemmiyet 

Balrl·pazannda muamele ve is- suret~e terazide bir siklet teşkil atfevlemektedir. tn"'iliz donan
tihllk vergisi merkez tahakkuk etme~nden evvel İngiltereyi masİ ve hava. kuvvetleri Almr.n 
şe!Uğlne müracaat ederek beda. yenmek Umidinl tevlit edemez. \ tayyarelerinin bu \isten İtalyan. 
va verUmekte o!au bir (Muafiyet Fakat A vrupanm bu kısmında la.rdan daha iyi istifade edeme. 
karnesi) almalan lcznndır. yapılacak harekatın nihai dar. me.c;ine itina edecektir. 

Bu aym 22 sine kadar (Mua. besi· bizıa~ İngiltere.ye karyı icr.a Rodosta halen Alman tavva. 
flyet karnesi) almayanlar, işçi edilecek b t bbU t k ı ı 'f ~ kullanma.talar ve motörleri bu. ır eşe s eş 1 ey 1- releri bulunduğu hakkındakı ha-

yeceJ: o~an çok daha mühim u- beri teyJt eder bir malumat a. 
lunmua bile vergiye ta.bi tutu- mumı bır plA.nın aksamından ol. lmn:amıştır. üsleri Rodos'a 
lacaklardır. ması muhtemeldir. 1120 kilometre mesafedeki Si 
İltanbulda muafiyetten istifa. . Bir ay evvel. ~ulgar. başve~il.L ciıyad:ı bulunan Alman filoları: 

de edecek: Kalavcı, demirci, nın beyan ettıği ıstıklal ıçın mn Sicilyadald bombardıman 
döl:il~.~U, .~~Ç mus~~?'· mukavemet ~ıkk.ı flc R?manya. tayyarelerinin uçuş sahalarını 
mUce l ı . çın VP.i....... h ,cak. nın acrkh akıbetınden bırlnl ter· tecavüz eden akınlar yapa.bilmek 
saate; , kuvumcu, .~tu~, ean.. cih zarureti kartıısmda kalmış için Rodosu iaşe Ussü olarak 
dılrc;ı, pann&k~ı. kurek~ı. kafes, 1 olan Bulgaristan fena yola gir k 11 al ı Umk" ~Ur s·· 
komif. oyuncak gibi ufak tahta mi:Jtir. • u, anm ar • m . un·..ı · U. 
işi yapanlar, dokumacı, çora:pçı, ve)~ k~nalı Uzenne 30 kanunu. 
konftkaiyoncu, terzi, ~ta ve samde ılk Alman. akınını yapan 
sa.raciye ımmeri, kunduracı ve Yam an barJal tayy~1er belkı de Rodosta 
kundura. mUcevherat, radyo, Atın.. 14. (A.A.J - (B.B.C. J Resmt benzı~ .almI§lardır. • . 
elektrik. araba, elbise tamirci. Yıınıw ı.ebllfı. Yunanuııu, mahalli l~gılız hava kuvvetlenmn Ro. 
ıer;ıe bunlara mUmasil bilumum t.~d&n llODR ı~UUtn. mu.- ~ a kaJ'll taarruzu bundan 
im2l!thane, atölye ve tamirhane :.ahk'!m mevzııerınde.u t'rJetınişıcr dört gUn sonra başlamı;,tır. 

Alrllla b.arbl işleteni~ gibi pek ~K ki.içtik :ı<;O eaır lı~ ber~ber mUblm ı:ııiktarda 
san'-t erbabı vardır. Şimdiye .. tomı..Uk lliUı.hıar, 11avao v.-pıan ve 
kadar mUracaat edenlerin mik· '?lermlıt:r aımıııardır. (Ba~ tarafı ı ntlde) 
tarından bu ufak sana't er~bı. Yunaa 1.&yyueıert, dUşuı.an mevzi· bütün gl':ı bombalanmışur. <ırU §ebrl 
nm ver~den muaf Olabilmeleri terını nıuv&f{akı)eUe bo..J!l arc1ımaıı Din §lmwl~arkiııtnde aııken :ftttyat de 
için mutlaka bir muafiyet kar. ~yıemıaı.•ı ve blr dUımao ıayyıueaı polan Uzt.rlne mUteaddit L&.m tııabet 
nesi atmalan icabedece~ini he. J'J§tirmtı~ıerd1r. 1<4ydcdilıci§tlr, A.a8&bda t\/'trepoıara 
nüz bilmedikleri anlaşılmaktadır. Atına, H (A.A.) - <B.C.C.) Atin& v~ diğer ukerl bcdctlere oUı;um olun 
Bu yUmen bir çok vatandaşlar radyosu. aabll mmtakaBUl'..l'l Yunan l.llU§tUr. 

Fakat ıanıldıfma ıöre. •·:uat Al. 
mauıa. ıı.ttı hareketini u.1ııe davet 
ec1il"n Hulgarıatanm kuulllgtnden 1 

mibve.-e l tıhakı tercib eyh:.nNlnJ la. 
tenı"'{teıllr 

ilerde mfü;kül bir vaziyete dij- it•taatın.r. li kilometre U" ·'r:dlklerlnl Cenu!lta, cenubi Afrika t.ava kuv. 
şerek sırf kame almamış olma. tıeyan etmlftir. IDter mıtı..akalarda 
lan dolavısiv'e ve~i ödemek da ağır :-ı.kat kAU Uerlleyııu:r kayde. 
mecburiyetinde kalabilirler. Bu. dılmlııtit'. Bu ııerleyl§ler cep•ı ... nin mer 
na mahal kalm~!"ln1t li,;ere a'l. ıtez m? <41ka..ııında vukubul.tl'J~tur. 

v1>Uerl, Almduyu bombard.m&ll et • 
mi§ ve burada pcçelcnmlf lı!pat U • 
ZtJrıne ı..am ı.aaootıer kayd?•unmuıtur 

.Ut.t infht tahrip edilml1Ur. Jeliv ile 
Hrava a,.aamda motörlU nıı.k'iye va • 
•~talann'l hUcum edUmlt ve bir mik
tar kam~·on yalulm~tır. 

kad:tr sa.n'at erba.bı ve ufak Bu mıutakada Yunaııll.tt.: taratm-Hall-:JK Sofyada MIA az t'Ok muha 
lefet mevcuttur. Sofyada vst...ııperYer 
urırurtu. derhal Romany&•ur &Jdbe
ünl ıcan•ı. için memleketır nU"'1)'etl· 
ftl v• tr.uııtakbe. mevcud1~et!nl rllke 
etnıentn şayanı arzu olma..ı.rJt tıkrin. 
dedi.~. 

togas aflara glrı 
(Bat tarafı l ıaelcle> 

muhafaza ett "•ini llAve eylediği 
de tah"'ln o1'ınmaktadır. 

Aynı m hlllkıı:l'l, So\'yOtler Eir 
Uği nnlk komis rl ri rciai Molo. 
tof'un B rllnJ ziynreti eanaa nda 
Bitlere Balkanlar a sulhUn mu'lıa· 
faznaı lii.zımgoldiğini sliylediği de 
bilJirilm ktedlr. 

Molotof'un harp Balkanlara •I • 
rayet edecek ohıl'9a Sovyetler Bir. 
liğlnln Almıuıyaya karşı olatı ve • 
cibel"'rl mUlga added r~ ·n bildir 
dirn dP ilCıve otıınmaktadır, 

Heıa l<: şam -(ile' tarafı 1 aclde) 
mulıakeuw, akıl \"e mantık cUnUye. 

f!anat mUesseeelerinin kanuni arın yenı tepeler zaptedllmbtlr. 
müddet zarfında ;vani 22 şuhat Ctalyan ba§kumandaııı ı'ı.eral Ka· 
1941 tarihine kadar behemehal \·ı.ııero. :ıaıya ordusu lçl.D felAketıe 
müracaatta bulunarak karne al- :ıeticelenl!n mukabil taar:ı...ı ar tabi_ 
mavı unutmamaları lA.znndır. ;-t.5illden vazgeçmlf ıörU:.t:vor lt&l-

Bu hususta vatand~lann ar. /UJ tay ıı.reıerı uç gündetı .ni cephe 
zu ettikleri fufa izahat ve tafsi. ~zc-rinde biç bir faaliyet ~öııterme· 
llt muamele ve iıtlh1!k ve~ile. ınekted1·. 
ri ınüdürlUğtl ile eubefline veril· DV'N GECJEIU llALO.AT 
mektedir. M&Jiutır, IS (A.A..) - ~~yter 4 

JaıaıDID ArnavuUuk budu ıuı.daki au 

B.ı b zmetlll rl 
1ta1et 

1 - 91u ve daba evvelki vıııarda il 
ae ve muMlül okullardan .,,nun otar 
tam ohl.yttııamelt okurlarlL ı mar. 
l!fl tariblDde baau'llk kıt.uına a.ıvkıe. 
rt emir ll<tlsaatndtındlr. 

2 - Bu farUarı han~ kıtlfl hlzmf'tl\. 
ırrdelı ukerllklerlııe kara.1 •e--Umlı 
olanl&rtn muameıeıertat tueaım'JI et· 
t rilmek (.zere tlmdlden U\•I cu· tAat 
9 d&D 12 ye kadarı ıut>eye mUracaat 
f'tmel r1 ıtızımdır 

8 - lftU UAD ctavettye yertn~ kain 
elup aynca namınrma 6aır .. uye rön 
Aerilmıy6Cektlr. Vakti.ede onbet ••mt 
yenlerin t',azaıı aayıı.&caklan tıtuı olu. 
t.ur. 

IUSI ıau.ıablrt bildiriyor: 
Yunanı.tarın Tepedelen cıvannda 

bir çevırn.e barekeU yapmuna oı.:tuk 
arı blldlrllmektedlr. Kll:ı1 u·1t mıntıı.. 
kasınoa 9lddetll muhare~ •r vapa 
ı hk llerııven Yunanıııar te .•lıı l! ki· 
.ometre vakmlarına kadar .ıeım•tler 
11ır. lep<'delenden Pobra~ • Kadar 
outUn Cf't,ııe boywıca tld~ .. u. blr top. 
çu faall)•U devam eunea•P<lir. Bu 
nunıa Nratıer Pogradet <;•van Ur 
Şkumbl ve Dtıveli v11dUetıc:ıe olddl 
bir muoarebe devam etm".tr.ıı;;Ur 

ltaly&11.ann ıo&va faal!yıtl Jlt'lkçf 
p,rtma1<t.dır haıyan.ıar _.unarı geri 
me\•zi erlr.t' ve b\lha.ssa lflori11ad&tı 
,ar cef'l giden yol boyuz.c.- hiıtUn 

n1\lnakalo ııauarnıa tıava nUcuınları 

~arımıılardır. 

Diln Malta adasına Alm\'l ve ltal· 
}&D tan'8relcr1 hUcum et ..:ı.ı,ıtlr Hiç 
:.ır ııaaa· tılç bir ölU ve y1."al yoktur. 

Yukarı..a balıSl geçım ba:~~.Atm hep 
ı;ındeD tıı.yyarelerlıniZ ııall~:ıı dön -
m•lştUr. 

~·· Londra, ıs (A. A.) - Londra· 
nın aallhiyetll mahfilleri vuiyet 
hakkında &f&ğldakl malürnau ver. 
~ektedir: 

Sollum'un 80 kilometre ceını .. 
bunda klin Yirredu vahasındaki 
İtalyan garn'sonunun mli§kUI va -
ziyete dUştUğU zannedilmektedir. 

O zamandanbcri bu noktadaki 
h ... rekAtrmrs geçitleri ner.aret altı
na almaktan ibaret ltalmıı ve va· 
haya takviye kıtalan gönderilme. 
sine mani olunmuııtur. 

General de Gaulle'un tebliğinde 
zikredilen Kutra vahaat Sollumun 
takriben bin kilometre cenubunda 
bulunmaktadır. İtalyanlar burası -
ııt Habc§l.stan yolu üzerinde bir 
ttıyy~re meydanı olarak kullanmı.~ 
lıır w Ovvclnat meydanmı kul • 
lanmaktan vazgoı;:ml~lerdir. Bura· 
ya alt babe"tler, FransTz menbala· 
nndnn verilmek e)'15e de tte.lyan • 
lar bu mcvl-ii tnglllılcrin rıldı~nı 

- Çabuk da,•ranahm. Gecik. 
me sözU, maftlCıbiycte muadil. 
dir. 
Diğer bir avan azası da §U 

müta':>.'1d:ı bulunmu§tur: 
- İn~ltere, harpten sonra 

yeni dünyanın kurulmasında 
Birieı;ik Amerika ile teşriki me. 
sai edeceğine söz vermelidir. 

Şimal ve cenuo Amerika dev
letleri Birleşik Amerika ve tn. 
giltcre ile beraber Atlantik sa. 
hillerinin müdafauı için tedbir. 
ler almalıdırlar. 

--o---

Oeneraırra118ro 

n.jansı bıldiriyor: 
Salü.hiyetli bir menbadan 

rilmektedir: 
Slynsi mahfillere göre A 

tayyarecilerinin Bulgarlıtana git 
d'klerine dair Londrada yap 
propaganda mahiyetindeki §ayla 
lnr harpten mes'ul olan adaml 
asabiyetine bi'r delildir. Bun 
başka Almanlar bu hususta sal& 
hlyettar Bulgar makamları tara 
fmdan neşredilen tekzibi b&tır 
maktadırlar. 

1000 TA l'\' AF.E AIABh,Ecd 
lUEYDıL~ YOK l\IU! 

l..oudra, JS (A. A.) - Röytet 
Londradııki Bulgar sefare 

(B&ıJ tarafı t ncid~> bir memuru matbuata yaptığı 
nakkmda hiçbir malumat verilme • y:ınatta, Bulgaristanda 1000 Al 
mektedJr. man tayyaresi bulunduğu hakklO". 

Vlşl, H (A. A.) - B. B. c: dakl haberi. kaba ve hayali ol 
Dün İspanya hariciye nazırı B. tav!ılf ctmiı:: ve şunlan il!ve eylk 

Suner Montpellier'de amiral Dar- m';tir: 
lan ile göril<şmligtUr. Bulgaristanın 1000 tayyareyi s" 

Zlirlh, ıs (A. A.) - Gazetta labilecek hava meydanlan me• 
de Lausanne'm Vişi muhabhi ya· cut olmadığı gibi mevcut meyc:ı.ıt 
zıyor: lardan da senenin bu mevsimindl 

Musolini ve general Frankonun istifade edilemez. 
tetkik ettiği r.ıeaelelerden bir ta. SOFYANIN TEKZtnt 
nesini, pek muhtemel olarak Ha- Sof ra, ıs (A. A.) - Bulgar ~ 
beşiatandalti sivillerin llmunu tak. jansı bildiriyor: 
dirinde tahliyesi teekJl etmlıtir. Bulgaristana bin Alman ta~ 
Mesele, Addiaabeda - Cibuti d.?lllil' resinin geldiği, Bulgar hava me<r 
yolunun kullan·lmasmı icap ettir- danlarmm Alman bir kadro tM .. 
ğinden ve Fransayı da alfı.kadar ey fmdan işgal edildiği veı bintcro' 
!ediğinden, bu, Franko • Petcn gö Alman asker ve tankının Tuna.da' 
rilşmealnl icap ettlrmeğe klfidlr. ı geçtiği hakkında yabancı brr ajaııl 

Londra; ıs (A. A.) - Müetakil tarafından yayılan haberlerin """ 
Fraqşıt l\P-Il$I bildiriyor: tan aşağıya kadar uydurma e14U' 

Taym!sin dlploın ik muhabiri ğunu blldlrmeğe Bulr.tar ajan,S 
şunlan yazmaktadır: mezundur. 

Sulh teşebbiisiinün Pcten • iNGlLtz SEFtBt l' ARu-i 
Fran.k:o mUlilkatuıa mevzu tetkil ROHANY ADAN A YIULJVOB 
etmesi çok aonlur. Eğer İtalya 1n- Bükreş, lS (A. A.) - Rador.., 
giltere ile ayn bir sulh yapmak jans ndan: 
t:Mavvunınd& ol!IBydı • ki ortada İngiliz sefareti erJrlnı, ı~ Şubat 
böyle bir tasavvura deWet eden t& Romanyayı terkP<lerelc iki merO
hiçbir emare yoktur - bu hu.suıta· leket arasındaki diplomasi mUn• 
ki yoklamalar hiç eiipbcslz glz\lce sebetlerini keseceklerdir. 
yapılırdı. ÇiinkU Kitlerin böyle bir DCKRF.~TE O?'.:OE SOKAt'lA 
l~lyan ~eşebbUsüne mUsamaha et. ÇIKl'fı\ 1 ASı\ÖI 
mıy~eğı muhakkaktır. Bizce Mu- Btlkres, JS (A. A.) - Röytet 
rollninin. İspanya ve Franaadan Romanyadalrl had'aelerln inld 
yard·~ ısteme~i ihtimali çok kuv. şafı Balkanlardı.kl r:erginllti göat' 
vetlldır. Musolıninl.n Trablusgarp • rir. Geceleri ııokağa ı;ıkmak y.,,. 
~ki ordu haklye~lnln kurtanlma.s1 ğı şiddetle tatbik olunuyor. ~ 
ıçln lspanyanm yardımını lstr.mcsi ıiyelerln emrine itaat etm•ven~ 
pek mUmkUndlir Bu, b1ttabl Fran· re derhal ateş edilece-lttlr. · ,,\~ 
flTZhırrn mııvafakatlni istilzam eden Mkeri makamPtı herblri elU le 
bir istir. ÇünkU Mwıollni Fransa 1. alacak 5.000 seyyar baraka l'llP' 
le henüz harp halinde bulunuyor riıs etm'glerdir 
derıilffiil 'r. --· -----·-------"" 

Bu vrlyette Petenl.n huzuruna PO '~IS T E: 
istlrhamklr bir tavırla çıkamaz. 
Veygandm mareşal Petenle bcra· 
ber mütareke !'&rthnnm hufiy • 
yen tatbik edilmesine taraftaT ol· 
duGtı ve hiçbir İtalyan uker nin 
Tunusa girmesine müsaade et.mi· 
:·oocğl zan'lolunmaktndır. 

Bu ııartlar dahlltnde, ttalyaya 
kar§ı bir şUkrıı.n borcu olan ve ma. 
re,al Peten ile pek do!tane mUnn
sC'betler ldameslııden g.aneral Fran 
konun Romn ile V"oi ara:ıında mu. 
tava.a·t bir rol ovnr .. ak isteme· 
mesi mlistebat değildir. 

eövl"'mektodlrler. 
Eritrede krtalanmu sahil bo • 

yunca Mersa Takla istikametinde ı 
ilerleml<-lerdir. Kıtalar mız, hudut· 
tan elli il.fi. altmw kilometre kadar 
"erlemig olup şimdi Musııvvadıın 
ıki rtlz kilometreden dııhıı az bir 
mesafede bulunınn.ktadırlar. :t.ıer • 
sa 'l'altl.:ldan :Mu<iavvava. kndar bir 
yol \"arsa da <'ok boı"ktur. 

Dün de dört dtieanci 
cürmümeşhut .1alind 

y~ calanch 
Dtıenc•lerle yapıl&n aıltı 11 •• cadd• 

rağmen ylııe eokaklo.rda kendll• 
tesadU! edilmektedir. Zabıta dUrı 

ebirde yaptıtı kontroller :ıeUce 

do Alt kw zeynep, Mehmet, Zeki 
\/f! Ali k.zı Aypyl dl!enlrkıııoı cOl'lllG' 
:.ı:ıe§butr halinde yakalanm (l&r ır. 

Dilencilerin tızoı nde bir ıı.r.yll ~ 
bulunmu~ b:ıpsi de adllyeye venıoJtlı 
tir. 

Sami Dü~er düttü, 
yaralandı 

Beyazrtta, Çadırcılarcla Allpaıa ,,. 
.. mda oturan 66 yqında J~nıl Dili"' 
.-oıda gitJerken b1r bayımlılc netice 
r.lnde d:l~mu~. sol ayağı ı urku'•,.., 
Cerrabpıııa hutaneılne k.-ı dınlDdl 

tır. 

cek h:ıl le eğjldlr. O karamu \Cr. 
'lol.,tlr, Oarlp oWı nolrta İn&fllı1c. 
rln Bul arl t nı anh~-tsm:ı.ınalan 

ve n~ı rl taaa &uırtı belki de N>

ki ldC'a t buyıt. lıb .raUer deut11. 
den 1 ima Ur rıısıatt ne hlll iti
mat \~ mn ıahhct b lt'mrl tA' ol-

. .. . 
Malül subay ve e-rat ile 

şehit yetimleı ;ni 
şubeye da v•"t 

• ~ SENENıN • 
Aşkın 

malandır. $1) aaet ah:uımdn oaut_ B • nctat AJıkertlk fUbeUııd k!lyıtlı 
m::unak bll) ük bir me;d) tl i.ie d ' bı Qmum malCU aubay ve .. u.t \le te. 
vakıalardaa bir ~1 6ğ'Nmncmtk 1 hlt yetlmlertnln noeJlk yult'amaoannı 
de bUyUk bir kuar tf!fiklt E'4!er. \aptrrm!'.~ Uutt ı Mart 9'1 tarihin 
tlmJt ederiz ld Lon~rsh dost \•e t.co 81 rt 9U tıtrlh.lne ı.tldar bb'er 
mütt n lC'rlmh tıo dda nnıgarf!;. M Ve'lt\ll'lllk fot.oğrnf ıı~ n:ifu hU 
&aaı h aniıTıı.caklal' .-e sallı mıı.- • ı ~t l'\\ı.d'inı re~\ tınP ı vt lkra· 

1 

re -e tcv'r' c11 d nı n le Pazotrtes 
•sı b"»md • bu •1111ona.ı istat ,.8r§~mbtı ve cuma gün!•· sa • "1,1. 
edeceklerdir. kuzdan saat on ikiye kadar FJbey 

BUMytn o.Mt YALÇIN muracaa: etmeleı1 UAn olunur. 

1nucızesı 
ve A k, ıstıra 

his romanı 
Nakleder l: . 

MECDi ... u ON ~ 
Ca ar ıı glnl 
a Ea dl ltıtbfOr 

U KADIN Benimdir 
T r 

• 
1 
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tinin, harbin Balkanlara inti't li 
meselesi bahis m~'ZUU oldııg.ı 

~ündenberi • ki aşağı yukarı bir 
~ıh geçiyor - takip ettiği politika 
çok müphem \e yalnız kendi m(·n· 
faatlne değil, Balkan nwnfnuti:ır 
ıle uygun değildir. 

Filhakika ı;l:vasctte kapalı ko· 
nıışmal'• l\lakva\'Oliım yapmak bir 
fonnül halini ıılmı~s:ı rla. l•u J:Ün 

Günün ------
Adam/aıı _, _____ _ -

Alber 

Ayneştayn 
Allnu§ını biraz geçmi3 bir insan. 

TEfKiKLER 

Tabii ve marazi 
he1Je ;;anların hayat 
üzerinde tesirleri 

( B:t" tarafı :i lint'füle) 

yccnnlarda fcı tler ü?.eıinde ~orU -
len tesirleri tc'lkik edelim. Hu hu. 
susta ilim adamları arasında görliş 
fnrkı vardrr. Acaba hey<'canlarda 

t•n<lcn kıpkırmır.ı oldu v '" ıııe~ 
binden ''b mbeyaz kesildi" oi ıı
ruz. Bu trbirlı> <ifkcnin ı 1. tıni 
ifade edem:. 

I
• NOlLtZ Bafvcklli Çörı;:il 

&OD nutkunda Balk&n i:?le· 
rini tefrih edorkeıı, komtunıuz 

Bulgaristan bakkmda da ıu sözle. 
ri •öyledl: "GO!,'ıen harp esnasın· 
do. 1915 Temmuzunda leli. O zanı:ın 
BDlgaristaıun fena bir :) ola ap· 
makta olduğunu ıörmcğe başladık. 
O aman Loyd Cort, Bonarlav, 
Sınlt ve bell Bulgar elçi&inl yeme· 
ie davet ederek Bulgar kralı Fer. 
dlnaııdm kaybedecek tarafa geç • 
mrkJe ne büyük bir dcllllk yaptı. 
ğıw kendisine izah ettik. Bu, bir 
ıteyo )aramadı. Zaullı adam bize 
inanmadı \Cyııhut buna hlikürneti· 
nl lna.ndıramadL Bunun Uzerhıe 
Bulgaristan, köylü halkının anu· 
lan ve bütün menfaatleri hilafına 
olarak Kayzerin tarafına geı;ti. 
Ve safer kazaDJldığı zaman bazı 
a)=,,=mı kaybetti ve cezasmı çek· 
ti. BDlga.rlstanm ayni hatayı yap. 
~ tlmlt ederim. Eğer ay· 
111 ı..tayı yaparsa SO s<'nedc üı;ün. 
e6l defa ola.ra.k Bulgar rn111ett lü· 

... uz \'e feliketli bir harbca !ili· 

.akleomlt olacaktır • ., 

bu eski slııtemln az çolr iflia" etti 
6rinl, ''e kapalı siyasetl<'rhı sahip: 

lerine zarar wrdlğlni ı:tırüyoruz. 

Bunun lı.~nıUr ki. komsumuz , e 
dQ5h1mu1. llı:tı;.:ıı istıınıı. 'nnlı bir 
ııolltlka ~·ol: mln {;İtti~hıı ~·ı rııırl< 

isti) or '" rt•ııtll<'lt•r k ar~ısmıla, 
Bulgarlı;tanın, Çörçill ı d dlğt gllıl: 

''191~ deki hataya rfü!iınlycccğinl,, 
'lannedlyoruz. 

Asil baırndn karmakarışık kır saç
lardan örülmilş gUmUş bir taç ta. 

1 şıyor. Alnı grn~. bak13lan çok 
canlı, dudaldarı kırmızı, çok kır
rruzıdır. Yll nUn blltUnlUğllnden 

• ılik VE' yumuşaklık taşar. BUtUn 
dünyanın tanıdrğl İzafiyet nazari
yesınin vazil Alber Ayneştayn böy. 
le bir adamdır. Fotoğrafma bakan· 
ln:· onun 3,775 ıum adamına 3,775 
tane bUyük eser yazdırmağa sebeıı 
olduğuna kolay kolny inanamazlar 

- AlbC'r .....,,,_ görUlen uzvi tezahürler psikolojik 
A~ n<'şta~ n vakanın bir neticesi mi? Yoksa he-

Kıpkırmızı olmak ince damarla. 
rm kısmen felce uğrnın-ısı deınr\ı:
tir. Soğuk. bc>mbc>ya7. kesi mek de 
yine vazomotör fanliyetindeltl te. 
şevvtışten başka bir §ey değildir. 
Bu hallerin sık sık tekerrUrli kalp 
ve d{ma.ğ eviyesinde bozuklu w C· 
bep olur. Bu sözler hPVC('anm in -
ımn srhhati üzerindeki tC'.sirinı can
lı bir f)ekilde ifadeye lttıfit! 1r ıı ye 

Çörçilln bu sözleri aylardanbf'ri, 
:ralan Balkan umwni efkarını d, .. 
ill, maharlp de'li lctıer cfl.fırı umu. 
lldye.lnJ de kaplıyaa, §iiphc \ e te
l'eddllt balutlarDU ve müphemiyet 
ı.vasmı bllsbilttiD bulandınlı. 

Gerek Balkan milletleri cfkin 
-amlyeıdnla. gerek aiyaııi mahfil· 
Jeıta MCHflllerlnl ııok hakh 'e y& 
riJM1e ...... epıak kabil değildir. 

- mh .....-,er, aJikadv erki· 
~ harbin Balkanlara 
_.,.. tlllldlrlade Bulga.rlstaam 

tL \elllll atshlDd• ta1uü., ..., 
.... tldlılrlerl aldddarau lıatır 
... ~ ber teJbı bazrr. 
....., oldaiunu unutmamak ti· 
mnchr. Ve. dillerde bir sakız gibi 

'lllrır•: 
- Alm..,.. BaJ.W.rtı= IU'k. 

""" .... w u.rlrana ..... 
.......... ,.,..UT Betb ...... •~hl ,ad)-etl ne .. , 

8oqWWWllll cevabı da, atakad&r
llııa aıe.ta vatlyetlnde buhmnıa· 

luma IGIJadedlr. Fakat ne olanıa 
.a... Bmlpr .. tıanmızm müp· 

lllml7e& lııallltlarmlll lçllldea 8IJl1.. 
......, (pollUlmda vuzuh) 1oıana 

Afrlkadaki \Kh'ii kıtbllelerden hl. 
rme menııup blrl<aç kişinin eline 
her na..•nlsa bir yerden büyük bir fı· 
çı barut geçer. Bunlardaa en akıl· 
lısı barÜtun mahiyeti hakJımcla ar 
kada§lanna izahat \'erir, der ki: 

- Gördüğünüz ıu toprak gibi 

..ey, A\TUpalılamı gti\'enlllklcri en 
kuwctll bir maddedir. Her Mnel 
i<'rine bunan sayesinde nan olar
lar. Döpnanlarmı bununla mah~· \'e 

ııe..rlşan ederler. ffiçblr dü,man bu 
maddenin karşısında kendini kur. 

taramaz. 
Akıllı adam, barutu bu suretle 

tarif <'tmeklP b~ra~r, ku1lanı~ 

tarzını bilnı<'dlği itin, bu acalp 

kunetten nasıl 'c ue suretle isti 

fade edileceği hakkında blr ıt<'Y 

söylemez. Aralannda lstlsııre e • 
derler, nlha) et banıta tapmaya ka· 

rar verirler. 
Fıçmın kapağou açarlar, etrafı. 

na dblllp p.rkılar, metblyeler oku
yarak buat& taparlar. tçlerla4ea 

lıılrl e6ze ..... : 
- Ey ellmbe C.- bly\lk nl. 

Jllllt 1 Sana pereeU, edlyoraz. D\l!f· 
mularmuzdan bizi kurtar. Emeltt-· 

rlmlze, tstcklerbnlze ka~'Uştur. nı· 
:ıt b~te'ld<'rlmiic •ıta\'Uştui. ~i~" 1. 
ylllk et. 'bbt l\\V'h, ~ıı. 
zı mahveyle. 

Mdal bitirince, ellncleld •eta. 
saalum eftnde nlee 11' terler mea 
da ıtldcletll bir ribgt.r eeeı- w me
ple flÇIDm içine dtlfel'. Res-1 Mr 
den berhava olar. 

Kmsadan hisse: EbUyetslz 111.. 
5aJllarm eUnde nl)'fl 11' teJk>r men

fut yerine .,,an.r ıet:lrlr. 
Khnaen1n yok methali ben kendim 

ettim ke>ndlmf' ! 
LAEDRi 

MI• hn lbmıdır. Sofya hlikime· 
~--------~~----------------------~-

Yağmur ağacı 

yecan hfıa sesi bu uz"i vfı.kıalarm 
kendisinden mi ibarettir? Muhak_ 
kak olan bir !i!0Y varııa bir vak'a 
sona geldiği zaman evvelA vuo -
motör değişiklikleri oluyor, ondan 
sonra heyecan denilen şuur vakıa. 
sı meydana çıkıyor. Uzvf değişme· 

rnenkan kanunu ecınP[cı.l'l sadtk ka ler olmadtkça şuurda hiçbir tezahUr 
lııcağına yemin (itmiştir.. olmuyor. Metıell herhangi bir he. 

w~cım hadisesinde, ağzzmızm, avu-

tan sonra Pari e yerleşti ve Fran
sız ta.bllyetini kabul e tti. Sonra 
tngiltereye dnha sonra Amcrlkaya 
seyahat etti. Simdl Amerikan va. 
tandaşlığma kPh•ıl cciilmiıı ve A· 

Ayneştayn çok kUcük yqtanbe. 
ri yalnız ilmi sevmlıtir. On yaıım. 
da, bir elektrik fabrikasında mil· 
dilr olan babaamm yanmda Münib 
şehrinde otururken bilhassa fizik 
meseleleriyle ala.kadar olurdu. Bir 
çok geceler kendi kendine kurdu.. 
ğu meseleleri halledebilmek için 
salıe.hlara kadar uykusuz kaldığı 
çok dfalar vi.kidir. Raatgeldlği her· 
kese ibne dair sualler sorar, l§ittl. 
ği her eeyi not eder. Hayatta bir 
tek emeli vardır. Hoca olmak, öğ. 
rendiğinl herkese öğretmek •• Ay
neştayıı birçok çalışıp çabaladık.. 
tan sonra ZUrih lisesine fizik bo• 
cası tayin edildiği gUn hayatınm 

hakikaten bqladığma hükmetti. 
Aync§tayn okumadığı vakit mil. 

zikle uğral}ır. Bu musiki aşkı, atL 
min göze çarpan vUJflarmdan bi· 
rialdir. Keman izaflyed l1'm1ıı en 
çok MVdJi1 mmlld Uetidlr. Çaht. 

madılı nadjr anlarda ,.,ı kemr 
nmduı QOk ıtbel nalmeler cık&. 
rablllr. Ayni amında mahir blr 
piyanisttir. Ve ptyanonıum batı
na geçtiği va.kitler ldetl yeni nal· 

ım:l~r i~ eam-. Alimin bu musL 
ki menlr.ı yüsündeo&r ki Bernat 
Şav Aynewta71l .. den büaederken 

"Aynettayn dl)'w. blit- sevahlıe 
ralm•. &Um kıblma ıtrmil bir 

Bu Ayneştayn'in beşinci dPfn 

tnbtiyet değikilrmesidir. Aslen Al. 
man tabiiyetinde olan A.lim J 901 de 
lsvjçre tcbn.nlığınn ge<;ınlş, b\rkaç 
senf sonra tekrar Alman olmuş, 
Yahudiler aleybind<' A iman hare
keti üzerine evv ın Fnıns:ı, daha 
sonra Amerikan tcbe gını aldı. 

Cl'muımn kuruduğunu. elimizin so. 
goud•ı<:"Unu biliriz, bunlar basit fiz
yolojik htadiselcrdir. Ruhi sahada 
da 11.itif bir hadisede meserret ve 
herhaıı"(\ bir şeyden muztarip o • 
lunca keder hileeder, bunu sevine 
veya iztııap ile ifade ederiz. Korku 
ve hiddet de tabü beyee&lllanmıza 
dıhildir. He~·ecanlarda görlUen ta-
Mi tı''"thUrattan başka bir de ma. 

Fakat hakikat gör.BnUnde tutu. ı aıi teznhlirler vardır ki, bunlu 
dn h"k mi sahada. titreme, hıçkırık. 

lursa Ayneştayn artık şu veya bu 
milletin vatandaşı değildir. O, 
b\ltUn insanlık Aleminin va.tandaşı
dl!'. Bu llim adamı için ~et ka. 
tiyyen mevzuu bahis değildi. O is. 
mini hiç dtı,.cı.Uıunez. Amerikaya git
meden birkaç tflln C\vvel Oksford 
profesörlerindem birisl} le ~t>riltli~ 
ken ona şun lan söylemi tir: 

''1981 de izafh·et nazarivesl 
hakk•ndald dil UncPlc•rimin do -;ru 

V('~n ~nnlış oldugu 'lnlaşılac ktır. 
Şayet bu nazariyenin do~ru oldu· 
ğu sabit olursa o vakit Almanlar 
benim Alman olduğumu, Fran~. 
lar lae Yahudi olduğumu aö) Uye. 
ceklerdlr. Eğer nuariJ em yanlıt 
çıkarsa Almanlar benim Yahudi ol 
duğumu, Frans~ i.se Alman ol. 
duğumu iddia edeceklerdir. 

Lüks madde; 
Sütl 

Bugiln kongTesini 

yapacak olan S~tçüler 

Cemiyeti 

i~hn l ter, bayılma ile rtlht sahada 
Miı \n va mnrnzi neş'e ile kendini 
•östf'rir. Hüzne uğraJDışlarm blr 
ltısımlnnnda yüzde ve hatta beyin 
damarlarında darlaşma. kalp hare-
it tll'ı in<'IP ağırlaşma, nefes alma.. 
da ı;:U<'Fik ve intizamsızlık. yine 
l•Uıme ~rayanlann bir kmunlann· 
da manevi elem, teheyyüç, srkmtı, 
gôrUlilr. Bu sıkıntı bilhassa. kalp 
cıvarmdadır. Kalp mkışır, damar • 
lar gc"rilir. 'Uz kıpkırmızı olur, ne-
r s güçlC'sir. A vuc: i~i terler. fıdru' 
coj'ahr, salya, göayqı fuJalqlr., 
Ruhi cihetten de dikkat ve muba. 

keme kudreUerinin f,S&lıdığı, •ıtm 
ve evham hlkim olduğu '6rQlllr. 
Bundan başka heyecanlarm iç • -

zuvlnrm ifrazları üzerindeki tetdrt 
de çok ehemmlyetlldir. Hayvan • 
tarda yapılan tecrlibelerde (Calme 
ve La pagc' ) a göre, kopeğin hav
•umamdan Urtmıtlf bir keclbllııı Jra. 
mnda adrenallD huaull ~ 
ttlyterbdn dimdilı dilrfldlikd. )'8Nk 
çarpmmam aıttJllı ~
Heyecanlann iN auretl• r·nda da 
böbrek WU bal ile tiJ'alt. pub.-
ras bezlerine, bnalfer vu11-.. 
tellr et@ wkidlr. Btlylk elem ft 

keder pçlnlıillerde. Baaıdcw dedi. 
ğhnlz boyan altı tJroit besi ftSlf• 
sinde fulalrk. afra Jfnsred+' te. 

canların bu tarzda zarar t<'Sirlerl 
olduğu gibi bazan da telkini ve şL 
fa verici teeirleri de \'ardır. Ruhi 
tedavide bil'hassa bu cihetten isti
fade olunur. Bütiln bu izah'lt nor. 
mal sahada kalmak üzere h<!J ~tın 
lann ruhumU%1lll grdasm1 ve iıısan-
lığmıızm temh: edici vnsünt teşkil 
ettJffni, maıuf sahaya lntilml -et. 
tikçe de hayatımm zehirledi ıd 
gıseterlyor. O halde yapılacak eey 
heyeeanlanmızI daima Myi' \·e gü-
zele NVkeıtmek, gilııleıimlri kuv_ 
vetll ve imanlı telkinlerle tatlı ve 
semereli çaışna ile geçirmrk, mu
ayyen bir ideal ve ülkU yolunda L 
ı ade fnaimbıt kullanarak hayatı
mm tanzim etmek ve cemiyet ha. 
yatmda sbıJr harbinin yarattığı uı
zmnsus heyecanlara katılmn arak 
buıı1an tuur ve .muhakeme si.izge. 
ciDdm pçhmek o1mı1wtır. 

'A"merillaJan petrol 

liaplannm ihracı 

~ liaaıu alınacalı 

T'llz ... ı .. U (A.A.) - U)'ter: 
...... ıanfmdaD aetredUım bir 

bnl'UmeJe ,an, petrolla dolu ,..,_ 
petZ'Ol ıw,mata mabau• ve s.tlap had 
dl °Det ga'IODU 8fD ka.pl&rm 1br&c:J 1· 

... tlld'ln"ldekl oumartelıldlll >UlıU9 

......-..-1ı ............ 

.. .... _,...... J~ JPPI" 

... lllftleata llll9Ulta -.ıtroı edil. 

mek l.tadMllt ---aıor ÇtlDlda 
~ .. .... _,..,. 1l9ldır 
... petroll* ........ WyGk kaplar ... 

de ttbal e~-

HABER'in 

Kimeenin an1•madıfl bir U8anla 
koDUlfUl bu MIVlt dAblnin Uıaut
lığa aykın hiçbir tarafı yoktur. 
Çok ııakin, çok tabii bir hayat ge. 
çlrlr. Ve inaanlan eğlendirmek ve 
netelendirmek için huırlamnlf 
btttln sevk vuıtalanndan da öte. 
ki fA.niler gibi iatlfade eder. Site aarJI 

ıenGtler, kan tuyMdn Jlbel -
melli llep bu ybılendlr. (Mel be. 
yazlapn bdJD) fertlerde ~le ol• 
dutu gtbl cadyethayatmda ve bll. Bu 1 m acası 
ha88a ırntıe p6olojtııılllde heye -
canlamı roftı pyet 411l91111Df.Yetllıdlr. 

110 ....... istedi 

~'da yerli halkın Tamay. j Bu ağaçlardan tamamen isti. 
bııi imıini wrdikleri çok garip fade olunmak için bunlarm sık 
btr aiaç vardır. Bu ağaç yağmur sık dikilmeleri lbrmdır. 
18idıran bir ataçtJr. En büyük Toprak suyu pek çabuk «.'flkti. 
kurakbkıar gmınmda bile bu ği halde bu kadar sık dikildiği 
ataClll yapraklan o kadar büyük takdirde bu ağaçların kuraklığa 
bir rutubet~ ki yap- ka!'ll ~ldiği muhakkaktır. 
l'l.ldarm berine yapurdan Yafmur ağacı her iklimde ) -
toplanznll gibi damlacıklar çık. tişen bir ağaçtır. Her toprak ve 
lll&la ve afaç 1&1Sıldıfl zaman her iklimde bUyUdUğil. yetlotiği 
bunlar yere dökUlmeırteyrniş. ve su verdiği A.. .ah Alimler 

Sabahleyin kalkar kalkmaz yap· 
uğı ilk it gece gördilğtl rüyayı ba. 
tırlamala çalıemaktır, Ayneştayn 
gördUğil rQyalara ehemmiyet ve1-
rlr ve oolan kaydeder. Sonra el. 
yahlı bE'yıu:lı pijamasını giyeor ve 
piyanosunun bqma geçer. Daha 
sonra da pıposunu tellendlm. 

Pipo lı;mek .Ayncıtayn'in en dl'. 
rin Eevklerlnden biriBidir. Ti)atro
ya g1t'l'lCği, balık avlamağı, park. 

larda .sokaklnrdR. ormanlarda dO" 

laşmağı da sever. 

Süt.çiller cemiyeti heyeti umu· 
miyeıl ve yeni idare heyeti .ep
mi bugllıı TUrbedeJd celnlyetler 
merkezinde yapılacaktır. SUtçUler 
cemiyetinin son gilnlerdeki faali · 
vetine n lstanbul .Utc;tllerlnin 
d rtıerlnın bUyUl&Hllüne bakılarak 
bugtbı ökledeon 90nra yapdacak 
kongrenin çoiı ayanı dikkat olaca. 
ğı anlaştlmA'ktadır. 

Bilhassa sinir harbinde p~ 
kaynaklarmm or14Y& attJkJan mub 
telif havadiBlerin doturdufa heye. 
canlar blittln bir heyeti earear. Ta
rihte metbur kotkularm nası lira.. 
yet ettiğini, panik yaptığını hep 
biliriz. Korilu gibi nete. heyecaD 
da aynı suretle saridir. Heyecan
lan bu auretle telkinle vUcude ge. 
tlril.mesi, bilhassa drl olm&81 sağ
lık nokta.tundan çok ehemmiyetli • 
dir. Kendislnl daima kara tldrler
le beetey~ ve mütemadiyen haL 
talık dilşüncesile ruhunu karartan
laruı duyduklan keder heyecaulan 
hem yüslerini soldurur, hem de aaı; 
larmı ağartır. Heyecanın saçları 

O; mütevazi bilbuııa istirahat 
saatinin ne olduğunu bilmiyen ve 
daima vaktinin u olduğunu hlaee. 
den bir adamdrr lfonuşurkPn liL 

Yetti halk bllytlk bir kıymet ver. tarafından tee':ıit olunmWJtur. 

dikleri bu _,.çlann altma ku .. 
l'&klık munantannda kovalar, ve 

zumlu ı.uzumsuz bir çok verlerde 
ve "daha b tmedi,, keliınelerlni 

diğer kaplar koyara.J< >·ağnıur 
IU1U Cibi olan ağacın çıkardığı 
IUJU toplamakta ımişler .• Ayrıca 
bu &taçlarm neşrettikleri nıtu· 
bet te civardaki toprağı fevka. 
ilde mllnbitıqtinn;etir. 1 

!
~·~(;\ '\ ) Fi t krar eder. O bu llÖzlerle 5lünce· 
IC~ "!J_j_ c !tadar çalıtmakta dPvam t>dece. 

ğine yemin eder gibidir. 

ı 4.2.1941 r o vuifealni yaparken vicdanın· 
8.0S Ajan" 18.30 Mf')'daft •zı dan b114ka lrlm9edftt f'mlr almryan 
8.18 Raftf at.il AJan• bir adamdır. "Ha:)'Sttrnı yUrllyUp 

prol(rMll 19.45 &oın &46 Yemf'k ,atkılar giderken ild düstura riayet edlyo. 
ıl•tf'tll !0.15 Radyo rum. Biri8i, biç l;ir kaideyf' tabı 

ıı.11 TllrKll"r pzf'W•I ı Z.t\O 4 tanı *'·"~ l'Ji".MSU olır\amak, ikinci i başka.sının fikri 
ıs.oo rıırkUler '!1."fl Knııut- t esiri altında kalmamak .. cUmleei 

Gariptir ki bu ağacm en <'ok 
çıJttıtı yer Penı'nun en kurak 
olan mmt&kaaıdır. 1 1S.t0 Kıtntıtl t1 4'1 OT'lrMtrıt Ayne$tayn'in hayat dUsturudur. 

Yerli halk toprağın pek kurak procrram • ., 18 ",_. 
olmuma refme'D bu ağacın ye. 1 ıa.11 "'°hur ıa.oo <'ulMın" 
tittJ.lini görünce d rhal kurak ___ ın_lll_rt.P_"--------
ınmtakalada bu ağactan ekmeğ 
t>qlannılardır. 

Yapılan hesaplar sonunda bu 
ağaçlardan ır tanes nm 24 saat 
l&l'fmda fO ıtr su verdii" gö. 
rülmt18tllr. Bu a·arla .. dan bir 

Dr I<. emôl OMOr 

1 '•ar yollllrı haatal,' 
ian mütehaHı•• 

tici,... ........ ' 11rtı '""""" k lı>?ret mu a}:\' 01"T>" 10 bi .. ta 1 
n,. ~i11' f' ' rn h11kund&.u'. (Yan• \P-Pf• ı 11u• 

2!) metrede bir) -.-----·---~ 

Ana vatanı olan Almanyayı ter. 
ketmek mecburiyetindP kaldığı va
kit, kendbıine medenivet Aleminin 
"Ok büytllı: ehemmlvet vf!rdlf.I ta. 

smiyle mevdana ı;ıkmı trr. AUmE' 
'11.İlyonlar verm k sth enler vUll
'ar bağışlayanlar oldu. Birçok 
"1 mleketlerin en bUyUk mm mü 

s sPlerl Ayneştftvn'l kendil rln 
' etm"k irin r Jı:ph t<' ~ til r 

Aynegtayn 1'lmsnyadan ç kUk. 

İstanbul RUtçUleri tat ftatlara • 
da bugUnkU kadar anla••nwf*le 
n zaman olmamıtbr. 

Şimdi ııehrln muhtelif fenltlerin
de sut 15 kuruştan 80 kuruşa ka· 
dar satılmaktadrr. Stlt<:tller ceını· 
yeti fiatta birhk temini için mu • 
teaddıt teMmbUaler yapnn• fakat 
muvaffak olamam~rr. Bu halin 
lröktl mandıralardan bqlamalcta, 
mandıracılar 111tanbul aüt.c;ülerine 
'!lütU !"ittikçe daha yüksek fiatla 
vermektedirler. Bu gidifle .Utq 
bir lUu madde halıne ıeleceğin : 
den korkulmaktadır. 

SUtı;Uler cemiyeti ifte bu aebep. 
le~ dola\lsıylP fl&l murakabe ko • 
mısyonuna müracaatla toptan ve 
dolayısivle perakende süt fiatları· 
na na'l"h konulmasını istemiştir. 

RütçUle r rPm'lveti ayni zamanda 
siit milsta.hsllleıinin dt' eemiveti 
olduğu için bugUnkU içtimadn iki 
grupun da ka~1hkh söyllvecelderl 
bulunacaktır. 'Esasen bu ~emiyette 
ötedPnberi bu karşılıklı menfaat · 
lerin carpu~ma.!U görillmektedir. 

Malive şubelerinde itler 
aydan aya 

devredilmiyec ~k 
Defterdarlrk bUtlln maliye ıu _ 
lerin milcbir bir st'bep olmadrk-

" b"rlılr f ln h r aw " IJet'fne 
·n ıkal t ıı ılı: mı_. e ını .. ı dırm ş. 
tır. 

Soldan .ata: 

ı - Yağma. çok yükaek Nna. 2 -
Kabad&Yılık, bir ıeytn ak.ıl S - KG
litlk ııeJür. 4 lkl tane iki ıane, le&_ 
ğıttan kibrit. il - sar ad uı bir bq. 
van ruaça ••evet". 6 - BI• renk, •
karlık. 1 Kıamet. R - rta blr dik 
nk, genlı df'ğil. 9 lay•v1 çıkarma 
narekell her zaman lçt g ı.\Z teY· 10 

YugOl'lavyanın relllll ")llnlll, IJL 

ağartacağınr belki biraz aa gtılUnç 
kabul (ıde!1'lniZ. Bir vak'a n~lede. 
~im: Günün birinde dettrmende 
küçük çocuğunu bırakarak köyde 
misafirliğe giden bir kadm oturdu
ğu esnada dı>~rmenln yanmaya 
başladığını haber alıT. Bu esnada 
çocuiun yanma tehlikesine marwı 
olduğunu dilfUnen kadmm duydu. Yukaradan ..-ıı: 
ğu he\'ecan teelrile sac;lan bembe- ı - \."ln~cnelerin reı.at. 2 
YBZ olmuştur. Bu vakAvt almanca .ama, aA"acm topratm aiti'! takt 
haftalık tıp mecmua.sında (Dr. mı. yanardağdaD f1tkır&D· - .u 
Fritz) ehemmiyetle kaydet.mektt>. ca kalatı.lık bir memleke D lm!l'lı." 
dir. NeşPsiz bir :r.Rmanda sıkıntı ~ı. uzun d ğU. t tBr RU1' rahat 
Ue vediğimiz VPmeği ivlco ha&mC· rı Rtr mektetı tılim nota t' - K1ır 
dPmediğiın.iz gibi yemek Pl\nasındn 
da herhangi bir hevecanb hah<'r 
işidecek olursak hazim fiilinin der. 
hal durduiunu ~örllrliz. Dr. BUn 
yamin Richanıon ad'lldakl lngill1 
doktorunun şu sözleri beyecanm 
inaan hayatl ftıerindP)d zarBrlı te. 
sirini beliğ bir tanda izah eder· 
"Uzvf bavJta Pn a~r tetılr 'apA11 
infialJf'r, ~zen. korku. VE' 'kPd r 
dır. Gazw> b'Tıncı me-vtdl i ~al e. 
der. Gazep halinde ctsmant kuvveti 

ıerln ıraundan geçerle I< • a eder 
ıor. 7 Sllc;larm tnUzum..r> temin e 
der 8 - Yakın degtl. 9 Blr ıııfıı• 

en fazla olanlar ancak tahammUI 
edebilirler, hunlar bite atk 9ık vAk" 

oau, yokluk. nota. 10 - 4'l t " ke 
mn tnd"n sonra ekseıiy., ı kelim 

"ellr kanadla uçar ve ı;;R ı nr 
8! nuaıarıtlı bulma<'.ıım .. ll• haU• 

tdlmlll! ,..kH• 

\ ukartdlln ıt~l'' 1 

1 - foros M t r. 2 - ["tll~l't Cet 
Tulan Kek. 4 - Af'll y ı 
~ ne Ac:. Re 6 - ta at K olunca te'h,.mm U l"l"ivorl r. e -

" r e el" r .... •nı r b ' r tan. M ,.. r.ı '\dal" " c M ka 
~ ı ~ D H Ul 10 F. da ç kcrlcr. nır iıı s:: n 1 ın hldde- J 



-
1

( Balkanl~-;;ı 
manya v e Japonya arasındaki '1 _ 

1ü anlaşmayı imza etmiştir. 
İsminin kral naibi olmasına rağ 

men nihayet bir diktatöı·den fark· 
sız olan amiral Hortinin kendisi 
gibi diktatörleı e iltihak edeceği ga 
yetle tabiiydi. Romanya gibi Ma _ 
cari.~tanıo da bugünkü. harp so -
nunda akrbeti ne olacaktır? BiitUn 
Llünya merakla bunu bekliyor. 

.... ı 

kanla.,.::ı askerlik 
göttirmüşolan bir ~·oldur. B 
birçok generaller n bul. • 
yıktıkları ve ) <>nı hilküm ti r k ı 3) Tanıyalım: 5 
dukları goı ülmiıştlh. 

lHer nakkı HABElt &.U.. ll. lll aı t tıı·. ı 

R E 'i\ A T E 
Storır 

m 
1. leh moclıtc1 ..,dıon <'İn lıodmuf

gcschoc; .. eııcr2 .Jun~c "C'iıı, aı .. İ<'h 

dJC6C5 Wa~'>hıc•J.: au .. rutırtı-; leh 

cut innı• ıni<'h dt'''"ıı ııo<'lı mil al_ 

lc-n Umstiınıl<'n. 

2. "ııhrl'llll iC'lı ı.iı~t·rıırtJ nur tler 
clnsamcn llof..,f1,tte umhl~rgiııı; und 

bald auf ıfü• lılindı•n4 l'l'n-.ter des 

Hıı.uses blit'i-.te, halel hlnauf in uns 

Gezw<'ig ıl<>r ıılteıı Uıiurr.r, \\O cJıı 

ııaar Elskrn nus ihrcm l'\e•ll' 
schrlı•n, kam ı•lıı altes \\'ı•ilı um 

dle 1'~ckc, dit· Yon clôrn h('ruhgefal. 

lenen Asthnlzö in ilırf' "'"lıiiı ı.e 

sanınıe!tr. 

~. Als id• ih r unter den ~rob<'n 
..,trohhut gucktı'. erkanııte ich das 
braunr, sdırafo Gesicht der allbe

kanntı:-ıı "Muttcr Pottsacksch", 

wekhl' jc uach der Jahrcszcit nılt 
l\lallilien unıl Waldnıeist-erkriinzen 

oder Nüsscn und 1'f005bc>:eron in 
dtr l'itadt hausieren ı;ng. 

4. "l.\lut:tcr Pottsac:tsı•h !'' rlef 

it"Jı, ""ohnt Sie hler in dem gl"O§· 
sen Han e?" 

5. ",le, jungc llcrr," ••rnidı·rte 

in ilın•m l'lattG dit• \He; "iı~t hol 
dP. Kntm hiı•r man wat uıırecht." 

6. Und aııf \\Cltcn· l'"'ragcn er. 
fuhr ich, ılııc.;o; rfost Pin ~ ses 

nauernh'llt bel dicscm llause ge_ 
\H)S«l, da~ı. nber schon "lor hun
ılc.'rt Jahren da.q Land davonge· 
lıommcn f.'İ ıınd in nlichstcr Zcit 
nu<'h ıler Hof - t1C'ıın so werdc da. .. 

ilam; nOC'h jdzt ~enannt - ani 
\bbnıch vcrkauft untl lliP. Baumc 

ni""clc·rg~rhln~rn n•trdr.n ollt~n. 

R E l\" .~ T F.: 

Storm 
111 

ı. O znm:ı.n bu cür'et hamlesini 
ı;:-ô::;tl ı c:bılccek kadar atılgan bir 
genç olmnğı istiyordum; ynııtığmı 

teşebbüsiln büti.iıı teferruatı hatı

ı ımdndır: 

2. Münzevi çiftliğin etrafında 

nıütereddid:ıııe dolaşıyor, hazan e_ 

vin camsız pencerelerine göz atı
.. or, ba:ı:nn da üstündeki saksağan 
,·uvalarından b:ı~rışmalar gelen ko
<'amış ağaçların ciallnn iizerinden 
bakıyordum; bu esnada köşeden 
ı~tekllği iı;:ine yere düşmüş ağaç 

ciallarmı t.oplıynn hir kn.dm belirdi. 

S. Kaba hasır şapkası altından 

göz ucu ile bakınca şehirde mev
simine göre inci çiçeği ve inci çi. 
<-eği çelengi ynhut ceviz ve yaban 
mersını satan herkesin bildlği 

"Pottıuıcksch ana" nın yanık, si\.Ti 

yüzün il truıı<lnn. 

4. "Pottasacksch ana" diye ba· 
ğatlını, "bu bllyilk evde sız mi o. 
tunıyorsunuz ?" 

5. "Ya küçiik bay'', yaşlı kadın 

kendi köyünün şivesi ile cevap ver
di, "eh şöyle böyle, hemen hemen 
binnyı ben muhafaza ediyorum.,. 

6. Diğer suallerle, bu ev yanın. 
da vaktiyle bilyük bir çlftliğtn bu· 

hmduğunu, fakat yüz yıl kadar 
önce arazinin tfraz edildiğini, ya. 

km zaır --1larda da çiftliğin . çün
kü ev bugün bile böyle anılmakta· 
d.rl' • satılarak yıktmldrğmı ve a
ğaçlarının kestirildiğini öğrendim. 

(1 > mögcm (yardımcı fiil) muktedir olmak. yapabilmek, istemelt, 
ırzu eı.mc>k: ıch mochte (hal veya muzari hikaye.si) istıyonlum. 
(2) ~chıessen l.izım fıil) atılmak, hücum etmek (bu fülin müteaddı 
oldugu zurnan aldığı manalara metin dolayır:.ilc ileride temas edile· 
crktır): dus Blut schic=;t ihm ein hohes Rot ins Gesicht, yüzu kıp
ı-:ırmızı kPs loı 'kan hücumuna uğradı); druı Blut ist ihm in aeı: 
Kopf, knn başına sıçradı: gesclıo~<;en (sôat ve mazi partisipi): gı.:. 

schosscn scin, çılgın olmak, çılgınlaşmak. (3) ziigernd (hill ımrtisipl) 
zögcrn'den) miltereddlt, kararsız; hal partisipleri ckseriva znrf gibı 
kullanıldığından <tabıi ıbare anısında) burada mahcubiyetle, utana 
rak. kararsızlık ıçinde diye tercüme etmelidir. (4) blind (sıfat) kör; 
blınd M•rden kör olmak; dle blindc Nacht, karanlık (göz gözü gör
mC'Z) gece· blinder Ual'Jll, kör bağırsak .•. ılh. gibi mfınalarn gelen 
blind sıfatı buradn pencereieıiıı camsrz olduğunu anlatmak için kul· 
lımılıvor. (.)) Ağn<- cialı. odun parçası. (6) Plntt, köylü dili, şivesi. 
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Yaşamak bil" 
san'attır. 

Balkanların 
mukadderatı 

kimlerin 
elinde? 

Balkanlar ilı:erinde bulutlar do. 
!aştığı bu günlerde acaba Balkan· 
a.lrm mukaddenıtını kimler elinde 
tutuyor? 

Bulgaristanm ba..'jında bir kral 

varurr. Aynca millet meclisi (Sob 
ranya) da milletin mukadderatını 
elinde tutmaktadır. ~laeari.stanm 

kral naibi, Yugoslavya.da da kral 
naibi, Ywıanlstanda kral, Roman_ 

y:ıda da bir krnl vardır. Pakat Ra
manyada hiıkimlyet kraldan ziyn
rte bir dikL'ltörlü.k kurmağa doğru 
giden general Antoneskonun elin· 
dedir. 

Balkanlaruı mukadderatını e · 
tinde tutan devlet reislerinden biri 
Bulgar kralı BoristiJ'. 

Kral Boris uzun seneler bekar 
yaşamış, sonra İtalya kralının kı. 

zı preruw.s Giovaııa ile evhmmlş • 
tir. 

Krnl Boris geçen umumi har -
bin sonunda memleketten aynl -
mağn. meebuı kalan ba.bruıı kral 
Ferdinandtn yerine gelmiştir. A • 
kılilne bir siyaset tAkip e tmesini, 
bekelm esini Ye 7.81Danmd& tokalı 
indirmesini bilen kral Boris bir 
müddet sonra Stambuliski gibi bir 
diktatör namzedini de gölgede bı
mkmağ:ı muvaffak olmuştu, 

Son seneler zarfmda. İtalyan 

kral ailesine girdiği ve coğrnfı 

vaziyetle de Almanyaya yakm bu 
ltmduğu için mihver devletlerlnt 
yaklaşmıştı. Fakat son hlidi.selcr 
Bulgaristanm bu hareketini tadil 
etmiş olduğunu gösterecek mahl . 
yettı;_d.lr. Son gelen ha.berler Bul · 

garlJJtannı her ne pahasına olursa 

olsun harbin dışnıda kaJmağa kn· 
rnr vermiş olduğunu gösteriyor. 

Kral Boıi.s makinisttir. Dilnya -
da lokomotif kullanmakta zevk dıı 

vnn ycgine kral olduğuna şilphc 
yoktur. Kral Boris ayni zamanda 
Bulgar şimendüerclleri eentiyeti • 
nin de a.zfi.sıdır. Sofyada küc;Uk, 
mütevazı bir sarayda yaşıyan kral 
Borlsin senelik ma.c;rafı ı 2. 000 ın· 

gi liz lim..c;ıtlrr. 

Balkanlar mesclc.c;inde mllhim 
bir rol oynryn.bilecek vnz.iyette o. 
lan Macaristanm başında da naip 
amiral Horti bulunmaktadır. De . 
niz hududu olmıyan bir mcmleke -
tin başında bir amiralin bulunması 
pek ta.bii ki garip gelmektedir. Fa 
kat btitiln bunlara rağmen amiral 

tBu ııutunda oırnyucuıanıııı&ıo ı• 

uteml.ıt ya.ımıdakf kuponla birlikte 
~öadereceklerl 

Faıl 

Dlr .. ı• ilin~,. 

Y ırdoncı fiil Mef'ul Partisip, mastar 
veya prcdikativ 

wcniı'ıı IJl'i 'ielcn nltt>rn I.c at<'n hilden 

hlıb">rhcs \b!>eit" ihres jıın. 

~rndparadic~es. 

l:VU:NV E TEKLlli"Lıtftl. iŞ .UU 
MA. lı, i \1F..R.lılE. ..U.UA. li A'fl:W 

~ı.ı tican mahiyeti naJ z otmıyan kil 

1 ı;lllı llbları paraaız ••• rolunur.) 

Bu .. P\I r Fderl r 

(Blriııri dPNC' l nlunız) 

RiN;ok yaşlı kimselerde 
eocukluklıırının cennetinde 
hoş bir köşe 

tc kil .. 

G<-~<'n ı1rrs1P ' .. rth•n alnınnea r.iinılelf•rln kar.ılıldarı : 

1 S<>nin gittığin yN r ben tl<' ctdecc>ğim. 

2 Bu yalan:ı kacıyor, -.,·. l.ınla karışıyor. 
3 HrmPn vPmrkten ".f\ııra (y •mrği yC'r y•'mf'z derhal). 

Fi 
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1 tı BER 

okuyucuları iı:in 
tJO lkr!'I•• nıhurwı dil ' ' "'" 

lrrl l•ltnhı kııponu 14 

( nu ı. ııımıııırı sn taot"P<lııl 

~··lfrı'n olm~·ucnlıı rımı7 lif> 

hrrl e:w şrr knnı~hı~ """' 
onz(',u, tnı:-llizrf', ılnın,.c•u 

h•rslerl liltaplurırıctı•,. •''r• 
nl (801 ırnnı':t-n ıı•ıt.ıı:ı ,,., 
tılllrlerı 

........................................ 

Evlenme teklifleri: 
• 3.',. yaşmdayım. Bcyoğlunda bil;' 

terzihane eıı.hiblylnı Hl\yatlu yalnı. 

zım. Sigara ,.e içki kullnnmnm. Es
meı· uzun boylu tam şıhbatd hlc; ya· 
lo.n veyn yapmacık .sc\·m!y(n bir TUr. 
kUm. 18 ile 25 arasında ınrışın uzun 
boylu mn,,•i veya yeşil gözltl, ev işle.. 

ıine, temizliğe, glylıue meı"hklı mutu
aSSJp asil bir ailenin luzlyı~ uzun tn.h 
kikattan &0nra e\'lenmek .ııllyorum. 
İstanbul: Posta kutusu (A C. 46) 

I~ <ı..rayanlar 
• llk v.:ı orta okullarda frbr •TZ<"J\. 

riyaziye. tUrkçc dersleri vernır k ıııtl · 
1 yPn bir baynn vardır. tst ı•:ııerin 
ı fR.İ.I rumuzuna mektupla mUrarnat. 

.:ıı·ı. 

L,ıscnln 11 mel sınıfına ue,.~m ~Ji_ 
yorum. B!lzı 9ebeplerden dolayı 'ig-Jr_ 

1 terden sonra çalı,mak mecb>ı.,yetln-

1 

tleylm. ıstıycnl~r Hnlıer gaY"tt-51 ıc 

.;ı rumuzuna müracaat. 
• Lisenin 1 lndt'n çıktım ~lmdı bir 

avukat yanında veya resmi Ye b~ıııus1 

Bul~ar Kralı Borb 

Horti vaktinde bi\yük muvaffakı • 
yetler kar.anmış olan bir denizci. 
dir. 1868 senesinde asil bir aile · 
Jcn dünyaya gelmi3 olan Horti A. 
\•usturya donanmasına girmişti. 

İmparator Jo'mn.cma Jozef'in si -
!iih arkadaşı olan Horti umumi 
harp patladığı znman Novaro knı
\'UÖrüne kumandan oldu. 1917 de 
yaralandrktan sonra amlrnl rütbe
sile Avusturya filosunun başku • 
mn.ndanlığına tayin olundu. 

Shil hayata döndUğU zaman a -
ınirol Ni.kola Horti her şeyden ev_ 
ve! bolşevizmc knrşı memleketi 
teşkllfıtlandırmnğn koyuldu. Çün • 
kil o za.man Macaristan Bolşevik 
tl'hlikesinc maruzdu. Amiral Hor
ti bir millf ordu teşkiline muvaf· 
fak olduktan sonra komilnLc;tlerin 
Şefi Bela Kuhu'u bertaraf etti. 
1920 senesinde Peşteyc girmiş o. 
lan amiral Horti, bir yarnn dikta· 
törlilk kurdu, fakat az sonra mil_ 
let meclisi kendisini kral naibi 
seçti. Amiral Hortl hiçbir kralın 
kendi yerine gec;:emiyeeeği knıl 

naibidir. 

Yuı.:oslav Kral Naibi P rens Pol 

Kbnse ycTine geçemez. ÇilnkU 
millet meclisi kendisini kaydı ha· 

ynt şartiyJe ruıib seçmiştir. Ami

ral Horti Ud defa imparator clör. 
dtincU Şarlla oğlu GııındUk Otto • 

nun isyan ve ihtlllil hazırlama tc 
ı;eıbbüslerini önlemiştir. 

Krnl naibi Horti ile Macnıistan 
nispeten sulh ve silkiınn kavuşmuş 
oldu. Hatta bazı ilbaklarla top • 
raklarmı da biraz genişletti. l'"n
kat Macaristan bugün mihveı·in 

tazyiki altındadrr ve ltnlva, Al -

• 17 yaşındayım. urtam .. •t'lıı "' 
kfzlnei smd olgunluk imtlh"':t'>tı ııırfı, 
engele kaldım. Bir yazıhnnccıe vev.t 
lıcrhangi bir mllesscsede kfıtit-•PJ: vı. 
ya bunıı benzer işlerde çalı.,.-ıt· lh •ııı 

Al!kadar olo.caklann H:ıbcr {•7elecı 
\"esıtasfle (K.B.) rumuzuna onürac:ı 

atları. 

• Llee mezunuyum, ylikee'< .uh"i'• 
devam için hayatımı knzanm.l" m"~· 
buriyeUndcyim. Herhangi bir r.ı'l~ı<s· 

1 

scdc öğleden sonra çalışmak U"cre I• 
arıyorum. Alll.kuı.laı·lo.nıı Hnher s;r..7.e. 
lesi va8ıt.asile {hl. Z. 23} ru~ıı:-ıınıı 

müracantıal'l. • 

c: Do.ktilo nıektebınden mezunun 1 
buna a!t elimde şahadetnanıcm df' vo.r , 

~facaristanın hemen komşusu ~ 
lan Yugoslavyanın mukadderatı 

da Svetkoviç - Mnçek lıükümctilc 
kml naibi Po!Un elindedir. Yugo. 
slavyanm kral naibi Pol kı al ikin· 
ci Piyer'e vekalet etmektedir. 
ÇUnkU kral Piyer henüz geuçlik 
yaşlarmaf bile gelmemiştir. 

Kırk yaşlarında olan Yu-
gosalvya kral naibi prens Pol mü· 
te,·cffa kral Aleksandr'ın yeğe -

..~ 

){acar Kral naibi Amiral Hor tl 

nidir. Kral Aleksandr ölümünden 
çok evvel hazırlarnJA olduğu vasi· 
yctm:ımesinde prens Polü kendino 
naip tayin etmişti. 

İngılfzlerin Oksford üniversite • 
sinden c;rkmL~ ve bir İngiliz terbi· 
yesi almış olan prens Pol siyn • 
setten ziyade gUzel sanatlara he -
''es ediyordu. Prens Pol eski ve 
yeni stil fizerinc resim yapan kuv
,•eUi bir ressamdır. 

Prens Pol Yunan prenslerinden 
Nikolanm kızıyla evlidir. Karısrnı 

ı\:cnt dükünün Yugoslııvyaya yap· 
ınış olduğu bir seyahat ıurasmda 

lanımı§trr. Çünkü prenses Olga 
Kont dükünün karısı olan ınizel 

"ren.ses Marinanın hcmşircsidJr, 

Sakin tabiatli olan prens Pol uzun 
mUddet siyaset hayatmn karLj -
mak istememiş ve bundan istüadc 
eden Stoyadinoviç ve arkndnşln.n 

l!omaya ve ılolnyısile Almanlara 
yakın biı- siyaset takip otmck im· 
kiınını bulmuşlardı. 

Vnı:iyetiıı nezaketini takdir eden 
prens Pol derlıal Stoyadinovlçe 
yol veı mi.ş ve yeniden kurduğu 

hükumetle de Sırp _ Hırvat birU
'ini temin etmişti. Bugün Yugo· 
slııvya tamnmPıı bitnrnk ve heı 

ihtimale knrşı uyanık bir siyaset 
takip etmektedir. 

Yııııan Ji ra lı Joı j 

Yuıınııislann gl'lince: Yunanis • 
tanın siynsctl pek ~ Rkm zamanlara 
kadar nıUteveffa b~s\'ckil Mctak • 

ııerl yazıyorum. Hiçbir yenil' ~nııv:na snsııı nlindeydi. l\tctaksas kurmuş 
aım. Şlrl{ct, banka veya rcsm1 mu .. , 1 olduğu yeni reJimle unanistaru 
scııcıcr1n herhnn~ birinde •alıo\'nıal• 1 harlçtengeh•crk her tehlikeye knr 
isli~ orum, nnu edenlerin Ha.her t"l•:r..ı. • . • 
tesı. va8ıtas•ı 1 G A ) ti şı hazırlamış oldugu gıbı dahili , . e . . rumur.ır.u ın • 
racaatları ricn olunur. birliği de temin etmişti. Dört sc· 

ne zarfında ne derece kuvvetlen. 

Aldırınız 
mlş olduğunu misaliyle gösteren 
Yunnnistanın başında hugiln kral 
ikincı Jorj ile yeni başvekil A -

"4•~ıda rumuzıan yazılı olıın ° leksandr Korizis bulunmaktadır. 
lı:uyucularımızıo namlarına :ell't' I 

Roman) a kralı K rol tin 
yiki nltında mcml k tın b 

calnnnı Bulgaııst n H' 

tana terkcttfütcn 
tamamen h kim olabılm k 
le eski har-biye n .z rı gr nr-rıı 

Antoneskoya müracaat timi •ı 

General Aııtoneı:ıko o zanıdnl ı 

tlemir muhafızların dostu o r k 
tanınmaktaydı. 

Eilı sekiz ~aşında olan g ner 
Antonesko ikinci dereced" h•r ıo' 

oynryacını zannC'lmc>ktC"ydi. l{ t"d. 

si g~-;en umumi harpte s mı . 

esir edılmiş, sulhte serb t hıra 

kılınca Romanyanın Londra at ' · 
militerliğine ta~ in olunmu tu 

Memlekete a\•delindcn sonr d 
kendisini biltün büyük rlitb li z ı. 
bitler gibi siyasete vC'nni • i. 

Jon Antonesko daimn s • 
naha mensup bir generaldi. 
diktntör olmak hevc>ııi onu krnll ı 
mücadeleye eevkcdiyordu. 

1935 senesinde Roman) a h, rlıı 
ye nazırlığına gelPn g nC'r 1 • 
toncskodn Kral Karolu bir rakıp 
gördliğü için vazifE'sin<> niha\ <'t 
vermişti. 

1938 senesinde bir kere dah 
haıbiyc naz:rlığma gelen Antoıırs 
ko bu kere de vaz.ifcslnde pek k 

sa bir zaman kalmıstı. ÇUnkli K 
rol yine Antoncskoyu kendısi i ı 

tehlikeli görmüştü. Bir 
sebebi) et vermemek ıçin 

J:omrn Ba~H·kili .\ııtrııe o 

Antoneskoj u 3 üncli kolordu klı 

mandan lığına ta) in etti. lşt L 
sıralarda Antoneskonun d mir ır u 

hafızlarla muhaberede bulundugu 
tcsbit edildiğindc>n krndi ı k 
likten çıkarıldı. l<'nkat herkes An. 
toneskonun hfılft iş b:ışmda oldu 
ğunu hissedıyordu. Netekim Knrol 
müşkül vazı~ ette kalınc:ı eskı rn 

kibine en mühim vazifeleri \'C'r:. 

dı. Gny<'si kcn~ıı yerini tahkim rt 

mekti. FnJmt bu harekNiylc An 
tonookoya bilvük fırsat verdığin • 
<Jen tahtını knyb tU. Bugiln An 
toncskonun omuzlnnnda buj uk bı 
mr>s'uliyct yüklüdür. 

Yukarda sa. d·ğımı?. i imi r Ba 
kanların mtık ıddnratına h~im O

lan kimselerdir. Fakat hıidis Jerf' 
dikkat edilecek olursa Balkurılaı 
üzerindeki en nıiıhim rolu yuknrd 
ısmi geı;miycıılcrin oynamnltta ol 
duğunu kolnylıl.hr görürüz. - .M 

• 
s o. 

...... -

aıektt.:pıarı tdıırchanemizdl'n hergUn Romnnyacln: Romanyanın başm· 
aabahtan oğleyc kadıı.r veya aaat 17 dn bııgUn babası Knrolun yerine Ahçı, dikkntsızlıl:lc ) r.. ... 

1 den 11onrıı aldırmıııarı rica olunur gelmJı:: olan kral ~1i§el val'Sa da 
lt tuz atmış. Ne ,>a•ıınalı, t€'nc rP. (H. Fcbml 57) (N. ı (}..";< '.'D. ı hakiki idare general Antonesko _ 

CD 2) (R. 17) m.K.B.Ş.) nun <'lindodir. yi dökmeli mi? .. Ha:, r ! .. lrPrsiıı 
ıR. 17 rumuzuna. mrktup gönderen bir iki çiğ patates ko:ımalı. Pnta 

Fınlaııdı\'alılaı 111 konu5tuğu 

dil tam üç mılyon kişi tarafın
dan konuşul:ııı bir dildir. Diğc-ı 
lEkandinav memleketleri dillcrı · 
ne benzemez. Türkçeye. j!'l.pon 
caya ft Moğol diline daha çok 
benzer. t sveo. Non·cr "" Danı 
marka lisanlanna karabetı az
dır. 

mlle~s~elerdc iş arıyorum ı ~ t'v"'''" 
rin Hııbeı gazetesi \'8s ı U\sile tM Y.İ 
romuzwıa mUı acaatıcrı. 

N. rumuzuna verilmek Uzere b•r tt:P.k-1 Balkanlania bir a~kerin eiya· tes tuzu çP.ker, siz de .>en ın. 
tııp bırakılmıştır, aldınlması• c;Mlr n!Akndar olmaması pek en· 

1 
dfiyetle yersiniz •.• 
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- 2. 
(Dünkü n~1ıadmı devam) 

ur Lı 

lvordu: 
- R r ed rim Beyga · diye 

Beni sevımli bit odaya alarak 
kırık $CSile özür diledi: 

haykırdım • N oluyorsunuz! 

- Sizi kendi odama kabul e. 
demedim. Burası ı: 
bin odasıdrr. 

lfira/lar 
114 "I • ••k Polonya ~at.erice•• Senit •• ı.criDd r 

Genç kızın şahsiyeti gibi pen.. 
be, maaum bir yu ... a. Derhal: 

- Kendisi yok mu? diye sor
dum. 

Telefonda, hiç beklemcclığim Ye 

beni Allahm on ull<1 adalet tar.ahll· 
rUne karşı mülh~ş bir surette aar. 
san ha.beri alarek hayretler iı;lndo 
kaldım. 

X.\'ID. 

BEŞİNCi KOL J\IASKESİNİ 

ATl OT!! 

Ne ı:;ar , bir t.A• h l''lv,,si 'iı hı 

(V&.rşovn) da bakı •• ; Polonya vn-

- H"""T vok fllfendim. Bu a(tw 
"lam b•r arkad· şmıt gitti. 

Uenı <:aı:;rı dıt"tllızı biliyor Emniyet nezareti benim derhal 
Geoeral Vorovski'nJn villA.8ma ha

reket etmemi bildirmeırte~di. 
tanse\·crlC'ri Vnlcsko gibi IU~man .ııu? 

Bil vor . I~ "!fikanın se
:o indc btr hırkırıu dliğümlendl. 
Onu da ka vbrdec- {!imden öyle 
... orkuvonım ki 1 <l·yc inledi •• 

7Jra, benim generalin villAsun 
terkottlğimden ynnı:n s:ınt sonra 
ı.illl Polonya için ~n bUyük bir 
aUratle, en bUyUk fı-llkcte, 

çifte bir faciaya sahne olmuştu : 

ihanetine bayraktnrhk 001'0 hir 

beşinci kol şl'finin o1ümlint s ~·ın 

miyP vakit bulnmad:lar. 

Valeska villA.nm yatak odıısmd:ı 
beyninden t.ab'lnca ııe vurularak 
ölü bulunmuştu. 

Itııtil bizzat genç general Vn. 

l'ovski idi 
P'ak&t, emniyet nezareti alcabin

de generalln intihar ctmi şolduğıı-

nu haberverdı. 
Ateşin general, Polonyanm kor

kunç Alubetlni hazırlıyan bu dişi ib. 
listen Polonyıın'll nitikamm ıalınış, 
80IU'a da, kapıldığı ü.sa.bi buhran 
Ol'tasında kendisinin hayatma son 

\'Cnnişti. 

Bu ha.beri alınca titredim. 
Tekrar otomob!le aUıynrak ge

neı..un villAtwı& döndllın. 

~et memurlan villi~·a del· 
lnU§la.rdı. VillA, çepçevre silngUlil 
askerler tAnıfmdan kordon altına 

&lnınuştı. 
Bu sıkı )rordoııun arumdan müş 

kiililla geçerek, bütnn ışıklan 
YaiunJ§ olan vUIA.ya girdim. 

Evvel!, heyecanımı zaptede:mi
yeret, Valettkanm cesedi bulunan 

Yatak octaama girdim. 
Valeek& ipek bir geceliğe mrm. 

IDI!f bir halde ve kanlar içinde, yü-
3'1koyuJ1 yerde yatmaktaydı. 

Altın aan saçlım koyu kırmızı 

kanlara yapışmış gibiydi. 
Diz çöktlim. Bu kanlı başı yer-

den kaldınp yüzüne baktım. 
(\eneral t.&b&ncıwnı yakından 

T& tnel'un kadmm gözlerine sık-

m~ 
Valeskanm beynl ,alnının üstün. 

dekt yaradan dı§arı fı§kınnl§, yüzü 
ka.nl&r içinde tanınmaz brr hal al

nuştı. 

Fakat kalm dudaklı ağzmrn ne 
kadar mUtlıil bir korkuyla geril
tniş olduğu hllA görUlUyordu. Bu 
kan kokuau henilz: dağılmamış ce
aet kar§'rsmda: 

- Polonya, birinci intikamını 

aldnı!.. 
Diye mınlda.nmaktan kendlıni a. 

lıunadmı. 
Mütealnben generalin, villanın 

ha.bçe.&ne inen merdivenlerin sa -
hazWğmda ilirtil örtUlmilş olan ce-

aedhıe lı:ottum. 
Fakat &rt.UyO açıp da cesedin 

bonunda saplanmış bir bıçak gö

rllııce tib'edim. 

Zrra o gUnlin Mıo:ıhı harp patln

mış, ~efakln bf\rub<.>ı Alnı:ın ordu 

lan Polonya hudu•brını gr c;ll";şıc-r, 

Varşova harp habı-ri~ 11:1 y<'rinrl(':ı 1 
oynamıştı. 

Polonynnm Bcrlin ..,,..firl !!On dn· 1 
ltilı:ada Almnnlnnn şart'annı müuı. 

kPrnvi Polonya hUkftmfl•inlıı ka. 
bul ettiğlnı hlld1rmek için naıi ha. 
riciye nazırı Von Ribbcnt.rop'u zi· 1 

yarct etmi5se de Von Rlb~C>ntrop, 
Polonyanın geç kaldığırıı sö~ l!y(' • 

rek elçimizi reddctm'1ı-tl . 

- ı-a 1 .. t &vg<' Kevkeb? •. 
- Oh' lr gan yiırcği hiç bilin. 

nıiyor b<'y~frndl.. 
- Tew·hhüm ediyorsunuz R& 

fıkıı Hanım _ dedim • doetla.nnız 
si:.ıJcn asla şüphe edemezler. 

Kuru ve çukurla.şmış gözleri 
ışıldı,·arak: 

- Oh. söyleyiniz. söyleyiniz! 
· diye yüztime yalvararak baktı • 
do~t kalplerine öyle muhtacım 
ki... Siz de. .. Değil mi muhterem 
hocam?. Siz de biraz be.nim d08-H:ırp 11rtık bir 4'mrh-ııki idi. 

Vakıa Polonya ordulannın ve 
kumanda bcyetlerinJn manr.viyau tum olmaktan çekinmezsiniz? 
yilk.sı:!kti. Polonya a.sk('ırlcrl, hl<: Sararmış olduğumu hissedi· 
tereddU~ilz ve e dler n" lı\Vlk bil vurdum. l<uvvctli bir tavırla: 
eh ti dU - Elbet. dedim .. Ben de sizin 
~ar.~me c ~an Uzerlne atıldı- ı dôstunuzwn .. 

- Beni bu müthiş halden kur 
Fakat Alman ordu!ariylc da.ha 1 tannıaı • diye tnlemeğe ~ladı. -

Dk t.emaalar gögterdl ki Polonya 1 Ah içimde o gizli ve hain eza
ordusu, mukayese edilomlyecek nın kıvranmasına mini olama· 
kadar faik ordularla kaıııılaemış maki& beraber aklıma ve dilime 
bulunuyorlardı. gelen bütün teeellileri sö ledim. 

Aradaki nisbets" lik .. h. . y ız mut ışti. Bu elim ithamdan onu kurtar -
Polonya askerleri, evvela, düş- mak için elimden geleni yapaca.

manla kahramanca ve doyas:ya ğımr vaadettim. Bir genç kızla 
harp edeceklerini zannederek atıl- daha !ula başbap kalamudırn. 
mışl&rdı. Elin' . -~~~1. Faka ı, ona ıman n:ı~ bir sa-

_.. t
1

d&ha ilk ham.lede, Polon.. mimiyetle sıktıktan sonra aynl. 
ya unıu armm modem harp için d ım. 
asla bazırlanmaırnıı olduğu anlqıl-

dı. 

Polonya ordulan modem sil!h-

1.;....ı "" • • H~ il luJ\ ._ 
ILl-ua.n mahrumdu. 

Kumanda heyetlerimiz benUz 
modem harp tekniğini ve yeni stra
tejiyi kavramış değillerdi. 

BllhaMa dUşmanm t.ayyare ve 
motorize kuvvetleri ezic1 ve milt. 

hlı!J bir faikiyet halindeydiler. 

Esaaen, Polonya. hükiımeti Al
manlarm harp açabileceklerine sa.. 

mimi surette inanm13 değillerdi 
Onun için harbin müthiş bir haki· 
kat halinde belirivermesi hUkümet 
adamlarının bliyilk bir kısmı için 
tepeden inme feci bir darbe teş. 
kil etıni1'. c;oklarmı şa.§ırtrp bırak-

Blltiin bunlardan bagkB, ayl&r-

danberi, maaum Polonya vatanını 

içinden yavaş yavaş istila altına al
~ olan tıeolnci kol da, harbin baş. 
lamasiylc beraber mMkesinl yü
zilnden atmış bulunuyordu. 

Saat dokuz buçuk olmuotu. 
Parkm astrlık ağaçlan bahçeyi 
.dolduran kaarnltkta kış rUzga
rile hıŞllda.yor. Haf'tf90 aM>ell • 
yen kar taneleri limbalarm c1o.. 
nuk l§lklı fanU8larma eel'lleri ve 
acayip ölli kelebek kanatlan gi
bi yapışıyordu. Yakamı kaldJT • 
dıın. Asfalt kaldırımda ökçele -
rimin tok &eaini duyarak yO.rU -
yordum. ~çimde kış gecesi kadar 
sessiz. nihayet.siz bir ilzllntil du· 
yarken birdenbire şaşırdım. Ha. 
fifçe karlanan tenha kaldırımda 
genç bir kadın hızlı adımlarla 
bana yaklaşınca zengin bir kUrk 
yakasının arasmdan Beyganm 
sarının ve masum çehre.ini ta,.. 
nunıştım !. Bu va.kıt? Tek b~ı
na ? •. Beyga ? •• 

Karşı karşıya durduk. Hocalı. 
ğın verdiği bir cüret ve himaye 

hissiyle: 
- Kendi k"endinize nereden 

geliyorsunuz?! Diye sordum. 

Zira, deriıal anlamıştım ki, gc. Polonya, sanki her tarafı birden 
kurtlanmış gibi, ihanet her tarafta 
birden vıcır vıcır kaynamıya bas-

- Bir arkadaşımdan • dedi • 
sonra sıtmalı bir ııesle ilAve etti. 

- Sizinle konuşmak istiyorum 
llerat intihar etJııi1 değildi. 

Onu, yine Varonik tedhişçileri
ilin kaW •e hain eli yerlere ser
ıni§tt. 

!adı. 
(Devamı var) 

beyefendi. 
BilsbUtUn şaı,ınnıştım. Genç 

kızın penbe yüzU, masum yeşil 

y~-"':"\n: 

gözleri, sakin \l. h1ws1Kuı ses1 
bu akşam ta.mamile dehri§iktı, 

garip bır humnıa içinde yaruyor. 

du. 
- SizinJe konuşmak istiyo -

rum, • diye tekrarladı .• Yolu· 
nuzdan alıkoyduğum için affe· 

diniz .. 
!ri, masum yeşil gözlerinde 

hem mütehakkim bir eda, hem 
de içli bir yolvanş vardı. 

- Tabii - diye fısıldadım . be· 
nimle konuşacaklarınız varsa 
elbet yolumdan alıkoyaca.ksınız. 

Benim gittiğim istikamet 
doğru yürtırorduk. Genç kız per 
vasız ve kararlı adımlarlf aa • 
ğımdaydı. 

- Esasen evime yaklaştık • 
diye illve ettiın - eğer istersertiz 
içeri giriniz. Bu soğukta dışar· 

da üşlirsünfiz. 
Tereddütsüz: 
- Hay hay - diye cevap verdi. 
Artık yanyana yilrliyorduk. 

BiraZ sonra evin kapısından içe. 
ri girdik. Elektriği yaktıktan 
sonra onu önüme alarak yazıha· 
neme soktum. Oda büyUk qir 
çini sobayla iyice ısmmı§tı· So
kağın soğuğunda hızlı yürümek 
~il gözlerinde şiddetli bir alev 
yanan derdi eöylemek ihtiyacı 
nılmu bir ateş menbaı halindey
onun saf ruhunda saten daya • 
di. Oda.run 8ıcatmda boğulmuş 
gibi pervasız bir c;ocuk haUyle 
~apkasmı çıkararak bir koltuğa 
ılişti. 

Beyga bu ~ tamamiyle hrun 
başkaydı. Halindeki 'l\a.Sıun <X>

cuk heyecanına r&lm~ -.çla.rt 

bir genç \cAilm tJu-mnrua tııMU" • 

mtştı. Sırtında heı- ~Am._'O C(lr· 

düğUm spor yün CA'k4't ~"" 
şık. biçimli pP.nıhe> t~ni~. ~ y&
şil gcfzlerine ook y?t\.;~ ~1rJ~ 
koyu bom()~ ._.,. w-.ııı vaM1. 

KiiTklU mMıt/'ıl'1"'UJ1 "'° .. 'lrnh1nu 
çık,.nnıtğ'l cahsır"-1 :aAH• hir 

hanını.Pf Pndh• VSlpıl•" _ .. sap;"' 

le kerıdi~iJlP v~""' at.TY'Alc •cin 
yaklaştlğım ZAmllJ'I OOV" şahsi
yeti kad::ll" t.em\% bir limon cice
ği kok11si1P vilC"udunu ~ran ha
vanın beni garip bir sar:hoşluk. 
la mestettiğini hissettim. Fakat 
derhal kendimi toplayarak uzak 
laşt.ım. MüşlcW vaziyetimden bu 
nalmış gibiydim. KüçUk gece 
7..airim de bir sıkıntıdan kurtul -
mak istiyormuı gibi dizlerinin 
üstüne kadar sıyrılan ipekli ro
bunu aşağı çekerek kımıldadı: 

- Bu gece Refikayla görilş. 
tüniiş değil mi? Zavallı arkada
şım, masum bir kımır. O ne ka
dar fedakar. filioenapdJT. Sime tc. 
şcktlr ederim ... 

Saat ilerliyordu. Evde ikimiz· 
den başka kimseler yoktu. Hirr 
met.çim izinliydi. Bu saatte bir 
çat.J albnda içinde bir aır sak. 

Topkapı Sarayına · qiren 
Anastayı kolayca savmanın im· 

..<anı oıınad~ını iyi anlamıştı . 

Giyindi. Oda kapı ma kulak 
verdi .. Dışardan Greçyonun sesini 
duydu. Lukreçya kalkacak olursa ne 

"ezıile E.~ ubfcfdfn 
ladığı apaçık anlaşılan genç ve 
güzel bir tafobcyle başba.5a kal· 
mak beni ürkütüyordu. S sime 
mUmkfin olan katı bir ciddiyet 
vererek: 

- Konuıitl.4k - dedim • Bu siz· 
ce de meçhul birşey değil Bana 
hepsini söyledi. Ona inanıyorum. 
Siz de arkadaşınızı müdafaa e
diyor, hakkında şehadet ediyor
sunuz. Mükemmel işte! .. 

Halimden sözli kısa kesmek 
istediğimi se?.erek birden ayağa 
kalktı. Çocukça arzusunu yerin" 
getirmiş, artık gitmek istediğini 
zannetmiştim. 

- Sizi sıkıyorum - diye mah
cup yeşil gözlerini yüzüme kal. 
dırdı - bu gece içimde sizi gör-
mek, sizinle konuşmak için da.. 
yanılmaz bir arzu hissettim. 

Tehlike müthiş tehlike!. Bu 
çocuk birden gözlerimin önünde 
garip bir istihale geçiriyordu. 

- Söyleyin sizi dinliyorum 
dedim. ' 

Birden önümden çekildi. Oda
nın l<>t bir köşe.sind ki pencere
nin önüne giderek yüzü cama 
yapışık: 

- Oh, bu o kadar kolay de .. 
ğil • dedi • halbuki sızinle ko. 
nuşmağı ne kadar, ne kadar! .. 

Ke.nd.l.8ine yaklaşarak sözünü 
ke"5tim: 

- Peki ne istiyorsunuz ben. 
ben? 

Eliyle omuzundan yaptığı bir 
ısaretle, yaklaşmamı anlatarak: 

- Önce • dedi • sızıe )'alvarı. 
rını, beni lcovmaymn. Nerey 
glder.P.ğim ? F,ve mi? Orada Re. 
'iksı. bsma l:M>.raber geçirdiğiniz 
o:lakikstlan mlat.acak .. Bu da be· 

.,;m ic:in ... 
,:;wrtu. Pımcereyoe daha ziyade 

Y-'PUStı. Nele8ın.i ' eoğuk canım 
'"'tünde aca.ip işaretler çiziyor -
l)u. 

- Bu da sizin için • kelime
leri ağzımdan döküldU -

Pencereye dayalı vUct1dunun 
güçlUkle nefes aldığını hlseedi • 
yordum. Yava~ yaklaşarak bu 
gU:zel ve acaip çocuğu omuzla • 
rmdan tutup yüzilnü kendiıae 
çevirmek istedim. Ellerile ca· 
mm tahtasını tutarak kısık bir 

sesle: 
- Rica ederim, beni bırakınız 

bana bakmayınız! - diye yalvar. 
oı - fakat yanımdan ayrılmayı. 
nız, çUnkU yüksek sesle konuşa
mıyorum . daha hafif bir fuııltı 
ile devam etti - çUnkü her §eyi 
öğrendiğiniz zaman ... 

Kalbim şiddetle ça.rı11yordu: 

- Neyi öğrendiğim zaman?! 
MUcrimi !.. Mücrimlerin 

mUcrimini öğrendiğiniz. onu 
karşnmda gördUğünüz zaman 
ne yapacaksınız? 

O sırada (Annsta)da alt kata 
\runek üzere merdiven başına gcl· 
mışti. Lukreçyayı görünce 8asala· ~ ,. 
dı: 

Bu ne garı t>Jyle?. 
- Oh, bıına Eeyga dıye hitap 

cdıniz! 1 n.•nıle ... 
mt ,.!arından tu. 

tup \" z:i'1i° ' m•d::rl' ccvirdim. 
gö4' ı •ndl ri rin ır· ve güzel 
ye il ruz ınc.ler. ruhUllll 0

1··1-
mak 1 t"~or lu.n. Fnkat !!ert bir 
hareketle 'ınıde kurtuldu: 

- Bırakınız beni.. Fakat t::>
ni dinleyiniz!.. Eğer sır.e bir sır 
tevdi edecek olursam, onu saklr. 
yacağmıza vemin eder mısinizT 
Mağ\Qp o'du~mu hm .. ~erek 

metanetle revap venneğe çalı<-
tım: 

- Saklamak H Stıf n.s lt mı! 
tabii hayır!.. Bu st'ylıv('C'(';;ini:ı 
mC'&''enin ehemmi• C'tlrıe b3kar. 

Birden yaşmd n umulmaz hır 
ciddiyetle tok '~ kararlı cevap 
verdi: 

- O hald". size hi,.bir şey 
söylem iyece~ ım: ve rlcrhr.1 gidi· 
vorum. AJl.ıhnısmaı·l!ld 1<. 

Bu mUtehııkkim, kUcük gUıel 
kadm: cl'""3iyetınin bütiın sevim
li gururile: 

- Ben gidi~oı·um - dıye tek· 
rarladı .• 

Mukavemetim kalmamı.;tı; i
~imde 1lık ve tatlı biı al·• 'a: 

- Durunuz Berga. gttmeyi
niz ! - diye seslendim • Siı.e vaa· 
dediyorum. Bütün ıtımadımla .. 
Bütün vicdanımla. 

GUlerek tamamladı . 
- Bütün kalbinizle!. 
- Olsun .. Fakat ı- 'er ,eyi 

olduğu gibi söylemek şartile? 
Beyganın ı;af, gUzel gö1.lerlnde 

unutamıyacağım ve r,ıanasmı 

anlamak için gecelerce düşUn • 
dUğilm esrarlı bir ıııık vanarak: 

- önce size bir şey 90nı.ca

cağım? - durdu - Bana bu hır
sızlık kurbanlarının isimlerini 
söylıyebi\ir misiniz? Kimlerden 

neler çalındı! 
Birdenbire fclmi dQ!duraD o 

latif ılık şeyin donduğunu hia • 
set.tim. O devam ediyordu B~ 
lar Şefika, Muazzez. Klmr&n..e 
naha?. Çünkü biz talebeler. bel. 
ki hepsini bilmeyiz.. HattA hır
sızın kendisi bile. bunların hep
sinin ismini bilemez:! 
Kanım donarak. cebimden p. 

kfıyet f"'lenlerin listesini çıkarıp 
Beygaya uzattml. O vekarla ma· 
sada bir kalem alarak bri daki
kanın içinde bu isimleri bir kL 
ğıda kaydettikten sonra bana 
döndü: 

- Bütün bu çalınan paralar 
üç gün ıııonra sahiplerıne poeta 
ile iade edilecektir! - dedi. • 

Genç km yUı.UnU benden ak. 
hyarak ağır ağır kUçttk liateYI 
çantasına yerleştirdi, ve hareket 
siz kaldı. Odaya eoğuk bir sil .. 
kut çökmüştü. Beyga bir ölü gt. 
bi başı eyik duruyordu. Yanma 
yaklaşarak omuzuna dokundwn:ı 

- Kalkınız simdi! - dedim • 

(De\"allll ftl') ı 

disine engel olmam .. 
Greçyo, Lukreçyanın vaziyetini 

düşünerek. Rum dilberini kırmak 
istemıyordu. 

CASUS LUKREÇY 
D~rdliıırü Murıtd devrinde bir v~norlık 6val esinin kıtı 

\apacaktı? 
Herhalde Venedik dilberini, Rum 

a.iftesine göstermemek. onlan 
oıribiriıe karşılaştırmamak lazım· 

- Benden önc.e kalkmış.. Heri 
halde benim uranmamı bekliyor. 
diye SÖ)'lendi . 

- Bu kadın da kim?l 
Lukreçya soğukkanltlığıru mu· 

Anasta b!r kere çenesini açacak 
olursa, bu hadisenin saraya kadar 
aksedeccğinden şüphe yoktu. 

Ya7.an: iSKENDER F. SERTELL 
---

Onun üzerinde tamam bir senelik 
goz nurum, eı emeğim vardır. 
Böyle oiduğu halde kocaın bu bluz 
dan hiç bo§la.nmamı;tı. Ben bu 
blQzu, dalına, kocam evde yol<ken 
giyerdim. Siz de beni ılk defa bu 
nunla gôrdüğünüz için beğendıniz
di, de~i mi? 

- Evet.. evet .. O blllı ~na çol\ 
\ akı~yordu. M:ıamafih. ::.a:.ı.a her 
elbıi&e yakı~. yavrum! 

- Ah .. bu iltifatmıza pasıl tıeY· 
iıt mukabele edeceğimi bilemtyo
.._Siz ne kadar nazik bir erkek· 
iniz, sinyör! 

- Kocanız çok kaba bir adam 
olduğu ı!WJn, lx'ni fazlaca nazik bu· 
luyorswmz! Fakat, ben sizin tah· 
mininiz kadar nazik bır erk'°..k de· 
ğılım. Anasta! Bazan öyle aksılık 
!erim tutar ki .. ne yaptığımı. ne 
:-Oyle<lljtlmı ben de btlrnem. Ve 
önüne gelenın kaıbini kıranm. 

- Olabilir. Fakat, bana karşı 
hıı;bir ~man bu suretle harek~t 
etıniyecesıruzden eminim. Ey, söy
leyin be.kalım: bu geceyi nasıl ae-
,.,~;"ı ') ı.-u.._.-a. 

Sinyor Greçyo, dalnlc•lar aeçtik-
ıwc .:in.irleniyordu. 

dı. 
Hem bu, Greıyo için de çok teh-

likeli bir iş olurdu. Anasta, mahal· 
lesinde Lukreçyadan bahsedecek 
olursa, bu haberin süralle ~araya 
gıtmesi ihtimali vardı. . ~ "" 

Lukreçya gözlerini açtı. 
O gece ne kadar yorgıındu. 
Ve ne r"dhat uyumuştu. 
Yataktan kalkar kalkmaz pen-

cerere koştu .. Halicin loş \e ::akin 
koyunda gıden karıkları gördü. 

-Burası ne kadaf güzel bi: >er 
nıiş, dedı. ben kaç aydır ~rayın 
basık tavanlı odalarındıı. ) uksek 
dıvarlı bahÇPlerınde d<>ıa~naktan 

usanmıştım. 

Lukreçya memleketine gidec.e~i 
Jçin çok seviniyordu. Hatta o ge· 
C'! rüyasında bile Venedikteki evi
ni, konı~ulannı, arkn .,c;lannı gör· 
milştü. aYttığı odamn pencerec;in 
den bakarken: 

- Burası da Venerliği hatırlatı
yor. di~'Ordu. 

Lukreçya Halicin ınzaraı-ın-

dan ~ok ho~l.. .ııstı. O znten . ts-
tanbulu. geldiği günC: beri sev· 
miş, fn:<at c:a a. ., ... , • 1lar. onu 
hczdirmı.:tı Art ık onun ne saray
da ne ı;;u tandcı •h ~ , a:clı. 

O. mcm elcctıni. V<'nedıği özle
rn•~t•. 

Yaı;atça Nl •1ın kapı ını açtı 

Sola ya çıktı 

ha faza ederek: 
- Bi:- misafir .. dıye cevap \CJ· 

di. 
Grcçyonun çencsı nçılmı) ordu. 

Guçlukle· 
-EveL. \ encdikli b•r mısafir .. 

Bızde hirkaç gün kalıp p;idccek, 
dıycbildi. 

Fakat. Anastanın rengi uçmuş· 
tu. Elçiye döndü . 

- Beııi soğuk knrşılamaııızın ~ 
~>ebinı ;;ımdiden anladım, ~ın~or! 
Bu güzcl mi<:afirinız akş3mdanbe
rı m• buradadır? 

- Evet. lrec1.: ~cım·ştı Haba~ 
do tumüuı da. I'ızını ourad.ı b&· 
rnktı dı-k; ç ı:;tın ı;onnı tcı;;rn ı ıte· 

ıp alacak. 
- Çok ala l "m. rım kı. hrn kt'r. 

Greçyo bu endişe ile Anastayt 

ho~ tutuyordu. 
7.aten onu büsbütün danltmak 

da ışine sclmeıdi. 
Kurnaz tilki her ihtimali dfi§ü• 

nüyordu: 1 
- Ya Lukrcçyaya muvaffak o

lamazsam? Ya bana iltifat etmez. 
e? diyordu. 

Anasta merdı"en başında çtvi
lenmı~ gibi, dimdik ve hareketsiz 
ciurdu. Manalı bir tebessümle el• 
çının yüzunc baktı. 

~rcç\lo Lukreçyaya dönem: 
-B·ı geceyi nac:ı1 ıeçirdınlz? 

Rnkıt 1 't.vnb:td•niz mi? 
Lukrecy:a ıüJümsedi~ \ 

( nMımnt tıer} 



ŞiRKE YRiVED.EN: 

ŞırkeU Hayriye hlsscdaran Umumt Hcy'tU 1941 sencsı mrt·nm (lS) 
on sekizinci salı gUnU snat on altı buçukta Şirketin Gsl ta<Jn 'Fermcnc
cllerdc kG.ln merkezi lparcsindc d:ıhUi nizamnamcnln 9, 16, l7 26 ve o_ 

, tuzuucu mnddelcrlnde tadiltıt icrası için !cvkallıdc ıçlim a davet olunur. 
t~bu 1çtlmaa Ticaret Kunununun :>85 nci madde.si muclb:.nl"' Ll:- lıll!seyc 

malik olan hbıs d:ırla.rm dahi iştl'"a.kc aalAJ.iycllcri vnrdır 

RUZNAME! MUZAKERA T 
889 ncu ın:ıdde mııl'fl inoo iliını mul,taıl 1.ıdil nıt>tlıılnl: 

Madd~ 9 - Şirketi Hayriye hia5elerl kamını ve nınn ub ı•urascılaıa 

kanunu medeni bliıcUmlcrlnı! tt v!ılmn ıntlkııl E:c'.ı r • 

.Madde 16 - Şirket hlsscdnrltırmdan olup en mcd• nt hakhn ıı;t mal 
ehliyebnden tamamt'n veya k•.ııınC'n ııı ıhrum oı. manlurn 
nld hlssclrrln d vır ,.e t<'mU ti kan•ınu m J nl tıı.. KUml ri. 
ne tabidir. 

Madde 17 - HlsseıJarlarclıııı hlrtnın oıUrııu 11< hı ınııın 111ır.:. C":•arına 

ıntikaUndc mırııs resmen tEU:fıy.: cdılmeıul inttkıı.l 

nıuıımelesl mlrascıl~r arasınıJıltı t nı:< hJlının nıü'f<'r l{ 

mUlklycto Uıhavvtl!U üzerine yapılır Vl' vtız pr..r, \0:ır:ık 

bahası alınır. 

.MndJe 2G -- Hey'oU umumi) ede haZJr olaL hısscdnrurdan t:H b ı ınır 

mutasarrıf olduğu his. clcrlnın rtded n göre. tchcr l'll 
hisse için bir rey itasına hnkK• \:v·ıJır. B r şah.i'r as3letet: 
ondan ve vckAict n kendi htss sı dr u tııl oı.J ı ,u balrt' 
)irml beşten !nzla reyı ot-ım 1.. M•ık nclcıJl ınuayycrı 

mlkUırda hisseye mlinfcrld n Enhtp olmayan hisı;~darlann 
blUçUmn hisselerini bu mlktsun lbl'ıf; \'e nrıılarıı.c!n birini 
mUmessıı tayin cd"rck hey'etı uınıımfyr mU7.alierelertnr 
iştirak etmeleri mUmkUndllr'. 

Mndde 30 - Meclisi ld:ıro haftada bir kt'H' '' tımn dt'r "" l:.ızum ta. 
hakkul.: cyledi~i hal :ıc reisin dav Lı üz rln fevknılid olu 
rak toplanabllir. 

Meclisi İdare rcls ve azasına verıle<'rk lı retın miktarı h<'y'_ 

eli umuml)~Ce tayin olunur. ' 

Bu haftaki 
li maçları 

if tanbul futbol njanl.ığmdnn: 
16. .2. 941 tarihinde yapılacak 

tik maçları. 
Fonerbah1:0 stadı: 
Saat 12 1''enerbahço - Altmtuğ 

(B) lukem Fikret Kayral, ynn ha
kemleri Neşet, Nihat. 

Saat 14 Beyoğluspor - Topkap 
hakem Şekip Akduman, yan hrı-. 
kemleri Nihat, Sadık, saat 16 Al
tmtuğ - Beykoz hakem Samih 
Duransoy, ya.n h:ıkemleri 1ıfuhtnr. 
N'~et. 

.;eref fodı: 

Saat 10 B~ikt.aş - Vefa (B) 
hakem Bülent Tumnlı, yan hakem 
lGri Ncjnt, Ziya. 

Saat 12 Siıleymaniyo - Vefa 
hakem l<'eridun Kılıç, ynn hakem· 
!eri Nejnt, Zi)a. 

S!ıat 14 G:ılatasarny - 1st. spor 
hakem Şati Tezcan, yan hakemlc
ı i Selami, Muzaffer. 

Saat 16 Fencrbahçe - Bcsik. 
taş lınkcm Adnan Akın, ynn ha
kemleri Şazi, Tarık. 

K r:ıı;ümrük saha&ı: 

Sa.at 12 Feriköy - Galata genQ
ler hakem HüsnU Savman, yan ha· 
kemleri Halit, Z ki. 

Sant 14 1stiklii.l - Eyüp hakem 
Necdet Gezen, yan hakemleri Mil· 
nır, Fazıl. 

Sna.t 16 Knragiıınriik - Dogu
ilpor hakem Bahattin Uluöz, )nn 
hakemlçrl MUnir. Fazıl. 

-Güreş müsabaknları 
, it>lanbul holgcsl ~ıirP') ajanlı· 

~rhdaıı: 

l - 16. 2. 1941 pazar gtinü l<'a
t ıhte İstanbul Güreş klübiınde t<'c· 
riibelilcr arasında grf'ko romen 
(Şalto. burgu) musnbakı:ılnn yapı
lncaktır. 

2 - Tartı saat 11 dt>, müsnb:ı· 
knlar l3 de bnşlryncaktır. 

<J - İki kilo tolerans vnrdıı. 
4 - Bu müsabaknlarn gecen 

te-crilbı>ısiz mlisnbaka'nrdu dcrccf' 
&UP da terfi C'demt) n tf'<'rubl'.'siz 
,ı..ÔrPı;çılerden arzu f'dı>nlcr gm·~i 
lıı IC'r. 

--o---

Erkek mektepl<"ri 
Voleybol madarı 

lı.t nbul crl,l'k nı,.ı, • ı•ı.ılcı-. , o· 
lı·~ bol Iik hf'yeti IM•,knnlığınılnn: 
"Bugi.ın Beyoğlu halvf•ki salonun· 
n yapılacak maçlar: 
~aha komiseri N. Tüfckçı. 
Boğnziçi lisesi - Uaydarpaı:;:ı 

lışesi saat 14,30 hakem, Osman 
lr-tlt liscsı - Dariiş afaka lisesi 
~:ıat l 5, hakem Osman. 

Bugün Eminönli halk \ i :ılonun
da yapılacak maçlar: 

Saha komiseri C. Tiniç. 
Yüce ÜlkU lisesi - Vefa lise 

<ıi saat 14,30, hakem Sabri, Tak
!;im liset'!l - Şicıli Terakkı saat 15 
ı ı;ılcrm Snbn. 

d 
Tecrübesi karşısında 

Dah.ı 

t,cnç '(' 
1 daha "' l'n ' 
gbnmmı; mzc 

aı n-etl 

)arınan kat"i I 
BlR. Tr .. cRt Bh m •Jl /.EL 
Pudre< :tlcmindt TECR( BEYi 1 
ycı,: cazip \c ~n Y \PINIZ 
bir ke,ıf. CILDl GC'Zf..LLESTL 
HE~ ~ayanı ha)Tet \e }eni .. bir 
u_n ur, s!mdi ipek'i <·lc.,ıcn ~eçi
:-ılmı l'n ıncc b"r pu.'la ile ımL 
dC'kkı!"nnc bır tarzda i- an~tırıl
mı~tır k bu '><1} ede cıldc bir par_ 
i:ıkhh. \P )t•nı b r ha} at '.erir. E -1 
mcr \l' çırkin bir tt'n, uendiğin 1 
tabii r ı.klerılc· ~uıell ir. I· azla 
olara. t.:rkıbind \i sarnnr hayret 

1 

bir tııhur olan "},r<.'ma kop:ıfaı" I 
imti}. zlı U'-uh. -..a\ e· ınde ikı mi". 
!ı faz a 1, man ... abit du~t·r 1 

11.\KIK \Tl:~ I·E\ h \L.\IH·J 
B 1 H TEh.U F • } uziınuıı bir tara- ! 
<mı •'Kıcma koı ui'Tiı" nm i 1 okn 

1 lon pud ;ıı.;ılc \c cliı."r Larafmı <h 
heı:hanı.;• bir pudra ile pudraları· 
.ııı. '-\a} t t ·•ı, • cn•·ı komi~~ " ha\ ı 
pudnı ıl · pudra'·dı~ıııız taraf dı
"·r '·ı:-. r nauıı m daha ta.\: da 
in ~ ... n~· 'c dat'-a ı:azıp t:oru11miı 
}Or~ a1rlı-·mız Tn • .-•:on pu'l'"a ı
:unp, ra mı ıad t ·lc •iz TOK \ 
LON pudrn"ınm k· :..a!ade raı-:· 

1 bet bu1::ı·. 'em J(ı 1"('" ~ard•_r. __ 
•• :: : ::: •• :: :: :: ~~:· :· ............ :··::::::::::ıs: 
5 ;; 
l: r: 
.. (ı.oz Ht> ·•n11 • il ~ 
:!Dr "· . .,.,p "•·dır;: 

i~8evo0 1u Pnrrn.ıolcluıpı. imarı fi 
Usoknlı Nn· 2 fpl• H553fi 
gıvıuayene v' he• turlu R"Ô1 fıl 
Eamcl ivl'ltı ~ ıkl'l rı> '<"'" ""P•oc11 5 - ~ u •• 

.=:-.ı:::::::uıma: 

\ 
, I 

BUR LA 
BiRADERLER 

STANBUL ·ANKARA - İZMİR 

lstanbul Deni'Z Komutanlığından: 

h.uruluşumuz romcırkörl• rln ,P c.ılıştınlmak UZ<'re Nr ma· ·ınıııt l\lın • 
ı.:aKtır. lstekU ol <'aklnrm ğıJa y zılı wsnlhle bırllkte I<asımpıışad.'l Iı·ı-

• ıunn Deniz Komut. .. m ı ~ın ı '1 ıh ı:-a .uar.. 
l - NUfus lt zl, r<' n Jl • ı~cııklı ı"ı suretı. 

2 - '.Makinistlik ı; .. hod tn m"ııitıln tasdlka. .ııur•tl 
3 Ask rlik t 

K•'mııl r' '<tRn vcrı 

~ • ıA~l n oin he)'l't ı ı ıı~t .r poru ' ".lı. vene 
~· Komutanltkı;a y.ıplırılaç •k!tr ·· 

6 Beş f <l t ' ı n f•>to rRfı. • lO'il ı 

·ı lPr . ı. e \.·Umauriyett 

z,RAAT BANKASI 
Kuruıu-. ta ıı,. ı~x - ~:rma.}'csı: ıuo.uou.ooo Turk l.ırd""• 

';:iulx' 'e A1.-:ns adcdı; 26:> 
l..ıruı ı•r ıu , ı Jıc1 11< ı;ı banlw mıwmell!Jcn. 

I' ı ru tılrlkllrt•ıılı·re 2>1 MOO lln:ı lkraml)t! 

• ru H liırıKasmaa Kumu:ır ... ıı \e lJloıınuz tasnrnu ııeımoıı> ... ncııı eo ıı.ı 

'i tlra"ı buıunıı.nı ru 11en»dt t dt>fa ~eldlecck kur'a ile ııı;a~dskf 
r IA•m s;ııre IKr ıı.ır ıye dağıtılacııltUr 

tlt•n l.O()U llrKlık 1.lltl{• lır ı 11111 aı:ll'd (;il llrıılık ô.UOO lira 
GOU l,0011 ~ ı·:b 40 >1.800 " 

ıso 

100 
1 111111 -

ı oııu • 
'il 'i.'.!110 -

L 1KKA l': Hc.sapıartnclııkl .ıdr ... uı tın coe ıc;uıae :>O us..ıu n t, 

ıuşınıyenıcre lkramıyo çıktıg ıtkalrde % :w fazla.siyle ven• · rı •u 
ı< ,r· ııu ,t'!lCı1t' 4 d tıı- ı l''vııı • H rır <"fit.Anıın ı Mart ve 1 Hn7lr' 

,/ i il !!:1!iiil 

Şefor Tıyatrosu 

l ••ılf'h:t:) ı Uram 1ir!illl111d.t 

\k~arn ~o.so ..... 

Emilia Galotti 

ın'lfo:ıan'l!o!I oııl1lJ;ırq·.n: 

ı .. ııkılıı ı ıt<10l"'ı "'' ıı~ı ıu,.ıııınıt 
\k:;unı -w.~o d3 : 

Kiralık Odalar 
ller gıın gişede ı;OC'ıı lı Wm!llllflr1 

ıctn tıllf!1 veriUr 
Bcya:ı:ı~ Lfılell, Aksartıj', Şchrcmi· 

nı \C Tork'lpıyn otobüs tenıtn olun· 
m•ıetur 

1 
Kendinize beyhude 

yere eziyet 
ediyorsunuz 

EV ,zi 
varken ıshrab çekilir mi? 

&a,, Diş, Nezle, r p 
ve üşütmekten mütevel lid bütün ağrı, sızı, 

sancılarla romatizmaya karşı 

icabında günde 3 kaşe alınabilir . 

Bronşıtlere RE 
""" Devlet Demiryoltarı ve Limanları 

işletme Umum idaresi ilanlar1 
Muhammen bedeli 9377,50 lira ola.n t.llkrıbcn 178 mJ c,;;am ke 

:?6.2.941 c,;;nrşamb:ı gtlnU ıroat ı:ı.ııo da kapalı zarf usulü ile Ank:ıra ııı fda 
bmasmclıı satın alınacaktır. 

Bıı lııc girmek istiyenlcrin (703.S~) liralı't mu\'akkat teminat 11 k 
nun ta)1n ettiği vesikaları \'e tt>kliflerinl nyru gUn sıı.ııt 14 80 tı ltacbr kon 
yon reisliğine vermeleri Juımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada ma.17.<.me do.lrNıi.ndcn H11.\dal' 
~ada tes llllm '' l!f'\'k şeflll!'uıdeu Jağ'ıtıle.c:ıktır. (015) 

... 

~YLAR GEÇTiKÇ 

r--llO'!!l:&Ş-------1941 IKRAMIVELERı ... 

1 T. ış Bankası 
&1941 küçük 

1 dC~l .!000 LırtrnK - .. '()Ov.-Ll 

i .. 1000 - 8000.- .. 
:ı ';'!'\IJ - 1500.- .. 
4 500 - 2000.- .. 
... :.!51J - :-000- "\ 

35 M 100 - .. 00-
o ır.o - 4000-

800 ~c 6000- ' 
Kcşıdeh:r. 4 Şubat. :! Mayı , 1 AP"J 

tos. 8 loinCltc~rın tarlhlCr!Dd \S'l I 1 
Tasarruf Hesabl'lrı 
IKRAMtYE PLANI 

_____ _., .................................................. ~ 

an bul aeled iyes 
lanı ara 

F k .•ı 2 Nrı. itı oto ile ıı; ÇntalrR plA.kalı !• ır.usı otomobıld :ı .ıoı:ıyr 

• •I •• ıkl H rcRnı•rıdt'n borclu Mrhmct Tırynkın!n borcunu Ode"llfl111' ' 
.ı ı -ı tn"'5'1ıl "m'·aı kanunu hlıkU'lllerlnc ve Daımı Encüın nt:ı k 
te~hl<arıbnrçlunun Tophanede Nccatibey cadd~.ı!lnde 11/13 No. I.ı .;arl'l ı 
horçlııyıı ıut 93i model ıı:iyllh renkte 6 lAsUği üzerinde mUstnmcl 11<! ıo.ınl:' 

l~~r ,-azıy~tte bulunan Bulk otomob'li haciz altına nlınmı, oldu,...mdan 
-::·ı:ı istifasını t min için 041 şene ~bn.t.mın 19 \m<'u r,f.\oıl Mat J l d 
k<ır gnrnjıfa s tıluca~ı llln !llıınur. t llr ı..ı 
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