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Vels, hafta sonunda ,,us kıtaları geri 

Londraya gidiyor çekıldi 
Ur Londra, 5 {A. A.'l - B. Vcls, hafta sonunun Londrn)n gdecek
Sin. ~merikanın Londrn Bıi:->iik Elçisi B. Kcncddi de yakında \OZU(

ea~ donmüş bulunacaktır. B. Vels'in büytik elçilikte mi miJiafır ola-
~cyahut bir otelde mi ikamet cdeeegi henüz malüm dcğ'ldır. 

bir · Cembcrlaynın hususi katibi B. Vels ın gbrüşmeleri hakkında 
rıca l'l~gram hıızırlıunaktadır. B. Vels resmi ziynretlerden başlm ny. 

\' ndrnda bazı hususi ziyaretler de yapacnktır. 
ancaıc a§lngton, 5 (A. A.) - B. Sumner Vcls'in seyahatindeki mana 
B R V~ington'a döndükten sonra anla.,ılacaklır. Filhakika her şey 
~tz uzvell'in B. VC'ls tarafından getirilecek malfımattan istifadesi 

ına bağlı bulunmnktadır. 
tnak B. Ruzvclt, B. Vels'in avdetinden sonra Avrupa harbini durdur
~ıısi hnltlınlannm kullanılacağını beyan edebilecek ve bu suretle si

muha.sımlanna lm~ı \•aziyeli kuvvctlcnebilecektir. 

Bir ı ·ı· k ngı ız ışlasından malzeme çalındı 
!'enJ;ndra; ~. (A. A.) - LondradakJ Kenl!lington kqlasmda eera
Ztıaka ~lr şekılde milhlm miktarda malzeme çalınmıııtır. HUkümet 

rn an tahkikat ynpmaktadır. 

42 KiŞILiK BiR YOLCU 
TAYYARESi PARÇALANDI 

• 

Vıipurl harabelerinin şayanı 

hayret müdafileri hlı.la bu harabe
ler üzerinde tutunmakta ve Fin
landiya bayrağı ııanlı bir surette 
dalgalarunaktadır. Viipuri körfe. 
zinden Vuoksen,e kadar muharebe 
şiddetilc devam ediyor. Finler Vl
ipuri'nin şimalinde hazırladıklan 

müstahkem mevzilere henüz çe -
(Devamı 2 ncl sayfada) 

Hitler'le· 
üKö SENE 

lnglltercnlıı en son llel'llıı sefiri 

Bll;rWc lnsW& cllplomatmm :razctıfı, alyaal veslkalan icmal eden 
bir yazr ~ildir. mtıer, Göring, Rlbentrop, Göbe.lı, Hlmnller'1n 
Ahnan.raJ, n:uııl idare ettlldcrlnl: Uııbr, A nısturyn, ~koelo\-akya, 
Lehistan lıtlnde perde arkasında oynanan ııahııclcrl bUtUn baklka-

tlyle dllnyaya anlatan bir h:ıtıral:ır sUsllesldlr. 

/ngilterenin son Berlin sefiri Nevil Hen
derson'un hatıralarını birkaç güne hadar 

gazetemizde okuyacaksınız . 
• 

KURUi 

Amerikada tufanı 
andıran yağmurlar 

N 19vyork, 5 (A. A.) - TufanJ andıran bir yağmurla beraber çı
kan soğuk bir kasırga Ne-ryor'k ve civarındaki devletlerde dUn bUyflk 
tahribat yapm13 ve milyonlarca ağaç devrilmf&tlr. Ağaç dallannda 
kalın bir buz tabakası hasıl olmuetur. Ağaçlann tlevrilm'esi bilhassa 
elektrik tellerinde maddi hasar husule get.irmlştir. HMarat b\rkaç 
milyon dolar olarak tahmJn edilmektedir. 

Birçok §Chirler elektrik ve telefondan mahrum kal~br. Don ve 
yollarm üstUne dUııen ağaçlar otomobillerin gidib gelriıesinc mbi ol
maktadır. Trenlerde mUhlın gecilanelcr kaydedilmektedir. 

Şimdiye kadar kimsenin öldil~1i haber verilmemişse de ıeyrtıse. 
fer kazalan dolayısile birçok kimseler yara.Janmıştir. 

EN SON DAKiKA 

Alman kömürü götüren iki 
vapur daha tevkif edildi 

(Yaz111 2 nci sayfada) 

Romanyanın Anka
ra elçisı değişti 1 Minyatür zııırhlıı l . 1 

r 

t
i.on tra. 5 C \. t\ ) - Pav::ı ncznrf.'li l ·ıa· . . . 
r Illb R • Al Kfıh bö'" ı ıııvor. 

lcrı H ınnib:ıl l'lYY" • • . ..esınde ıstı~. af l aı an 1n"'ırz tay,·ıırc-
1.. ..rcsının ne mu. tt bat d • 11,ırnı;cvo tcıı dll r C>dc . . 1 e e ın an, ne de yolcularından • 
iki (s;. kı.,•nı il•' k mcmı tır. Sa~ıl' nhlmı~ olan tnkazcla tayyarenin 

(lia b~ı 1 l ~'.~ n "ncl:ın lıır kı!'!nn gı.irlilmf'kl"d'r. 
1 l:ırc 1 nııı tm ı bu tnnnre 42 kiiillktir vr- Jnglliz hava yollnrı 
içinde~:.;; ." 1 up ~r.d~. Mnr~.ta Arnbistandan KalkCıtnya havalnrunııtı· 

0 ,>o cu \C urt ınurettcbat bulunuyordu.) ' 

llükrcş, 5 (A.A.) - Mili 
propaganda nazırı B. Radian· 
m lstltnsı Uzorinc propaganda 
nazırlığın.a miııt kalkınma cep· 
hesi nazırı Gluresscu tayin c· 
dilmiştir. 

Romanyanın Ankara bUyUk 
elçisi D. Stolça da mlllt propa
ganda m llsteş::ı rlığına getiril· 
mlştir. 

lngllizler ~·eni torııltolnr inşa 

etmişlerdir. MinyntUr zırhlı is. 
mi verilen bu torpitolann tecrü
beleri yapılmış ve muvaffnkıyct
lc neticelenmiştir. 

Yirmi metre uzunluğunda o
lan bu yeni torpltolar tnyyarc
ler ve denizaltı gemileri ile mü. 
endcle edPeek şekilde teçhiz o
luıuııuşl,rdır. Makıncleri 1500 

R ~pvvctindc ve Uç vites 
CW r:ahıımaktadır. Bu sayc

t m1ıcr yirmi kilometre s~ 
rnlten 1aattc ııtl:srn kilometre 
sllrate ge~ebilmektcdirler. 
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1 - SON DAKiKA - 5 MART 1940 SALt 

No.44 '\'azan: Orhan Rahmi Gölu: 

- Evet, ta kendisini muhte· 
rem kumanda:ı.. Biraz evvel onu 
gördüm. Elimde, iddiamı isbat 
edecek hcrşcy var .. 

- Fakat1, makatı yok ... Çabuk 
söyle •. 

Genç kız, oturduğu yerde 
doğruldu: 

- Benim de fakir bir kız oldu. 
tumu dli§ilnmekliğinizi rica ede 
ccğim. 

- Anladım.. Anla1ım.. Paıa 

latiyonun galiba!. Yani, sırrını 
satacaksın .. 

- M üsaadcnizle, öyle yapaca· 
ğım. 

Bu teklif, kumandanı kızdır _ 
mııtt. Gözlerini hiddetle genç kı. 
sa dikti: 

- Fakat biliyor musun ki, ben, 
bunu una zorla da söyletebili _ 
rlm. Elli kamçı kifi, değil mi?. 

Giamonda bUtUn metanetinl ta
kındı: 

- Yanlıpınız, aöyletemezsi _ 
ni.ı. 

- Yib bmçı atarım lSyle ise. 
Yem bir esere baıladıruz mı? 
Varren bu aual üzerine için için 

eevindL 

"- Tabi!, fUphealz.. Biz de, 
Hernan da Soto diye nam alnut 
olan kahramanın destanını yaz. 
mak üzereyim.'' 

- Bana dayak atmaklığınu:, 
ben.im mukavcmetim ve daha ba. 

. sı cttalar araıurmaklığınız, §Üp
beaiz, uzun bir zaman geçirecek.. 
tir detü mi muhterem kuman • 
dan?. 

- Bclkf... Fakat bundan mak
sadın nedir bakayan?. 

- O vakte kadar, av da elL 
nfzdcn kaçacaktır. Bazı ıeyler 
vardır ki, onlar derhal o aaniyc 
içinde halledilmelidir. 

Şehir muhafızı, sivri sakalını 
ofuıturdu: 

- Sen, filezo! mantığı yapı • 
yoraun gali}}at.. 

- Hayır muhterem kumandan 
ude« bir insan mantığı ile konu_ 
ıuyorum. Aynı zamanda ıu cihe
ti nazan dikkatinize arzedeceğim 
ld, bu itlerle uğraıırkcn vakıt ge. 
çer, Meçhul Korsan kaçar ve Du
ka hazretleri de bundan haberdar 
oluna, memnun kalır mısınız? 

Şehir muhafızı, kaşlarını kal· 
C!ırarak ona doğru yilrüdil. Hay_ 
retle om bakıyordu: 

- Bak, bak yaramua.. Sen 
himıetçi değil, akll hocası imiı
liıı be ... 

Genç ku cUldil: 
-Hayır efendimiz, hayır 1 ••• 

M-esetı ben bunu, doğrudan doğ. 
nıya Duka hazretlerine de ha
ber verebilirdim değil mi?. 

- Evet.. 
- Halbuki ırizin çok iyi bir 

kumandan olduğunuzu işitcrel. 
doğruca size geldim. 

Muhafız, kendini tutamadı 
güldü: 

- Aferin, doğrusu ya, seı 
bizden çok baskın imişsin .. Peki, 
dediğin parayı vereceğim. Ama, 
bir prtla ... 

- Ne gibi?. 
- Vesaiki göstereceksin .. 
- Hiç fÜphesiz.. Fakat size 

nasıl inanayım?. 

- Askerce yemin ederim. Şe. 
refim şahidimdir, parayı verece 
ğim. 

- Tamam, mutabıkız, zatı a
linize inanıyorum. 

Genç kız, bunu müteakip. 
Meçhul Korsanı nasıl tanıdığını, 
onun Anti ile nasıl buhıştuğunu 
en ince noktalarma kadar anlat. 
ukta sonra, çantayı, robunun biı 
aralığından çıkardı: 

- İfte -dedi. çanta.. Mektup 
ta onun içindedir. 

Kumandan, çantadaki arma}'& 

baktı. M üthif bir aevinç içinde 
idi, fakat belli etmiyordu. Sonra 
mektubu açtı. 
-Tamamı. 

Diye mırıldandı. tamt bu harf
lerle baıhyan aokakları derhal 
ve &izlice göz hapsine almak la
umdı. Denizde de keza ... 

Soma genç kıza döndü: 
- Bana bak kızım, verdiğim 

1öz, aCSzdUr. Şimdi aana, bu pa • 
rayı vereceğim. Fakat daha bic 
,artım var. 

Hizmetçi kızın da sevincine 
' la yan yoktu: 

- Buyurun!. 
- Bu meaele hakkında artık 

ı ek IÖ.1 aarfetmiyeceksin. Anlı • 
yor musun, bu ihbarı aen yapmış 
olmıyacaksın .. Bunu, zabıta ken
diliğinden keıfetmiıtir. 

- Maksadınızı anladım muhte
rem kumandan.. Şimdi de liitfu. 
ıuzu bekliyorum. 

Kumandan hiç diltUnıncden, 
Juvara yaklaJtt, gizli bir noktaya 
dokundu. Duvarda bir kasa Jca _ 
pağı açıldı. Kumandan elini sok. 
•.u, Uç kcae çıkardı. 

Al kuun, tamam iıtediğin ka
r~r. 

Hizmetçi kır parayı kapınca bir 
·-arı deli &ibi oldu. Rilyasında bi· 
le böyle bir servete kavuşabilece_ 
tini g<Srmemlıti. Şu hayat, ne 
yaman fCydi?. Bir tesadüfle, zen· 
gin oluyordu işte 1.. Ceketini çı. 
kardı, çok ağır olan keseleri için~ 
koydu ve aırtına aldı.. Sanki e. 
tinden kapıyorlarmıı gibi, çıktı, 

gitti. 
Şehir muhafızı yalnız kalınca, 

bir takla atmamak için kendini 
~or tuttu. Ellerini oğuıturarak, 
beyaz, dik bıyıklarını düzeltti: 

( Devamı va.-) 

Haber AKŞA'M'f:üST~sı3 
·- ~··=- ·---- ···~ -- ... 3 

Huan Kumçayı, lstanbulda bir gUn devam eden şeker 
buhranının bir ihtikAr değil, mükemmel bir lhtlkdr teşebbüsü 
ı>lduğunu kaydederek adeta. meşhut ıuc •eklinde meydana çı· 
kan bu lhtikAr te,ebbUsU mallarını saklamak suretlle yapan· 
ların takip edilmeleri ve ortaya çıkarılmaları lüzumunu tcba· 
ruz ettiriyor ve: .. Aksl takdirde lhtlktlrla. mücadele sadece 
bir hayalden ibaret kalır" diyor. 

;ç;,,, ;;; .. , on os • tt!!!ılttll~•..!I ~· ı. ı: 
)Uı:a" oı~ı ,.%#?;;;m..pç+;a !':!!' 

"Hergün" sütununda, Amerika hariciye müsteşarının 
.A:nupa merkezlerinde yaptığı temaslardan çıkan haberler 
tetkik edilerek "nikbin olmak için çok sebep yok, fakat bet
bln olmakda da acele etmiyellm" denilmektedir. 

t=-=:;) AKŞAM 1 
--·---.. -·., -·-- -------------

'';llltlı:atıer" sUtununda Karaköy meydantnın a"rlmıunnr 
Emtnftnft Te Taksimin" yapılmasından sonraya bırakmak daha 
dotru olacafı hakkındaki dUşUnceler nakledilmektedir. 

rruza 
vapuru 
uğradı 

Am:.tcrdam, 5 (A. A.) - Evvdsi giln Bwıcs'den A:nuıterdama 
hareket eden ti95 to•ı l uı. Hollanda baııuudll ltı3uı1l!oom vapurundan 
o.r· haber yoktur. Vapurun batt•ğı ı~ucdllnu .. ktcdir. Bu vapura alt 
<Jlduğu tahmin edilen sandalla birkaç can kurtaran mantarı ve bir 
miktar eşya deniz Us tünde görUlmllştllr. 12 kişiden mürekkep müret. 
tebatın diğer bir sandal içinde kurtulmağa muvaffak olduğu umil e
Jiliyor. 

Amııteı·dam . 5 (A. A.) - Mlldafaasız dört Hollanda \•apunınun 
diln şimal den zinde tanarelcrin taarruzuna uğraması Uzerlne eiya.st 
ve bahri mahfillerde bir infinl dalgası hUkUm siirmektPdir. Bunlar 
kömür yüklü olaro.k bit!lrnf limunlsrdan Ho11Rnrlara gelmekte 0 1nn 
Sintannaland ve Sohlelancl kömUr vnpurlarlle 345 tonluk J,imbtrg ve 

ovye ler 2 adı, 3 şehir a:dılaı 
(Ea.5tınafı 1 lncl sııyfııcln) 

kllmek mecburiyetinde kıılmamış. 

!ardır. Finler, Sovyetlcrc mUth !i 

zayiat verdinniş olmııklıı beraber. 
uzun blr istirahat devrcsı göre
cekleri ümidinde değillerdir vr 
Sovyetler takviye kıtaatı alncnkln. 
n için pek yakında şiddeti: hücunı 

lara intizar etmektedirler. 
Sovyet teblfğlnde Viipurl'den 

bahsedilmemekte, fakat Luraan • 
garl ve Tejariruıaari adalarile He
jinlahtl, VUajok.i ve M1ehalahti 
şehirlerinin zaptedildiğl bllcliril -
mektedir. Finlandiyalılar da sahil 
bataryalannm SoV;>·etlerln körfez.. 
deki buz Uzerinde ileri hareketle 
rln1 pllskUrttUğU kaydediliyor. Ba.. 
taryalar buzu bir noktada delmiş 
ve bUtUn bir Rus bö!UğU silah ve 
ağırlığıyla kaybolmuştur. 

Sovyetler en ziyade Polanjokide 
zayiat~ vcrmlşlerdir. Buradaki za
yiatları 1200 kişidir. 

Petyçmo'nun cenubunda Nantsi. 
de Sovyetler 3 kllometre gerilemiş. 
lerdir. 34 ilncU fırko.le.n tamamen 
dağılmıştır. ' 

İsveç gönUllUlerl bir Rus mfil
rezeslne dört defa taarruz etmiş 
ve nihayet 200 ölU verdirerek p~ 
kUrtmUştUr. 

Deyll Telegraf gazetesinin mu. 
hablrl, Fin erkAnlharbiyesinin Fin 
ordusunun Vllpurl arkasındaki 

mUdafaa hatlarını ikmale vakit 
kazandrraeak eekildckl müdafaa -
smdnn dolayı fevkalade memnwı 

olduğunu yazıyor. 

TArııısı~ nın MAKALESİ 

Lom.lı·a, 5 (A.A.) - Röyter: 
Taymls gazetesi neşrettiği 

fevkalO.de heyecanlı bir maka 
lede ezcümle şöyle demekte • 
dir: 

Sovyt ·Fin harbinin manası 
nı anlamamak cinnettir. 1'"'in· 
lAndlya kendi hürlyetlnden 
daha ziyade lngillz toprakta 
rını müdafaa etmektcd,lr. 1',i:ı 

lAtıdlya zulme knrşı yaptığı 

mUdaCna lle bizzat bizim da . 
vamızı kurtarmağa çalışmak . 
tadır. l<'inler Sovyetlerl zayıf 
!atmakta ve Almanyaya gide 
rek bize karşı kullanılacak o· 
lnn muazzam mıktarda ı;ıctroıu 
kendi taraflarına çevirmekte· 
dlrler. Kcndllerlne minnettar
lığımızı bildirerek mUkllfatını 
Jrnrmek iı;ln bu tek sebep bile 
kAfldlr. Fakat boş münakaşa -
larla kaybedecek • vaktimiz 

t 
yoktur. Eski harplerin tarihi· 
ni okuyalım: Kuvvetleri da 
ğıtmak korkusunun ne bUyük 
lmk4nlar kaybetmiş olduğunu. 
tali derecede tchllkelcrl göze 
almanın bir ehemmiyeti olma· 
dığını hayretle görUrUz. 

Menfaatimizin, madt ve ma· 
nevl menraatiınlzin nerede ol
duğu aşlkdrdır. 

BUtün İQglltorede umumi 
hissiyat FinlAndl~ anın dllşme· 

sine mUsaade edilmemesini Is 
temektedlr. 

AMERtKADAN FINLANDI. 
YAYA HAREKET EDEN 

GöNOLLOLER 
Nevyork, 5 (.A.A.) - 3000 

gönüllüniln Amerikadan Finlan. 
diya)l& hareket etmek üzre oldu. 
funu bi1dirilmektedir. 

r Hcl:ıinlti, S (A.A.) - Finlaı 
diya ba ırağı hiil!i Viipuri (Vi 
h'>r g) şat;sunun üstil:ıde dalga 
!anıyor. 

Yapılan müthi§ hücumlar so 
nu:ıda takatten düşen S'>vyct kı 
t ala ... ı geri çekilmeğe ır.ecbur kai 
mışlardır. Finlandiya hava kuv 
vct'eri Sovyet takviye kollarını 

bombardıman etmi§tir. Buna ra~ . 

men Finlandiya genel kurmayı 

Finlandiya kıtalarını Viipuri'nin 
gerisinde çok daha kuvvetli biı 

surette organize edilmiş olı-.n mü 
dafaa hattına çekmeği daha fay 
dalı telakki etmektedir . 

CEPHEYE GiTMEK iSTE.. 
YEN Y AOANCI GAZETECi. 

LER 

Moskova, 5 ( A.A.) - Reuteı 

muhabiri bildiriyor 
Moskova'cla bulunan yabancı 

gazete muhabirleri, cepheye gide
bilmek için yeniden Sovyet ma 
kamlarmdan milaaade iatemişler · 

dir. 
Guetecilcrln talepleri timdiye 

kadar ret edilmişti. 'Mamafih ha
len B. Molotof meseleyi tetkik et· 
mektedir. 

Feci bir 
kaza 

a ir tren 2 5 metre
den nehre 
yuvarlandf 

Tokyo, 5 (A.A.) - Cenubt 
Japonyada kA.ln Yamagata e· 
yaletinde bir şimendifer kaza· 
sı olmuştur. Dağlardan yuvar 
!anan bir çığın hnsara uğrattı 
ğı bir köptüden bir yolcu tre
ni 25 metre yUksekllkten bir 
nehre yuvarlanmıştır. Kaza 
hakkında henUz tafsilM alına· 

mamış ise de zanedildiğln<> 

göre trende bulunan 130 yolcu 
ölmUş veya ağır surette yara· 
lanmıştır. 

Ruzveltin 
iktidar rr evıcıine geçişinin 

Yıl dönümü 
Vaşingt-0n, :S (ı\.A.) - B 

Ruzvelt'ln iktidar mcvklino 
geçişinin yedinci yıldönUmU 

tesit edilmiştir. nu milnnse· 
betle, demoltrnt partisi tara · 
fından ziyafetler tertip edil · 
miş ve uu ziyafetlerde 1933 
lktısadt buhranındanberl New 
deal tarafından başarılan te · 
rakiler tebarüz ettlrllmiştlr. 

B. Ruzvelt bu yıldönUmUnU 
Saint - Jean klllsestnde yapı· 
lan bir nylnde teslt etmiştir. 

Reisicumhur akşam şerefine 

lmbine nzası tarafından veri . 
len yemekte hazir bulunmuş · 
tur. 

B. Ruıvelt. gelecek secim ı · 

çln hiç bir beya.natta bu 1 un • 
marn ıştır. 

348 tonluk Dernyter vapurlandır, 
Lu.uJ.-, ~ (A. A.) - Bahıiye nezareti, hitam bulan hartanm tn. 

gırz bannyctıl içın mukcmmol bir lıııtta olduğwıu bilc1iriyor. 1' iıııa
klıta nıczkür hafta zartında ;>aJnız iki ticaret vapuru kaybedilnıişı..ir. 
ll76 tonluk Albano ve 710 tonluk Gato vapuru. Buna mukabil İn· 
gilizler tarafından znptedilmck Uzere olan 4 Alman vapuru intihar 
etmiştir. 620 tonluk Volfburg, 2390 tonluk Trour, 6530 tonluk Hay
delberg ve 3369 tonluk Aruca.s. Arucasda kıymetli bir hamule vardı. 
Civa. ldezkür vapur 15 gün evvel Vigo'dnn hareket eden son vapur. 
du. Altı vapurdan yalnız bir tane!:! Almanyaya varabilmiş, 3 ti lngl
liz ve Fransız filosu tarafından ynkalanmıe. biri intihar etmiş ve bi
ri de Norveç·n şimalinde karaya oturmuştur. 

EN SON DAKiKA 
• 

Alman kömürü götür en iki 
vapur naha t ev kit eOilOi 

J,on:lra. 5 (Rad)o, ı..;u&t 18) - Roterdam'dan kalkan ve Alman 
kömüriı yı.iklü olnn iki vapur daha yakalanmıştır. 

Bugim i.ığıcden sonra avam kamarasında bunu haber veren iktJ
sacll harb nazırı, Alman mnlı ~ı) an bir vapurun, hangi memlekete 
ait oluıı~a olııun, lngillz kontrol gcmlleri tarafından tevkJf olunacağı. 
aı bildirmiştir. 

O ğcr taraftan, Roterdıı.mdan haber verildiğine göre, bu sabah 
iki tta:yan vapuru daha limandan hareket etmi,tir. 
Viborg civarına Fin kuvvetleri tahşit olunuyor 

Lonılra, ~ Otaılyo. <ıaat 18) - Viborgda şiddetli çarpışmo.lıır de
vam etmektedir, fakat Sovye.tler henüz şehre b.mamen ginn1ş değil
lerdir. Fin kıtaları şehrin olmalı garbislndekl yeni mevzilere talı§id 
edilmektedir. 

Cephenin diğer noktalarında Finler muvaffakıyetler kazanmakta 
devam ediyorlar. Bu arada, Voma •ehri Sovyetlerdeıı gcrf alınmış 

· ve Ladoga gölil civarındaki bir garnizonla bi.r müddet evvel kesilen 
rabıta tekrar tesis olunmuştur . 

Diğer taraftan, Fin Cumhurrclsl Kalyo Mareşal Mannerha:rına 
bir telgraf çekerek kendisini, Ruslarm birçok frrkalarmr ve en son 
olarak bir tank liva.~mı imha etmek gibi bilyUk muvaffakıyetlcrden 
dolayı tebrik etmlştlr. 

ın ~ihi - İ!alyan 
münasebetı 

lngiliz matbuatı, lngiltere 
zaaf gösterm yecektır, 

diyor 
Londra. 5 (A.A.) - Gazete. 

lcr. İngiliz-İtalyan Dıtillfının 
dostane bir surette hallinin iyi 
karşılanacağını bildirmekle bera. 
ber, bu hususta tngiltere için hiç 
bir auretle zif mevzuu bahsola
mryacağmı kaydediyorlar. 
Taymiı gazetesi yazıyor 

"Mevcudiyetimizin menuu 
bahsolduiu bu hapte Alman ibra. 
catını durdurmaklığımız katlyen 
lazımdır. İngiltere İtalyanın ihti
yacı olan kömUrU verebilecek va. 
ziyettedir. Buna mukabil İtalya 
tngiltereye ihtiyacı olan ıcyleri 
verebilir. 

Romen harici 
tıcarat rejımi 

Kraliyet kara~eai 
bugün neşrolundu 

Bükreı,, lS (A.A.) - Rumen 
harici ticaret rejimini tadil 
eden Kraliyet kararnamesi bu· 
gUn neşredilmiştir. Kararna • 
menin ba,ııca gayesi mew1e· 
ketin sınat faaliyetini milli 
menfaatlara ve inkişaf eden 
Avrupa vaziyetinin tahmin et
tiği zaruretlere göre idare et • 

1 

mektir. Kararname bilhassa 
spekUlasyona maruz kalan ve 
Romanya için bir gUn mUbreuı 
bir lhtlyac sırasına geçecek o
lan bazı lbtidat maddelerin 
kullanılması lşlnin bir nizauıa 
bağlanmasını istihdaf eylemek" 
tedlr. Ticari mUbadelelerde ka.." 
bllltedavuı dövizlerin bUyUk bir 
kısmının resmi rayicine naza • 
ran malın kıymetine göre 
takriben yUzde 90 nlsbetinde 
prim ile beraber bir rayic tes
bltl ,u faideleri temin edecek· 
Ur: 

tki tarafın bUsnüniyet g8ster
mesi kafidir. Bu takdirde iki hU. 
kumct, teferruatı itibarile muğlak 
olmakla beraber caaı itlbarile ba
sit olan bu meseleyi zorlukauz 
hallcdebileceklerdir.,. 

1 - Romen lthalA.tçıları da· 
Telegraph gazeteai de §U aatır. ha az para verecekler ve doıa· 

lan yazıyor: yıslle hayat pahalılığına meY-
•• Bu meselenin, İtalya ile otan dan verilmemiş olacaktır. 

ticaretimizi takviyeye hadhn ola j ~ - lthalAtçıların temettU • 
cağını Umid etmek istiyoruz. Bu. Unde daha bUyUıt blr intlzatll 
nunla beraber dü~nlarımıza temin edilmiş olacaktır. 
karıı malik olduğumuz kuvvetli 3 - Ticaret mübadeleleri 
bir silahtan hiç bir auretle vaz daha bUyUk bir suratla yapıl • 
geçemeyiz." f mış olacaktır. 

Bır Yugosl~v Nazırı 
Berline gitti 

Belgrad, S (A.A.) - Havas: 
Fuar münaaebetlle timdi Leiptigde bulunan ticaret ve sanayi 

nazırı Andre~. nisanda toplanacak olan iktiaadi Alman • Yugosla\' 
komitesinin meaaiai hakkında istiprede butunmak üzere Bcrlin'e 
gitmiştir. Komite, Yugoelavya ile Bohemya ve Moravya himaye 
idaresi arasında mUnasebetler meselesini tetkik edecektir 

Batırılan İngiliz vapurları 
· Londra, S - 6700 tonluk bir İngiliz vapurile bir balıkçı genıi

si dün batmlmı~tır. 
Batan ''Domana'' ismindeki İngiliz posta vapurunda :yolcu "' 

mürettebat olmak üzere 297 kiti buhmduğu tasrih edilmektodiı:: 
ı 9 Zabit, 36 Hindli .tayfa ve 45 Hindli yolcu ölmüştür. 
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1 • 
ın giltereyi ·ıya atbuatı, 

ehdide başladı ~! 

2.aıronuae ·~ 
SWAae=rmnsa rrn m= 

• A..o.knradtuı verilen malQmata gö 
.._, 1214•uunl uı.nuın mUddrhlğ11 Buıı 
••kru te bir e bağla. acaktır. Bu hususta 

8 
lı.anun proJeal hazırlanmıştır. 

bıı u Projede balen Dahtllye vektı.leUne 
~ t.ıı oınn matbuat umum mU:1Urrn
rt lkUııut vckAleUnc bağlı olan tu 
le~ m\lctJrlUğU ve MUnaka.lll.t vcka
nı ine bağlı bulunan radyo blr u
le unı nıUıJUrlUk halinde blrl~Urllmek 

<11r. L.'\ylhanın bu ay aonlıı.nna do"' 
tı.ı BUytık & Millet Mecllslnc verUeceğı 

~ılıııaktadır. Böylece iç ve dış 
u ropagandn l;ılerl de memleketin th 
.;:çıarına uygun bir nlzam aıtma 
t<U Bcak ve bu işlerde ahenk temin 
oıaleeekttr. Halen Başvcktı.lete bağlı 
t 

1 
rak çatışan matbuat bUrosu vazı. 

• ~ erı de Yeni lt\ytbıının çıkmasınJan 
'""nra bu lt urnum mUdUrlUk tartı.tından 

a tdllecekttr 
• BelcdJ • 

td ye elektrik ve tramvay 
areııı tı b thı eaa ınıı alacağı 3ri otobtıs 1-

korn açııan mUnakaııa dlln bltrnlş ve 
rilnı 1.ayona dört lekut mektubu ve. 
rı ~Ur. Bunlar lngillz ve Amerikan 
ıe::aıandır. Tekllner tetkik edilmek
te~· Fakat umumiyet IUbarile bu 
Dılrn:rın pek mtısalt olmadığı anla
bı.ın tadır. Dl:Mz vaziyetleri de 

da amn olm:ı.ktadır. 
•Bu Yert rsa §chrlnln cenubunda Temen 

h ınestresınue aeneıerdenberi hafiJ 
arıt de,·aın d cutt e en bir hcyelAn mev-

ur. Tetkikat 
\'ert11g-ı yapan bir profesör 
ıetırdı raporda, Gökdercnln arasıra 
rey ıl'l &cllerıe yeraltındakl ııu ce· 

anıanndıı. k 
lflnın n vu ua selen bu beye-
bır te!;Unun birinde Bursa için bUyUk 
nuşu llke te!}kll odeblleceğinl bildlr
taJtc.~· :rsıı. belediyesi, tıUtçesinl.n 
önl bctlndekl tedbirlerle bunu 
"e env.ık kabil olıı.mıyacağmı anlamış 
nu1'~YeU Nafia \'ckateUne bildir. 

• A.nknr 
t.lkoııu 

1 
:;:azı verilen maıomata göre, 

tıağı 
01 

ç er için YUzde sekizden a
Yllprnll:llrnıı.k Uzere bir vergi llb.vesi 
lcr Ya n!uawnındn hUkQmetçe tetkik 
Proje.aft akta.dır. Bu esas bir ktı.nun 
ıs c tespit edilecek ve Meclisin 
tele ın1art toplantısını takip eden cel-

r nden biri d 
Pr<ıje ka n e görU;Weccktlr. 
rııısan b nunıyet keabettlkten sonra 
reccktı O.!Jından IUbaren meriyete g1· 

r. 
• ltaı 

bu Yan bUyUk elçlıı1 M. De Peppo 
•ababk1 ..,_ 

teıını!}tır. c._,11rcsle Ankarada.D 

*MU dün a ye VeklU Fuıı.t Ağralı 
* nk.şam Ankarnyıı. dönmUştUr. 

dan ~~ beledlyesinln Almanya. 
tan ~ Panş ettiği 53 otobUsten 40 
'I'rı;est:~~iştir. D:ğer 13 otobUs 
ra Yoluyl nlmıştır. Bunlıı.rm ka
olınadı- n getirilmesi imkanı olup 

• y I:,'1 artlştınlrnnlttadır. 
Ul'8clt zı 

lertııdcn R rruıt mektebi profesör. 
Cetını~ur. lşter dtln Almıuıyadan 

• Rofya eJnı 
&abaıı s ,., .,,.ı:ntz Şevlu Berker bu 

o.,,adan hrlmJ Ur. Elçi b 1 oe ze gclm~-
' u unııugu bey t 

• :Sutgar dostluğunun ana ta, Türk 
1nltt;ıar ctucını günden güne 
tnnbiyctte • &eyahaUnın husua1 

• olduğunu ııöylcınlştır 
nu sabah Kn • 

lleybcıı dıköyilndcn kalkan 
k ada vapuru H 
elcııınd ' ıı.ydıı.rpa~ la· 

:roıcu aı~ itllsUap haddinden fazla 
llJnan ı için, vapurda bulunan 

reisi Rctlk tarar 
ettırUınemı tl mdan hareket 

il r. 
nu vazıyet k 

llg-ı aroıamııa Uman rela-
d dcnlzyoll:trı umum mUdU ıu 

en larltelerde tıı.dliQ.t r Cün· 
llabııh l{ndıltö yapmasını ve 
klipru Y ile Haydarpagadan 
eını ı:; ayn ayn vapurlar kaldırma-
d yccektır. Ayni ııekllde kö 

cı:ı akııamıan Kadıköy ve H prU. 
Paııaya aydar. 
bu v ayn vapurlar knldırılmaaı ve 

aztycun öııUnc s-eçilmcaı tc 
Cdllınclıtcdlr. mennı 

h~ lrIUnaknle VekAlcU taratmdıın 
PUr:laı:ıaı:ı b1rprojeye göre, Türk va· 
~• nnnı ınUıı:ıadcslz harice gttm 
"" ve klr 1 e. 
l(ararzı lll:uıtnB.!l nıcnedi!ece.ktir 
heyeUn anıenın bugüntcırde Vekiller 
dır. den çıkacağı znnnoıunmakta. 

de• :ıu sabah Kadık6yilndc Acıbadı:m· 
Bokll;m~an~ olmuştur. E.satpaşa 
kUndcn :an; ~;an Refik PD.§aQm k6ş 
du aıralannda feryatlar 
l\ltYlllmuı ve aynt zamanda ktsııkUı:ı 

kırt pcnccrclcrtndcn dıımaııı k 
tır,ı görtılmUştUr. Derhal 1 ... aiar çı • 
hab .... yeye 

er verUmı, ve blr bu;uk aat ıu.. 

Alman - ltalyan ticari münase:Jeti ıhlal olunursa Q •• 
It·- Jya .i\kden·zde mu- Ba~~=~ 

takımımız 
• 

e ·eye g·r·şecek 
şampıgonu 

CQ1 ovoır: qa~ .. tesn ş~voe 
---..._.-----------------------------._,----~---------------------------------------..--------------------------------" ingiltere şunu hatulamal!d.r ki, . müs emfeke 
ve dominyon armm yo.u Akdenizden geçer ! ,. 

Londm, 5 - 1talyanm, Almnn· 
yadnn kömtir almasma m!ını olan 
İngiliz kararmı protesto ic;'n gön
derdiği notn dlin İngiltere bükiı . 
metince tetkik olunmuştur. 

ltnlyan protestosunda Alınan 
kömUrUne kllr§ı ambargo tatblkı

.na dair olan kararın gayrbneşru 

mahiyeti ve vehnmeti kaydedilmek 
te, ltnlyayn ait köınürUn İtalya 1-
c;'n hayati bir icaba tekabül ettiği 
bildirilmekte ve İngiltere tarafın
dan verilen kararın İngiltere ile 
ltnıya arasında 16 nisan 1938 ta
rihli anlaşma ile tarif ve tayin e. 
dilmLs olan siyam ve fktısadf mll
ne.sebetlcn bo:acak ve tehlikeye 
dllşllrecek mahiyette oldui;'U llüve 
edilmektedir. 

İngiltere hükflmetl, protestoyu 
büyük bir dikkatle tetkik ederek 
en kma bir znmnnda ceva.bmı bil~ 
dlrecektir. 

Sallihtyetta.r mah!eller İngilte -
re ile ltnlya ara.smdakl dostluğa 
da temas ederek, İngiltcrenln bu 
dostluğu mµhaf~a etmek ıuzu. 
sunda olduğunu, fakat Almanyaya 
karşı .tmn blr iktmadi nblokn ta~ 
b!.ldnden vnzgeçmlycccğinl teba
rüz ettirmektedirler. 

Vapurlar hareket etti 
Gelen haberlere göre Hollanda

nm Rotcrdam limanında bekle
mekte olan Alman kömüril yilklU 
ltaıyan vapurlarından altısı diln 
hareket etmiştir. 

Limanda bunlardan başka bir -
kaç İtalyan vapuru daha bulun
maktadır. Du vapurlnnn tahmiline 
devrun edilmektedir. 

Roterdn.mdaki ltalyan ajanlan 
bu husustn İtalyan ve İngiliz hU
kfunetlcri arasında bir anlıı.şma 
hllsıl olup olmadığını bilmiyorlar. 
Roterdrunm iyi malflmat alan m~ 
hafillnde öyle zannedlllyor ld tn. 
gillz kontrolü bu vnpurlarm geç. 
mesine müsaade edeccldir. ttnlyan 
ajanları yUklencn kömUrlerin 
bundnn bir müddet evvel Alman
vıı.dan sntmaJmmış olduğunu ve 
buzlar dolayısile P..oterdrun'a geli
şinin geciktiğirJ ve binaenaleyh 
bu sebcbler rlolnyısile te:ıh • 
nur eden ı..rmilı !er ı yUklrd'kle rin! 
beyan ciiyorlar. 

Diğer taraftan tııgtllz iktısadt 
harb nezareti bildiriyor ki, 1tal
ynyn Alman kömüril götüren va
purların geçmesine İngiltere hU -
kiımetinin mUsaade ettiğine dair 
Amsterdamdan gelen haberler e • 
sassrzdır . 

İtalyan hlikilmetl de bu gemilE> 
rin serbestçe geçmesi hususunda 
hiçbir talebde bulunmamıştır. 1 
mart tarihinde ele blldlrilmiş oldu
ğu üzere 1 mart gece ynrısmdan 
sonra demir alacak olan vapurlnr
da bulunacak Alınan kömürleri 
mUsndere edllecektir. 

ltalyan ~az~te!erınio 
rıeşııyab 

Roma., 6 - BUtUn gazeteler, ilk 
sayfalarında İngiliz ablokasma 
karşı İtnlya tnrı.fından gönderilen 
protesto nowını tcbarliz ettirmek
tedirler. 

Korriyera della Sera gazetesi 
diyor ki: 

"İngiltere, her ne ~hasına o
lunın olsun, bilümum Alman ihra
C:l.tını menetmek istlyor. Falıat 
ttal,fanp:ı, Almanya ile olan ticari 
mUnasebatını durdurmak veya İn· 
giliz kömilril ithal ederek, kendi 
menfaatleri aleyhinde hnreket et -
mcsl için hiçbir sebeb yoktur. 

İngiltere şunu da nazarı dlkka. 
te almalıdır ki, kendis için haya
ti ohemmlyctto olnn müstemleke 
ve dominyonlarmm yolu Akdeniz· 
den geçer. 

Bu vaziyet ksr§tsmda, lngiliı 
gemileıi de, Akdenize hCı.!dm olan 
devletin kontrolüne tabi olmaltsr,ı 
zm bu yoldan istifade edemezler. 
Binaenaleyh, İngiliz hUkCuneU ver
diği kararda ısrar ettiği tal:dirde, 
mtistemlekelerile irtibatını temin 
etmek için bo..şka deniz yolları a
ramak mecburlyctlnde kalıı.c:ık· 

tir.,. 
Diğer taraftan Stamp:ı gnz!!tcsl 

de flUDl!lrt yazmaktadır: 

"İtahı. her meselede hüsnUni
yet göstermicıtlr. Fakat, onun 
röst,..rmlş oldumı bu taho.mmillll 
s11Jlı;fima1 ctrH.'r.ı t> il. 

ftatya bugUn büyiik bir devle~ 
t!r. Onun ordu. donarm:ı ve hnva 
h.ıvvetler!ysc. c:1cmrr: ·yet ~en nri 
dc{,rildir.,, 

Vülb>©lr<gı 
Sovyet taarruzuna, görülmemiş bir 
kahramanlıkla mukaven1et ediyor 

Relslnld, 5 (A. A.) - Bir Fin 
tebliğinde blldirildlı;'inc göre, ••g 
martta Vlborg körfezinde buzların 
U::erindcn geçmece teşebbüs eden 
dUıımıı.n, geri pUskUrtutmUştilr. Vu. 
oskl ve Lıı.doga'mn şimalinde Rus 
tnarnızları tardedllmlştlr .. , 

Knreli berzahmın earkmda ve 
Taipalede §lddctli topçu faaliyeti 
olmuştur. 

Collnanjokule'de cereyan eden 
c:etln muharebe csna.sm~a Ruslar, 
•1200 kişi knyb<'tmJşlerdlr. Kuhmo 
1ltlkıunetınde Finler Sovvetlerin 
b~ istinat nokta.mu etlerine ge -
Çın:nlşlerdir. Sovyet kıtalan Naut -

dar bir çalı~madıın sonra k6şkUn 
dörtte Uçtı )'andığı halde ate;, ıü.SndU· 
rtllmUştUr. Yangmm adbebl henUl' 
anlll§ıl:unamı!Jtır. 

Tahkikat yapılınakta.dll', n~ça 
bir zayiat yoktur. 

• DQn &kfuD AÜ 11 da. Tawkpes• 

'"idı:-n çekilmişler ve şimale doğru 
3 kilometre gf"rilemişlerdir. 

Fin hava kuwetlerl Kareli ber. 
zalıında SO\'Yet kollıırını ve kıta
larını bombardımnn ct:m.lşlerdlr. 

Sovyet tayyareleri Ladognnm 
"imııll şarkislnde bUylllt bir faali · 
yet göstermiş ve Vllmnnstrnno, 
Kupas ve Mntkaselk:ı'da ciddi ha· 
sar ika etmişlerdir. 

Memleket dahilinde Sovyet tay. 
yarecilerl Kymmene, Cotky VC' 
l{nusala vadllerfntn birçok nokta. 
lanın mttralyfü: ateşi altuuı. almış
lardır. 

3 martta 4 Sovyet tayyaresi dU
şil.rU.lnıllşUlr. 

rmda Me§tuUyet hanında 20 numara
da oturan emekli mnddelumumıler
den Mehmet oğlu Haaanm, oda kapı
sı ~nUnde l51U ol:ı.rak yatmakta oldu
ğu g!SrWmU§ ve tahkikatta odadaki 
mans-atdan &ahlrlenerek öld~ anla· 
fllmıttır. 

ROM~·~":"'~~~·~~~'""! 
HUDUDUNDA 1 

Dnlknn şrunpiyonu olan Bfiyilk Mustnfanın 
t;;ampı) onluğu dolayıslle milli maı·şııııız <,:alınırken• 

l ~ir hadise1 
ıkı memleket ara-i 
sındaki dostluğu 

bulandırr.-ıak 

Altıncı Balkan .gUreş damplyonası dlln gece yapılan mtl· 
sabakalardan sonra nihayetlenmlştir. Uç gUn devam eden mu· 
sabakalardan sonra ekiplmlz beş birlnclltk, bir iklncllik ve blr 
ele UclincUlllk alarak altıncı defa Balkan şampiyonu olmuştur. 

DUn akşamki mUsnbaknlarm sonunda merasim yapılmıt 
ve her sıklette birinci olan milletin milli marşları çalınmıştır. 
Bu merasimden sonra gUreş federasyonu namına Burhan 
Felek güzel bir hitabede bulunarak Balkan oyunlarını knpn· 
dığını söylemiş vo şampiyona Balkan marşı çalınarak ko.
pnnmıştır. 

istiyenler var 
Umuml tasnif neticesinde ekip ve fert :ltlbarlle alınan 

Bükreş, 5 - Diln öğleye doğru 
komitecilerden mUrekkeb bir kafi. 
le Pazarcığın cenubunda Dobruca 
da hududu geçerek Romanya ara
zisine girmiştir. 

Romanya askerleri derhal mU. 
d:ıhnle ederek ateş açm~lar ve iki 
komiteciyi öldllrmüf1lerdir. İki Ro
ınanyn:Iı asker de yaralanmıştır. 

Bu hfi.disenin,.on zamanlardn 
düzelmeğe başlıyan Romen - Bul. 
c;nr mUnasebat.ını bulandırmak için 
yapılan bir hareket olduğu anla
şılmaktadır. 

Hfıdlse. Romen - Dulgnr mUna
sebctlerl ilzerlnde tesir yapmıyn. 
caktır. Romanya Maliye nntırmm 

Sofynyı zivnretl Uzerino kuvvet .. 
knen Romen - Bul~nr dostluğ'J. 
ku\•vetini muhafaza ı>diyor. 

neticeleri aşağıya 1azıyoruz: 

Eklp itibarile ıs puvnnla 
Tilrk ekip! birinci, 11 puvanla 
Rumenler ikinci, 9 puvanln 
Yugoslavlar UçilncU, 4 Puvan· 
la Yunanlılar dOrdUncU ol· 
muşlardır. 

Fert itibarile: 
56 fülo: Hüseyin (Türk) bi. 

rinci. Harvat (Romen) ikinci, 
Hopek (Yugoslav) üçüncü. 

61 Kilo: Tojar (Romen) Bi
rinci, Mogolyak (Yugoslav) i
kinci, Suat (Türk) UçüncU. 

66 Kilo: Yaşar (Türk) birin. 
ci, Filipis (Yunan) ikinci. Hor· 
vat (Romen) üçüncü. 

72 Kilo: Deluka (Yugoslav) 
birinci, Ccliil Atik (Türk) ikin. 
ci. P"tmcsas (Yunan) UçüncU. 

79 Kilo: Ahmet (Türk) birin. 
ci, Gogos (Romen) ikinci, Ka
pafilis (Yunmı) üçüncU. 

87 Kilo: Mustafa (Tilrk) bL 
rinci. Silaki (Romen) ikinci, 
Çuh (Yugoslav) UçUncU. 
A~r sıklet: Mehmet Çoban 

(Türk) birinci, Oto (Yugoslav) 
ikinci, Şu.5aba ·(Romen) tıçün· 
cU. . 

. ""' -
Kız mektepleri..YJıley-

bol müsabakalan 
Ka mcktebleri ,·oleybol he,..,. 

tinden: 
6 - 3 - 1940 Çarşamba gQDU ,..._ 

pılacnk voleybol maçlnn. 
Saha komiseri: 1. Yılgör. 
!nönU lisesi - Şişli Terakki HBt. 

si saat 15, hakem Ahmet A. Kun
ter, Boğaziçi lisesi - !stnnbul Jm 
lisesi saıı.t 15.30, hakem A. Kun
ter, Kandilli lnz lisesi • !stlkIAl 
kız lisesi saat 16. 

VELS 
Beri in aörüşmelsri 
hakkında rapor 

ha2ırh\~or 
Paris, 5 - Amerikan hariciye 

müsteşarı dün akşam Berlinden 

IDAHİLDEI 

10 kuruş zamdan sonra, 
Şe er o aştı! 

Lozana va~ıl clmuştur. Şeker fiyaUannn hUkCımetçe 10 
Lozanda iki gün kalacak, yarın lmruş zıım yapıldığını dU:ıkU nUShıı

akş:ım Parisc hareket edecektir. ı :zda hııbe• vermlştll•. DUn öğleden 
V els burada geçireceği iki gün itibaren tatbikine ba,ıcınan bu lmrnr 
zarfında Berlin görüşmeleri hak hakkında Anadolu ajan3ı dUn gece 
kında bir rapor hazırlıyarak A • Ankoradnn şu mcılCımatı verml§tlr: 
merikaya bildirecektir. AJANSIN 'l'ECLtGt 

Vels, Karlsrubeden Bal şehri· .. Ankara .ı (A.A.) - BugUnkQ tıe· 
ne giderken Zigfrit hattının bir ker tlyaUıı.n pancarın azamı ao para 
kıs;:,1ını ve Ren nehrinin diğer sa· olması esasına ınUstcnıt idi. Halbuki 
hilinöeki Fransız istihl:arr.lanm 1939 senesi kampanynsmda pancara 
görmüştür. azamı 40 para verUmlşUr. önUmUz-

Berlir.den alınan malUmata na de~ı kampanyada bu mıktan yeniden 
zaran, Alman ricali V cls'e karşı arttırmak JO.ZımgelecckUr. Diğer ta
son derece soğuk muamelede bu· raftan ecnebi memleketlerden temin 
lunmu§lardır. edilen ~!etme malzemelerlnln fiyatla 

Alm:ın hariciye nazırı Von Ri· rı da yüi'.scı ıı bulunmaktadır. 
bentrop, Amerikan murahhasile Binaenaleyh, bütUn farkları kal'{lt
lngilizce konuşmayı reddetmiş ve lnmnk fçln §eker fiyatını arttırmnlt 
tercüman vasıtasile görüşmüştür. zaruretl hasıl olmuştur. Esasen hariç 

Alman gazeteleri V els'in Ber- ten getirilecek şelterler de bizim r;lm 
lini ziyaretinden bahsetmemişler, diki tlyat ııevlyeıılnden tazlaya mal 
bir nevi boykot ilan etmişlerdir. olmaktadır n:ı sebeblcrlc ı.ıeıtere s:ı.-

N evyork Taymis gazetesi Hit· tııı tıyatına klloda ıo kuruş zam yo
lerin isteklerinden bahsederek: pılmasına koordinasyon heyeUnce ka. 
"Almanya harp istiyor, sulh de rnr ••crllmlşUr. Martın 4 Uncu paz:ır
ğil" diyor. Nevyork Post da şu tesı gUnUnden itibaren bu yenJ fiyat 
satırları yazryor: "Bitler bir Uzerinde şeker ııatılm:.uı ll:ln ~eker 
sulh p15.nı değil, ültimatum ver· şlrkcUnc emir verilmiştir. 
di .Yalnız Avrupada değil, bütiin TopULncJ oeker tUccarlan yeni fi· 
dünyada hakim olmak istiyor. A· _, atı:ı satış~ b:ı~lad:klan anda esld 
merikanın bitaraflığından şüphe fiyattan ellerinde bulunan atoklan 
ettiğini, demokrasileri şüpheli en çok 24 snt lçlnd · bir bı-ynnn'lm 
gördüğünü söylemekten çekinme ile şeker satın aldıkları fabrikalara 
miştir. Bu gibi sözler sulha zemin veya teşkilıltına bildirecekler ve ken· 
bazırlıyamaz.'' dllcrine alt olmıya.n bu fiyat farkınm 
Diğe,r taraftan Vels'in Bcrlini hesabını mezkQr teııkHO.tıa gllrcceı:. 

ziyareti esnasında Dr. Şahtı A- , lerdlr.,, 
merikaya davet etti~i haber ve • ŞEKER BOLLAŞTI 
rilmektcdir. DUD ölledG .aııra ıeker pkeU 

tüccara ve b;ıkkallara yeni fiyat üze. 
rinden isledikleri kat!ar §eker vennı, 
ve bu te\·ztııt akıam geç vakte kadar 
devam etml§, bakltallann ııakladıkla· 
rı şclterler de meydana çıkmcn ıehlr
de şeker bollaşmıştır. 

DUn şeker §irketlnln yeniden aab
!ll\ b~laması Uzcrine toptancılar Uk 
parti olarak 110 ton kristal ve 60 
ton kesme şeker mUbayna etml§ler· 
<'lr. Fakat, ~l:§WDB. kadar bunun an. 
cak yurısmı çekml§lerdlr. 

H:ılbulti, s n va7Jyetten evvel hcr
gUn 'l;ıunun blr buçuk mlsU mal alı· 

nıyordu. 
Şeker §lrketine göre sa~ bu ka· 

dar ehemmiyetli surette ualmaamın 
başlıca sebebi gerek toptancılar, se. 
rck peraltendeclle::- elinde daha en a2 
on be!I gUnlUl: lbtlyıı.ca kt.fl nınl bu· 
lunmasıdır. 

ıut.IDDET BlTI1, BEYANNAI\IE 
VERE:-1 l'OKI 

F'akat, ellerindeki atoklan birer 
beyanname lle bildirmeleri için yapı. 
lan tebligata rağmen topt&ncııarm 
hiçbiri bugUn öğleye ka:dar firkete 
bu hususta malomat vermemt,ıerdlr. 
HUkQmetın tebliğinde tayin olunuı 

24 ııaaUlk beyanname mOddeU bugün 
öğle nzerı bitmiştir. MUhletln hlta· 
mmdan aonra beyanname Term17en 
ıere ka~ı şiddetli tedbirler nlmacalt 
mal sakladığı sabit olan mUesseselerl 
satış kesilecelttlr. 
Diğer taraftan her tarafta teker 

pek bollaşmca perakende aalı§lard· 

da bir azalma görülmtlşttır. F1yatlP 
rm tcslrtle, aartlyatm yüzde ot" 

kadar •zalaca.ıı talım1D edllmektr •ıı 



• 
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-2 
Dünkü kısmın hülasası 

7..cngiıı bir tüccarın oğlu Dlk \'a
r ıı-;, f,n.l bolaıı milyonlar de
ğt•rlııde bir tucı bulm:ıJt için, And 
dağlarınıı.-ı unutulma, ,.c esrarengiz 
Kn,l opan ,,ehrlıııı gidiyor. 

B:ıluııduA-tı \"nptırda fl'\kalAde gü. 
zel 'c klnı~.l t' t•hı-rmnlyct \'ermlycn 
rn:ı :rıır bir kız gönnüı:;tUr. 

Jto.l opanhl:ır m:ıj;rur insanlardır. 
l'a"' l!:'lıı ç:ıtı,m:ız.lar, rıırş&'lıliyctlt>rl 
nl Cdl'b ,pıt, mu iki lf?;!kll edf'r. Dik 

taç p • lndn olınadııtını gfüıtermek l· 
ı:ln kendine pir ııU"ü \'eril or. Mektep 
ıı r • 1-ırınd ı ~azmış olduğu lnglllzce 
tilirlcrlnl bt•rnt.erln::to gi.ıtürU~ or. ÇUıı 
kil tacı htılm ıl. lı;:iıı grlınl:t olıınl:ınn 
h:r dıı!ıa dunrncJl'\lerlnl biliyordıı. 

lfoyopıuı l'ıllm'crlnden Don Dl~ıo 
o~nı 1.zım:ında bir şairdir. Dikin g!ls
krdil:-1 lnı;llizN' şllrlrrJrıı tılı;:hlr Ş'';l' 

orıl.ımıyur \'C imla;> !'.ll uldıuııyor. 

1>11< l!ipan.l olrnyı nıllkemmcl bir 
t>tıre:te konu;>m:ıl<tııdır. 

"- Aha! şimdi anlıyorum. De. 
mtk Koyofann bunun için geldi
niz. Hernan da Soto yerine Her. 
nando deseniz daha muvafık olur. 
Burasını fethet:niş olan kahra
man odur." 

"- İ§te bunu bildiğim için Ko. 
yor:ını ziyaret etmek lüzumunu 
duydunı. ı:endisi hakkında malü
mat toplamak istiyorum. Belki 
siilalcsinden yaşayan birine tesa. 
düf ederim. Etmı!zsem bile, Ko. 
vopan ;ıchrinin güzelliği bana, 
dcstanrm"'içitt kafi derecede mad
de verecektrr ..... " 

1
'- Dl"gru. Biz de, san'at.n 

yüksekliğine erişmiş olan altmış 
' 'l-'ar Ustad ve yüzlerce namzet 
v<ır. 

Servet için mücade edenler. 
den ve hiçbir şeye muht<ıç deği • 
Jiz ! 

Hernando de Soto l Onun ismi· 
ni taşıyan bir tek kişi kalmamış _ 
tır: 

Dono Ysleta de Soto; onda 
destanınıza lazım olan şeyleri 

bulabilccef:iniıd :zannediyorum." 
Varreus'un istediği olmuştu. 
Vcrraus yolda Dono Ysletaya, 

iki kere ra:;tlamıştı. Onu görebil. 
m ': ümidile, çoırşıda dol::ı:ıtı ve 
kiliseye gi tti. 

Fakat Yslcta onu görmedi. 
Varrcus, Koyopan şairlerile 

tanı~tı. Bir çok edebi to1ılantıla
ra iştirak ederek şiirlerini okudu. 

'Pamşmış olduğu şairlerde:ı 

Hcrnanclo de Soto hakkında ma. 
lUmat ve izahat topladı. 

Nihayet istediği oldu. Bir pa. 
zar ö~lcden sonrası için davet o. 
lunmuştu. 

Verrcusle dostluğu ilerletmiş 

ohn Don Diogo,,Ysleta'nı:ı arka· 
daşı ol~ak dolayısile bu davete 
bernbcr gitti. 

Varreus Yslcta ile konuştuğu 
vakıt, p'>t kırmamak için, çok 
dikkatli bulundu. 

Kabul odasının kuytu bir kö • 
şesinde, siyah elbiselerine biirün. 
müş iki kadın, eşyaların emniye
tini temin için duruyordu. Dono, 
Ysleta, mükfileme esnasu da, mi. 
ufirine alakas•z gözlerle. bakı

yordu. Cok nadir t ebessüm edi. 
yor ettiği zaman da. en hissiz 
bir erke; i gıılcya'."la gctirece:< 
kadar güzelleşiyordu. 
"- Hernando de Sto'nun hatıra 

ve vesikaları, iyi bir surette mu· 
hafaza edilmişti. Onları size ge. 
tireceğim. Çok eskiden İngiliz 
korsanları slhilden geler~k Ko. 
yopan'ı ya ;ma ettiler. Bu yüzd~n 
birce ktynıet!i otan her ~eyi mu
hafaza a1tmı almak için bir ço~< 
zahmetlere katlandık.'' 

"- Onları bana &östermck 

lütf unda bulunursanız müteşek. 

kir kalırım.'' 
Cevap beklemeden ilave ct'.i: 
"- Ne vakıt görebilirim?" 
Y sleta tebessüm etti: 
"-Allah bilir. Destan bir gün. 

<le yazılmaz ki!" 

"- EvC't, fakat başlamak için 
her şeyin hazır olması lazım. 

Dono Ysleta, fevkalade güzel İn
gilizce konuşuyorsunuz!" 

''- Her halde sizin İspanyol. 
canrzla mukayese edilemez. Fı. 

ladelfiyada bulunduğum vakıt bL 
raz öğrenmiştim." 

Y sleta. bu son sözleri ehemmi. 
yetsiz bir şekilde ifade etti: Don 
Diego hiç bir şey fark::t •• ıedi fa
kat Varren, kızın derin ma 11 

gözlerinin ne söylemek istedikte. 
rini anlamıştı. Gözlerin bakışı o· 
nu bir an için rahatsız etti, hatta 
bir tehlike işareti hisseder gilli 
oldu. 

İsmi Fıladefiyada az çok tanın
mıştı. Onun bir şair olmadığını 
o şehir biliyordu. 

İçinde yavaş yavaş korku belir. 
meğe başladı. Çünkü Koyopanda, 
arzu edilmeyen insanlar ortadan 
çabuk kay:bolurlar. 
Soğuk içkiler fevkalade neza

ketle ikram olundu. Ayrıldıkları 

vakıt aynı nazik te_şrifat yapıldı. 
Sokağa çıktıkları zaman Don Di. 
ego gilldil: 
"- Her §ey yolunda dostum; 
Dono Ysleta'nın hoşuna gitti. 

niz. Size her türlü yardımda bu
lunacaktır.'' 

11
- İnpallah.'' 

Verreus bu kelimeyi söylerk:n 
sesi acaip bir ton almıştı. Don 
Diego Varreusi anlamakta gecik. 
medi. Düşünceli bir tar ~dr şunla
rı söyledi: 
"- Dona Ysleta nişanlı idi. 
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Sold:uı aa{:ıı: 

1 - Cenup \11Ayctlerimlzden biri, 
Tek olmıyan, 2 - Uz:tk, Franııızca 

"perde .. 3 - Acı, Bir renk. 4 -

Fena bir il.det. 5 - Dünya, Evde kul 
tanılan bir Alet, 6 - tıtıve, I<lmsenln 
karısına vercmlycceği emir. 7 - MU
lı\heznt, Yedinci harfin okunuşu, 8 -
Açıkça, O - Hakı imalinde kull:ını· 

l:r. 10 - Vakti belli eder. 
\'ukardan nşat'ı: 

1 - Dünyada hcrkes'n arndı~ı fa. 
kat ldmscntn bulam:ıdığı bir şey, 2 -
lşvc ola n, bir nota. 3 - üşümek 
4 _. HUcum etmek, Bir hııyvan, 5 -
Tcrııin:IC'n okunursa '•sanat,. Şafnk 

~ e.rı. 6 Kör, Vuku bulan. 7 - At
l:ır s \'er, Mab:ıdl, 8 - Bir nevi ruu
hl!!uz:ı, Fransızca "h:ıyır .. 9 - Kara 
parçası, Bir slltı.h. 10 - Fazla nc~e 
ızhar ctınrk. 

57 ıııını:ır.ıı. hulm11cnmızın hnlll: 
Soldan 11.'lğa: 

ı - Erzurum, Kl, 2 - Re, Z, Ul· 
zım, 3 - Z, Kulak, Ya, 4 - tfa\•c, 
Am:ın, 5 - Nal, ı<. Rnkıı, 6 - c . 
Ebe. As, ı, 7 - Armalı, Kaz, 8 
Nn, Sel, Mruı, 9 - No, :MI, Hnt, 10 
- F ı, NP'<knrl', 

NIOV)I O 
11p o~roz w11~ı v 

: ıwımı: ıu11.ıp ı~q;daı 

asou.ı. v ..ıu suıa'1 

:HA-k'f 
Nişanlısı öldü Dono Ysleta bu. 
nun üzerine Şimali Amcrikay.ı, 

cradan da İspanyaya gitti." 
Varreu'in n?Sihata ihtiyacı 

vardı. 

Hayatını elmasa vakfetmiş o
lan bu ada:n şimdi acaip bir sı. 
kıntısı \'ardı... Lakin bu kadın 
dört asırlık bir aileye mensuptu. 
Dört asır evvel buraya gelip In
kaları mahvetmiş olan kam o da 
taşıyordu. 

Konkiztadorların acım::ık bil
mez tabiatı muhakl:ak onda da 
vardı. Eğer böyle olsaydı, Yslcta 
bir "görmiyeıı'' gibi hareket et. 
mezdi. Yakışıklı b:r erkek i~iıı 

bundan daha cığır ne olabilirdi? 
Koyopan şairleri klasik atlam

lardı. Hepsi ellerinde gümüş sap. 
lı bir basto:l siyah elbise giyiyor
lardı. Halkın bunlara büyük bir 
hürmeti vardı. 

Sanki bunlar eski tnş yığınla. 

rından ibaret olan bir şehrin al. 
lahları idiler. 

Bunlardan bir tanesi Don Ped
ro Ben al kc bir di.. Vxarreus, 
göze çarpmaktan hoşlanmayan 

bu adamın esrarengizliğini sez • 
mekte~ gecikmedi. 

Bir gece, evinde otururken, 
bir süvari, dört nalla gelerek 
Varreus'in oturduğu yere, Dono 
Ysletadan bir mektup getirdi. 
Mektupta, Hernando dö Soto'nun 
hattralan, ertesi gilnil öğleden 
sonra geldiği takdirde memnuni
yetle gösteree<:ği yazılıyordu. 

Dick bu sefer yalnız gitti. Na
bızları normal zamandan daha 
çok atıyordu ..... 

İlk ziyaretinde olduğu gibi, o 
siyahlara bürünmüş iki kadın kö. 
şede oturuyorlardı .. 

Dona Ysleta kadınların anta· 
maması için, Dickle İngilizce 

konuştu .. 

Masanın üzerinde bir kaç eski 
kitap; bir deste sararmı~ kağıt 
ve üzeri oyularak işlenmiş tahta 
bir kutu vardı. 

"- Saygılı atanın bütün aziı: 
hatıralarını topladım. İstediğiniz 

kadar tetkik edebilirsiniz!" 
"- Hayır teşekkür ederim; 

lüzumu yok." 

"- Nasıl? Lü'zumu yok mu?" 
"-Hayır!." 

Ysleta hayretten kaşlarını kal· 
dırarak: 

"- Sebep?" 
"- Sizi bir daha gcre:r.iyece · 

ğimden korktuğum için." 
Varrcns cevabı endişeyle bek

ledi. Fakat endişesi bo~a çıktı. 
Ysleta, hafifse kızarmı~ ve göz 

lerini onunkilerine dikmişti. 
Bir kaç saniye öyle bakıştılar: 
"- Demek bunları görmekle 

görmemek arası~da büyük fark 
bulmuyorsunuz? 

Dick cevap verdi: 
.. _ n~nce artık hic bir ehem 

miyeti yok .. Bunların beni alfıka · 

dar etmcdi,1ini bil.:iğinizi zanne· 
diyordum." 

"- Bir elmas tüccarı sıfat:ıe 

evet: lal:;n lıir ~rıir o!r.ıak has:: 
bile ..... 

Sizinle burada karşılaş~ığım 

için hayret ır.:ndcyim." • 1
'- Ne ise. bunları geçelim. 

Cebinden cıgara paketi:ıi çıkara

r<ık Ysletaya uzcttı. Siyahlı ka· 
dınların taaccüpl~ri önünde ku · 

tudan bir cıgara alarak ismeğe 
ba~ladı." 

0
- Görüyorsunuz ya, Dona 

Ysleta. Onlara y .. 1 la; n ıı': i-s ' 
bu sa reye b:ışv:.ırdum !" 
"- IJ: j'O y: :.!::.: :-:ık için?" 

(Devamı var). 

Letonyada 
s1nemacıhk 
Son zamanlarda bu 
memleket de yerli 

film yapmağa 
başladı 

Son zamanlarda siyasi hfidisele· 
rin birinci planda çıkardığı mem 
leketlerden Lctonyada yüz kadar 
sinema salonu vardır. Bunların se
yirci yeri 33 bin ldşillktir. Fakat 
memlekette ayrıca seyyar sinema· 
!ar da vardır. Bu saye::le geçen ., ... 
ne Letonyada sinema seyircileri
nin sarm G G :r, OJO ııi bu'mu:tur. 
Bunun be-: milyonu Higa şehrin· 
dedir. 
I..etonyada son zamanlarda yerli 
sinema c:-anayii de ba5lam1ştır. 

l~uc:tek"i \'e Sıli, bimlerind'.! Leton 
y:ılı iki reji.sör şimal m:!m!cketle· 
rinde olduk-;a ra~· • gören filmler 
yapmı~la-dır. Dur'a:-da 1 bilha ~a 
"balıkçının < ~·u .. filmi ço!; rağLet 
gi>rmiiştür. 

Letonra milli kı) afctlc:'İnc dair 
renkli bir "chkum:ınt~r.. film de 
bugünlerde çevrilm'.!kt:!:lir. "Bat
tığın kalbi, Lcaonya.. i imli bir 
propaganda filmi hü!d!m'.!t t:ı :-a

fmdnn çevir tilr: ek ecnebi memlc· 
ketlerc !!Ön·lermiştir. 

----oı_,........._ __ 

ltalyan 
sinemacılari 

Mevzularını ispanya da
hili harbinden aldıkları 

filmler çeviriyorlar 
İtalyanlar, mevzularını lspanyıı 

dahili harbinden işlerine geldiği gi. 
bi aldıkları. muhtelif filmler çc -
virmektedirlcr. Bunlardan biri 
"Karmen kızıll:ı.rın yanında,, bir 
diğcı'i de "Alkazar,. ismini taşı -
yor. Bu filmlerden ikincisinde 
Fransız arti'3tlcrlndcn Mircy Ba -
len de rol almıştır. 
Maliım olduğu Uzere İspanya 

dahili harbi esnasında Toledo şeh
rindeki l lkazar kalesi aylarca 
muhasaraya dayanmıl}, bu rnuka • 
vemet bir kahramanlık menkıbesi 
teşkil etmişti. Bu kalenin kuman
danı olan general Maskardoyu, 
filmde, ona pek benziyen ltnlynn 
aktörü Rafacl Kall"o temsil etmek
tedir. 

Filmin bütün dahiıt sahneleri, 
Romadaki stüdyoda bir İspanyo
lun nezareti altmdn vilcuda geti
rilin bü)iik dekorlarda çevrilmiş. 
tir. Harici sahneleriysc Tolcdo 
şehrinde çevrilecektir. 

Film italyanca ve ispanyole:ı o
larak iki kopyah ynpılacnktır. 

r~işel Morgan 
beş yaşında 11111 

20 senede doğum yıldö
nümünü beş kere tesit 

edebildi 
Fransız vıldızı Mişcl ~Iorgan 

geç:m :ı.)ın .son gii.ni,i, doğduğu gli
nÜn b:?8inci yıldönUıni\nü les'id 
etmiştir; yazdığımızda bir hata 
var sanmayın, c\•et bcş'illci yıldö. 

nümünli! 
Bu ir.in sırrını izah edelim: Mi

şel Morgan l 920 senesinin 29 Şu
b:ıtın~a do&mıu•tur ve doGdt•ğu 
günün yıldönümünü anccl\ 1!:'21, 
HJ28, 1!'32 ve ln3'J rrnclcrindc 
tes'it edebilmi'}tir. Bu cıcnc de şu
b:ıt 29 :;i'n oldur u ir in s<'vimli 
'"lld•z do;;.UM "lİ"'ÜnU ltııvabnda 
be~·n~i d:fa oln; ak tes'it ctmiı,ı tir. 

* "Şimal knnunu" filmi Fr:ınsa
da biriblrl pc•ıino gelen al.sil ld r 
yüzünC:~n bir türlü tamnmlc.namn
m'!.kta,;•r. R('jicoör Jal[ Feyılcr bu 
filmi c:evirdiğl sırnda harb ba~la
mış ve birc;o![ artistlcrl(• bcrabC'r 
film'n jön prömlyesi o1an Jnk Tcr
ran askere nlını!lca film ç0vrlle . 
cck ıınc'lk birkrıc; s:ıhnC'si kn!dığı 
hı.ld;? tımamlannm:ıdan knlınıştı. 
Rej:oıör tesebbU.,lC'•·e glri erek u
zun 1~:-dıya ı:j:!ra!ltıktnn ronra ar
tiste üç giln izin almnğa mu•·af
fal: olmuş, bu iiç gün z:ırfında 
film tamamlnnmış, artist de cop
hcwe dönr.ıiiıüür. 

Film ban:ro etlil:'nrc ) eni b'r ia. 
ciayln karr,ıla.,.ılm•ştır. ~rs ,kzsmı 
bozuktur. l!ejisö, iin gen!' lıin bit 
., . 'u. ıe tl~ l in koııuı '•ı; t ez in elli
" i 1 ~lk blr hı.ün 

·.ı.. :r •. '.r. ' . ı ' .. .,,..nlıınınusı 
için Jak Tcrrl'"ın iki rı y sonra 
tekrar i::in alın gclnıcslıti bekle
mek lazmıgelmektcdir. 

"Hizmetçi aranıyor,, 
''Güneş., gazetesini her glin o. 

kuyorsanız, bir hafta sıra ile ~CŞ
redilen enteresan bir ilan oku. 
nıuşsunuzdur. Bu ilan §U idi: "Ki. 
bar b!r aile tarafından genç, ça • 
lışkan ve tavsiyeli bir hizmetçi 
kadın aranıyor. I<'azla rnalümat i _ 
çin Pancar sokağı N o. Sü Bay 
Akgüle milrncaat.,, Bu ilanı mez -
kür gazeteye ben vermiştim. An. 
lıyacağmız gibi Bay AkgUl benim. 
Bu, gazeteye yazdığım ilk eserim 
di; altında imzamı taşıyacn!t olan 
bu ilanın diğerlerinden tefrik cdıL 
mcsi için ihtim:ımln yazmıya gny -
ret ctmi~tim. 

Hizmetçi almak fikrini evvela 
::arım ortaya attı. (Sekiz ay ev_ 
vC'l. Leyla ile evlcnd@mi bilirsL 
niz) ... 

- Çok yoruluyorum, dedi. Ev 
hizmeti b:ına ço'{ ağır geliyor, da. 
yıınamıyorum. Bir hizmctc;i alma_ 
Jıyı;::; E 'r:ız din!cnmiye ve rahat et. 
miye ihtiyacım \'ar ... 

Onu, ev frdt'riııin glizel ve hnrL 
kulada ve çok pratik bir nevi spor 
olduğuna ikna ctmc::C için be~·hu _ 
de nefes ~ükcttlm. Süpürm-:?k, tah. 
ta silmek, gövdc)i, tozları silmek, 
el ve sırt adalelcr!ni kuvvetlendi -
rir ve bunların hepsi de ideal bir 
silüetin muhafazasında çok fayda. 
lr 8.millerdir. Fakat Leyla fikirle. 
rimı bir türlü kabul etmediği için 
ben onun fikirlerini kabul edip 
"Güne!",, e bir ilfın vermeğc mec. 
bur oldum . 

Ancak bir hafta sonra bir istek. 
li zuhur etti. Scmpntik, lezzetli, L 
yi giyinmiR, terbiyeli bir kızdı bu. 

- Kibar bir aileye mensubum. 
Fa.kat dünya bu ... Talih benl bu 
hale düşürdü . 

Deyince, içimizde onıı karııı bir 
sempati hissettik. Karrm onu tc. 
selli etli: 

- Bu dünya· böy!edir, kızon, 

fnknt zannedersem, bır kızın biz. 
metçi olm:ısı ayıp sayılmaz. Bu 
da bir iş. Sonra biz sana Juzımız 

gibi b:ıkac:ı.ğız. Ôj le değil mi FeL 
hi? 

- Tabii, kızım, o ciheti !len hiç 
düştinme. 

Pa::arlık yaptık: Şu ve bu işle. 

ri yap:ı.cak, bu l:'.ldnr para alacak. 
tı. 

İlk tiç glin Cavide kendisine gös. 
tcrilçn işleri memnuniyetle başar. 
dı. Fakat dördüncü günU saat se. 

kiz:dc bi::i uyandırdığı sıra.da: 
- Mensup olduğum ailemi bll. 

Sf'ydiniz ... dedi, hiçbir gün saat 
ond:ı.n c\•vel yatağımdan kalkmaz. 
dn:ı. Şimdi de altıda 11yanmıy:ı 

mecbur ol:ıc::ı!< hale geldim. 
Ca\'i<lc, o:l:ı.d:ı.n çı'm~ca kamn 

mcr:ıametle: • 
- Zwallı! .. d'ye söylendi. mm. 

bilir k::cc:ığız n:ısıl alışmış... Onu 
böyle bizi uy:ındırr..a)·n ir:bar cL 
r1~k h'ç do;';ru dc~il. B·ından son. 
r-ı o d:ı bi::iı:ı g!!ll scı~:~..ıc uyan _ 

sm. • - r :::i itim uy:mdp·ac~k ?. 
- Snalin zili ... 
Kibar ve nnz9.ketli bir nda.m ol. 

r}ı11htt>1 kin J·.,rrnm bu mtilalC'a8ı. 
"! do·":ıı bulduM. Bıı surC'tl" ıı rtık 

iiçfimii:ı: de nyııi sn:ıtte uvanıyor. 

tlıık. F~Jrnt Y"!1i pro<z"P'Tlın Il'"ri. 
•·et(' giri ~lnin i!'.lnci r.iinü Cav1<le 
•-.. ıb;mızi mü'C'c~ .. ır edecek ''eni bir 
~öz bu1!1"11"t11. BJnu, sUpürdüt';li 

·~:~:h .. ö•·lcdi: 
- - r:·;n·j .. birin,,(' hö••lc flinU. 

rC'ccü!mi akl:!X"dnn bi'e gcı;:irmc. 
miştim ! O z1manl"r aüpUrgcyl e. 
lime almnıfa t 0 nezz'il C'tmcı:r.dil11 ... 

C'avidenin can rakıcı bu slknv<'. 
tinden sonra hırım gene beni bir 
l:ena ra r"1H•rr k: 

- Ifa' kı V.!r, k.zca·{ızııı. JeJI . 
O:ıu lıöy!e ınahcup etmemeliyiz. 
Kimbilir ne l::H!nt z::ngln ve :ıris. 

iokrat bir ailedendir de ... Biz ya -
nırnıza hizmetçi diye aldık, 

Nakleden: L. iL • 
- Çok doğru, dedim. Fakat 

kim silpürecek? 

I..eylii. azimle cevap verdi: 
- Ben süpilreoeğim ! Ona bU 

şek:Jde ruhumun inceliğini ve ki -
harlığını göstermiş olacağım. 

- Bu fikrin fena değil, dedim. 
Bu suretle c;ıvide bizim de iyi 
terbiye görmilş ve aristokrat a
damlar olduğumuzu görecek. 

Bundan sonra e\·i karrm süpür
mcğc başladı. Fa.kat o gün ince 
Jıislcrimi1i tahrik eden başka bir 
hiıdise oldu. Ca\ide yüreğimize 

kacl:ır tesir eden bir söz daha bul
muştu. Bu, ç:ır§ıdan öte~ri almnk 
için karım kendisine para ve bir 
torba verdiği esnada oldu. Ca\·ido 
bo.ı,ını büyük bir tces!:lirlc !'alin -
yarak: 

- Ne hallere dliştlik, ya:-nbbi, 
dedi. lstediı';'im şeyJeri çarşıclnn 

evime kadnr bir zamanlar otomo~ 
billc getirten ben, şimdi to:-b:ı ile 
gidip kendim tedarik cdiyonım. 

J{arını: 

- Otur evladım, eledi. Gidip 
ben alırım. Sen yalnız eve dikkat 
et, olur mu?. 

DördüncU gün Ca\ide tabakları 
yıkarken gözleri yaşardı • 

J{arnn onu görUnce: 
- Niçin o.ğlryonmn, kızım! di.. 

ye sordu. 
- Halime ağlıyorum, hanmıe -

fendi! .. 
Leyla, böyle kimbllir ne yUıkMk 

b' aileye mensup bir laza. bul& .. 
şıklamnızı yıkatmak iatemedi. 

- Bu yaptığnnrz eşekliktir, de.. 
di. 

- Doğru, haklısm, diye cevap 
verdim. Fakat kim yıkayacak? 

Leyla biraz dil~ündükte.ıı. son
ra: 

- Bugün ben yıkarım, erUıfd 

gUn de &en, olur mu? 
- Ben mi? Ben ömr1imde bu .. 

l~ık yıkamadım! 

- Zarar yok. Öğrenirsin. 

Bu kararla bc:sincl gUn mutta.k
ta işe baı;ladım ve bu hikaye böy
lece devam etti. Altıncı gUn C~ 
vidcyi yemek hazn-lama.k uhme
tinden alıkoyduk. Yedinci gUn evi 
tanzim etmek vazifesini biz Uu -
rimize aldık. Sekizinci gün onu 
hizmetçi odasmdan çıkararak kU -
çük salonumuzu hususi odası hali
ne getirdik. Do!mzuncu gün kıı
nrnın bize (bay) ve (bayan) de -
mcsini menetti. 

- Beni J.,eyHI. kocamI da Fethi 
çağıracaksın, diye tenbih etti. 

Bu suretle aramızda 18.libalillk 
de tccssUs e!.miş oldu. 

Onuncu gi.inü karnn, evde giy -
mcsi için ona ipekli pijamalar sa -
tm aldı. On birinci gün biraz er -
ken uyanan karım, Ca,idcnin sil -
tiinü yatağına götürdU. Ve, nlha • 
yet on ikinci gün, öğl!yin evime 
r,clincc Leylayı rnutfnktl\, gördüm. 
Hizmctc;:i önlU~nli takm:ş yuğ ve 
kıymalara bulanmış, pat:ıtcs, so -

ğan ayıklamakla meşguldJ. Cavi
de i'.I~ salonda koltuğuna t:zanmtŞ, 
rahat rahat slgarnsmı içiyordu. 
Karım:ı: 

- Vallahi çok gtizel iş bu, de -
dim. Iliz<.ı ne kadar aylık verecek'! 

Leyla hiddc~le cevap verdi: 
- O nasıl laf öyle! !n~allah 

duymanı ıştır, kızcaf:'1z; yoksa şirn. 
di ağlardı. Günah değil ml? 

Asil adamlar oldu~mus için 
mUmkün olduğu };adar, zavallı Ca
videyi hizmetlerden kurtarmaya 
uğraştık. Süpürmek, yemek pl~ir .. 
mck, çamaşır, bulaı:ık y1kamak• 
ç:ırsr)"\ inmek gibi blitiln n hiı

metlerini artık karım yapıyor. 

Ekseriya kendfainl' bl'n de yar. 
dun ı.ll _,;y nını. 

C!w!je, kıymetli. nazik ve has
sas y:wnıouzdur. Ihtiı\ bugtln.. 
lerde ona bir de piyano almak ııi. 
7etindeyiz. 
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