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ÇöNlbölLE~ 
Japonyayı bitkin bir ~ 

hale kaymağa 
azmetmişler 

. Çungking 23 ( A.A) - Çckiat Japonya, harekete geçircbTıecek 
0ıansı bildiriyor: leri 75·80 hrkadan 50 sini sefer· 

l\.uangsi kıtaatmın kumandanı ber etmiş bulunmaktadır. Çine 46 
ieneral Pai Çung - Hsi yaptığı Japon fırkası gönderilmiş ve müte· 
~} aııatt:,, lıar~:n lliinc~ dcvrwi n-.adi =ı:. ::t: telafi için '30 dek 
~.fında Çinlilerin rnuvaffakiyet takviye kıtaatı sevkine lüzum ha· 
aııı~rinin çok arttı-r,.ın1 kaydettik· sıl olmuştur. Japonyanın harp 

ten ° · · ~nra Japonyanın halen diplo· masrafları 20 milyar yem geçmış· 
ltıatik sahada her zamankinden zi· tir. Dahili borçlan gelecek sene 30 
~ade ~ücerret bir vaziyette kaldı· milyar yene baliğ olacaktır . 
• ~1 hıldinniş ve Çinin nihai zafe· Generale göre, Japonyanm bu· 
~ ~le tnuhasamatm tatili şu üç ça· günkü dahili bünyesi askeri rejime 
~ 117 rnü.ınkun olabileceğini bi!dir- uzun müddet devam imk!inını ver· 

~tır: miyccek ve Japonya nihayet har· 

Fransız tavvareleri 
Alman müstahkem 
hatları Uzeinde .•. 

Londra 23 (Radyo, saat 18) - Reyno kahi~ 
nesi bugün ilk toplantısını yapmış ve başvekil, 
başvekil muavini, harbiye, bahriye, hava, iktisat 
ve maliye nazırlarından mürekkep olan bu "harp 
kabinesi,, toplantısında Fransız ba§kuınandanı 
general Gamlen de bulunmuştur. 

Yeni Fransız kabinesi hakkında Paris siyasi 
mahafilinde büyük bir itimat beslenmekte ve 
partiler arasında bazı ayrılıklarına rağmen bü
gün Fransanın zafer istediği, zaferin de ancak 
harple kazanılabileceği fikri ileri sürülmektedir. 

• 
bazı faaliyet kaydedilmektedir. Fransız tayyare
leri Alman müstahkem hatları üzerinden uça
rak, çok mühim fotoğraflar almı~larrur 

Bugün İngiliz hava nezareti tarafından neş
redilen tebliğde son İngiliz tayyare akınının, Al
man müdafaa toplarının açtığı ateş üzerine, faz
la ilerliyemedikleri ve mühim fotoğraf alama
dıkları bildirilmektedir •• 

Bir Alman tayyaresi de F ransCt.nın şimal top~ 
raklan üzerinden geçmiştir. 

Garp cephesinde Alsas civarında da bazı as
\' 1 .-:. Müstevliler, Çinin kendi bin ağırlığı altında çökecektir. 

E!Saıtı ıle tardedilmclidir. -------------------------------------:-------------------------
&' ~ - Japonya bitkin bir hale 

Londra, 23 (Radyo saat 18) - Cephelerde keri harekat müşahede edilmiştir. 

e tneli ve iflas etmelidir· 

be 3 
- ~1ütcarrızı durdurmak için 

n-.?.nelınııeı bir hareket vukubul· 
-·'<lltdır. 

el~ ~~e:aı. bu üç ihtimal üzerin· 
tn~ ırı ~akkında kanaatini bildir· 
~r le~ ıstinkaf etmiş, fakat nihai 

er ihtim ı· · ... da a ının arttıgı hususun· 
ısrar eylemictir ----- ~ . 

Vels'i Amerikava 
götüren vapur 

tt\ ·ı· gı ızler tarafından 14 
8aat kontrol edildi 

~ra, 23 (Radyo saat 18) -

ket ~tnı?a günü Cc.novadan hare· 
tj);i ''l( ış olan İtalyan transatlan· 
i~le~nte di Savoia,, lngiliz harp 
kn tarafından durdurularak 

ntrol ecn .. 
t~\'!tif 1 ınıştır. Transatlantiğin 
~k 1 14 saat sürmü~tür ki bu 
~·ııarn~zun bir kontrol müddeti sn· 

z. 
''I\. 

Ya rI ·~nte di Savoia,,da Amerika· 
hol ... onınekte olan Ve!s de bulun· 
''Cl!{taydı. ........__ ______ _ 

Yunan Krah 
l<o-. d"F · ·•.ae ı ransez artıst-

lerine nişan verdi 
l\tina 23 

t.'ranse • ( .tl.A.) - Komedı 
~taf z heyeti general l\letakc;ac; 
tiııe ~ndan kabul cdiierek kendile· 
lar t raı tarafrndan \'erilen nişan· 

evdi ecı·ı . len ı mış ve nım·aHakiyct· 
ndcn do!ayı t"brik cdilmistir. 

Romen kralının 
mühim· beyanatı 

" Romanyada bütün faaliyet, ordunun 
teçhizi üzerinde temerküz etmelidir! ,. 

Karcı naave e<dllycr: 
Roman yanın hudutları enerii ile müdafaa olunacakllr 
Bükreı, 23 (A.A.) - Parla

mentonun açılışında söyleoiği 
nutka meclisin cevabını getiren 
ayan heyetine, kral Karol, §U 

sözleri söylemiştir: 
"Bugün Romanyadaki bütün 

faaliyet, ordunun techizi üzerin. 
de temerküz etmelidir. 

Bugün Roman'yada tek bir pa. 
rola mevcut b:ılunmalıdır: Ro. 
manyanın birliğinin ve trmami. 
yetinin muhafazası.,, 

I 
Kral Karol, bilahare Balkan 

antantı azası arasında tesanüdün 
takviyesini memnuniyetle kay. 
detmiş ve sözlerine şöyle devam 
eylemiştir: 

,, R 
- omanya, herkesle ve has-

saten komşulan ile iyi münase
betlerde bulunmak arzusunda
dır. Romanyanm hudutları dışın.. 
da hiçbir enıeli yoktur. Roman _ 
yanın hudutları, enerji ile müda. 
faa edilecektir. Bu, Romanyanın 
mukaddes hakkıdır.,, 

Hindistanda dalıili 
harp ihtimali ! 
Londra, :?S (Radyo, saat 18) - Yeni Delhide bugün Hindistan 

Milsliimanlan birliğinin kongresi nktedilmiş \•e 1935 knnunu cs:ısl -
sinln artık tatbik edilemiyeceği, bunun deği§tlrllmesi lüzumu hasıl 

olduğu hakkmda bir kararnnme kabul olunmuştur. 

' Kongre csna.smda Hind MüslUmanlan reisi Cma bj.r nutuk vere
rek Hindistan hilkiimetine Hindu ekseriyetinin hfildnı olmasına artık 
miisaa.de edemiyeceklerini, istedikleri şekilde bir hükiimet kurul
mauın dahili harp çıkacağını söylemi§tir • 

Cina bu mesele etrafında görüşmek üzere Gandiji ve .iit;er 
....... -t;ı 

Hind rilesasmı bir konferansa davet etmiştir. 

Fin Cumhurreisi 
Yardıma gelen 

gönüllülere teşekkiir 
ediyor 

Helsin1<i, 23 (A.A.) - Reisi. 
cumhur B. Kallio yabancı mat -
buat mümessillerini kabul etmiş-
tır. 

fleisicurnhur Finlandiyaya ge -
cirdif, i imtihan esnasında yardım 
~i'cnl~re teşekkürlerini bildir -
dikten sonra demiştir ki: 
''- Hakkımızda gösterilen 

sempati bizi çok teşçi etmiştir. 
bu sempati bazı ahvalde ayni ai. 
le azasını birliştiren muhabbet 
çerçevesini de aşmıştır. 

Batı devletleri bize diğerlerin_ 
den daha fazla yardımda bulun. 

~ 
mağa a~ idiler. Fakat ahval 
ve §erait buna müsaade etmedi. 

(Lutfen sayfayı çeviainiz) 
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Ya::an: Neuil Henderson 14 Londruıı :n "oıı U.•rllıı t•l~lııl 

t.o" dra hüki'ı:neti. Çeklerin se 
fe r be lik ya pma ""' alarını tavsiye 
etti Zira böyle bir hıreket harb. 

lnt ç edcbilir ı.'. i. 

l\1aamafih, bnşvekilln salırı da 
hatUker memişti. 

Takr :ri olmayan t eklincri recı 

etır.ek istemiyordu, ve ak~3m sa 
at b:şte Sir Horace ile benim. 
Ribentropla görüşerek. Hitl .: riı 

isteklerini res"T! İ vesikalarla bil 
d!rır.csini diledi. 

llitl.:rin bu.,u red ledeceğln 
tah Tin ediyordum: zira C:ün tek 
lifl:ri :ıi ır.Uteaddit defalar tekrar 
lamı~tı. DüşUn 'iiiP, Um gibi olma 
dı çünkü yüksek h arp diva:ıı da 
ha kararın ı vermemişti. 

Rilıetrop bi?C bir A 1...,..an muh 
tırası veril :b:l:ceği:ıi söyl:dL 

o gece. saat on h"I' l·ta mu 

%ak•relere devam olundu. 
Hitler, barışçı bir tavır taı<· -ı 

mıştı: Hikin muhtırasın,1a, tel: lif 
lerinin deği~ t:ril:rc-'iğini gördÜ"Jl 
M •ıhtnanı:ı altına . iste!derin kat'i 
oldukları ilave ed'lmişti. 

Muhtırada, Çel:lerin, Südet ı

raziıı!ni, 26 eylül •abahı saat seki 
.zln~e tahliyeye b1şhyarak eylül 
28 inde b!füm:l : rini istemişti 

Çekoslovakl:ıra t~hliye hazırl •kla 

rına basbma art için kırk aekiz 
H'l' lik bir mü!ll: t, ve ta-namla·ı · 

ması icin dört günlük bir zaman 

verilmi~ti. 

Çe:nberlayn Hitlere §Unları 

söyledi: 
•·- Siz, dikte eı.lilen ıulhlar

dan acı açı bahse diyorsunuz. c .. 
k r slovak!?ra yaptığın•z bir tek 
Jine kalmıyor. bir dikte (yani 
imla ett:rir şekilde) mahiyethi 
alıyor." 

Bitler: 
•·- Hayır, bu bir dikte değil 

dir: kitab·n başlığına baksanız a ! 
Mı·htıradır.'' dedi. 

Bunu ~akip eden uzun müna
kaş:ı neticesinde, Hitler muhtıra. 

da , ken:!i el vazısi .. 1e u'ak tefek 
tadilat ya;>mlğa razi oldu. 

:Mr. <'emberlayn'a acı bir sesle: 
••- Şimdiye kadar müsama· 

hada bulunduğum yegane adam 
1i7- 'niz, Mr. Çe- b!r1ayn !." 

Ertesi sab:ıh, Çemberlayn, tay 
y- r ' h r ~'1draya milteveccihen 

hareket ettL 
M ir :llay Mascnun enerjisi sa

yesinde Godesbergte çizil:n ha. 
rita ve muht·ra aynı günde Çek 
bülcumctine veril ,,i. 

Miralay Mason, gerisin geri 

Hürriyet üll:üsünden mülhem o. 
Jarak F inlandiya ile birlikte har 

betmek üzere rr.uhtelif memleket 
lerden gelen gö:ıüllülcre teşek. 

kür etme~ benim için bir vazi . 
fe dir. 

Bilhassa ilk o!arak yardımımı. 
ı:a gelen İsve-li gö":1Ullü1ere te. 
§ekkür etmek isterim . ., 

B. Kaıtio, ha!:füııte tamamen 
uygun haberler gö~dermi~ olan 
yabancı gazete muhabirlerinin 
faaliyetini sena ile kaydetmiş ve 
§Un1an ilave eylemiştir: 

''- fstll:lalini müda faa etme1
: 

te olan küçük bir millete t"'kshr 
kabul etmez bir ordu gibi bütür 
istikamfttlere d5nerek milzahe. 

ret etmiş olan cHinya efkarıumu. 
miyesine minnettarlığımızı arze . 

deriz.,, 

YENt FiN KhBtrJft:t N~ 7.A. 
MAN TEŞEKKfJL EDECE:~? . 

H:lninki, 23 (A.A.) - Fin • 
Sovyct hlrış mua.'1edesind:n te -
vellüt eden meseleleri hal ve tes
viye edecek olan yeni Fin kabi.. 
nesinin paskalyayı müteakip he -
m•n te'lekl:ül etmesi l:e'd: nmek. 
tedir. Şimdiki kabine Rus istilil 
gı esnasında ancnk muval:!:'.lt 
mahiyette olarak teşekkül etmi~. 
ti. -Uı Suoml gazetesine göre, baş 
•ekil Rytl lle diğer bazı nazırlar 
::verlerinde lcalacalctı.r. 

tayyare ile Berlinc gelmiş, ora 
dan otomobille Çek hududuna git. 
miş ve geceleyin tel 8rgüleri a 
rasında on kilo:netre kadar ylirl.İ 

müştü . Kar:ınhl. ta süren bu yü 
rüı üş esnasında Almanlar veya 
Çekler tarafından vurulmak teh 
l.kesi de vardı. 

Harp krizi son kertesine gel 
nişti. Fra 'lıızlar yarım milyon 

asker ve ln~ilizler do ıan:ralan. 
nı ıefcrb:r ctmişl.rJi, 

Fransa Çckoslcvalcyanm ta Jr 

ruza uğr:ıdığı takdirde yardımınu 
mJhak'.a!< surette koş3ca~ını söy 

lüyordu. 
Fransız ve İngiliz erkanı har 

..,iyeainin tema:ılarınd<ın cosaret 

tlan Çd.osloval:ya, Al:nan muh 
ırasını k3bul et .,ı e:li. 

Harbin ö:ı li e geçil::!.niyeceltti 
Dört devlet adamı, 29 eyl:n 

~aat 13,30 da Münihteki yenı 

"kahverengi evde .. (Uazi evi gi. 
bi birş :y) buluştular. 

Musolini Roma ' a.:ı tre:ıle 

Daladye Paristen, Çemlıerlayı ı 

Lon:iradan tayyare ile gelır.iş 

terdi. 
Uç devlet adamı, aokakhrı 

dolduran halk tarafından hararet 
ve şevkle karşıland lar. 

Müzakere ve münakaşalan on 
üç saat silrerek, cuma sabahı 

saat 2,30 da nihayet bul :iu. Mü. 
lakat sakin bir hava i~inde ce . 

reyan etti. 
M usolinin!n hazır bulunması 

işlerin kolayla~rr.asına yardım et. 

mişti. 

Musollnl, lngilizce, fransızca 

ve almanca konu~uyordu. Müza. 
kerenin uzamuma tercümeler se. 
hep oldu. Böyle QJduğu halde 

hepsi de anlaştılar. 
Millakattan şu netice alındı: 

Südet arazisi kan d5külmeeea 

bir tek kurşun atmadan Alman. 
yaya iade olunuyordu. Maama. 
fih, Al-nanya birçok Almanların 
arzu ettikleri hudutlara kavuıa.. 
madı. 

GöRINGIN V AADl 

Çekoslovakya partiyi kaybet. 
mİ§tİ. Başvekil, Hitlerle 30 ey . 
tülde son görü1:nesini yaptıktan 
ve İngiliz • Alman anla~masmı 

imzaladıktan birkaç saas evvel 
ben MiL'"lihtcn ayrılmış bulunu. 

yordum. 
Ftanaıı: ve İtalyan ıerirleri i • 

le beraber tayyare ile Berlir.e 
döndük. Milnih anlaJmasma gö. 
re, teJekklil eden beynelmilel 
komisyon ilk defa olarak o gün 
saat 17 ,30 da fa:ıliyete geçtl 

Komisyonun bu toplantısı, fa 
danın ikinci percı.:sinin son aah. 
n:sini te~kil etti. 

Ben, Çekoslovakyanın Alır.an • 
ya ile doğrudan doğruya milza. 
l:ereye girmesi lehinde idim. 
!{arga~:ılık ve kan dökülmesiııe 
sebep olacağı için plebisitin ya. 
pılmasını da arzu etmiyordum: 

her ne pahasına olursa olsun, 
önü:ıe geçilmeliydi. 

Almanyanın, mülayim davran. 
.,acağına d:ıir Göringten söz al. 

dım. 

Komisyonun Çek delegesi ile 
Göringin görü~mel:ri için te§eb. 
bilse girdim. 

Çek delegesi, Berlindeki Çek 
sefiri Mr. Mastny idi; krizin en 
nnzik anl:ı.rmda bile rabıtaları. 

mız samimiyeti kaybetmemişti. 

(Devamı var) 
- -----

Nafia ve!cili tzmirde 
tzmir, 23 (A.A.) - Nafia ve. 

kili general Ali Fuat Ccbesoy, 
dün ak~a:n şehrimize gelmiş ve 
basmah:ınc istasyonuncla vali, 

müstahkem mevki kumandanı, 

b::l ::d iye, parti , viHiyet idare be. 
yeti reis ve azalan, asker! er. 
k!n, nafia menauplan, matbuat 
mUmeıısillcri ta.rafından k.artılan 

mı~tır. 

fi~mımnRtl!frlfrI.m 
Fıans,z gazelelerl ve yeni hükOmef 

Alman G'P J R ' 0 

Erkanınaroıyes' 0• ~yno nun V8 Zlc 
Bal~anlarda 

macera)'a 
taraffar değıl 

bır 

... 
Hitlere, ltalyanın harp 
har :ci kalışının dah~ 

faydalı olacağını 
söylem.işler 

Fıa1ısızca l'ari Suı·a1 gazettsı· 

ııin bugün gelen nü hasınıla, Bte1 
ner mülakalmdan ~byle balt~edıl 

mektedir: 
Hitler, Brennerden döner don 

m:z hemen odasına çekilerek Go 
ing, Ritentrop, amıral Röde · 

general Keyte. ve geneıal Bra\ 
hiçi yanma top1 amıştır· lJuyuldu 
~runa göre a~e;ler Balkanlard~ 

rapılacak herhangi bir macera)'Ci 
trua!tar görünmemiş!erdir. Onla 
italyanm ırümkün olduğu kadaı 
uzun bir zaman harp harici kalma 
">mm daha faydalı ve Italyanm 
!~omşularıru ikna suretile boyun 
eğm~ğe mecbur etmesinin dah<i 
:loğru o'.duğunu ileri sünnüşlerdir 

Diğer tara:tan, diktatörler ara· 
sında:d konuşmaların bir takım 
;nanialan ortadan kaldırdığı za.ı· 

nedilmeme!<tedir. 
Çünkü Sovyetlerin, şimdiki hal 

tle Türkiye ile a:--a1armı tamamilt 
açacak herhangi bir kcmbineromı 
~irme~ten tiksindikleri görül~ · 
tedir. 
Yalnız Karpatlarda genişliyen 

hudutlan yüzünd~n kendi nüfuz· 
'an altına girmiş bulunan mınta · 

kalar hakkında ltalya ile teşriki 
m~ etmeXten ~inmiyecekler

dir. 
I~te bunun için doktor Göhelsir. 

bütün blöf ve şantajlarına rağmer. 
Berlin büyUk tezatlarla çarpışmak 
mecburiyetinde bulunuyor. 

Bir taraftan Almanyanın Krem· 
linin yardımından vazg~çmesinP 

im!~~n yoktur. Diğer taraftan t · 
talyayı tam manac:iJe kendine bağ· 
lıyama:hğı için ihtiyat'.ı davran· 
m:ı~a mecburdur. 

Ribentrop Moskova ile yeni biı 
gö:ii~me yapılma5mm elzem oklu· 
1unu Hitlere telkin etmiş bulun 
makt:dır. (Diğ~r sütunlarımızda 

t;töreceğiniz gibi. Molctofun bugütı 
Sertinde Alman ricaliyle konu~

'"Yla•1a raşli'.!ml~ bulunması muhte
me'dir.) 

Almanya, içinde bulunduhı 
müs!cül vaziyet kar~ısında her ça 
~e,·e bawurmakta::hr· Fakat. müt· 
tetikler o-ıun ka~ısında tamamen 
•1yanıktırlar. 

Ve Almanyanrn hazrrla1ıltı vr 
ha:mltyabileceği her darbeye mu· 
kabele e:lebilecek bir vaziyette:iir 

fesı agır olacaktır,, 
I'aris, ZJ ( A .. ·t.) - llavas: 

Muıbuat hülthası: 

Kal:>ıııeııin mecit:>in önüne çıktC:~ı cels~lerl takip 
ooen gün.erde olduğ:.ı gıbi b..ıg.in Je Pa. is matJu· 
atı meclis müzake.ele:ile m:!ş:;ul o:ma!:ta ise de 
lelsirlerden dana ziyade her gazetenin kendi dahi· 
li siyaret temay~!ü sıunaktaJır. Bu kabine buhra· 
nı ha;pten ben ilk bu!1ıan:Jır ve batı gazeteler ba· 
ıı m:!bu la:ı bu işe !<Ati de.ecede ehemmıy ... t ..-~r

ınemiş o~makla it.ıam etm.!kte.'.li, Jer· 

Oı dre pıcte3inde Bure, Pau., Reynaud Aabi· 
nesinın padi.m.mtoJa iyi bir rey almadıJım muşa· 
bede edeıek dıyor ki : 

"Fıansada bir adam aranır, fakat bulununca 
da ce,a.etinı kırmak içın ~a. ışılır. Muti bırlık he· 
Düz ayakta:.lır ve Pol H.eynoııun vazi.~i agır o.a· 
cal:tır. An~ 1\Jem ı::o da HH7 de ıkti:i:ı ı c.ine 
aldığı zaman \'a:ilesı bundan daha haıi1 dcg ıldi 'e 
eı ıa.ıııan Alman) a k.!ndisiru harbi kazanr..1ş ıan· 
deııe,)ilirdi. Fakat kaybetti. 

hte bunwı içiııdir ki Pctıt Journalde Cori'an 
"Dün bir kabine buhranı günü, takat ayni zaman· 
da bir ha.p günUydü .. d~Jıkten so.ıra "Baylar u· 
nutmaymıı ki harp içerisind:!yiz., dem~kte:.lir • 

~latin gazete3i ba.maka!e3in<le diyor ki: 
"Sıyasl me:.ele ş;mdı halledilmiştir. Yük ek 

meclis, gizli komıtenin 9 nisanda içtimaım temin 
t!tmiştir. Siya~ me.>e!e hiç şüp'.1e3iz bu komi~de 

aış vaziyet ve hükum:?tin ilk ic.aatJ bakımından 

oihai surette halledilece!•tir.,, 

Fi~aro gazet~inde Ortne350n· diyor ki: 
''I.ük<ıımt iktidar mevkiinde ka mı;tır. ~1ev· 

ıuuba.ıs olan ~Y kati bir ekseriyet mevcut o.up 
o!maJığı değil, ha:-be girişılmi$ olduğu ve yai1ut 
sa:.Jec.! Fran:>anm mevıuubahs olduğu ıaman par
lamento oyunlarına ~let olunup olunmıyaca;!ını 

bilmek me;;e!esidir· Yegane ekseriyet mem~e:•etin 
kurtulmasını ıstiyen bütün Fransız arın ek:;erıyeli· 
dir." 

Londraya giclece!c I!o 
men ticaret heyeti 

Londra, 23 CA. A.) - BUJueo· 
ten Deyli Telegra.f gazetesine bil 
tilriliyor: 

Romen bUkfuneti Romanya Ue 
lnglltere arasmda yeni bir tediyal 
ıtilitı a.kde~e.k tlzcre yakında 

Londraya gidecek olan Romen ti
caret heyetinin Azaamı tayin et
mi§Ur. 

Belçika ltalyaya kömür 
gönderiyor 

BrUl•scı. 23 <A. A.) - ··eonn. 
denzla" vapurunun 9000 ton Bel
çika kömUrU ile Anversten ltal -
yaya hareket ettiğine dair veri
len haber, Belçlkanın lktısadJ mah 
flllerinde bUyUk bir memnuniyet 
tevlid etrnişfr. Bu hldisenln Bel
çlkadan ttalyaya bundan sonra 
muntaz~man kömUr gönderileceği. 
ne blr iş&ret olduğu söylenmekte
dir. KömUr sevklyatı, Almanyadan 
ttalyaya deniz yoUle kömUr nalt -
ledJJememeat yüzünden Anvers 11-
manmdakl işçileri bulunduktan 
mU3kill vaziyetten kurtaracaktrr. 

Macar başvelcilin~n 
Roma seyahati 

BtıdapCJto. 23 (A. A.) - Ma· 
car gazeteleri Macaristan başvekJ. 

il Telekinin Roma seyahatinin e

hemmiyetini tebarüz etfrmekte -
dlr. Gazeteler, lkl memleket ara-

smdald mnna.aebetlerde f'cvkalA.de 
bir hA.dise beklemek llznngeldiğf -
c.1, çilnkU Musollnl • TelekJ - Çia • 
no görUımelerin'n lki dost mem
leket taratmdan takip edilen lş

birllği siyasetinin lnldşa.fmda an
cak yeni bir safha teşkil edeceği
ni kaydeylemekted'rler. 

................................................ 
~NKA~~ 

HABERLERi 
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& haoorler bu"tln Son Dakl 
ka muhabiri tarafmdıua te.ıe 

, fonla blldJrUml,tır. 

islanbul Maliye 
memurları 

ar ~s ında terfii~ r 
1stanbulda Bulunan maliye 

m::murları arasındaki terfilerle 
ayni ._maaşla ba~ka bir memurlr, 
yete naklolunanlar ,ur.tardır: 

lstanbulda varid:!t 1'ontro 

memuru Emin Büklü 40 liraya. 
liseler muhasebe kitibi Sadi Er. 
dem 30 lira ile Çatalca mUıtalı. 
kem mevkii muhasebe mümeyyiz 
liğine, İstanbul levazım Amirliği 

muhasebe kStibi Abdullah Ak. 
gül 25 lira ile İstanbul deniz 
müesseseleri muhasebe kltipliği. 
ne terfi:ın tayin edilmişlerdir. 

E n ; '- "i m:ıl müdürü Şerif 

tJsküdara, Gördös mal müdürü 
S:ılahaddin Eminönüne, İstanbul 
defterdarlığı mil:ncyyizi Şazi El 
viren İstanbul tahsil kontrol mc.. 
murluı;una, İstanbul tahakkuk 
memuru Feyzi Tokcan da şefli. 

ğe maa~hrile naklen tayin edil. 
n§lerdir. 

Eayındırcla imar 
I faaliyeti 

lzmir, 23 (A.A.) - Bayındır. 
da tayyare cemiyetinin yeni yap. 
tırdığı bfranın açıl ! töreni ile 
htiklımet v«; askerlik §Ubesi bina 
lannın temel atma merasimi dün 
yapılmı~tır. Her Uç merasime ;le 
vali Etem Aykut riyaset etmiı • 

tir. 

Bir fare, kiliseyi 
yakıyordu! 

Dublln, %3 (A. A..) - Evvelki 
.:ece Saint • Patrfce katollk klfü:e· 
inde bir yangın çıkmı11tır. Bir 

farenin elektrik tellerinin kontak 
yapmasına acbeb olduğu aöylen· 
mektedir. Yangın ııUratle söndil· 
rUlmllşııe de kJ.liude bul unaıı 
Salnt - P&trice tövalyeler:nın baY· 
.-ak.lan yanmıştır. 

Edime vilayet umumi 
meclisi i~:ni bltirdi 
Edirne, 23 (A.A.) - 40 gün• 

denberi çalıJmalanna devam e
den Edirne viliyet umumi mce .. 
liıi dUn daimt encümen azaları • 
nı seçtikten ıonra mesaisini ıon:a 

erdirmit ve dağılmıştır. · 
Kapanıı celsesinde •öylediği 

nutukta vali Ferit, meclis azası

na teıekkilr ettikten ıonra deV• 
letin bu .ene Edime vilayetin~n 
bilhassa yol ve imar hareketleri• 
ne karşı gösterdiği yüksek atak• 
ve yardımı şükranla anmıJ ve 
önümüzdeki aene içinde baıarı " 
tacak mühim işler üzerinde ıı
zun boylu durarak meclisi ten

vir etmiştir. 
Bundan aonra halkevinde ı:nec: 

liı azalan ıcrefine bir veda ça;rt 
verilmiş ve bu c;ayda umum! ıtıil" 
fettiJ general Kazım Dirik, mü
fettişlik erkanı, parti böle;e rxıil· 
f etti~ Kocaeli mebusu Ragıp Ak
ça. Trabzon mebusu Şerif :s.a .. 
gen, parti ve belediye reislerıle 
parti idare heyeti azalan hazır 
bulun:nuştur. 

Çok samimi bir bava tçtnde 

ge~en bu çayda viHlyeti ilgiliye~ 
muhtelif işler Uzerinde saml:f. 
haabihallcrde bulunulmu~ ve eı• 
cümle ıeçimlerini yenilemit ·~ 
faaliyet çerçevesini gen~şletıtl1~ 
olan halkevi kollannın daha ve ' 
rimli bir hale gelebilmesi i~in " 
tınması lazım gelen tedbirler d• 
zerinde fay dalı ko~u~lar r•, 
pılmıştır. 

Hasan Kumçayı, Finl~diya suhunun İngiltere ve Fransada yap
tığı tesirin çok derin o!duğunu, Fıansada!d kabine deği~ik!iğinin ve 
Ingilterede mahdut azalı harp kabinesi kurulması ta:avvurlannın bu· 
nun neticesi bulunduğunu yazarak ihtiyat ve basiretin hareketsizlik 
d~recesine varmasının dcğru olmadığını tebarüz etti~teJir. 

Tayyare cemiyeti binasnın a. 
çılı~ında vali bir nutuk irad ede. 
rek havacılığın milletlerin haya.. 

tında haiz olduğu ehemmiyeti ve 
hava kurumunun bu sahada ta • 

hakkuk ettirdiği feyizli semere. 
:eri tebarUı: ettirmi;tir. Civar köy 

ter ve kasabalar balkı merasime 
iştira!< etmişler ve bu vesile ile 
hava kurumuna genit teberruat. 

ta bulunmuşlardır. 
Vali Aykut yeni hilkiımet •e 

askerlik ıubeai binalarının temel 
atma merasimi esnasında da bi. 
rer hitabede bulunmut ve cum.. 
buriyetfn imar ve inta ıiyaaetl • 
nln büyük muvaffakıyetli hamle. 
terine ip.ret eylemiftir. 

Galatasaray • F enet" 
bahçe B takımları 

karşılaşb 
ti' 

Bugün saat 16 da Takai!ll • 
as" dında Fenerbahçe ve Galat 

ray B takunlp.n karşıla~mı~lı'' 
dır. ,, 

Zevksiı: bir oyundan ıoıır ", Penerbahçe 2 - 1 maçı kaz• f.=:;a;\ AKŞAM ( 
--.~-----. -.- ---

(VA·NQ), halkın parklara rağbetsizlik gösterdiiinden bahsedı1e
rek, parkların ve bahçelerin yapıluken halkın ağaç dibine oturup ye
mek içmek :-''-ıi itiyatlarmm da nazarı dikkate alınması faydalı ola· 
:ağı kaydedilm'!ktedir. 
..... , .. poao ~1,, ,,. 
MALt<I,. M!J\,A01 ~\\il~ 
Ha\L.Kt .. Oh .. I ~ -- -. onP@str.ı. 

ı::=-- ,, . .., 
- . 

.nıştır. / 
__.:.---~---_.,, 

Mevliit Oi 

Dit tabibi Suat tımaU .. ti 
peratör K!znn tamailin b3!:ıo:eS' 
mtltebit gtımrllk müdUrlcri11 

10, 

"Hergiin,, sütununda Hint ko Jlgresinden ve Hindf rtanm sJlAhm 
mukavemetinden bahsedilerek tn gilterenin en büyük kuvvetinin 
harp ıamanmda dahi tahdit tamın ıyan ıeniı hilniyetieverlili oldulu 
tebaril.J ettiriliyor. · 

Yeni Antalya valisi 
Erzurum. 23 (A.A.) - An. 

talya valiliğine tayin edilmiı o • 

lan valimiz Haşim lıcan dün ak. 
ıam ıehrimizden aynlmrı ve ia • 
tuyonda kumandanlar. memur -
tar " Ernrumlula( 'tar&fmdan 
ufurlanmıftU. 

merhum lamail Hakkının ıne~ 
du ayın yirmi sekizinci per§ 11 
be günU öğle namazını ınUt~, 
kip Sultanahmet camünde 0

\, 

tulacaktır. Doıtlannın, ıanıd~ 
tannm •e mevl~tta hanr bu~,. 
mô lıtiycnlerln gelmelcıl 
einl lnlndlrecek~ 

1 
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t.. JI B'r ~ama 91 e~~tees ne ~.ö:a Meclis'e müıakeres:ne başlanan . 

•:ıolotof bugun Ber; V/ e r g ü 
1 ı n d e ~ u ı .~. n a c a k . ~ <§1 lfifil. 0 <§1 r 0 
~EiV.!~'~ ASKERi VE SiYASI IVLUŞA~iRLER Ye~i Fransız Hizmet erbabının kaza.nç vergisi 
~::~~:e,;.,,. ... n,. MOlOTOFA REFAKAT EDiYOR kabinesinin değişmeyecek; fakat tıcarl ve sınat 
btıdut anlaşmaa&, A.nkarada yapılan beyannamesı· bb 1 d t 1 k 111~~::!~rv:~n:ı:~a/;:!::1:i§~n- Aln1~n haricLe nazırının da yakında 1eşe as er e arı ır aca 
tlııı.ı ı:in yeni tedblr\Pr ıtlmakta . B I 1 · ·• 1 1 · Hükumet, bilhassa Sov· dtr. Bu cümleden olarak, yeni e tT,ra j a e ece ;I soy e~mek eL ır. ih • • 
lUru!an lhracat birlikleri Vf> ltha. yet • anetine l§aret 
~t limted şirketleri vaaıtuile lh· Londra, 23 - Rorradaı bildi- detmektedir. DUne kadar Sovyet. ediyor 
t'acat rnallanmızda azami flat te 
lnlı: eclil ::llği ve lthallt malların ı ril:iğine göre, Sovyet icra ko. ter İtalyanlara, İtalyanlar Sov. 
~ daha ucuza almak bnkfulı bu m!serleri heyeti reisi ve hc:-;dye y::tlere hücum ediyorlardı. Hü Yeni Fransız kabinesinin diln 

par15.mentodan itimat reyi aldı 

ğım bildirmiıJtik. Bu itimat 156 
reye kar ~ı 268 reyle olmuıtur. 

110 mebus yeni hükQmetin par 

lamentod• ve ayanda okunan 
beyanna!Desindc hükftmete §Öyle 
:!enilmektedir: 

Unduğu için. ihracat ve kısmerı komi!leri Molotof, bur lin Ber1ine cumlar durmakla beraber fnlaı 
~e ithalatta bDtUn satı .. lar üzerin g: lecektir. Refakati-de asl::ri ma için daha çok çal:şmak lazım. 
t ~n kilo başına mUnatlb bir mlk- ve siyasi mü~avirler de vardır. dır. 
ar Par:ının hUkCımct emrine gös Mobtof Bcrlinde iki gUn kala. Roma, 22 (A.A.) - İtalya mat 
~rl'ecck milli bir bsnkaya yatırıl caktır. b at ının Yugoslav kaynakların 
lna~u Ps3a tutıılmuııtur. d:ın alarak yazdığına göre, Al 
b • Ntı:an ayı içinde 9ebrtmlzde b• Zürih, 22 - Berlinden gelen man hariciye nazırı voo Ribben-
lt ~l'lllz bir hava taarruzu ve pasif h:ıberlere g8re. Alrr.an mJhafili 
'Sı:ırunrna tecrübesi yanılacaktır. Sovyet baıvekili ve h::ıriçiye ko. trop yak nda Bclgrada gidecek 
t u tecrUbe ~nasında talim ed'le- miaeri Molotofun Berlini zivaret tir. "Fransa top yekQn harbe gfrlt 
"ele Yetl!ltlrllen enkaz kaldırma d • h b • Belgrad, 23 - Alman bartci. mi1 bulunuyor. DU•man, kudret-.ran e ecef'ı a :nnl ne tekzip, ne de R"b'- " 
"ib·gın ıön:iUrme. gaz temizlemP ye nazın von ı .. entropun ya li ve azimkar, galebe ,.•lmak için 
"'r 1 bUttın p::ıslf korunma eklpleri teyiı ediyor. kında Belgra"ı ziyaret edeceğı r-
aaı beşeriyetin bUtün faaliyetlerinı 
~'b•Yette bulunacaklardır. Bu tec n:ğer taraftan Kont c=:!r.onuı, şayhlan hakkında Yugoslav 
•oı enı g1 r d teksif etmi~tir. Sovyet ihaneti 
,, n Ya'nrz han ay zarın ıı Berllne, hatta Mo::kov:ıyA. Rib. m"'hafilin:n haberi yoktur. Fakat 
"'Pılaca~ ıı· edil k gü u 1 nin vardımile mUcadeleyı" bUtiln aa ~· an ece • n ve be"tronı•n Moskova•ıa pideceği Alma:lyanın Balkanlarda sarfet. 

atı r,ok g"z'I tutulacaktır. sahalara götllrmekte ve l;UtU .. 
le;Di.fiğer t nraftan ıtehrlmi?Jn mub- hakkı-da haberler ddaş-akta- mekte olduğu siyasi faııliyet iti. darbelerini birbirine uydurarak 
\Un kazalarında yapılmakta olan dır. S:ılahiyettar ma!'-afi! A lrr2n. b1rile böyle bir ziyaretin icra~· tahripkar bir dtha ile vurmak. 
l'e Utnt aıfmLltlarm inşaatı hara . ya • ~ovyetler • ftalva arasında I Yugoslav mahafilinde mUstebad ta:lır. 
lll tle devam etmektedir. Dün vali anlaşma haberini rr.evslrrsiz ad - gö:-ülmüyor. 
r,11~Vini Halük Nihad, vilayet ee
Y r erlik mUdilrü Ekrem ve Kim
laa~er fsmaille beraber bu aığmak
lll ıı do1aşmı1Jlar ve tetk1kat yap-

rııınrdrr 

b • tn:;-11~ llraaı nyatıarmm dOnya 
l'lıı:ı~alannda gösterdiği flat değil)· 
'tee erı Uzerlne Cumhuriyet Mer
tıa,z Bankam aaJlhiyetinl kulla
etı~alt ıterJ'ne yenJ blr kur tcsbit 
~alt ek lc;ln tetkiklere gir.ıımiştir M 

l'ıtı tt bir taraftan da piyaıııanın 
~ Ytçlanna derhal c~vah 'erm~ 
tıal'Ureu olduğundan tngillz ıtraın
lııtı muvakkat bir ra"iç tesblt o
b11vnıuştur. Bu ray·ç 481 kuruştur. 
le 5~1ce lngillz llraaı Türk parasi· 
dl!ik-1 kuruş kıymetindeydi. Şi.rn
ltad haltlkt kıymetin lstikrartnr 
ıq ar lediyatm yUzde yirmisi tev· 
ı:ılun edllınektedfr. BllAhare tesblt 
Cilh acaıc ınUttara göre tevkifat İ· 
h..,.1edenıe bµ yüzde yirmilerden 

ıİ acaktrr. 
taca~ll?nafih bugUnkU vaziyet lh · 
d0ı;u tacirleri için bazı mUşkUla: 

" rdu· \telttı gundan tacirler ticaret 
• ;tıne rnUı acaat l• m!!}ICrdir. 

~lia enı:ı:yoııan idaresinde yapıl&D 
eorP.ıthnat ta...lıkikatma dördUncü 
lllekt' hA.ıtinııığlnce devam edil -
~ edlr. 

tıeu:,1ki gUn yapılan isUcvablar 
l?ı.Cllıtır nde Deniz yollan gişe me
te!.>kit !arından Sa!Aheddinle lısmet 
ltlı tahedUıntısterdl. DUo devam edi 
ları k klltat neticesinde denlzyol
A. hrne~ntroı dairesi memurlarmdaıı 
t~: lll ve İsmail Ha!tkr adlanndA 
ltır. eınur daha t.evkif olunmUIJ· 

\'oıcuı 
rıtdan k ara verilen biletleri aon-
~t'ın1,. ontrol eenaamda ekllik ya. 
•- .. ola d" • 'llhrır et n ıp koçanlarına ıöre 
tinde d rnek ve manifestolar Uze
taıırırate bunlara göre tadilAt ve 
tetırıı Yapmak auretlle vukua 
e1ı~~ bu ıuiistlmal tahklkatma 

• • _,yeue devam edilmektedlr 
"'ll"aracıa · tilre d n verilen malQmata 

~la~alc evJP.t ~alrelerinde bulundu
ltanun 1 nak·l va.srtalanna dair 
l.ltıtçe Ayfhıuıı meclise verllmiştb 
'll:ıeltte ~cUrneninde mUzakere edll
tolllohııı an bu lAyiha ile rcımıt 0 • 

~Ylhn erın adedi azaltılmaktadır 
lal't ÇiS ~tomobll verilecek mııkam-

C:uın~ e kavdetmcktedir: 
ba.~veı:o.~rrctsllğt. mccUs relslfğl . 
?it, ""ltlll~t. genel kurmay başkan 
ll"ıana~ 1 er, ordu ve kolordu ku -
dona .. n nrlle ftrka kumandanları 
h ·•tna k ' llşltıt umandant. Bunlardan 
r:le oto Yaln•z 15 vllfıyet valislnr 
~tı I-\ ~obl! tahsis edilmektedir 
t~i Y hn lle h:ılcn mevcut dlğe1 
l'ılr-.,.,.~aknm otornobilleri kaldı • 

li · ıtdtr. 
An!ÇTE· 

"A • 
~ f nı • r l k a n ı n DugJıuı tayyıı 
dt ~brikalarmda, 70 ton ağırlığın. 
ltıakı:aızam bir tayyare yaptl
dUr 

2 
dır. Tayyare dört motlSrlU • 

~erde 8 ton bomb:ı alacak, h'c;:blr 
re lll dunnaksıun 10.COO kllomet-
100 kı~sare katcdecelttlr. Saattr 
fo.s 0 ntctre alacak ve 10 tay-
biı-1 ~uhınncaktır. Bu tayyare hl~ "• l Elrde durmn' " 'Ztn Amerfl:aya 
~c.lec:."rikadaıı Avrupaya sldlp 

Ur. 

·Almanya, Romanyayı 
Veni lıct ret sısten.i c'olavısi!e 

ültımatum mahıyetınae b;r no~a ile 

Galebe her ıeyi kurtaracaktır 
Mağlubiyet her §eyi kaybettire • 
tektir. Bugiln parllmentonun 8. 
nüne gelen bUkilmetin tek bir 
hikmeti vücudu vardır ki o da 
ıudur: Muharebe etmek ve yen 
mek ve her nere.:en gelirse gel. 
sin ihaneti ezmek için Fran111 
enerjisini tahrik eylemek, topla. 
mak ve sevkeylemek. 

Pröteslo etmiş! Sizin itimadınız uveıinde va 
~ifemizi yapac'3ğız. Eğer ba,ka 
bir mUzahire ihtiyaç varsa vata 
nın ve imparatorluğun muazzarr 

kaynaklarına dayanmak, mütte . 

Bük.reı. 23 (A.A.) - Röyter 
muhabiri bildiriyor: 

Aln ~.. hükumeti, Alman eko_ 
nomi ~ Jperi doktor Klodiyus 
vasıtasile Romanya h ükftmctinc 
bir nota tevdi etmi~· ·• 

Doktor Klodiyuıun son aylar 
zarfında mütca;idit defolar Bük 
r::ıe gelip gittiği malumdur. Bu 
ziyaretler, ekonomik lmtiyazlaı 

almak için Almanyanın Roman. 
ya üzerinde tesirler icra ettiği 

şeklinde tefsir edilmi§ti. 
Romanya hükumeti bu ana ka. 

dar Almanyanın mUb:?lağalı ta 
leplerine mukavemet et:rıeğt 
muvaffak olmuştu. 

Almnnlnrın di\§Untelerine g5. 
re. sabık ba§vekil ve halen milli 
kalkınma «phcsi rci!i bulunan 
Vayda Vovod, Alman taleplerim 
Tatareskodan daha iyi karşıla. 

mağa miltemayil bulunmaktadır. 
öğrenildiğine g8re, Almanyı. 

Romanyaya verdiği bu notada. 
Romanyanın harict ticaretind~ 
yaptığı mUteınadi değişiklikleri 
ve yabancı dövizler esası Uzerin
den iıı yapması sistemini artı1' 
müsamaha ile karııılamıyacağım 
bilC:irmekte ve Romanyanın bir 
kac; hafta evvel tatbikine ba~la. 
dığı yeni Ticaret sistemini şid. 
detli surette tenkit eylemekte. 
dır. 
NOTADA NELER VARM'Ş? 
Bükreş, 23 ·(A.A.) - Havas: 
Klodiyusun riyasetindeki Al. 

m:ın iktısat heyeti, Romtn hükQ. 
metinden bazı taleplerdt bulun . 
muıtur. İyi haber alan mahfet. 
lerde bu talepler atağıdaki 5 
m:ıddede hutba edilmektedir: 

l - Ray.markın Leye nazaran 
kıym:tlendirilmesi ıuretile İ§tira 
kıymetinin arttırıl-rası. 

2 - Romen ihracat mallarına 
konan resimlerin indirilmesi. 

3 - Almanyava göncerilecek 
Romen mallan fiyatlannın indi
rilmesi, 

4 - Alman • Romen klerin" 
slstemlnr- Bohemya ile Moravya. 
nın da ithali. 

5 - Tunadald Alman romor 
\törlerile gaz vapurlanna Alman. 
yaya her ay ayrılan petrol mik 
tart haricinde mahrukat temini. 

Klodiyus. Romen iktısad ne. 
zaretlnin murabbaslarile cörUt-

melerine yarın da devam edecek 
ve bu görüşmeler bilyük bir ih. 
tiı:r.alle paskalya yortularından 

so!'lraya kadar ıilrecektir. 

Bülcreş, 23 (A.A.) - Romen 
telgraf ajansı bildiriyor: 

Alman elçiliğinin veya BUkre' 
te bulunan Alman iktısa l heyeti. 
nin Romanya hükQmetine ulti . 
m::ı.tum mahivetinde bir nota tev. 
di. ettiğine dair• verilen haber 
rcsmf Rcmen mahfcllerinde tek. 
ı:ip edilmektedir. 

Alman heyeti reisi Klodiyü 
'\Ün hcniiz Romen ticaret naım 
ile te....,asa ver.m ... 1i<Yf ayni mah 
fellerde tasrih editrr.ektedir. 

filderimizin yılmaz gözlerine 

bakmak, milletimizin kahraman 

lığına, ordularımızın kuvvetine, 

askerlerimizin tehalüküne ve ıef. 

terinin kıymetine güvenmek vt 

nihayet Frans:anın ebedi dehası 

nı hatırlamak kafidir.,. 

HUkQmet beyannamesi ve bil 
hassa .. Sovyetlerin ihaneti yar-

drrrJle., ve "ihanet her n~reder. 

gelirse gelsin ezilecektir,, kısım . 

lan fevkalade alkı~lanmr§tır. 

SAAT: 13.40 
Allı Daı1imarka 
vapuru b8tırıldı 

Kopcnlıag, 2S (A.A.) - Çarşanba ile pcrşenbe günleri arasmdn 

lskoçya'nın ti.mali şarkı 83.hılleri açığında altı ticaret gemisinin ba

tırıldığına dalr verilen resmi haber Danimarkada pek büyük bir he
yecan uyandırmıştır. 

Oanimarkanm deniz mahfellerinde temin edllcliğine göre bu ge-
miler, Danimarka hUkfımetJ tarafından verilen talimata tevfikan. 
kafile halinde eeyretmemekte, muharib devletlerce de kabul odllen 
Danimarka nizamları muclbince ruilnterlden seyahat eylcmekteydl. 

ltalyan ordusunda yeni teşkilat . 
Roma, 23 (A. A.) - Kara ordusunda yapılacak yeni tnşk1111.t 

hakkmda.ki kanun Uı.ylhası Façyo ve korporasyonlar mecll81ne tevdJ 

edilmiştir. 

Çinde bü:vül< bir iaşe buhranı 
Vaşington. ıs (A. A.) - Ruzvelt, kızılhaçı hububat tedarik edP· 

rek Çine sevketmeğe davet et.miştir. Çinde bUyUk blr ia§e b•ıhranı 

vardır, 

Z!rhlı sayfiyeye çekiJen haydut 
Nevyork, 23 (A. A.) - Mcıhur haydud Alkapona, Balttmor haa

taneslnde tedav!ye devam etmek ılzere Miaml'de zırhlı blr ayfiyeye 
c;eldlmiştir. Bu sayfiye polisin daimi nezareti altmdadu. 

Tokyo hükiimeti mihverin ihyasına taraftar 
değil 
· Vaşington, ıs (A. A.) - Japonya htlkQ.metiırln Tokyoyu Rom11 

ve Berlinle birleştiren bağlan sağlamlaştırmak niyetlnde olmadı~" 
da.ir Erita taratmdan yapıl&n beyanat dlplomatik mah!ellcrde me.m. 
nwıJ.yetıe ltarfJlaımultu. 

Aak&ra, la - DUn BUyük Killet 
~ecilalııe verllen ve riyuetçe lktlaat. 
;l11mrU.k ve tnhla.rlar, adliye, maliye 
ve bUtçe encUmenlerlne havale edilen 
"'llP lA.)'Uıal-.r'UUn blrinclat kazanç 
.. erG'lli kanununda tadllAt yapılma8ı · 

a1 d&l.rdlr. Bu 1A,yiha Uı Ue&rt ve 111· 

.ı&l t.qebbUalerden vesalr tılerden a · 

. mm.akta olan kazanç verılalnJD nia· 
betleri artt.mlmakta ve flmdiye ka· 
Jar mUkelleflyet tİaricindı k&1&n bazı 
ıııUeaseaeler de vergi mtlkelleflyetiıı• 

ıtha.1 edilmektedir. Bu IJUJ'eUe yapııa.n 
zamlardan takriben 8,881,000 Ura va. 
rldat temin edlleceıt heaap olunmak· 
tadır. 

Ticari ve amal mQeue.ıselu kuant 
.. erglallliD 939 ytlJ 8 aybk t&h&kkuka· 
u 10,969,28~ liraya ve tahalllb da 
ll.9H,.204 liraya baliğ olmuıtur. Sene 
.ıonunda tabsiltı.tın 12,198,4.02 lirayı 

Julacağı ve yapılan zamlarla birllk't<c 
1140 mall yılmd& bu vergiden 
. t>.0\,11.000 Ura elde edilece~i tahmin 
uınınaktadır. 

Hizmet erb&bmda.n alınmakta olan 
-tıwuıç verg1sinlıı nisbeUerinde blı 

leği~Utllk yaplimamıotır. 

NAKLiYAT VEBGtsı 

Muayyen tarifeli nakil vaaıt.aları 

:e &e.}'ıı.hat eucn yolculardan aluıacalc 
.ıaldlyat verı:i&J tıakkındaki kanunwı 
Ladlllne dair olan lklnci kanun ltı)'Uıa · 

dl ııe, bu vergi nisbeUer!niJl arttırıl · 

aıaaı ve mUkell~!ı_yet 1Uınultinl1n ge· 
.ıl§lellimesl teklU edJ ımektedir. 

939 yı1i 8 ayltk tahslltıtı 723,862 
ıira oııuı t>U vergiden ı;ene IOllUnda 
l ,067,616 lira elde edileceği tebeyyüıı 
~tmekteclir. Nisbet.ıeriD arturılmaaı 

~e mUkelletl.yet ıUmulUnün genişle· 

tilmeııi dolayıslle 9t0 yılında eld~ 

tide edilecek fazla varldatm blr bu· 
.uk milyon lira .miktarmda olncagı 
~ahmin olunmaktadır. 

lST!HLAK VERGlst 

Bazı maddelerden alınmakta oları 

Jl!hl!k vcr6ilerintn arttınıınnııııa 

dair bulunan tıçlluc:ı lAyihı.. Uc ham 
.>t!lroı V4' miı§takntı laUhllk vergısı 

ve bazı maqdelerdc:ı alınan laUb.IAk 
"ergileri tezyit olunmaktadır. 

Ham petrol ve mUgtakatı LiUhllk 
.-erglılne yapılması teklL. edilen z:am 
dolnyu1le 1,365.000 ve bazı maddeler· 
Jen alman lııUhUUt vergisi Diabctle· 
tinin artbnlmaaı müzıasebcÜle de, 
3,t42,4015 lira elde edileceği tahmin 
olunmaktadır. 

Şeker tlyat.ıarma yapılan zam do 
l&yıalle bu maddeden alman iııtJb.IAk 

verJlalııde lS,950.000 Ura mlktannda 
ulr fazlalık olacağı hesap edilmekte· 
dir. 

DlGER \'EBGlLER 

OördUncU ltıyilıa, fe'llkatllde vazı 

yet dola.yısile bazı vergi ı·e realmle 
re zam icrası ve bazı maddelerin mU 
kelletiyet mevzuuna ithal edilme.11 a· 
dmı lafı.maktadır. 

ilu ıayilla mc\izuuna giren vergiler 
ounlardır: ı - Muamele vergtai, 2 -
rotun. a - Kibrit ve çakmak vergi· 
si, ' - Hava kuvvetıertne yardım 
verı;lal, G - Damga reaml. 

Smal mUesseaelerden alınmakta o
lan muamele vergla! ne lthalAtta.ıı 

alman muamele vergisinin nlabetle
rinde bir de~ikllk yoktur. 

Bu lAyih& ile yalnız bankalar \'f' 

,ıgorta.lardan aımmakta olan mua 
mele vergisi niıbeUeri arttırılmakta 
dır. Bankalar ve algortaıar muamell· 
vergisinin 1939 ytlJ 8 aylık taba!IAtı 

658,19:1 liradır. Ueçen acnenin aon 
dört aylJk tahallA.tı da Sı0,813 lira 
olmasına nazaran sene aonunda tabaı 
ıa.tın 968,9;)2 liraya varacağı anl~:ı

ınaktadır. Bu vergi nisbetlne yapılan 
zam dolayıalle de takriben 934.000 
Ura haaılat temin edlleccg1 beaap e
dllmlo oldutundan 1940 yılı lçln 
t,900.000 Ura tahmin edilmlotlr. 
TUtüıı ve lçldlerden 19~ yılmds 

alınmakta olan mUdl\faa vef'l1aln• ya· 
pılmuı tekllt edilen zam 8.666,000 
liradır. Bu zamla beraber llHO yılm· 
da tUtUn ve içkiler mUdataa vergi-
ı!Jlden 7,800.000 Ura nlebetiııde bir 
varidat elde edileceıt talımJn oltm· 
m.&ktad.ır. 

Kibrit .. pkm&Jl verctstnckm 1938 

,.w blrtnd taluıltt olarak aır,UJ, t
lr.lnct taksit olarak 808..S34 " •tıf 
tazluı olarak da 29.808 Ura aıuunı,. 
tır. Bu verıı tlzerlııe konulmuı dUfll• 
ctılen zam dol.ayıatle dı takrtbeQ 
~.000 llraJık bir varidat teın1D edll• 
mı, ol&caktır. 

Hava kuvvetlerine yardan ~ 
cSen 1ene eonunda t,'6t5.000 Ura kadar • 
bir n.ridat elde edilecefl anl•plmak• 
tadır. 

Yapılmam tekli! edlleD um De 
1940 m&ll 1e11utnda bu ~ elde 
edilecek varidat bir mlall o1ac&lctır. 

Damga rum1De yapılan -
600.000 Ura niabetiııdedir. 

MUKAYESE 

Yeni vugi llyUıalarile sam ya. 
pılmaaı teklif edilen •crgilerin 
1939 ve 1940 yılındaki muham. 
men mikdarları §Öyledir: 1939 
da ticari ve sınai teıebbüılcr 

vergisi tahminatı 11,000,000 li. 
ra, 1940 da 16.000.000 lira, nak. 
Iiyat vergisi 1939 da 1.250.000 
1940 da 2.450.000, ham petrol 
mü1takatı istihlS.k vergisi 1939 
da 2 milyon, 1940 da 3 milyon, 
bazı maddelerden alınmakta olan 
istihlak vergisi l 939 da 14 mil. • 
yon, 1940 da 13 buçuk milyon, 
şeker istihlak resmi 1939 da S 
milyon, 1940 da 10.900.000 lira. 

Banka ve sigortalardan alınan 
istihlak vergisi 939 da 960.000 
lira, 940 da 1.900.000. tütiln 
ve içkilerden alınacak mUdafaa 
vergisi 939 da 3.985.000, 940 da 
7.600.000, kibrit ve çakmak ver. 

gisi 1939 da 1.360.000, 940 da 
ı 330 000, hava kuvvetlerine yar 
dım vergisi 939 da 6 milyon 250 
bin, 940 da 12.400.000, damga 
resmi 939 da 7 .250.000, g 'O da 
7 .:50.000 lira. 

Bu rakamlar karşılagtıntrrken 
yukarıdaki vergilerden bazıların.. 
da 6Cne sonunda tenakualar vu. 
kua geldiğinin ve bazılarında da 
tezayütler gCirüldüğUnden nazan 
dikkate alınması ltzım ıelmekte. 
dir. 

UUAMELZ VEBGt!lt 

Muamele verglal kaııunwıd& deli• 
'1kllkler yapılması hakkmdaki bnua 
IAyibaa'J da Mecllae verilmlıUr. Bu 
IAyiha Ue kanunun tatbtkatmda p 
rUlen nokaanlar tamamlanmakta ve 
bllb~ vergi kaçaketlığma karJt •· 
kı kontrol tedbirleri alınmaktadır, 

l.Ayihanm esbabı muelbeainde, yeni 
konulan bUkUmlerin MecU.Ce kabu10 
halinde bu vergi basılatmm bir bu· 
c;uk milyon kadar artacağı kaydedil· 
mektedir. 

(BUyUk &nııet Mecllalnln cl1lnJdt m8 
ta.kerelerine clalr maltunat Ddnel -~ 
fama:dadır.) 

Sablık bakalit preai 
40 ton tazyik kabiliyetinde 1400 

kilo bakalit mamulfttı imalinde 
kullanılan yeni bir el presi ve ka· 
lıplan teferrüatile beraber satılık.. 
tır. 

Müracaat yeri: Fatih, M_anisalt 
Fırın sokak bir numaralı haJU. 

Meçhul korsan 

Yazı ooklutu do1&yulle b1JS1lıl b-
nulamadJ. 

ŞElltB TtY ATBO tJ 
Tepebefı Dram Kııımn 
Akşam 20.30 da: 

Pembe Sokak No. 4ıt 

• • • 
Komedi ktmıı: Gtındtls H te. Çbea!I 

oyunu, akpm 20.80 d&: 
U..Jı.ea ltmdl Yerlnde 

r 
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Varrens t>aşını saTiadr: ~ 
"- Çekiniyorum, doğru bir ş~y 

aeğil. Siz nasıl olsa buradan u-
2aklaşacaksınız. Beni de görmc
miı; oldukları için başlarına gelen 
bu M dise onlar için bir muamma 
olarıık k .. lac ... ktır." 

Don Jaimc elindeki kutuyu 
Varrens'e u~attı. Varrens yaz
mı clduğu. çeki v"rdi. 

Cebin 1.e-ı ayn .. a nakit para çı. 
kararak: 

''- Yoldc:ı ı.:zım olur. 13u ka
dar yeter, değil mi ?." 

''-Yeter de ar tar bile!." 
Vnrrcns kutuyu açtı. Zümrüt

ler parlıyordu. 
Haydi, çabukol. Uzaklaşınız. 

Allah sclfimet versin.'' 
D Jn J aime gülerek: 

t ~ 3 4 5 " 7 0 9 iO U 

' •1--.ı-4--l--t--4--iıı...l--f--;-;ı-; 
2~~--ı.--1---ı..,.,,..-ı--t--i--t-4 
G "--+-4-....ı...-ı.~ııuı'--'--+ıı..ı--t--ı 

(;~flllıll-4-ı--4---.oı-111-i-t--I 
~L--"-~+-~"'-J!W~ .. -+--+-~ 
7~..._4-~d-4'"114---1--1---lı...t--l 
61--4-~~.J'"'..-~r--iınr-t-"'1-1 
9 "-"--IX:..ı--'---'-4--Jl~ .,J--+--t 

ünlü' bulmaca 
Sold:ın sağa: 

l - Adam öldUrmc nlctini patlata· 
rak (lld kelime). 2 - Ze!ıirlf gazlar· 
dan en tehlikelisi, bir çiçek. 3 - H is
~~ sCiıcdJ Bl!'lr değiL 4 - Parça, ıtt
kin ç cuıdann l .meğinln ynrısL fi 
- Kt:,.:ım, g ... rtı Jı.n-ıdoluda bir ka· 
zam ". 6 - Sıl h t, !:okulu b!r ot, 
7 - ... ı~anyad.ı bir şehir, scyah:ıt 

vnsrtn:::ı. 8 - Bir erkek ismi, :110.ç iğ· 
nesı batır:ın. 9 - Eski mabutıardan. 
temı .. , çekme. 10 - Ahrette bir mev· 
ki, b:.r nakliye vasıtasının yolu, bir 
harfin oltun~u. ıı - Zarara giren 
(iltl ı·eıımcı. 

'l' ul•ard:ın '"lill'": 
ı - Mulınfn.za:n nl tmıı. sığınarak 

(IJ.'.i it .. ime). 2 -~ Kumaş lptldat mad 
dclcria den. boyuna takılanlardan. 8 
- J;ır millet, bir cd:ı.t, çok değil, 4 -
Ad ı: ~'\ ı şubesinin ayrıldıCJ istas
yon, c::.kn ti - s :yanet cdicl. 6 -
B.r h:ıyvıın, berabere kalmış, bir cins 
,,ert.ıt. 7 - Hc.,11z olmam~, usanan. 
8 talt!.r (cemi), ters Çe\1rirse
~ ;. . l cuuı!_1 .. n olur, bir emir. 9 -
n u ... .ırcbld ten. a t, Irunım. ıo - Çok 
bilenlerc yakı ır tarzda , kraliçe. 11 -
Bıı.;kasmm namına garanti veren (i

ki kelim ) . 
7..ı ııum:ırt'lı b.,1~eaDU%II1 h:ılll: 

Solj:ın sıı:" · 
l - B v 'ıU umu, ., - Atlnn, Ayı· 

cı, 8 - Y r. • C" ... 1ıı. Ur, 4 - Ararot. 
Niz:ı, ıs - Tal. a t, .ı' , G -· lltanan, 
Dıı.1 7 • s. l ta , A , 8 E tes, Ra· 
mon:ı, 9 - Ve. , S:ık m • r, 10 - E
dip, Ka.nm, 11 - N:ıkus. B. Zan, 

,._ SPz le ~1e ediniz. Dok
torun dansına geç kalacaksınız!" 
Beş dakika sonra, Dick Var. 

renns atını dört nalla doktor Lo
res'in köşküne doğru sürdü. 

Tacın üçüncü kısmını da ele 
geçirmişti. 

KISIM V~ 

DEMOKLESIN KILICI 
Koyopanın dünya ile alakası 

olmadığını söylemiştik. Orada 
bulunan hiç bir ailenin radyosu 
bile yoktu. 

Modern bir ilim adamr olan 
doktor Lores ise istisna teşkil e
diyordu. Köşkünde, modern bir 
evde bulunan her şey mevcuttu. 
Radyo, Riodan dans müziği ça· 
lıyordu. 

Evinde İspanyol adeti hüküm 
sürmez; misafirler istedikleri 

gibi hareket edebilirlerdi. 
Varrens, kendi memleketin· 

de alışmış olduğu adetlerle karır. 
laşınca pek memnun oldu. 

Güzelce yıkanmış, verilen ye-
ni elbiseleri giymişti. 

Doktor onu takdim etti. 
Safonda dans devam ediyordu. 
Koyopanda tanışmış olduğu 

birkaç kişi ile karşılaştı. 
Doktor Lores'in kırk yaşların

daki karısile dansetti. Lores'in, 
biri onattı, diğeri on dört yaşla· 
nnda erkek çocuklarile tanıştık. 
tan sonra 1zletayı dansa kaldırdı. 

İzle ta: 
" -Nasıl, Don Jaimelerde iyi 

vakıt geçirebildiniz mi? ... 
"- Evet. Onlar şimdi şimale 

<loğru seyahate çıktılar ... " Sesini 
yavaşlatarak eğer size, burada 
bulunanlar benim hakkımda bir 

CEZA 
Fakat, sabah, saat on bire doğru, 

bir gece evvel mlldalııas:ız bir teshl· 
ro benzlyen bir zaferle girdiği evden 
çıkınış, ovf.iie gidiyordu. YC71'gun \'e 
gnyrimemnundu. Kendi gibi evli, eid· 
d1 hususile nefis bir karısı olan bir a. 
do.ma bu hal yak117ır mıydı?.. Adam 
sen de... "Ay§e" nin hiç bir §eyden 
hnberl olmaclrktnn sonra ne ehemmi· 
yeti vardı. Kadıncağız on bea günden· 
beri iki çocuğlle birlikte kazalardan 
blrlndeki halasmıı. gitml1Jtl. Daha da 
bir h:ıftn orada kalmaları muhakkak· 
tı. Omuzlarını sıı.llıyarak yaptığı işten 

dolayı teesstırU.nll gidermeye ça.l.ılJtı. 

Adet edinmedikten sonra bu, bir el. 
nııyct addcdilemczdl ... 
Apartımıı.nınm kapısmda anahtarı

m çevirip içeriye girince Utl'cdi: lkl 
sandık ve bavulla yolculuğa mUteal· 
ilk diğer bazı eşyıı, henüz kaldrnl· 
mıı.mıutı O aralık kııpmm loş çerçe. 
vesi içinde Ayşe görUndU. Ferit, d5n· 
muş gibi dimdik, sakit &ıaııkm duru· 
yor; knrısı, derinliklerinde kUçUk fa. 
kat sürekli §lmşekler çakan güzel göz 
lerllc onu sUzUyordu. Söyllyccck bir 
ı;ey bulamadığı için kekellyerek an. 
cak: 

- :tş ... ~te geldim .. 
Diyebildi. l{a.nm: 
- Hizmctçller, aramıda izahat 

vcrmeğe hacet yok; hnydi çalışma o
dasına gldellm, gibi sert, kuru bir 
cUmle ile mukabele cttJ. Odaya girip 
kapı kapanınca: 

- Gece _~idik; dUn s:ıbab snna bir 
telgraf çekmiş döneceğimizi blldlrmlş· 
tin>. Mantteessnr onu masa üzerinde 
.. "'lÜZ nçılm::.r.ıış buldum. ÇUnkU ne 
dUn no do gece evo u~'Tamamıştm .. 

- Refik, yıılruz bulunduğumu blll· 
yordu. Beni davet etlL" Daha blr çok 

nrknda.§ da gclmlşU ... Vakit nasıl geç 

mıo farkına varmadık... gt-ç kaldım .• 
Treni kaçırdrm.. 

Hlktıye tnmamlle uydurma del)il. 
FJlhakika :-cni!J iradının zevk ve sa.. 
tasma gömWen Re!lk'in evinde dost. 
larilc görüşmUştU. 
Yalnız bunların arıuımda &e· 

vimli kadrıilar da vardı. !oto yalan 
buradan başlıyordu. Şampanyanın 

tcı;vlkka.r, melQn bunları, beynini 
bulandırmış ve nihayet bu kızlardan 
blrlsile bittabi en güzellle Parlse dön. 
mUştllr. 

Ay~cnin soğuk ve sabit bakışları 

karşısında ::ıpkırmızı kesilerek kınk 
dökUk cUmlesine devam cdcmedJ. 

Karısı bUyUk teessür dıılgalarile 

göğsUnll kabartarak heyecanını yen· 
meğe çalışıyordu: 

- Yalan söyle acı dedi. Biliyor
dum- Sana bildiğimi, her §eyl bildi· 
ğlml söylUyordum. YUzUne bakmak, 
uZerlndeki kokuyu duymak her §eyi 
n·damak için kMldir. Sonra masanın 
Uzcrinde davet edildiğin yerden gelen 
tezkereyi gördilm ve oraya. telefon 
ettlm. Bn.na dUn gecp oradan ayrıldı. 
~ı bildirdiler görUyorsun ya... Her 
şeyi blllyorum dediğim vakit boş yere 
gevezelik etml!J olmıyordum._ MUt
hlş bir gece' geçirdim ... ŞUphe ve hld· 
dettcn çılclrrmak derecelerine geldim. 
İnanmak istemiyordum. Ah". seni bu
rada görebileceğimi dUşUnerek ne ka
dar sevinçliydim. 

- Benim gtlzel Ayşem. 
Ferit, karısının hlddcUnin dolgun 

bir bulut gibi 1 t ·:len bire sağanaklar 
içinde eriyeceğini ve nlhayct a.ftm 
doğacağını ümit ederek ona doğru I· 
lcrlcdl. Bu, izılivaçları gUnUndcnberi 
ciddi addolunabilecck ilk yvgalany
dr. Fakat Ay~e korkunı; bir tavır al· 
dı ve: 

§ey sorarlarsa bir saattenberi 6u
rada olduğumu söylersiniz. Müm· 
künse, bu haberi şimdiden etra· 
fa yaymağa çalışınız." 

İzleta gözlerini şeytanca kır. 

parak: 
"- Beni yalancılığa mı teşvik 

ediyorsunuz?." 
"- İkimizi fena vaziyete dü

şürmekten kurtaracak bir yalan!. 

Senora, bu gece başbaşa kala· 
mıyacak mısınız?." 

''- Don Luis Moreno danset· 
meğe başlarsa, belki. Sizi bahçe. 
de kameriyenin altında bekliye· 
ceğim. 

Yalanı muhakkak etrafa yay· 
ma;nı mı istiyorsunuz? Bunu söy
lerken gülümsedi. Dick'tc gülüm. 
aemişti . Kollarının arasında bu
lunan İzletanın tatlı bakışları 

kalbini eritiyordu. Sarhoş gi· 
biydi. 

''- Muhakkak istiyorum." 
'' O halde merak etmeyin. 

Yalnız Don Jaime'nin Bogotaya 
gitmesine bir türlü aklım ermi
yor." 

"-.Gayet basit. Ölümden ka
sıyor." 

izleta şaşkın şaşkın baktı. Hiç 
bir şey anlayamıyordu. Dik 
yanlarında clanscden bir çift~ 
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çarpmamak için sür'atle sağtara
fa döndü. Uzaklal}trkları vakıt tz. 
letaya sordu: 

''- Demin çarpmak üzere ol. 
duğunuz Senora Lores'le danse
den yakışıklı genç kim?." 

"- O mu? O Kitolu Don 
Luis Morenodur." 

Dik Morenoya baktı. Fevka· 
l!de iyi danseden bu baygın ba
kışlı, zarif, esmer adam bir salon 
alamından ziyade bir askere ben. 
ziyordu. 

Yumruk sallayıp, yumruk ye
meğe alışmış bir adama!. 

Dona İzleta, Dikin düşünce. 
lerini anlamış gibi güldü. 

"- Düşündüğünüz gibi. Bir 
salondan fazla mücadele meyda· 
nma yakışan bir adam..... Lakin 
Doktor Lores hoş bir adam, de
ğil mi?." 

- Yaklaşma bana! .• dedi. Sen ar. 
tık evvelki Ferit değilsin .. Aramızda· 
ki her ~ey kopmu,, kırılmıştır. 

Bu sözleri söyliyen seste o kıı.clar, 

musır bir azim ve inııt vardr ki Fe· 
rit korktu ve: 

- Canım karıcığım, b<lyle basit, 
esas.sız bir §Upbo üzerine bu kadar 
mesut bir hayatı çiğnemek olur mu? 
Şimdiye kadar aramızda hiçbir so
ğukluk olmaclrğmı, hiçbir biyanet bu
lutunun ağır gölgesi geçmediğini dil· 
§Un, Farzedellm ki fena bir saatte bir 
hata frtlklp etı:nl§ olayım. Bu, gayri· 
kablll a! bir cinayet teşkil etmez. Ne 
kadar dürüst, Alicenap zevçler vardrr 
ki mUddctı hayatlarında böyle bir 
vartadan kurtulmamııılardır. 

Fakat bu, kanlarına karşı hUrmet
slzllğc, muhabbetsızllğe delAlct et
mez. Bunu söylemekle zannetme ki 
bu kabahatin bir hak olduğunu iddia 
ediyorum, hl§A! Yalnız bu gibi kaba
hatlerin kabiliaf olduğunu sljylUyo
rum. Seven bir kadm af!edcr.. değil 
mi? Ayşe sakin ve kani bir tavırla 

başını lğdi ve: 
- Olabllir; fakat ben bu herkesin 

yaptığını yapamam, elimden gelmez .. 
Bu, belki seni çok sevdiğimden, sana 
çok inanmış bulunduğumdan, hatta. 
fikren bile olsun en kUçUk bir fikir 
hlyanetlnden masun kaldıg-ımdandır. 
Ben, bUtUn bcııliğfmle senlndim. Seni 
de bUtUn, bUtUn benim fa.rzcdiyor. 
dum. Bu haytı.l sukutu bUyUk bir in· 
klııar oldu. Bir l>qkasmı öptukten son 
ra beni kucaklamak isteyişin damar· 
lanmdaki kanı donduracak kadar bir 
teırlr yaptı. Rezaletten korkarım. Al· 
laha eUkUr ki apartmıan, ikimizin de 
ayrı ayn otunnasma kitayet edecek 
kadar geni§Ur. !ılııdcmki iki çocuğu. 
muz var. Fclıllcetlmlze başkalarını 

teşrik etmelste mana yoktur. Aramız
daki hususiyeti başkalarına sezdir
memek daha hayırlıdır. Şimdiden 

sonra blrlbirimlzl yemeklerde görece
ğiz. Uı.znn olduğu vakit de beraber. 
ce sokağa çıltarız. 

Ayşe sesinde gayrltabll hiçbir a
henk göstermeden söylUyordu. Ve ko
casını sersem bir halde bırakıp çıktı. 

Ferit kansını hiç bir vakit kendisin 
den uzakl&§tığt bu zamandan fazla. 

, 
"- Oldukça lıoş , sarhoş olmu· ~~-----=ı _____ _. ... 

şa benziyor. Onun taç kardeşliği

ne mensup olduğunu hiç bir za
man ihtimal vermezdim!." 

İzleta. Dik'in kolunu çimdik. 
ledi. Yüzü sapsarıydı. 

''- Allah rızası ıçın ağzının 

söylediklerini kulakların duysun. 
Bir d:ıha 'taç" kelimesini kulla:ı. 

ma." 
Varrens: 
"- Olur, olur: bir daha bah 

setmem." 
Buracl:ı daha nekadar kalacak 

sınız? Misafirler ne vakıt gide. 
cek?" 

"- Pazar aksamına kaclar. O 
gün doktorun dediği gibi: "fngi 
liz usulü fevkala<le bir çay" 
partisi verilerek bayrama nihay!t 
verilecek.'' 

İzlcta haşkasıle dansa başladığ· 
vakıt Dik Don Lııis'lt: tanıştı. 

Don Luis İngilizce biliyordu 
Fransızca göriiştüler. 

Dik bu adamı bir yerde gör
müş olduğunu hatırlıyor; fak-ıt 

nerede olduğunu bir türlü kes· 
tiremiyordu. Belki de yanılıy-ır. 
du. 

Biraz sonra doktor Lores ra ·l 
yoyu kapatarak misafirlerine ':ı · 

sa bir nutukla hoşgeldiklerini 
söyledi. 

Don Luis'in bir kaç vary..:te 
numarası yapacağını ilan etti. 

Don Luis'in beraberinde getir. 
mi~ olduğu yarı Hintli kitarasını 
alarak çalmağa başladı. 

Kitolu san'atkar herkesi gül. 
düren gülünç şarkılar söylü • 
yordu. 

Varrens, dansın başlamasını 

beklemeden odadan çıktı. 
Sıkıldığını hissediyordu. İçinde 

anlayama?ığr bir sıkıntı vardı. 
Bahçeye çıktı. Etraftan tatlı 

bir çiçek kokusu yayılıyordu. Ka· 
meriyenin altına gittiği vakıt 

İzletayı göremedi. 
Havuza doğru ilerledi. 
İzleta oradaydı. Dik, uzatılan 

eli öptü. 
"-Nasıl? Bir Amerikalı l"1 

öper mi? Filadeliyada bulund11-
ğum zaman hiçbir Amerikalı eli
mi öpmedi!." 

''- Senorina, bir Arr.erikalı 
öperse, bunun ilanihaye devam 
etmesini temenni eder!." 

Sesini ciddileştirerek devam 
etti: 

''- İzleta, köşkte çok sıkıntılı 
öir hava var değil mi? Bunu aiz 
de hissettiniz mi?. 

sevmemişti ve gene hiç bir zaman ho 
yccan ve kıskançlığın tesirlle kızaran 
bu çehreyi bu kadar güzel bulmamııı· 
tı. Fakat gene biraz soğukkanlı dU
gUnerek yeisinl yatıştırdı. Bak tııte 

onu herkesin gözU önUnde bırakmıyor, 
ayni çatı altmda ya§llmafa razı olu· 
yordu. Esasen senelerce suren büyük 
bir muhabbet bir gUnde kayıtsızlığa 

inkılAp edemezdi. Bir müddet sonra 
bu hiddet fırtınasının kalmıyaeağuıa 
gene rahat ve munis hayatm avdet 
edeceğine inanıyordu. 

Ayşe, ne kadar sokulgan, muti, 
muhteris, sevdalı bir kadındı.. Hic;: 
böyle bir ruh vo vücut kendisine muh 
taç olmadan uzun müddet ayn yaşa
yabilir miydi? Herhalde affedecekti .• 

Fakat, öyle olmadı. Beklenen at 
müjdesi geciktikçe gecikti. Yemekler 
de sofraya tatsız bir sUkQt kanat ge
riyor, çatal, bıçak takırdısmdan baş. 
ka bir gey duyulmıyor; sokağa • o da 
nadiren - çıkclıkları zamanlar mana· 
sız, sahte tavırlar, ikisini de uzuyordu. 
Bazı zamanlar Ferit, uzun, istirham. 
ka.r bir bakışla karISmı yumuştmaya 
çalışıyor. Her detaaında meyus kal· 
kıp odasında karanlık dUşUncelero 
gömUIUyordu. 

Nafile, mustarip vaziyeti kanama 
tesir etmiyordu. Blnaenaley onu te. 
cessUse sevketmek, kıskançlığını tnh· 
rlk için iUna ile giyinmeğe, kokular 
sUrUnmeğe evde mümkün olduğu kıı. 
dar az bulunmağa, hattA bazan ye. 
meklere do gelmemeğe oouıadı. Hep
si bolj... AY§c soğuk, lakayt vazlyetı
nJ dcğl.ştırmcmekto ısrar ediyordu. 
Hatta. kocıı.smm zahlrl değişikliğine 

dikkat etmemi!} blle görUnUyordu. 
Her ucye rağmen Ferit, onu her za.. 
mandan ziyade seviyor ve ayrılığın 

bUyUk azabını en mUth(IJ ıstıraplarla 
çekiyor, aşkı ve vicdanı ayn, ayn ka
nıyordu. Hatta. karısını cezbeder U _ 

mldile bUyUk, vahim bir hastalık b1le 
temenni ediyordu. Ferit artık git gide 
asabi, titiz kızgın, hadld olmuştu. 

HattA artık Ayşe Ue de meşgul ol· 
mıyordu. Karıst yalnız bu tebeddUIU 
kaydetmiş bUyük bir dikkatle onu tet 
kik edere!( kocasının geçirmekte ol
duğu buhranın salahatmı tahlile ba§· 
lanuştı. GUndilz, o evde yokken i§ o-

Sevininiz, ilkbahar modasr, es • 
vaplarınıza güneş ışığını getiriyor• 

Koyu renk elbiselerinizin yahut 
bir gapka.nmn üstüne hasır rengi 
bir garnitür, yahut bir yelek bit 
ceket bu esvaba güneş ışığmm pı "' 
nltı.sı verecektir. İşte Bize güz.el 
bir tayyör nUmunesi veriyônıs. '"" 

Çizgili bir kumaştan yıtpılmıo O' 

lan bu siyahlı beyazlı tayyörtln 
yak:Q..'lt hasır rengi ipeklidendir. Si 
yah fötrün üstünde de aynı ipekli' 
den bir band vardır. 

Bunu siyah boyun atkısı, aiya.b' 
rugan çanta ve ayakkabı ile giyer" 
seniz ve siyah eldivenler de kult.a.
nırsanız harikulA.de gUzel olacak .. 
tır. 

dasma gfrmlş ve masası üzerinde ~· 
kamlarla dolu, dağınık kAğtUardBft 
başka bir §ey bulamamı:vtı. FericliJ) 
teessUrU artık elile tutulabilecek bit 
hale glrmlştL Nlhayet bir akşam ]ler 
zamandan daha berbat bir çehr• sıe 
eve geldi. Yemekten sonra kartJIS o
dasına çekilmek üzereyken: 

- Ayı:ıe, rica ederim benim odaısı" 
gel an.na aöyleyecak birkaç ~ 
var ve BOnra. kederli blr tebessUıJ1le· 
Bu sözler zannettJfin gibi havaly&~ 
mUteıı.lllk değildir ... cUmlesinl Ul~ 
etti. 
Kansı kendisini takip ederkeıı 0

• 

devam ettl: 
- lnAs ettlm.. tnA.s ettim.. O J<ll' 

dar bedbahtım ki delilikler yapt.aı'' 
kumar oynadım ... Bir akgam e\~~ 
verdiğim bUyUk bir yekQ.nu ~ 
~a çabalarken ipin ucunu bUSbUt~ 
kaçırdım. t 

Senden ba§ka hlçblr ıey bllilllY~ 
dUşUnmUyordum. Borçlarımı tcdl tı 
edebilmek için tzmirdeki evi.mi ~f 
tım. Elimde be§ yüz Ura kadar il' 

şey kaldı. Bir mUddet sonra tstanl> ııJ 
lu tcrketmeği dU§UnUyorum. 13eıl ııJ 
yeni bir kazanç bulurum.. ve... .,e~ 
de yıkılan saadet yuvasını unuturtl t'1 
Bittabi scnln servetin tamn.mlle dlJ 

JŞ' 
yor; bir puluna bile dokunullllıı.nı ıtı 
tır. Sonra ... seni, beni görmek s.Zl'tı 
dan kurtarmak. 

Ay§e müstehzi bir tebessUınle:JJ!Ç 
- Yalan söy!Uyorsun .• yalan· ıtı 

bir §CY kaybetmediğine yemin etsC 
t:a§rm ağrımaz. dedi. rııı 

Ferit Uç ay evvelki nA!lz ve dedıı· 
bakı§ karşısındaki zaafını tekrar 
yarak itiraf etti: de' 

- Evet, söylediklerim doğf'U ~ 
i?':ldir. Fakat bu hale dUşseydlJJl <W 
na dönecek ve benl affedecekt.ill {ıtl~ 
ğil mi? !şte seni aldatarak nf c•· 
lAyık olmağa çalıştım. Sonra bU Jtl ;o 
ru yalanımı itiraf edecektim. ..ı\ll 
kadar mUteesıılrlm bilsen.. !!le 

Ayge, kocasmm elini avuçıarı 1;,,.rıı 
aldı. Ceza, artık lUzumu kadar Jc c 
etmiş, tesirini göstermlşU. Esıı11~ı:ı· 
da koc.'.lSt kadar azap çekmiş, ti'' 
için attıamıştı; hattA ayrılığın ıstı ., 

e ' bmı belki Ferlt onun kadar 1nc 
hassas bir ruh ile duymnnıı§tı• 
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