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Kin 
Söndürmek 
için ? 

Yıne ltalyan neşriyatı ltalya.n
larm Yunanlılarla sulh yapını. 
yarak onlara cezalnrmı verecek. 
!erini söylUyor. Yuna.nlılarln. 
sulh ~apmnğa el altından çalı
şanlar kendileridir. Sonra da on· 
larm cezalarını vcrecnklerlni 
ilan etmek surctile öğünUyor. 
la'r. Yaptrklıın taşkınlıklarm 
C'ezasmı gören bir taraf· varsa 
İtalyadır. Yunanhlann görecek. 
leri şc>y kahramnnhklarma layık 
olan nihai zaferle vntanlannm 
bir kat daha şan ve §Cref ka
zanması olııcaktır. 

Yazan: 
Blseyln Cablt YalÇID 

ıosaularm ne kadar minDl>IZ 
~J lcr Mi3 (j3 cbfleccğj hakkında 
tctldkat l apmak tsttyenler iç.in 
de İta!~ an .rady<lt!t~ paha blçllmea 
derecede kıymetli blr yıırdımct 
d11·. 

~ c-ıa, bütün dunya biliyor ld 
İtalyanlar ilk hamlede biraz gir. 

rnea:.c- mu\"affa oldukJan ı·unaa 
topraldanndakl ilk çarpıımıalarda 
alt1 ~I blnden :dvade esir bmL.. 
ka.rıık Anta\'UtlUğa doğru gerile
diler. Ora.ib. da. Jınn.la.nn mulıalc. 
f('ttnd<-"n L-.tlfade etmek saycs1n. 
d<' bunık frl ~u~tl"ri ı:;edktircbil· 
clU~,. n t~ n ,,..,..,.. ....... "'"'l'f'" "-'· 
htaıı ordo.<.ıQnQD ilk takip et. 
tıg1 maksatlardan biri ttal)anlara 
3 Bl".'.'\nn olduğun o da 'herkes gön_ 
l Of. Galip bir ordunun yanlım isM_ 
rne i '<' dostlannm :ardmıa kO§lll&· 
ı oruıınu , ı..ımmı bir şey midir~ 
80~1~ olduğu h:ı.lda, İtalyan urş. 
rflatı 1 unanhbmn milstnbıı'k ol. 
dul lan ~rzadan an~ ba\'8.lann 
f~ahğı ayesin<le. kc:ndi1erini 1.-ur
tarn.hlldıt<lerlnl iddia ediyor. 

}'ena. ha' alan'lan ı:fkiyet eden· 
ler l unanhlar olS& bun.a a.1..,1 erer. 
C.:unkil karsı ındal..1 düşmanı ko. 
J;a.n, sarp daglar araı>ında karlı 'llC 

l nğınurln kı mevsiminde Ucrlt>. 
ln('ğo lnU\ a.ffak ol:ın ordu Yunan 
0rtıu udur. Ilmıun neden dolayı 
da.ha hızlı llerlly<"tııediğl nıer.ı.k o
lunursa. hu.\ ı:ıla.nn fcnalıj;;'l \'117.lyetJ 
b.aha. ~arar; fa.kat ma.ğlfıb olan 
Ordu 1tal)aın ordusudur. Havaların 
f<'nalıih anca!< llerl<'m<'ğo mini o
labilir. Ha\'alann fenalığı hal. 
l&nJ.ar \e Yunanlılar üzf'rinde mü_ 
!\a\i '-Urctte w ir ) apabilir. l'cf'a· 
~·· hn., ala.mı fenalığı ricaU, mai· 
bfıbl3 <'ti icap cfnrn7~ Hele )innl 

ln < lr , enn<>ğe hiç sebep olnıaz. 

YlnP. hat·-n ne riratı k~ndilt'rl· il'- .... • rl.. 
•n 'Y ınanistıına «'cavtb: ctmeJe 

ilin s"bepll'riııden biri olnrak Yu
~~nlıların 1ta1yn~ a karşı bcslNllk· 

rı kinin 11.:ılesl gavı·~lnclen bah. 
~fldl3 or. hrılyanlar · herhangi bir 

1 arN<ttleril it> l unanlılında kendi. 
E'lin" 'ka-ı hir kin nvandınnıslar-a .. , . 

ı 1 'l' bu kfnl cırt.adan knldmnarı 
LI 1lorı rsa bunun yolu Yunan şe· 
q~ • 
~ <'rint bombalr\'ara.k çoluk QOCU. 

olılürın<"k 1;unanl!i.tana h&rp 
""aı-: •. • 'k hl "" ort.alwı kan içiud" brrn • 
~ ını<] r, , oks.'\ c:.ld hatalarla 

d rdarı \"ltZ"{"Ct'l'f'k in an gibi 
lı~~l'anntak :mrd~r! Bir memlekete 
ıuı ı~ olarP.k 14l<.'ll\'ÜZ fldlp hif\'Ok 
)' f\lt•rf ~rl .. ~n efmf'k '(' hırçok 
1(~11"ri tahrip e~JC'ml'k surl•tile f'<I• 

•cJ1~11er1n söniliiriilmN'l rMti kat 
1 bir uı>ul 0ıc;a r:er<"k. 

lıt~ll(' ltaı,an ııeşrha.tı İflll,faD. 
l\ıc \"un:ı.nlıtarla. sulh ynpmır~-
1'1 °'11:ıra <'eza' '"'"' vcn!<'eklcn· 
~~~IU3or. l umın1rlt1r!a sulh 
~"ttd ı,;a. el altmd~n ea]ısanlar 
~~1<'rldlr. Sonra dA onlarm ce. 
ll~tı"' \erl'Celı:lcrini IUn etmek 
ta,~11" o~inth, Mlıı r. l"a11tık111rı 
t--r •klarnı ('ı('Zft.! mı eöttn bir ta.. 

'~"'a ~ıs.....,e ltah'ftdır. l'anım!ılann 
~htc lcl"rl 1\;f'\' kabnmanlıklarm& 
"'ı. ~'"" nıı.,.j za.ft'rle utnnal'l'l· 
~ J..at fl:ı'tıa şan ,.e şeref ka. 

Olacaktır. 

lfli e~in (Jahtt l." ~ 

V unanistana · 
A lmanya tare.fından 

Oltimatom 
verildi mi? 

Almanların 
hududu 
geçtıkleri 

' Ve Ultimatum verildiği 
haberleri 

AT,NADA 
yalanlanıyor 

----<>-

Yunan hududunda 

Vedi Alman 
fırkası 

tahşit ediliyor 
Romanyaya da yeniden 

sevkiyat yapıldı 

tJııs, 9 (A.AJ - :B.B.C: AUnada· 
ki At.manya elQl.sinln Yunan bUkCUne· 
Une bir UlUmatunı verdiği ve Alman 
krt.rJa.rmm l·unrı.n hududunu geçtiği 

yoıuniaki haberler t.ekZlp .e4U!i\el<te· 
41r. 

CL'.l'tllA'l'Vll VSRD,,_ 
M.UUr&aDCL GOatıL1"Yoa 

Sof.n. 8 ( A..A .) - Röytııır: 
A.tma.ıı krtala.rı mUblm zmkdarlard• 

Butrrurııtana ginncllt.e del-am eder 
ltcn, buglln buradaki lnUba, blr haf. 
taya kadar veyahut daha az bir za 
maııcla Yunanistan& bir .Alman ulU. 
mAtomu vcrllmacin1n beklenebileceği 
merkc%1Iıdcdlr. şurası p.yaru kayıttır 
k1 bir çok Alman harp muhabiri §ün 
dldCD Yunanistan hududuna yerleş. 
mi§lerdır. Bu muhabirlerin, hudutta 
mevcuc!ıyeU, blttabl 81nlr harbine yar 
dım gayesini isUhda! 11ylrmekU!dir 
Sanıldığına göre, ltalya ile sulh yap. 
mak, lngnterc ne mllnasebeUerini 

(DC\' IUDI 4 üncllde) 

Arnavutluk cephesinde 

Vunanhlar 
" umumı 

taarruza 
geçtiler 

ilk hamlede binden 
fazla esir alındı 

( l'aııSI 4 tincildc) 

"Yeni Sabah,, gazetesi 
"l0 Ml Sabah,, gazetesi Vf'k111r.r H .. 

yetf lö.ararllf'! bir gtın bpot.ılıbfmclaa 

bııgUn lntltar etıoomlşUr. 

Ruzveltin 
demokrasi
lere yardım 

layihası 
3 l re karş 60 reyle 

Ayan tarafından 
kabul eo iıdı 

Proje yarın kanun 
şekline girecek 

Lowa, 9 (A.A.) - B.B.C: 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt'in 
demokrasilere yardım layihası 

(Devamı 4 üncüde) 

ıngiltere ispanyuya 
buğday verecek 

iki taraf arasında 
ticaret anla§ması 

yapıldı 
Lorıdra, 9 (A.A.) - (B.B.C:) Mad 

ritt.t:n Associated Prcss ajıınsma bil· 
dlrlldığµle göre tngilkro ne lspanyıı 
arasında dün Mııdrlttcı b1r Uca.ret 
muahedesi imza cdilmlştlr. Muahede 
muc!binco lngtltem tşpıuıyadnn 12 bh. 
ilşe c!va, 400 bin ıııındık portakal ala 
caktrr. tspanyollar da buna mukıı.br 
buğday ve lastik alacaklardır. 

Muahedeyi tşpanya namma T\caret 
Nazırı, İngiltere nıımı:na Madrlt sefiri 

tnıza ctml~r • 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçalart ihtimamla to nlayınız) 

1 

Afirka cephelerinde 

Habeş's1anda 
ita ıyanlar 
pusuya 

düşürüldü 
İngilizler 12 koldan 
Adisababnya doğru 

ile!'Jiyor1ar 
Londra, 9 (A. A.) - B. B. C: 
Britanya za.biUcrinin kumanda· 

eı altmdald Ha~ vatanperver!" • 
ri B:ırycdcn Hcat eden İtalyan 
kuvvetlerini pusuya düşürmUsler • 
dir. Rfoat eden ttalyr.nlar bir 
müddet Ciga kasabasında durm~ -
lnr W' pel'Şembe ss.bahı erkenden 

l (DC\'llmı 4 üncüde) 

Yugos"avya 
bitaraf 
kalmak 
niyetı nde 
Şimdiki fırtınayı 

mihvere dostluğunu 
ilan etmekle 

geçiştirmeği umuyor 

a·r yaadaa da 
llu ! aUarda tedbir 

aımaktat:ır 

Bclgrat, 8 ( A.A.) - Höyter: 
Şüphesiz ki Yugoslav milleti, 

Almanyanın "Eldiven içinde de
mir yumruk" politikasının Bal· 
kanlarda kazandığı ınuvaff akıye
te ~aşkın.ıkla bakmakta ve Y~
goslav hükfuneti çok nazik bır va· 
zivette bulmunaktadır. Son .8 
sa"at içinde Belgratta büyük s.ya-
si ve diplomatik faali)'et kaydediı· 
miş ve kral naibi Prens Paul, • 
ralannda Yugoslav genel kunnay 
azac;ı da oln._. Uıere pel~ çok m 
hinı revatr kµ~ul evl('.ıııi.,tir. 

(D<',ıunı 4 lincüdo) 

J apon 
har c ve nazır ı 

Berua ve Bomasa 
gl ı1 or 

Moskovaya gitmesi de 
muhtemel görülüyor 

.(l'amı ' lntıiillıe) 
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1 Rüştü Saracoğlunun 
• • 

cenaze merasırnı 
bugün yapıldı 

Har:c· ye V skiJimiz Ankaradan 
geler ak kardeşinin cenaze 

meras:min ~ e bulunC:u 
Merhumun vasiyeti üzerine cenazeye çelenk gÖft.ı 

derilmiyerek bunlann bedelleri Türk Hava 
Kurumuna verHdi 

Bir mliciddcttenberi Ayaspa· 
§3.da, Gayret apartmanındaki 
dairesinde rahatsız bulunan 
Rüştü Saraçoğlu mUpte!a olduğu 
hastalıktan kurtUlanuyarak dUn 
vefat etmiştir. Merhum Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saı-açoğlu ile 

devlet limanları umum mUdürii 
!l8.mit Saraçoğlunun kard~i idi. 

Hariciye Ye!·dli Sil'tril S.ıra-. 
çoğlu, k<ırdeşinin ... een:u:PSİOOt' 
bulunmak üzere bu ubahki tren .. 
le eehriınfae gelmiat,ir. 

(Dm11mı 4 UnclkJ~) 

Gece iki. gara/ama 
val~ası oldu 

Çalar izzet bir bar mclürünü bir artist 
kadın için ağır yaraladı 

e:r:s: de, borçlu o:duğu iki kardeşi 
kanlar . i_çinde yere serd; 

Dün gece §e,lll;J.Iniui", iki yıu1ua.ma 
\·a.kası olmu,§, S IP§i neır ~~te ;va 
r~:nr.ıalır 

Kau!cACD aablkalı 2'aühnde K\lr" 
be.lyıcı apatt:ınıanmü. olurao Çalut 
ızzet. düri gece mubt.eliC .uıe;ylı&AUer 
do bir hayli .içip .aarbO§ olduktan 900 
ra saat ilti mralarmda -G&rdeD • Bara 
git.m!f, burada bir mllddet otunıp 

dnnsatmJ§Ur. 
Çakır laet dan..lolılfi ut1at. kadm 

tardan birini beğenml§ \"tl bunu alıp 
c'1no gölllrmek t.ste~Ur. Fakat ka· 
dm kabul et\Demi§, buııuo üzerine Ça· 
kır Izzct kendlstnl kolundan tutarak 
zorla 5Urllklemek iatemlf Ur. 

GUrUltllye bar idare memuru Ahmet 
Baıı yct.l§mlf, Çakır bzeUn elinden 
kadını kurtararak kendlalnl teskin et· 
mek iıteml§tir. 

ldare memurunmı ~ine kartfmuı 
na sluirlr.nen Çakır lzr.et., bolinden 
austah çııkı.amı ç:ıkmif ve Uzerine 
aWarak Ahmet Bll§ı muhtelit yerlerin 
den ya.ralamI§tır. 

Biraz sonra yetigen polialer, aarho
~. idare memunımı öldürmesine mey 
dan bırakmadan yakalamqtardır Bir 
çok yerinden aldığı derin yaralarla 
kendini kaybedep Ahmet Baş Beyoğ· 
ıu hıu.taucslne kl\ldınlml§trr. 

DIGER l 'AKAl .AMA 
Diğer yaralama vakuı da, FaUbte 

KaragUmrUkte vukun gelml§tir DUıı 

ak~m Uzerl burai ' Sartn&§ık cadde:
sinde \'elınln kabveal önünden geçen 
Mehmet oğlu ŞUltrü ile kardegl Saba· 
haddin, kendilerinden alacaklı oldulda· 
rı Ali tbrahim ile karoıla§Dllf ve pa · 
rumı ıatemlglerdir. 

Bu \1lzden Uç klft aramıda mQna 
k~ ç;knnı ve biraz sonra da kavga· 
ya müncer olmuştur. Kavga eımaııında 
iki kard~"<ten dayak yiyeceğini anla· 
yan İbrahim hamil bulunduğu kama· 
llJLl ınyırmıı. Uzerlerine atılan ber i· 
ki kardcşl de r.ıuhtcllf yerlerinden a· 

ti?' ~ yarala.mi§tır. 
.tki k&tdee kanlar ~ de ;vere ,.... 

\".liı'l~ llnlalwll tı::ıçarken ~ 
J•amwıır. ır.,...ııar Ouretıa hutal*t' 
ne Jııaldlrdmwl&rchr. 

EN SON 
DAKıKA •.•.. ,. 

petrol llrıl arın 
llom11aıan111 au7 
BU'kref. 9 ( A. A.) - D.N.a 

aja1l81 bildiriyor: 
Bazı İsviçre guetel~. ~ 

manya petrol kuyu.Jarmm bulun. 
duğu mmtakanm geçen rozar 
gUnU bombardıman edildi~ 
dair Amerikan kavnaldarmdmr 
ışa a edilen haberleri uydunn..ı 
olduihınu bevan etmektedir. 

Milli Müda faa 
Vekaleti 

Halka 
teşekkür 

ediyor 
--0-

r ılilletin verdiği Jaılıli 
hediyeler orduya 

dağıtıldı 
(YU1!N ı adde) 

Kadın çorapları 
üç cinse agrı ~dı 

Salcr. çorabı, ince çorap. gündelik . çor ap 

F~yatlar her markaya göre 
değıl üç cinse göre 
· tesb~t edilecek 



Bir gitara se i duyuldu; beya::t balkondan dışan 
t şan genç kız sesini, Rozitan:n sesini de duydu
lar: "Kalbime söylüyorum, bu yol senin yolun de-
"'") d" d" 1 • ' gı , ıyorum, ın emıyor •• , 

=< ---· 

TA V YL 
Yann20para 

cuzsatlaca iTi A E KIT 

9 

1 

Milli Müdafa 
VeJ .. aleti 

aka 
te ekkür 

ediyor 
--o-

-..,,,.. 

Koç Ahmet genç kızm admı du· 
yar duymaz başını vekilharca çe. 
virdi; onun her halini dikkatle 
gözden geçirdi; derin derin göğüs 
geçirdi ve durgunluk çöktU. Gam. 
mz cevap verdi: 

- Benim cennetim denizdedir. 
Ne olurdu, ı;ıimdi pupa yelken sık 
hamle giden bir kadirgadn olsay 
dun; baş k:ısarada bağı-.mı serin 
rU~ara açarak enginlere balı:ar

dmı; vurnca.k gemi kollasaydmı. O 
zaman biçhlr tasam kalmazdı. 

Ek:nek.yarmdan itibaren ytrml pa· 
ra ucuzlıyacak ve on lk1 kuru§ otuz 
pamyıı ııatılacakbl'. Belediye dalm.1 
encümeni dlln bu karan taBdlk etmt:· 
Ur. 

A rmah biletler ayın on be
şinden sonra tatbik edılecek 

l\1illetin verdiği kışlık 
hediyeler orduya 

dağıbldı 

:ıı.mıt müd!ıfan vek!letlnden tebUC 
edild!ğJr.e göre, memleketin her tara· 
!mdao orduya kı§lık hediye olarak 
veril~ dokuz b!n yün fanila, y1rnıl 

- Daha ne istiyellm, padi~ 
~l yaşıyoruz! 

Sonra gülerek ilave etti: 
- Bakalmı bu rüya nasıl bite

cek? 
Ayni zamanda dirseğini arka • 

da§m:n dirseğine vurdu ve yilzü. 

no baktı. Koç Ahmet bir uyku • 
<lan uyanır gihl Bilk.indl ; Gamsız 
sorgu.sunu tekrarladı. Koç Ah • 
met acı acı gillerek omuzlannı sn 
keledi: 

- Bitsin de nasıl biterse bit • 
sin! 

AU bu sözü hayretle ka~lndı, 
onun niçin kızdığını anhyamadı, o 
kad9.l" sıkıntılı görüyordu ki sor • 
m ı"fn bile çek.indi 

Ameçi gitti; yemekten fJODra 
onlara: 

- Terzi dönfineeye kadar vak. 
tiniz çoktur; canmız eıkılma.sın. 

Sinyorita Rozita dediler ki, aziz 
misafirlerimiz bahçeye çıkabfllrler, 
orada diledikleri gib1 gezebilirler! 

Dedi. 
Gamsız Ali nrkadqtnm omuzu

na hafifçe vurdr: 
- Haydi çıkalnn, içenle ger _ 

çekten sıkıldık; bah~ cennet 
olmaz ya.. •• 

- Gavu.nm evine cennet denir 
mi! 

- Kızma. bizim bildiğimiz etm

net değil, dUnya cenneti ••• 
Koç Ahmedin neşeshliğine mA· 

ni bulamıyordu, yıılnuı onun ~lm. 

di&d ballnJ a.kştmld ballue, ak -
eamki halini de genç kw nhtnnda 
ilk defa gördilğü zamnn takmdığt 
hale benzetiyordu. Bu euretle de 
delikanlının sıkıntısı ile lspanyol 
güzeli arnsmda bfr bağlantı bulu_ 
yordu. 

Koç Ahmet dışarı çıkmağa h&

vesli değildi, fa.kat hem n?"kada • 
şmı kırmadı, hem de bu mkmtmm 
h'lhç de azalacağını umdu. Bera • 
her çıkarken Gamsız Ali delikanlı
ya. yavaşçn ı::ordu: 

- Arkamıza nsker katacaklar 
mı dersin? 

- Akııamkl nöbetçileri hatırla. 
tıyordu. 

Koç Ahmet km:lı: 
- Öyleyse çıkmam ••• Mademki 

tize gllvenemlyorlar, nlçln bura -
ya getirdiler! 

- Şaka söylllyonım; haydi ytl· 
rfi!. 

Sanşo önden yUrilyordu. Ne ko
ridorda., ne salonda ne de kapıda 
asker vardı. Uşak da eoldakl çakıl 
yolu gösterdi: 

- Buradan gidilir, doedoğııı .•• 
İşte görlinüyor! 

Dedi ve döndü. 

Yeşll tarhlar arasmda, çakıl. 

larda ayaklarının çıkardığı sesleri 
dinliyerek yürlldliler; iki tarafta 
kırmız·. beyaz, pembe laleler, renk 
renk gilller, menekşeler, papatya
lar, isimlerini bilmedikleri birçok 
çiçekler vardı. Bazı yerlerde a • 
ğaçlnnn dallan yolun Ustü.nde bir. 
leşiyo'rdu. Dallara, çardak ve ka -
merlyelerc kuşlar konup kalkıyor; 
ötUyordu. Soldaki bUyUk çmarm 
dalma bir salıncak kurulmuştu. Bir 
meydana çıkınca ortadıı bUyilk bir 
hn'VU%, havuzun ortasında tepe _ 
slnd,..n su fışkıran bir bal·k, dört 
tarafmdn omuzlarmdald testiler • 
den eu dökUlen döz l deniz krzr gör
dUle:r; eudıı kırmızı, esmer, b~yaz 
balıklar oyna.şıyorlardı; güneş ha. 
fif yeşil sularda ve fıskiyelerde 

her an değişen renklerle gUlilmsU
yordu. 

Grunsız Ali adetA eöylcndi: 
- Burndıı yo.şarnak fenıı değil!. 

Sonra Koç Ahınede sonlıı: ' 

- Ne daEllıin ! 

- O da olur! 
Şakrak bfr kahkaha duyuldu; 

sonra bJr başkası kaUJdı. Dönüp 
sesleri araddar; sarayın beyaz bal 
konunda Rozitayı gördüler; omuz • 
larmm üstünden iki genç kız da. 
ha oıılara bakıyorlardı; gözleri 
forsalarla karvJa§DlCa geri çekil -
diler. 

Ganuıız Ali: 
- lı:ıte bunlar da dünya cmıne

tinln hurileri! .•• 
Dedi Bir dakika geçmemişti ki 

bir gitara eesf duyuldu; beyaz bal 
kondnıı dışan la§an genç kız se
sini, Rozitanın sesini de duydular: 

"Kalbime eöylilyorum, bu yol 
eenln yolun değil. diyonım. dinle. 
mlyor! •• ., 

''Kalbim diyor ki, eevgi su gibi· 

dir, ilk bulduğu yoldan akar; Jıı • 
tediği yoldan akar.,, 

°Kalbime 8lSylllyorum, bu yol 
taşlıktır, dikenl~dir; belki uçu -
nımludur. ~ yere barcanırsm!,, 

"Kalbbn diyor ki, ben yalnız 

16Ydiğimi bilirim. Sevginin gözU 
glSrür; ~gi CSlçUye gelmez, tartı.. 

ya gelmez!,. 
"Kalbime eöylllyonnn; eevmek 

es!.r otmakttr; ellerine kelepçe, a· 

yaklarma zincir vurmakttr.,, 
••Kalbim diyor ki, esl?" olmıyan 

kJm var? Sevmek de esirliktir, ta 
ka.t tatl-dır: biliıe:ı ne tatlı! ••. !n. 
san esir olduğunu unutur? .. 

"Ve kalb1m bUtiln kelepçeleri, 

zlnclrlerl kırdı; ~evdanm kelep • 
çelerlnl, sevdanın zincirlerini ku • 
§andı. Bilseniz ay a.şkr bilmlyen 
:ı:avallılar, bunlar birer kelepçe ve 
ya zincir değil, !ıtsanı bayata, sa· 
adete, cennete götüren altın ka • 
ııatla'rdır!,, 

Toprak mahsulleri ofisi de dUnden 
itibaren lstanbul değirmenlerinde un Tramvaylarda ya.tın sabahtan 
öğUtuımeaı işini tızerlne almı§ oldu· itibaren yeni bilet tarifesi tatbik 
ğıııı.cla& ekmekçiler dUn belediyeye mu 

1 
olun:m.ağa. başlanacaktır. Kıt'a 

racaat etmiş. bundan böyle bozuk ek· farkı olmaksızın birinci mevki
mek ı:ıkarılmca kendilcrin!n muh&· lere siviller 7, talebe er ve ma
tap tutuıacakl3rmı ueriye sUrerek de· IUller 4, lkillıci mevkilerde sivil. 
~l?Dıerdc ellklden kaimi§, kepek ve Jer 5, bUtün talebe, er ve ma
salre gtb1 ıı.rtıklnnn tamtı.mlle kaldı· lilller 2 kuruşa seyahat edebile
rılm~ istemişlerdir. ceklerdir. Subaylar, birinci ve 

B"'•.dlye, toprak mah.sullerl ansın· ikinci mevkilerde beş kuruş ve. 
den a~rt ve yumuşak buğday miktan· ı receklerdir. 
nm tayin! ne lmııl edilen ekmeklerin Diğer tara! ..an aktarma bilet-
evsafm:1a lsUkrar teminini lısteml§tlr. 

•• u 
çor p arı 

·nse agrı~dı 
Salon çorabı, ince çorap, gündelik~ çorap 

F yatlar er mar aya göre 
değil üç cinse göre 

esbıt edilecek 
ADkaradan bflcllı11dtglne göre, tktı· 

sat ve~t.leU tarafından baZırlannn ve 
Vcklllur heycUnoo kabul edilen ipek 
ve sunJ ipekten mıımul kaclm çorap· 
lan almıdardı nizamnamesi merlyet 
mevkllne girınl§tir. • 

Bu rJza ınnameye göre kadın çorap· 
tan ~ıığtdakl §ekllde Uı; aınıfa ayrıl· 

Süt, 
e 
yoğurt 

..,, 
yag 

Fiyat murakabe 
komisyonu bunlara 

narh koyacak 
Böylece lyat arın 
hayli indi ııecejı 

anılı r 
Ticaret vekAlctl mutettlşlerindcn l· 

k1 zat n:Unhıısıran aut, yoğurt ve yağ 
meselesini tetkike memur edilmiııler-

Dll§tır. -
Salon çorabı, lnee çorap, g11ndeUk 

çorap. 
Her bir çeşit çorabm Uzertı:ıde çora· 

bı yapan fabrtke.nm veya mUesseaenln 
nnvanmı h8.1z da.mga bulunacak ve bu 
çoraplar için tlyatlar teabit edllecü 
Ur. 

Başvekil 
ithalat tacirlerile 
görüşüp direktifler 

verdi 
Ankara, 8 ( A.A.) - Baş'\°:!dl 

Doktor Refik Saydam, Büyf': 

Koç Ahmet bu coşkun p.rkıyı 

sonuna kadar, dikkatle ve hfç kı

mıldanmadan dinledi. Bitince ge • 

niş göğsünil derin derin 5işirdi; ıt~Uftttişler, bu gıda maddclcr!nln 

başını kaldırdı; balkona baktı, Ro- köylı;ı:"den dUkkQna gcllnceye kııdar 
&itayı orada, dalgın, gözlerini ken. 1 geçlrdıklerl aa!halan ve her kademe 
disine dikmiş oldl!ğu halde gördU: cteki ı:ın.Jlyct ve k!'ır ntsbeUeriDi tetkik 

Millet Meclisinde 7 K~nunusani 
tarıhinde vaki be~·:ınatlannda ~..ı. 
ret ettikleri itha'at taciri~i}~le gö
rü~elerini bugün Ticaret VekA· 
letinde yapmışlardır. Bu mak52:· 
la başlıca ithalat gruplarım tem· 
sil etmek üzere davet edilen itha· 
lat tacirleri bugün saat 11 de Baş
vekilin reisliği altında ve Ticaret 
VE"kilimiz!e Ticaret Ve!~aleti müs· 
~~nnm ve alak?dar dai:-e ruııir 
terinin. İstanbul ve lzmit birlikleri 
umurnt katiplerinin huzuru ile to; 
lanmışlarchr. - Ne gUzel!... ve tesplt etmlıılerdir. Rapor, ticaret 

Diye mınldandı. vekA'ctıne verllmf§, bunun tlzl'rlne fl Toplantıda Başvekil bugünkü 
şartlar içinde tacirlerimizden bdt· 
ledik1eri hizmetler: ifade buyur
duktan sonra her grupun cileı:.e· 
rini dinlemişler ve kıymetlı direk· 
tifler vermişlerdir. 

yat murakabe bürosuna raporun orta 
Gamsız da başını kaldırmıştı. ya koyduğu hakikat dahlllnd:ı sUt. yo· 

Yanık ve coşkun §&I"kı, onun, il§ • 

kı biç bilmemiş ve tan-ınamış olan 
kalbine de heyecan vermişti; o _ 

?"ada gerçekten bir boşluğun bu • 
Iundueunu belki flk defa eczml§ • 
ti. Arkadnşma sordu: 

(Devamı var) 

Yakıt 
Aaım Us bugtlnkll m&kale:ıin& "Yu· 

gcıela.vyanm tnrthi rolü" ba§lığmı koy
mU§tur, muhn.rrlr yazısında; Yugoslav
ya uı~rtnde mücadelenin devam ettiği· 
nl, bu cevletc yapılan mihver t.!kllflcrl· 
nln Rı.ımanyıı ve Bulgaristana yapı
lanm uı.rurt blr neticesi oljtığU.nu. 

Balkanlarm bitaraflığı bir kere lhlAl 
edildikten sonra ycniden lhdazıının çok 
güç ollıcağtnı llerl s1lrdUktcn sonra 
Ba.lkanırm bugünkU vaziyeUni wıln· 

tıyor. Yugoslavlar öyle co~Tafi bir va· 
zlyet l<;lndedlr,kl mihver devlcUenlc 
çepeçevre çevrilmektedir. Yugoslav· 
yanm bu §artlar altında. mllşkUl an· 
lar geçlrdlgtnl §UpbcsJz gören Asıw 

Us yazı.sme §Öyle devam edlyor: 
"B:ı.lknnb.r hnrlıln ba mdıuıbcrl blr

ta.lam coğrafi, ıı.skcıi, ,-e filyaBI aebelr 
lorle bUıırat bir mmtnl.'tlo mruıwnısı 
ıırzettller. .Fnkat bu blb.mflık. Bııl· 

kıuılıınn l;;ımdl alyaseUcrlnl Jnl..""1ye 
odr.cek blrlcıılk allAhlı lnı\1'tlcrlne 
1 tlnat eden bir hal dcğfldl. Balkllnla· 
n kaplayan btlytlk d('\"lctlerln mt'.ınfıı.· 

aUcri ,·eynhut te-1.11tıan bakımından 

t.ahıı....ıfıl etmı, blr mmıızcncydL 
Bu muvazene Bııllmnlnr tınr1clnde 

lloı:ulunco tesirini Bıılknnla1"dıı gtister 
dL 8"1'mnlılnr ltrndl bltarnflıl•lıınnı 

ml\M'llA1' kuvvetlrrlw mlldnfı:ın edecek 

terUba.tı nımıe bulu.ııaaıaıdı otıpbeırı1z 

ğurt ve yağ fiyatııırmın tesblti blldi· 
rllm~tlr. 

ButSn. mmtakasmda yoğurdun ktlo
au 16 kunı!'ken, lstanbulda 60 kuru· 
:a. kaC!ar satılmaktadır. SIHvri ve Si· 
nanköy yoğ\lrtları da toptan 18 ku 
nıştur. Fiyat murakabe komisyonu 
bu mcödelere narh koyacıı.ktır. 

Müteakıben bu maksatla An: ... 
rava ge!miş olan ithalat tzcirle:i· 
ni 'Ticaret Vekilimiz şehir lokan· 
tn!iında öğle yemeğjne a!ıkoymuır 
lardrr. 

dir ki, bugll.nkO Bnlkıın ımwzamsı set ve m:ıne\1 kuvveUerle bUllnm 6· 
meydJna fılunıızdı. nu manzara da nllno r,~mesl yani nıhnn çllzlilmlye
meydmın fıkmnymoo. Bnlltan mc.mle- rek lııUkllHlnl muhafaza etmesi kendJ 
ketleri yeniden harp olmaya ruımrot bltarnflığıru muhatar..a ettireceği gibi 
bir hale glrmezlerdL B:ı.lkt\nlardakl tahrlbııtm da mllınkUn 

l'u~ lnvyn: ~ taş llstünde kıılmr olduğu kn.dnr önUno gcıçnıeelnc biTmet 
yan tllr vntandıı. Jı:ırp ııonrnsmda yo- edecclttlr. l'ugomavyuy.ı bu tadhl va· 
nlden kunılmuotur. Bu lrunıluDW' en 2Jfe bekleıııcktedir.,. 

büyük W"rı Yu"oslıı\'lnyı terkip eden 
uunaııl&rm iıtlklfile, hürriyete, kendi Cıımhuri~·el 
mukadderatını kendısl tal ln edoock 
hallt hUtlclerlnd:::n ınllttkkcp olması

dır.. BüJ ük hnrpt.clcl f"msalslz mUr..ıı.· 

delenin l.'ugoshwyıı yan:ı.ttığmdan klın 
5Uphe edt>blllr f 

Yugoı.Jnv3 nnın ulu, iradesi, ve al· 
l~h ku\"Vl'tl kendi lstlld!\llnl koruya· 
bJl<'.('.f'ğl gibi, lı:lttA llollinlllıırdaki lstl 
lıi hareketini taııdlde hizmet edebilir. 
Diğer tıınıttnn 1'ugoslııvyıuım hnklld 
bltnrofiığmı da temln eder. Es:ıısen 

l.'ugo l:wyn bu hnrbln başlangıcmllnn 
beri l:d mlh\"t"r devleti omsmdn bir 
nrıkn ın kr.ılcııçlan aıılliJJl3 sıkı,mış 

bir h.ıldc bulnnınaktn ve hltanıl! mı 

bn 5-"rt'ar ırtnde muhafaı.aJ 
etme' etedir. 

Yunu.s Nadi, Harlcl tehlikl!Dlıı mem· 
lekettcr. memlekete l'l§4r&k nihayet 
hudutıerımıza kadar geldiğini, eğer 

TürklyY·m!zin icbar edilmek sureUle 
bu h:ırbe girmesi bir gün mukadder 
olursa hiçbir dtl§man kuvveUnin TUr
ldycyi yıkıp geçcmiycce~i, bu kuv· 
vetlerin yalçm kayaya çarparak saflın. 
saflı:ı t.ıaı:larmı luracaklarmı, dllllturu· 
mU%Un Mll11 Şefin etrafında toplan· 
mi§ bUtUn bir millet oldul!unu anlat· 
tıktan Ecınra diyor ki: 
~Uyilk wazlyetler önUnde kJb kı

pırı!:ı.nmlcıı1Zın lclıllkeye dil\ bakmak 
ces:ırt>Ull" melCif Türk mnıetlnln va· 
kıırlı kurnnıu tcı;ıpit f'df'rlum. o \1lkar 

Y~~ m.llWıl!lla akı,.I, ~-a· b kamı' ufak pürllzlerdm • Ari 

lerle, ficretli pasolar 4 nisan cu· 
ına gününden itibaren kullanıla. 
cak ve bu t.arihten itibaren bi
rinci sınıf malüller her mevltide 
50 kuruş mukabilinde ald.klan 
senelik kartlarla seyahat r<'!ecek· 
!erdir. Siviller için avlık birinci 
mevki paso 640, ikinci meYki 600 
talebe için birinci mevki 480, 

ikinci mevki 240 ku~tur. Ak. 
tarma biletlerin tatbik şekli 15 
marttan sonra halka bildirilecek
tir. 

360 bin liralık 

Kaça ç ilk 
davası 

Karar temyiz 
tarafından bozuldu 

Bundan beş sene evvel gUmrilk 
resminden muaf olarak 1stnntul 
Ford mUess~esi namına şehrimize 
getirilen kamyon şaee ve akscsu. 
varlar nm, rusumu ödenmiş gibi 
başka ellere satıldığı bu yüzden 
b:r kaçakçılık cilnnUme§hudu ya· 
pıldığı malumdur. 

Muhakeme yedi ay evvel bitmiş 
ve evrak temyize gönderilmişti. 

Temyiz, karan nakzettiğinden 
muhakemeye b~inci asliye mnb • 
kemeeinde bu ayın on ikisinde ye. 
nlden başlanacaktır. 

Yek!inu 360 bin lirayı bulan bu 
kaçakçılık hAdiseslnln mnznunlan 
18 kişidir. 

Bir ihti 'ar 
davasında 

Suçlu olmıyan 
mal sahibi 

al n e a et n 
e ki e ı 

Geçenlerde, Fincancılarda Yu. 
sufyan hanında mar.ifatura ma
ğazaları bulwıan Yervant Kom. 
parasyon ile Nubar Kanyak bir 
kaç top 1r11iliz ka.<füe ve diğer 
bazı manifatura e~n-asmı satma
mak istemişler ve her ikisi hak. 
kında da tev::if müzekkeresi 
kesilıni~ti. 

Asliye ikinci ceza mehkemesi 
dün bu muhfıkc.meye ba.l>mış, 
asıl mal sahibi olduğunu söyll 
yen Kirkor adında birisi şahit 
o.arak dinlenmiştir. Kirkorun 
ifadesi ba!tikate muhruif gl5rül. 
mUş hakktnı:la tevkif kararı vo
rilmiştir. Di~er taraftan suc:lu
lar Uçyüz lira kefaletle Eerbest 
bırnkılmı§ ve muhakeme, kara. 
rın bildirilmesi l~in baska bir 
güne t.allk edilm~tir. 

olnulc ıcın bu tefernıntt da zlkr:!tınek 

ten kı•n<IlmJzt alamadık. Türk mllJcıtl· 
nln valcnrlı knrnrınm bu teferruatı dJı 
itine nl:ın hlr mükemmeliyetle tecclll 
edeccğlııden biz P.mlnlz. Uu büyük mil 
lcUn J(uç defıı böyle hareket dtlğlnl 
blzut g&rdiık de onun itin. lHllll'tlml· 
zln bu J oldnkl bli;ı11ldilğUne ise ayn· 
ca bUtUn fArUı ~ttlr.,, 

Vatan 
A'1met Em!n Yalman da tıuı;tınltO 

makalesini Balkanlara tahııls etmltUr. 
l'r1Uhn.rrlr bugünkü vıızlyeU tahlil et· 
tikten wnra fikirlerini Q6yle bir neU· 
ceye vardırı.yor: 

bin yUn kazak, Uç yüz yirmi be'§ bl.D 
yün çorap yUz yirmi b1n pamuklu. 
yctml§ be,. bln yUn eldiven ve elli bın 
muhtel!! eşyn ordu bl.rlikler!ne taksim 
ve erata tevzi P-dilmlştir. 
. Tebll~de şöyle devam rdilmektcdir: 

"Bu teberrllata teh&lUkle i:tfrak 
eden ve bu vesile ile de orduya ~ı 
derin nl~ktı ve m.ıh:ıtıbet gösteren er 
ym yurtlb§lara ve bu i§te kıymetıt 

yardmllo.rı scbkııt eden Kızılay ve dl· 
ğcr hıı.yır cemiyetleri bı.ıı~kıın ve l§ynr 
lann~ te~ekkUr olunur., 

Milli müdafaa ve 
dahiliye vekilleri 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Dahiliye Vekili Faile 
Öztrak §ehrimizdeki çahşmasmı 
b!tirmiştir. Vekilimizin yarın 
ak§am Ankaraya dönmesi muh· 
temeldir. Milli Mi.idaf aa vekili 
Saffet Arıkan Ankaraya dön
müçtür. 

ava1azından 
zeh:rlennıe 

vak arı 
Nafia vekaletince tetkik 

ediliyor 
Son zamanlarda fiChrimiule 

vukua gelen h:ıvagazmdan zehir
lenme vak·aıa.rını tetkik etmel\ 
ve mevcut teşYJlfı.tm salı~ma va. 
ziyetini kontrol etmek Uzere Na· 
f ia ve şirketler kcmi~erliğinde 
bir komisyon kurulmuştur. Ko. 
misyon ~ışmafo.rrna başlaınıc:. 
tır. 

1-Iatayda tarihi eserler 
Geçenlerde Hataya gitmiş o .. 

lan Universite talebe1erl, o ci .. 
varda. yaptıldarı tetkikler so
nunda bazı tarihi et.erlere tesa. .. 
dllf etmişlerdi. . 

Maarif Vekaleti bu eserlenn 
meydana çıkarılr..a.sına karar 
vermiştir. 

ir peyn:r iüccarı 
Buı.hanedeki stokunu 

sakladığı için 

Adti ve e vari.di 
Fiyat murakabe bürosu :rne

murlan, muhtelif maddeler uı.e: 
rince ihtikar yapan blı' çok J:işı 
hakkI!'.da takibata ..,· '-m.i~ll'· 
Bunlar ara.smda Ve.'ltura ''6 
S }krnt adında ild isnort:ı makıı.
rartsı vn.rdrr. 

Bunôan baııka, Cumhuriyet 
buzhanesinde bir :.-:·li stclt peY• 
nir bulunduğu halde inl-"fır edetı 
Nuri Zolek admdc:ı. bir tüccar .. .ı. 
adliy:!ye verilmiştir. 

1 o 
gel 1 

. . 
ÇiVi 

Almanlar, hububat 
fiyatlarımızı yüksek 

buluyor 
Almanya.dan m: .. ·adeniz tar!: 

kiyle dUn şehrimize 110 ton çh'l• 
sıgara kağıdı, -"la.kine aksamı ve 
boya gelmi§tir. 
Diğer taraftan Almanyaya 5'!" 

t:laca!t Uç milyon liralık emtı9 
tcvzia tlistesi ha.zırlanmıe ve 
tnsdilt edilmek üzere Ti~t 
Vekal tine gönderilmi§tir. LS 

Alman1an, yağlı hububat :ı 1' 
yatlarını yüksek bulmuşla.rdff 
Maamnfih bu maddelerin fiycıt· 
larmda da bir nnlaf.l'Ilaya vnrf" 
lacağı talımin edilmektedir. 

"Alınanlar kı~ yeni ycnJ tedarik· 
lerle geçlrmto olnblllrlcr. tn..,.lllzler 
bundao lıertmlde ~k fazlasmı )1lplDllJ 
!ardır. Afrikayı tcmlıleıme.k. ttalyan 
askeri lıudretlnJ yıkmllk \"6 AJcdeııb. 

8ôlha6m dcrlndon derine klSk salmnk 
l~ ıuııtnn pclt IJ1 lstl!ade ehnl5ler
d.lr. 8UtUn bu manmm, Yugoslavya· 
ya o Jercce cesnn:t \"t"~ bir mnn· 
zarncbr ld Almanlnr, l'ugo.>hw hnlld 
btt.nraı lıaberıer alablldlkç.e gözUnlln Yeni şehir tiyatrosu 
ydnuyacııgmı pcl' 1)1 blllyorl:ır. Bu· Yeni Şehir Tiyatrosu binnsrJl~ 
rı:ın l~Jıı de Yu;oslavyııdan lllt ıstcJr Şişhnne bah"'esİnin bulurdııP.t 
ıcrı. unzctelerln yı:ılnu. mihver knynak yerde yapılma ı f""avvur ~ıu11· 
larmıJın gelen tıaoorınt n~retmeeldlr. J maktadır. Bu :,olcla tetkiklere 
.PIAD malt: EvvclA cöl.le.rl 1>a4ln.mnk.., ba§Janmı§t.ır. 
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\"Utl ı n ı;o:-ı1crd ğt tak\"I) c hıtalnrı. 

nrn ~ rnaı ı ::aytnt hnkkındn nşoğ1dn 

• 

r ırn<: 'Y 
kc r c ı.:uk 

c on iı uncü 

ki t .t 'erilm ktcdir 
n ı ma!Omat. ltalyıın esirlerlnın 

Uzerl:ıdc bulunan vcsiknlardan alın· 

mı tır. 77 lncı 'c 78 lncı piyade &lny _ 
ıarile 30 uncu topçu alaymdnn mlırek • 

p ol.ın "Toskana korolnn,. ı.sm!ndf'. 
, 1 i ır rı fırı. dan ıklnclkAnun sonun
d 7 7 ıncı alaydan 3 ve iS inci a !ay 
ıan 2 ta ı..r 1-nlıruştrr. Bu fırka, bir 

i<lnd kuvvetinin üçte lkJsin 

1 k· heniız dun- ı-ayb tmt,Ur 
Ya} n kral olmu u. On ı..cmıano fırkasının 6 ınci alııvı :?1 
~ · ·e ıkincikdn•ındıı c phcyc ı;cımış 'c Trc 

ız y , dar aım .n n ..: - , • a d l898 de b<.'shınn Uz rınde yapılan 4 gun.uk mu 
Y ı ltmda k ı. 1 h bclerde kuvvcUnın üçte ikisini 

l p "k da ıırc h an • ı e Ameı a arasın 

1 

kaybctmı~ur. Bu alaydan 300 nefer, 
rp c>ıkt:; ls any,1 hatı;ı s:.yı- 10 za ıt ve bir tabur kumandanı esir 

an ır . ml ' '-. n Ku~a cdllm Ur. 
Ve 'f.i':i ıpm adalarını kaybcttı: Bu ıılnyın geri kalan kuvveti Aoos 
<ion1r. a r m hv dildi. l{ral ile Drlr.c arasında yapü:ın ve 15 ten 
1902 n y tt n hurtuldııl~ta~ 18 şul.ıat.D. kadar devam eden muhare_ 
~nr ken ini ha'ka se\dırdı. bclerılc 1 ğıtılmıştır. Halen bu alayın 

k t ' 't harbe giri "!1. l~ mevcudu 250 kişldoı ibarettir. şu.. 
lJatl:) U bir cok manlubt. bnt bldayf'Unde Arnavutluğa çıkarılan 
Y t r ı · ancak Fraıısız1ann ve 11 ;s rakımlı tepede nctlcı ı;iz bir 
Ya ) r R"f i ' nını muk:ıbıl taarnıuı geçerek bır günd 

t ı. '< n büyük hdrp· ıooo k .ıı kaybeden ve Trcbeshina ve 
' ı i in C: 'r kazanç sen• ıı tepckrlnctc a&1r zayrta uğn 

ld; üi dn halkın çok bil. yan "Strozcsca,. fırkasmı da aynı tı 
snıı fıld"; kö~ !iller top- ldbet heklemektedlr. 

l"a Jı; p 'arın ve "' kerJiği Musolınlnln ArnavuUuğn yoU:ı.dıtJ 
k za.,.,f' V nJtasy yapmIŞ olan bir biltiln tllkYiyC kıtalan, illcbııhann ken. 

t n g n~i~ . tnlı~:küm~ disi çln mQs:ııt bir mevsim olduğunu 
k ) .ny mıll tını ezı > o.-d u • iddia ctmC'slnc rağmen daha. evvelden 
k 1 r cıktı; kral memle. kaUy.m mahvolmağa mahM.m bulun-

b ı :a mecbur oldu; maktnrJır. 
C' ını · t illin ed idi: 1937 de 
nıe r dı. i harp basladı; 
t y. ... n l'lln.nyanm yardımı 

'·o idareyi ele 
n I rnl tc rar tahta 

du: hatt!i bir çok 

n il ere e dblıö 
tayyare bOcamları 

n hn1 !arından Londra, 8 (A .A.) - Hava ve 
a m ılan etti: Hl.kın dahili emniyet nezaretlerinin teb. 
E medı · nflınyet bir 1 liği: 

·aç gun vv l urbette uldü. Bu sabah dUşman tnyyareleri, 
Bunu (1 ) r k mının uğursuz.. birçok noktada İngiltere ve İskoç. 
u un ı d r bulundu. yanın sark sahillerine ya.klaşmış-

Onü tin tı Alfons'wı aslı lardır. Bombalar nlılmtş fakat bun 
1'1<ınsı 1 1215 t<' doğan Farn· lar, mUteaddit evlerin hasara uğ
sa l(ratı ~ n Lui'nın altıncı oğlu ;radtğI sa.rkt 1ngiıteredc bir şehil" 
Rl)bcr d · Kl rmo ~'di1ll b:ıı lar. harfe. başka yerlerde pek az ha. 
li' k • • 1 nin l..panya tn.h. sarı mucip olmuştur. Telefat nz • 
tına 1 Fran::a Kralı ondl "· dı:r. 
un u L i zama.ıundadır; !ngiL Öğleye doğru. ~~ılarimI1: iki 

t<>re, H n ndu ve Avusturya ile 1 düşman tayya.resı duşUrmfi6tUr. 
Yalnız Vtr def rnda onaltı sene 1 • Nevyork, S (A.A.) ~Dün Lizbon 
~ren uzun ve k nh muharebele- I dıı dolıı an şa.yialarıı ve Amerikan 
re b p QJmu tur: radyosunun verdiği bir habere göre, 

İsp ·a Kralı d .. rd."ncü Pilip sabılt Jcral Karo! ve bayan Lupcsko, 
Kınci defa C'vlenince doğan ·•• Amerlkaya gitmek n!yetındedlrler. 

kek <'oC ~ <' k z:ıyıf, hasta. 
hkh ıd · } ayacaaı umulmu. 
'Yordu· hf e bır Prens bırakması 
h c; be l mıyordu; bunun .i~in - Evet. dedi Evet uyuyaca -

ğım . 
Ve derhal goz.leri kapandı. Da. 

ha muntaz:ım bir teneffüs!<' göğsü 
kabarmağa başladı. 

Pari'4, 8 CA. A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Fransız hükümetinuı işgal altın
daki arazideki mUmessili bilylik el 
ci de Brinon, bugün Paıiste Ame. 
rika.n gazetcclcrinc, cğ~r İngiliz 
kuvvetleri Fransız ticaret gemile
rine hücumda devam ederse Fran 
sız filosunun Fran.sxz tica.~t gemı: 
!erinin mUseliah himayelerini U _ 
zerine alacağını bildirmiş _ 
tir. De Brinon, bilfıhare, a. 
m.ral Dal'lıınm Amerika Birle 
şik dPvletlerinin Vi<öi bilylik eıi 
si amiral Leahy'~i bu va?Jvctt('ll 
haberdar etırW olduğunu da tns • 
rih eyl&ni.stir. Ba.~v('kil muavini, 
lngilizlcrlP çarpışmalar pahasına 
c!ahi Fransız ticaret gemilerinin 
himayesini temine kat'i surette az
metmiş bulunmnktachr. 

Fransanm maruz bulunduğu st· 
kışık gıda vaziyetinden bahseden 
de Brino, bundan İngiliz haltı ha.. 
reketinin mes'ul olduğu fikrinde 
bulurunustur. AmPrikn Birleşik 
deo.•letlerinden yeni }iyecek ha • 
mulelerinin b<:-klı>nip beklenmedi -
ği sualine, a.ntll'al Lcahy menfi ce· 
vap Vf'rmiştir. 

AJ.1\IANl'A 1mnfND1<;1\t 
GAZETENİN AJ:ZUSt' 

Paris, 8 (A. A.) - D. N. B. a. 
jaruıı bildiriyor: 

Oeuvre gazetesi, Vişıyi ziyare . 
tinden istifade ederek general 
Veygnndm şimali Afrikadnki fnn. -
liyeti ve tasavvurlan hnkkmdn 
beyanatta bulunmasını istemek • 
tedir. 

Gazete, general Veygandı yan
lış haberlere cevap V<'rmeğe da • 
vet etmektedir. 

• Bertin, 8 (A.A.l - Stefanl: Ma· 
rcşal Göring, Holanda nazı hUkOme
tlnin rd.s:l MusscrU kabul ctml§Ur. 
Bu ınUIAkatta Almanyanm işgal altm 
dald Holanda topral:larmm komiseri 
de hazır bulunmuştur. 

• Lizbon, 8 (A.A.) - İrlanda mü· 
dafaa nazın Alken diln Clntraya mu· 
vasalat etmiştir. Aikcn esllha mUba· 
yaası için görüşmelerde bulunmak O· 
zere Amerlkaya gitmektedir. 

• Dublln, 8 {A.A.) - RuzvelUn 
A vnıoada buhmnn §8hsl mUmesstll 
albay Donavan. bu snbnh Loudrad:uı 
tayyare ile Dubllne muvasalat e~ 
ve lrlaııda hariciye nazın tıırnfmdan 
karşılanmıştır. Donavan öğle yeme· 
ğini De Valera ile yemiııUr • 

L 

Akder 1zde 

ita~yan 

donanması 
gene zayJat 

verdı 
--<>-

Bir kruvazör ve bir 
denizaltı gemisi battı 

s 

Roma, 8 U\. A.) - İtnlynn or
duları umumi karargfı.hmın 27 4 
numarolı tebliğinden: 

Orta tonajda bir hıu"J.l gemisi 
Akdenizde henUz tesbit edilcmi • 
yen bazı sebopler dolnyısile bat • 
mıştır. Mtircttebatmın büyük bir 
kısmt kurtanlmıştır. 

Roma., 8 (A. A.) - Stcfani: 
Akdenizde batan hnrp gemi:;ı 

müretteb:ıtmm ailelerine b:ıhriyo 
nezareti tarafından keyfiyetin hn
bC'r verildiği resmen bildirilmek -
tedir. 

Bir: D:t~ DENiZALTI ... 
l..ondra., 8 (A •. A.) - Amirallik 

dairesinin tebliği: 
6 Martta "Anfitrite" İtalyan 

deninltı gemisi, Ege denizinde bir 
İngiliz gemi kafilesine hücuma te. 
§ebbüs etmiştil'. Bu deniznltı, hi • 
maye gemil('ıimiz tnrnfından der -
hal batınlmu;tır. 

tTAl.YAN' tDDİAI.ARl!\J 
TimZtl' 

I..ondra, 8 CA. A.) - Ho tor: 
Akdenizde ttaı)lanlnnn bir kru

va?.örü, bır destroyeri ve diğer gE'
mileri has:ıra uğrattıklaıına dair 
dünkil İtalyan tehli~inin 'erdiği 
haberi Londradn teyit f'decek hiç 
bir malftmat yoktur. Maamn.fih, bu 
gibi iddiaları derhal İtalyan znyi.. 
atmt itlrnf eden İtalyan haberle. 
rinin birçok <.'.efalıır takip ettiği 
hatırlatilmaktndrr. 

Maltaya tayyare 
hücumu 

Malta, 8 (A. A.) - Dün akşam 
aşağıdaki resmi tebliğ ne5redil -
miştir: 

Müteaddit dll§ll'ıan bomba tay • 
yarelerl Malta üzerine ayn ayn 
hareket ederek taamızlarda bu • 
hınmu.slardır. Hiilı:ümete ait bina -
larda hiçbir hasar olmamıştır. Dün 
öğleden sonra avcılararuz Messer
schmid 109 tipinde bir dilşman fi • 
losuyla çarpışırken ikinci bir taar. 
nız daha olmuştur. Hükümet bi • 
nalarına ve e~lere keza hiçbir ha 
sar olmaımştır. 

Efg-nn elçisinin hava 
kurumuna teberruu 

Ankara, 8 (A.A.) - HabcT aldığı· 
mızıı göre, Efgan bQy{lk elçisi Feyiz 
Muhammed Han diln telfin meraaimi 
yapıımı~ olan Diyanet itılerl relsi R!· 
t'at Bönkçlnln cenazesine göndereceği 
çelenk bcdeU olan 100 lirayı Türk 
hava kurumuna tevdi eyleml§tir' 

hana Kralı OndôrdüncU Luı ıle 
.ı\lın y imp:ıratonı Leopo1.d 
l Panv tahtına gözdikmişle_rdı.~ 
0ak 'd a l'diyorlardı; çüWu 
l.uı·nın annesi "e karısı lspanya 
~raııarmm büyük kızlariydı; Vücudunu kurtarıcı bır gevı;ek • .9. Nakleden: Muzaffer Acar 
.eopo 'un ann si ve kansı da lik sarmış. Artık tehlikeyi atlat. 

~ ne İsp:ınya krallarının küçük 
Lı~arı oluyordu. Bu itibarla 
1 lli k ndisini üstün bulu).ordu.: 

01lılıah t d"Jmeğe de~erdi; ~ünku 
tar te Lcpa.nva Kralı, tamam 

rıın i muhwlif ve irili ufaklı 
~l ı· ... tncım ta ıvordu. Bu-
~ a r füi hül..Umdar ara. 
b llıd ruU" mayı daha faydalı 
'~d 1 r. HattA Lui kendi bıssc

k t!ı du n Braban ve Flaııde: 
c;; rnıı Fran 1 Konte'yi i"tila 
l ·~: İn:rilt<'n', H llfnıd'l ve lsve<; 

11 rak vaptılar; harp ba~. 

mıştı. 

Ertesi akşam ııya.ndtğI zaman 
başı o kadar karışık ve muğlak 

1ıatıralarla doluydu ki, kendini u
zun, çok uzun suren bir ruyadan. 
bır kabustan kurtulmuş za.nnettıi. 

ilk i!';i ) atlığı odayı tetkik et • 
mele oldu. Şöyle etrafa bir göz 
~<>zdirdiği ? .. n.man. ma\i bir a.ba • 
jurln örtUlınilş lfımba Işığmdn he. 
men knpt ~anında sişman, bnbacan 
hir ndnmla, ba<ıı yemenili ihtiyar 
bir kadmrn yavn.5 yavru; konuştuk

lnrını gördü, ve kulak kabarta. 
Şişmrul ba.bııcan ndam eliyle bıyık. 

ıarmı dilzelterck: 
- Hnnrmefendi, ciddi söylüyo-

k(ı r. On-riörduncü Lui bazı hu
' tı ti.:rı b"t ,. flıklarmı para 

, tın aldı. Hnro b:ızan d ıra. 
l n ttzuıı :r.a.ınan rürdii: 1700 de 

ıu ra rn:ı .. C"d<> •'e Leouo
1
d'un 

l{r;ı Ar>:ı U 1
{ Sarl'in t[l)ar.ya 

ı ~ k · 1 rom. Nnbı?. milkemmel, harar.et 
"1l'ı bul olundu; 1·1 ·n co t 

'1 1'l d .. t ı.nva Kralı ı;.,rL ~~ normal ~i~·ordu. Ben esas~~ böy. 
\ı~ cu !.1 ıi'n n torunu FılıP ı le ii.nf bır tahavvül b<'klı~orum. 

t n ıt>k C ü ve On Bu tab'ntln olan insanlar da ancak 

Lui Lo,.,dra muc-hedc· I===·========= 
ti. l~lizler bunu 

' ,• r; H ll"nd;ı ve zafer !n'!ilterede kalmıs~.ı;. ı•·ı~: 
b'r'e<-til<>r: harp sa en genç insanlarını ~ s_ııry. 

rrı ~e CC'n C""rril kavbotmiş; parasını tuke~ı~. 
t k"''7'""'1ı. Ondör· :vıuht~ Ondördüncü Luı ol. 

to'1lllu, PP ;net diiğil zaman sayısız. açlar ve 
t 1nya t"btına cıplaklar ona lanet ediyorlardı. 

,1• R rbon hruıcdanı Kadircan Kaflı 
ıun on üç sene sonra 

şiddetli teessürler, heyecanlarla 

netice altnır. 
- Oh Allahım, sen büyiıksün. 

ZavaJlI Scrmet, benim glizel çocu-

ğum •.. 
Ve bu şekilde dua eden ihtiyar 

kadın doktorun ince ince ~ldfi. 
ğilnU görilnce ilave etti: 

- Niçin gülilyorsunuz doktor? 
Ona yavrum diyemez miyim? Onu 
tarudığun zaman henüz altı ya • 
şmdaydı. Gerçi o glinden bu güne 
kadar çok büyüdü. Fakat b<>n da. 

ima onun ince, sevimli başmı gö
rüyorum. Bu çocuk sizde nastl, L 
yi mi, fena mı bir tesir bmı.kml.5 · 
ttr, bunu bilmem ama, herhalde o. 
na kanı1 b<ındC'ki hisler hiç değiş 
mi; değildir. 

- Evet, gUzel bir baş ama, pek 
muvazeneli olduğunu r.annetmiyo -
rum. 

- Yani bu sözlerinizle çocuğun 
çılgınlığa doğru gittiğinJ mi söy • 
temek istiyorsunuz? 

- Çılgmlık mı! Hayır, böyle 
bir oey aöylemek istemedim... Fa. 
kat biraz mmıazenE6iz oltınNl bu • 
na aela hayret etmem, 

- Demek ki sayıklama.lan sı _ 

rasmda size birçok §eyler a.nlntt.ı. 
Oh ben ahretten gelen o sesi duy
duğum zaman kendimi çiftliğin ö. 
le tnrnfına atıyordum. 

- Hayrr, o böyle muhhn bir 
şeyler soylemedi. Ben öyte bir 
lahmindo bulunuyordum ... 

Cemil Scrmet hastalıktan uya. 
nan kafasıyla bu fnııllılarr dinli.. 
yor, fakat vaziyeti tamamiyle kav
rıyamcyordu. 

Pos bcyıkh, şışman, babacan ta 
vtl'h adamın doktor olduğu mu • 
hakkaktı. Fa.kat ihtiyar kadm 
khndi? 

Sermot, beyaz yemeni ile çevre
lenen bu ince yüzü daha az buru

şuk, daha genç olarak nerede ve 
ne zaman görmüştü? Bu sesi daha 
taze, daha canlt fakat her zaman. 
ki gıöi yeknasak yumuşaklığı için. 
de nerede işitmişti? 

Henüz bir türlü toplcyamadığt 
hafızası, Yorgun beyni için çok 
mUşkUI olan bu meseleyi hallede
miyordu. 

Kendisini çok yoran bir fikir 
~ ile biraz asabileşerek: 

8 

PIŞIU:N KONTHOLöR! 
- 'frenin nraU nedir! 
-Snntt" (80) bü~ zanncdl'rbn? 

WltimJI 
ayanlarda yarım uaş agr sı 

1 tati-;tfülere gore ~arım bru nğ. 

nsı bestr dört defo kadınlara mu· 
sallat olur. Çünltü kadm yumurta. 
lığının 13 i L:>l<"mMnef;i :rarmı ha..~ 

ağrısının en mühim sebt!bidir. An. 

eak, i3i i lcnıem i llemek burada 
az honnuıı (.:ıltanua.sı cll'm<'li: değil. 
dit. Kaılıııl:< hoımonunun ıu ol
ması da, çok olması ela lanın baş 
ıt • rı ... ı g<'tircllilir. 

Bununla bcmbor, yalnız kadın. 

hk hormonunun bozulması yannı 

ba a6'Tı mm ~elmcsine ·etısmcz. 

Bir de yanın h:ı~ ağnsma vllcu. 

dun i<>ff<ladı lazrnıihr. Ru da t-0k 

df'fa ruıadnn Ye babadan gelir. Ba. 
b:ı.da dn yanm ba.5 ağrısı bulonma· 
sa baba annenin yanın ._,, ainıu 
torunlara ~r. 

Böyl<-, soyundan bir istidatta 
doğan gmç kız, bülfıi yaşma gel 
dlği \"akit kadm yumurtalılı iyi I~ 

lenıezse yanm baş ağnsı başlar. 

Bazılannıl:ı o günlerden biraz ön. 
Of', bazılarında o gllnlcnten biraz 
sonra. •• Herhalde 3amn ba.5 ağn
smın o gtinlerlc münasebeti oldu_ 
ğuno hu ıstınıbı çel\f'nlrrin hepsi 
bilir. 

Genı: kızın o giinh•ri dlizelincc 
çoğunda ~"tlnm bac;ı ağn~ kaybo
lıır. n::mlıırmda kadın olduktan 
sonra da o giinler dil7.f'IP.mNliğln • 
<len yanm has nğnc;ı ınnayy<"l'I ,,. 

klfl<:'rinılr de' nm t'C'ler... l'alnrz, 
kııdın r.ocıık ann(..,İ olıınc:a, daha 

j ~ebeliğin ı;n_mdnn çocuk doğunca.. 
l 8 1illdn.r ba ağrısı sclmez. Bazr
Jıırmda bu rahatlık ~.ocuk meme. 
dC'tı kcsllinct>ye lmda.r sllrer ... 
Kadmlığın sonbah:ırmda yarım 

ba5 Db'Tl"ı n!>b<>tlcr:lnln kc ilm~i 
Jmldcdendlr, Nit{'ldm hf'rlıruıgf bir 

ebeple kıulın ynmurtahldan ~ıka
nlınca da yarım baJ ağn ı lcaybo. 
lor. 

Kinıbinde, kadınlığnı sonbahar 
me,·slml geldiği \Ukit de yanın 

ha!i ağrısı nobctlcri geçmez. o 
halde yaron baş ağ'rt ma sebep 

yumurtahklıırm iyf işlememesi de. 

6-it, tY.tslrn. bir UZU\'da mJıat 17.111• 
dem~-Ur. 

Mcscın, kiLraclğC'rln safra yol. 
larmda kum hastalığı, mJdcdc bir 
hastalık, akciğerlerde 'erem haı&· 

tahğ1 da yarım ba.5 ağnsma birer 
sebep olurlar. Bunlar kadmlığm e 
günlerinde ~ddetlendibindea, &e _ 

hep oldukla.rı ynnm ha.o; ağrısı da 
o günlerde meydana çıkar. Bundan 
dolayı ~ armı ba.5 ağn!n kadın 79· 
murtalıklannm ili i51Cmemcslndta 
zannedilir. Halbuki asıl sebep 
ba,:ka yerde oldub'lllldan o gtinler 

kcsillp bittikten onra da yaran 
baş ağnsı de\"lun eder ... 

Kadmlıkta gördüğü j_ erkekler. 
dekinden daha önemli olan tiroit 
guddesinin bozulması da yamn baş 

ağnsrna sebt•ı) olur. Hormon (il -

karan gud(leJerdcn hepsinin blr111i. 
riyle ınUnaselırtl olduğundan tiro-
it guddesinin bozulma.sı da o gün. 

- Kim var orada! .. Ben nere- lcrdc şiddetlenir \e yanın baş ağ· 
d . ? e~,m . n!>ı gene yumurtalıktan geliyor 

Diye mırıldandı. I zannedUir. llıılbuld o günler kesit. 
Gilzel jnce yüzunu beyaz ye.. dlkt;on sonra yanm ba ağn.'il ke

menfsi ile çerçeyeliyen ihtiyar ka- silmez. 

dm bir şfın.sek gibi yerinden fır. Kafatasının it.indeki mJrunnlJ 1 • 
lıı.dı, fakat doktor derhal önüne pofü: ı:;uddeslnln ili i~lcmcmesl de 
geçerek sakin bir hareketle ihU • yarım bas ağnsmm sebeplerinden 
yar kadtnt durdurdu. biridir. Bu da kaitmlı~m o günl& 

- Neredeyim? rimlr. siddetlrnir ... 
Scrmet asabi bir dille ısrar edi. Bir dr. karnciguln hozuhnas1 

yordu ... Doktor hastasına yaklaş- l :ır h.ıs n "rı"ı 1.':rtlrlr. Kadın. 
tT ve h<'r türlu hastaya, her kal- tarda hPr hirliı hastalık ~bi hu da 
be hitap etmesini bilen cesaret ve o günlcrd<' nt1ar. Gene Ryni kan-
umit verici sesiyle: 51klığn srbep olur ... 

- Meraklanmayın, sevgili dos. Bunlar ~ö teri) or ki bayanlar 
tum, dedi. Yanrkderc çiftliğinde, da yarmı bas nğnsmm l"rkckler. 
Gilzide teyzenizin yannıdasınız. cle1';nden Jlf'i• daha çoK olması ka

Cemil Sermet darmadağın hnfı ' dın yurnurt.:ıhğmılnn ileri go!ınek.. 
zası içinden bir hatırayı bulup çı • le beraber her \•akit övlr. det-tldlr. 
karmak ister gibi dalgın dalgın: O günlerde mf'l(hı.n çıkan yannı 

- Gilzidc teyze ... Gilzide l<'Y • bn" ağn:.ı nobetlnl mutlaka kadr.ı 
zc... yunıurtahğm:ı bağlamak doğru el. 

Diye mmldnndı. Doktor devam mıu. 

ediyordu: l"annı baş ıığnsmnı nereden 
- Bundan on gün evvel ak • , geldJğlni anlıyarak ona göre teda. 

şam yemeğini teyzenizle yedik • ,-ı etmek anrak h<'kiminWn isidir. 
ten sonra çiftlikten çıkarken size Bir genr, lnz bülüğ ya ma geldiği 
baheçde büyük çmarm dibine yı • ,·akit yarım baş ağn 1 nöbctleri
ğılmış baygın yatJyar buldum. Va. ne tutulunca kadnıhk ı i düzcUr, 
kayı derhal teyzenize haber ver • bu da g~.f'r demek ı..-ıymetU hl'" 
dik. Bayram ağa da yetişmiş, 8lzi \"&kti kaybetmek olur. Doğru8U, 
tan:m13tJ, Teyı:eniz birdenbire gök 1 yanm baş ağrısı başlayınca ClllD 

ten dUşen bu ae\"gili hasta yeğe- ı hekimine muayene ettirerek mtr. 
nine derhal evhıJ açtı. rabm sebebini meydana ~ıkanmk. 

(Devamı Ufır) tır. O. A. 
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Ne Türkiye 
de ne 

Yunanistan 
korkuya 

kapılmıtJa· 
ca k./aı dır 

Nc-vyork, 8 ı A.A.J - l''evyork 
Post g .. zete~i yazıyor: 

Ne Yunan.ııtan, ne Ttırkiye. 
korkuya hapunu}aac.dar ve {nl· 
kan.ar .a bır o.aurun ·a.~ &ıb1 
en ı~v , n bm •• ık 
kar ı ı. ..ı l ıt'erfu o 
ııud t m v mı. J.Ctll • .-rdu. 

Ço ~ıanoc. ı bel.lenmekte oıan 
A 'man ilen haıuetı, .<:ı. l,ılit ş.t
yıalan ve SJtab şaıkırtı:arını tauıp 
eylemıştır. Fal.at bu gvk güruıtu· 
len bizı aldatmaz. <,;ünkü şunu 
çok lYl bılı)oruı ki, bu, Airnan a 
ken yenılrnezııgı tezın.n isl>atına 
yanyan 01r :;a.ınc o} un:..nda.1 lx.ş
ka bir şey değildir. BütGıı bı.. 
güriıltu er aa. ında, 1 ıtlerin \ ı. 
nanbtana, Boğazlara ve l üm ara
zisme ka.:. .,ı tchditlednın hakiimt· 
te npıeye ı.adJr varabıl ... ceğ·ni ç .. A 
sarih surette göreb!Jecck vaıiyet· 
teyız. Yunanı tnn ve Tür. • • 
korkmıyn.a.cklar ve te lim olmıya· 
caklardır. 

Yunanlı.ar, şimdiden, mih· .rin 
yenilrnezliğ1 hürafe:ıini mükcn-ncl 
rnuvaffakıyetlerle kırmışlardır. 

Turai) enin, tehdiUere ve ~iplo· 
masll.:ıre dayanan ı\lm~, i('tilfısı
na kar~ mukavemet hususundaki 
azmine geıınce, bu, nazilenı. ç.ı· 
kardığı bütün gürültüle;e ve p ful· 
lan!ll pecelemck için gösteraikle
n bütün gayret eıe rağmen, ma· 
lQm ve müsbettir. 

Hitler, ve on ~ fırkası. en 
korkunç bir rnesek, ia5C meselesi 
karşı.unda bulunmaktadır. 

Bundan ba-ska, ş.ırası r:..alQm
dur kı Balkanlarda bir t xavüz, 
yakır. şarktaki İngiliz kuv :etlerini 
g:ı~l avlamıyacaktır. Çünkü bu 
defa, Hitlcrin elinde ürpriz ..>I anı 
mevcut değildir. B::ılkanlardaki 
İngiliz kurlrttl. Dünkerk'de ve 
Narvikte gösterilen cesaretten 
gayri bir seyle kullanılmaktn.lır. 
Balknnlardaki İngiliz kudreti. Tob 
ruk ve Einı:taıidc ke--'1 :-i ·i)!;te
mfş ve s..bit o .... -. bulunan deha 
ıle kullanılmaktadrr. 

Razveltln yardım 
liylbası 

(Ba:) tarafı 1 nclde) 
dün geoe Amerika ay·an meclisi 
tarafmdan 31 reye karşı 60 rev
le kabul cdilmigtir. Dün teklif 
edilen lflyf hanm ehemmiyetini 
azaltacak bazı tadilf>t reddedii. 
miştlr. Müzakere 11 saat ttür. 
müştür. 

L~yiha pazartesi gi.inil mebu
rana inde edilecek, 2yru gUn 
Ruzvelt tarafından imza edilip 
kanun şeklini alacaktır. 

Uı.yihada bazı tadilat yapıl. 
maltla beraber esaslı de ~i. iklfü 
yoktur. Layıhanır. en mUhim 
madde.ol Amerika C....nlıurrcisi
nin. elrem a..!dedcn!e bu mem. 
lPkete Amerika silih ve malze. 
nıe~•nı vermeğe hnkkı olacağı
dır. 

Yapılan esaslı tadilat şudur: 
1 - Cumhurreisinin bu sall

hiyet•n istima1inden kongreyi 
haberdar etmesi, 

2 - salahiyet 30 haıiran 942 
tarihinde nihayet bulacaktır. 

RUZVEVI"İN NUTKU 
l'aşingtrm, 9 (il. A.) - B.B.C: 

Ruzvelt dün gece radvod:ı. bir 
"'rutuk söyl~iş ve demicrtir ki: 

" - Am"rikanm zirnl vaziyeti 
mllkemme~dir. Yiyecek Ye elyaf 
s+.oklanmız hem kC;ndİmiz, hem 
de diktatörlerin dünyayı istipdat 

f ng;liz hariciye nazırı 
şerefine Kahirede 

ziyafet 

t DDID"ıtaıa 
il tima .. om 

verH1I m 'I 
<Ba.s tarafı ı nclde) 

keıımek. Bulgaruıtaoıa bududw.u Bul 
ııırlauuı lehine değl§tlrmek. de!Anih 
ve Pat.raı! glbl UsJert Almanyaya ver. 
m~ vç lt&Jyaya karoı bu derece mu 
.Kem.neJ surette mUcadete etllüf kah 
raman ordusunu t.amaınlylc tertııa ey 
ıemek tuleplerinı kabul için Yunanh
tana, muhtemel olarak 2t &a<lt mUb 
tet veıuecektlr. 

Taltr!ben yedı Alman fırk8SJ mal 
zcmeın Ue beraber, halen Yuııaıı bu 
oudu:ı<Ja mevıt almaktadır. \'enJdec 
yı ııavu şera tmden ıs ıfaoe ederı 

HıUer, orcıu.unu arazinin gUçlukleı • 
ne 1' il' n, aUra.t. U l t.ebtlıru :ır. 

b..ı t t bblJml rın ve Cena vıırJyct 

.er:n on oe ı;oçm • U.Z re. Bulgur ma. 
kamlelr., Alman kıtniarma viyecek 
ve yatacak verilmesı. hakkındı rady 
ile bir eerı talımat nc~retml9Uı. 

Bu esnada, Romanyada, B\.Jgarts 
taJl& gtçen kıtaların yerine venUen 
geltnektedJr. Blri.sl tıunamlyle motoı. 
• u oımnk 11.ıerc Ut! .tırkn, bu wn hat· 
taıım ilk Uç gUnD içinde Rornanyaya 
gitmek üzere VlyanadJuı tre.nıe bare. 
ket etrult Ur. 

ALt\IAN TEULlOJ 
Bertin. 8 (A.A.J - H.eem! t.bl'ğ 
Al~ kıt.aaunm Bulgn.lsuu.dakl 

hareKAlına, verilen emir mucibtnct1 ve 
claha l"ÜSV.it bava oartla.rı lçL.lde. de· 
vam ro:lmektedJr. 

SULGARISTANDA 1''n KADAR 
ALJ\IAN ASK.lrnt \'A1' 

Loodra, 8 (A.A. - Taymısiıı dJplo 
matik mubabirt ıöyle )'uıyor. 

MEden ile om e.ğlcb! ihtimal Mısrr· 
da ~eral Vavel ile bulıı;ıar.aklar ve 
cennbl A!rlka birliği bqveklll Smutd 
Ue bütün meseleleri müzakere edecek. 
lardlr. Vaz.tyeUn uncurlan meydanda· 
dır. Aylarca en mU~kül ı:artiıı:- altın

da bllyilk tehlikeler karoısında buluıı 
maktacırrlar. 

Almanların gtrud1 BulgaNtandll 
130.000 klıllik. hat.tt. dııha bilyUk bir 
kuvvetler! olduğu muhakkııktır. Al. 
maa plşclarlan dahıı şimdiden Yuna& 
ve TOrk budu.ti.arma yaklll§llll§lar$r. 
.Atmaıı•ar ayni zamanda fena tanzim 
edtlmlf olan Bulgar hava meydanları· 
n.a ellerinden geldltJ kadar çok hava 
tııolan getirmektedirler. YU.nlUllılar 

bu yen1 vazlyeU kaU azimle kargıla. 
maktadırlar. Dağlık olan Yunan hu· 
dudu taamııdan ziyade ıııtıdafaaya 

eıvt.nolldlr. Bt• Tuııanlılara eUmlzden 
ıeleD btittlu yardımı YA.detmlf bulunu. 
yoruz. Bir tara.tta.ıı da kuvvetlerimiz 
birwk .Afrika cephelerinde Trablust.o 
moWrlU .Alman kıtaatı lle takviye e 
dllmlJ olan ltalyanlan takibe devam 
ediyorlar. Türkler, hldi.ııelert dikkaUe 
takip ctnıektedtrler. MemlekeUert ~ 
arruza ufradltı takdirde Türklerin Bi· 
ta.b& sanlacaklan teytd edll~ktedlr. 

Yanan barbl 
Atlna, 9 (A.A.) - {8.B.C:) Dün 

gece Atlnıı. radyosunda beyanatta bu· 
lunaıı l'unan matbuat. nezareti haUbi 
deml§Ur k1: 
"İlkbaharnı ılk gUnUnden iatifadc 

eden kıtaatınuz cuma gtlnU Arnavut 
luğun muhtelit noktalannda hep bir· 
den taarruzda bulunmuıtur. Elde edi· 
len muvattaklyet. harbin en iyi muvat 
!aklyeUerlnden blıidlr. DU,man mev· 
zllerinden geriye püskUrt.Olmu§tOr. 
Alman C.Srlerln çogu 9 uncu .Alplni 
tta.ıyıın at:ıyına mensuptur. 

Atlııa, U (A.A.) - (B.B.O:) Düo 
~e ı:cıredllcn I'wıan tebliğidir. 

Arnavutluk cephesinde euma günkü 
barekılt dün ayın muvatfakiyeUe de· 
vam etmiştir, fjjddetli harpten 11onı-a 

yeni lLalyan mevzllcri zaptedllmlştlr. 
YenJcien binden !azla esir, toplar, o· 
UJınatlk sllı'llılar ve harp ınnUemest e· 
le geçlrllml,Ur. 

Yunan haıra kuneUeri ,..aylat ver
ıncdcn muhıı.rebe ııatıaaı üzerinde mu· 
vaUakiyetll harekAtta bulunmuştur. 

1050 tT AL YAN EStRI 
DAHA ALINDI 

AtJna., 8 (A.A.) - Yunanlılar 
buglln Arnavutluk cepheslrı1n de -
nlz bölgesinde birçok İtalyan mu· 
kabil hUcumlarını pU11kUrtmllşler 
ve düşmana bUyük zayıat verdlr -
mi8lf.rdir. lkl taraf hııtlan arasın
daki ar:ul, İtalyan 61U ve yaralıları 

Londm, 9 (A.ı\.) ~ m.B.C:l Ha· ile doludul" ve Yunanlılar, dlln alr 
riclye nıı.z:ın Erkn. dlln genelkurmav 
bqka:u general DU ile birlikte Kabl· 
rede Britanya elçill'ttnde verilen ziya· 
fctte hnzır bu'••nmuJtur. :Ml.iafirlPr 
ıı.nuıında bs;vck l F asan SnTı paşa. 

Vetd p:ırtıaJ reisi Nııhıuı pa.,,a, kabine 
ezıılan "" ortaT<ırk tngillıı; kuvvetleri 
kumandanı general Vavel de hazır 

bulunmu§lardır. 

---o---.... 
Altın 24 lira 

nan 1.050 erılre Uhetcn yeniden 
birçok esir alınr!}lıı.rdır. 

Cepheden gelen son haberlere 
göre, Yunanlılar. 1tnlyanlann ken· 
di üslerinden tıbbi yardım lsfyen 
radyo imdllt lş::ıretlerlnl almııılar. 
dır. _. 

Yunanlıların dUn bU~ mu· 
vaff .. kıyetle meTkezt bölgede yaır 
tıklar. kahramanca hücum, Atına. 
da, memleketin Arnavutlukta te • 
~ebbl\sU muhafaza ('tmok azminin 
blr sembotu olarak tel!kkJ edil -

A1tın fiyatlan yh:.e Yillcse1nıek 1 TUektcd'r. Son haberler, Yunanlı • 
te devam etmektedir. Son iki larm elde edilen kar.ftnrlardan rıek 
gU.n 7.arfmd& altın 24 lirayı 'bul. mükemmel lstl!adede devam eyle· 
muştur. diklrini bildirmektedir. 

.b Q n İl n ;, e: . ~~u g o.: n Q İ1 'ha iww".dıı.~~$,~,; 
r .. • • } • ~ • • - - L • 

Çarşamba 
günü kahve 
bulunacak 

Onümüzdeki haftada 
gümrükten 1470 çuval 

çıkarılacak 
Piyasaya çıkarılacağını yazd ğı • 

mız 479 çuval kalıve uncnk çar • 
şanba gUnUnden itibaren satı1a ar 
zedileccktlr. Fiatlar perak 'ııde, 
çekilmL,, kilo ba.5ma ıso lturuştur. 

Gümrilkl"rdekf HiO çuval Kcn. 
ya k~'1v slnln ö:1Um\l"' l i h:ıftn 
ı"lnde piye.saya çı'·nrıl cağı zan _ 
ned!'me1.ted r. Mon:naLlı, bu hu • 
susta Ticaret vekf!leti!'den iıstc • 
nen mfüınııde henUz gt>lt'mrtti,Ur 

Kenya knbvelerfnden 1030 çu • 
val lıstnnbul ve hinterlandına, mü. 
tebaldst de İzmir ve havnlhlno ve
rilecektir. 

1agos"av ·a 
bit~ rai kal c k 

(Bıış tar.ıfı 1 ncldo) 
Birleşik muhalefet partilerinin 

dün neşıedılen bey mame,,,ı, • .• 
kCımetin nihayet almak mecburi
yetinde kalabilece~i knrar h.ık • .ın· 
da halkın hakiki endı§e:.ınc tercu· 
mnn olmaktadır. 

Bu aracıa. mesul Belg .. t mah· 
fiEerindekı kanaat, Yugoslavya· 
dan üçlü pakta dahil o!masının ta· 
lep edilmireccği 'e eğer talep e· 
dilırse Yuı.oslavyanm bunu yap
mıyacağı merkezinde olmakta bcr· 
devamöır. 

Fakat, Yugoslav-yanın rnıhv~re 
k~ı aleni bir dostluk deklarcı~yo
nu yapma ı ihtim .. Lii kalmaktadır. 

Be'gradın mühim gnretı>lerin
den biri olan Politika, bugün d1-
yor ki: 

Hudutlarımızdaki son hadise· 
ler, muhakkc.k ki m mleketımizi 
fer.a ve fevkalade bir vnziyete ok· 
muştur. Bnlkı:ınlaroa sulhun id:..· 
mesi şartlarının halen clııha gllç 
olmasına rağır.en YugoJn\ ya sulh 
ve harbe ademi iştir:ık siyasetine 
sadık kalmaktadı.·. Ve bu hatlar 
üzerinde }'Ürilrnekte devam ede
cektir. Çünkü bu, Ea'kan de,·lct 
leri için yc.-.g~ne hnkikt siyasettir. 
Sük1ln ve teyakkuz, geı ek her §a" 
hıs için. gerek m;lletin mukadde· 
ıa:tım idare edenler için. bu~ür. 
her zamt1 nkinden daha ziyade lü
zumludur. 

Diğer gazetelerin bugünkü baş
makaleleri de aynı mac!dedir. Bü
tilfı gazeteler, Yugoslavya ıle Al· 
manya arasında mevcut iyi n: üna
sebetleri tcbarfrz ettirmektcdir'er. 

Rüştü Saracoğlunun cenazesı 
(Baş tarafı ı ncldc) selametini düşüen merhumun 

Merhum RüstU Saraço~lu ölU. cenazesi bugün öğle üzeri evin. 
münden pek az evvel ailesi er- den merasimle kaldmlmtş ve 
kanını yatağının b~ı;ına çağıra- namazı Beyazıt camimde kdm. 
rak kabrine celenk konmamasını mıı:ıtır. Cenaze Edirrekapıdaki 
ç e 1 e n g c verilecek paraıım şehitliğe defnolunacaktır. Mer
memle1tet mUdo.faası yolunda humun vasiveti mucibince cena. 
<'alı!ian Türk H::ıvn Kurumuna ze alayında hiç bir çelenk bu. 
te'oerru edilmesini söylemiştir. lunma.mıştır. 

Paralar dün Kurum veznı.>sine Ölüye rahmet diler. kıymetli 
yatırılmıo:trr. Hariciye Vekilim:z :ıe keder;dide 

Sönmek iizere hulunan hnvatı_ 1 nilesi erltanına en S'.l.ınimi t:izi. 
nm son anında bile m<'r .,.., ... tinin ı vet1erimiz; bildiririz. 

• 
1 g·~ z 

ma n *arıa~arı 
Alman ve İtalyanlara 

büyük zayiat verdiriyor 
J ... ondra. 8 (A. A.) - Maliım ol· 

duğu veçhlle karo ve fleniz İn~ııız 
hava kuvvetleri garbi A vrupadaki 
ynlun limanlara mayn dökUlmesl
ne g"ni§ mikyasta yardım ctntie _ 
ferdir. 

Şimdi ö~enild'ğine göre mayn 
döltUlen s:ıhaların onda biri nlspe. 
tinde bir mıntakada 100 kadar 
mihver ge-mist batmıştır. Norveç 
ahillcr·nde oldu~u ka:lo.r Bo.lt k 

denizinde ve Akdcnf1.de mayn dö· 
kilcüler!n s;Bzünden karmt <ılan 1i 
maniarm, haliçler!n ve seyrUsefe 
re sallh geritlerin miktarı pek az. 
dır. Meseuı. K'el kanatma blrk11" 
kere mayn dökUlerek hasara uğ. 
ratilmış+rr. 

Geçen r:tri'lclMl.nundn demir ""t'· 
deni yUklU bir vapur l:ıurnda bat. 
mıştır. Vukubuhn inCilA.k netice _ 
sinde kanlılm betonlu olnn dibi ve 
vnn duvarlnrmdan b'ri yıkılmıştır. 
Kanal tnmnmlyle t·kanmannş ol. 
mnsrna rağrı n nncak ufok tonaj· 
dl cemih~r'n geçmesine hnkün 
\'crmekt•dir. --

Alr~ka barbl 
(Ila.~ tanılı 1 ncldc) 

bunıdan aynlmışla.rdır. Pusu, Su. 
dan kuvvetlerinin yandan ve ar _ 
kadan taarruzu Ue tamamlarım~· 
tır. ltalyanlar tamamile bozguna 
ıığraml§lar, 300 yaralı, 100 ölU 
b?rnkml!ilardır. Z:rhlı otomobU ve 
mitl'alyözlerini <..e terkederek Deb 
ra Marcus kasabasına çekilmişler. 
dir. Habeş ve Sudan kuvvetlerinin 
uıviau pr>k azdır. 

Somalide İngiliz kuvvetleri, Gra.. 
ztani'n'n Habeş harekltı esnasın • 
da Hıı.besistann girdiği araziye vl 
:ııl olmu~lardır. Dolo zaptedilmlş _ 
tir. Brltanva kuvvetleri ile Negel 
U n?11Sında 200 mil mesafe kal -

OD 
b~r;ciye na ır. 
Bcrlin, 8 f A.A.) - D.N.H 

jansr bildıriyor: 
Alman hükOmetinin dnvetı üze

rine Japonya hariciye nazırı B. 
Mı.ı.tsuoka yakında Berline .,e e· 
cektir . 

B. Matsuoka'nın Berlindeki i
kameti esnasında Almanya, Itnlya 
ve Japonya ara'ilnda mevcut ;;ç
lü paktın icap1nnndan olan \ a· 
ralanndaki iş~>rilığinden do~ar, Lu 
tün net•celer ~örüşillecektir. Al
manya ile müzakt!:c edilecek me· 
c:eJeleri görü~tiikten sonra B. 
Matsuoxa Romaya ~idecektir. 
AL!ıIANY NJN TOY\ ·o ELÇ1S1 

BERLfNJo~ GİDi l'OR 
Tokvo, 8 ( A.A.J - Almanya

nın Tokyo büyük elçisi Gt'nernl 
Atto, bugün Sibirya yolu ile Ber 
Hne hareket etmiştir. General 
Atto, üçlü paktın imza"ındanberi 
U1.ak Şark hadire'eri hakkında B. 
Ilitler ve B. Von Hibbentrop'.::. i· 
zahat verecek ve pek muhtemel 
olarak Bcrlinde üç hafta kaddl' 
kalacaktır. 
l\JOSiiO\'A\"A DA GtDF.CEK Mt? 

Neu)ork, 8 ( A.A.) - Havas: 
Amerikan radyolanna göre, Ja

pon haricive rııt'"'r1 R. • fatc:uolı:a 
yalnız Be.rlin ve Romaya gitmiye 
cek. fakat Mo~·a va va da gider,,, 
oraca bir adPin.i tecavüz paktı im 
zalıya C'-ı1ctır 

tNGh .. tZT.ERE GilRE 
Va.şlngt-On. 8 (A. A.) - Röy: 

ter: 
Japon harlciye nazın Matsuoka

nm Berline gidip gi.tıniyeceği me. 
selesi çok bUyUk blr alfıka uyan. 
d.trmaktadır. Öyle zannediliyor ki, 
şayet Matsuoka Berline giderse 
bu seyahat mtıerin emriyle değil, 
fakat Japonyanm hesa.bma yapı • 
lncaktır. 

Avnı zamanda c:u cihet ma~Om· 
dur 

0

ki a~arx vanm milyon Yu- mrııtt". 
l!AREŞfSTANDA 

Vaşingtona gelen ba.berl<-re gl5, 
re, bu seyahatin başlıca sebebi Al
man _ Japon muahedesinin tatbi. 
katma ait meselelerin mUzakere -
sidir. Filhakika mezk{lr muahede, 
Almanvaya başka bir devlC't tau
r .: ederse, Japonyanm Almanya. 
ya yardım edeceğini tasrih <'tmelt 
te ise de Jnponvaya b!l1ika bir 
devlet taarruz ederse Almanya • 
nm da Japonyaya yardım edece
ğine dair hiçbir kayrt ihtl\'a et • 
memektedir, 

gos'av halen silah a!tıru...adrr ve 
bilhas.c.a şimnlde tahaşşüt etmiş 
bulunma!:tadır. Lüzumu tnkdi. in
de memleketi seferi bir hale koy 
m:ık için lüzuml.u tedbirler lu.len 
tetkik cdi'mekteclir. 

Vaziyet, şu iki nokta üzerind• 
hütasa olunabilir: 

1 - Alman bo~ndunığuna in· 
kıyat etmektense çarpışmıyn ~
mamiyle hazır olan milletin lngi· 
!izlere derin sempntiri. 

2 - Almanlann musir isran 
kam~nda hükQmetin çok n:ızik 
vaziyeti. 
Şimdıye knc!ar. hfikUmet sıkı 

durm:ıktadır ve Yugoslav o.illeti
nin karakterini pek iri bilen AJ· 
mamanın. Yuro la\ vac.ıln her 
hangi a~kcri taleplerde bulunma· 
da:ı Yunan - 1talva'1 n'llaşmazhğı
nı ta"fiyevc t1>cehbUc; E>tme"i dai· 
rna rntimkUndür. 
DO TLUI\ BEYANNAl'tmLimı 

Londra, 8 ( A.A.J - Müstal.il 
Fransız ~ jansı bildiriyor: 

Alman1nrm Bulgari tandaki i
ileri hareketlerini tacil etmelerine 
ve Yugoslavyaya yaptıkları taz
yiki arttırmalanna işaret eden ga· 
zetelerin umumiyetle zannettikle· 
rine ~öre. Yugo~ıavya bitar" '1 r 
nı ilan edecek, fa!rnt Bcrlinle do~t-
ıulhnu takviye eyliyecektir. 

Ila.rtnm, 8 (A. A.) - !n~llz 
kuvvctlerl ve Habeş vatanperver • 
lerl bruı:an yoldn tuttukları Rvlar. 
la ve 1tnlyanlarm brrakt1tlan yi· 
yecPklerle gec;lnerek 12 noktadan 
Addfs • Abebava doğru muvnffo. • 
ktyetl! ileti yilrllyUslrine devam &

divorlar. 
İtalyan Somal"~nde. eenubt M. 

dl\a kuvvctletinin parlak hnr<'ket. 
terinden bll.fikııca bugün en aWı:a· 
yı c;Pken merkezler Keren ve or. 
la Ha.bE"!!~tandır. !<:erende. İngi. 
liz ve hUr Frar.m kuvveUeri ce
mıba doğru ilerlcdlkçe, bu mevkii 
mUdafna eden İtalyanlar tarnamL 
le muvasalalarmm kcs1lmesi teh. 
lfkesine manız bulunuvorla.r. Orta 
HPhe<ıistRT1r1a ise lnınliz ve Avus • 
tralya.lt subaylnrm k11mandası al. 
tında ileıllwm Hnbeş kuvvetleri 
Buryenin 13 kilomeh'e şarkında 
"~9.ktısnvı per.miş butunuvorlar, 
Bu cephede ltalvan1Rr mühim mik 
lttrde. y'yecek ve dl&rr j~e mad. 
<lnln.-t b•rPltmtcılllrd'T. Yıı.hnz bura· 
ıh 20 araba, 4 ton ve birçok dn 
mitralyöz elimize dilş:mllatnr. 

Yen!Cl~n h' uba't 
ambarları 
yaptınlacak 

"rl'nrak rtı-ıha11lhi ofisiveni 
rnilly,ıvnat cJ,.,la 'l.<1iyle venİde'l 
nn"'? .. 1 -ır jnı:<ı~rnıt kanır 'vermi"i
t=r. ~->fa.,tli ve Ti: ... .,,. 'crtnzvon. 
larmcla <la blr~r bUyUk a.nbar 
yaptırılacaktır. 

Daily Teler;raph'ın Belgrattıı 
diplomatik bir k~;·,aktan öğren· 
dilYine g5re. Belgradm bu sıkı bi· 
tnrafhğı ve milıvc-Ie do. tluğu 24 
saat içinde ilan cdilect:!ttir. Al· 
manya ile Yugo lavyanın aynı za
ma-ıda ve herr.:.-n hemen aynı ma-
elde birer beyannam neşretme:.ıi Demir tekerlekli 
ve Berlinin beyanr • .me.)inde Bet· arabalar asfalttan 
grada kar~ı su'hçencrane 1:ık· 
satlar be:lediğini bildirmesi bek· geçirilmiyor 
lenmektedir. Etraflarında kendilerine mu. 

Nihayet. gazete,er. Yu<;o:.l:ıvya. v:ı.zi di""er sokald. bulunan aw
nm. me· ulh·et kabul etme!t~iıin. falt yollardnn, <'!emir telterlekli 

· Yunanistanİa ltalva arnsında mu- arabaların gey..1eleri beleeiyece 
tavassıt rolü ovnİvacaltını ıaı.net· yasak etiilmi~tir. İt!tanbuldan 
miye mütemayildir. ltalyan ta· Reyo~luna c:ıkacak otorıobi''e.r 
leplerinin iptal edi'ece:ği ve Aı- de yalnız Toz1tonaran acıfııltm. 
manlarm Pat .. ns ve SeHlnikte 11;: j dan geçmeğe mecbur tutulmuş .. 
ler elde edeceği söylenmektedir. tardır. 

Cenubt Çin sahillerinde bazı 
yerlerin Japonlar tarafmdan gc • 
çenle'rde i~ine ehemmiyet ve -
rilmcktedir. 

15 yaşın .n 
küçük çocuklar 
Bir mebus, sinema ve 
eğlence yerelrine 
sokulman1alarını 

Meclise teklif etti 

Ankaradan haber verildiğine 
~öre. Kırklareli n:cb'u.slarından 
Fuat BUyük Millet Hecfüıinc v<>r. 
diği bir teklifte :!.5 vaşmı bitir
mc,,,in çocuklann sinema. tivat. 
ro, dans salonu ve bar pibi yer. 
lere Pin"'elerinin menedilrne.sbi 
i:ltemiştir. 

P01 l"TF:: 

Protesyonel dilen
cilerle mücade e 

Dün iki tanesi d"ha 
yakalandı 

Bütün sıla mücadeleye rağmen 
dilencilerin kö!ru bir türlii kuru. 
tulamamaktadır. DUn de Ş""hrin 
muhtelif semtlerinde iki a;ıenci 
kadın yakalanmıcıtır. Üzerlerinde 
dileıunelerine ihtiyaç hiesettir. 
miyecek miktarda para lbulunan 
Osman kızı A~ ve Yaıııar kızı 
Hatice adındaki bu p.of~r:ıf'l 
dilenciler adliyeye teslim edıl
edilrniştir. 

Çimentonun 
yenı narhı 

tesb t edildi 
Tonu 17 ve 20 liradan 

satılacak 

Aliluıra, 8 \.A,) - lktıeat vt'k4 
klü ·tmacn tebliğ ed lmi§Ur. 
ı - 8003 eayılı kanunun verdlğı 

aalAblyetc l.sticaden m mi ;eet ma. 
multHından buluoan ç!mentoıarııı 
topt.l.!l ve pc.)iıı satış fiyatlar 2 7 e• 
tartW~den itibaren men olnJik uıt 
re faurlkada nakll vasıtalan ç~ 
tesliı'l poı tland nevinin tonu lçiı.ı ı 
ve 11Upcrs!man nevınin tonu ç~ 6' 
20 ı,ıa olarak te bit edilml.l.i 

Fe.brıkn arca llAıı cd e • < t. t vt 
mukavemette torbalar D fi t rl tıı.rt 
tından fabrıkaya gondcrilme.t sure. 
Ula mUlr..ıyaa olunacak her .K clJ'lS

ten <;·nıento yukarda yazılı mPrl fi. 
yatlardan Uçer lira tenzil .>.unur 

2 - Asgari toptan satış ru~ı<tıır: 
blr toLctur.: 

valla" için alınacak depozitolara 
ted-ıır hususlıır 'Vilft.yeUf'!re ''E' mınt3' 
kn lktu:ıat mlldUrlUklcrıne 
dilml~tlr. 

5 - Yuko.rdn yazılı yt'nl tı~ ş r! 
lan 1'" ll IH1 tıırlh!ndt"n m ı•t'" r r 

~--------------------~ 
Artvin ve Bord<anın 
kurtulu~ bayramları 

Artdn, 8 (A.A.) - Art nill,t 
Artvuı kurtuluşunun 20 inci yıtdoı:ıO' 
mllnlln her yıldan dah<t co un v d• 
ha ncşcll t.czahUrat tctnde l u 1 ını 

dır. 

• • • 
Borçka, 8 (A.A.) - Boı·çka hal 

ytrml.nd kurtuluş yılını dUn blnl re' 
halkın coııkun tnzahUratı lcirul' 1<utl,. 
mı§tır. 

Antakynda pasif 
korunma deneme'"i 

yapıldı 
Antalcyn.. 8 (A. A.) - D n 

rlmizde hava t.arnızhrms 
p-ıssif korunma denemPsi ynrıl • 
rruşur. 75 dakika sUrPn d ı1l r 
esnasında C'ki1ller ve ~ ilk 
IUtı vazifekr ni tam Jıır mu · 
k~cUe yapmış, halk sül,ün v ııı. 
tlzaın icinde sığır.aklara r.ırmı ti 

----ı:o ... -~ 
Kızılayın yat dımlaı·ı 
Anlcam, 8 (A. A.) ~ 1 

umumi merkezinden bildirilmi • 
Konyanm Erm<"nak kaz:ısttı 

Nadir kövünde -...'Ukubvlan y,.nrl 
da evleri yananlara :y rdım i 
Ermenak kızılay ı:ıub,...ine 3on 
rn ve Gôrd"~ kazasın~ vı.ı 
len heyelan UzerinP y .., ' t: 

ynrdıml:ır için Manısa kızıl \' JTI 
kezi naınma 1000 lira gönd ril 
mi~tir. 

---0--

K urbağalıd"re 
temizlenecek 

Belediye Kur~-alıdercnin tt.r 
mizletilmesi için terti'bat a J1l 
tır. Yakında temizlenme J 
başlo.nacaktır. 

Alman konsolosu 
valiyi ziyaret etti el. 

Şehrimiz Alman kon ol 
dün, Vali ve Belediye f? 
Lutfi Kırdan 7..iyaret tm1 tif 

Ruzvelt lngiltereye ~~ 
bir mümes.,:t gönderıY" 

\ a,1.1gt-On, 8 (A.A.) - Rllr;~ 
tngiıtz lınpsratorluğuna Arnerlld• 
rafından yapılacak yardımm t,,rl~ 
memuren tııglltereye şahsi ınoıı:ı4 
olarnk ~öndermek il.zere bultJJl "' 
Harrlmarla dün görüşmU tur. ti' dl*' 
msn l!r UmtlzdeltJ pazarteal goıı~ 
per derıl:- tayyareslle Llzbone. gl ~ 
orada.~ da Londrays getccekttr· 
veıt. bL mtkturıa Harrtman• ııııi'; 
bUkOnıeUne tavElye et.mektcdlt· ;;'1 
velt bu mektubunda HnrrfmaJll ~ 
r.ıilm!'sall olaralt gönderdi in. ~ ~ 

::~:ın ~~~: 1:oi:;a~~~ı:!cı1/ ~ J-
menkndı;n ynp la :ık l!f.'\ kıY tı 
Hınek olduğunu tasrih eyi nı 1<ı 



• 

9 M A n 'I' - l~Hl 

dı; .\nıeıikıuı ga.zetelcrf!e, sa\'BŞID 
tııda kalan bazı memleketler 

rıı flıuatı, Yuna.n askcrclrlnin 
llıUJıtelif ot'phc erde 1qızandık1a.n 
ltıtı\<ı.ffakıyctıerle, gösterdikleri 

eri kudrcttc-n slttı)isliir bir li. 
.. la bahsederlerken dJyor'Jar ki: 
lll'Jı askerleri biraz dnha düı, -

larmm bunınlarmı kmp, hld. 
d 1 • i Udlnncll)dJ. Gc\ ek de-
kiı u i :ruıl hl Jerlnin üs· 

t nd •n olacak • mUsamabalı 
' 'l orla.r.,, 
Bu fil.tin dvJ;-nıluğu \ cyn. ) Ol'· 

Jı 1 b }m !ımd:ı !>ÖL SO) lJy<'CCk de
f ınuh klwkbr Jd, l'n. 

· 1 ı rinde ynn:ın hii)-Uk 

yurtse' -erım 'o yurdu 
a ınım alc\i)Je s:n-aş 

harf'· 'ıı.r gö ter • 
ı re kntlaı.arnk fc

dllsmann 

ıı fo il)onlult lıir düşmana 

ıJ muJ.al;eJe odiJc'JilirdJ! •• 

u C"t dl"\ rl 'alllcrlndcn 

tı un ) olsuz, lm.mımı ny'kı· 
tl<'rlndcn bahisle r;Udiyet 

etın.ıc it' • Pa =ı. somıu<o: 
- \o 7JuJc, milnıısebetslzlfk, 

llrıaldık Y nt nNlir bunlar! Ne 

erken sicU. 

H A B E R - 1i.t<sam posWa 
~- ı 

c:::~füi ... E .. t;J .. J~.:~J 
Liseler f utb l Hatıraları yazan : Aıçı Dede lltr•blm Bey 
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müsabaka l 
Bir tekkede bekar hayatı - On üç yaşında bir 
şeyh oğlunun hizmetleri - Bir kalemde bir bek
taşiyle bir mevlevinin geçimsizliğine kurban olan 
saçlar- Bir halidi şeyhinin kıyafet ve tuvaleti. 

Erkek liseleri arasındaki fut
bol maçlarına dün Şeref stadın-
da devam edilmiştir. . 

Gil.nilıı ilk maçı Hayriye ile 
Boğaziçi ~lri arasında idi. 
Hakem Eşref MuUunun idare. 
sL'lde oynanan bu 'dıaça takımlar 
aşağıda.ki ka.drolaı la i~tira.k et
mişlerdir: 

Boğaziçi: Tahir • Celal, Ay. 
t ldn - Enis, li'eridım, /.JWJlafa .. 
Tunran, Reşit, Rifat, ismet. 

Hayriye: Nevzat • Alioatı, Se. 
mih - Necmi, Faruk, Ahmet • 
Ali E~ct, Şemsi, Şeref, Faruk. 

Neticede takımlar biribirini 
yenemiyerck sahadan 1 - 1 be. 
rnberlikle nynldılar. 

tkinci karşılaşma Gnlata.sa.
rayla 1st<ınbul lisesi arasında idi. 
Şa.zi Tczcaıım idare ettiği bu 
maça tak:uıtlar şöyle iştirak etti. 
ler: 

Kabata-1: Cem • Ealit, Kemal -
Semih, Cemil, Faruk • Talôt, 
Kemal, New:at, IIW1cyin, Muzaf-
fer. Sonbahar geldi Herkes bahçe- ' çocuk ama bir ncrup, sakil bir §CY 

İlk devre sonunda Haydarpa. !erden oehre nekil tedarikine ~- oldu! .. 
şa 2-1 gnlipti. İkinci d vrede Iadılar. Şeyh efendimiz: "Böyle nl Burada biraz da efendimiz §Gyh 
de 2 gol daha atıp saha.dan 1 l tı ayda. bir ker<' de bahçeye ruık.. I<'elımi efc>nd.i hazretlerinin kn.·a. 
3)--Tildıln.r. ·.r 
----------·-----• lctmekteruıe bir cilıtl ihtiyar et - fetlerindcn bahsedeyim: Bqlarm 

meli, temelli orada. oturmnlr,, de - da araklyc Uzerlndc beyaz sarık 

Milli k Ü m e d.i. Bunu müzakere etmek üzere vardı, a.ma öyle hoca efendilerin 

maçları 

23 a a 
başlıyor 

Galatasaray: Esat - Ba.m, 
Ekmel - S1rn Aydenıir, Ccltil • 
Mr.1ımet, ilhan, Şahap, Nurı 
Naim-

Meml,..ketimiz.de fut.bol-l me
raklıları arasında büyük hır alil_ 
ka uyandıran milli küme maçları 
23 mart pazar glinil İstanbul 

ı Ankara ve 1 z:mirdc b~ıya.cak
tır. 

lstanbııl: Kadri • Vedat, Ah. 
met • Burhan, Oğuz, Necdet • 
Kamber, Yavuz, Salcihattiıı, 
Recep, Iı.ikret. 

nk devre 0-0 bitti. İkinci 
devrede Galatasaraylılar 2 gol 
çıkararak maçtan 2-0 galip ola
rak ayrıldılar. 

Henüz ka.t'i şeklıni alama
malda beraber bu yıl iki tertin 
üzcrmc yapılaca:. maclarm ilk 
karşılaşmalarında Anknra ta.. 
kımlan lstanbula. gelecekler, ve 
iki İstanbul takınu ile oynıya
caklartır. Diğer iki İstanbul w
kınu da lzmirde Altay ve Altı. 
nordu takunları ile oynıyacak
lardır. 

, ! 

PAZAR U.3. llH 1 

u.oo P.iıocı'anı 'ft memleket .saat ,_ 
yan, s.oa Ajlm babcmn, 9.ıs :MU.Z.:h 
MIU'Jl&r Ye hatlt parçalar '(Pl.) U,oH> 
ıo.oo Ev kadım - Yeınd. llste3f, 12.80 
Progrurn ve memleket saat ayan 
12 89 Ml~k: 1't!fıe.1J !~lla.r, 12 ~ .A· 
jana haberleri. 18.05 Mllzlk: Neşı>ll 
!ıunlla:- Pr<>gramınm <Jcv lDll, 13 :" 
H.80 MUzlk: Racyo salon orkt:~ 
l8.00 Pro~m ve meın.lekct ıınu' 
n ,18 Od MUzll': Hadyo caz orK 
18.50 .MU:z.lk: J>eıırevıer, s:ııı ~e 
\•c şarkılı oyun havaları, 19.3< 
Jcct =ı ayan ve Ajans 
l9.45 MUzik: Eski kflğllhanedt 

saat, 20.l5 MUzlk: Mandrl VIJ D1.'bll& 
Sonau .. r. 20.45 Müı:ik: Solist okuyı;_ 
eular. 21.16 .KonU§ma., 21.80 Temsil: 
Devlet l\:onacn•atuvan tiyatro şubesi 
talebeleri tarafm<lan, Rcjlsor: Karl 
Ebcrt, 22,30 Memlckct saat ay rr. A· 
jana lıaberlerl ve ajıuıs spor serviAl. 
22.M MtıT.ik: Dana müziği (I'l.) 28 zsı 
23.80 Yarınki program 'ile kapanı.ş 

BORSA 
8MAHT11111 

1 Sterlin 
Kııpııft1'!1 

5.:H 
100 Doia.r 129.20 
100 r.c. 
100 Liret 
100 lsriçre Frc. 299R 
100 l!l'!Ol'ln 
100 Ra7f.tmark 
100 Belga 

100 Drahmi O.WI5 
100 Leva l.622!'i 
100 Çek kronu 

100 Pczeta l2.9:r:r. 
100 Zloti 
100 Pengtt 
100 Ley - ~ l rir ttkcn ~ellr, gC(' gl. el , 

r. l>a olmnZ! lrulaj;;-mı ~kc-

Günün son rnnçı Haydarpaşa 
ile Kabataş araııında idi. Takım. 
Iar sahaya çıktıkları zaman a
şağıda.ki kadroları muh;J'az:ı e
diyorlardı: 

Futbol federaı:,;onu SC'lrlz ta
kana. birer numara vermiştir ve 
n~·.art "İ Minü b numarnl ..ı. 
.g"re tanzim edilen fikstür:? 
kur'a ç kile(ektir. Ankara Iı::C 
maçlnr.nm sonunda milli kiline. 
ye girecek tn.kım belli old u..l{tan 
sonra dn milsabska programı 
ilan edilecektir. 

Sarıgöle 3ey1ı Hayynt damadı Ab. tmrıklan gibi büyük değildi, Sanğı 
düss:ı.mct efendiye gittiler. Ab • knUayıp düzgün olarnk sannazlar
dUSM.Illet efendinin de efkan çok- dı. Yani ince blt be) az tillbendl 
tanbcrl bu yoldaymış ..• Şehre git- §Öyle hafif~e doln.rlardı. Ayakla 
m~ten vazgeçildi. Bahçe konağın. rmdn <'kser elifi biçimi çuha şal_ 
dn kaldılar. Ama ban& bir şey var ve bir renkli kIS3. mhıt.an bu 
söylemediler. Yııni siz de şehirde lunurıdu. Bu da ya çuhadan veya 
filan yenle yahut falan yerdeki öyle yekrenk acem ff&hndandr 

konağı kiralayın demediler. Niha • Öyle allı güllü çiçekli btusma en~ 
yet bir gün benl huzurlarma ça.ğı. tarl kuilnn.mazlardı. Bellerinde 
ra.rak: Bu ktıj Abd!issamct efendi düz renkli, başlan nakı§lı ncem 
hnzretlcıi de bahçede kalacaklar 3alı sararlardı. A'rkalarmda daima 
dır. Şehirdeki evlerini ldmscye ya düz renk accm salından veya 
vermıyecekler. Onu size terk bu çuhadan veya şaldan iç hır'kMI ta 
yurdular... Gidin, te,şekkfir edin., bl,r olunur bir hırka ve da.ha nze 
dedi, Abclil.3,runet efendinin bah rinde, kış ise boyluca kilrlc, ~ 
çelerlne gittim. Abdüsısamet efen- i.~e maşlah denilen acem abam 
dinin müritlerinden bir Silnnl e bulunurdu. Bazaıı Şam hırkam b1r 
fendi varoı. Bu zatın da. İbrahim defa siyah cüppc giydiklerini 'gm
a.dmda, on Uç on dört yoşlannda düm. Uıkin ekseriya glydikll':rl 
gayet gfizel bir oğlu v:ırdı. Ab Van abasmdan başlı:kh, içi çuha 
düssamet efendi bana: ''İbrahim! kaplı sako idi. KllJ için siyah ve 
senin hizmetine vereceğim. Hem kahverengi ve yaz için beyaz Van 
yeml'ğini pişirsin, hem de evde sa abasından, kalem efendileri gtbJ.. 
na hizmet etsin. Siz de ona yazı boyu uzunca sako giyerlerdi. A _ 
gösterirslniz.,, dedi .. EmJr ve ira yakJarmda daima siyah mest ile 
de efendimlzin! •• ,, dedim. Birkaç siyah mergup, ve bazan a.dctA ee 
gun sonm Erzincanda §Oyh Hay - naflarm giydikleri gfül siyah ye _ 
yat merhumun hanesine naklet meni bulunurdu. Hooo efendiler 
tim. Bu kış Erz.incana gelişimin i gibi biniş ve cllppe ve sarı mest 
kinci kışıydı. Bu qı, kilçtik tb pabuç giydiklerin! görmedim. Bir 

100 D1nar S.175 

~ Haydarpaşa: Sezai .. Na.."'nıi, 
SiUeyman, Kemal~ Tarık, ismet -
Bülent, Süreyya, Miijdat, Ercii
mmt, Halit. 

100 Yen SLlS1(; 

n: bu kadar dej;rfl cfon· 
~f 1<"rlnln evnıklarmı 

or, mwı.mt'Jelerl çabuk 
ryor. liiracaat.;-ıla.n ba~ından 

o . l' ü ttı bmıluyor 1 leri ... 

- nıraz g cbğı 'f'!rlrfr.. Bir 
b" ı· 1 

Arravutlukta 
nistanda tesis ett!klerl son rekor rahimle beraber geçirecektim. defa da la. mevsiminde nmn kır 
budur. Dlişen İtalyan tayynrele • 
tinden çoğu 50 S. tipinde yani son Şe)11 Ha.yyntm evinin, ufak, bir mızı çizme giyip çal"§Idıın eline 

]()() laveç Kronu 31.007(( 
100 Ruble 

&.bam \"t: l'ab\.il!\t 
SIYU • Erzurum 2 19 47 .. .. 1 19 47 

.. • 6 19.4i 

la.Z, n ça ı;rr ... 
p - ( le ama, rU ·et de alıyor. 
ara rılmnd:ın bir ey yapmıyor. 
...... liifettf yollar, tah1dk cttt. 

ı-Inı. hit"Sızlığı meydana çıkarsa 
\ 

Beş günde 53 
ltalyan tayyaresi 

dUşUrüldü 
lngilizlerin zayiatı 

ise 3 tayyareden ibaret 

model tayyarelerdir. Bunların su- kanatlı bir sokak ka.pISI vardır. O- hurçu alıp içinde et olduğu halde y 
eni ne-iyat 

rııti s:ıatte 480 kllom<'tredcn faz. rndan girlldiktc Bağ tarafta yedi gelirken gördüm. Zait ve nahifti. ı-----Y"--"-
ladır. Bu 53 tayyare arasında ee1dz ayak merdivenle çıkılıyor, Kl§Dl f(ddettne dayamk'lı de«Bıll 
Korf'u adnsı fizcıindc cereyan e. bir ufak oda vardır. Bu od:ı. biz Yfuıden yaprlmJI fanUl gibi be _ 
den hava muhareibl"Sinde dilşil'rlll· zat §Cyh merhumun odasıydı, 0 --~-- • • 
milş olanlar da vardır. Bu görUlme yaz ~ JÇ mmtam Yfl a)"lllda 

talim -Türk 
Ansiklopedisi 

In ı ıhayet Hrlr, mıı.hkl". 

Yollarız. 

ğc değer hava muharebesinde nun yanında bir ufak oda daha rma iç donu giyerlel'dl.. Jl"renk ma.. 
3 ltalyan tayyıırec · avrıi zaman. va.rdır. Oraya ufaktefek koyduk. lmdan fa.nilA MJa giymer&lenli. Ev t tllw.U ayısı int.ipr etmi§tir. Bu 

aayr :mUhfm lıahlalerl, müteaddit d~ 
leri, vcfl8 levhalar Ye yazıları muhtc 
vldlr. 

- l: lnız bu kadar d~ğil pn-
~ 

Paı ~ın "''n tükenir, hiddetle 
da \'Mmd<."11 fırlıya.rak: 

Kaltlre, 8 (A. A.) - 1ngiliz a.v. da para.,Utlc tayyarcleıindcn atlı· Yalnız bhincl odayı döoedi'k. Bu vellerl mavi çuhayla kaplı bir 
cı tayyareleri birı"biri ardından beş )arak inm· lcrdir. Şubııt nymda hn evin harem daire& de bJr tek o kürit giyerlerot Sonra, Çettes 
gün içinde Amavutluk cephesinde vacılık bakmımdan dikkate değer da.dan mürekkeptir. Ancak geniş- Hasaıı nammda bir d~ beyaz 
53 İtalyan ta.yyaresl dUşilrmllşler- neticeler alnuru'1ır. Yine bu aym . ~ 

- D im. ne olabilir hcrlflPrf 
l>lye ha~ lm'IJ'. ıual:sadmız herin 
'l<an a mı vurdurmak yoksaf ..• 
n nd o kndret .. ok· daha biiyük· 

dir. Bu mllddet z:ırfmda İngiliz 28 günü içinde 338 düşmruı tay • çe bır mutfağı'. bir do odunlugu kuzu wstunda.n boyunca bir ldirk 
z"yiatı 3 tayyareden ibarettir. yareni yani gUnde 12 dm fazla vardır. Ama bıze bu dairenin lü yaptırttJ. Bir şala kaplayıp onu H AB E R ı 

ln.giliz hava kuvvetlerinin Yuna. tayya;c dilşürillmiiştur. 1 zumu olmadığından olduğu gibi bt. giydiler. Yazın ekseriya bey&z bez İ n 
_;::._• -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -,;. -. -. -. -. -. -.-. -. -,. -9 -,;,. _'4 _'4._• _'!f, -.-,,,.-.,. -,,. -~-fJ -P!: -.-~ -~ -.----~-- raktık. GUndUzleıi kaleme gidi den uzun entari ve bazan yine 

~ yordum. KUçtık tbrahlm &vde ka- öyle yeıkrenk şaldan entari giyer. b 
11!!11 1 lıp bir tilrlU yemek pişiriyordu. lerdi. EUerlne yan! yiımi otuz hab U 1 m a C Ô S f 1 .:! • 

I'~ ~k-:vl"t roin? .• 
l{ kime şcltva edelim biz 

dahi şaştık! 

J..AEDRI 

Akşam kalemden gelip feslmi çı beden ibaret ufak bir tMJDı alır. 
karıp başıma sikkeyi geçiriyordum. ludı. DoJaıım dokuzlu ~ aJmaa 
1bmhim de karşnna geçiyordu. dr. Ellerinde daima çariııfelek gti 

O da babasmm oğlu, beraber z1k.. döndftrtlrlerdl Yaz ve~ eem 

T drkçe Sözll ve Tilrkçe Şarkılı Fi m retmeğe başlıyorduk. Asla mlısafir siye lrulland.lklarmı görmedim. AD.. 
' kabul etmiyordum. Uykıı zamanı ca'k kflID, bqlarma düz aiyah a 

' 

Pf~K YAKINDA: &yoglonun en bliytik iki sinemasnıdn ' geldikte, lbrohbn gayet dar ve u ceımklrf fal sararlardı. Yum pek 

Dış ağrısına • ••••••••••••••••••••••••5. zunlamnsma. olan odaya yatağımı srca.kle.rda, hnyvan Uzerinde şehre 
t. ı kes irme ilaç sererdi. Oda ancak bir yatak al& - gelirken eline bir ağaç dalı ala • 

1 rı h r gun sabah, akşam cak kadardı. İbrahim de kcndl ya rak onun yapraklariyle gölgele. 

~la t mlzliyerek snğlam tut. E L E tağmı, odanın gayet ufak, ancak. nirlerdi. Kışın ellerine, yapağıdan 
• .ıpb{'&Z ki, orJn.nn ağrısın. Bu g o n M bir yıı.taklı:k olan musandrraaınm mamul Kürt işi bir parmaklı cldl 
k dı.ınız. korumak için en nstüne sererdi. Sa.balı.leyin eriten. ven giyerlerdi. Bindikleri hayva 

Urın cıı.red.ir. Bunu vaktiyle ı NEFiS ve ŞAHANE BİR FiLM den kalkarız. Ben ldlrlrilmU giye nm Uzerlnde Erzunımkbf bir e _ 
4ltınedinlzsc ağzınızda çUrUk 1 rim, biU.~~e olan camikeblre ğer vardı. ÜstUne siyah tllylU 

vardır. Çilrllk di.jlere 1 A d '°' k s balı namazına gideriz. Bir gün yamçı atrlm~ı. 
da t'i çare, derhal bir 1 "" onar en , İbrahim kaleme bir eey söylemek Kon8';'1Ilm herbir umur ve hu. 

d onlan çektirmek ve- , 1 ~ için ge~ti. Tahrirat kltibi Os _ 
dllldurtm-'..._. susunun tesviyesi için Yeltilharç 

..... ur ~in en moh&etem ve bUyWc mlzanaeııli ~~d. :ua:ı ıtollerdı: man efendi biraz Bektaşimeerepti. gibi Yusuf -
t butUn bunlan do. ihmal aga nıuıımda aylıklı bir 

JEANETTE MAC DONALD Hiç geçinemez, birfbirlmlııdeın ne! adam vardı. Damatları Tahir efen 
P. bir gcccya.r.sı müthiş bir NELSON EDDY rct ederdik. lbrahlıni görünce: di de her hU81.18a aynca nezaret 

e uya.nırsmız. O zaman, "Bu gfizcl çocuk bu sofunun y& ederlerdi. Fakat, ekseriya evine 
o ll7.sa sa.baha kadar "'"°' Aynca: En eon gelen FOX dUnya haberleri .,..,,. nasıl dU.....,nn A b n-

d ~·. .......... ..~.ug... ca a m .... u.. llinTnaelon aeyleri Fehmi A'endi -
- o mı şu so unun e n en miz bizzat satmalmak üzere .,...,. mı k içın elinizden gelen Iİ~~~=:~~~~~~~~~~~:s:s:::::::~ j kün tamaz f u d --·-o .., = 1 Yapmaya karar verirsi - Jrurte.rolnn D :ınşi. Bu b · ku ~ 

~. 1 .,, e cnmı re t*l!Jerlnde, hayvanın ar'kaaı-
W Jnğmıa geldi. !brahimin kaleme 

GENÇIJK. •. MUSlKl ... SPOR. .. ?\"EŞ'E.. w BOTUN YAŞ U!AK ZEVKl bir başka gelişinde çocuğun başın. na nd gözlU ufak bir heybe ko . 
BUttln bunlan: lklncl DEANNA DURB!N namı verllen yeni yıldız druı fesini aldım, önilme oturttum. yarlardı. Sair esnaf ve &hali gibi 

r;chre gelirlerdi. Sofralarmda mi. 
GLORl·A JEAN 

Bu hafla SOMER Sinemasınd 
Kalem makası ile bütün saçtarmı sa.fir ck.ııik olmazdı. Fakat kendi 
iğri bUğrii kestim. Osman efendi: 
"Aman efendim. Çocuğun bıışnu 111, ancak misafirlerini tt'ŞVik için 

Soldan !lafa: 

1 - Taarnıl, büyük, 2 - Klmaa" 
ca lılle, bir emil', 8 - UZU\'lanmmdıuı 
ildıli. tala,tk, ka1m ve kaba ktmaa§ 
' - Kendinden geçen, 5 - F'abriltad:ı 
yapuan ~eyler, genıl dcmlrl, 6 - Çoli 
rutubetli, yalvancı. 7 - lmdat tırtl 
yenin feryadı, bır kll.ğlt oyunu, 8 
EJWtf yok, zaman O - Büyfik IQgnt, 
ıııtat edatı, 10 - ?fokaa.n, ıı - Otur 
duğumuz yer, Boğazlçindc bir lake! 

Yukudaıı aşatıya: 

l - Güzel sanatlardan biri, bir <' 

dat, 2 - Bulunduğu yerde duramayıı 

gitmek. 8 - Bir emir, hayat ırilnnell 
4 - Bir eonı edatı, §eref ve haysiyet 
3 - DUzlUklcr, bir ptygamber, 6 -
AnıpçR ••mertebeler, kale duvan, f -
Çrbaııda, yarada bulunur, bazı banıUu 
ıdlAhlann çıkardığl Bel!. e81d alfabcd 
bir harfin okunuşu, s - nır hayval" 
9 - Vereceğin aksi, bir <:mJr, 10 
Iran dllınde "dudak,. parlayan bir ş• 
için tkt defa kullanılır, 11 - Boyı..ı 
fazlalıı§maaı ,bir emir. 

AÇILMAMIŞ KONCA 

yemek yerlerdi. Elleri yemekten 
k~ersinlz, bir berbere t'IJlir buy kesilmezdi, fakat, k\16 burnunu su 
run da kessin!,, dedi. "Hayır!.. ya batınp çıkımlrkça ne miktar 
Hayır! •. Pek ula ben keserim!,, şey alablllrsc, parmaklan Mban -

dedim. Saçla.mu kestikten sonl"a dan o kadıır ıey alırdı. Fehmi e _ 
fesini başına geçirdim. O gilze-1 fendi bir ahlAln mUccMemdl. 

1 %2 nurnarah bıılmaçamıym haJU: 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 1 
- ŞakagötUren, 2 - lUdal, Tatı 

derhn1 kC'sC'cf'k il!ic. 
d trırp"nlııı içinde e

r l"Udur. Bu m viden de 

BByttk muaUdll ftlmlnde se)irclJerlııo ıiWlU)Or binrun:ıcılık ta:rihlndc 

mll5tana bir tnkdAP.- Hem gillettk, hem de mllteeti-;tr o!ncnkııınız. 

~ n çürlik yerine 1:.ı.11•••••••••••••••••••••ii 
dır,. 

Şubemizin 1941 lhtfyacı olan vasatı üç bln a.tyan ihraç &and:ığı 11 mart ! -= ~:~;;;:~uı, f - A~ret, Ado 
1941 salı g{lnU saat 15 te ka?'§Wklt paznrlıkls yaptınıacağmdan tahu'.erirı - T k. JI', 6 - ıı:, Ve!to, ll" 
be' yüz llra t ' - ' - '""'· ITM. iv A ~"""' ., ı cm:ııat alı:çcııtlo yevmi mezkQrda ~bemlzin liman hamıı~ 1 ı:: __ o Y. • ' • ' - ,.,. ' 
mt>rkUlnde hazır bulunmalan ,,_, aalldık ,artzıamelerini lıktaıı j ' .el An · r.J'fn·, l(ı · E, ıta, Lı 
,Ubedetı almalan. (16'M) pa.zaı: enıel .A.. Jl • Na.\ '.I, Sanıar. 



YABANCI Dil DERSLERi 

FRANSIZCA (14) 
(Ba aiituada okuyuculanmaa ga· 
~ yanD'"laki 1mpo.aa llılrtikte 

g6adetteekler1 
~VLENME TEKLlfUl;RI. iŞ ABA • 
MA. lŞ VJCRME, Al.Dl. HATDI 
ctJıl tlıımt mahlye&l hah nhmyao kir 
çlYl m.ıan ,...... mpolanur.) 

COl.OMBA 

P. Merimee 

XI\' 

ı. ;Je la trou·e trop bleae... et 
~~ \agu~ 

•lear. 
manquent1 de graa. 

- \'ouı. aimt•z la beaute sau.. 
'agc, mademoi~llc? A ce oompte, ı 
w e~ que laCor.ıe ,.owı plalra. 

- Ma fille, dit le coloael, &ime 

?Ut ce qul Clit cxtraordlnalre: 
•'l'st pourquol l'ltaıie IH" lul a 
..:uerc plu. 

- .Jc n" connals de l'ltalle, dit 
'lrso, que PIM",3 c>U j'ai p&SM quel
•ıoe temps au college; mals Je ne 
puis penser UDH admlraüoa au 
Oampo • Sant.o,4 au Dôme,• a la 
Tour penehee_. 6 aa Campo _ S..

to sartoot. Voas voas nppcles la 
Mort,1 d'()roagna. •• ;Je cols q11e je 

ıt00rnl!ıi la deMinf'I', tant eDe eet 
reet.ee daM ma nıemotre. 

%. MiM Lydia cral~lt que lllOll. 

~ieor le lleutenant ne 5'eapgelt" 
d&ll8 unt• ttrade d'enthoasilMlme. 

- O'e!rt tres JoH, dit-elle en 
b&lnant. Pardon, mon r"'tt, j'al an 
rwıa mal it la Ute, je vals deflaflll. 
d"' daM ma chambre. 

s. ı;ıa. hal!4D son pere sur le 
ıront, fit an ı;ignc de Ute maje.8. 
ı u<>mc le Orso t't dlııtparut. 

.ı. Les deux homm~ ~t 
ıı loM!'1'hırı!!f' et e;tl'l"rre. 

5. ll!i apprirent qu'A Waterloo 
il .. etafont t•n face l'un de' l'antN", 

·~ qo'ils ınaJC'Dt dfı khaa~~r bl 

- d~ balle.'>.' 

6. J..cur bonnr lntt'Jligeoce11 MI 

r('(ioubla. 

i. Tour a tour lls l.'l'itlquerent 

Sapoleon, Welllnı:;ton, et Blücher 
puis ils chassettnt en~mble le 
daime, lr "anı:;lh•r t"t k- moefloR. 

8. Enfln, I& nnlt Hant di-ji\ 

tft-. a\•ancee, rt ta denı~re boa_ 

tıellle de bordeaux flnle, Jc eoloncl 
serra dr noueau la main au H. 
atenant rt lal souhalta le bon
ı.oir, en exprlmant l'e!4polr de cal. 
ttver11 une <'OftnalMsanoe f-Ollllltetl. 

eı6e d'une f~ si rldlt'nle. 

9. Us !M' Mı~reat, d fM· 
tı98 fut !Wl ooocher. 

m 

ıo. La nuit etalt 1telle, la hute 
~ joaait !!Dl' los flob, le na\'IN 

\Gaplt doatıemeat - "" ··
hrlM- leıe"". 

KOLOMBA 

XIV 

L - Bu deniz pek masmavi ... 
ve dalgalan büyük değil. 

- V shşet taşıyan gbelliltlerl 
mi seversiniz? Bu baknndan sanı
mn ki Kors[lytdan ~lanacaksı _ 
nrz. 

Alba.y dedi ki : 
- Kızmı fevkali.de olan eeyle. 

ri sever, Bunun ic;in ttalyadan hiç 
hoşlamnadı. 

- Ben İtalyadan ancak, Orso 
cevap verdi, Pizayı tanmm, orada 

bir zaman kolejde kalmD}bm; fa
kat Piza'nm bUyilk memrhğmı 

Campo • Santo'yu, D&ne Jdliıaesi. 
ni, eğri kulesini hayranlıkla dü· 
şilnmeden kendimi alamam ... BU. 
ha.ssa mezarlığını. Orcagna1 ya at
fedilen. "ÖHlnUn zaferi" rEemini 
hatırlarsınız... Benim hafızama o 
kadar yerleşmiş ki çlzeblleceğimi · 

2. Mis Lydia bay tep.enin he. 
yecruıdan bir 3iire de başlryabile
ceğinden korktu ve csniyerek de. 
di ki: 

- Çok gilzeldir. Mllaaadenizle 
babacığım. biraz başmı ağrıyor, 

kamarama inP.Ceğim. 

S. Babunnı alnmdan öptil. Or
soya kibirlice bir baş ipreti yap. 

tı ve gitti. 

Eolenme te ldilleri: 
• 24 )'SflDdayım, kumralım. narin 

yapdı bir kadınım Boyum bir altlnJ§ 
birdir, gözlerim el&., ev l§lerlnden fyt 
anlanm.. Bir erkeq mesut edebillrtm. 
Karana ft)'& gellr1 ayda yüz yirmi 

lira oluı bir b&7la evlenmek Lltiyorum. 
Arzu ~r Haber guetealnde fBa. 
dık) rumuzuna bildirmeleri. 

• Ya§ım 24, boyum 1. 79, kilom 70, 
J1ae mezunuyum, htanbuldıı. doğdum. 
ll'raıısızca ve lngillzce bilirim, edebi. 
yat, resim, mllzik, !IJ>Of, dans, •lnema 
ne yakından alAkalıyım. 

Frtrateıı §eD. haaaaıı ve bııce rulılu, 

biraa ~klngen, uysal tablatııymı. Ta
mdı.:Clarım beni tam ve ideal bir za 
man erkeği, yakl§ıklı ve gtlzel bulu· 
yorlar. Sigara içerim, müskirat kul. 
laDınam, bende hiçbir ıey lptll& hail 
Dl alamaz. 

Hayatta (uzak bir iki akraba ı.tıs. 
na edillnıe) hiç kimsem yoktur. Ye. 
g&ne lruaunım pa.r&ltZlığımdır. Pek 
cazı maqımdan bqka hiçbir gelirim 
yoktur. 

ı - Zengib 
2 - Dul veya bakire 
3 - Yap en tasla 47 

• - Terclhan llfm&D. 
Bir bayanla evlenmek l.ılttyorum. 

llUracaatlarm gueteye (B.E. 1008 ı 
rumU711e yudmur n mOmkünae da· 
ha etraflı görilpnek bere mektupta 
gtlD. mat, yer tayin edilmeat. 

• 24 yqmda ı. 76 boyunda beyaz 
a1yah kmrcık .saçlı, kara gö&IQ ull 

bir afleye mensup yaluflklı bir gen. 
cim. lktıat doktoram yapmak üzere 
Partste taıı.ıUme dnam ederken ba.rp 
dolayıalle memleketime döDdQm.. Ha. 
len sorbest olarak harici ticaret teJ.e· 
rlle mı>şgultlm. Kazancım !yldlr. San
§lll Vl\y& ecner <ısanem terclb edilir) 
tenaırilbU endama .malik aart bir ba. 
yanla tefriki hayat anıu.sundayım. 

Ciddi taıeplertn realm ve mektuplii 
Haber gazetalade o(lktıaat) remsbıe 

mUracaatıan rica olunur. 
• Hayatta ldmlleıd olmlyan, 1)1 blr 

4. tki erkek bundan llOlll'a 

Te harp hakkında "konuştular. 

aT allenlD fakir Ye prbebede otluyum 
29 Y81Jlld&J8ıl. TabelUm, iQtlıDü ve 
ailevi terbiyem iyldlr. l~ki Ye .Ilgar& 
kullanmam. Ktıtevuı yqanm. Çirkin 
değillcı, kumralım .• Serbest meslek_ 
tenim. Sermayem olmadığı için §im· 
dillk kllçUk bir Qcret mukabilinde 

~. W&terloo'da karşı karşıya 

bulunduklarmı, birihlrlerine kur. 
şun yağdm:lıklarmı öğrendiler. 

6. Bu yüzden 
merleşti. 

dostluklan kat-

1. Sıra ile Napoleon'u. Welling. 
ton'u, BlUcher'i teıı.kld ettiler. 
sonra geyik, ya.ban domuzu Vt' ko. 
yun avına daldılar. 

8. Nihayet gece pek ilerlemiş 
olduğu ve l!IOG bordea.ux şişesi bo· 
şalmrş bulunduğu için albay yeni. 
den teğmenin elini sıktJ, pek gll. 

lilnç bir bflşlangıcı olan bu tama· 
manın filizlendirilmesi ümidini i. 
ııah edPrek bayırlı geceler diledi. 

9. Biribirlerindm ayrıldılar ve 
ya.tmağa gittiler. 

m 

19. Gbel bir geceydi, ay J1J1tr 
dalgalar Uzerinde ayn8fl)'or, gemi 
hafif bir melteme kapılı yavq ya. 

vu ka1JYordu. 

<I> .Andrea 0rcapa: noraea. 

'8lı~ıyorum. KOçllk bir .ııermaye au. 
nabUecek vakti hail iyi blr bayanla 
yuva kurmak i.ltiyonım. llllıltakbel 

hayat arkadqımm genç nya gtızel 
olması prt değil. Ablllu temiz olma. 
ili ve n i§lDe l§lna ol.mut kati. Ha. 
ber gazetealnde <KlNNETI'ARl nımu 
zuna yazılmuı rica olunur. 

• 26 yqmda bir Rum genciyim 
Taluıl!im orta. Kiıuem yok. Etmatım. 

Boyum ı.72, kilom M. ukerllğim yok. 
Namua!u btr genclm, çalıfkanım .. 
Tütünden bqka. btr teY tıuUenmam. 

Şimdiye kadar .hiç ~ iç 
gtıYeyaı kabul edebilecek 18·23 78.fm· 
da vUcunda hiçbir Arıza buluıumyan 
güzel, uzun boylu; bir evi bulunan bir 
lasla hayatımı tepik etmek iatıyo. 

rum. Kendl8ile veya aDeslle konuttuk· 
tan. t:uılfbktMl w uma tahkikattan 
acıma nlenebillrts. ~ RU8r 
guetelll TUltUlle (8.A.80) 
reıulne .. ldlapla..marecaat edetııWr· 

ıar. 

'· -~--• il ,..md&7ua. Aalla'la yaatfem! 
yeni bitirdim. Talılllllm orta Qçe ka. 
dardır. :U:uameleJ9 lflna:rnn. Eakl ye
Dl 7azılan fwltallde oıwr JUUUD· 
Herhangi bir mOı•r•de TUile almak 
bitiyorum. ~ Zoınpldakta 
halk tırkuı ktlttıph&De mmsun aBy 
Nurt J&Dmda (H.Ç) ı..-. .oratıt 

mUrae&atıan. 

• 36 y&JlDClayım. Bundaıı e"'81 dOk 
tor yanmda Ç&llftml. Ştmdl de titr doll 
tor veya d!fci )'&DIDda çalıfıiıak '8tl· 
yonun. En.)ekalyoa yapmuuıı da bW· 
rün. lsUyeDlerbl IU adrae mtlracaat
ı.an: Topkaps l'atmuultaD Eteınıefea
dt eo1caJr 10 Dumanda tı.1118 V.bel. 

• Orıamektep maunuyum. aa J'qlD 

dayı:xı. AakerUkle adr lli§iCtm ,,..._ 
EakJ hadleri mUkemmekm okur )'Ua. 

nm.. l ukWo da blllrhn. ııcıesae.elerde 
kllipllk latiyorwn. Aa kanaat ede· 
rım. tatckUlertn, B. K. rumuzuna talı · 

riren mllracaatıarL 
• 13.'i7 tevellUUUyllnı. ll.leyt iyi de

recede ikmaJ ettlm. Herhangi blr mO. 
giderim Her lfl kabul ederim. ı.tek. 
eueaede bir iş anyonım. Tafraya da 
l!ler'n ı Er Tam) rumuzuna bildirme. 
ıert. 

• ~iaede okumaktayım, ailevi vazl· 
~tim nıcktepte okumama engel ol • 
duğ"..ın~an. ben de hayatımı kazan • 
mak mecburlyetlndeytm. Her.tıang1 

bir re0ell8esede veya yazıhanede kl. 
ttplik yapabilirim, arzu edenleriJJ En 
Son Dakika gazetesi VHttaaile ('M.Şl 
rumuzuna müracaatları. 

• O!'lamektep mezunuyum. Yaşım 18 
ıtır. AUe vaztyeUm okumama tmkAıı 

vermemlşt!r. Kendime bir tş rica edl· 
yorum Yazıtıa.neoe. ticarelhııneae ça· 
ltfU kitap evlerinde satı§ yapabUlı1m. 

Sinema gtoeıılnl idare ederim. Velba· 
sıl ınma bfnzer mOeueselerde ç&lıf&· 
bl!irim ArZU edenlerin Haber gazetest 
YUra.tle (1. N.) remzine mürar.aat
ları rica olunur. 

• Lttenln 11. iDc1 amıtına devam edl· 
yorum. Bazı •beplerdea dolayı ~tı•. 

ıerde• ll01ll'& ça.Iıımak m~IJ'lnyett•

•eytm. iatlyealer Haber putHı (Ç 
çı nıauzuaa atıracaat. 

• 20 senelik tec:ı1lbell erkek ve ka. 
tlın makaatanyım. Çatışmak Uzerc 
yer arıyorum. Tqraya da olsa mevzu· 
ubaha defildlr. Haber gazetesi vasıta· 
sile (T.D. •> rumuzuna mUracaaUan. 

Dersler 

"ôlretme metodu ve bu bu.uırtakl 
muvatt&Jdyetl ı.crilbe edllmlf yülaıek 
tab.l11ll bir genç, il.le ve ortaokul taıe. 
belerl için (çalııtırma deralerl) vere· 
cekttr. Eve gelir ,.. evine kabul eder. 
Vereceği denler: 

ı - Ll.M: 9-10 uncu amıtlar, Cebir, 
Hende-. 

2 .... Orta. okul: TUrkı;e (SJ'&IDV', 
matematik {aritmetik, geometrt), n. 
ztk, k1JD18. 

ArZU edenlerln Haber gazeıeemde 

<TJ.N. 62) nunuzuna mUracaatıan. 

• Si Y&.§mda bir erlceğlm. Az fran· 
aızca blllrlm. Pratiğimi kuVYellendir
mek Ozere bo§ zamanlanmda benimle 
ı.ıra.Uk yapacak bir bayan arıyorum 

Franaızca.ımım kuvvetti ve bllbasaa 
aksanmm dtlzgtın olması prttır. Bot 
zamanlarım battada 11ç aaatt geçmez 
"dalma ııaaı yediden aonradır. Eme
ği kar§ılığmda. kendia!ne en çok otuz 
ııra verebilirim. lstlyenler Haber ga 
zıetesl vamtuile (P.R.R.) remslDe mil· 
raeaat ede'blllrter. 

• Ortaaıektep ve li8e talebelerine 
ehven bir fiyatla rtyul:ye ve ttak den 
lıerl nnnek ı.tlyen blr PD9 ftrdır. 

Isteklllerln Haber gazeteatnde M 11.A 
rumuzuna mOracaatlan. 

•UM mesunuyum, Almaııyad& mD· 
hendJalik tahst11 gördOm.. taUymlere 
eTlerlnde bupual Alm&DCA "'ttırlcQe 
denılert Te11Dek 1.ltJyorum. Arsu eden· 
lerba Haber guetell ~ (A.11. 
8 .) nmıuzuna mtıraeaatlmn. 

Aldırınız 
Afal* N d n ~ elaa e 
t~ ....,... ...... 

a ntuplan ldare..._bda ....,... 

eüalltu Olt•78 kadar 997& .... 17 
... MU& aldlnlalan ,.. ..... . 

(U.) GERÇl:K) o(A.D.) (GUnıeren) 

(A.I\.) '(addi '1'emd8f) (IC&drt Dere) 
(Bailtiyar ol) (B. 35} 

rw • x lr'l' -

ÇOCUK ~UHtY A T1 .. 

Tırnak~arını giyen 
çocuklar (ı'Onychophagie) 
BüyWderde de görii1mekle be. 

raber tımaklanm yemek itiyadı. 
na en ziyade 90CUldarda rastla. 
nıhr. Bunlar aık 8lk parmakla.. 
rmı ağızlarma götürürler, tır. 
nakJanm koparırlar. Bu hMise 
eberiya ebeveynleri ve bilhassa 
bunu fena itiyadm (istimna. 
mastmbııtion) b&bercisi addedi. 
maaturbetion) habercisi adde. 

dem lkimaeleri teli.p düşilıilr. 

Bu endişe her zaman için ye. 
rinde değildiT. Zira tırnak yemek 
itiyadınm zuhunmda daha baş. 
ka bir çok amiller rol oynarlar. 
Bunları sırasiyle yazalnn: 

1 - Çocuk bunu arkadaşlan. 
na bakarak yapabilir ve yavaş 
yavaş bir itiyat haline getirebi. 
lir. Onun için tırnağını yiyen 
her çocuk karşısında daima ay. 
n.ı endişeyi izhar etmiye lüzum 
yoktur. Onu bu işten caydırmak 
i.se zor bir şey değildir. Çocuk 
ebeveyinleı·iııi memnwı etmek 
için ekseriya bu aeetinden vaz.. 
geçebilir, yeter ki ona bu duy. 
gu şiddete müracaat etmeksizin 
verilsin. Burada da cebir tazyik 
menfi ve muzır aksüli.meller 
yaratmaktan başka hiç bir IJl!Ye 
yaramazlar. Çocuk itiyadında 

ısrar ederse o zaman daha başka 
tedbirlere bajvurulur: Ona hu. 
sust eldivecier giydirilir, tımak. 
lar acı ve fena kokulu madde. 
lerle boyanır, ili.h ... 

Balmont "çocuğu tırnak ye. 
mek itiyadmdan var.geçirmek 
mUmkUn müdür?,,, adlı eserinde 
(Nihat d'argent) mahlülUnü 
tercih ediyor? Zira bu mahlttl 
çocuğun. tırnaklarmı ve derisini 
esmel' tenge l>öY3r, ÇOciılc ltiya._ 
dma devam ~ anlaşılır ve 
icaıbeden tedbirler aluur, diyor. 

2 - Tırnak yemek hldiseısi 
basan dejeneresaams ile allkaaı 
bulwıabilir. Doktor Berillan ve 
Jules tırnaklarını yiyen ~
larda dejenerea1anaa ait buz te.. 
mUrata raatlamlflardır: Bun. 
lar geceleri idn.rlarmı tutama.,: 
la.r, mtltemadiyen knnıldariar, 

korkulu rüyalar görUrler, ~ 
leri yataklarmdıuı kalkarak do. 
laşırlar (eommmıbulisme) sa. 
yrklarlar, Kanllf'ıU'ken kekelerler 
UMı •.• 

Muhtelif bedeni dejenel'ftlll&D8 
alimetlerine de rutlamak müm 
ldkıdtlr: Mikroeefali. tenasüp. 
8Uzlük, şarıl•, tikler, dtizta:ban. 
ltk, llih-· 

Dejeneremansta.n meydana ge. 
len tırnak yemek {tıyadmdan 
kurtarmak için çocuğu yeniden 
terbiye etmelidir. Bu makaatla 
ritmik, rasiyonel jimnastikteiı 

mtımktln olduğu kadar ıatifade 
etmek; bıfzısıbhaya fazla dikkat 
etmek, ahlild terbiyeye mutedil 
disipline çok yer vermek li.zmı. 
dır. Bu pkilde hareket edilerek 
çocuğun ruhunda mevcut anor. 
mal dunun yavaş yavaş izale e. 
dilir ve hareketleri intDama 90. 

kulabiline çocuk tedricen iyiiet. 
miye yUz tutar .. 

relerle iyi etmek imkansızıdır. 

Cemiyet için yaralı olan bu ço. 
cuıldarı hususi müesseselere yer • .-ı111ıı .. t 
leştirmek, isWı yuüanna gön .. 
dermekt.en başka çare yoktur. _._ ....... 
( 5 şubat tarihli Haıber guete&uıe .wııuıa._,, 
müracat). 

• • • 
Bazı hallerde tırnak yemek 

itiyadı ile tikleri biribirinden a. 
yırmak güçtür. Çocuıklar elleri.·....-.ı11a..ı 

nin derilerini, dudaklannı ısırır 
lar, yerlerinde duramazlar, di. 
sipline itaat etmezler. 
Bunları yeniden terbiye etmek 

tiklerini yoketmek suretile ,~1 
etmek mümktlndür. Bunun için.-. ... ~ 
bu çocuklan hava tebdiline zön. 
dermek, ritmik jimnastikle her 
gün bedeni harekeler yaptırmak, 
teskin edici iliçlar vermek fay .. 
dalıdır. 

••• 
Yerlerinde duramıyan ~

lar arasında (bu enfantı instab. 
les) ba.zılannın tırnaklarını ye .. 
dikleri göriilür. 

Bundan evvelki makalemde 
izaha çalıştığmı bu çocuklar da.. 
ima kımıldarlar, her şeye do. 
kunurlar, dikkatlan ekseriya za .. 
yıftır. Duan da hiç yoktur, fi .. 
ili mUnakisleri ifrat derecelerinı 
bulmuşlardır, hareket ve faali .. 
yetleri arasında hiç bir ra.bıt, 
yoktur. Beceriksimirler. Bır 

kibrit kutusunu açmak için ica .. 
beden hareketleri sırasiyle yapa .. 
mazlar, ve kibritleri alamadar. 

Bunland& da ekseriya fena 
itiyatlara rastlanılır. Fakat bu 
rada hakim olan ne terbiyeJPin 
ne muhitin fena tesirleri ve ne 
de hastalıklar üih ... Bu heme.il 
tamamiyle fiil mün'akistel! 
doğan bir itiyattır. Yukarıda 
işaret ettiğimiz tedbirlere ~ .. 
vurmak ekseriya faydalldlr. 

••• 
Bazı gocuklar çalışırlarkerı 

bilhaaaa bir mesele ile u~.. • 
!arken tırnaklarını yerler, diğer 
bazılan da ta.nımadıklan kimse
lerle kal"Şilqbkm.n, anların su.. 
allerine mans kaldıktan zamaJJ 
ınuhcUıbiyetten bu işi yaparlar· 
Ekseriya bunlarm cümlei asabi .. 
veleri fazla faaliyet gösterir· 
Heyecanlı olurlar, fazla haseas .. 
tiri.ar, mahcup ve mÜDll'Jevidirler. 
uykulan sakin geçmez, gece u .. 
yurken dişlerini gıcırdatırJar. 

Bunlan hiç vakıt kaybet:nedetl 
doktora göt.Urmek cümlei ~ 
biyelerini teekin edecek ilaçlarf: 
muntazaman kullanmak, ~alı
şırlarken kerıdilerine yardım et.. 
mek llzmıdır. Bu suretle çocuJı. 
larm jestleri yavaş yavaş sinir,. 
li olmaktan kmtulacaklar 
tırnaklarını yemekt.en vazg~.e.. 
celderdir. 

••• 
Bttttın. bunlardan maada 

(l) M.anquer: eksik olmak, ba· 
lunmamak; ils manquent de gT&D. 
deur, büyüklükten mahrumdurlar. 

(2) A ce compte, bu hesapça, 
bu bakımdan, bu düşünceye göre. 

(1) Pise Piııa şehri. 

Jı nattq ve remam. P1sa'da Cam. 
po - Santo mezarlığmdakt 'llÜll. 
lan meohurdUT'. ANA Li Z ve TE OR i Nadir olmakla beraber fikri 

tereddi hallerinde tırnak yemek 
itiyadı hemen daima fena itiyat. 
la beraber bulunur. Bu çoeuk1an 
gimdiye kadar eöyiedifimiz ça. 

nak ymıek itiyadmm zuh 
müessir olan başka amili 
zikretmek mümkündtlr. (Auto 
erotiame'i bunlar arasında 

redebiliriz.) Fakat yerin d 
maalesef buna imk!n ve 
mektedir. Diğer bir yazımda 
rar bu mevzua temasedeccği 
den şmdilik bu kadarla i 

(S) Campo • San.to: İtalyanca· 
da mukaddes yer, saha mlnaama 
gelen bu kelime ehenmıiyetll ,._ 

' hal&rm gömülmesine ayrdan bü
yük mezarlrkları anlatır, burada 
Pllla'dald mezarlık kut.ediliyor ki 
bu me-r.arlıkta l>h'ço"k sanat &bide. 
lerl varda. 

(5) Dôme: P.isa'nm me.,hur bir 
killaesl. 

(6) Tour penchee: Pisa'nm mcş. 
hur eğri kulesi. 

(7) La lılort: Me9hur Orcagna 
i9mindeki nalduuta atfedilen ••ö· 
llmtln zaferi" adlı reatnı ve abide. 

(8) S'engager dam ....... sokul. 
mak, girmek, girişmek, s'enpger 
amı ua eatreprile, bir ite gilie.: 

L oeeea deme .ertıe. ttlrllıoe 

clmlelerbl Jaı.rşılddan : 
mek, bir teşebbllse glrişnek; •'en· ıttiez.vaw1 A Waterloo! dem.an. 
gager dans une tirade, btr şiir in. 
şad"1a ballamak. da le colonel l Or8o. 

(9) kbanger, mübadele etmek, - Oui, mon colonel. 
mukabele etmek; khanger blen - F..t-ce 11 que votre pere 
des ballea, biribirlerine ktı~nla est mort? 
mukabele etmek. 

(10) :Bonne intelllgenee, MJ'YV4-
ma, ma'terl uygunluk, do.ıluk. 

(11) cultiver, aık sık görilpıek, 
münuebette buhmmak; cultlver 

- Non, mon colonel, r6pond1t 
Ono. ıı n'a pas eu le bonheur de 
tomber sur le ohamp de ha.talile. 

Pula changeant de ton: 
une connaiııaance, bir t&nTIJID&yI - Si voua ven.ez en Coıwe pour 
temadi ettirmek, ilerletmek; culti- chueer, dit.il, je me ferai un plaL 
ver lee bonnee relatJoruı, doetlulr siı' de voue ııervtr de gulde. Et si 

be.ğlanııı kuvvetlendirmek. l madamolıtelle l'Otre fille alme Iee 
paysagea sallftgea, elle en troa
.ara ~ ebz~ 

O. Ap.ğpdeld dlllllelerl _...,. 
çevlrWa: 

Le oolonel demanda A Ono •'il 
etait ı\ W&terJoo. 

tı lui dit que oui. 
Le colonel dem•IMla si c'6talt j 

ll que llOll p8re ~ mort. ı 

Ol'80 repoodit que noo; que a>D ! 
pere n'avait pas eu le boaheur de j 
tomber sur le champ de bataille. 

Pula changeant de ton; il dit 
qııe a'll allait en Cone pour dıM. 
eer, n se fenl un plailir de lui 
aervtr de guide. tı ajouta que ai 
MademoiseUe .. m1e almalt Jet 

ı>e3'111P9 ll&U'ftll•, elle • tıoıu. j 
.eratt partout .. em. 

edi~ 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmın ı 

tanzim edip 
yeniden 
açmıştıı K.... •1111•, • •••• basar. 

Tlhiler ftMllllUl dlilır ;jtlftrİ ahr. 
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~ ... ,.~lardan çıkan Enidi g5ıiln. lainak için tertibat aldı. 
bir adım geriledi, eonra ka.r - - Orman hmı:zı mı? Bense 
dakinin bir kadın olduğunu başk('-... 
Ytnca: Gülmeğe ba.glıyarak sordu: 

- Vay canma, bir :tız! dedi. - Otomobilde.ki adaml:ır beni 
Sonra Enide: gördüler ml? 
- Sevgiliniz arkada, ~alılıklar - Hayır, zannetmiY".)rum: 

d ... Gidin, ona yardım edin. Bu Enid Cef'in düşllnceU bir hal al 
l'ıııanda nereye gitsem bekçllere dtğmı sezdi, ilkin eskfdenberi ~ 

orum. nrştıklan için ona biç çeklıımeden 

- ı_ tn.id cevap -;ermeden adam yardnn edecekti. 
~Yboldu. Ku,, kenC!.l kendine güle. - Hayır, sizi ynlnız kamyonun 
~· şoförü gördll. Otomobildeki iki Jti-

1 ~-~ Sevgilim mt? Acaba kJmi şiy11e, bir adama çarprp çarpma -
~Unek ,L,tedfğini anlamak !!. dıı·ıarma şllphe ediyorlardı. Etrafı 
:J'dbn?.. arr.dılar. Ben sizin orme.nn. girdi. 
Orınan 1ursiz-ıım ona gösterdi - ğ"nizi söytoylnce yolalrma devam 

iat!kamete doğru yürüdll. Biraz ettner. 
YP-rde ynt:ı.nı buldu. Cef: 

Otıarnı içinde yerde uzanan - Öyleyse iji. Beni taklp et • 
l'tıç bir adamdı. Alnmda ıue bir miıJ ol.sıılardı iyi olmazdı. Sustu. 
ara \'ardı. Fazla kan zayi ettiği F.µIa bir şey söylemedi, sonra tek 
1lirdl. Enid, ay I§•ğmm alt:nda rar devam etil: 

• araııyı g6rünce hem kGndisi, - Hemşire Enld; ben bumdan 
.. 
1 
nı o hayret ettiler. Erkek: bir an m-vel gitmeliyim; ayağını 

e lıai~Siire Enld, aman Allahmı, ı . is:: sakat. Otomobilin tekerleği 
• 11aı:nıyncağun geliyor. Galiba yümndet , gece ekspresine yet~ -

Us görü mek ı..ın istnsyona g'tmeliymf. yorum... "'' 
- Hıı.ytr Cef Varboro, benlm 'Yakınlarda otomobil kira.hyan ga-

a.k tabakıcı Enid Standiş, benim; raj var mı acaba? 
at burada ne yapıyorsunuz? - Köyde, buradan iki ldlomet. 
- &ni hAta uuklarda nµ zan. re mesafede köy polisinin oğlu mo-

. '1i.roreunwı hemşire? tooiklot sahibidir .. 

a - Evet, fakat bir şey daha so- _ Poll8in oğlu mu? Bu vaziye. 
cağını. D min otomobilin çarptl- timi daha kötUleşUrc.bilir. Hayır, 
ac1aın l!lı: mlyA:-ı- ?, 

u.uıu. olmaı:... Ba§ka bir çareye b~VUT • 
- :Evel 
~ malı, hemşire Enid. 
rke~ın soo temiz ve sakindi. En:d ona dü~üncell bir ta\"lrla 

ıı altat yıı ..:ı • -
g '"""nde gizliyemediğl ger - baktı. Acaba polisle temastan ne-

jn ~.bir lfa.de be~tt. Eni<1 tek- den çekiniyordu'! 

-; ~eden bu kadar acele etti
n 1 b1lnıek isterdim. 

Ceh Vnrboro, sanki d~Uncete • 
rini okumuş gibi: 

.- Bunu 'lb:e maalesef söyllye.: 
lYecetını hemetre Enid. 

• 11\r'.ı-boronun sesi. bu sefer ciddi 
• 'Enıd: 

- Ben bir kasa Iurn;ı veya eş· 
klya değµtm. ~ğ~ı .iimdl .sefaret,. 
haneye g!debil5cm bana lıllsnUka -
bul gösterirler •.. Polisle temas et. 
me-k istemeyişim de ... 

en 
- B r allAJı sem duydum, son. 
bir Çl~lık .•• 

. - Ben de ayni §eyf duydum. 
e olduğunu ben de bilmek ister. 
ını. 

- Demek siz de bilmiyorsunuz? 
"la §llkür. Tabancayı ı5izin kul
?liığm;zı tahmin ctm'ştim. 
- liarrr, bon sil8.h atmadan. 

• - Silih sesinin \"e çığlığın ne 
t-ı lde edebileceğini tahmin ede -
eı rnısn z? 
- Kat'i"'-·en Belki biri '-•aralan l! .7.7 • .7 

- li1:m zannedersem l>lüm de • 
\ €ı!!nıde Jarab dI~·e Enid Cef 
~boronun sözUnU ke~ti. Bir er -

\ hafif b!r yara için öyle çığlık 
Ofıttnıaz. 
~f. E:ılde: 
~ .._ l3unlan btr tarata bımkm 
\ı.'._ d"'ınin beni yaralıyı.n. adam 
"'lcl'? ı. 

' Galiba bir orman hırsızı. Bu 
~ ana girip bavvnnları avlıyor -

~trnanrn sahib: bunları ye.ka. 

- == 
~ Boyle bir şehri gözümün ö· 
~ l;eUriyorum da içindeki in • 

'-,rı saadetine gıpta ediyorum 
• 

.\ıaQ:ı ft b' . ti' n~ ...... ır saat bile geçmcmış . 
~ n?ire sokakta bir ,gürültO 
~ h..._ :Sırtakım sesler yüı;selme. 
l~ladı. 

fior.,. 'Ucıe~·a korkak bir tavırla 
"~: 

........ ~ 
edir bu gürültüler? 

~aı l"'-1 b' r..ıd .. 'a .~e ı gu. u: 
~~ lıırn sokak netamelidir de-
" ı.. ~a. Şu civarınuzdak• evler 
~ .. uıti 
ı.. '11111. ~ ilde orospu kapatmışlar 

<lfdu. Her halde o eve bir 
Yapıbnıştır. 

~ ~ &askın mı dediniz? Fakat 
~ ~ll~Uthiş, ne iğrenç bir şey. 

t aı.\ı,. tnahaıleıi bu rezalt.te fa· 
' J:'.. °'· değil mi? 
~ ~\ıet ı 
'~·~ · rnam. muhtar bfokçi. 
'ı~ toplanıp evi basa:-:ar. 
'l~~ekiler ne olur? 

-~karakola ıötüıürler. 

Enid gUlcrck sl5zUnn kesti: 
Bu adamı lvi tanıyordu. Karar§ • 

nı çabuk verdt: 
- Benim bu911sf bir otomobl • 

ıım var. E~er istasyona ~tıner,lz 
çok acele f.ııe ıdıt oraya götOre • 

bilirim. 
- Teşekkür eder.lın. Evet, ~k 

acele hem de pek çok! 
- 'o halde giclip arabayı geti -

reyim. Şu karşıdaki tahta pamı•k 
lığa gid niz. Haıır olduğuın vakit 
komeyi Uç kere çalarım. 

CC\ ap beklemedf>n konarak u -
zaklaştı. EııM eve va.kla.şhğı Vll • 

kit, kapıda bir adamm rsu rıözleri 
s~yledlmni duydu: 

_ Bay Stefenle görUşmek isti. 
yorum Reynold. Nerede ... Çabuk ... 
Bay Maksvel öldUrilldll ! 

Reynold, evin hademı:-si. bu ha. 
beri duyunca hnykırtlı.. En'd de 
hnyk-rına.mak için kendini zor tut. 
tu. Kalbi duracakmış gibi oldu. 

(Dcııamı tıar) 

- Ya kadın?! O ne olur? 
_Onu da Ush-üdara sil.erler .. 

Bir ddha İstanbul tarafına 6eçe · 
mez. Adı çıkar .. Baskında ''akala 
nan kacbndan herkes çekinir. 

Gürültü artınca, Cemal Ç~lebi : 
_ llıtiyata riayet edelim dedi. 

63Z d..ıısun. Gerçi bizim ev emni • 
retteaır .. Bekçilerin hepsi benim 
ada.-nuırımdır ama, ne olur ne ol. 
maz. Şu patırtıyı savuştunıncaya 
kadar ~usmak daha hayırlı olur. 

Ceınal ç.elebinin hizmetçisi ko
S8J(lh geldi: 
" _ .Beyciğim. gelenler bi:im evi 
sa.muşlar. Şimdi ne yapaca~ız? 

Ce.T.al Çelebi hala aldırmıyor. 

du: o~-~" _ 5P.r1 yanlış gönn ~~ıuur! 
BuraY3 hiç kimse el uıatamaz.. di-

yordu. .. 
Sazendelerden bın yavaşça pen. 

· aralı~ndan baktı: ce .. emn !!>' 
·- Aman çelebim. bahçe kapısı· 

Dl da~ Parmakldrlaı:m °"' 
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öNTöHAR 
Nakleden L. L. 

Bendeniz de bir zamanlar, 
HayrUnnisanm bana sadık kal
dığına kanaat getirlnoe intihar 
etmek istemi§ti.m. Ah, o Ha.yrUn· 
nlsa! 

O zaman daha gençtim. Feıa. 
ketimi kat'i surette sezince ha
yata veda. etmiye karar verdim. 
llk d~Uncem, onun kapısı önün. 
de beynimi patlatmaktı. Fakat 
bunu yapmamm bir skandal do. 
ğuracağını dll§UndU:m. 

Hayrilnnisanm buna gülme
sinden korktum. Görüyorsunuz 
ya, ölmeye karar verdiğimiz za
man bile, grurumuzdan vazg~. 
miyoruz! 

- Hayır! dedim. Patırdıya, 
gürülttıye llizum yok. Ya.ralı 

ku..5. ıztırabmı fundalıklar arka
sında gizler. Ben de bu §ekilde 
ıssız bir köşede ölmeğe gayret 
edeceğim. 

Bunun üzerine trene binerek 
tmıite gittim. Orada bir otele 
indim. Genç ve güzel bir kız ba_ 
na yaklaştı: 

- Beyefendi ne arzu ediyor. 
lar? 

- Hiç! 
Kamım toktu. Bir odaya girip 

uyudum. Fakat hiç te rahat bir 
uyku değil! Her an Ha.yrUnnira
yı sevgilisinin koluna girmiş ö
nümden geç:erken görUr gibi olu. 
yordum; o zaman derhal yatak
tan fırlar, duvarlan yahut kar. 
yolanm demirini yumruklardım. 
Çok uzatmıyalım, sabahleyin ya. 
taktan tUl'§u gibi kalktım. Fakat 
mademki ölecektim, bu beni pek 
alüadar etmemi. Hemen tp a
ramağa koyuldum. Kendimi as
mak için bir 1p bulmak kadar ko. 
Jay, şey olmıyacağnı sanıyor

dum. Meğer yanılmışım! Oteli 
altüst ettim ... Beyhude! Genç kız 
merak etmi§ti: 

- lpi ne yapacaksınız, beye. 
fendi? 

Nihayet aradığmıı buldum. 
Derhal otelden çıktmı, iyi bil. 
diğim küçük ormana gitmek için 
yola düştüm. Beni orada kimse
nin rahatsız edemiycceği ıssız 

bir yer biliyordum. Yürilrken 
Hayrünnisayı dü§ünUyor ve ipi 
muayene e<tiyordum. Uzunluğu· 
nu, mukavemetini ölçtüm. Tabit. 
istediğim gibi değildi. Azıcık 
kısayd•, ve pek sağlama benzıı,. 

mi yordu. 
Biraz ileride beni sinirlendiren 

başka bir hadise ile kal"§ıla.ştım. 
İntihap ettiğim ye.re gelince, bu
rada ba~ka birinin bulunduğunu 
hayret ve teessürle gördüm. O 
da ağaca birip bağlamakla meş 
gu1dü. 

- Burada i~iniz ne? diye 
sordum. 

Bana dönUp baktı: 

- Sizialikadar eder mi? 
Ben haykırarak: 
- Maksadınızı pekfild. biliyo. 

rum. 
- O ancak beni ali.kadar eder. 
Yüzüne baktJrn. Çok sempa

tik bir gençti. 
- Kimbilir hangı mana.5ız bir 

kadın için intihar ediyorsunuz! 
- Beyefendi! 
- Divanelik değil mi bu? Onu 

hallı. mUdaf aa etmek te istiyor· 
sunuz. Bütün a~lklar biribirine 
benzer. 

- Bir arkadaş nasihati ister 
misiniz? dedim. Bu ipi olduğu 
yerde bırakıp evinize gidiniz. 
Bir giin baıın dua edersiniz. 

Böyle bir tavsiyede bulunma. 
ma sebep onun ipinin da.ha iyi 
olmasıydı. Fakat o, ısrarla: 

- Hayır, dedJ. Ölmek istiyo-
rum. 

- Yazık... Öldükten 90nra 
pigman olacağınız muhakkak. 

- Fa.kat neden ölmek istedi. 
ğimi bilmiyorsunuz! 

- Tasavvur edebilirim. 
- Hayır; bir şey tasavvur e. 

demez.siniz. Taparcasına bir ka
dm seviyordum ve ... 

Derdiini nefes bile almadan 
anlattı. Daha benim gtbiydi. Bu 
müşabehet beni diişündilrmeğe 
başladı. Şevket - yani muhata· 
bıın - Jwnuşmadığınu görünce: 

- Sessizliğiniz, kaı<ırımı tas. 
vip ettiğinize delalet ediyor. 

- K.ntiyen! diye bağırdım. Hi
kayenizde, kararınızı haklı gös. 
terecek hiçbir taraf yok. 
Şevket gittikçe alB.kamı çek. 

nıiye ba§lıyordu. Devam ettim: 
- Her kadınlar böyledir. Er· 

kekleri alda.f4ıağa ~lar. Er
kekler de aldaWdıklarmı anla.. 
ymca hemen intihara kalkıgırlar. 
Fakat üurinden bir ay geçtimi, 
vaziyet değişir... Kendinizi öl
dürmen.iz neye yarayaack? Si~ 
bırakan kadının gururunu ok§a. 
maktan başka neye yarar. Kadın 
nar.armda, bir intihara eebep ol. 
mak ~k mUhimdir. ÖlilmUnilz. 
den sonra: 

''Ne yapayım, aptalın biriydi!., 
demekten de çekinıne.r. 

Bir hatip gibi konuşuyordwn. 
Hakikatte de kendimi müdafaa 
ediyordum. 

Nihayet iknaa muv(\ffak ola· 
bildim. 

- Beni ne ist.erseniz yapınız, 
dedi. 

Aç karnımdan çıkan derin bir 
sesle: 

- Hele r;Ukür, yarabbim! 
Haydi, şimdi vakıt kaybetmeden 
gidip yemek yiyelim. 

Otele dönd.ık. Heyecan inııana 
müthiş bir iştiha veriyor. Ye. 
mekten sonra Şevket: 

; ~ Topkap1.~~s~~avı~,a,;. gir~n . · -· 

. :.~'!:u'e~.§~~.~9l~1~~2!.~ 
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tünde asesler dolaşıyor • 

llizrr.etçı telaş.a ılave etti: 
- Sokak üstündekı kapımızın 

önü de insanla dollL 
Bu sırada yüksek bir ses duyul· 

du: 
- Çelebi 1 çık bakalım dışarıya. 
Cemal ç.elebi bu ses. duyunca 

birdent.4re sap~an kesildi.. 
- Bu ne rezalet! Benim evime 

ne h~kJa geliyorlar? Beni sokağa 
çağıran bu adam kimdir? 

diyer<!k sofaya koştu .. pencereyi 
açtı: 

-Ne~ 

-Rahatsız olacaksın, Çelebim. 
Fakat. ernır bUyük yerden<!ir. Evi 
aray:ıcağız. Kapıyı açınız! 

- Evde arkadaşlarımdan ba..~a 
kimse yok. Kimi anyorsun·JZ? 
Aynı ses biraz daha sert bir ko. 

nuşma r~ cevap verdi: 
- Biz, kimi aradığımızı biliy•>

ruz. Hele sen bir kere kapıyı aç. 
Çelebi hiddetle bağırdı: 
- Ben yabancıya kapımı aça. 

marn .. 
- O halde kıranz kapıyı. 

Bek!:ilcrden biri seslendi: 

l 
- Belim. kapıdakiler .v.&bancı 

T 
=es 

"Yırtlrlmış şaheseı 
(Bu paıçalaıı 

ihiimamla lopla9ınız) 
Bıt,yllk mlifıabalrıutıım n&tleel'11dlrecek l)C böylik 1!16-belaadan lılrlndli· 

ne bıtt•Nblı Bu mu..bıkanuı adı "Yırtılmı, pbeaer,.dJr. Hlı pare- parca 
edl1mlt ba tüHel'lo pıarçalarwı &oplıyacak, blnbirtne uysun sele
ça pa~ ~ bu şeheserın parçalarını toplı.vacak, bıribmne uygun 
gelecek bir surelte yapıştıracak ve meşlıu1 tabloyu orlaya çıkararak 
b~m~n han~ı !cssamın eseri olduğunu ve l:a12gı müzede bulunduğunu 
soylıyeceksinız. 

lU• mıı,..ı..ı...mmta ya~ ıey bundan ibarettir. Bütün parçalaruı 
.u;m tcımamlan!lıktan sonra on bq gün ıçınde parçulars muntamm 
b11 surette yaf>ı§tırauık vücude gctırdılınız resm:, tablonun TtSSamt-

1un tt!lvu t·e tablrnıun hangi müzede bu:w.du~unu da yazarak üzerirr 
de sarih isim ve adrtsmız yazılı zmı ıçıns koyacak ve zarfı başkası ta. 
rafından arıln•ıyacak ~ekildt mühürliyere.lı, 6 ncı noter Galip Binıo· 
le teslim edilmek üzere idarekanemıze teıdı edecek ve mtlkabilindc 
idarehontmtzdn sıra tır1marası taşıyan fıı1 numara akıcaksını.z. 

Zarfların içiut şımdı}'e kadm gCJzet,,,ızın başlılı ı.anında nepedf. 
ten ve 365 numaraya kadar da devam ··decek olan kuf)onları koyırur 
ya lüwnı )'Oktm. üunlar Oç mUııabaka blttiktdı ve mO&abııkalanta lıruand· 
dık1aa 8'>ftrıl bedlyeleı alınmaya gelliıdlti ıuad· göaterilettktlr. 

Mihnbakelnrda kazanmr~ bulun.an bır okuyutıemıa bize bu ku. 
(Jorıları tam olarak veremezse bütün hakkını zayı edeccğını bilmeli ve 
bunıarı bt.dclltrsnı odemelt asit~ dahı Joydasıı olduğunu bilml'lidir. 

Büyük bir fıraat 
fdarr.banemlz, mU.•bakalıımnrun lrolayb~ ve caztbt1ıl kart:ııunda böyle bir 

fırMb Kaçırmak taıeml.)"tleeklerlo bo.lunabUeceğlnJ. dilşOnettk ba Jb1Jertne. 
t1Wdlye kadar ceçmt9 kuponJan tamıt.mlayılbllmelerlne imkkn bar.ırlamtıtQ-. 
Bu (ibilerl, bu müaamka netioelenlp ele hal UU'flannı ldarebaoemlze tf1ıl1m 
edf'celilcrt zamana kadar blitüıı kupoobln becelleıinl ödemek IMU'ellle a.· 
rua.m!ısyabllecekJerdU. 

Yırblmı§ taheser 81 parçadır. 

<81) paf911ya •mlan l&b8ie.rlD p&r'81arı bl.ray :ı,ıncıe tamamen blttrt'I 
meye gayıet ecu1ece11ıu • . 

Hediyelerimiz 
l'ert1p «!dilecek üt mliılllbelaınm ftçlinn ile hall~ler "' becltyeltrt b 

zanaraklardır: 

ı - ET ! il tetrtnlnvel UN-O • 10 te,rfnlP\'\"6.I 1&&1 tıeneet lçlnck yaptı· 
rtlacak ve ayda mütaJıammU oldutıu kira tkretlnden uran tak&Jt· 
lerte mU..baJ<alanmm ctotyu balW~ne verilecek. Mt11abakalan 

mm doğru balleden blr ""iden tatla oluna araarmcta lsitlbiıtdJı 
buı.unıncıa ICur'a oekJlecıl'kttr. J 

! - ıoo lira nakld. [Evi ~~namı;runıar araıımda yenld('11 oektl00«>~ 

kor'ada kar.anacak bet ldtl~ teM\\U mtlklfatı. td klrlalr llra 1 
ı - ıo Ura l Tewlll mtlk.Afatnu ıı;azananııyanlar arunıda çc\tll~k 

!nU"Mla kHa......ı. bir eu,i,re. llraJlll pardelö almü aakkm 

ftlttD .., ıcuı. ' 
t - .. Un ( 'IO llraldı per*9t) atrmk t>aklnm kaza,,..,,ryanlar araanı 

da oPklleeelc 1n1r'lld8 azaıtMıak Od klıt,-e la er llrbk ru~ 
aı-11 llakkmı ,,. re11 ilan. J 

ı - Oert ulanlar araamdlı oeklleıııelll lrUr'ada ~ ldtfye birer iePll: 
Haber &bolttML 

ı - Gert klı&aola• araamda r-eldlecıek ıuu'Mla a ~ye alb n)'ldı eaa.,, 
aboaell. 

Bir taveiye 

1 - 81 parçayı blrtblrtne ynptefmnaya elfnlı:de etı ar cm ~ P3rt• im. 
laamadıan ııa~mayuuz. 

ı - Par(alann ı.enartanndau k~ye bıltlamadan bunu kalmea bh 
!Dukav.aya ttnkıılr otr k:layl11 yııpt~tırdııc•..an eonra kf'fllnli! "e arattırmala· 
nnız.1 bö)1ttıe mokan-aya vaprıttrılmıt ~larta )'&pınız. kJ llzl ince ldğı1 
KJVrılarak .. ,ırtmıt nlmıuım. 

- Size rastlamasaydım! ... 
Diyerek bana karşı §Ukran 

hislerini anlatmıya başladı. Ben 
de ayru şeyi dU~nUyordum: 

"Ona rastlamasaydı."ll ... '' Şevket 
ilave etti: 

- Hakikaten bUyUk şansım 

\'armış. 

Cevap vermedim. Bir aralık: 
- Yahu söylesenize, dedi, si

zin orada sabah sabah işiniz 

neydi? 

değil. Kay-mpcderiniz sokağın ba
şında sızi bekliyor. Fazla tel~ş et. 
meyin' 

Cerr.al Çelebi bunu duyunca bu 
dolal:m kayınpederi tarafından 

hazı:-~andığını an!amakta gt?cikme
mişti. 

Di:- gün defterdar ona: 
"-Gözünü aç! Kızıma hiyanet 

edersen, seni İstanbul içınc.ıe rezi' 
ederi-:n, dememiş miydi? 

Demek ki, kayınbabası onu çol, 
tan~~ takip ve tarassut et+..iriyor. 
du. 

Ce.'113.1 Çelebi kapıyı açma.rnak· 
ta ıs~.H ederken, asesbaşınrn emri. 
le k~rı omuzla bir hamlede açılı· 
vermi~1.i. 

Kapının ve arka bahçenm f'tra. 
fında mübal~asız yüzler~ ir.sar 
topıanmıştJ. Baskına yer.iterile' 
de işt1:-cik ettiğine bakılırsa dt-fter· 
dann, damadını bu tuzağa iüşfü 
mek i~ir, esaslı tertibat ald;ğı :ı.nla· 
plıyordu. 

Kır.armaktan kendimi ata 
madım: 

- Ben de sızın gibi intihar 
etmek niyetindeydim. 

Diye cevap verdim. İkimiz t.e 
kahhahaJarla gUldUk. 

O tarihi gün üstilnden kırJ.ı 

yıl geçti. Şevket!e ben hili ~ı· 
yoruz ve, vallahi intihar etmek 
ten vazgeçm olmakla bUyilk b 
hata işleclic1lmiJo;e kani değilim 

CemaJ ç,elebi o dakikada kendı 
den haşka kimseyi düşünecek ha: 
de 1t.ğildi. 

Luk:-eçya korkudan tıtriyordu 
Kendl ~ine kaçmak iftediği hald 
buna muvaffak olamamı~tı . Ba.!' 
kmcı!or üst kata çarçabuk çıkı~ 
!ardı. 

Lukreçyayı kimse tarumıyordı: . 

De~terdar. asesbaşıya: 

- Damadımın bu sokakta tut. 
tu~ şu küçük evde kadın olaralı 
kimı bulursanız yakalayıp kar:ıko. 

la getiriniz. demişti. 
Ase·ler üstkatı iyi~ s:ınnı~lardt 

Hiç kımsenin ka~asına imktlr 
yoktu. 

Lukreçya ne yapaca~nı bilmi
yordu.Herhalde Yenedildi hir ya 
hancı rolü oynryarak işin içinder 
kurtulacağını umuyordu. 

Oysa ki, asesbaşı. defterdardaı 
aldı!n emre gö~ çok ec;aslı tertib<?' 
almıştı. Defterdar R$esbaşıya: 

( Devt1m1 oor) 



BlLG1 KRINTILARt 

----------------------------------
Güneş parçala- t1 
yan ejderhalar 1 

Güneş gökyüzünde pınl pml 
yanıyor; toprak ta.th bir ıruk 

yağmuriylc yıkanmış, dağlar, en 
tatlırenklcr ı<'erisindc göz alıyor, 
birdenbire, hiç bı r alamet be
lirmeden, bütün bu muhteşem 

tablo kalm bir matem örtüsüne 
büriinüvedyor. Tn.th gündüz, bır 
an içerismdc, karanlık geceye 
benziyor, ufukta parlak güncs 
artık sönıniirıtür. Kocaman gü
nes gökyüzünde siyah ve geniş 
bir yuvarlak gibi gorunuy'Or. 
Kararan gökyüzünde yıldızlar u_ 
yanıyor. Her şey birdenbire 
susmuştur: Şımdi her tarana 
sessizlik ve gece var. Fakat yine 
bir nn i~erisind."', birdcnbiı~ yü_ 
ziiuden silinen güneşin bir kcna_ 
tmdan, altın bir ok gi'.bi bir ışı... 
görünür. bunu bir ikincisi, bir 
üçüncüsü takip C'der, ufuklara 
ince, parlak bir hilal çizilir, bü
yür, yeryüzünü, ufukta gölg ler 
içerisinde kalan dağlar müstesı1d, 
tekrar aydınlanır. Yavaş yavaş 
güneş eski hakim tavrını tekrar 
alır, parlar, y-..ınar. ycryiizünü 
canlandırır. 

bi!rdenbire kayboluverdiği za
man, ne kadar derin bir korku 
duyduklarını tasavvur etmek 
kolaydır. Onlar muhakkak, ar
tık güneşin b!r daha doğmaya_ 

cağına \"e yeryüzünün eOOdi kn_ 
ranhğa mahkiım olduğuna inan_ 
mL5lardır. Bu korkudan binlerce 
ve binlerce masal doğdu. 

E.c;ki lskandmavya'lılara göre 
gökyüzünde, tıpkı ormanlardaki 
geç kalmJş yolcuların peşine ta· 
kılan kurtlar gibi, güneş ,.e ayı 
kovalayan Mongarm ve Fcmris 
isminde iki kocaman kurt vardı. 
Ay ve güneş tutulduğu va.kıt 

kurtlann bu ıki yıldızı yakala
dıklarına ve pa:rçala.dıklarma. i. 
na.rurlardı. Kurdu kaçmna.k 
mümkün olduğu kadar çok gü.. "" 
rültü yaparlar, haykırırlar, ma_ .. 
deni eşyayı biribirinc vurur
lardı. 

Amerika yerlileri ay tutulduğu "' 
vakıt kamerin l1asta olduğuna. 
,.e öleceğine inanırlar, gökyü
zün.den yere düşecek ayın kendi
lerini C>Zeceği korkusiylc titrer. 
lerdi. Köpeklerin aya aşık olduk_ 
larrna inanan bu yerliler, ay tu_ 
tulunca köpekleri bağırtmak 

Biz bu hiı.diseyc kısaca gün~ 
tutulması diyoruz. Tutulan sa.
de güneş değildir, uy da tutulur, 
hem güneş tutulması bir kaç da.. 
kikadan fazla devam etmediği 

halde. ay kw.ıl bir renge bürüne. 
rek, iki saat kadar tutuk kala_ 
bilir. 

için kuyruklanm cekcrlerdi .. 
Köpek l1avlayı.~ aya ilanı aşk 
bir screnad olarak ka'bul eden 
yerliler kamerin ibu yalvarışan 

müeesir olarak gökyüzünde kal
mağa razı olacağını sanırlardL 

.. . .... . 
Bu manzaraya almkın olma

yan bütün tabiat güneş ve ay hı
tulurken fjaŞırmış gibidir. İtal· 
yan alimlerden Rikopolo 1715 
yılında güneş tutulduğu vakıt 

uçan kuşların yere ölü düştükle. 
rini görmüştür. l i06 da fon_ 
pelye de güneş tutulduğu vakrt 
kafeslerinde ~ı.kırdayan kuşlar 

.;anki gece olmuş gibi başl:ınru 

kanallarının altına sok"Jlluşlar, 

tarlalarda. ~,alışan öküzler olduk
Jan yerd~ durmuşlardır. 
Mc.şhur Fransız filimi Arago da 

1842 yılındaki güneş tı.itulma-

smda aynı halleri gördüğünü 

kaydediyor. Tavuklar lkömesle
··inc girmişler ve civcivlerini ka_ 
natlan altına nlmışlar. ördekler 
vüzdükleri sulardan çıkarak du. 
var diplerine sıt:7nmışlar, yara
salar uçuşmağa bru lamış, bay-
kuşlar can kulelerinin ü1.erine 
komnuşlardır. Kırlangıçlar o ka
dar çok !j3Şırm~lardrr ki so
kaklarda bunları el ile tutma1t 
mümkün olmuştur. Gün tekrar 
doğunca horozlar yeni sabah o_ 
luyormuş gibi ötmeğe başlamı~
tır. Güneş tutulması böcekleri 
bile müteessir etmiştir. Arılar 
kovanlarına girmişler. karınca_ 

Jar ~alışmaktan vazgeçmişlerdir. 
llk in~ann. böyle güneşin 

11 

GUn~ tutulıınca Hintllll'.r sahlllPro koı;nrlar, '\'O ~ kmlıktan ne yapacaklnn 

Peru yerlileri ise ay utulunca 
m bilmezler. Bn re im :2 fkfnclkftnun 1898 de günC15 tnfalm:lk littro iken 

Ba.narcsde, GnnJ lnydannd:ı toplancbklannı gösteriyor 

en tatlı kelimelerle aya yalvar
mağt adet edinmişlerdi: 

"Mama Killa, Mama Kına•• as 
ana, ay ana. 

Kristof Kolomp Amerikaya 
dördfurii sc-y<ıhati sırasında 
Ya.mayka adasında iken ada a
halisinden dfu.mlanca muamele 
göriiyordu. Yerliler Kolomp'a. 
ve tayfalarına ~iF~cek vermek 

istemediler !Kolomp kabile reis_ 
!erini çağırdı ve parmağiyle gök 
yüzünde parlayan ayı göstererek 
eğer istediklerini yapmıyacak o_ 
Iurlarsa kendilerini ebediyen ka_ 
merden mahrum edeceğini söy

ledi. Biı· kaç saat sonra ay karar
dı, yerliler gelip Kolomp'un a
yaklarına kapandılar, ebediyen 
kendLc;ine esir olmağa razı 01-
duklarmı söyliyerek ayı kendile. 
rinc b..qğışlamasnıı rica ettiler. 
Kolomp aya tekrar doğmasını 

emretti ve bu suretle yerliler ü_ 
zerinde büyük bir nüfuz kurdu. 
Alimler, burada anlatılan ay tu-

tulma hadisesinin 29 şubat 154 
tarihinde.ki ay tutulması olduğu
nu ve ayın &at yediden sonra 
Yamayka adasında tutulduğunu 
hesap etmişlerdir. 

danbcri ay tutulrn.alaı'l'Ilı evvel. 
den hesaplıyarak haber vermek. 
le şöhret kazanmışlnrdır. Çinde 
eski din kitaplarında gün~ ve 
ay tutulduğu :zaman neler yapı
lacağına dair tafsilat vardır. 
Saray müneccimi güneş veya ay 
tutulacağını haber verir vermez 
bütUn imparator ailesi sıkı bir 
perhiz tutmağa mecburdur. Gii· 
ncşin veya ayın tutulacağı haber 
verilen günün sabahmda bütün 
Çin zadeganı oklarını getirip sa. 
raya teslim ederler. Ay tutulun.. 
ca imparator trampet çalar ve 
semaya doğru ok atmağa ba.5lar _ 
lar. 

Bu adetrer Çfnde dört bin se
nedenberi devam etmektedir. 
Yirminci asrın başlarım. kadar 
bu fı.det dev2.Dl edip gitmiştir. 

Hintliler de ay ve güncs tutul· 
masından çok korkarlar, Hint 
rnüneccimleri yaptıklan gökyü_ 
zil haritnlarına ynlıuz bildikleri 
yıldızların adlarını yazmakla ik_ 
tifa etme1Jcr, bu yıldızlara düs_ 
ma.n olup onları kovalayan cana
varl~n isimlerini de yazarlar. 

1ptidai insan zihniyeti bu ha
diseleri birer felaket fı.Himeti o. 

Çinliler c;ok esk.i bir zaman_ larak ka'bul et.meğe çok mtisa_ 
ittir. lık çağda yaşayan insanla_ 
rnı her güneş ve ay tutuluşunu 
yeryüzüne bir takım felaketlerin 
geleceğini işaret saymışlardır. 

Tarihçilerin babası sayılan 

1 
Herovdot'a inanmak liizım ge
lirse Medyalılar 1.idyahlar ara
sında vukua gelen bir muhare_ 
bcd<' güne.>$ tutulmuş, ortalığın 

ı.arardığmı gören iki taraf eler_ 
bal silahlarını bırakarak sulhü 
imzalamışlardır. 

Peloponcs harpleri srrasmda 
dn. bir defa güneş tutulmuştu. 

Mc.c;hur Yunan hekimi Pcrikies 
bu sırada hir harp gemisındc bu_ 
lunuyordu. Kürekçilerin ürke
rek kürekleri brraktıklarmı gö
ren Perikles kürckc;ilerden biri
sine yakla.cmuş ve üzerinden çt. 

kardığı paltosunu kürek((inin go. 
züne tutnrn.k "budala, demiştır, 

giikyiizünil saruı göstr-.rnıiycn 'bu 
palto ile güneşi biztlen saklayan 
go!.ler arasında ne fark vardır., 

dilmiş olduğu için hükCımet köy 
papasfarma "bu güneş tutulma
sının halk üzerinde maddi ve 
manevi tıiç bir tesiri olmayaca
ğına, sari hastalık, harp sebe-bi 
olmayacağma" dair halka nasi_ 
hat vermeleri emrini göndermiş_ 
tir . 

Şimdi de sözü birnz alimlere 
bırakalım: 

Uzun zamanl:ır i?...1.h edilemi_ 
yen bu hadisenin bugün gizli hiç 
bir noktası kalmamıştır. Bugü
nün rasathaneleri bize güneş ve 
ay tutulacağını zamanı dakikası 
dakikasına haber verir; yex- yü
züne düşecek gölgenin genişliği
ni hesap eder, ve bu tutulmasın 
görüneceği ve görünmiyeceği 

yerleri bildirir. 
Çok basit bir misal bize bu 

hadiseyi kolayca anlatır. Ya.nan 
lfı.ın.banızla yüzünüz nrasma cli. 
nizi koyunuz, hiç bir şey göre. 
mezsiniz. Gün~ tutulmuştur. 

Lambanızı aı·kanızda bir yere 
yerleştirdikten sonra elinizi yü_ 
.zünüzc karşı tutarsa.nız bu scl'er 
eliniz karanlıkta kalır. 
Uı.mbamz güneştir, elimz ay

dır, sizde yersiniz bu takdirde 
eliniz (yani ay) lamba lle vücu
dunuz arasına (yani gü~le yer 
arasına) girerse gün~ tutulu
yor. Vücudunuz (yani dünya) 
lfunba ile eliniz arasına (yani 
~le ay arasına) girerse ay 
tutuluyor. 

1eselenin fenni olarak iuıhı 
da kanslk bir şey değildir. Ay 
nıanı ekini kat'edcı ken on beş 
günde bir d<>fa güneşle dünya a_ 
ra."ma gırer. On be~ günde bir 
defa da dünya gi.ıncşlC' ay &ra_ 
E1mda bulunur. Eğl'r bu hadise 
lerin nıku bulduğu srrada ay, 
güneş ve dünya aym müstakim 
hat üzerinde bulunursa güneş 

wya ay tutulm:. vaki olur. 
Güneş tutulması cok kısa i>ır 

zaman sUroüğü için tetkik v 
müf_ia.h<-de çok güçtür. Yeryüziin 
de en umn süren güne~ f utulma.. 
lan 1868 de Malaka adalarında 
görün •n ve 6 dakika 50 saniye 
sün'n bır güneş tııtulmasiyle 

J 902 de Madagaskar adasrnda,tı 
6 dakık. 30 saniye süren güneş 
tutulmasıdır. 

-. r .-._ _ '...U.-mı, "'sr.ılnl' gor<lilğuııüı. *'Jdcrbu.nuı gllıtt"Şi l•:me. 
~141 d-;'tdtı ~nırl:ır. 

ltoma ve orta zaman A vru?aSJ 
da ay ve güneş tutulmasmdan 
<'ok kork'1rlardı. 1654 senesinde 
k1 ga'l tutulması Pruiste bir 
panil; yaratmı~hr. 1764 t.c güne_ 
ı:;,n tutulacağı evvdden h('!f;ap ~ 

Halbuki bu manu.arayı alim
lerden l>a§ı:a seyretmek istiye:n 
n(> kadar eok mc-rnklılar da VRr-

1 l'I lr 2 T. ....... '1!U1 
:=::sm: ::s:s: U! !Zd,. 

\ .. 
Bat, Dif, Nezle, \ Grip~ 'Boma iima 
Ne~alji~ Kınkhk ve Bütün ğnlarınızı Derhal Keaer 

gende 3 ut• lınabllir. TAKLiTLERiNDEN SAKINtNtİ; 
\' F.ROF: PULLU KUTC'r.~Rl ISRARf.A ISTFVl"1111. 

, ....... , .................. lim! ............. ... 
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POKER 
Traş bıçaklar·ıa 

Traş olmak ·r 
zevktir 

Tra: tan ı;Qllra cilde ~ nnıWık 

'cnne.z. Yü:r.ii yumu~hr. 

Her yerde ısmrla Poker Trru 
bıçaklarını isteyiniz. 

--

r"1fl/ll------J 941 IKRAMIYELERf-

T. ış Bankası 
1941 küçük 

I asarruf Hesabl!ln 

IKRAMiYE PLANI 

ı adet 2000 Liralık - 2000.-LJJ" 
1 • 1000 • - 8000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
' • 500 • - 2000.- • 
Q • 230 • - zooo.- • 

im • 100 • - ~.- • 
~o • 50 • - t<ıOO.- • 

800 .. 00 • - 6000. - • 

Ke~delcr: f Şubat, 2 Mayıs, 1 Af:J' 
ı.os. s lkincltcıınn tarihler..nae yapıl 

...... _. ............................. Dlll ............... w:. .. ~ 

Dikkat 

lsmail Hakkı Koç 
Gazete \"C lHccmı.uıbr ba.)11 

1Lteclğinl%, bütün azctc, mccmuıı 
ve k!laplnnnızı burrıdan keılnylık 
ta temin <'deb:Jlr ınııı:. 

dır. Ha.zır Bırası g<'lmişkcn b"r 
de fıkra anlat.alım : 

On beşinci I .. ui dcvr nde Paıis
li kibar kadınlar bir güneş tutul_ 
nıasını seyretmek üzere rasatha. 
neye girmek müsan.desini aldı_ 
lar fakat tm =:.etlerıni yapma~ 

için çok gec; kaldıklarından ra
sathane kapısına geldı'deri vakrt 
güneş parlamağa başlanı-:ıştı. 

Fakat kadınların rasathaneye 
girmesi i<'in müsaadP. almm olan 

• 

Şehir TiyatYO~ 
t-e~tJaeı Dram kııuı' 

Glindih: 15,SO ~ 
Akşnw '?0.30 

Meşalelet 
~ * • 

lstlklAI 04ddes1 koınOOt kııınııııd' 
Gfın!fllr. ı:;.so da. Akşam tll-"1 11 

Kiralık Odalar 
Ber Ç'On gişede çocuk wm~ 

için bUct nrtllı ~ 

Beyazı: Ldlcil, A.ksara-:y ~ 
111 ve Topkapıyn otob1.l.e te::ulO 
mm:ıtur. 

=====:::::~ 
genç bir markı gururla''~ 
madamlar, dedı, rasath uıc d 
dürii Mösyö Ka..~ı do tu~ 
Hatırım için güııe:şi bu- d f :l 
ha. tutturur.,. 


