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ıza11 etti 
Sotya, 19 (A.A.) - D.N.B.: 
Bugün Bulgar mebUMB meeli • 

nde e inin açıll§Illda künıflye 
en Başvekil profeeör P'ilof. 

rDrk - Bulgu dekllru:vonUJlUD 
l!'f.ııfnJ okwı:ıuttur. 
Bul~ Başvekili, bu mllııasebet
söyledl~ nutukta, 1926 de Od 

emleket aruırıda aktedilmit o· 
dostl k muabedesini hatırlat -

ıı, ve ezctlmle demiştir ki: 
Dün anrn geçirmekte oldufu Bflç 

amanl n müdrik bulunan Bulgar 
e Türk httkümetleri. iki memıe. 
et anamda mefttlt c!Mtane mO· 
uebetler dol&Y".S le, l>fJk tabii C)o-

aralr. lr&?'lllı1dı mUnuebetlerlııi 
ydmlatmak idıı yeni bir çare~ 

lardır. Bu hmu.sta bqbyan mO 
sak r ler, lu.J'lllılrlı bir itimat ft 

1 havası U;inde cereyan etmiş 
ve 17 bat 19f1 dekllruYoDll De 
ııette 1 nmı tir. 

Bulgar blik6meti 111 ciheti teba
rllı ettirm k ister ki bu suretle 

de edilen mesut netice, bUttln 
Bulgar milletinde derin bir mem
unlv t doğurmuetur. 
TUrk • Bulıv deklAruJanu, muh 

teıJt ,,. 1 bJJotm art t.el8tr*"8 meftU 

tefkll etllliftir Bundan dola71 ........ 
Pi cUıeti teb&rtıa ettlrmek ltsımdl" 1d. 
bu. Bulpı' bQkQmetlnJıı ....... takip 

"' ı.Ukb&I latn de derpif .,.. 
dSll wlh at)'&MtiıılD JUi bir bOrtsa 
mdır. "J slhaJyetle ft deldAru)'cıaUD 
tılrtnd mad,,...Je mut&belıat llaHDde 
llulpr btllcbwtl bir Ql'N itaba be
~ ede!' ld BulpNtan bılr kim abu'. 
• oı.ım ldmaıt)'S tebdlt Dl79tmde de. 
IGdir· Ve Bulgar ll)'Uetlnbl dettim. 
..... bel' t0rl1l ter.&v1lııdm tevakki ... 
JemekUr. 

fŞu ethett mtıp.bede tmekıe babl,.· 
nm 1d Ttl1'll htıkQmetı, BuJpr .a,._ 
.wettnı C)Ok b'I aıılamq '" bu .uretle 
llu1pıUtan mtıkkabll ıto.Uulı: mQm. 

betlerinin •klqtmtmuma 1U'dlm 
e.t.bllm!fttr. 

lılebwıan meclisi.Din ba .ı,uetf ta· 
mam1)'1• tamp edecettne IDPbe ,o1ı· 
tar .. 

Jlarekil Profeıı6r J'!lotmt bıı beJa
utı flddeW alkıflarla ~· 

Al•ıaıar Mıcarll
taada pıtroı 
araıtırırorıar 

.... ,.. ... ll(A..A.)-Wa· 
jlDlmdaD: 

Büyük Kacarlltan anmım ceaup 
maıtakaSJDda b1r A1mu lnımpanıa

•111 yakmda petrol &raıtırmaP baf 
~ N1JD11D baber ..umütedlr. 

Taleıtı we asar 
olu memarıar 
(~ 1 lleide) 

keritk vult•in1 ifa iQin ftllifelerln.. 
elen aynlaıı orta mektep mesuu 
memurlar, nakdi bedel nreeler 
dahi. memuriyetlertyle atlkalın 
k.UecektJr. Yedek subay baklrJ. 
m haiz olup da tecil edUmJe bu
hmduldan ınn.da memuriyete alm
IDll olan arm da askere &ittikleri 
aman m nıurlyetleriyle alikalın 
blmıyacakt.ır. Bunlar ukerllk ft. 
slfelerinl ikmalden IODJ'a eeki de
noe Ye ftZiyetl~rine muadil bir 
•erece ile yenidm ta,m olımalıt
leoeklerdir, 

Her akşam -u ... &&rafl 1 Mide) 
lana .. dandan bt'I IUette.,... 
aeotllderlae .......... olda ........ 
..,.,...... Bldm heealtanma Jııa ... 
ar .._ davraua ltaıpn a.ju. 

.. llltlJW ettiği ubmeUea dola11 
teteldıtlr ederb. Faka& k uıa.etl -.,.,. ..... 

ftrklerle Yananhlar tutlaba •
il Ubfil fud ve devlrlerl o1dlllaa• 
.lıWrlel' ve bpuıu bir faalm Mr 
daha~ pek gtsel .... 
.. edeıter. Blslm aatmadljmm 
99U~ltlrtef ....... 
o da. Roma lmparatorlalua varta
n iddia eden 4lıunece ~ 
Jun ve tamalan 'e TUrk ntam a. 
leJ'Macleld tuavvarlanbr. ltefanl 
ajansı blru da bu tanf1an d\l· 
8Hme fena olma. 

HUaeybı Clhlt YALÇIN 

lmıirde lnöni1 kotuu 
.... ti (AA.) - • mart gti

Dll ~ bllttlıl bmpleıiD iş
tiralrtyle tnllntl kotam yapılacak. 
tır. M • M kadar bölgeııin iştirak 
edeceği bu kofuda ig )'il kadar at
letin yanşacafı tahmin edilmekte
dir. lzmirde ilk defa olarat yapı. 
lacü olan bu bnyUk kcıtu için fbn· 
biden hazırlıklara bqlanıJltir. 

BartolJe Vellamla 
tılgralı 

(Ba§tarafl 1 aclae) 
<la bahmıtııfqam •TfmH teJsraftaD 
dolayı zatıAllıüze 8&1D.lmlyeUe tefek· 
Jdtr 9dertm. 

:tJd bWcametlmfs U'UIDda OfllW1Ul 
edeD itimatlı .. .-bnl sere. tatial 
Ud korqa do.t MlJcanMtlmllıln 6tect.a
bert mtınuebeU.rtne b&Jdm olaa ft 
menfaatlerine hizmet eden lı&rp1ıJdJ 

anla)'lt llUmt,.eıtnl blr ken dala& ı.tıat 

etınlfttr. 
ttte bu kana&tledlr 1d, dthl eldıe .. 

dllell mNUt netleeden dol&,ı 'l'Clrk 
btıkametınlD ,.. batın btuetttttmtz 
derlll ınemnanlJeti satıllhme ifade 
etmek s.tenm. M.BAOOGLtJ 

ıapoa urıoıre .... ,. 
(llat&uafı 1 aelch) 

ob, lnsWs b&riciye nuın B. &
dell'ı göadennio olduğu buauısl bir 
llUllajda, yatng usak prkta de -
iil fakat dl1nyada her nerede olur 
• oJ8uıa normal (IUt1an yeaideıı 
tellle varabilecek btıttın bir battı 
barelret lttihu etmeyi teklif eyle
mekted!r. 

Japoa baridyeebıin l6lcQatl 
ttUnm bir gueteviler toplantmzn.. 
da }'apmll oldufu tekllfbt ba IU • 
retle rellll! bir mahiyet aimuı, 
bale bu teklife, taU bir memurun 
Uerf aQrdOfO bir teklif atfolu.na -
oü ehemmiyetten cok bqka bir 
ebemmtyet vermektedir. 

İfllnla AlıuD,Ja " ltaı7U ile bu 
buluta l9tSpre ppdmadıtuu ıım.u. 
• taRtıa etmemıe ....-. 1ııu tallf 
bu 8Ul'etle. AbD&Qa " tta17a. Be ma
Ueclllerle mODutbtt JaaliDdl lıuhlnan 
'* llD8met ...... tantmduı ,.pılauf 
ciddi bir IODdaj mall1Jıetbd lktt8ap et· 
.. idedir. 

~ ..... - J9fGD-
jl hala tqflishtlkblett taratmdan 
~ ohmmalrtadır. Katllaokemn 
_,, lılttabl. mubarrtrbdla otorlt.11-

• l&Jtll '* ~ tetldk edl· 
........... lqtll9 ........ 
muml .. def1lmes p1"9D81plerlnde bir 
d91iflJdlk wkua ptirümell mubtemeı 
dlllJdlr. 
KDDISl lltJ'BTACI Rbi'ilft ••• 

v .... ..., 11 (A.A.) - Bari:lo. 
19 nesarett, tefertaat:tyte tetkik 
edflmeclea Japonyamn yaptı#t ta
..-ut teld!ft baklanda mtltalea 
eerdetmekten Sctinap eylemekte -
dil'. 

Y&TI reemt n&bmterde Japon
yum Çin De nlh yapmafa elln 
mtıftflak oJa1nad~ halde dtlnya 
11tıllumda bir l.mll olmak istemesi 
bira pyrt tabtt bir hal olarak te
Wdd edilmektedir. 

TIJNAN- ~YA:NIUUIUl 
Loadra. 11 (AA.) - Niyus Kro

Dtki ıuetem muh&blrbWa SotJadaa 
lıGıllrcUltDe JGN AlmaD muta....ı 
!an t~ U. Y•mantpaa anamda 
IGra&Je IUUı aktM:IUm_. IGbt mO.ke
Nlerdl bulunmaktadırlar. 

Bu sueu. JqQt.naııı Y11D&Di8ta· 
D1D a.tedlli ber turiU yardımda bu
hmaeatmJ U&ve etmektedir. 

raaa ll•rlll 
,.......,. 1 Mide) 

KUsura - Teı;edelen mnıtaka· 
smda Yunanlık.r, U iDCl ltaıyan 
ordusunu lıırpalamağa devam edi
Yorlar. Bu ttaıyan ordusu çok ağır 
zayiat palıuma lhnltmce bir mu
hvemet ptermektedlr. Dt1nkt1 
sb en ıiddetli muharebaler fite 
bu mıntakada olmuştur. 

Poll'&det 1 tlmalinde cephaıln 
sal cenah mllntehasmda İtalyan • 
181' Yunanblar.n tC:dtli htleumlan 
m muvakkaten durdurlnqlardır. 
Şkwnbi vldisbıde Ywıanhlar t

t.alyan mevzielrlne karp yem ta· 
arrıuJara glrişmlıjlerdir. 

Develi - MoekopoUs mıntaka
ımda Yunan kıtaatı bUUln havall
ye hlldmdlr ve ttaıyanlan ağır 
ayiata uintaralr ilerlemektedir. 

DUn tayyare faaliyeti. havanın 
k'enalı#J doJayrıdle mahdut olmuş • 
tur. 

l•tanbul YükNklhtıaad oe Ticaret Mekteba 
Mesunları Cemiyeti idare Heyetinden: 

Nt:umnam Din 9 uncu maddMI mucibince Oemt19ttmts1n yıllık ale!tde 
toplantın n.t 1941 tarihine mtıaadlf CUmart.I sano .. ı ıs de Beynflu 
HaUrm alonanda ,apdacatmdan mütenm &lum tep1tl rlaa olunur. 

&UZNAlllB r 

Vilayet dahilindeki 
telefon hatları 

Jandarmanın talebile 
10 bat Belıçlıl 
tarla ediliyor 

İataııbu1 jandarma alay ku.. 
mandanlığı İsta.nbul viliyetine 
mUracaat ederek villye tdahi. 
linde bulunan telefon h&tlarmm 
günden güne harabiye yüz tut.. 
makta buludufuna i§aret ecıerek 
bu hatların bakım fıine jandar. 
manm bir fen memunmw yetl. 
temediğini glSıönUne koymuo ve 
ftcretl villyet bBtçesind~ veril. 
mek üzere on hat bekçisi tayini· 
n1 istemi§tir. 

Vlllyetle kaza ve k~leri yek. 
d1ferlerine bağlayan ersmt tele. 
fon hatlarma muhaf a.zu her ba. 
kmıdan çok ehemmiyetli ve za
ruri görilldilğll.nden istenilen on 
hat bekçtainin taylnl tekarnır 
etmiştir. 

İstanbul vilA.ycti dahilindeki 
jandarma telefon hatlarının ye. 
~nu 1200 kilometreye bc.liğ ol. 
ma.ktadn' .ki bu mühim bir ye. 
ldllıdur. Bunun i~in mevc-ıt hat
lara on hat bekı;isi dahi az gele. 
cektir. Yeniden tayin olunacak 
hat bekçilerine ayda kırkar lira 
ücret verilmeal tekamır etmiş. 
tir. 

Boğazda iki 
motör batmak 

tehlikesi geçırdi 
240 çuva.y arpa denize 

döküldü 
DUn bir moh>r tğneadaya gi. 

derken batmak t~ikeei ,.eçir • 
miş, 88.frasmı abnak suretiyle 
bocalayarak BUytlkde!'eye dön. 
mtıştUr. 

Şile limanına batlı 12 tonluk 
Bura .... otonı. kömür ve odun 
istihsal mmtakaaı olan t~eada· 
ya gitmek 111.ere arpa ytlklemiş 
ve Boiudan Karadeni7.e çıkmış. 
ta. Fakat biru 90nra yoluna de. 
vam imlgAnı bulamamtt. motor 
ır.ptau, hamuıwt denize 4ök. 
inclcten ba.tka çare göremiyerek 
240 çuval arpayı denir.e at. 
tmnıştır. Bundan sonra motor 
mlltkWltla BUyükdere koyunu 
tutm'Qltur. 

-~~--
Halkevlerinde 

içtimai rırdı• 
artaeall 

İlltanbuldald balkevleri binalan. 
nm ihtiyaca un gelecek şekilde 
teni! l~ verile kararm , ln
tuta mllaade edlJmed1tiaden ebn
dlllk tatbildn.e pçllememektedir. 
Bu makatla pçen aene vuolwwı 
ıe:s bin lira arfolunmamı.ıttr. DJ.. 
ğer taraftan hallrevleri t.;timaJ yar. 
dun tefkllltmm faaliyetinin daha 
fu1a •enitl•tllmeel ioln paraya lh
ttyaç vard.T. Bu ınak.satla pal'& a
ranırken timdi.Uk aarfolunamıyan 
infut tahslaatmdan 20 bin Uraıuıı 
lçtimal muavenetler için balkevle
rtne verilDı811 mtınutp g6rlUmflt. 
tür. 

lzmirde zelzele oldu 
İzmir, 19 (A.A.) - Dün gece 

uat 10.15 de ıehrimizde blribirini 
takiben iki llllele olmu.wtur. Ha. 
sar yoktu!' • 

Yüksek Sıhhat ŞGraaı 
Ankara, 19 (A.A.). - YUksek 

Sıhhat Ş6ruı toplantınu perfen
be gUnll Sıhhat ve lçtlma! Muave. 
net Veklletlnde saat 1~ de yapa. 
raJı ru.znamesbıde yazdı adll, idari 
ve f,.nnt meeelelerl mOakere ede
cektir. 

POLiSTE: 

Uç hamal yaralandı 
Gümrük hamaJJarmdan Ali, 

ta§ıdıfı Aald tifesini dU§lirmüş, 
kınlan ıigeden BJçrayan asidler. 
le Ali ile arkada§lan Safer Işık, 
ve Ali Top yaralanmışlar hasta. 
haneye kaldınlmışlardır. 

OTOBUS B1R ADAMA 
ÇARPTI 

Şoför ömerin idaresindeki 
31M pllka nur. alı otobb, 
Sultanahmetten geçerken, Ni. 

1 - td&N ft mQrall&be bey'etleri raporlarmm okunrııaa 
2 - idare ft mtln.kalıe lıey'et1ertnin ibram. 
S - 'l'..S ldue .,. mGı.kalıe bey'etıeri &&a8ı ile yedek &zamn int'.habı. 
4 - T91dU ft dDeldel'. 1 

pııtqmda oturan Mustafa Sarı 
adında birisine çarpmış, başm
dan yaralanml§tlr. Şoför, yaka. 
lanm~ır. 

Muvazzaf 
efrat 

Bmılann muhtaç 
ailelerine de yardım 

edilecek 
Alıkaradan 'Verilen ma16mata göre, 

1111 •)'Ilı ukerlik m0k•JJ•ft7•t1 ~ 
nununun muhtao uker ailelerine ya· 
pılacak yardmıı ihtiva eden yedinci 
maddutne söre ukere sldealer arum 
da lhtb'at yeya muYuat stbt I* tef· 
rlk gözetllmlyerek kırk günden l:IJ&
dll mQddeU. ukerde bulunanlarm a· 
ilel•rtne yardım yapılacajl turtb edil 
mJttlr. Bu aelıeble, bul :yerlerde tereci 
df1Uer görWmeıll berine faal uker
lilı: b!zmettnJ yapaıılarm da muhtaç .. 
Delerlne yardım edllecett baklnnde. 
aWıadarıara tebligat yapılmlfW'. 

Hatay valisi 

ıaşe musteşarhğı
na tayın edıllyor 
Ankara, H (Telefonla) - Yeni la· 

ee tqkUltma taylDJer lkmal edllme1ı· 
tedlr. taşe mU.tep.rlıtma Hatay vaıt
Bl ŞUkrU Sökmenallertn tayiDi teeyytıt 
etmektedir. Jıı1Datepr1ık için Yenlşe
hlrde fimd1 ı, be.ilke.ama ait olan blr 
bhıa ldralanmlftır. KDatepr muav:tn 
" umumi mUdOrler de bugtlDlerde 
tayin edilecektir. 

Afrika cephelerinde 

Habeş standa 
bır kaç 

karakol daha 
işgal edıldi 
Libyadaki Cerabub 

vahasındaki ltalyanlar 
muhuara olundu 

YENi EKMEK 
Ti Pi 

Kararname Vekiller 
Heyetince taadik edildi 

BtlytJk ,eh!rlerdekt tek Up ekmek 
s&bp baldnııdald karaname Veklller 
Heyeti taraımdaD tud1k oluDmQftur. 
Bu ekmek, yt1llde 8ebeıD bufday ye 
JOD yirmi Ç&Ydardalı ,.pıJacak ba
lltf, De imal edlleoekttr. Yapılacak be 
aplar oetioeetnde bu ekmetm 9 il& ıo 
kurut DurtDdlD •blacall tabm1A o
hmma>rtuır. 

MUthış kasırga 
Portekizde milyonlarca 

liralık hasar yapb 
Uzbon, %0 (A.A.) - Btefani a.. 

jan:;mdan: 
Kasırga fellketi yllzllnden TUkua 

gelmlo olan ha.sarat, eyal<'tlerden 
gelen haberlerde blltlln 78Umeti. 
le kendinJ g&ltermektedır. 

Binlerce seytln •e badem ağuı 
ile diğer bil' takım ağa.çlar klSkle. 
rlnden a klllmilştnr. 100 kadar 
insanm telef oldultı ve btınlarm 
hemen hemen Wfeaini Tage nehri 
aularmın alıp glSttlrdUğfl elSylen
mektedir. Yalnıa Lbbon civarında 
klin Seelnbra kaaabumda 300 ba
lıkçı gemisi batuuftır. 

Tage nehrindeki adalar, yan ya. 
nya sular alandadır • .l:Juralarda 13 
k~ tahU. etf lmeaıM muvaffa
kıyet hasıl olmamıştır. 

Cheptel'de btly11k huarat olın111-
tur. Alfete tenıaneei ha8a.ra ufra.. 
~t:Jr. Sular, Tage nehri boyun. 
da kl1n depolarda bulunmakta olan 
mllhlm miktarda wzak Ye levutmı 
ıılıp glStürm~lrtedir. 

Medere adam da huarlta utra. 
lll1f olup mus w ıeker kmmlI -
)iatJ ı O milyon 01CUdoea ballf bu
lunmaktadır., RalJhaarda telefon 
muhaberatıım yeniden teafatne ça
JJl!flmaktadır. 

Kahire, to (A.A.) - B. B. C.: 
Otreaııcııline söre Ha.bet vatan
perverleri, Habeptanda1d İngiliz...,...,_ ,, 
askert heyetinin haz:rlamış olduğu .. &lmaa 8'118rl 

Hllktmet, tık yardımlar icn1 20 
mllYoD eacudoe taludat kabul et
miştir. Kampnm yb milyonlarca 
eacudoe hua1'a sebebJyet veımJe 
old\llu tahmin edllmelıtecUr. 

pllnlar dairesinde, Gojan villyetbı. 
de bazı ttaıyan karakollarmı i§gaı 11.eretı Vlflll• 
etmiflerdir. (llaf tarafı ı llClde) 

lNOILIZ 'rEBLIOl Ju!a mtıhtm ekonomik .,. ldaıt ~ 
Kahir&, 19 (A.A.) - Orta .ıeıer Dzertnde sörtlfma,tar. 

Sark İngiliz kuvvetleri umumi OtrenUdfğtne gen, amiral Daıtan. 
kararglhmm tebliği: 8CJD Mmenlarda l'ramm JlabmMlnde 

Habeeistanda Habeş vatanper yapılan muhtelit detlf1kllklerlll kar
verlerinin Gojjam bölgesindeki p1ıklı Alman - J'ranms mtına..bet1eı1 
vaziyetleri memnuniyeti mucip tbıerindeld aldalerl etr&fmda ~ 
bir şekilde mütemadiyen inkl. nr.en ParlBtekt Alman m•hmlan ne 
taf etmektedir. de temu etmı,ttr • 

Enj&bara zaptedilmiı ve bil- "*-tY& m..mN ALKAN 
yl1k miktarda esir alınm11tır. 1- ... ., 0~ 
taıyanlann Piccold Abba.i kara. V1tlt 19 (A.A.) _ D.N.a. 
kolu da i§gal edilmiştir. Mütareke komlqoııu tıqmUf•ttlfl 

İtalyan Somalisinde Juba neh general Neubronn fon ıu.entıours bu· 
ri hattı boyunca cereyan eden gtın yanında birçok Alm&D wb&yı ol· 
hare:ıti.t ilerlemektedır. dutu balde. reamı bir styant ,apmaıc 

Diğer cephelerde vaziyet de • o.zere vs,ıye gelmifttr. Almall pne-
ğifınemittir. rall, aat ıı de, Framıa barf"1'e na-

EBITBE CEPHESiNDE zın general Huntzlngwl lllyaret etmJt 
Hartum, 19 ( A.A.) Eritre- ,.. askeri m•rulml• karplanmJftlr. 

ııin bqlıca limanı Musaoua General, bll&bare. rnıua m1lt&reke 
demiryolu hattı Uzerindekı 1- d&lrut reı.t general ıcoeıta ne de gö
talyan kalesi olan Karendeki 

- t rQfmtlfttlr. muharebelerin nihıu safhasına "HAKlKI FBANM ııuGL'OP 
girmek üzere olduğu tahmin e • ı:ulUılJOdfTlB,. 
dilmektedir. 

lngUizler, İtalyanlarm nevml. LoDdra. 11 <A.A..> - Buct1D LoD· 
dane müdafaa etmeğe uğraştık· dra.da bir nutuk möyUyen pocta nuı-

k n Kom.on deınlttlr ki: 
lan bu §ehre gitti çe yaklaşı- ,,_ liakik1 Franmun maııap edil· 

yorlar. dltmı aumetmıJOl'UllL ırraa.m bezi· 
Son gelen haberlere göre, 1r • metlnba bafbca taribl teelrl. tnstıte

gilizler Sudan hududunun 150 reDIJl ancak mutteflki oldutu AllWl 
kilometre ilerisinde Kererıin 

harp ettlğtnt ve onlar olmayınca kud 
tahminen 75 kilometre şimalin. retaı.z olduğunu Z&DDed dlktat6rlerl 
de bulunuyorlar. IDkiara upatmak ve dütUr

İngillz kuvvetleri yakmda İ-
talyan i!tih '.amlariyle temas • - mek olnuqtur. 
deceklerdir. Demiryolunun bai. Diktatörler bir defa daha aldamyor-

1 lar. lılaztde mlltteı1Jc1eı1mts olmqtur. 
ladığı Agordattan ilerli7en n • '1Jndl de vardır. Zayıf oldulUJlluz 
giliz Hind kıtalan tarafmdan mUdafauıa oldufWDuz 1GID detll, kuv 
garpten tehdit edilmekte olan vetU ve mlltblı oldutumua ve icap e
Keren Uzerine yapılan ileri t.a - deırae yalnız da ~rp etmete hazır 
reketi de tehir için yeni bir 

oldUğumuz ve blr muharebeden aon· 
tehdıt teşkıl ... tmektcdir. ra ıeveem•dlttmi• içbl mtıtteftklerl· 
Diğer taraftan impara r 

Halle SelA.siyenin vatanperver- miz vardır.,. 
!erden mürekkep ordusu Ha.be. ============= 
şıstanda yeni bır muvaffakıyet 
kazanmıştır. 

lngilız Hınd kuvvetlerinden 
bUyilk mtı.zalıeret gören Habeş. 
liler Tana gölUnUn 60 kilomeb 
kadar cenubu ~bııinde bulu • 
nan Da~ilayı ı l etmişlerdir. 
Bu şehir mavı Nılin yukan kıs 
mında bulunmaktadır. 
Habeş vatanperverlen Dangi

ladan başka GoJJ&m mmtakasm. 
dl mühim diirer oozı mevkiler 
de işgal etml terdir. 

fnJl,'flizler Dangtladan ka~n 

ltalyan kuvvetlmnl kovalamak. 
tadniar. 

L1BY ClEPHESiNDE 

Londra, 11 (A.A.) - Stefanf ajan. 
ama Trablurıgarptan plen bir telgra· 

fa gDl'e, Cerab-Jb Yahuma Sidftl İtal· 
yan Yolu Ur.orıı d"- u an tayyareler 
bu vabanuı timdi lna1lis kuvvetleri 
tar&fmdan muhuara edllınlf bulun· 
duğunu haber vermifl rdlr. 

Cer .. bub vahası Tl'abJu. çölOndıe 'Ve 
Tolmıktan taıatlıeD UO Jdlometn oe
nubundadl". 

lngilterej 
isti il ya 
teşebbOs 

edecek or 
Ancak bir ".IU4ıuaı-...ı1U111111 
orduau,, ismini 

Laadra, 11 (AA.) -
birincl lordu Alauıder, clt1a 
tam radyo ile ııetredilen bir 
tukt& deqtir ld: 
"- Bitler, Mlyllk Brltan 

istilOsma tetebbUa edecek ol 
bu ftSife kend.laJne tevdi 
olan ordu, bir mahkQmlar 
olacaktir. 

Geçen Hne 1at1J&11 ham' 
emrlni abmt olan baft ku 
bamamtyle mtlnhestm ol:m 
HitJer, bugtln daha iyi bir .. 
mlleceği 11mJdinde mkllr! 
rln aeele etmeel llmndıl'. 
kan anayilnln serf 8W'ette 
berlesımeetnln kendisi lcln ne 
bir manam oldufmıu pekl1l 
~e bahmdtılu tbnltsls 

yette Hitler, ytlzleroe, lımleree 
man delikanllBftl! muhaldıü 
IUıne eevketmekte tıereddOt 
yecektir. 

Alman ukerterl, ba 
yapmak ·~ bekltyor1ar. Pabt 
kı .idam mahktmJan stfıl be 
lar. 

Almanya için beHrmlye ....... 
bir Ubu daha ftl'dır: 

ttalyanm uiruml oldufll 
metler aebebiyte iki eeplaede 
etmek mecbarlyetfndecDr. 
da1"f blytlk muvattala,etle 
mihvere kUll Jallllnnt ama 
taamsmı tetentlel demettir. •.••• , .......... 
lan ta wıre edil 

Almanya 
italyan 

donanması 
ıstıyor 

ltalyanın timcliye kad 
buna razı olmadıiı 

haber verilmektecli 
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"Dayatın ilk muvaffakıyet ı;ıırlı soğukkanlılıktır,,, lddlu.sın. 
ela bulunan insanlar çoktur. :Bıı ı;ibllerln tdiikldlerine göro, o.r· 
zuları:rnızın, lnfiallcrlmizin, fikir ve hnynlleri.ınlzln me.nbamı 80· 

~"llk'".ı:ıınlılıkta Arar ve bo iincmli kuvete dayanarak bayat yolann· 
tln yıitürsek her l te muvaffak olmak kabildir. tld ellnl hlNlrn 
oğuklmnlılığa uzataa lnı;an i~ha ümltslzllk, hllııran olaııuı7.. So· 

ğ1ıkkanlılıb'l ortadan kaldmnız ha.yat sonsuz hir uçurum olur. 
Belki bu iddia dob'Tlldur. :Fakat diinya. iizninclekl ebedi ban11 

t lrtlR.) illlerlne rağınt'o, fıılırfünlar mütemadiyen fQp, tayyare, 
menni, tilfenk, bomba, forpll, zehirli gaz gibi ın-.a.naln öldunnek. 
t<>n i>Mka bir i~e l :ıramıyan seyle.r imal fl<lerlrnn, diinyanm :ra· 
hatı he.r dakika lhtiyat"rz \(' pata,·atsız bir elin kibrit çııkın:ıo;ilP 
knf,;mak tehlikesine maruz bulunurken, diınlamn hirka«; kU~in· 
de her gün yüzlerce \e yüzlerce adam ölilrkon, insanm ı;oğ-nk. 
ka.nh olmasına imkfin Yar mıdır? 

insan dünyanın bu h:ı.Iinl, kıuıh h.111• mımznralarınr ~oziıııii· 
ne getirince, en mlitea.ssıp soğukk.uılıl :ın bil«' nzlmll uılımla.rın. 
<
1
a, çelik lnuJeJerlndc bir ricat ra'jcsl hi seder<'k, tii~ lrri tırper 

mı., olduğu halde geri çeldleeelderl muhal.lmktır. Hem, böyle fr
d \e acı vnzl ·etler l"&rşı mda insruun soğukkanlı olduğunu iddia 
<'tl!IC".I, hu hbsiyle mağrur, koıtukJarmı kabarfma.Hı, haremağo. 
larınııı 'usln.t ve ı;cbn•t im.•;n~ri~ lı\ kıvanç dunnalarına. hcnzc· 
ın z mi? 

1mııı.nl:ır fUrlrlerlylr, hodenlerfyle, nyn ayrı vo hep blnlen 
~ üksclmok için ölUlt'rc hnsıp istedikleri noktalara ula~aya sa. 
'~la.rken, inek örlimc('ği kaparken, ktrla.ngıo l\r\lmceğl yu· 
tarkellt yılanı leylek öldUriirken, çocuk kuşa ö'kso karu'ken, ~
euğu kurt kaparken \"C nihayet blitün tıc-şerlyct biribhinl yer. 
ken, seni göreyim, gel de soğukkanlı ol? .. 

Maamaflh bütün hunlara rn~~n tn.r;lllzle.rtn oi;"tı!dcanhhğı 
pek me.oıhordor. Ve bo enerjik milletin bu hasleti blrÇ(JH ,_fü:el 
fıkralara mevzu te~kil etnıl<1tır. Hem canım. bu 90iukkanhhğl 
fıkralara i~had etıneğe ne lüzum 'arf .. Bogtin, siyasi dunımda 
aldıklnn vaziyet bunun en orijinal bir misali değil mldir? 

Mııamafih ynzmıı hltirlrl>en, ize, "hüsnü hatime" ltahilin. 
den İngiliz soğukkımhlıfönı gösteren b!r fıkra nakledO<'-eğbn. 

lUr ?Jyafet sofrnı;mda kadınlı eıtlekli l!le'kh on ld~ t.opJan. 
mı"ih, Aralannda bir de r:enç 1nglliz vardı. Falmt. in~llzfn yü:ıti 
hiç J:t\lmUyordu. Suratından clüşcn bin parça olaoakt! neredeyse. 
Kryfi, DCŞfYiJ yerinıle olmadığı belJJydl. Ev saJılhl ona. ttordu: 

- Bir pasta almaz mısınız? 
- Hayır, teflekkür C"<lerlm. G~lfrkf'n ycdiın 
- Bir ~y! .. 
- Tt"~ ederin1, pa~ ile ~tim. 
Sofrada somurtkan İ!ıgiliulen başka herkM gülüyor, eğleni· 

yor, konu uyor, neşeli fıkrıılar anlatıyor. E\· sahlbl daH~tU!oinln 
lH' esiz lıalinden üzülü .. ·or somuor· 

J ' ·' • 
- 01!.llba bir şeye canınız stklhm,. Neşeli, tuhaf fı'kralnr 

bil~ ytlzünftu'le. ufak bir tebessüm çl~lendlrmlyor. 
- Hayır ... C'annn sılnlmıyor. ~ gtlllp IJyle KebııltUm! 

Herkesin ruhundaki kasavet yUzUnden bellidir ..• 

Müşteri 

Kendisibe sağlığında. mezar 
Y'aptırma.k istiyorou. Taşı için 
r>aza.rlığa girişti. Cç yüz lira is
tediler. Vermedi. 

- lki yüze olmaz mı'! 
- Haydi olsun .. Ama bu mü 

terimiz olasınız diye... Sık mk 
bekleriz! 

Tezelden 
Bayan nüfus dairesine girdi: 
- Ka.ynanamm öldtiğilnü ha. 

her venniye geldim. 
- Ne zaman öldü? 
- Henüz ö1medi ama, dok-

tor geceyi crkamıaz, dedi. 

LAEDRi 

Gözyaşı 

Siz, tatlı uykudar uyandrnl
mamn acısı nedir bilir mminiz? 
Bu acı hiç bir acıya benzamez. 
t~: 

Bir adamı gece yarısı uyan
dırdılar: 

- Kalk, karın öldü. 
.Adam horladı, arkasını döndü 

ve söylendi: 
- Yarın sabah uyanınca kim· 

bilir ne gözyaşı dökeceğim! 

Sebebi 
- Bir senedir oturduğun pan 

siyondan neye çıkıyorsun? 
- Banyosu olma.dığmı gör

düm? 

~ günlerde celen haberler u. 
zak §ark meeeieein! bir kere daha 
siyasl"'t dünyıısmm. birinci planına 
çıkamınktadır. Çinde büyük h;r 

kıt'a harbi yapmakta olan ve mıh 

1 
wrlc bir tiçlii pakt akdebniş bu 
lunan Japonyannı cenuba dognı 

j sarkmakta olduklan vo buna mıı 
kabil Avustı-alyanm her türlü ttd
biıi aldığı haber verildi. 

Japonyanm uzak §&l"lrta yeni ni. 

zam kurmak emelfyle ~eme -
ğe teşebbfuı etmesine engel ola _ 

cak A VW5tralya.mn mukavemct:in -
den ziyade Amerika ve İng:ilt.cre
nin vuiyetidir. 
Diğer turnft.an Japonya uzak 

şarkta yl'ni ni1.am kurmasma ve 
bilhusa Çine hakim ohnaısmn mu. 
hatif bulunan Sovyet Huııyayı dıt 

kazanmağa bakmaktadır. Alman -
ya bu hUSW!ta tavaasutlania bu • 

lunmaktadir. 
Japonya bir ada memleketidir. 

Dört ada üzerindedir. Bu adalar 
şunlardır: Ade.lann en büyüğü <>
lan Hondo, Kiu - Siu, Şikoku Ye 
Hokkaid'dir. Umum mcsahuı 382 
bin 542 kilometre murabbaıdır. 

Fakat bu toprakJarm ancak yüa_ 
de on yedisi ile yarv, Bu bere
ketm toprak üzerinde yebnil iti 
milyon kJei yapmaktadır • .Tapcm,. 
yanın nil.fusu her MJne wmt•p -

man 800 bin kioi ~. 
Japonyanm merkal olan Tok -

yo dllnyanm en bO.ytlk telürlerln. 
den biridir, NMwa altı mn,oo 
l:işidir. 

Bu c.oğraf! vaziyet içinde bulu
nan Japonyarun denfP!ea kola~ 
abluka edilerek ikt:madt balamdan 
çok mllşkUl bir duruma &0kulaea.. 
ğı takdir ve t&hmln oluna.bilir. 

Japonya tarfhln en el!lki hnpa • 
ratorlu#adur. Japoayadati kral s0-
1llesl millttan ~ M0 MDesin
de lcunlmQltm'. Anımk Japon.ya o 
zamaadanberl P!I lrabmt 'N an • 
cak 15'2 eeneelnde Pil) Alemtyle 
temaea geçm.lştir .. 

Bugb Japon,..ma b8'IDda bu
lunan bnparator Hlrobito 1901 de 
doğmuştur. 12~ tlncU Japon Tenno 

sudur. Japon hanedanı kurulduğu 
zaman Atina ıehri küçük bir ka.. 
sa.ba;pdı ve FiraYUDlar Teb şehr:bi
de htlkilm 8ilrllyorlardı. 

Caııb bir Allah olarak kabul e
dilen gilnefiıı oğlu Japon imp&ra. 
tonı tebeMPDm &&le.rinde aU • 
ta Tokyodaki muuzam ııı&r&ymda 
yaşamaktaydı. Vaktini devlet ve 
orduya ait itler ve tabiat tetkik. 
!eriyle geçirmektedir. 

Japon imparatorıı fotoğraf çek· 

meğe, on yedi heceli şiirler yazma 
ğa ve golf oynamağa meraklıdır. 
Senede dört kere saraymdan çı

kar. 1924 senesinde evlenmiştir. 

Bugün beş çocuk baba.ıııdrr. 

Japonlar 11542 de Avrupalılarla 
temas etmeehine rağmen daima 
beyaz insanlardan nefret etmi.5 . 
ler ve onlarla hiçbir ticaret yap
mamışlardı. Bu hal 1853 senesinde 
Amerikahlarm Japonlan limanla -

t;•ıı •ı ·-~-:\ rmı beyazların ticaretine mecbur r Mm ~ bllyUk ~d..ıanru me:,k.um~: tam tan ""\ ~:':~.~':":' .:~:, -::~: •:.: 
0ZEN Film ve TAKSIM sineması bu defa da yaz ırkın te.1ılikeıı oıacağını zan 

ve tahmin eden Japonya fevkalfl. 

•sevimli E T ·ı= de kuvvetlencTek sarı bir tehllk" 

D
artistOMklNt R(IZOIK'I vJre U~':.tisfl~ış sud· ıeymŞankNecı11pıl_=_ halini aldı. 

JAPOS'\'ANJX UZAK Şı\RKTAKt 

\'AZtYlt:Tl 
Tıirkçc ısöuu, şarkılı ve sazlı bUyUk r;ark !llnılndc takdim edecektir. , 

E 

A.,k ve Vazllc anuıuıdn bocalayan ve nihayet vnzlfcıılnl 8.§kma ter- - Japonyanm dıe slyuetinde en 
lll ed{'n bir cloktor .. 1çtiınat hayatın bUtUn ncı Mbnelerfnl göstt>ttn mühim rolü oynıyan muhakkak ki 

iyi k llliğ! ve lruınnlığı tarif eden bir ııhescrdlr. _ 1 rlcly vekilleri M11.tsuokadır. 
'.ı:arm matinelerden ltlbıtr<'n ;;al ha e h kik t entereean bir 

S • M'.atsuoka a a en 

ı M sinem ası nd a 1 
tip:!:w ve kalben gayetle koyu 

........ , ... ~·"·lit,.~w IMM!lll~lll1.~l--•I- Japon olan Matauoka. çocukluğu 
'";~"'~"-''"'"'!ilılllınllllil!illllUl'JlilM'lll'jjYl"llM.hlll'Pll'•llllllffi ı ve genç talebeliği ile Anglo Sak-ı~lcınnım Hlllllll il 111 il son llemlne mensuptur. Amerika 

kahramanlığı bir destan... Cesareti bir efsane oltı.n da bQyUmtl§ ve tahııll etmiş olan 

ROL L F L y N N'e Matsuoka, hem Amerikan aksanı· 
na hem de Amerikan tabiatlerl • !3UvUk rej•sör MlCHAEI. CORTEZ yepyeni bir tıp yarattırdı d 

Bu akşa111 LALE'de oöracegıniz 
ne maliktir. Eeuen kendiel c 
bir gün: "Benim ikincl bir vata • 
mm da OregondUT,, demişti. 

FU \ "817.CA 

BAKIR ADAM 
Hakikaten Matsuoka bu zlrant 

memleketinde bJr Amerikalı tara • 
fmdan bUyütülmilş ve Univorsite 

tahsilini de böylece Amcrikada 

yapm11tı. 
&§2.:z ERHOLL FLYNK'in • GUzeI JOAN BLONDELL'lc çevirdiği Matauokanm diğer bir bueusiyetl 

en ız ı bir mm • Masum bir gencin en bUyUk gün&hıdD'. I' de 
72 

milyon Japon arumda an-
OIKK.AT. Denizde, havada, karada vukua gelen aon hnrpler lşllfk hl ekallivet 

TUrkçe BRlTlSH Pnramunt Jumaldıı ,. rak 360 bin k r rf · 
1 "·"

111

"ıııın""""I! Yerlrrinl1J evvcldm aldınnız. Tel: 435!!5 - teşkll eden hıistlyanlnrdan bl 0 -

U1&111ark •lı.aaı 
lrarmak ıstt1en 

Japonya 
harp 

ederse 
iktısaden 
mahvo~ur 

mı'uııdrr. Allaha f<'vknlad<' l.ııt~lı o 
lan Matsuoka sulhiın ınuhaf:u:a -
smdan bahs<'derkc>n de Allah hnk. 
kı için düşünınt'k ı;ızım oldugunu 
söyler. 

Japon~ n kn l'!jlSındn e\'VC' lfı A -
merikayı görmektedir. J<'nknt Bir. 
!eşik Amerika İnglltcrcylc nıüs • 
terckcn hareket etmekte o!<lıığu • 
na göre Japonya bu büyük ve d". 
niııci demokrasilerle karfJılaşmak 

mecburiyetinde kalacaktır. 
Japonya ikfncl bir mace"raya a

tılarak bütün kuvvetlerini sefor _ 

ber etmekten ve Uç ecnodcnbC"ri 
Çinde Çang Kay Şek ile mücadele 
ederek kazandığı avnntajlnn kay· 
betmekten korkmaktadır. 

Ja.ponyanm Uçfincü bir~ -
si de Sovyet Rusyadir. Almanya. 
nm bütün gayretine rağmen Sov
yet Rusya ile J~ arasında 
bir anı'P'ıya 'fV!lamamıfbr. Ja
ponya bir taraftan İngiltere ve A· 
meıika a.bbakuma brf1 koyı.ıbil • 
met ve difer taraftan da arkasın. 
da eüpheU bir Sovyet Rusya bıra· 
karak harbe girl.smoği nsla dUşi.ı

ne miyecektir. 

JAPON\ \ ·ı~· IJ\1'1:-,Al>İ 

\'J\Z•ı E'.fj 

Japon idarecilerini pek çok dil. 

§ÜDdUren bir mesele de mcmlc>kı • 
tin iktı15adl vazlyetldlr. Jnponya on 
senedenberi Çine yayılmı.ı plfinnu 

tahakkuk ettirebilmek için bUyük 
bir ukeri, ımıai ve mali gayret 
aıfetmektedlr. Şimdiye kadar Ja 
ponya bunu bUyUk isUhsalAtfyle 
kaqılamıltır. Hindistan ve prki 
Afrika plyaaalan Japon piyasala • 
rma açıktır. Japon ipliklen "'e 
pamuklu mensucat buralarda çok 
müşteri bulmaktadır. Fakat son 
zamanlarda yani harpten evvel 
Avnq>a memlcketlrri Japonlara re 
kabet etmi.§lerdir. Nihayet harp 

milbadele sistemini bozmuş ve Ja 
ponyanm en bUyUk mU§terisi olan 
Birleşik Amerika Japon iplikll'rl 

ne boykot yapmıştır. Ameıikalı -

!ar: "Japonlar donanmalarını bi • 

zim kadmlarnnızın giydikleri ço • 
raplarla yapm13lardır.. demekte -
dir. 

I<'ilhaklka bu söz doğrudur. Ja. 
ponya Birleşik Amerlkaya sattığı 
ipeklilerle kalkınmağa muvaffak 
olmu~tur. Halbuki bugün Ameri · 
ka Japon mallarını almadığı gibı 

Japonya fi<'IU anlaşmayı yaptıktan 
sonra Amerika Japon eana.yilnde 
kullanılacak her türlU iptidai mal
zeme ih1·acını da menetmiştir. Fa. 

ka.t Japonya buna rağmen yayıl· 

ma &ya.setinde devam etmek ar • 
zuımnu gBsteren Lsaretler vC>rmek. 
tedir. 1927 sC'neslndc de Japonya 
nm bütün dünyayı istila "tmek 

plfuımdan bnhsolunmuştu. O z ı 

manlar bu plfın Mikado mecllsind" 
Baron Tanakn tarafından ilerı sü
rülmUıı ve sonra rel!lmOn tekzip o. 
lunmuştu. 

Buna rağınPn Japonya 1932 sn· 
nesinde Mançulj'a ve J<'hol'O zap 
tetti. 1936 da şimal' Çini isUlli 
Nankin, Hankeu ve Kanton şehir· 
!erini ele ge<;il'di. 1938 de do mU. 
him bir Us olnn Haynan adasını 

aldı. BugUn Çang Kny ::::ek oı'l.iuln 

rınm mukavemete knhıamancu 

devam etmekte olmalarma rağ • 
men Japonya §imal de Kor11 yan. 
madaıundan Hindiçlntye kadar bü 
tUn Çin ııahillcıinl ellerine geçir. 
mi§ bulunuyorlar. Hattd Fransn 
ile ufak bir anlııamaları da oldu 
ğuna göre Siyam körfezine kadaı 
uzanmışlar ve orada İngilizlerin 

en muazzam uu.k eark üuU olan 
Slngapura c;nrpmışlar dı-mektlr, 

Japonya Avrupa hfıdle<:'krlnl yn 

ımıdau llilill> 1.-aerkcn bırdcn\Jırc 

m:ak şarkta mi.ilkUl bir vaziyete• 
girm" tır. Avrupalı dostunu mcm· 
nun etmek ıçin hiç değilse 1ifzan 
bır iş yapmağ& kalkarken kendi· 
ııi, esasen fakir olan me'Irileketini 
ıktısadi güçlüklere sokmuı;tur. 

J>O:\"AKl\IAl.Al:I 

Eğer Japonya Amerika ve in. 
giltcreylo uzak prlı:t.a hır hıırbe 

girerse bu harpte başlıca rol oynı 
'\"acak ol<ın ilti lmsur donanma v<' 
l.av::ı kuvvetlr rıdir. 

il''ilh kıka Çin harbi bu kuvvet

len 'rprattırmamıştır amo aeab::ı 
Japon donanması Amcnka~a ku. 
l'jl ko) abıl:r mi? 

Japonlar donanmaları Ur.erinde 
bUyUk bir ketumiyet muhafaza et· 
mcku~dirler. 1937 soneslno kadar 
donanma ba.kımmdnn dünyada ü -

rüncil gelen Japonlar belki de o 
zanıandan sonra deniz kuvvetleri 
ni arttır:ml§lardır. Fak&t bu kuv _ 
vetıcri nekadar artmıştır. Japonlar 
bunu sır olarak sakll\orlar ve bll
h•ısı;a hali in~ado oları gC'mılc•ri 

tınkkmda hiçbır malümnt vermi • 

· ~dar. Bugiln Jnponyanm mevcut 
hnrp gemilor:I şunlardır: 

Dokuz zırhlı, on iki ağır kru • 
\azör. vmni bC'~ hafif knıvnzör. 
nitı tnn;arl'.' g~·misi, yUz on dcs • 

tro.ı:er. yt>tm s denizaltı gemisi ... 
MUtC'hass·slu Japon donanması · 
nııı artmnktıı olduğunu e6)•1Uyor • 
lnr. 

Buna mukabil hiç İngiltere he

s·tba katılmasa bile> Amerikan do. 
nanmasınm Japon}aya karşı kA.fi 
.;r!C"CP~İ görülür. 

.\mcriknn donnnmnsının kuvveti 
şuduı · On bes zırhlı. dört lnyya· 
re tn~ıma ı;:cmisi otuı: kruvazör, 
ıki yüz on be ıorpıto, sek&en dört 

... mır.altı ı:;emh:ıı. 

.ı"ı.lnız<>a bu büyük parçalar bi

le Japon donanmasından ilstlln • 
aür. Sonra Amerika şimdi eetilil 
ıdbi iki OkyoııuL ta dövüşmek mec.. 
burivetini hissetmez, çilnkü Atlan
tik Ob·aı•uııu ~amamcn lngilizlere 

tcrkcdilmı~tir. Bundan maada u • 
zak f;arkta JWk c;ok lngiliz hava 
ve deniz kUV\'PLİ \"ardır. Singapur 
dalına Jnpon1nn korkutmaktadır. 

ctn llAUP SAHASI LAZIM 

Amerika ıll' Japon)a harbe tu 
~uşsalar bıle nerede' hnrbPdecPk· 
ler? •. Aralarında dünyanın t'n bti 
) ilk Okyanusu vardır. Ancıık A. 
m<:'rikaııın bu Okyanusta lngilizlor 
dı-n kiraladıklan üsler olduğu gi

b!. Singapur, Manila gibi kuvvctlı 

lnglllz Usleri de vardır. Sonra A • 

merlkanm Felemenk Hindl5tam • 
om hukukunu muhafaza için har
be girdiğini kabul edersek Amc • 
rikanm Felemenk Hlndi!ltanı Uııle
rinden de istifade edeceği tahmin 

olunur. Amerikan ve İngiliz deniz 
ve hava kuvvetleri doğrudan doğ. 
ruya Jnponyaya tanrı-uz için Jn 

ponlara nispeten Y•km Uslordı.>n 

hareket edebilirler. Fakat Japon
larm ne Amcrilta)a ne de lngilt<'. 
reye taarruz edebilmelerine imkan 

ve ihtimal yoktur. Blnaennleyh 
Pasifikteki hnrbin daha ziyade bir 

abluka ve yıprandırma harbi olma 
sı beklenir. Bundan kim zarar • • 
d •r? Amerika Jn.ponyaıun ipeklll" 
ı inden vazgeçeblllr. l<'aknt Japonya 
Amerikan demiri. petrolü, bakırı. 

pamuğu, hatt.A buğdayı olmadnr 
, aıııynmaz. Bilhassa Felemenk 
Hindistanı ile yaptığı tJcnrPt dC" 

ltesilirnf" Japonya ıkUsadl'n mah 
volur. 

GC:\·.:~tN ooı.r KAUAR 

\PER};Ct:K 

1ste bu vaziyette bulunnn Ja • 
pon~·a harple sulh yani bir der<'cr· 
ve kadar ölümle hayat arasında 
karar vermek vnzi)'et.indedir. im . 
parator garplı dostu ve müttefiki 
Almnnyanm tesirine kan:ırnk mı 
dır? Şimdi güneşin oğlu muaz1.ıım 

arayındakl mukaddes odasına 

kapanmış ve kimsl'nin girmesine 
mUsaade olunmıyan bu odada kral 

Rülalcslnin sembolü olan mukad • 
des ııerveti, aynuı, kılıcı ve yel. 
pueııi ırarwmaı<hı mP.m11>ketinin 
mukadderatı ile nlfıkadar karan 
dUşUıımektcdir. 

Acaba kılıcı mı kaptıeak, l 
!> elpaaeyi ~ milletine 8Crin 
ulh hava1ıı mı ~ektir! 

,J .\f'ONl' ANlllı. ZENGİNLİKLER 

Japonyanm başlıca tabü zen 
ginliklflri ~. tatlı patates 
moyva, ipek ve kiı.ğıt istihsı.ıl ve i 
mnlidir. Fakat memleket dahilin 
df .stihsal olunan pirine;: ve Uı. 

Pil tnt<'s istihlıi.kc bilf' kafi gelmez, 

A) rıca Japon sahillerinde inci 
•rıdyt len de c;oktuı 

Fakat buna mukahiı sana) 
maddelc>rindcn hiçbiri Japon~ 

yoktur. DPmir, bakır. J'K'trol. ka 

çuk, fosfor, pamuk \"C yilnden 
men tamamen mahrumdur. 

Bütün ham maddesini dışard 
temin etmC'siııe rağmen Japonya 
nın yüksek bir sanayfo sahıp < 
duğuııu da teslim etmek icap e 

J aponyanın servL>tlerlrıd<'r 

de balıkçılığıdır. Ja.ponyada l ı 

yon 600.000 balıkçı vardır. Japo 

yanın balık n\•J filosu dUnl ıdn bi 
rinrıdir. Bu fılo 1({; buharlı v'n 
pur, 3 bin motörlü balık gNni 
ve ;105 bin yelkenli bah!t avı gc 
misinden ibarettJr. 

Japonlar eenede (2.150 000.000) 
kilo balık ve yedi milyon inci .is..: 
tridycsi avlarlar. 

Eski Ho'and 
başvekili 

Vatanına hiyanet 
etmemi§, Almanlar 
tarafından kaçırılmı, 

Londra, 19 (AA.) - R<Jyter: 
Londrada bulunan Hol:ında hü , 

kiuııeti soo günlerde işgal alllndn 
bulunan araziye geçen eski B~. 
vekil CRI Gtıer'in Almanlnrııı bir hi· 
le8lle kaçınldıft hakkında m::ıtbu
atta intipr eden bir haberin SJh· 
hat.ini tahldk etmektedir. 

78 )'81Jnda bulunan dö GcC'r, Ho 
landada bulunan kansının hnstı. 
olduğu hakkında c;ıl~arrlan bir ha. 
herle tuzağa dll~lirülrr.iio;ttir 

Bu suretle eo;ki Ba~,. kil bu dü 
rüst olmıyan harckPli ·npmağr. 
sevkedilmiş ve Holnndn hliMmPtı 
de son günle" ıe bir br>yanna.m 
ne!P'Ctm1ştlr. Matbuatta intl.,ar e
den haberlerP ıtÖl"(' Alırınntor R 
dö Geer'in Hol .. :ıdny" c.'ltmes1nn 
müsaade elme·ıi-=lı:ır ve Almnnyad 
al•ko,·arak k ~ndiııinl isticvap et 
mfcıın,.flir. 

Dö Gc>er tngilt('rr> hakkında 
rr ·lümst vermPkten imt'na Pttiği 
\<': hanst'dllmlstlr 

HABEP' r 
buın tdcası 

1 ı--ı-~ı--o 
2 1--6-+-+-

l '--+-+--

J 

Soldan ağa: 
l - Harpte ölen (iki kelime), , 
Namualu, mecruh, 3 - BO§una u 

çup gltıneklik, ümit eden, 4 - liir e 
dat, derdllnln feryadının tersi, 15 -
Arkasına bir (§) getirirseniz aJzmı2. 
da bulurınınuz. tenı çevirin sinirli olur 
gll.zel sanat, 6 - Mektep, sUrUyen 
7 - Asyada bir nehir, yakıcı bir §e) 
çocuklara bununla anlatır, 8 - Kudı 

ran, gayreUn tersi, 9 - Kader, ism!ı 
tcral, 10 - Pederhı yan&, getiren 
11 - Sur {iki kelimeJ, 

)"ukantaa .,.tcya: 
ı - Bir hA.dlS<:nin cereyanını göz

lerlle gören {iki kelime). 2 - BIJ 
cim kabad&yılık, nezaketııl.z bir ,ekil 
de, 8 - Bedava vennekllk, milli, f -

Bir 1.§1 yapmaklık, birini yürlltmek ı 
çln .erilen kumanda, 6 - lran dllindr 
11u, tera çevirince derinde bir yer olur 
6 - Btıyükce bir dellk yapan, &fa 
edatı, 7 - Dokunup duyma hla81, ef· 
aanev1 büyük hayvan, 8 - Bulmağ 

çalı§mak, tera çevirin ileri geri sö. 
.öytlyen olur, 9 - lranlıl&r (ekmek)< 
bu ianıl verirler, kraliı:e. erkek, 10 
B&)'aD. alfabeden iki harf yanyaııa 
11 - Bir ağaç, bir emir. 

10 DUIDU'alt bulmacamnın halli: 
ı - Mldesl§işen, 2 - .Aatdc, lrlct 

S Nabi Amak, M, 4 - A, Ebe, .A 
na, 5 - Sek, Dul, Rey, 8 - ı., Ne 
Kola, 7 - Ttir, BukUlen, 8 - Orak 
ZulUm 9 - K. SUpUren, 8, 10 - h 
Jııım k, Fe, 11 Btı111.t. K, Fl'l 
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YABANCI Dil DERSLERi 
ALMANCA (6) 

(Her h&kkı Haber gazet.eame aiWr.) 

RENATt: 

Storm 

VI 

ı. ''S"art 1?" ıochrte2 Mutter 
Po&tu.ck!ICh, \\lt' entrüıı~t1 llber 

ffllle ~ lib<>rflü'4!dge4 Frage. 

01dddcrım11rP! Dıd mag de Herr 

wull IU•H·n (ı:,laubt-n) !" 

* • * 
2. Xoch langt• mus!>tf' leh •n dle 

4iıM!hwabst<>dtcr Hexc denken; aach 

ta~ leh nach 'e1'!4Chiedencn Selten 
hin aoch manl'he ı; ragrn nach lh. 
rem al.beren ('~hick: allein was 
~latft'r Pottsac1'~h nh·ht rn&hlt 
hatte, das kon•ten au<'b andere 

nlcht t>rzihl«>n. 

S. l\llr ahntc7 frelHch nlcht, dU8 

kıla ille Antwort in nicht11ter Nibe, 
dAM leh ıılc aaf dem Bodm11 mel· 
11e11 elterllchen HauM!!I bitte llD. 

cılte11 föOllf'll. 

.ı. Vlele ılalıre naebher, da leh 
ılleıte Dlage linpt vergeı911en hat
ta, HM lıeh vor elDtır dort IMıDel
te gestellten Sebatalle aas meL 
Mit OrıoM, .. ten Hausrat' ancl 
k:Nmıe in lbl'ftl Schabfiebeını 

uaclt deMM!ll Briatlpmt1brlden an 
metne Gl'OHSlllutter. 

a. Bel dieser Gel'°'geahfit11 llel 

mir ehi Heft in aa~ea8dlelnllıeb 

noeh ~iel alt.erer ~rlft ill elle 
ilinde, 11 welchei leh, naebdem 
,.piler noeh eln demn&ch11t n er

"'illaeader Fuad bbazagelmmme., 
11119llllleltr la Melıstıehe9dem ..-. 
tellfa,. 

6. An der Schrelb- lllld Vor

tl'ap~ 1ııabe ..,.. "° .. w --
dert, al'i zar lebencllgena Darıttel-
._Jt det11 tahaıt~1= aö .. eneldeıl; 
• eblzelnen St~ltf'n fllr IDUlche 

lAMr dclldcht kaam geaag; aa 

dem İnhalte selb8t "'t nlcllt von 
mir ~rilhrt "orden. 

RENA~ 

Storın 

VI 

1. Pottuckscb ana bu kadar 111.. 
zumsuz bir sual üzerine hiddetlen
nllt gibi yağız mı? hem de ne ya
ğn ! inan ki simsiyah bay diye 
haykırdı. 

... *. 
2. Uzun zaman Scbwa.bstedt'll 

bUyücüyü dil.şUnmekten kendimi a. 
lamadmı; batta muhtelif yerleı
den akıbeti hakkmda bazı maHi. 
mat toplamak iatedim, fakat Pot
ta.sackech ananın anlattığına kim
se bir ş~ ilave edemedi. 

S. Hakikatte, bunun cevab nı 
tamamen muhitimde ve hatta ai. 
le yuvamm evrak mahzeninde ara· 
mak lbnngeldlğinl hiç aklıma hile 

getlrmeJD.1'tim. 

4. Bfttlln bu şeylerin hatımn. 

dan c;ıktığJ birkaç ~,ı sonra, bil -
yUk babamm cşyaaı arasından çı
kanlftlll ve btr y&na atılmış olan 
bir çekmecenin önilne oturmuş 

çekmecelerin de, dedemin nişanlı. 

lrk zamanında nineme yazdığı 

mektuplan tetkik ediyordum. 

:5. Bu münasebetle yazısı çok 
eski olduğu vazıhan belli olan bir 
defter elline geçti, ki bu deftcıi, 

yakında bildirilecek diğer beklen
medJk bir bulut dolaymile, nakle. 
dQwum. 

8. Tur ve ifade tarzını bana JU. 
zumlu PirllndQIO nlap&t.te değiş

tirdim; belki bfrwk okuyucular i • 
çin bazı yerlerde bu klf'i bile de
ğildir, çUnkO ben bile metne oil. 
fuz edemedim. 

(1) Yağız mı? (2) 8Cbreien, bağırmak, haykırmak; vor SchmPrz 
acbreien, ağndan bağırmak; 8dırle (hil hlkiyelri) bağırdı. (il) en 
tr1laten, gücMlmek, kızmak; tlber etwae entrilstet sein, bir şeye gil
cenıniş olmak, bir şeye kızmak; aufa höchste entrüsten, öfkclPnmek. 
(4) Lüzumsuz, abes. (6) :MUrekkep karası, kapkara. (6) tun, yap. 
mail; tat (bil b.iklyesi) yaptı. ('1) ah.nen, şllphelenmek, içine doğ· 
malr, kalbine doğmak; ahnen la8aen, hiasettirmek: ee ahnt mir, içi. 
me doğuyor. (8) Malm!n. (9) HaUBl'at = Hauegeri.t, mobilya, ev 
efYUl. (10) Gelegenheit, fırsat, vurta; bel Gelegenheit, milnasebeti 
le; bel dieser Gelegenheit, ba mOnasebetle. (11) fallen, dilşmek: je
nem in dte Hltnde fa11n, bir ~ elde etmek, ele geçirmek; fiel (hal 
Jdklyesl). (1Z) Matın, muhteva. 

ANALiZ veTEORt 

•tat.idi dbnlelerla kanhqm ........... Wr fikir edbunelr leln 
.......... tabloya tetkik f'dtnlz: 

ASLI VE lltlSTAIUL O()'lfı.r.r.ng 

= 
~.. t U! ' . ~ ~mnnc-

'a,11 tu.u.o ... , .-~ -
1 ;ıi 1 • -

·-• ftllıt ..... .......... 

tlıt IZctıu u l)ııbtn g r•n ttn J.!cl)tt ll)rt ~fit ır 'l>utıfılıd t et c t 
I

Adwrb I~ ı.. ObJ~l.;k. Ollj .ı At1'""b :'il 
oJ r. D t..·OhJ . .ı\dwrbiaı kk. OhJ. Adverl ıdi 

o:: • • l)alıfn brm f!ttı gtftml ılır< ruflt lif 'l)unl)fıdi ~ 
J od<'r A ,ft .oı nat..-Obj ı\dv r l ıııl Ad rh ,r 

r.,. , tıobrn r i!ım gclır n uı- t>urıfJiııfı cı~ 
rz. A • ObJ. d\etb11l D• Obj. Ad" rbı:\.I 

eır Jıobcn jıc !ldltnt rnı 2cJıtt 1lUt :»ur.t,J dJ Cll(l'!!' 

f Akk ·Ol~ 1 Oonitnr Ob) ktJ A~ 1 
b n ı:dır t lem • (l;ıuı 9cuı tllııt ,.,., r 

ı t r 1 d) •k{1146 5ctrr.acns ~l!f fır~ [;t 

BABSR-üpmpaetaa 1fi1 
• 

IBag_lara, ba11anlara 

1941 senesnnn 
Evinizde kavgasız 

geçirnıek ister nıisi.niz? 
O halde şu kararları veriniz: 
• Kocamla Rimdiye kadar ara /yemekten sonra onlann araaındı. yakmağa çabalamaean lik yapmıyacağım. Politika 

mızda geçen kavgaların hepsini hakim vazüe görsün. • ArJr.adqlarmı en getirdiği selelerinde kachnlara koltuk 
unutacağım ve onun karşısında * Kocam gazetesini okumadan r.aman aurat etmiyeceğim ve onu malt onlarla mUnakap etme 
gayri memnun ve betbaht bir ı evvel içinden yemek tarlflerini hep ihtiyar kadm akrabalarmıızı iyidir. 
çehre takınmıyacağım. ve bilmeceleri kesmiyeceğim. ziyarete mecbur etmiyeceğim. *Onun tasarruf etmek gayret-

>'; Arkadaşları yanında koca- * Ev masraflan için bir bütçe * Ona phlrde görülecek işler leri muvaffakıyetaisli)de neu~• 
ının ufak zaaflarile alay etme- tanzimine çalı§acak, ay bquı- vermiyeceğim, blltiln .illeri ben lense bile onunla ÜlY etmi-
meği tecrübe edeceğim. Çünkü dan evvel ondan para istememe yapecalım Mektuplan da ken· ğim, ona k&l'll minnet.tar g6rtl 
biçare beni dövmiyecek kadar ğe gayret edeceğim. dbn pullayıp kendim poetqa ata neceğim. 
medenidir. * Bir sene evvelki elbiselerimi cağım. * Pişirdiği yemekleri bir 

* Kocamı sevimli bir ehli hay- değiştirerek yeni şekle koydu- • Sabahlan o gidinceye kadar aö7lemeden yiyip 
van gibi telakki etmekten vazge- ğum için kendimi fedakar ve bed yüaümU gözllmU ve kıyafetimi methederek, minnettar g6rllnece-
çeceğim. baht göeterm.lyeceğim. dilselteceğim ki, •qama kadar jim. 

* Kocama "bugün çok iyi gö- • Eğer gece kocam sokağa benden tath bir hayal nk'•en. • Tea.dtıfen yllzllme Pl~mlll 
rünilyorsun" dediğim zaman he- çıkmak isterse buna canımın sı- • Şakalanm ve ntlktelerini kapamak itiyaduıdan ftlBıreÇec!ıe".I 
men arkasından "fakat git ber- kıldığını hlssettirmiyeceğinı. E- yüz kere de dinlemif olmam, her ğim. Havadisler ne .kadar ent;ere. 
bere saçlannı kestir" veyahut ğer ona bir akpm bile emniyet söyleJillnde k•bkabalarla gtile - san olursa olaun guetemi yemelr 
"fakat şişmanlıyorsun düğmele- etmiyecek kadar itimadım yokdu ceğfm. ten 110ma okuyacağma. 
rin kopacak" sözünü ili.ve etmi. ise onunla ne diye evlendim. * Kocam eğer bana dar bir za. • Gündüz, ilim beni çok ~ 
yeceğim. * Eğer bir başka kadınla a.ı. manda ,.aeğe bir •Wafir getire muş olsa da teklif ettiği aman 

Kocamla bir yerde oturdu kadar olursa bundan çabuk vaz- ceğtni haber ftlW de onu b.r§ı· tiyatroya veya sinemaya gftmei'4t.I 
ğumuz zaman bana işleri hak- geçmesine çalışacağım. Muvaffak layacak bir vuiyette olacabm. nulaıımıyacağım 
kında bir şeyler anlatirsa sözle- olamazsam kabahat kendim.in- Ve bundan dolayı kendimi bir •Tavı._ poker ve bezik o-··~ 
rine a.li.ka duymağa gayret ede- dir. Demek ben kadın değilim. kahraman addetmiyeceğim. ~ oyununu tenkit etml 
ceğim o tam ateşli ate~i konuşur BaBka kadınlara bakmaktan • Kocamın f!Jfl w gocakJar llak- ğim. 

ken "şu geçen kadının mantosu- zevk duyuyorsa bakmeeına mlnl kmdaki f"ıldrlıerinl \"2 nulhatlan- * Çamaşırlanmı kendiliğimd 
nu gördün mU ?" gibi bir sözle olmıyacağım. Ne olur o bUtiln ka m arada bir dinleyeceğim. bulmaja çahpcak w çorap p 
onun lafını kesmiyeceğim. dınlar içinden beni intihap etmiş • Fildrlerlne kıymet vercUiim1 ztıntl açıp: "Gamleklerim ne 

* O gelmeden evvel çocuklann değil midir? göstermek lgln yemekler haklan- de?" aJye ciyak ciyak bağı 
arasındaki kavganın bitmesine • Akşama kadar sobanın sön- da yapbiı WJddlere ..- umt- yaeağım 
gayret edeceğim ki, o geldiği za- memesine gayret edeceğim ki yacağmı. • Eve dostlan miaaf'ır rmmttt 
man ev sakin olsun ve o ancak geldiği zaman o da a)'rlea soba • Saheblan kahftltımnı km· ama.n onlan kendi dnat.1&P11111t 

ı Bu autunaa okuyucwarmıu;m •• 
ıetemla J&nnıdakl kuponla l>lrllkt• 
föndereceklerı 

l:VLENKE l"EKLlFLEIU, l~ AJtA 

MA. llŞ VERME. ~ 8ATIM 
~hl ticar1 mahiyeti tı&b olDUyaa aa 
~llk ııanıan paraaa Hfroluaur.) 

Evlenme teklilleTi 
• Mali vaziyetim yerlnded!r. Orta 

ya.;lı l>lr erkeğim. Her eyden evVf~' 

t nılz ahlAklı, cazip, 11en gü7.el 'lllrı 

ın, balık etinde orta boylu, ev ı 1 n · 
ne Aşina tahsıll ortad n az olmıyaı• 
gezır..?kteıı ve eğlenmekten aMı ı 

.:evla e\•lndcn de alabilen fakir b!r a 
ilcden ktmsesız bır bayanla t.ıı.nı m k 
Vd ha.yat geçirmek istiyorum. lstıyen 
lerln Haber gazetesinde {Xl7Xl ru 
muzuna müracaauan. 

• Hu.ııuBI mckteplenlc ögretm nim. 
Ayda el!me net ııeksen yedi Ura ırc<;

mektedlr. Dinç ve çalışmaktan yıırr.ı 

yan btr karaktere sahibim. \ • in sa
yılmam. Boyum 167, kilon. f7 ıUr 

Şimdiye kadar clddl hiçbir ha.atalık 

geçirmedim. 25-30 yaşında tercihan ka 
Jabalık hir aileye mensup olmıyan. e· 
vı.ııe bağlı mlltbııuip vücutlu bir ba
yanla (dul olmasında mahZur yoktur) 
lalu§mak ve melftlt bir hayat Ptlr 
mek 18tlyonım. Tahsilinin orts> !l\n ek
aılk oımamaaı, bllhaasa gözlerinin gü· 
zel olması p.rttır. tatıyenlerln °'Haber 
gazeteel VUJtaslle (D. 2) rumuzuna 
mektupla mllracaatlarL 

• 39 Yll§md&yım. Y.,rma mUteı:a.rip 
kbuealz, dul bir ~ hayat tr'Jl'
mek ıattyonım. ÇocuğU bulunmaması 
ve g1lzel, caztbell, mUtenaalp vücutlu 
olmaaı JAzımdır. Renk mevzuu:ıı&hı! 

değildir. Kaza.Dcım lylnln çok tı;ıtüo 

dedir. Jılerhametll. edepli terblyeJ1, 
refik. evci, ııerbeat huauaiyeUerlnln 
bqlJcalarmı haiz olabilecek karakter 
de bulunmalıdır. 

ı.tlyenler iade edileceğine iııaıwra~ 
Haber p.zet:e.ııl vasrtaelle {U 97) na
musuna mektup yazab1Urler. 

• Yqım 38, kazancım ayda ı.70 

lirayla 230 arıuımdadır. Hayatta iki 
erkeJt kardetlm ve bir annem var. 

dim ~ . gibi bbul ecJeceiim. 
• Ona aBmfn n1ai oldutunu • Kanmm ~ önünde kendi• 

göstebiiet fıilatini vermek için sinden daha genç ve daha 
davetlllerimia olduğu am'#n c!a- bir kadım görmemeye yemin ed 
ima onun fildrlerini lrabal eder rim. 

vücutlu olması IAzımdır. latiyenler ı görüııeceğhn. • Duvara bir çivi mıhlamalll 
nde edileceğine emin olarak bir fotoğ • Odalardan birinin pldini de veya elektriği tamir etmem llzım 
ratıarlle Haber gazete.inde <B.B.) ği§tirecek oluraam onun ba hu- gelinre bunu, kanmı yalvartma• 
I ş arayanlar eustaki fikrini eoraeaima. dan yapacağım. Kıskacı, çeldd 

• tatanbul erkek llaulnin çınuncu Baylar! aiz de 'u yerln~en kendim alacağım. Ta• 
ıı:nıfmdan iki ay evvel taac1ı1ma111e aı- kararlan --=-:- .. mir bıtinceye kadar kanmı ~ 
oım. Be§ ay Mecidiyeköy mf'llll.ha ,.. ........... 
fen heyetinde çalıştım. Bonaerovta .. * Karımı harcadığı para "ak- mmda tutup ~a yardım etmetd 
nU~ce hllBnüballm vardır. Bu iş. yahut kında ishlıtaka ,-ekmiyect!ğtm. ni istemiyecegım. 
l<AUpllk g1bl bafka bir işte ça•14ırrm. ıır Kendimin hazan çok pahah • İşimden döndüğüm zaman 1 
btiyenlerln Y.B nımuzuna bil 11:-mP bir kıravat aldığımı dtl§tlnerek çeri fena bir çehre ile defil. gtı 

'"'; llk ve o.-ta okullarda trıı.ıı oscıt. parfum alıyor diye homurdan • ler bir ytizle gireceğim. 
riyaziye, tUrkçe deralerl vemı<k wtt· mıyacağmı. . *. Herkes yanında ona çok 
yeo bir bayan vardır. l'lt"IK:ııer1n ::: Mektep veya askerlik arka· dığim bir insan muamelesi 
IR.t. ı rumuzuna mektupta mUl"ft<'llllt. dqlanma iade edllmiyeceğini cağım ve ona tesadllfen yanım 
ıan. lbildi-·m ralar ikraz ..+-h- bulunan bir insan gibi gö · 

Llaenln n lncl emaına du"m •41. . gı pa . ...w.&U,,'""'e- ceğim 
yorum. Bazı eebeplerden dolayı ııgıe. ğim. Bu jest benım gurunımu ok · 
ıerden sonra çal1fmak mectJoınvetta- §ar fakat kanmı hid<tetlnden çıl-
deyinı. lstlyenler Haber gt"A"lt-~ (Ç dırtabllir. 

ÇI rumuzuna müracaat. 
* Llııenio J inden çıktım şimdi btr 

aYUk&t yanında •eya resmi •e tıı.uıu9' 
müeueaelerde iş anyonım latıy.-uı. 

ı1ıı Haber gazeteal vıwta111le ı U Y. j 
romuama mtlncaatlerı. . 

• 17 yqmdayrm. Ortam'!'ı.t .p ııe 

kiziDcl mmf olgunluk lmtlhıuı•aı nıt\ıı 

engele kaldım. Bir yazıhanedu •eva 
herhangi bir müeaseııede kAtt••l'l! w. 
ya buna benzer lflerde çahşahlltr!m. 
Ala.kadar olacaJdarm Haber ':''l'~test 

vuıtaalle (K.B.) rumuzuna P.!Ut'llca 
allan. 

• Lt8e mezunuyum, yükıı.:ıı' t.atMıı•~ 

deY&Dl için hayatımı kazanma.... mroc. 
burlyetlndeyim. Berhangt bir mu.tar· 
9ede Otleden aoma çabf mak llvP\" b 
anyonım. Allkadartarm Hatııet- ~ 
t.esl YUıtaslle (K. z. 23} :'l.l":"la.~llUI 

mtlracaatlan. 
• Dakttıo mektebinden mezunum 

buna &it elimde ıahadetnamem de •ar 
eert yazıyorum. Blçblr yero. ~ı-..ıu 
dDD. Şirket. banka .,.,_ reant mon. 
ııeeelertn herbaııgt birinde -:alıtmak 

tstlyorum, arzu edenlerin Ba"l)e,. rue. 
teııl naıtuile (G~) rumucur.a mO
racaatlan rica olunur. 

* Siga.ralanou sigara tablala
nnda söndilreceğim. Sobalann 
tablalanna atmıyacağun. 

* Eve alaka göstereceğim ve 
perdeler değiştiği zaman farkına 
varacağım. 

* Karun bana mutfaktan veya 
tuvaletten bahsetae bile omuı 

si>zlerini alika ile din1lyeceğim 

ve onunla konu11Ralrtansa gaze
temi okumağı tercih ettiğimi his 
ettirmiyeceğim. 

* Ona işlerimden bahsederken 
"ben ona söyledim" "o bana şu 
cevabı verdi" diye Wı uzatmıya
cağım ve ytlzde heaaplarile kafa
sını yormıyacağun. Ona iti açık 
ve vazıh bir şekilde anlatmağa 
çababyacağun. 

• Çocuklanmı f111l&rtmıyaca
ğun. Onlann terbiyeaile ben de 
elimden geldiği kadar uğrqaca. 
ğun. 
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1938 yUzde IS haz~ tahvill 

-~ii~~~~~iiii~~iiii~ii~iiiiii~ii~~~~i.IBoyum orta,aerbe8t mealeğe mensul111m i Blr kuaunlmdan bqka her kadını m~· 
aut edebilecek bir karakterdeyim • .Jrv 
llydim. ltime fazla dllşlcUn olll§lllll ve 
eğlenceye fazla zaman ayırama~ 

ytlZUJıden ayn!dık. Kımırum da ylll· 
nı:: bu, eğlencesine dU,kiln olınıyu 

dul bir tıaypı. tanl§tıktan 90nra ev
lenmek Diyctıadeylm. Çirkin denmly~ 
cek kadar gUzeJ, cazip ve mütenvp 

* Küc;ttk bebek gece çok atlar· 
sa her zaman kanının Jralkmam-

:::an~ ~ •· Göz Hekimi 
Af&i'da nımuaaan yu11ı o1u o •Gece rabat 1l)'UID&IDll o1am Dr. Murat R. Aydın 
Aldırınız 

Kıraıık kat ve odalar 
A!War11 \..ad<Jt:ıiının en ınuteoet yenndt tevkju&<ıt nazaretlı 

havadar ~ aydınlık hir kat ldra1rktır Ayn; binada aynca kıralrk 
odalar da vardn 

Vakit \,;t1Rtf" ı fdım·h~ıı,.q•ıı~ mfirae11at 

lnlyucularmuma umıanu 191• bile kabftltıyı gllJeır ya.ıe ,t,e- 8e7otlu Panmkkapl. ı... .alS 
mektupl&n ldarehanemtadeD llel'IGll ...ııw- Ne. 1. Tel: '1111 llaaJeM" 11er c..,.uu. 
•&bahtu öfleye kadar Yeya aat t? ..,.. ıh ameU1all fılıara lele 
deJl llODl'a &ldırmalan rica oJımur • O lllyul m•ılelN" 8llll'IDde .. ,.ML 

(XX?D.) {D.2) B.Y.) (N.J kOnUflll"a bu ftJdı4ıerlne "bdJn.. ··----------'(XX) rumuzuna mektup gönderen!•r ıdn-" dl,e elaemml"9t ••A81Deso 



lıt•rlndt>r 

- Siıl beJdjyprchım f •• HiımeL 
çimi beyhude Yttre korkutmayı. 
nızı •. Muhteı- m Vn'1}Qva wıwerH 
Liltfon kadmcafızı ıerbeııt bırakı. 
nız! •• 

zlfembl bitirelim? .• Hazırlanmakta 
acele edlnla ı.. Umarun, hel'halde 
fiUllı Jıullanmak gibi tecrübelere 
de kalk §mazsınız !., 

Dedi. 

YlizU, tıUtllıl eoğukkanhlığma 
rağmen lıatifGe sararın·§ olan bu 
cellat kadına doğru ağır adımlar
la YtirU:lUm. 

Valeska saçlarını silkip bqmı 
i~tlhfafla arkaya atarak, doyma.mıe 
bı:- kinle: 

- Müsterih olun! .. Ben sllahı. 
mı kullandım !.. Dedi. yalnız. .. 

- Boş lafa lüzum yok! •• Yok • 
- Va! kal deci m. Df'mck ge. sa, bunca vatan evladmm canına 

lcce~en haberdar edildiniz kıyan cinayetlerinizi inkara mı 
ha?!.. 1 

YC teneceksiniz ? •. 
Valeeka yan Gtrılak omuzlarını 

Cellat kadm yine omuzlarmı o 
silkerek mUthlp bir fııtihfafla ce. Vahjl Uıtihfafiyle silkti·. 
va.p verdi: 

T b"I - Asla! .• - a. ı .. 
- Oyunlarrnız bttti, Valeşka!.. - Güzel! Deı:nek artık inlçA.ra 

Art.ık btiytlk gilnlD're &irdlJı ! .. o ve gizlenmeye dQ.lı.I lllzıım görmU

kadar çok uğraştığınız bu mukıı.d. foreunu•f.. Yllbut buna imkin kal 
deş fll<'mlrkctin tarihi sizi de çağı. madığını g5rllyoraunuzt.. Fakat. .. 
nyorı.. Fakat, Vııleska! .• 

Vat aka, cehonrıomi bir istihza Şunu da öğrenmiş olacaktımız, 
ile k dl ı bu cıırıice hayatmtad•, ınilletlerle • en m tutam kınz·n ve tıütUn .,. 
vicdanı."n tftrryerek s6yled'ğim bu oynaımııu. Milletler bir giln intl-

s<izler kanıııımda, hiç istifini boz. kam alırlar!.. 
tnadan, vah 1 bir • urur ve istihfaf. Valeskanın oda kapısı önünde 
la Yüzüme bakıırak bir müddet bir cennze gibi gtildtiğünU asla u. 
~ustu. nutamıyacağmı. 

Sonra tekral" otnuzlnnnı silkti. - Oh! .• dedi. Çok doğru bir 
Gayet raklu bir .. eıslo: söz söylediniz: Milletler intikam 

- Hemen butGda nn kunıuna aJ-rlar! .. 
lzecckainb?.. Dedi. Giyinmeme M~'um ıtadın bu ıöıU o ~adar 
e nıutad olan en so:ı nıerasfnıime ibanldar bir §ed.ildo eöylcdi ki Ur· 
e müsaade etnılyecek ;rtisinlz? perpıokten kpndlmi alamaomı. 
Bu canavar icadının harikula~c - Vakit yok! •. BüraUc hazırla-

lr ~il t M nmız, Vnl~k$l •• .. rr. ve ... eta.netle söyJed:ti "' 
u soz, heplrpizi titretti. Diye llı.fı kostim .• 

. Vııios~rıYa bu ıaruu verdiren lifl. VılnlJa tekrar ()muzlanııı aH. 
eller rnlzde hAlii. tutmakta oldy kerek odaya girdi 

H A 8 il: R - Alream J')09tul ., 
Almancada" tercüme; 

1. H. BôSl.JBR 

'!"ren, hudut iatuyqnuna gtri
yordu. lııleınW' her vaaona ayn 
ayrı bağırıyordu: 

- Kimse trenden çıkmasın! 
- PasapQrtunuzu lCltf eder nu. 

siniz? 

- Burada. 
- ~kür ederim, gil7.el, 

muntua.m. LUtfen ı~nkı &ayın 
'>ayan? 

Hermine Von Ma.ns sinirli ai-
nirli el çaqtamnı ~JY<>rdu. 

- Buyµrµııuzl 
- MWlı.a.a.m. 
- Te§ek.kllr ederim. 
O soluyarak teeklnJettf. 
- Yanınını.da ne kadar pJl't· 

ım var? 
- Çok ~il, fakat aiı beni ne-

den bu kadar rahatlız e«iiyorsu
nuz 1 

- 'l'ahminen kaç kunı.5unuz 
var? 

Genç bayan gitgide dw çoi 
sinirleniyordu. 

- Beni daha ne ka.dar rahat. 
sız edeceksin~ T 

- Llltfen ha.na el ~t.aıuııı 
gösterir misinia? 

Memur çantayı aldı ve aç4. 
lçinde 10 mark vardı: 
-P.aranııkanunf~kQnuroç 

miyor. Fakat. niç.ln 6yte ç.Qk si
nirlendiniz! 

- Ben sinirli miyiııı? 

O, bu arada ~i~lni '.bir 
elinden diler eline geçiriyordu. 

- aeıı flrtık heyecanlı 4,ji • 
lim. Hudut O.rinde ilk defa aeı
yanat ediYO.nun. Ani~ mwsu. 
nud 
Şemaiye tekrar~ dejifıiri· 

yordu. Memur: 

...,..._:::= il " ---=== L$!S!:CS: 2 

Bir lıudut /ıQdisesi 

du, llıırnım ıGil i9 'lıllkoşb' 
Ben gehılm (Ya.~cı adama do
nerek) Zira tevkil eıurµıiz Jle fo. 
toğr.aflarmızı bizzat ben g tir
dım. Kim olduğuma ~lince, sı

zm bildiğinıı gi\>ı, tıamıirıe 
Voıı Manfl d~l. benım tıevgili 
dostum. Zannatti~niz gibı, Ma
ria Moll da değil, sev~li yol
daşım. Billkıs sadece Adlıye Nr. zarar yok, tevkif edllmiyeceksi

ni.. Sadece bu hatanı.1 oturdu
ğvnu.ı yerin karakoluna bildiri
lecektir. 

Genç krı ayaklannm üzerinde 
mr dunı)'Wdu: 

- GeliY(>rum, geJi)•orum ha • 
pishaneye ... 

- Yoo! Buna hacet yok. 
Memur selim verdi ve kom • 

partımanı terketti. 

Tren hudut üzerinde bütün 
süratiyle koşuyordu. Genç ba -
yanm sinirleri yatıtını§iı. Olan 
biten iışlere gUlınekle ~ber va~ 
kayı unuta.mıyt>rdu .• 

Anca.k, birin~ hudut lafı ır· 
kada kalın~ tamameıı cteflt
mi§ti. Takmdığı karanı.alık mıut 
kesini atıp, t.ecrUbeli bir kibar 
kadın olmll§tu. 

Bu 61J"3ck köşede sessiz oturan 
bir adam apaşikilr kızı tetkik e. 
diyoniu. 

- Ne sıkım anlar, değil mi? 
Diye Hennine Von Mans soru-

yordu. 
- Maamafih, az kaldı ••. 
- Öyle mi zannediyonmnız? 
- Si; nıeınura küçUk t>ir ko-

medi oynadınız. 
- Bravo! İyi k~ettiniz! 
- Şeıµsi~yt makNda µygU,n 

~nUnia. 
- ftinf p(liYW\fm, öyJe, f v.

kat ni!tin ? .. 

- Bu k~Umelerle... flAnı Mli 
nu! 

- Maatteessüf! Sili ikaz et -
mek mecburiyetindeyım... Ha • 
ytr! Ben, yalnız İ§teki kudretini
zi bizim için kazanmak l5tiyo • 

za.retini11 gizlı polıslerin4en biri. 
Ber. çok becerikli miyim" Hah, 
hıı.h bcth' Siai e~ydif takıp e
diyorduk. fakat aıae kartı delilı
miz olmadıi{mdan bır ıteY yapa
mıyordufc. S1mdi siz elimlr.desı
niz ve delil olarak da. evv~lce ba. 
na planmııı gösterdiğiniz.den do
lavı bütün teşki!Atuıız_, 

Meınurlara dnnerek: 

rum. Siz, 3UpJıesız bu ııte biru 
gerismız. Fakat biırim teşkilltJ. 
mı~ iyi wıtala.r vardır. Dört 
senedenben iş görilroııız. Parl\ 
dalave~lt~ri •. , Düşünehilırsınız, 
harit'f' bırco~ pş.ralar Bi:z bü· - Savı götilrllnUz! 

~'Ük kazanrmııım vii&de onunu Fakat va.bant ı kahkahayla gü-
ajanlamnıza venri~ Ben bu • lüyordu: 

nun sizin kUı;Uk ırketclğmiı· _ ~rhf'A'ft bıra.kılaııa.fmı. ÇUn 
den daha çok istifadeli olarl\ğım ıru bu memhtk~Ut hig bir ftU· 
ümit t}dıyarum. Bundan ba"ka tık yapmadım. Henü• bina kar
ıiz tehlikeJi koşuyorsunuz, bir 1,. <Teslim ol! t dıyemeaınt... 
g-Un yakalanapllirsiniz Qunun i. Gene {nz rılcwh bir f{tllll.fl•: 
çin biı ~darnlarımııa itina Jliıı- _ AldanıyonHJn\11. ll\'lili 

teririz. yoldaşım. Tevkif eııuinl 8 ha!. 
- Ciddi mi söylüyoraıunua ! 

ta.dan~rf çantamda taşı~! 
Yabancı eğildi: _ ! T! ! ... 
- Evet, zira ben tm t.eıklll - ::;:::;:;:;::;:::;;::::::::;:;::;::::::;:::;:::;::;;;::!::;::;;:: 

tm ~fiyirn. lşw bizim nıukavtt - ı 
lemizir maddeleri. Sizi Ulltn biı 8.!_hY!r musu~z~ 
zaman gözetmeden serbest b1 • - -
rakmam. Ve ben e~r. h~ ve be. 
cerildi bir qrt.ak olacak ohm, af. 
zi kandırama1ı1am. bunu itlnfa 
mecburum. c.eva bınıJ ! 

Genç kız karanuz gUlilyordu. 
- Şimdiye kadar sadece tah

min üu.rine konuştuk. Siz be -
nim hakkımda hiç bir Of!Y bllmJ
yorsqnu.1. Sizin dü.tlndUğijnUz 
gibl t>,aktkatep becerikli ınl)inı, 
değil mhrim? 

Weştıur.ar 
J4pzart a :Vptmda J>irtıld ~cuıtııır

tosunu besteledi. 

~lrıey f Yfltındı illi fil"'1Bi lf
vlrdl. 
Fayıal lV f yqında İNk t.ütı

na ç·ktı. 

muz tabancalar olduğunu göre.. Bls de onu takip et.nıfttlk. 
~ k rovc lvertnı.ı derhal cebime Giyindi. 
o- 'oydum: Bir eigan yptı. 

._. BaJıa ~mf ~nfz! 
- Rtca e®rim. - Kll~ük bir hudut vakuı 

sert cezalandınlmıyorl HU!dl • 
metin böyle bllyijk bir yekiı.n u. 
zerine birinci 4ef ;ı coıa verme
diğini göıiiyoru.z. 10 bin mark! 
.A:r. mı? Ya. bunJar ıizln, YJnI -
nrroa bulunmuş olsaydı? Fakat, 
buluna.ına<lı ! 

Adam a~fiı kalkq: 
- Bu diiwüncenizi gpktan keş. 

fettim. ~te benim bavulum bfl· 
kın, onun gizil kısmını açıyo. 
rum; gördüğün Uz yeter değil 

Yehudi Menuhin 9 yqmdaykea 
on.uı için artık c:lllnyıa keman tıs • 
tadiarmdaa öfreaeoek hiçbir teY 
JçalfflgıJttI. 

- u - ,, ır yft ı nı. Hem ciga.nuımı uzun parmakla -c.uı.. • ""'r.QA, ! .. V3ltıa lıir 
ortıak görUidüğü yerde imha o. riyle içiyor, ham ıbin!Yıu'dtı. 
ıınur?.. Fakat ben sizi sadece Birkaç da.k.ika W)Il'ra biıe dön _ 

ği arşovaya götürmek fı:in gı>lfyo. dil: 
m! •• O ksdar zaman niçin mUst.e- - Hazımn! .• 

o 

olwilirslniz? .. Neza'tctlmiz &l. De{ii YA dl.ıınrı G*'F~·üzere. ~ 
·dıı sUratıe gi;rlnnıcnizi ihmal et. nüm~e--"~.t,l... "" ... 
eytnızı.. O &nda bu inçe OJ\d~ ~ 
Dlldiın. Valcska beyazlıunıı du. rindeki sanşm cshosıaapıl ~ 
klan bir bıcakln yırtılıyormuş bw bana, Polonyanıa ~ üatUne 
bi açıiara.k: atrlrpıg bir bomba gibi g&rilndil. 

- Ben de zaten bunun için hn. Bu bmobayı revolvcriınle del • 
lanıyordum!.. mepıek içi.Q delice bir ~ayret sa.r-
Dedi. fetmem IAmngfllıU. Filhakika pu 
Kcn~mil tuta'?tıyarak, blitUn 11oametler Y!lnnı ve va\,4nlar ~ati. 
Ylenın Urrıcrrrııo Pir hnldC' ba. li )tııdma kaı'§ı viedannnm o anda· 

nrı: ki emrine tabi olmayışım da en 
- Demek t<:?slım olman tıazır. sa. hat.nmı teşkil etmiştir. 
nıı t.ltııa, öyle mi?.. Zl'rB, bu me§'um kadın, zchlrJi 

- Evet!.. bir kin ve istihza ile: 
; Çilnku asıl "'azifC\nlz bitti!,. - Ben sllAhımı k\lllandnıı! .. 
onya.... Dediği zaman da yalan söyle -
Oüınıenıı ikmal edem.edim. memişti. o, hakikaten, aon dıı.ki • 
Bu kadın ka'r§rsındn Polonya or- kadn da silahını, hıy!lllot ııilAhmı 
arıun il~ ırıuvq.ffııkiyetsiz\iğiJıi kqllanmıştı. ı;tra. J:>lı bu §@8.ltleUi 

etnıek, birdenbire, son dere. ka1mm hn.zırladığ mUthlş tuuk-
atnm~ gjt.mJitJ. tno tr.mamlyl~ gafil ve baberslı 
akat 0 ne d--mek istedlğimf an. bir halde. otomobile binmek Uzere 
ve ga;ye>t vnh 1 bir kinle baı:ıı tam sokak kapısından dışarıya çı. 

eğerek: · 
kıp birkaç adım y9rliıiüğUmUz bir 

Evet? dedi Biıinc:I vn;üeml anda b:ıı:ılnrımızın ti!ltilndc l:ılrden 
1 1 

:·., bire peyda olan tayyare motörU 
GUzel, Vaieaka! .. Biz dQ va- S('Sle>riylo s:aııalndık. (Devtfmı var) 

-~-

·90-
Hayır .. Ha}ır., Bıı on\t J • 

bulda çok aratıık. lıinı t-µıau· 
arlık. F er b ırada ol t!y:lı o· 
Çoktan bulmm.tuk. 
ü >eyin efendı p:ı anın l>u "Oz· 

güvenerek, ınu terih oldu 
ır iki gün <=onra. padı ah tek 
Hüseyın efendı\e haber gon· 
iı::· 
f" 

Ne oldu? munec.rımmı-.ı, Luk 
anın Yildızını buldu mu? diye 

rrnustu. 
••~;in of endi uç giın sonrd 

Mttrachn huzuruna girdi: 
Sevkttlım! Lukreçyam11 yıl· 
bulduın. O şimdi, bize uzak 

bir ülkede yaşıyor. Yıldızı uZ<J]cta 
dır, dedi. 

Pac!ı[;iah mcyu oldu ; 
- Ben ıatcp Pmrn J tanbulnan 

kaçt1fünı tahının ('(lıy9Jl1µm, E~cı 
lı;tanbulda bulunsaydı, ytan de· 
lıl!ıne saklansa. adamlarım onu 
bulurdu. qıyer~ HUseyıq efendiyı 
hedire ıle taltif etq. 

:-- Bundan ş0nıq her mü~ü 
mu senın }'ardnninla tıal1ed.ce· 
ğiml dedi. Fazla konu~adı. 

Hü&"yin efendi padişaha ~ 
kfir ederek yanından çıktı. 

füdtaıl M\lfa\ o ~iiYJl ~ me· 
yustu: 

-... Siziıı f8Uiyesıia defil mi! 
- J4yµ-J Nioin1 s.ı..iY«Vi 

vermiye mecbur değilim ve ver
miy()ruml 

- Şeın,şi~yt bi.ııa kibarca ver 
meı=ıeniz .... 

oıi? 

Maria Moll: 
- Evet. evet yeter! diyoT~Q. 

Jeanae d'Aaıe 11 ,,qmdan• • 
na l"ran.ta)'l lru.rtanna.anu te~ •· 
den sesleri duymağa bqlam11tı. 

Bayım eeesizce ağla.nuya baş. 
ladı: - Evet1 ı;ijoigü yanımda değil

ai, diye çabtık 91-~ 116yiedi. 
- Ve siz şimd.J benimle l'fi-

Michel • Ange 15 yaşında kendi 
yU,ksekUği karşısında eğilen lıoca

ıı Gbutandajo'nun aUSlyeetndea ~ 
puftı. 

- ~yenin içinde para 
yok. 

- Beni kandıramuınnız! 
- Fakat. .. ? 
Memur temSiyeyi ~dı ve ters 

yUz etti. Şüpheli hl~ bir §CY 

voktiJ. Onu geri vermekte tered
düt ediyordu. Bayan şayanı 

dikkat bir el çabukJuğl, yapml§· 
tı. Fakat, nihayet §em8l~e giz
li bir yer buldu ve ona gösterdi. 
~nç kız: 

- Hayır, haYJr, diyordu. 
- Va bu on mark ne? 
- Ben yalnıa, iıtiyordum şey. 

bu birincı defa, hakikaten!.. Be. 
qj tev}fif mi edeceksiniz? Bunun
la ne yapaca.ksmız? 

Memur hiı;: cevap vermiyor -
du. Yalnız, pa.aporttan son ta
rihi not ediyordu. 

Nihayet ~PQrtll geri ver • 
di. 

Adam balını ea.11.tyarak: 
- Bunu, unnetmiyorwn. Çl1n 

kij siz memura Jta.rvı beoeriksiz 
kadm kppıedimıti öyle gür.el oy
nadıma ki, Anki ffenııine Von 
Mans değildiniz. 

Genç kız telAşla atıldı: 
- l.smimi nereden biliyorsu. 

nuı? 

- C<>k, pek gQk eey biliyo -
rum. Hem de ıiain Herrnine Von 
Mans olmadığımZ1, billkie ismi· 
nizin Maria Moll olduğupu, ve 
bu veya şu hudut lizerlnde se
yahat ettiğinizi, bile, biliyorum. 
Hep aynı tren içinde seyahatimi 
tel(rarhyorouııı. 

- Siz gizli polisten misiniz? 
Adaıp biraı daha yakl21Jtı: 
- &n sizi tevkif etmek ıste

ıniyorµm Maria Moll Sizinle yal. 
nız tanışmak istiyorum. bµnu 
uzun zamandır arıu edjyprunı. 

yorsunuz, ddfl mi! 
O kafasını eallıyordu: 
- Evet. §iınd.J: evet. .. 
~ tQn i~a ~iriYQrdu. 

Yabancı adam; 
- ~ bir oteliniz var mı? 

diye sordu. 

- Hayır, sizin yanınızda ka· 
hnm. 

O bavulunu aJıyor ve bir ha 
mal çağrnyordu. İstasyon kaı 

dınmında dururken, iki auarrı 
onlara doğru yaklaşıyordu : 

- Hermine Von Mans? dıyc 
&0ruyorlardı. 

- Evet. 
- Sizı te\'kif etmfyc mf. bı.ı 

ruz. 
O gülüyordu: 
- Ben de onu V,!Jlfyordun 

Sizden bı107.at rica ederıııı. peı 
ve bu adamı ı;ötürünUı! 

- Fakat bunuııla t>ernl>rr,11 

Adam kaçmak içi" etr;lflll< 
bakınıyordu. Gene: kıı 

Viotor Hul'O ıe yqrada ""'1a3 
JlkademW Jllr mtlUfatnu ~ .. 
puştı. 

BUyiik lıkeadtır ı• ~-.""""'.
hükümdar Filipln gaybubeti emaa -
srnda Makedonyayı idare ediyor -
du. 

Arthur Rembaud 19 yqmday • 
k 'll onu meıJhur ed~ bUtUn es~ 
leri yazmış ve artık §ilre veda et. 
mi~ bulunuyordu. 

HABER 
okuyuculan itin 
ıJO der8tf' yatııano dtt 11<-ra 

leli kitabi kupuau ~G 
t .W lfflP!tDUll S0 ........._, 

.... 11nı11 oku:nırulanmn ı. 
rrı 'Z.'\O lfl'f lmruthıtı frt1t 

lf ;s 'l~IJlll't ln••

tı• h·n ""•Pl•rıAft.M !!ılrt 
ısoı ımnıp Wdılrt .. ~ 

! "'rı,.rı 

• 

- Para buJµnmu§tur. Pakat. 
püyiijt bir yekfirı tutm,dığmdan 

G<>.nc biyu onun tekrflr iti -
madını kazanıyordu: - Onu kuvvttli tutun. dıyor. 1 I .,,,., .• ,,,., •.. , .. ,,"",..-... _ ..... 

- Bu kafir kızını bır turli.ı u· 
nutamıyorum. Onu keşki görme
seydım.. Buradan nasıl ve niçin 
kıtıÇtıjmı bir tiJrlü anJa>•amadım 
vesseıa.m. 

ELl KESlLEN TAMBURACI 

Bir gün dördüncü Murat at üs· 
tünde ~hn dolf!iıyordu. Yanında 
pirkaç muhafızla Pernber, ~ene bir 
az arkada at üstünde gelen kilerd 
başı Kanul bey vardı. 

Beyazıt caddesinden geçiyorlar 
dı. 

Padişah, yol 4tstnooe ıördülii 
takir çocuklarını ~alar serpe
rek ilerliyordu. 

Dördüncü Murat içki düşmanıy 
dı. Memleketin hiç bir kP§es!nde 
.,kt lçilmlyordu. J"'i )'~ 
riıty~t ~t.ıniyenl~r çok ağır cezala· 

ra '1f'Pllırlardı. 
hdiııhm hj~ kimseye itimadı 

)'~~· Q, '-li :ıık lMl!l~ijD Peı 
eemtiai dolapr, ~ hmler 

si~li yerl~rı şoruştururdu. 
Bjr gün evvel padişah fkıyazıt 

cıvann.:Jı. ç~ırolar için<le pir kü· 
çük dükkanın gizli içki sattığım 
duymu:;tu. H&ttA kilercibaşı KA· 
mil beyi bu dükk!na söndennış; 
Kanlil bey bu ğ~ndan l>ir müş 
ten ı;ıfş.tl.e ve "9k ppJwlı pJarak 
bır pıi~-tar içki tedarik ettı~ini 
söylemişti. 

Bu Jiikkanı Asesbaıının himaye 
ettiği söyleniyordu. Padi3ah bir 
denbıre ı;a.dııcılar ıçinden gc,~er
ken,l>ir ktırük dill<klrun kepenkleri 
indiğim ve kapısının ke~ndıJını 
uıaktan gördü. KAmil beyin bu 
dükkfuu padi~ ~östermesine ha 
cet bile Qlmşmı§tJ. Mµnıt, dille 
~nı derhal ~f etmi§ti. 

Sı.ılt.ın MU!'Jt dükkAnın ön(ipde 
durdu .. 

Ve kilercibaşıya dönerekı 
- Burası değil mi? diye !!Ol'du 

Kamil bey: 
- Evet, §evketiim! dedi BW<l· 

Sidir. 

42 

Pldi§Wl mµhatızlıırına eıımr v ·r 
dit 

- ~lırın l\l dUkkAn Mhiblnı 
bana: 

Muhafızlar atlarından inıJiler 
dijkkftmn kapı mı c•lttıltlr. 
~p v~ren olmadı. 
Hjr müdd~ bekledilıtr 
Kıpı tı!ll Bı;llmıyordu. 
Dörcfündi Murat: 
-- Kınn fU kapn'ıl.. diye l~ 

fırdı. 

Baltacılar dilkkanm kapısını kır 
dılar. 

Padişal1 atnu şyrerek ~apıy~ 
yaklaitı ve bumurıu tut.irak mırıl 
dandı: 

...,... Keskin bir koku var .. Bura. ı 
bir ıneyhanedir. 

KAmil bey atından inmişti 
Padişahın eqıri)ie içeriye girdi 
DQkklrda. çJükkAn sahlbile de 

fiRlth Gft(iılde ~ -
llir tek mOşteri vardi. 

Km.il bey birdenbire bu mü§te· 
riyi tammadı •• Ve dükkan sahibi· 

bine ı;e:ıl~ndl. 
- üuranm sahibi kımı;e, Y'11!. 

mıı ae ı-ın. 
Uükkar, .. atubı titriytrek katpın 

doğru yurüdı.i O ~tın pıtdf phın 
ııeldiğ.nı uzal<tan gömıüt ft ke 
J>ftnklerj çarç11buk môımıı,.ı: 

...... lkm.m. pa~acıtım! dedı. Yal• 
vanrım lıe .. Prnl '1t ~ı 
T~n h n~ıncta ıçkl ıç~n mütteo· 

rl fllrd~blr tm~ çnıırdi: 
- Vını. KM1lf t»yl llJln t>qra· 

da ne ısmlz var? 
Kamil bey birdenbirt pf.tl,.dı 
TezKah ba~ırda icki ktn ~· 

paditahın husuif ıiltflClflenndt 
çok bulunmu~ r.ılan tanburaa O· 
merden bajka biri delildi. 

Omer okhıkrJı "'arhoştu ... ee:rt Vf 
hulı kOTIU"UYllrdu. 

KAmil bey: 

- Hardi ~an bir Yf'l'e, decfi, e....., tlmd' !leni._,._., 
se camr yakarl 

0mer baiırmağa batlMI: 
<ı>eNnu mr) 
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Kız Liseleri Voleybol 
müsabakaları 

Kız Li rl rn m ) pılm ktn 
!Mı Vol ybol mu abaknlarma. dUn 
·:mf.n(.ınU hııll vi salonunda d vam 
dJml t: r. G nün b .-mci kar ıl mn. 

ı KIZ Muallim - Işık Liseleri yap 
ı r ve K :.t M~llım lf>. -li, ll>-ll 

llp ı; ldt. 
İkinci r ıl:ı m yı lnönU il Eren. 

rı vanuıar 'lic n tlced 
Usa akayıl6-6 ll>-G 

Halkevlerinin 
kır ko~usu 

I atıb Hal .e, inden: 
23/2 041 P~ gUnU sa t 10 da 

Eı;untz onUndcn aıruılc Uz re 3 ki. 
ıometrcll kbir kır ko usu yapılacak· 
tır. Bu koşuda derece nlaca.klara muh. 
tellt mUklti:ı.tıar veril cc .tir. Kayıt 

er gtlD h3lke\-ind y ac tır. Aşa. 

ıda isimleri yazılı h cm arka~l:ı· 
rın da sa.at 10 da halkevinde bulun. 
maları rlca olunur. 

Ad ı G '"fly, Nalli Moran, llhs.ml 
Pulctcr, ömcr Besim Ko alay, Ali Rı. 
m, HUsaınctUn Gllrcll, Tevfık Doke, 
Fllrllzan Tekil, Neriman Tekil, Sellin 
Dunı, Recep Ozan, Çcrasf, f. Balar, 
FethL 

lzmirde inönü koşusu 
lunlr, 19 (A.A.) - .23 Mart gllnU 
brimizde bUtlln bölgelerin f UrAkile 

1n6nll ko~ yapılacaktır. 00/55 ka. 
dar bölgenin i§tirtı.k edeceği bu koşu. 
da tlç yüz kadar atı tin yıırıpcağı 

tahmin edilmektedir. lzmir'de ilk defa 
olarak yapılacak olan bu bilyük koşu 
iç'.n ~imdiden hazırlıklıırn bn;;la.nml§· 
tır. 

SatılıK ev 
Uııkapanı, KQçUkp:ız:ı.r Atlamabı§ı 

caddesi 43 numarnda y<'di odalı nh· 
şap bir bina satılıktır. Tallp olanların 
lc;:lııdeki sahiplerine mnraca:ı.t etmcıe· 
ri. 

pı-------· ÇO<.'Ul. il ı.ımı 

Ahmet Akkoyunlu 
Takslm Tahmhanc l ulas l'ıio. i 
Pa7.ardan manda hergUn saat ı:; 

t.en sonra, Tl'll'fon 4012i 

p-mııaanm--•-•• l 
Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastal.tc 
ian mütehassısı 

Beyoilq latlkJ!U <Jaddeııd No. ~ı 
Bonıa Pa"?mı Usttı Ohanyuı 

Apartın ıt rPL: 4128j 

.......... 1 .. 18111 .... 

İstanbul Kros birinciliği 
İ'-buıhııl bölı;c.;i atletizm ajıın· 

lıi;ındnıı: 

l - ~3 subat 1941 tarihinde İs
tanbul kros birıncilıği ya.pılacağm· 
an i: Ur-ık E'd c k kliıp ve ntletl<'

rin ~ t O 30 d bebe>mehal Şu li 
tramv :ı; deposunda h .zır bulunma
lurı ilan olunur. 

2 - 1 tir c rl eki r s:ınt 9,30 
dan lf) k r mu abaka mahal· 
lindc nU tızm j nlı !lna müraca
attı numara nlmal rı v saat 10 
dan sonra g le k ol nl r · e nu 
mnra nlamı~ caklan ı ıbı mtlsab:ı
kııya da istir k ed m zh r. 

Ko u mahalli g ıı 1 dıı ktörlük 
ko usunun n) nıdır. 

3 - Yıırı binncı \ ikinci ka
t goril er ar mda .} apılacaktır. 

4 - Ka.zanuna takımlara kupa, 
derece kazanan atletlere mndal~a 
\"erilecek tir. 

5 - Hc>r kliıpl ·n lO ki iden faz 
la atlet iştirak c<lr mc>z. 

6 - Aşağıdıı isimi ri yazılı ha. 
kem nrkada.şlıırın 2~ şubat 1041 
tarihine rnüsadü pazar günü saba· 
hı anut ı O da Şısli tram\ ny depo. 
suna lütfl'n te ıirle1i ı· a olunur: 
Adil Giray, HikmC't Barlan, Abbas 
Sakarya, Firuzan 'fekıl, Neriman 
Tekil, Cemil rzuno hı . .Musa l'zun
oğlu, Fethi Dıncc r, M llh, 1. Ba· 
kır, C. B aran, Sakal k, Hiı amct
tcn Gilreli. Zt.!ki Gokı k, llhnnıi 
Polater, Şakir Baru r, Zeki Yu· 
muk, Ali, lskcndcr, Muhittin Oz
kap. 

BEii 
20.2.1941 

8.03 Ajan 
8.18 Hafll 

partalnr 
8.45 Konu'}ma 

1.2.83 "'1rklilcr 
12.ISO Ajans 
l!.03 Saz 

llClllllllerl 
lS.%0 Kanlilk 

program 
18.03 Caz 
18.olO ince NU 

IU.10 Konu"ma 
ıu.so Ajans 
JlMi Fa.o;ıl tınyt•U 

:W.15 Rad~o 
gnwtcııl 

.20.4.3 ı;;nl) apln 

.21.00 Dinil') lcl 
lstl'kkrl 

.21.SO Konu mi\ 
21.45 Orkf' tr.& 
22.so AJ:ımı 
22.ıı.; <.'azb:ıml 

Sinema ve T ıyatro .ar 
Şehir T ıyatrosu 

~ili l 111~ 
Ilı il 

1 l't>l.'lh ı Ur.• Ti ıo,.mıııtb 

ı 
1 

\l.ı.am '? ı .,o 
11111 Meşaleler 

YAZA. il ıırl l~adl\llb 

• 
l11tlltlal (Jaıldcı;ı f\t·m((ti kı .. nınııt ı 

A k•BJll .!C Mı 1" 

I" iralık Odalar 
Beyazıt, LA l. Ak ra'r • .remi 

oı ve Topkapı) otoblls t ::ı.ın olun-
mu tur 

- {)>---

Beyoğlu Halk Sineması 
l\luhlls Sl'bal .ıtliıı Ot>l'rı ti t1 l'a· 

7.artcsl akım mı 9 da, ( Ko' ~ llu ııı. ı 

Opera Komik 3 ıwrdl', 25 &'Ilı l\ksıuıu 

9 da (Eft'nin \ l,ı) T.: 40.>71 

, ..... ~ ............... mm----•"\ 
·ı uraiye "umbariyeıı 

ZıRAAT BANKASJ 
Kunılus tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 1 urK Lırası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zırai ve lıcari her nevi banka muameleleri. 

Pııra biriktirenlere %8.800 Ura ikramlye verl)or. 

uına.tSJZ t.:ıaarruı be .. an'"-nds eıı az 
oe 4 d ta <:ekilecek kur'a ile a.,c,agtda.ld 
lkramı~e dağrtılacııktır. 

c aded 1,000 Unıııı. ı. ·ıo Ura ıoo ad d GO liralık &>.000 Ura 

ı • 600 • 2.000 • ı o •O • •.800 • 
• ., ~ao • ı.ooo • ı ıı !O s 200 • 

ıo JOO • C,000 • 

ıfı<.h. \ ı. H plarmdald paralar blr suı 
~ !\laİ)"Wftitt9 lluamlye çıktığı takdirde % 20 
Kur'alAı ıtf"nl' 4 d fa: 1 EyUU l Blrincikft.n• ' 

CiO llraJan a.şa.ğı 

tataslyle verllecE:kt1r. 
l 't 1rt Ye 1 Haziran 

Jll'! 

1 

m. 

EN UZAK BiR KOYLE EN BU· 
YuK ŞEHiR ARASINDA HıÇ 
BiR rRRK KALMAOI, BüTüN 
OuNYANIN HADiSELERıNı VE 
NE ŞRiYAl LARINI AYNI SAN•· 
YEDE DiNLEMEK KABil OLDU 

BRTARYHLI RADYO ıDEAl 6ıR RHıZtOı~ 

ASGRRı DERECEDE CERYRN SRRFıYATI 3 DALGA uZERı~DE 
FEVitRLADE RLIŞI YARDIR 

Pcrnkrm1(" sııbl? l C'ri: OlH:ON ııııığıu.a~ı İstanbul, Beyoğlu t tfklal 
. ca.ddesi. 1'o. 48 1. Toııtan satı" )f'ri: Suıtaııhrunam Uamdibcy 

Gc~.:idi. o. 48 56 

• 
Devlet Demiryoltarı ve Limar:ılaı: 
işletme Umum idaresi... ilAnlar.ı ı 

Muhammen bcd ı, mu\ k nt teminat ve miktarlarl~1e cinsleri Ye ek· 
slltme gtın ve saatlt'rl nşağıda ait oıduğu listesi hizasında yazıJJ ahşap 

traversler her liste muhtcvıyatı ayrı ayn ibale edilmek Uzcre ve kapalı zarf 
usuıu ile Ankara.da ldare binaamda ı;atın o.l.uıacaktır • 

Bu Jşc girmek fsUycnlerln ııstcsı hlzasmda yazılı muvakkat tcrolruı.t 

De kanunun tayin ettiği ve lka \ e tckllflerlıı1 aynı gtın eksiltme saatindcıı 
bir saat evveline kadar komi yon rel.sllğtne vermeleri l~mdır • 

ŞartnamC"lcr parasız olarak mıydarpaşada Teaellllm ve Be\•k Ş fllğiıı.. 
de, Ankara.da M !?. me D !resin e E k ı1ehtr ve lzınirdc ldarc mağaz.:oJa_ 
rmda dağıtılmaktadır. 

Liste Miktan B h r adedi Muvakkat ckriıtme 
No. Ad t Cın l\tubanıme:ıı bcd 1ı Teminat !Ül1 'Ve 

( ) 

Lra K. L1ra K. uatt 
l 46,000 can k n 

travers. s 15 8405,-) Ç~!UI!b3 
2 60,400 carı hat kavrn ) 5/3/llMl 

travers. 3 40 11518,-) 15,3!1 da 
15.000 Kayın köprtl ) 

t.r:ı.\ rsl. 6 00) 57Ci0,-) 
(X) tP lı ' r ı r m · ti' ı:r ) 

cdlluıı;'l takdird : ) 

4 56,000 carı h. t ka vt:ı 7 00) 6500, ) 
tr \' 1. ~ 15 10070,-,, 

(12'l".i) 

"' "' ~ Muh ııı n b 1 lı ıtnlUO) lira olan 20000 Kg. nıotôr ve dm mo yağı 
aııt (1.>) on bt'ı;te Heydarpa§B.da gar binası da· 

atın ' n a ctır. 
ı anunun • 

ıht \ ı .ı.rflnı ını ym e; u s at 
1 lrc• \ rım !• rl U\ıı:ım hr 

Pu 1 k mlı:ı) 1.ı n p " 17 , "'· ıtıl:.ı.c: nktır.(1278) 

Tür~ iye Cumhuriyef ~.!\er kez 
AKTtF 

Kaı;a : 
Altm: Safi Kilogram 
Banknot • 
Ufaklık • 

i2 603.019 

Dahildeki Muhabtrltr : 
TQı le L!.rası • • 

llarfrtckl llllhabirlcr : 
Altın: Safi Kilogram 5.010 7il6 
Altına uı.lıvW kabil serbest dö· 
dzlçr • 
Diğer dti\ izi r \ c borı:lu Rlirını; 

b kiyelcrl • 
lla:ı.lne Tab\ lllerl : 

Deruhte cdılen evrakı nakd:~ e 
karşılığı • 
Kanunun 6 • 8 madCclcrinc te\ fi. 
kın Hazine taratmdıı.n vAkl 

t dlyat. • 
Senedat Cüzdanı : 

ı carf Sencdat • • 

Esham '"O tabvllAt cüzdanı : 
D ruhtc edilen evrakı nakdi· 

J yenin karşılığı esham çe 
l tahvilat itibari kıymetle • 

Scrbesı Eııbam \C Tnb'\ilAt: 

Avaa\lllar: 
Altın ve d::.wiz ilZt'rme avans • • 
Tabvıl!lt Uz rinc avamı • 
Hazineye kısa vad uana • 
Hazineye 3850 No. kanuna göre 
aı:ılan nıtm karşılıklı avans • 

lllsscdarl:ı.r • 
Muhtelit • , 

• • • • 
• • 

Lira 

102.121.954.21 
9.919.912.50 
2.390.073.45 114.431 040.16 

rms.111.00 v9 .lil.06 

7 .04.8.029 .5t 

-.-
34.895.316 87 41.943 346.41 

158. 7l8 563.-

20.)49.137.-
138.599.426.-

252.097.337.63 .!5.t007 .337.6S 

4.., 831.456.93 
7.926.600.54 53. 7fiS 063 4" 

8.963.74 
V~OS.722.--.- J 

114.584.926.75 122.402.612.tfl 

4.l500.000.-
8.1M.MU6 

Yeldbl '136.'86. 7&1. 71 

1Temmuz1938 tal'ihlıl~ !Wılı'on. 

ı adet 2000 Liralık -

T. iş Bankası. a • 1000 • 
2 • '160 • 
' • 500 • 

941küçük 8 • 250 • 
815 • 100 • 

Tasarruf Heıablan 80 • 60 • 
aoo • 20 • 

iKRAMiYE PLANI Ke§fdeler: 4 Şubat, 2 KQı8. 1 
ıoa. a tkincıte,nn tarfhlorlzlde ,.. 

f n hı s a r ı a r .- u m u m 
müdürlüğünden: a - ... 

Muhammen B. % 7,& teminau e 
M.iktan Lira Kr. Llra Kr 

Çember kavaly sı 2200 Kgr, 1078 00 
SUpUrge büyük bo:y 2000 ad,.t 321 30 2~ 09 açık ek 
Silpllrgo kllçUk boy 200 Jtıt MUtcnhbldı nam ve hesabına 
tskarta bıÇAğı 00 ıJ..let pazarlık 

ı - Şartname \ vtlmunelerl mucibince yukarda clı v m klan 
(3) kalem malzeme hiza...ırında gösterilen ucıullerle sat.m a.lınacaktlr. 

2 - Muhammen bedelleri, muvaklcnt t min:ıtıan, ekailtme v kll ve 
lcrl hl7.alarmda yazılıdır. 

3 - Eksiltme 5.3.941 çar§8mba günU hlzalarmda yazılı saaUerde 
taJ ta levazım ve mUbayaat §Ubesindckl alım komiayonuııda yapılaeakt 

4 - Şartname ve nUmuneler ııözU geçen 12ubede görUlebillr. 
5 - İsteklilerin tayin olunan gtın Vf' saatlerde yüzde 7,5 güvenme 

larılc b!rlikto mezkQr komlsytJr.a mUracaatlan. (11'1) 

ı lan tashihi 
Gaz temizin 16.2.9U tarihll nUsbaamda intişar ed n inht.sarlar 

mtldUrlUğtlnün 3 kalem malzeme hakkındaki iiıinında çember k&\ al 
mUctan (2200) kilogram olacağı yerde (22000)gram olarak y:uıll§ ııe 
di~l görillmilJJtUr. Kt'yflyct t&eblhMı flAn olunur 

Bankası 15 / 2 / 1941 vaziyeti 
PASt F 

~rma~e 

thtl)at akfeıal : 
Adt ve Cevkal!de • 
Husust. 

• 
• 

rde\illdekl Banknotlar : 
Dcrubte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafmdan •akl 
tcdlyat. 
Deruhte edilen enakı nakdt.}e 
bakiyesi • 
KaroılıAl tamamen &ltm olarak 
Ulveten tedavUle vazedilen • 
Reeııkont mukablll Ulveten tcda. 
Ya.Zed. • • 
Hazineye yapılan &ltm kar§ılıklı 

avans mukabili 3902 No.Iı kanun 
mucibln~ Dlveteıı tedavWe va· ' 
zedilcn • 4 • , • , 

MEVDUATı 

Türk Llraea ı 
Altın: Safl KUo~m 676.809 

!850 No. kaııuııa göre Hazineye 
açılan avana mukabtll tevdi olu
nan &ltmlar: 
Slfl Kilogram 53.541.930 

Döviz Taabbüdatı : 
Altına tahvili kabD dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklJ Kll· 
ring bakiyeleri • • • • 
Muhtelit. ı , • , • , 

6.188.666.1 
6.000.000.-

ı.,ı:ı 7 4 .(i63. 

2Q.H9137. 

138.599.426. 

17.000.000 

250.000.000. 

17.000.000.-

72.207 .226.9 
1.233.302.5 

78.124167.9 

-.-
25.665.192.4 

tskonto badd! "- 4 A.llm 'lııertnt .. ,... ~ a 


