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Balkanlarda 
Sulh f 

vvvvvvvvvvvvv 
Mihve'r dc>vletlt'ri ile lngiltı>rc 
hnrbin Balkanlara sirayet et
memesi hususunda mt:ttefik bu
htnu) orlarsa orlad:ı n mesele 
knlır? Balkanlarda baıı> istiyen 
hiçbır devJPt yoktur. Binacna. 
IPJh bumda harp çıkmnmasmı 
Alman) ıı ve ltalya ıle İngiltere 
cidden arzu ı>diyorlarsa faali-

italyanlar 
Yugoslav hududundaki 

Fiume 
şehrini 
tahliye 

ediyorlar 
. 

Alman ve İtalyan 
elçileri Belgrattan 

ayrıldılar 

SON 

2 N 1 SAN - 1941 

RugluıkU mel'88lmde lstfklAI marşı 

AAVADISLER 

ÇARŞAMBA 

... • • 

Yazı ışlerı 1 eJ. 23872 

I ı:• . . 

Binlerce yedek subay 
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Kahraman ord•J• 
lltlbak etti 

}'E: tıerinc nıhayct vermrh-ri 

1 
muralların.ı ermclPri ıçin küfi 
gelır. Balkanlnra harp ı;:elecı>k-
" rr uh r· ) d •\ it'tl r \'UZfindt n 
~ kt . 

"""vv "-' ~. 
Yugoslavya_~ 

Berhne hususi .... ;-::=~aıçm bir murahhas 

Veni subaylarımız Taksim 
meydanında bir 

geçit resmi yaptıiar 
Okuldaki ders de"Telerini mu

vaffakıyetle bitiren binlerce y(• 
dek subaya bugün diplomaları 

Sabah saat tam onda yedek 
su y talebeleri Taksim meydö. 
nmd.a abidenin etrafın.da dizilmi~ 
bulunuyorlardı. Biraz sonra ban 
donun İstiklfil marşım çalmuı 
üzerine yedek subaylar ve Tak
simde toplanan binle-oe tiatk 

Do.t. düMlllan, bütün de,h·tler, 
Öf)e görüniiyor ki, yalnız bir ey 
dt ünü~ orla.r, isle rlni güf:lerlnl hı· 
~ı la.r, harbi unutmuşlar, )al
llız bir ~eyle me J.,rul bulunuyorlar. 
'- da harbin Balkanlara yay.ima.· 
lltna mini olmak w~ Halkanla.nn 
llllJhünü temln etmek nıl"Selesidir! 
"-lkanlann bu kadar muhabbet 
\'e itinaya liyakat kespctmesl ıwa· 
ha nedendir~ Acaba muharip dc,·
letler harbin ne büyük bir ifet ol· 
.._iuna kendi memleketlerinde 
"iradıklan ~rarlarla anladılar da 
~f'rinde derin bir ahlit.i ,·e in~ 
lal his uandı '\e bunun nl'ticesi o
~ m; hic} olmazsa Balkanlan 
~ felilmtinden masun tutmak 
~ileri için bir ,·azlf haline gel· •r 

gönderdi 
Belgi-at kabinesi 

Bırvatıarıa uıaıtı 

Yugosla vyada 
seferberlik yarın 

tamamlanıyormuı 
Dem, 2 (A •• '\.) - Havas • Te

lemondia.I: 
!5'içre telgraf ajansmm Ro

madan aldığı bir telgrafa göre 
Bclgrnddaki İtalyan elçisi, elçiUk 
:i§lerini bir maslahatgüzara hıra -
kara.k, Yugoslav hükumet mcrkc -
zinden nyrılm,ışttr. Romada. elQi -

(De\'amt 4 üncüde) 
l!!fn ı.Jr 'e hil."lllctıni bllme)iz. 

>-t ortada büyük lr garibe ,.c lngı·ltere hariciye nazırı 
~ halinde bir f;e)' J!;Öriiya
~ ld o da g<'rok nıth,•orin gerek 

illgtlıcrenin Balkantinla sulbü mu
barua taraftan ko,jllmelerldlr. Bi
llhılrlerine can dlşmanı ola.o 'e 

Edenin 
Belgrada 

~UI biri ;zilmedikç.c 8Ulh . 

hıMna:•nna huUn balunam11-.n •tt·g"" 1· teeyyu·· t ~Jetler harbin Balkanlara. sİra- I g 1 1 
tet etmemesi hesusunda lfüfak e 

dl1orlar! etmedi 
HUseylft Qahit YAl,çJN 1 

(Denmı 4 ünciide) (Yazısı 4 üncüde) 

"Yiırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

.; 

tstanbullcomutanı, örft idare komutam 

BERLiNE 
OldOrOcO 

hava 
akınları 

Halk arasında· derin 
bir yeis uyandırdı 

Bir mtlb mmat 
labrlllaımın 

Afrika cephelerinde 

Eritrenin 
merkez şehri 
zaptedıldi 

--0-

·Jngilizler şimdi Kızıl
denizdeki son Italyan 

limanına doğru 
ilerliyorlar 

(\'azı!>ı 4 iincii<lt') 

IDlllA'llı blJlk 1 .T.ALYAN 
telAlata sebep oldu 1 

Londra, 2 (.\.A.) - Oft: 
1 DONANMASI 

SözUne inanılır membalardan alı. 

nalı haberlere göre, İngiliz hava kuv. 
vetıcrinm Berıln Uzerlno yaptığ · son 
bUctım;ar, lildUrUcU bir tesir yapDUJ
tır. Bombalar, yangınlar ve vukua ge. 
len basarlar, halle arasında derin blr 

' yeis uyandırml§lır. Berlln mahilllelo-
rlnden birinde mühimmat :Cabrlkalan 
1nglllz bombardıman tayyarelerinin 
mükemmel ateşi ile parçalandığı za
man, bUyilk miktarda telctat olmuş. 
tur. S.S. kıtalan, bir çok kimsenin 
hasarları görmesine ve ölen akrabala
n hakk1mda haber almak üzere bek. 
lcmcsine mani olamamıştır. Bu kıta
lar, halkın, enkazın kaldınlmasmı ve 
bu enkaz arasmdan ölUierln çıkarıı. 

masun görmelerinin de önUnc gcçemc 

miıttr. 

Vişi hükumeti 
Amerika hariciyesi 

vasıta sile 

. ingiltereyi 

1 protesto. etti 
(..,...., 4- ..... . 

Yugoslavya harbe . 
gırerse 

Adriyatikte 
b:le ingiliz 
Donanmasından 
kurtulamıyacak 

İngiliz amirali "sene 
sonundan evvel ltalyan 

donanmasının işi 
bitirilecektir, diyor 

(Yazısı 4 ünriide) 
c 

'ı' TUNA 
YILDIZI 

veriloocktir. Bu münasebetle bir 
merasim programı hazırlanmış 
ve programa göre de, merasime 
sabahleyin Taksimde başlanmı.~ 
tır. (Dfmunı 4 iiocöde) 

PARTİ GRUPUNDA 

Başvekil 
Şekere yapılan zam 
hakkında izahat verdi 

Geceleyin Tarih Fakültesine 
.taarruz eden ve mahalle 

bekçisini yaralayan bir subay 
Hakkında Rtlkimetln vertUOI 

ızabatte tasvip edildi 

Hadıseıerın 

Tetsır 

MATSUOKADA 
UOUISUZLUK MIJ 
VAR? 
Yazan: Hasan Kumçayı 

1\lat .. uokarun \' nıpa ziyareti 
mih' t•r de' Jetleri kin ui{un;uz gel
di: Japon dhJlomatı Berlinr a~ak 
ba-;tnıı.!Sı ile l'u~oshn ~ a lıükuııu~tl • 
niıı uı;lü pııkt.n ko~du~ıı hm.a. bo

zuldu ; R-Oma~ıı 'u.rdığı gün de in
giliı. t-01ıları ilt• A'ktlenizdt• itall&n
lann üç krm"3zör 'e iki t-Orpitolan 
battığı haberi duyuldu. Amerika· 
hlarm tngUtercye para6J7. yardım 
karan vermelerini mucip olan !'e· 
beplcrin ba.5mda Almanya ~ ital· 
y.-.n .ı~ lltl ..,.. ~ ilan 

(l aıı .. ı 4 üncüde) 

t•tnıeleri bulunduğunu da . biliy<r 
nız. 

Onun için hu ı;i<li ol le gO!iteri
~ or ki hlr ~ün llltıcrlc Muo;oliııi 

rhnıpa dl'\ letle.rini liçlu paktıı 

ku~ mııf{ıı ıığra:o:>twak l f'nle galiba 

kf'ndill'rl Ja1>011~ adan aynlarıtk 

tekrar ;ı..;u ııaJ.t J'f'jinıine dönettk. 
ı~,.,a .. rıı mih\ erı·ilerin bu tancla ha· 
rr•ketlt'ri hem ıımf'Ji, h<ım <le da.htl 

makul olur. .ı ıııH>n) a hiçbir '-akil 
Jn~llt.crc 'e nıerika aleyhin" 
harıı ilin edt"<'<'k dPğUdlr. O, 
ınüınkiio olurstı ii<'Jü pnkh kendi 
iıeı.abına l'7.a'k :sari.-ta bfismar e· 

deccktir. 

.\imanla \C ltalya daponyadMt 

~·ardım günnck ha.lalhıden neıkr 

dar erken iktırtulurlanıa' zararla" 
da o oh!pett... az olaMiı ıPi.pM<ıl> ... 
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Koç Ahmot iğer tarafın pencere ve balkonlannı 
da gözden geçirdi; fakat Rozitayı göremedi. 
''Şurada oturalım!,, dedi. 

- Elbet... Berjadaa sonra yol 1 - Onun vatanı da buram dejil 
ciftllğin içinden geçer, pto da h~ mi? 
ınen oracrktadrr. il'&kat o kadar - Hayır ... Seven bir kadmm 
yolu yaya gitmek bir meseledir. vatanı sevıtUalnln lrueairdır. 

Hem ılze atlı olmak ne kadar ya• - Erkek için de b6yle deill 
kJ§acak ! midir? 

tlri.sl de bıriblrlcrlne baktılar, - Hayrr... Çthıktl kadın için, 
Gamarz Ali: 

- Dofru eöyJUyor, fakat n~ 
de bulmadı? 

Dedi. 
- Çok kolay. Bır eaat sonra 

Garllnaya varacakmus. Buliln o • 
nıda hayvan panayırı var: yoJ ıı.. 

tünde nalbant P'reakoya ufraym, 
benden bir aellm MSyleytn, lltedl
ğiııJzdPn ll!.ıımı bulur! 

- P ki. .. TeıeLldlr ederls? 
Dcdifl ıtbl yaptılar ve d~ 

gibi oldu. 
!lrt yabancı Garllnadan dvari 

olarak çrlrt.Jlar; akpma dofru Ber 
jaya. vardılar; şehrin kenarmdald 
bir otele indiler. 

Koç Ahmet gece de ;yola deıvam 
Ptm"k latlyordu; fakat arbdqr 
bun~ itiraz ediyordu: 

- Gece yolcuları göze çarpar; 
şilph uyandırrr! 

-18-
nu YOLCU._ 

Berja portakal bahçeleri orta • 
srnda kUçUk bir tehh'dii Koç A.b. 
met günün ışrldarıyla beraber o • 
telin küçük balkonuna çıktığı za. 
man havada tatlı bir IU'lnlik, ~ 
muşak bir portakal kolru8u duydu; 
her t ..... rtan horoz .,. kt11 sesleri 
biribir'ne k&rlfıyordu. Çok pçme
den yollarda her clna hayvan ve 
insan katil ' en glSrU.nmefe, sGn • 
tilk hayat işlemeğe bqladı. Gam. 

8IZ Ali uyuyordu; Koç Ahmet ODU 

dUrttU: 
- Bak ne gtlael!.. Uyku her 

yrrd ve har saman bulunur; fa. 
kat bu manzara bulwımu! 

Gamm aldırmadı ve 10la dASD
dU; ayni zamanda mnıldandı: 

- K "- çalmak tehlikeli bir it
tır, böyle lflere baelarken !l!Onı -
kün olduğu kadar fazla dlıılenmi§ 
olmak IAzmıdJr. 

- Şunun a8yled1~ llfa ba)c: bil 
hmıtzlı~:ı mı gidiyoruz? 

- Ya nereye? .. 

evvell Hvda, sonra vatandır; e"' 
kek lçtn evveli vatan eonra sev. 
dadu! 
Gamaıs Ali dellbnlıyı dikkatle 

ve byretle atbdQ: 

- Sen HVd&1J olduktan IODl'a 

lliın gibi koaUflll&P bqladm ! 
KOQ Ahmet hep pencerelere be. 

kıyordu: bu sırada ftdlye bakan 
balkona tıknu bir 1ı::adnı çıktı; de. 
Ukanl. Donna Marprttayı tanıdı; 
Gamaıa Ali de taJUJDJIU: 

- Kaynana. .. 
Dedi. Öteki blçbir ıey tayleme

df; atmı yavq]attı. Bu sırada 

tam kapmm hlıaamdan geçiyor -
lardı; orada kapalı kapmm önün
de ilci asker karıılıklr nöbet bek. 
liyorlardı. 

Koç Ahmet difer tarafm pence
re ve balkonlarmı da göıden ge. 
çirdi; fakat Rozfta:'l-'1 göremedi. 

- Şurada oturalım r 
Dedi:. (akıt Gamsız Ali kabul et. 

mcdi: 
- Acele lıe ıeytan kanpr! 
- Ne yapacağız! .. 
- Sabırlı ol .• Bakalım tali ne 

,a.terecek. Yamda bir han bu • 
Jursak orada kalrm. Buradaki ~ 
kerlerin vaktiyle bizi Alınerfyada 
s&rmllt olanlarda bulunmur ihti
mali de vıt.r. Belki Ameçl yahut 
Santo da bUT&dadlr. Hele ÇAVU§ 

Konkitonun 'burada olduğuna hiç 
ftlphem Xoktur. 

- Bizi heme!! tanryacak ?eğil 
)'&. .. 

- Ahmet, eevda emin eöaleri
nl kuartmıt: beni dinle! 

- Peki... Dinllyonun. 
Hlc; konucmadan yollarma de • 

vam etiller; tek kemerli tattan 
bir kOprflyU ge<ttiler; bir zeytinlik· 
ten aonra çiftlik hududundan ~.ı1'. 

tılar; eolda bir ban gördlller. De. 
nıJnfienbel'i dalgın ve aptal görQ. 
~en Gam11ız Ali: 

- Şimdi ben attan dUşecefim, 
ıen de kalclınr oraya kadar götU· - Bir zavallıyı hap'aten kur • 

tarmağa ... Bir genç kıza htlrrlyett. rllrsUn ! 
ni V"'rmeyP .. Dedi. Koç Ahmet sebebini &0r. 

Bir çek~te yorganı yere attı ve mala vakit bulamadan arkadaşını 
ilave etti: yerde gördü. Sol bacağını ve kal· 

- Çabuk kallı:, gtdlyoru! p.amı tutarak inliyor ve yüz\bıde 
U• :ı3m getirdiği tereyağlı ek • derin bir nıtrrap okunuyordu. 

mek en portakal ~tinden bh' - Ne oldun; ıerçekten ağrıyor 
' mu? • 

parça 11: Gam11rz Alt adet! ka':9 - Bazan <;ok antalam; ne söy .. 
nmı doyuruyordu; atlanııa bindı. lersem onu yap dlvorum sana. .. 
ler; sUrUp gittiler. ı Yolun ueundan dart b9' atlı &"• 

Yolda atlı yahut yaya giden rUndU; Koç Ahmet atından ' -:~. 
köyl..ıl rden bir lk1alne Don Alva· arkadqmm l!IOl koluna ~!mı!~: 

t d ..tdild: kaldırmıştı. Ayni zanı!!.nda atların 
ronun şa osuna ora an mı e• '• yub.rlarmı tutm11ııtu. Yolcu'ar vak 
ğini sordular; yanılmadıklarını an- laştrlar ve no ol<luğunu !('lrdu'ar. 
!adılar. Dellkanlt: 

Bir ıaat sonra ortaamda."l gen.iş 

ve derince bir derenin aktığı yem• 
ye3il b'r vadiye ulaştılar. Bir ta. 

( De11am ı var) 

rafta sonsuz gibi görünen porta • ı Tan 
kal bahçeleri. bir tarafta c.;ettt ~'· M. Zeke.J1ya FJerteı .. Atrtkadan Alr. 
§it mcyva ağaçlan, zeytin orman- denize ve Balka.nlara., baflıktı maka. 
lan, S:'.U'armıl! tarlalar, yeıll ~ lealndc ezcümle cıJyor ki: 

. . tl 1 .. Arrık1L ,,.,. Akdenlzde düfman t.e-
ze ba.hçelen, meralarda o ıyan mlzleyen tnımzıeıtn flmcll de B&lkan-
koyunlar ve sığırlar; eurada bu • )arda mlhVf' r devletlerlnf' kartı yeni 
rada çapa yapan. çift süren, a • bir cephe "unnakla ınetsal oldutuaa 
ğaçlan aralıyan çiftçiler vardı. Yo ,ablt olu•, r.nız. lngtlhr. barlclye num 
lun kenarında. ve bir yamaçta kır• Mister F..d•n ve renelkurmay bqkanı 
mm gato yükseliyordu. Buraaı 1 gPncral Dll'ln tekrar At.bıaya d6nme. 

• lerl dol raclan dofNYa Balkanlarda 
mazg ııı. kulelı, toplu ve hendek- Almu latllbma lca1'fl lcurulaeak oep. 

ll blr kale değil, kırmızı tuğladan he l~ al&kadar o11a gerektir,. 
yapılmış, geniş pencereli, gen.iş 

balkonlu, bllvük bahçell ve yeşil Yeni Sabah 
ağaçların ara.sına yan yarıya gö • Hll$eyin Cahlt Yalçın "Btltun Av. 

· rupa., lııltlıklı makalesinde Avrupa; mUlmUt. etrafı du..,-arla gevrilntli nm oug1lnkU ,·u!yeUni tahlU etmek. 
bir villa idi tedi!'. 
Gamsız Ali orayı hayran hayran Kwa&rrir mlhver devleUeriDln bU. 

seyretti: tün c&yretıertnlıı Avrupayı kendi a. 
- SenJn. kt11u ne güzel kafese vuçlan ıçtne aldıktarmı. Avrupa mıı. 

ha •-'·l ı leUerbıtn Rısa w muvatakaWe tek paeı.uuo;ı er ... 
_ Dedi. ~dalı tb&ret mUttebtt. mOte.udt 

ve memnun bir be~t \'Qcuda pUrdllr. 
- BUlbWtı altın kafeee koy. lertlll dODJaJa lnlmdırmall ..,..._ 

mU§lar; ala ntaA. ah vatan! de- ı m&tul bulun.dutunu kaydederek Aft.. 
m1t. 1 padaki Alman ıaµıAamı cDıa.ıı efkl. 

- . 
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, . ~f,A~ g.. l Mısır fiatı 
't~ N -- Stt; 'ftouit VeHlttlw 

=·m •:a•;zwww • fllKU 8Ü~tldlldl 

1 Milli şet 1 şeker llatlanaa 
1
. Yagoııav Brabnı 1 Bu sabahtan itibaren 

Karadeniz 
mıntakasında 

Ziraat •ekileti 
tıllrlll ıtuıır . 

ıa~İ tı~t;J~Y~ 10 krı. zam edildi 
· mübapa •• teniat 

yapacak 

rin hWcUmdarhğı ele almaaı ı l. 
nuebetiyle Reisicumhur Ismet 
lamet lnönU tarafmdan kendil.
rine telgrafla tebrikltta bulunul· 
m111 ve mtlprUnileyb de sam: nl 
teşekkürlerini Reisicumhura tel· 
7,nLfla bildlrmi.ıir. 

Yoksul tale
beye yardım 

Aüln. ı (AA.) - 'l'lcaNt .. 
WetbıdeD teblll olallmattar· 

· 28 ayılı kOOl'Cllll&Qaa kanıt • 
Sınai mlıııııılırle 1111er taalrlerl nm tilıtnct maddelllyle ttcant ... 

d ide kllettne mnd11 ~ tstlaa-
iD alqama il& ar Jae;maae Ylrlll r cteD mem111ıet1n ı.tbca t.tihlal ve 

• · lallblü b5Jpler1Dde Mlllrm top • 
Ankara, 1 (A.A.) - Koordfııu7aG 1 DUD 1 IDcl ma4'M'Me tarif edilalt tan uaml 1&tJI fty&tlan ar ·ltda 

beyet.lniD 130 1ayıb karan m11dblw bUIWWI mlh11111l9rdlr. 'l'ud tılr mad ~ oldula ...... telblt o-
ıeker fıatıarma, 2 Niaıa lHl Çar- duJD terkJbtDI. nafım. hı--• de- lunmqtur: 
ıamba sı.bahmdan iUbarm, kiloda ıo ltfUnnell mnt1119 maaaaı madde 1 _ Samsun " Çarpır.~~ 
kuruı zam yapıl~ oldutundan tıa- .acu ıa pttr. mD••••\eldlr. dbe an mmmn toptan uaml 
dema §tker alım aatım muameleleri ı clılu Palı alrpmrnde:D eYft1 •td9 1&tJilarda kilo111 T kurut 2& l&ll• 
bu um eeaılanna JÖN oereyaa ede. iDii Ol\lfo ta beaQI mQft.eNIM t.telbD ttm, bmlt ve Akpkoc&da T kural· 
cektlr. veya ~ maball• leYUdllml tar, 
Şeker alım 1atımı U. lftJpJ eda ,.,.ıc a-71 eUnde buhmaa teJWter 2 - Bqlıca lltlhlü mmtabla. 

b• • ... • d • ıerıe ff.kfrl lmalltuıda lptld&S wya baJt taratlDduı wrtleoell tıeyunıme· rmda mmrm toptan uamt l&tlf 
Himaye ırlıgı yar ım ta11 tr.ıadde oıaru kuııanu mnaı mu ~ dercOJuıaacaktlr. Sa.YıJer bu ,.Ur. t1yatıan, btrlncl fıkrada yurlı 

niabetini yüzde yüze uae&eıer. 141111 Korwuva k&Dununuı; ıertA aat mlum -~ &brl&r. merktslerln .... ftyatıarma haki. 
ınua::lC!el 31 !Det maddealıle t.Pftk&D kt muraflarlyle en ~ ybde a 

çıkarmak için ı Nisan Salı akp.mmd&, ticaret.baM ı Nlaan lab •'tfl•=•• ....a • llllbetbıde blr ttcaret paymm Dl-
1' IJll tedbirler ınaıua.. depo, ambar, fabrika ve una,. tJbmt " ........... teallm ~ .... suretfle buhuaur. 

lAltıaneıertnde. fUbe, koın1ayonc:u " ıı.... 3"01• çdlanlmlf. 1tAl b&1ıla .. a - Sair latthlal mıntakalarmm 
aı IJ or OlCentalan ııesdtnde " alr yv1erdt UndeD çıluq .. l&kal mQfı.rt, eUM toptan uaml llUltr flyatlan, bl -

mevcut ıekerlertntn c1u. miktar n varmamlf olan .. kerleP m1l7t.rl,. rfncl ve ikinci fıkralarda ı:!iSSte • 
slkletl411 ve bulunduk.lan yert •tereı.'" varclıtı gllaü takip eden IUDUn ~ rilen fi.Yatlar.:ı nazaran fiiU nr'.il 
cek :ıi? beyannameyi 2 NIAD ~rpm mma kadU titr be)'amıame ile 111a· masraflımnm tenzW suretiyle ta. 

llkmekteplerdeki yoksul ço • 
cuklara yardım cemiyetinin ge • 
nı§letilmesi için tetkikler yapıl • 
maktadir. 

1929 senesinde, ilkl11ektepler · 
de bulunan ~ıdasız talebeye haf. 
tanın hiç degilse muayyen gün • 
lerinde yemek verilmesi teşeb · 
büaUne ilk. defa o zamanki HUAli 
ı.hmet Cemiyeti İstanbul villyet 
merkezi tarafından bqlaıımııu. 
Senelerce muvaffakıyetle ve o 
ıamaıı cemiyetin vlllyet reisi bu 
lunan Ali (Pap) nm tahıl ga~ • 
retile yllrlltWen bu hayırlı ite 
1931 eeneeinden itibaren ilkmel-. 
teplerde tetkll edilen okul hlma.. 
ye heyetleri tarafından daha ge
nft mikyasta devam edJlmişt.:r. 
Himaye heyetleri aynı zamanda 
miniıninilere elbise dahi teniin 
etmiştir. 

1937 seneeinde himaye heyet. 
terinin lMı i~ -~~~ 
isin KmTay'P!r1c;öCUi:~ 
iunımlannm da i§tlrakile ''tıkc. 
kul Yoksul Çocuklanna Yardı!n 
Birliği" teşkil edilmiı 1939 a • 
nesinde lae bu teeklllt cemiyet • 
ler kanununa uydunılara.k ka.z:-• 
ı~a da tetmil olunmqtur. Ge • 
çen sene zarfmda ~riınizde t~ 
makııatla 72856 lira. earf olun • 
muştur. Birlik halen muhtaç a· 
lebenin yüzde 80 ninden fazlas·· 
na yardım etmektedir. Şimdi · .• 
fer muhtaç talebelere de yardım 
için tertibat ahnm~ktadır. 

Kira arttıran bir kadın 
mahkum oldiı 

Milli korunına k&Dunuııa muhalil 
olanlk. dört odalı evini on liraya ki
raya vermekte ilten kirayı , 'I' liraya 
oıkaran Beflktafta Siııaııpaga mahal. 
ıeainde Yonlçeome IOkatJDda 22 nu· 
mars.da oturan FehlmenlD suçu abli 
törüldılgünden uKye lldncl cua 
mahkepıest suçluyu 17 UraıuD bit ae· 
ııetlk tutan olan 20f Ura para ce.ııı• 

mıa çsrptınlmaama karar vennl§tlr 

Dünkü ihracatımız 

b& alqamma kadar mahalliD en DU ha.lUn eıı büyük mWkiye mem~ ıt\-vtln eder. 
yük mUJkiye memuruna vermetı mec t>ildırlıf't'UUr. 4 - Bu fiyatlar temb •:ın ?!'l 
burdur!ar. Ellertnde ll&ft 100 kllocları Yukardaki ~ dalre~de verU. ıırm dökme olarak toptan .,.~ .. ' 
&f&!'• teker buhınanıar beyum.me mlf w.ıı tıeyaıuıanıeJerde yaıab feker ıatış fiyatlarıdır. Dfğet" nevi ve 
vernıiyeceklerdir. mlktanmn dotnı ol~ olm&dJlt aıa. kalitelerin fiyatlan taamUl veçhi 

Yuıuı.rda blluledllen amal mııe-. kadar memurlar ~ tetklk ve le bunlara kıyasen bulunur. 
den nu.kaat muamele verıut lcuunu kon~ edlleoektsr. 5 - Bu htlktımlere gare mıın 

latlhllk ve istihsal eden yerlerin 
fiyat murakabe 1ı::omtsy"nlan ken-

M etreıile beraber BllllllJlıfl dl b6lgelmntn toptan mısır aza 

Kasa kıran ..... t•IU• :~l~;:;::uu teablt ve il!n ede . 
S - Bu suretle llAıı edilecek fi· 

Odabaşı! Alllçara4&zi bildirU.diiiıte göre yat badl•ıtndea herhangi b!r su -
htnbul beled.iye1inln muhtelif retle fazla fh at tmıniDe gidenler 

0 ~beleri teftiş ohmaeaktır. 7 k'. bi.kkmda. mllll kormıma k .. nunu 
2500 lira Fatmanm fiden nı\1reklcep teltif heyetin~ btlkttmlertne tevr:.kllii ceza,;ınc:ınJ . 

mUlklye ba.pntıfettili Nedim Naz malı üzere. kMunt t.ıldbatla Lu· 
koynundan çıkarıldı mi riyuet edecek: ba ımnunl tef lunulacai!ı Uln oi'1n ·r. 

Tahtakalede Manete hanında tif Uç ay 8Urecektir. 7 - Karadenız sah'llel'ln.1e mı· 
38 numarada ya.zıhaileleri bulu. ~- m llltlhlü eden ballrın lhl\ya.:ınr 
nan l\j,iarahi bl~fr. J)Pl~ · ıl•ftlltl*-· · ~ .,, t.emln ~ T. c. .i.~at., l>sıııkaııiyle 
mUracaat ederek ktMlarmda · ,,,-ft:I !N •MN.-..,ı ,,.......,,.# ~-""'11 Jr.ooper-1tıflon birllil bu 
bulunan 2500 liranm ç&lmdıfı Beıediy.-yeıü ••1,;o · ı:· ltyatıar dcı.J\llh1cle rn!f-ll' D"iıba,1':ı. 
bildirmişlerdir. . liülCtıriıl tf iP~ "a ..... ~., ..,e teV&iatmu a men.ur ec'111IU§· 

Bunun üzerine abıta ite el ' e Af:l'I u . lcrdlr. ___ -o------
koymut. kae&da yapılan ~tkl· Beledi~ ~ \QDU • 
katta bu işin usta bir kua hır mi praJ1ar hakbnda yeni l.uı 
llZI taratmda:ı yapıldıjı kcı.ı.aati eeee!ar teebit e~ · ~ 
hasıl olmu§tur. Kuada iee hiç athıyMi· 250 metreden ful& bu. 
bir parmak lzi görtllmemiftir. J lun.an prajluda • u Ud .ka:P1 

Handa hamal Şaban w Halil. bulumnUJM karar ~rmıftir. 
den başka hiç kimeenin yat. Her ~ telefon. fenni ttı91· 
madığı anlaştlmıı ve neticede ~ llll haa aiperlaalka bulunıaçak • 
dacıbaşı Ywsu!un geçen puar j br. 
gUnU Halil lle ~ab&nı handan u· ~J1~. ırıelçtep, . hastane, 

.. mabed. üyatro ve auıemalarrn 
ıaklagt~dıktan ~onra . evvel.!e harici duvarlarmdan en apjı 50 
anlaştı~ı Kahvecı .~ kendi metre uakta idi& oluna.caklaı• 

Şehir Mecliai dün 
toplantıle.nna batla.dı 

lat&Dbul umum! mecu.t dUD V&U" 
beled13'9 relel LOttl Kttdarm bqkua· 
bit altında toplanarak Nlan dewell 
çalıfmalarma bafl*mııtır. Dl1ııktl top
lantıda abrtal beledSJe ta11m&tnameat 
Dl tetkik etmek tıaere toplanan muıı. 
t.Ut actlm111 mubatuı ol<..tn?n!ll " 
kabul Nilmifttr. BUlhıra tstanbul 
IUlar tdareal \HO 711ıııa alt taaı•yet 
r&pô1"U IAya d&lttılQllf ve tetkik edil 
mele a.n encümene b&v&le ed1lmlf• 

- } . • tir. 

metresı Aliye ve Azizın mfltr"?si dır 
Fatma ile hana girdikleri, h 1:r. r. · 
ladıklan i.letlerle kasayı kma.ra:: 
pa..--alan Fatmanm koynuna "~. 
leştirlp smştıklan anlaşılmı-;4.!r. 
Bütün suç~ular yaka1~nm!f ve 

Yazın- ve dokuma 
kooperatifi nihalyet. Emniyet müdürlüğü 

t 1 clı Qorunı ft!Utttne tayin edilen Sm· 
2.:5~0 lira istirdat edlJr·. . :r. . Op an ntyel medtır1l Kuaat.er Akaluu;ıı ~ 

Maznunlar dlln adliyeye veri
lerek tevkif edilmlşlerdir. 

Yamna ve dokuma kooperatt • rtn• DmUyet mtıdilr muaYiD! eaıa. 
flnin ,evvelce nt>tlamıyan heye. J battlD Korkut ftkAleteD tayin edil· 
ti umumiye toplantın, dtln afıe- 11tiıttr. s.ı~ttln Korkutuıı bu ft.Sl· 

Yerli kumaı .. tanlar den IOIU"& Ticaret Odaaı salon::. f"eJa .uaıeten tayin edllmut de ıaıv. 
rmda yapılmı§tır. 300 kadar 01. veU• muttemelcUr. 

cemiyet kuracak tatm·iftirak ettili bu. toplantı ----------
.Devlet mensucat fabr!kalan çok münakaşalı olmUf1,ur. lçti~a POLiSTE: 

Almanvaya tütün. Macarfsta.. Ue sair yerli kuma.ıs innı.llthan~. dört aaat etırmtıitilr. 
na deri, Yunanistana balık vesa· terinin mallarını satan 70 kad~r 1 Kooperatlfftı yeni idaı-e he~·e
ir memleketlere de muhtelif mal firma. kendi ara'anrıda bir ce. ti dUn eçilmi§tir. Fakat, rey 
tar !atmak suretlle yam1~n dtl· • miyet kuraca1da.rdır. Bu firma· 1 verme iii geç vakte kadar atır -
kU ihracatın yekfuıu bir milyon ı ıar. bir de faal komite seçmlt • ı· dUğU i<'in reyler bugün t&enit ee 

BieUdet ağaca çarpb 
bir çocuk aiır yaralandı 

Uç yilz bin liradır. !erdir. dilecektir. 

ADdoD ottu Nllro &dmda blrlll. ,._ 
aar ıUnü. arlradqlanDdan 11 J&tm
da Ba;QOIOIU blslldetta arkaama bela 
dlnalf w B......-naa bQırma ptml,_ 

numum!yeslne kaı,t bir tf blrlllf, bir yqmruja. Buna ttal.Jaalar Wld bir 
anl&§nuı. §<'kllnde göatermeğe lmk&n AvrJpa bluku cUyebWrler. Falrat lılr 
oımadıfuU, buıtın Avnıpad& ıönDl bapl•baae vabdetl demek llaldka• 
ru:a.slle memnun ve taraftar olarak daba uyaıın dü,er. 
Alınanynya iltihak etmtı tek devlet Hakiki bir tuvtp w muvafakat ile 
bulunmadığmı, buıtın Alman ve ttaJ. "91er ırılliOl(ma daJıll olmut blr devle* 
yan mllldlerlne hUr bir surette a var nudn' Avrupa.da T lepanyaldar 1ıa. 
tıöylemek lmkADı venı.e bunlanıa dar rulh,er memleketlerine mütetel&
bile ber ,eyden evvel blrlblrlertne kar kir kalmaaı bir merbutiyet duyıpıial 
fi duyduklan netreU ttade edeceltle. icap eden bir bllkl)met ı.ııan'W' ecllle. 
rtni yuıyor ve f6yle dev• ed!yor: mezcıt. Halbuki tapuya içler aılaloo 
"Almaıılarm aya1l butıklan merr.- na glrmemlıttlr. ÇUnkD Alman " 1. 

leketlerln hl9 blı'lnde normal llaayat. talyan tehdidinden cofraft vasiyet iti. 
&ala w b•nwm•tlt· lllo lılrlnde yer barlle uzak bulunuyor ve bir tecıavlD 
il •alk müatevU Almaalara kartı bir kartısııula İngtlls n Amertkanm ...._ 
IUUlmJye& eeerl ~rmlyor. J:cııebl eeslr )ıudımına ıuvenmell kabil ola. 
mlat.evUJerdea 11a1Dm1u 1aa1k vebadan • -tını gbrtlyor, llaldld. myat ~ 
Uçar sllıl ~.Almanla isti. yetini haiz bir Avnıpa valıdett bulun 
il etılklf!l'I nıemleketlNtn bepe1ıı kin. ııaydı bpanya bundaa uaak ka1u IDIJ• 

.ıres. eefalit " atnalt tollumu •(• dl T 
blar. Avmpa .ahılett aeredeT htUI Yu&:06lavyacla \-atanpenerllk '"' 
altında bulunalı Avrpacta yalnız bir mUU lfll@t ve bay"lyPt Mlllerinla fe. 
vahdet var: Almılll Slllmil \'G Ahpao ,·eraaı w bunun netlceslııılu caW bU. 

.......... , ....... , .. ,.... 
mlllver lalllfuaaı lıılti8ll llllUba -.... 
... " J'**'- ...... ltDI _ ...... 
._ YuroeJavya. l"IMntnau "Tir. 
ld7e lııı,11.......... t ,.,.,. ... 

~. 
• Ntllo lı&Jll'ÜD imla ---. direk. 

.arma f&IU'IDlf ve bSalJdet bUt11n hı. .. ,.. '°' ~ 1ılr ataca ..,,. 
llllfU!". MQademe PODunda Bıllıloro. 
._ '1atl ianlmif, !f1lrD muJateıtf ,.rı. 
iertn'len yaralanmlfla'. wldadea lwvveae ._. ... a.a. 

IUl)'Orlar. lncUWnı AYfU.,._ ille .. Yaralan atrr olan Bez1daro9 11&1. 
kovulıaQf *IUdb'· KOYlllımt '1lrl "" tueye kaldlnlDuf. NQlo ~ 
• o .. Ahibdıaıa '*11 ,...tQI ~ tabJdlrata tıqtanıqbl'. 
mata "-flıyaa ıtalyadaa ........... ~ 1 Bil& JUZ .ll1Jll'lZUF ~ 
'9 realizm clah'elllıtde ....... ~ DO YANDI 
,. vaziyeti böyle sfrtlyor., 

Cumlaari)•ef • 
Yuni18 N&dl .. !qtUs.,. Pr...-

hldlaeatnl bab1e llleftllU ~ 
ve ezcumıe ,Oyle ~: 

"Amini DarlMla --...Jul -. 
den ibaret...._.._ Mil r
aılllf.ltlrıln ..,..._ " An 5 v.

&arahnda• ..... ..__ ......... 

Ab~altmda 23 numarada kolad 
Bablamn dOkkA.nmda c;alıp.n ıs nf1B 
da llarlc@ km ~r, kala yap~ U.. 
_.. &8p1rtO ocafmı yakarken, oc:alE 
putıam11. kUçOk kız muhtell! JVlerSa 
cim )'NlDll§tır. 

lı:.t"1' ı,.ygm bir balda .......,. 
bldmlmlflır. 

llS1'U8bfl AYAGDmAll 
YAMl.ADI 

l'erlk0"8 ~ ........ o. 
...... lıleJuDet Naol ~ lılrtll. 

dutunu takdir ....... ........... dlD 9ltnıll Omer lam llmtJ9 De P-
emtntı.. Mi\ ..... ~ lllıl ..... lir JG.n.dıla Jra....,a tuw,. 
-.rette riayet .,._ ._,.... Petea a.. 1 ... n el1De geçlrdtlf tııÇakıa lradml 

1 
ırl!ll'- brp araı...ıa ~ a)'81mdan yaralamlfln' Mehmet Na. 
t'raıt"" t.ııru. mdae eopa llOk1ulmuaia : el yatea'.1nıııa11t kadın tedaTI altms .. 
'1:t11,...,._, edeuat:to &~Mit.. -ı,Jıam~uc. 
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- ·11R•aJ : 111!Eim-mm11~ &~~ ~il'~~ ~KŞA~ PO•TAaı j ~ ~ l lf ~ t... .. "'1ia ıfsıl • • • -tef 5-]:~;,:: ıngıltereye Almanlar Amerika • ;- : : = tayyare TOrk gaze- Meksika ile 
14l1ılr61111.~f\JCll ..... = k =· hücumları telerinden anlaştı -- ... ... . 

.... .. . .. • Tanarelerhi~ şikayetçi ! 
&.aıMlıga YeT v .w 1'ltJtbMel pddetle aalclın:lılar, 

o 
iki taraf biribirlerinin 
tayyare meydanların

dan istifade edecekler 
-------- -------

Hadıseıer 
!'ll"seoueooooooe u oc 

Ve Tarih ................... 

inNnca ayiat Yar 
...... 1 (A.A.) - btcilD ... .,. " 

daldll .,.. wntlll1nia tMılll1: 
DID poe dlpDaa tananlert ,UUU 

prJd -aalDertDde '* f8bre Mcum 
....... -Mr. a.... ı..r De kadar .... 
Rll llllDNllllf ... bltJUk mik)'Uta oL 
........ da fldd9tU olmu,tur. 1mn. 
• '* mılltu •71M cıldulu .,. mWdln 
....,...,. 'nlnlbulclalll 1ılldlrtlmekte. 

dlr. ~ .aldllen clftrma da bom.. 
'balar abbmftır. Burada u baar 
nlala plmlf iuanca OOk u aaJtat 
olmUfbır. laıtıteream eemıp " cau. 
bu prbWne " a.ım oeabuDa mtbı. 
ferlt tıfrbç JIQcam ... yapdmıftır. 

Bası Jluar 'VUk1I bulma,_ da ..... 
IQlat ooll .. olm111bU'. 

••• 
....... l (AA.) - ~ öfledlın 

..,., ı.....wıt clftl'llida tncuta ... 
• ta)'Ju'eJeft, UdDcl '* dQpaaıı bom. 
lıUdlman taJ7aNdit dllllrmtıpudlr 

ingiliz 
parlementosu 

Kara, haYa Ye deniz 
kuYYetlerine tetekkür 

edecek 
1 =ta 1 (A. A.) - 8at'NIDl 

Ç&ıcll, balln a-.-~ 
bmaıulil'nmtad pukalya taıtL 
- ............... ene1 barp ft-
.tyeti .......... ~ balan -
-.lr aiy etibde olchljunu tıBclhlnif-
tlr. • 

Çllll9l demfltir · ld: 
... _ PMkalya . tatUi ......... 

tatriı' ftl'IWlli - iDabd be
ynetnnı 1" '* ,..se. dlıha ev. 
~ama bmUiMdl MYlmaya 
w. orlsf .. ,,.. ......... ıll' 
ttnıa ~,.arta ..... ıra. 

D lıWeft ~ .t.ter IMMD

d8D dola11, ~ w tece' H lat. 
ili blldlnnaıl IWıtnnda b6r lrarar 
mrett teWf edlDlitm w ,. • 
atta 1ı8ilttflıde _. .. ....,. 
b•ldmda ..... ....._ .,. 
natt.t baJaMMPn LordJmo kama
runma da &Jllf tanıla hanlret et. 
mflld llllllıtmteldlf. 

c;an;nta ba .Weri l)iıddet!e al
~· ., .-.. 

.. 'Baılapefte, 1 (A.4.) - BaJcar 
&in.at DUm XIJlllf 1lu •lıalt Bam. 
pılfteJe pbatfttr. 

Uçlü paktın tasdiki 
lüzumıuzmut 

llerlln, J (A.A.) - Bir b\lllml mu.. 
batıfr bildiri70r: 

Alman bariclye naaretbdn IÖSÜCU.. 

1111, Tbrk baammm tlçltl paktm tucn. 
ki ıtızumu ilserlndeki Defriyalmdan 
ıııs&vet etmııtlr. B6y1e bir tudl~ 

uuuz oldutu 116ylenmektedir. Ber. 
lill, 'l'Ork b91Yftmm abtll&melinl ehem 
nıl1'8t.la teWtkt etmektedir. 

Alman b&mu, BeJgrad bWi8elerlDl 
•e .Alman kokm'4ılntn oekilmeabıl, d1ln 
tık defa olarak cok bllytlk blr ehem. 
mlyetJe telıarlla etUrml§Ur. Alman ba 
llllll Çek~ n.zlyeti ile Yugoıı. 
l&yya .......,.U U"Ulllda blr mOpbebet 

slrmell tedlr. 

Amreikada "yabudi 
Amerikan komitesi,, 

kuruldu 
Vatitagtoı1, 1 (A.A.) - Filie

tin YahUdi komitesinden bildi· 
rildiğine göre Vaşingtonda 300 
.Amerikan mutebeA.rundan mü
rekkep bir Amerikan • Yah· .. ~ 
komiteei teşekkül etmiş~ir. Bun
lar arasında ayan ve mebuan 
meclisleri azalanndan 150 kili 
bulunmaktadır. 

Komitenin teflekkWil münaae
bet.iyle B. Vagner demiştir ki: 

"Yahudi milJetini yer yUzi1nde 
kendisine eski bir miras kalan 
topraklarda toplamak için bin 
aenedir beslenen U!mid.in tahak
kuku bugl1n mübrem bir mruret 
olmuflur." 

v~ ı <AA.> - DUn Ame
rika bırle§ik devleUeri ve Kekaika 
ber Ud memleketin biribirlerintn tay. 
yare meydanlarından iatifade etmele
ri hakkında bir anlqma lımalamı§
lardJr. Bu suretle, Amerika .birleşik 

devletleri ta;yyareleri, en kı&& bir za. 
manda Panam~ nrabllecektir. 

Suriyede grev 
nümayışler 

gene başladı 
~ 

Şamda inzıbab tank 
kuvvetleri temin ediyor 
Be~t, 1 (A,A.) - Tu; 
Suriyede inti§ar eden gazete. 

ler Suriyede ~v \te nümnyi§Je
rin tekrar başladıfııp bildiriyor • 
lar. Şamda polis ntımayişçileri da. 
ğıtmağa muvaffak olamamış, zıı· .. 
lı otomobil ve tanklarla krtaatm 
yardnnmı istemek mecburiyetinde 
kalml'ljtır. Kıtaat 1ehrin en milhim 
noktalarmı ifgal etıni.ştir. Mahalli 
makamlar şehirler arası hususi te· 
Jefon görüşmeleri ile husıuıf tel -
gral muhaberatmı menetml~lerd1r. 
Umumi yerlerde içtima yasaktn-. 
I<eza sokaklarda bet kişidPn fıuJn 
gruplar teşkili de yasak edilmi ... 
tir. Tevkifler devam etmektedh. 

Japon 
RuzYelt teftiı 1haric1ye nazırı 

~ahatinden Vaıina' - Dün Muıolini Ye Kont 
tona clöndii Ciaqo, ile rin\lti. v...-. t (A. A.) - Rus. -.. ı <AA.> - llıMaaoh 

ftlt J'lorida aüllelrindeld seyaba.. bugün 6ğle yanelbü kral Vlktor 
tini bitirerek J!);ergtlıdee'den tren Emanuel Ue yemifür. Y~ 
le V11tr --+oqa .h~et et.mifth', MWlllOlini ve diğer bWtOmet U8lll 

Cumburreiei bu aabah Vqingtona da bulunmuolardJr. 
nnnma1at edecektir. MUSOLlNtYt Z1Y ARET 

Rosve1t dtln cenubi Karolinde Bolm, 1 (A.A,) - llatauob, 
Kalcımbla civarında bulunan Juk- Şjgi sarayına giderek uzun mUd· 
llOll wthHmlarmı ve 32. 000 tt.; • det kont Ciano ile görilıpnUg, blll· 
den mil?'elrkep olan garniwnu tef. here kont Clano ile birlikte Vene
tı. e1mltttr. dik sarayına giderek MU880Uni ile 
Relıdcumhur pmalf Karolindc 1 bir ııaat kadar silren ilk g6rüı -

l.t&J8l civarında 42 bin kişilik me yapmıstır. G6rilşme)i mn -
bir prnlson olan Brag mll9tahkem tnakip, alkışlara cevap vermek ü· 
ıne"1dinl de kma bir teftiıtten ge. zere Mwıeolidi ve Matınıoka, sara. 
~imüııpttr. ym balkonunda g6stlluntlşlel"dir. 

--~ --- ~ - - - ----

C'AmH Senııaet ba cenıb& raj • 
.. 1J8knnm tr111eılalD clertnUk
lertnde ... ..,... ...,. ÇÜltlo. AHRETTEN 
:yorda. Ba n-'anD altında .... 
kW ftSlJete ~ IDban ..... 

1 
, ' .. 

) c > ... ... '--...) §._.__,, 
• 
de ........ kednail .. çi • 

~elder- balmD • • cm beimduı. 
kalktı .. PdiP ....... ,..... 
oturdu. 

• 33 • NaKıeden: Muzaffer Acar 

Bir mlddet blıpaı &llDe eğip 

dlltlDdl. ~ .. 1DlllldY&tla. 
-*i kelimeler ~ ~ 
lıaıııQa ........... ıro.-.. 
-ıa 1-lllldl. • 

- Selmet, ......... 'biJımedi.o 
lfn 1* .... ftl'. Aledea alda. 
iiın içle beaiıııD baa• .......... 
den .... .a~w ltmıılr Ben 
dillt ............ cloktonll Olta 
Necdetin ......,.., 

Cemil Sermet dlnyum altmda 
1•• ıldriau IUBlettL 

- NUd .. Slbu, een Di• 
tMlı-! 

Diye bocaladı. Ytlztlniln ısapean 
keeUdl1h9t. bGttln damar1armm çe. 
kildfilnl. ölOme yakla .. n iıısanla • 
rm baUnl aldıimı .biuediyordu. 
Febt ~till 1ltJrahm altmda gt. 
li bir hiddet. ODU sanan, taham

mw.tls bir biddet de vardı. 
Şftru nlpnhydl ! Fakat ne ha.o 

reketl..mde. ne 6lerinde bunu 
Sermede .... h' ettinnemiıtü. 

l8Jmua -~ " Sennet genç 
km hiç lfıplae etmeden eevmlfti. 
NMd olap da ..,.qu yarahbbrı ! 

Aıtdr gak iJ1 ..ıı,ordu. Saba& 
ki bitin glsel hayallerden artık 
lJilelme.l m~ olmJyan bir a
cı lı:elmllh. ihtiyar~ bak 

1 
kı ftl'dı. Sennet onan ıı6zlerini 

mdnml .... ır.ildl: RNn'Mn tekrartJ10I': 
........ bıwna ait bdnp. ·'Ha...... dlnyada sudelin 
Mt8n paMI " ...,_, bu"ala!- ka,..,_ea ic;in ktlc}Ok bh- te)' ve 
11111 olan et ,as Bıırt.tian em. _.. _.. . ..a.ı • ......1 

rin yerine ~ lııcında: Prc· ...- • ...._ ~)'llUI.. ...., ... '"u. 
ftVee w... taılim edildi. Demek ki bu JD8ılUID td*h ku 

Almanlar gegm harpte bir da bir 1ı:oketten bqka bir ,ey de. 
pmiJi ,. ... .., . ... , aman llmtl. Demek ki anki yalan n~ 

bdll'mDn ftwıl ~ cUr 1ııllnd,.a11a111 gibi masum ber· 
andaDan il'•• ehıluei mft•w rü ,..... malik olan. ba Jdeal 
eclerlacli; fakat ın,uı '•in ba ..tı1'k da ... bdlDlardan faı-t
.-nere sWI 1ıapkr ~'* 
Uç ........ 1191 isızlJ" ~ ... - ibik bir l8J'Dlil. 
mrlne Wr ..... WSh. 1twl'I' '•le ~a dllam Ce • 
Jantı. mlJ Smnet Şükranın kendisbte K,.,.._ ICo/lı ptenniş olduğu kard~çe _.. 

}i ~en unutuyordu. Hatta 
bmat kendjai bile Şntranı hakiki 
bir qkla .ııevdiğlnt Jma eder bir 
söz ııarfetm.iş miydi ki .. Hayır. 

Halbuki şimdi ŞtHuan, acıdığı 

bir haataya ihtimam gösterdiği, 

yıkılmııt bir inaanı kaldırmata ça
Iııbğı, hasta, sakat ftkhieri1'i t~ 
davi ettiği, mtırabma teselli ver
dltı için "lı:oket" olu)'Ordu öyle 
mi? 

Garip btr kokettl uu ! .. 
· Fakat Cemil Sermet dl1'tlnecek 
vaziyette deifldi. l8tJrap ~yor. 
du. Semalara kadar yUbeltlllp bir 
az da temiz havayı tattıktan 80117' 

ra birdenbire yere vunılmuttu. 

Saadeti, mllfterek audeti dtlştln • 
cttıkten 90llJ'&. kalbinde sevdiği e • 
lin tedavi edemiyeceği bir yara ~ 
le bayatta tekrar yalnız kalnm·, 
tı. Artık muhakeme edeml;yw ve 
kendisini ~yle J8t.Jraba silrtllde • 

mit olana aynen btıytlk atıraplar 

c;ektirmeği, fenalık etmeği dllşil , 
n6yoırdu. Jl'akat nihayet bllyllk bir 
gayretle kendine hl1dm. oldu, mıtı. 

rabmı belli eıtmemefe c:alllb, an.. 
dini ~Jara b!rümala mtl -
ilen& Hllae acı bir lldal& tıon 
ftl'el'ek lronnpnafa belJadr: 

- "!l.&1 ..... -! dedi. 

3 
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1 Konu,tuğum insanlar ı 

CAKA REFAHI 
Ba .. sralb ve aaaasız p talattaa yall•JI 
IEartara•I•, memlekete ıa ml111~r ...... 
metıerdıa lttr lal yapmıt oıacaklartu 

YAZAN: 

HiKMET MONIR 

lııeri bir türlü yolunda gitmı
yen, fakat :ceaaretini de kaybet· 
memit• filor.of, hoşsohbet bhinf' 
sonnUflar; 

,_..#Yahu; seni Y'llardır tanırız . 
Hiç ihtiyarlamazsın ? •• 

Adam, acmıtrak bir gültımaeyiş. 
le : 

- Yqamıyonız ki ihtiyarlıya. 

lım, demi§. 
Bu sözleri.'1 mAnaeı cidden ke .. 

kindir. Söylenjşindeki çalım, biraz 
,eğlendirici gibi görün.ınekle bera. 
bt>r, üzerinde durulduğu zaman 
baharh çepiai, derhal kendini 
gösterri. 

Hayatın böyleelni, • buan de

ği!tlirmek mllmklln olamadıtt hal
de • umumiyetle tmıenni etmeyiz . 
Arzumuz, refah içinde yaıama.Jrtır. 
Bunun için liznn olan enerji~ bU
tiln kifayeti ile aıfedellm veya 
etmiyeltm, gayemiz, budur ... Yolr.
ııulluktan zevkalan bJ9bir tabU in
san gösterilemez. Derbederliği 

kendine hayat )'Olu olarak seçmie 

kimseler bile, nihayet yorgun 91-
cutlarmm. bir ineım haysiyeti ~ 
dinlenmesi ibtiyacmı, yine vtleutla. 
rmm j,.aretlyle duyarlar. 

Kısaca, istikbali de s~rtalan

mış, orta bir refah, ilııtianıuıız, her
'ke'"in temin etmekten hotlanacağı 
bir vaziyettir dl.veceğiz. 

Fakat bu refahm bir de aor• 
DJ§1 var. Kıymetli pir .e ~ 
fonu: Mithat Ceımal.· timıa ""'Caka 
refahi'' diyor ki, tam yerinde 1*' 
tabirdlı:. Evtue bir "tel dolab" aJ. 
.. vuiyeti ~ ..... 

...,,.. wU klf'&)'9t ·-- -prpar '1lr mtınuebebdz yere ~ 
Jettirdlğt '"bas dolür" ile l5ilnm 
~er. Akik slııl rqt. ve mm. 
a:ak kokusunda, mtlt9\IUI u,.. 
tmm olgun ııamtmlyet!ni buJablle. 
ceğt bir bardak çayı, tnrtll mera-

''damlı çaylar'' 
tertibine kankan aonradan g6rm~ 
ler ... Ayni auretle borç harç ~ 

de ziyafetler çekenler... Bir yılda 
verilen her baloyu mutlaka "ıe
rellendlrmeğe" kendilerhıl mecbur 
ııayan ve bu sebeple Bik sdr kıya-

Tebrik edeyim sizi muhterem ye
ğenim. Doğrusu böyle bir haberle 
karştlqaeaimıı hl( tahmin etml • 

yordum. Sevdiğiniz adam acaba 
sizden uzak yqamağa nuıl ta • 
hammUl edebiliyor.! .• 

Şftkran bu alaycı ııöalerden hay. 
rete dllıpnllşti! . P'akat buna rağ
men bilyilk bir stlk6net ve bap 

vorgunhıiu ile cenp verdi: 
- Necdet b&hrtyelidlr, dedi. Uç 

senedenberi vulfesl bafmda bu -
lunuyor. O zamandenberi ytldııU 
g6rmütj defillm, Son olarak bun • 
dan birkaç gUn evvel lakenderun. 
dan verilmiş bir mektubunu al • 

fetler tedarikine bafvunuMar
Yaz k11 ayni temiz evin çata ile 
tında, kimaeye muh~ kalmpdep 

bal gibi ömrünü geçirebileceldııla, 
baharın ilk müjdeleriyle beJ'abes, 
''amıı yoğunu bir araya getirercıt, 
bir deniz kıyısında veya pahalı, 

modern bir köyde "sayfiye" ı>eJ'
dahlamağa kalkl§llJllar... Daı.. 

var: lçki. kUçük veya büyük Çllp

ta kumar ıptililan... Birden ziya. 

de kadma tutkunluk ... Ve bunlan 
tam gösterişi ile temin etmek içlıa 
düşe kalka bin bir gizli mU.oMıı 

katlanımlar ... . ... 
MLthat Cemalle aile ~ 

memleket nüfusu, çocuk yapm 
ve yetiştinne ve bütün bu yülaM* 

ınefhumlarm en mtltlıie baltala.~ 

cılarmdan bJri olan "Çocuk dÜflll"" 
me" mevzuu Uzerinde konuııuyıcmı.. 

dut. 
Bu vadkle birçok kimselerin dılı

ima ileri sürdüğü "ikt188dl zan. 
ret" bahaini ele alarak : 

- lktmadl zaruret, çocuk dl,.. 

ıtırmeğe bir sebep tepil edebBir 
mi? diye aormuttmn. 

İft,e o zaman şu cevabı verdi: 
- Evet. .. Hem de milhim bir 

sebep... Aile reisi, refahının süre
ceğinden, artaeağmdan ve öldükten 
.eonn bu refahın, kısmen olsun ~ 
leaine miras kalacağından emin oJ,. 

malt. TalJI!, bir refahtan maJma.. 
chm, namuaU.rane yapma m&na. 

ama ıeten ri!ıfah.. Yoksa, "caka 
refahı" d.eill. .. 

- Oi>)ıhııııı11 paklar balslmı· 
da &ım1z nedir! CemiyeUn bu 
çoeak)ar halr)'!!Mlaki tellkkisinin 
defjpneelcde fayda var mıdır? 

lllıthat Cemal bu •p!jml de 

şöyle karpJadı: 

- Kanuni mevzuat.muz, metnı 
olmıyan çocuklara zaten hak tanJ
mıştır. Cemiyet de, mllcrimlerin 
en maaumlan olan bu zavallıları 

hor görmemeli. Meseli ~ur 
Fransız romancısı Duma 'nm pyri
metnı çocuğu, kendlı!inden daha 
az eerefll değildi... Bbde, Allah 
emrpmn bir edip, bir pir. bir ro
mancı p.yrimetnı doğaydı, ayda 
birttaç defa muhaverelerde, ydda 
blrlıM: defa makalelerde. "baba· 
s~Jrğı" mutlaka telmlblere menu 
olurdu. 

Mit.bat Cemalin. milna.kaşa iti
yatlarmnzdan fiEiyeti olduğa beıı
belli... Bahaı, hertlangi euretıe 

müdafaaya kaJlrınalrımm, B&dece 
böyle olıQamumı temenni ve bil
huaa bu gibi bir münaJrap mev· 
zuumuz bulunmadığından memnun 
olduluJiıu işaretle geçecefim, .. 

Değerli muhatabandan bir de 
sn suali sordum : 

- Ahl&k. mücadelesinin ne 
tarzda yapılması taraftarısınız'! 

- Bütün ahlik mücadelelerinin 
m1Ştmı. "mektep" gibi, "aile'' gibi, muaııır 

- Dotru-u nipnlınız Necdet va.srtalanndan bil' kuvvetllai de 
pek tabammWlü dellkaDllymlilJ. Çin 
ktl sevltfldifi zaman aynltk o ka. 
dar gUçt:Dr ki. 

Cemli Sermedin ııesinde acı bir 
ıertltk vardı. Kelimeler boğum • 
da.ı pek iyi ~. ağzmda ya· 
yılıyor. aeı bir mlnl almlllJ du • 
daklannda dilttımJeniyordu. 

Şllkran itiraz dolu gWertni Ce
mil Sermedin ytldne kaldnmlflı. 

O uman Sermet daha aiır ve da
ha acı bir -.ıe ne bef1adı: 

- Nlıt;bi bua bir lfJY eByleme
miftinlz Şııkran bamlll ! 

- Bilmem neden e&ylwemlllıın 
11te ... J'abt r1ca eaertm, ıae kar 

11 ttt-atmzl* ı&rtermll olduiu • 

"rımıan., dır. "Yalnı7. sanat" na. 
zariyesinin aleyhine olmakla be· 
raber, biraz da irpd ve propa. 
g&nda mahiyetinde "amelt sanat" 
yapmalı. BUyUk eser davaamdar 
vugec:erek ameli e•er yazmalı ... 

İtte bu noktada Mithat Cemall€1 
tamamen ttttfü etmesek de ola. 
bilir. Bizce "bUyü)c eser'' d&vaam. 
dan vugeçmeden de "ameli sa· 
nat,, yapılabilir. Beliti o abada 
çahılmaıkJa, nev'i şahsma mtınhamr 

"'alıeeerler" de vllcuda gelebiHr. 

lltKMET MtlXtR 

mu • ........, .... BIUnllnls Jd • iktisat vekili bu- aabah 
• iter --~ 1111' dolt cıl • tehrimize geldi 
dam. İktlat Vekili H"-" ,.. .. '-

- u- nr'n.hed mi ili • ı • wJ.ı.ki ~~ 
r' vm!- (Duıası .,..,, l!'l\rlmfae gelmiatir. 
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tiD'n:o·I\: ~~:8- .. 1';;[9·~1':~;r; ~~~ 8.b e~; V"e .. hadi 5e1 eri EdealD Belgrada 
g .. ttlf? tee1ıt 

· etmedi 
Belgrad., f ( A.A.) - B. B. C: 

yi haber alan mahfellerde !n • 
glltcrc Haricı}' Nazırı Edenle 
Britanr lruparntorluğu Gencl
kurmav Başkanı General :::sir Con 
Dil'in Ilelgrada muva38lat ettik• 
terine daır hiçb!r m:ı.lfunat yok • 
tur. 

LONDRADA.Kl YUGOSLAV 
ELÇtst 

Lonctra, 1 ( A.A.) - Yugoslav. 
yanın Londra elçisi Subotiç. bu
gün öğleden sonra İngiliz bari • 
clye nezaretine ~itmiştir. Bu zL 
yaretın. Yugoslav bilkilınetind!'. 
deki değişiklikle ali.kadar bulun
dllc,~ sanılmJk~. 

YUr.AN KRALI EDENİ 
KABULE'IT1 

Londra, 1 (A.A.) - Röyter: 
Atina radyosu, Edenin bugün 
Yunan Kralı tarafından ka.bul eıı 

di!dii;ini hi ' dinniştir. 

Vlşt Amerikayı 
prote .. to etti 

VaoJgtoa, % (A..A.) - Dün ak§&m 
bl.ldlrdd iğlne g~ Franaa bUytlk eı.. 

ç1a1 Henry H&ye, ıeçen pa.zar gf;ntl 
İDgtllz harp g~rulleriLJ.ıı 11.m&J1 A!. 
rtk& aa.blll ıaçıkiarmda bir J'ranstz ge. 
m1 kafileainl tevktt etmek lltamesl L 

serine 1ngtUs ha.rp gcmllert ile rran. 
es ahll b&taryal&n araanu:& vuku& 
gelen h.Mlae hakkında V1$ hUk:Qmo
t.\nic bir prot.eatosunu lnglltz hUkt\. 
metin~ verilmek Uzere, Amerikan ha.. 
rlclye oe tevdi etmıştlr. 

Arnavutluk cephesinde 
~. ıtalram ta ıara 

lmJa edıidl 
Atına, Z (A. A.) - B. B. C.: 
Yunan resnt tebliği: Cephede 

topçu ve devriye faaliyeti kayde. 
dilmJştlr. 

iMHA EDİLEN TABUBIAB 

Atına.. 2 (A. A.) - B. B. C: 
Mathuat nez:ı.reti Yunanlılarm 

mevzi! harekat eana.suıda pazar 
g!lnü lkl llıllyruı taburunu imha 
ett!klcrini bildfrmelı teclir. 

He şam 
.. m::ııı::g ............ ..... 

(Ca, tarafı ı nclde) 
l'alnız bu " ittifak ediyorlar,. IÖsÖ

nU yani~ Jl.nlamanıah ... lttlfa~" ~ 
d eec f"ftnclrr; yani her Od taraf 
prop .. 'ln smm kalI:lft(lığr bit m~. 

ncvra ~l!ü.hm an lbatttttr. işin 
b:ıklkr.th: • nnhrnnlc lçln göz&allnde 
cereyan oden \"a.lcalan. lnkmıı~ 
tau .a ir çnre yoktur. BıM/A 
ttırl ı nı.rll'S:ılt pşmp kalmz 
ve gö "rıü.,d~J:J fa~lndıua hiçbir 
ne1 anlnyumayız, Çttn.lltt Ahrum ve 
İtalyan propa!;'andalarmı dini~ 
eek mJ!ıver devlttlertnlD Banma. 
1arda sulhıi muhafaza etmcktm 
batka bir emcllcrl olmadJğmı gö 
rilrti7~ ŞlmdJ fr.,Fdeu De ~ene1"3l 
Dili de tekrar Atinaya geldllcr. 
BcmıJ tebll~ lncilh devlet adMl"' 
J:umm harbin Balkanlara JaYJ'• 
=ıma&mJ tcm1n 11;.ln ha .eyahatl 
DıUyar et1fhlerlnl bildiriyor. 

Mlh\'CI' devletleri Uo İngiltere 
lıa.rbln Balktuıiua slrayet etmeme
si ha8t1eunda milttenk balonoyorw 
J l'l'la ortad~ ae mesele blırf BaS. 
luınlarda harp lst iycn hiçbir cıe,·. 
let ~ ol tur. Bfna.roı~lcyh ban.da 
ha.rı, cılmı mnsmı Alrrumy& ve 1-
fnl~l\ Ue hıciltere efddcn arm e
di orlan;a. tuıı,-etıerlne nlbayet 
\Orrn 'eri m~ratlarma ermeleri &. 
ç1u :kllfi gelir. Balkanlara harp ge 
loceks<I m nharip devletler ytbtbı• 
den gelccekUr. 

Fa.kat t.e:\ba hand taraf aaml
m1dir. J1a11glsl riyakArlh ya~ 
tadır! itte n.blan gözöaibacle 
tutmak liiı.umondu bah&etmemls 
bu ba,ta objektif bir hiildi.m vere
bilmek içlnc?Jr. 

BagUn B~lkalllal'da harp vardır. 

Mihverclleri,n 
1 Yagoslavyada vapur arı (Da§ taıatı 1 ndde) 

Cenubi ve Merkezi Din hareketi, 1talya .. Yugosn.lvya 
milıuuıeb etlerinin va.himlcştiğine 

Amerikada da bir işaret sayıJryor. 

M •• d F!UME'StN TABLlYESI usa ere Londra, 2 (A. A.) - B. B. C: 
İtalyan Stefanl ajansmm verdiği 

edıllyOr bir habere G":ire ttaıyanlar Yugo. 
sıa ... y a • İtalya hududunda bulunan 

Nevı,JOrle, 1 ( .A.A.) - Ass. İtalyan şehri Fiume'dcn kadın ve 
ciated Press yazıyor: ço~ukları t.-ı.lıliye ebnektedirler. 

Birleşik Ame~ika .hUkftmeti fl1GOSLAVYADAKİ 
taratın~ Amerika lıma.nlarm- İTALYANLAR 
da dem.arlı ltalya.n ve Alınan ~- Boma, 1 (A. A.) _ Resmen bı1. 
puiianmn muaaderesi ilzerme -''"""li~.. · • .n.. ı -• ahf"U-~ div Am .. 1 •.ı..ı.u ... b'-L'e göre, J""" kadar talya-

ka memleketlerinin de Birleşik n.uuı unan ıren . ·.• 
ıaau.u m 1 gve ger en 1 nı h"-" bul bir t dün Be' 

Amerika misalini ta.kip edeeek- ~ddsu kalkmışttr. İtalyan elçıU.. 
l · bildi "1.mektedir LA.tin Am ği ~bı ve 1tıılyan gazeteleri mu-Jk1 limnanl da ·hal Ln. e" habırleri de hareket etmlııtlr. 

ası arm en ".lV • l.· Triyecıte. ı (A. A.) - Bu sa.bah 
dar AJ:nan vapunı mevcuttur. Yugoolavyadan birçok ltalvan bl! .. 
HAV Al'IADA VAZIYET EDİLEN raya varmıştır. Öğleden eonra da 

GEMİ Fiwne yolu ilt> 300 İtalyanı h~il 
Hanna, 1 (A. A.) - Kiıba ·; eni iki tren gelmiştir. Saat 15 de 

bahriyesi ltalyanm M4l tonluk de Belgrattalri bUtUn İtalyan kolc. 
Recca vapunına sabotajlara mlni nfalni Hmil tren muvru:alııt etmiş.
olmak maksadiyle ihtiyatı tedbi~ tir. Halen Belgratta yalnız İtalyan 
oıa.ı:at elkoymuotur. Recca, !edi elçisi ilı,. elçilik memurlan kalmıe
huiran 1940 da Meksikııya gider. tır. Sarayboenadan gelen bir tren 
ten burıya uğramıştir. O zaman- de Bosn!Wıı bulunan İtalyanları 
danberi Ilıı.vanada buhınma.ktadll'. burayıı getirmiştir. 

FtUPlNLERDE ROMADAKt YUGOSLAV 
Neyyork, l (A. A.) - Aaeocl.o ELÇtıJGt MUH ~FAZA 

ated Preas bildiriyor: ALTINDA 
SalAhlye~ ~en~an deniz ma- Roma, ı (A. A.) _ D. N. B : 

ka!!llan, Fillp.ı.:ı denıı. makamlan- Romadald Yugoslav sefareti 
nın Ba.botaj:ı mlnl olmak üzere kuvvetli 1taı~ an krta!arı tarafın • 
ceman 24.000 tonilltoluk d!Srt Da· dan muhafaza edilmektedir 
ıllma.rka ıptepine vulyet ettlltlerlo YUGOSLAVY ı\DA S~BER 
Dl bildirmJşlerdir. · · ' • 

PERUDAN KAÇANLAR LİK ŞAVİALARI 
Lbwıı. ı (A. A.) _ Limada de- Roma, 1 (A. A.) - ~tcf~~.a-

mirll bulunan ild Alman vapuru jans?.1111 B_udapü~teden ögrendigı • 
Peru m&kamlarmdan mllsaade aJ.. ne gore, sozUne ınanılır kayna1'.lar
madan hareket ederek denize açJJ. dan g~eı;t~~aborler, Yugosla~ada 
mtflıırdır. Geçen hııfta Pmıda seferbd li&;n 2-1 Mıutt:ınben ~aP· 
Callao Um • &ret ed K lamJŞ oldugunu ve 3 nlsandtı. nihR-
nada kıııv~:n:~ k en lm a.. yete ereceğini bildirmektedir. Kt· 
lıın muhte eldi açmıo 0 

a- taatm bir kısmı halen Niı3 bölge • 
K~TA~htADAN sine tahşit edlimcktedir. 

KAÇAllIY ANLAR BERlJNE BiR l.'UGOSL \ V 
Sujl~ "Cost&rika" 1 (A. A.) MURAHHASI G1'IT1 
Punt& Arenuda bulunan 4.177 Beriln, 2 (A. A.) - Hava.s, 

toııJlAtoluk Ellsenaeh Alman vap··· Tele.mondiyal: 
ru ile 6.042 tonllltoluk Fella ltal· F..cnebt matbuat mahfillcıinde 
yan n.puru yanarak tamamiyle Yugoslavyanm Berline hususi b~; 
harap olmuşlardır. Her lld vnpu- murahhas gönderdiği bildirilmek • 
rnn da mn~ttebatı tr~kif edilı~ tedir. Bu murahha.a Alm n hliki'ı
ve hWlll!!I btr trenle San Jozede met merkezinde Uç dört gUn kala. 
mevkuf tutulıı.ea.klardır. ca.ktır. 

HARİCi SİYASET BEYANNAl\fE. 

Yede~ .. a aylar Sl TElltR EDİLDİ 
Belgnt, 2 (A. A.) - B. B. C: 

(Bq taralı 1 nclde) Hfikfune tin bu akşam harlcf s!-
gtır bir ae,,le hep bir ağızdan yasete dair bir resmi beyanatta 
maroa iştirak etmiştir. lstikl!le bulune.cnğı yoluniaki haberler 
lşık hür bir milletin bağrmdan tekzip edilmektedir. 
fl§kıran bu &ee dakikalarca Tak. Assosiated Prcss ajaruımm mu .. 
simi inletmiştir. .nabirine göre bu be 'anat daha 

Merasimde İstanbul Vali ve sonraya tehlr edilmiştir. 
Belediye Reisi LOtfi Kırdar, örfi HIRVATLARLA ANLAŞTLDI 
idare komutanı Ali Rıza Artun. Belgrad, 2 (A. A.) - Havas, 
kal, İstanbul Komutanı İshak Telrmondial : 
Avni A.kdağ, şehrirni2iieki me- Belgra.d ka.btneslne Hırvatların 
baslarla askeri ve mülki erkan iştiraki ~eraitl taayyUn etmektr. 
luwr bulunuyorlardı. dir. Şöyle bir kaur verildiği z<ın· 

Ma.r§ın söylenmesini müteakip nedll; or: 
üç yedek subay. hazırlanmış bu. Hırvat Jl.derl Doktor Maçek bi~. 
lunan bir çelengi bilyük bir iht . za.t k&bineye girmlyecek , fakat 
ram.la taşıyarak !bidenin on 1 Hırvat köylU parti&! kabinede Ku
cephesine koymuşlardır. baçiç tarafından temsil edilecek -

Bundan aonra mezun gençler. tir. Bu zatm yerine Hırvatistan 
den sekizinci bölükten 1899 nu- valiliğine Hırvat part:ıılnin reis 
maralı Sabahattin Günday kUr _ muavini Koşuçlc; tayin olunacaktır. 
sliyc gelerek heyecanlı bir Belgt"Rd kabinesinde şlmd"ki Hrr
hitabede bulunmuş. ezclimle vat n:ız:rıa.r mevkilerini muhafaza 
dem.iştir ki: edec~klerdir. . 

''Tarıhin her satınna bir kah• q,ıger tarnftnn, 1939 eylQllinde 
ramanlık her sayf uına bir de; . yapılan Srrp • Hrrvat anlaşması 
tan ~ Türk ordu.suna bugün. ka~mda vo.?Jyetleri~ tnsrih et· 
iltihak etmiş bulunuyoruz. Yur- menuş olan Srrp partılerl. bu an • 
dumıızun dört bucağından bi1..le. l~ayı bir tebligle teyit edecck-

n. b ..,.;,.. ka~" .. ,.. ak · · b ~ !erdir. Böylece Sırp - Hll'Vat bir. 
ub ...... e ·~ .. urm ıçın nr · liği h" . 1 

rmda toplayan okuldan, bir eli '. CJOn ııd ae erden ııonra bir .kat 
i2lde bilgi' , l i b . r · dııha kuvveUenmiş olacaktır. 

m meş a. es • ır e ımız- Doktor Maçek'in kabineye gir • 
de ~vvet kılıcı ıle ftaynlıyo~ memesi sebcpltri slya..-ı! oln a1. twı 
Bız buradan ~muza has ziyade rıahsidir 

ola.n kahramanlık ilhamını aldık. ALMAN 
1

r:LÇ1St BERLtNE otıTt 
Biz buradan onların Çanakkale - Belgrad ı (A.A.) - Röyler ajanın 
de, Saka.ryada, İnönUnde ve Dum I bildiriyor:'. 
lupmarda yarattıkları zafer ab·· H.atı..>r almdığma göre Almanya.nm 
delerintn ~ ve harcını aldık. ~lgr:ıd elçlsi t on Heereıı dUn akııam 
Yann, vatanımızın ufkunu sar. Eerllnc hareket etml:Jtlr. Alman • 
mak gafletine dUşecek kara b~ut Yugodlav mtınuebetıerinln katı saf. 
lan ve az.iz yurtluınuza uzana.b·. haya ~rmesı mubtemeld1r. 
lecek vahşi kollan, elim.iz.de bulu Beqn.om Alman mahtUlerlnde be. 
nan bu mejale ile yakacak, bu la- yan o:w;duğuna g öre fon I!eert'n Hlt. 
lıçla kesıP.rek, bu taş ve bu harçla !ere ~aa;!Ul izahatta bulunacak ve 
tarihe kahramanlık M>idcleri kı • Hltıer de derhal kıı.U tedbirle: ahcnlt.. 

Buna dil İt41ya •i''"fıııtu. Alınan.va ..,,.... r~a.r. ,, 
mini olmak istememiş, yahut ola- --·- tir. Alı.ııanlarm yeni Yugoslav hlllro-
mamtjtır. Buruı lnkir kabul eder Mezun gencin hitabesi daki • Dli!Uyıe yaptık.lan mtıznkereler &fil!• 
mır Romany&ya Almanya gelnıil kala.re& alkl§lanmış, ve talebeler da.ki başlıca Uç talep o.zerinde cereyan 
tir. Bulgarbtaru Almanya ı5p.t et- bundan sonra Abidenin ·altında etml§Ur: 
mifür, Yuuanlstaıu tehdit i~ Yt:• bir geçit resmi yaparak Harbi- l - HUkt\met dıı..rbc!inden BOnra 
nanı.tan hadadana Alınan-. • ...,lı:er yedeki mekteplerine dönmilşler. Alman maıııırma yapılan zararlara 
yollannstır. 811Jl11 rahat.ça"~ dir. kar§I b.m bir a.nlayıı zlhnlyc U göst<-. 
mfik 1çba de ı:·u~la"yayı uçıer öGLEDEN SONRAKİ nımca1, 
mlsakma glmıeio Abnaaya zorla- MER.A.S1lııl 2 - tıçttl paktm alenen ye tam oıa-
nıı~. Bu~ bu tecavüzler, isti. öğleden aonra saat 15 de mel·· rak tasdik ve teyidi ve Yugosla• or. 
Lllar. t.ehdiUer hep Ballmnla.mı tepte merasim yapılacak ve okul dusuııun t.erııl.al. 
ttnlhUoU konmıü namına trtiklp komutanı bir s()ylev verecektir. Bu POr taleplerin kaU olarak rcdd! 
o nmuştur! İngi.JlzJene &adeoe Bundan sonra hep bir ağızdan Qzerlne ıntızakerelcrln kealldlS'f öğre. 
yardnna kotma)daa ve hllntyet.le· !stiklll m.a.rşı söylenecek ve mr. nllm~ktedir. Dün aqam Atmanıarm 
r lnl, t lldallertnt m&dalaaya _.. te&lribea dipl<ımalar tevzi oluna- Yugoatavyaya bir tutimatom vermek 

mc mı Te ~ecek olen mm~ 1 caktrr. ı tızere olôuğuna dalr Belgradda ıayta.. 
:raranu ftalfetm~ ~ 1ılr 16,30 da da. "Orduevi" nde da.. lar do!aşıyordu. 
fC1 yapm'!'°"fıa". lşt~ ~ ~tliler bir çay ziyafeti ile i'zaz AYAN FESHEDİLDi 

IIuseytn Oüılt YALÇIN olunacaklardır. · Belgrad, 2 (A. A.) - Havaa • 

>- • - •• 

Bellirlık vergisi 
Askerllllnl yapan ber genç ve 17 ya ma 

kadar evlenmeyen ve çabşan ber 
şeblrll kızdan vergi alınacak 

Çankın mebusunun bu husustaki teklifi 
MecJis encümenlerinde tetkik edildi 

ıtaırute•-nı 
WumdeıiJ'll, ı (6.1.J - ... 

bahrlyea!n1ıı A Is,_, kt1 - ...... 
h&kkmda beyanatta ""hn A--' 
Cwıningbaın §6"9 lmlstl.V: 

- ltaıyan filosu itini - .._.. 
dan evvel bltirmete gebpoel& llal" 
yanlar, Jutıand'dılkl f9ldlde 1ılr _.. 
ğ:ı. düşmll§lerdlr. 

YUGOSLAYYA BAWlll! ••p 
Loadra, 1 (AA.) -OJI: 
DeyU lııleyl gurt ?••• 1111'-2 llDlll .. 

Ankaradan bildirildiğine göre, vergi asli veya Ucretli memur, muharriri yazıyor: 
Çankırı mebusu SnTı tarafındaiı müstahdem. ve yevmiye ile çah ••DeJ>ur: sa.terı-. ~ '9ıf 
hazırlanan bekfirlık vergisi ka • şan her sınıf beklr halka, maaş, rekltı kolayltı§tmk w Datıo+llllr. 
nun liyrhası &takalı encümenle- ücret, yevmiye ve para kazancı. Spııt v~ SlbeJ:ı.elk YllplllaY Hmee1

..., 

rin tetkikinden geçmiş bulun- nm senelik tutan üzerinden \'~ Ingııtzıertn Vcnediktea BrledllQ9.., 
maktadır. ka.r.a.nç vergisinin yüroe onu dar büttın İtalyan 8Ülllll& •'tlfh'-

Kamm projesinde ezciimle nisbetinde alınacaktır. malanna yanyacak ...._ 11&11De....., 
söyle denmektedir: Kanunun bir maddesine göre, bllCCc?kUr. 

Askeri hizmetini yapmış ve k öylülerle, evlenmeleri heyeti sı. Fa.kat §imdiden, lngDtder, Aftl8ıl 
henüz evlenmemiş bekar erkekle biye raporu ile menedilmiş şe. • ı vutıu~takl İtalyan t1flııt1er1De ,edıo 
17 yaşını ikmal etmiş olduğu hirliler, bu vergiden muaftırla. derilan levazımı " Slcflya aah1Wll 
halde evlenmeyen bayanlardan Kanun evlenme çağını 45 yaşına ı taklbc'!l Afrlka uu111ee 80kularalE 
bekarlık vergisi alınacaktır. Bu !tadar uzatmal~tadır. ·rnı.\Jttud giden Al.mul takviyelerini 
-.,,.---......;.;.._ _______ ,;___;_,;_:;_,;;__:.::.::.:.:::.=:.:~:::..;;.____ çok Jaha iyi ve dalla ~ 1ıtr tane» 

Mekteplerde dersler 
15 nisanda kesilecek 

lmtllnanların da 15 mayısa kadar 
biti ıımesıae karar verildi 

An.karadan bildirildiğine gö • 
re, Ma..ı.rif Vekili Hasan Ali Yii
oelin reisliğinde dün öğleden e~· 
vel yapılan bir toplantıya. talim 
ve terbiye heyeti a7..ru:ıt da iştirak 
etmiştir. Bu toplantıda bütün 
ilk, orta, lise ve yüksek mekter• 
leı in imt ihan Jilnleri tesbit edil
miştir. Alman kararlara göre, 
mekteplerde dersler 15 nisanda 
kesilecek, imtihanlar 15 mayısa 
kadar bitirilecektir. 

ÜNİVERSİTEDE 
Haber verildiğine göre, bu se

ne Üniversitede de imtihan. .... 
erken başlryacağı gibi yeni tec'• 
ris yılı da mutaddan evvel a.ç. 
lacaktır. lmtihanlann mayıs bi. 
dayetinde başlaması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Üniversite rektörU Cemil Bil
se!, bu a~a.m An.karaya gide • 
cektir. 

Parti Grupunda 
Ankara. 1 (A.A.) - C. H. Par

tic;i Meclis grupu umumi heyeti 
bugün (1-4-941) salı günU saat 15 
de r.:is vekili S cyhan mebusu Hil
mi Uran'm reisliğinde toplandı: 

Celsenin açtlmesmı mUteal·: · 
s5z alarak kUrsllye get"n bıış\ ı.:

kll Dr. Refik Saydam hüklım~e 
~ekerin bu.ırtınkU satış bedeline 1 O 
k,ırus zam icrasr düşUnUldUğünü ve 
bu 10 kunı~tan 3 kuruşunun vazi
yet dolayısilc artmış olnn istihsal 
ma.srıı.flarmı karşıhyacağmm he -
sap edildi~i bildirmlş ve parti u· 
mumt heyetinin bu zamma muva
faka ini i'Jt<.-m ·!'Jtir. Grup umumi 
h eve ti Baıp•I." ·ilin telı:tlftni mtit t e. 
fıkan kabul etmiş ve buna müte
akip 'rllznruncye geçilmistir. 

Ruznamede hUkfımetc tevcUı. r. 
dilmiş Hri sual takriri vnrdı. Bun
hrda.."l birisi bir sub:ı\'ın gecelCJ{in 
Dil, Tarih ve Co.=;.rnfya fak!iltef;ine 
taarruz ettiği ve bir bekrivi ö1.. 
dOrdUğU !!ayiasmm ne derecnye ka . 
dar doğru oldui~unu adliye vekilin
den !!oran takrirdi. Adliye. Milli 
Müdafaa ve Dahiliye Vclı:lllPrl ta .. 
rafmdsn verilen izahattan FakUl. 
t e kapısma böyle bir tnnrruzun vu· 
ln:bulduğu ve subay tarafından bir 
l'laha11e b,,kc;.isfnfn vnrnlancltğı ve 
fakat Mdlıreve Merkez Kuman. 
danJr<Ymca • ve Cumhuriyet 

Te 1 emondial : 
Yugoslavyada mansun veva mUn 

tnlı.ap bütün Avım lzfısı bngUnden 
itibaren bu sifatlarmı knybetrnek
t edirler. 

AZI,EJ>tr .. EN V ALtl,ER 
Belgra.d, 2 (A. A.) - B. B. C : 
Yugoı.lav !dati tt31tllatruda rn~ 

bi"ll deği~!kllkler yanılmıştır. MU. 
t eadclid valiler azledilmiştir. 

ESKi NAZffiLAR 
Bem, % (A. A.) - Havas • Tc

Iemondial: 
Stefani ajansmm verdiği bir ha· 

bere göre Yugoslavyada. eski btl{• 
vekil Svetkoviç Ue eski hariciye 
r. 'l.:cr.ı Ma rkoviç vo ookl rejim ta. 
raftarln.rmdan iki general Yugo • 
shvyayı terke davet edilmi!!lerdir. 
Bu zatlar Yunanistana ı!Urillecel·. 
!erdir. 

Belgrad. 1 (A. A.) -D. N. B: 
Gazet eler, eski başvekil Svctfaı

viçle 28 Martta tı7ledilen diğer 
nazırlarnı tekallde sevkedlldiltleri-
ni ya zrvorlar. 

Müddeiumumiliğince d e r h a 1 
elkonulduğu ve askeri mahkemf:· 
ce inzibati bir ceza olma« üzere 
a.akerlikten hemen tardedil~ o
lnn subayın halen de müddeiumu
milikçe ınevkuf bulundurulduğu an
laşılmış --ve hUkOJ:i\\ltin öu bapta· 
kf tihatf ~ e<IJlm'fltir. 
· İkinci takrir de çeltl1t kRDununun 
tatbikatta şimdiye kadar verdiği 
neticenin ve sıtma mücadele mm
ta.kllllarında çeltik zerlyatmdan u
mumi sıhhatin ne dereceye kadar 
müteessir olmakta bulunduğunun 
ziraat ve sıhhat veklllerlnce faah 
edilmesini icıtiyen bir takrlrdl. Talt 
ririn okunmn.-.mr müteakip mevzu 
hakkında hiribirlni takiben izahat
ta bulunan ziraat ve sıhhat vC'kll 
leri e li'le bulunan kanuni menua· 
b n pirinç.. zcrlyatile umuml ı:ıhha
tln konınmasını telif bakımından 
kifnyetsiıı:li~i görülmekte olduğu 
için hükumetçe bu ciheti tamam -
hyan tadiliitm yakmda BU,ilk fil· 
let M~lisine an:edileceği bildirll· 
rn.iş \"e bu mevzu etrafında söz alan 
bir c;ok hatipler de bu tadilfı.tm a. 
ellen ge tir ilmesi husıısunda hUl :ı. 
metle hemfikir bulunmuslardır. 

Ruznamede başka madde olma -
rlrğy için riyasetçe celseye 17,45 
de nlhayot verilmiştir. 

Afrika harbi 
Kahire, ! (A.A.) - Havas 

Telemondial: 
Asın.aranın zaptile, Kı:zıldeniz 

ti7..crindeki son İtalyan limanı 
Musavva yolu tı\gilizlcre açılmış 
olmaktadll'. Kerenden hareket <• 
den Britanya lmpar~torluk kuY. 
vetleri ve birçok geçitlerle dolu 
armuı bir arazide sUratle ilerle.. 
mişlerdir. 

ASMARANIN ZAPl'I 
Kahire. 1 (A.A.) - lnglllz tmp&· 

ratorluk kuvvettcrt. Erltrenln mcrke· 
zinden 120 kilometre kadar me58.fede 
Keren'ln zaptmdan yainıs bet g1hı 
eonra .Asmıını.ya da girmt~lerdir • .Ke
ren'e bir demiryolu ile bağlı bulunan 
ASniara. denizden 2300 metre kadar 
irtifada havası çok 88.flam bir yay. 
lada Uiııdlr. Şehir, modern bir tehir 
manzaram arzetmcktedir. Bir telat.I 
lat.asyonı; vardır. AJlmar&nm nutusu 
normal zamanda, 22 btn kl,ı ldl. 

Asmllranm zaptı, tngilh:lerin Jılu· 

savvı:ı.'ra ileri h&reketıerllıo yol aç-
MOSKOY Al\~ MANİDAR mı~t.tr. Şap Denizl tızerinde 11on !tar 

'.l'EKZlBt yıın lill'.'anı olım J.luaavva, Aamarnya 
Moskova.. 2 (A. A.) -B. B. C: ytiz klıcmetre kadar meaatededlr. 
Sovyet gazetem "Pravda" Sov. GENERALL DÖ GOL'ON 

yet hükiimelinin yeni Yugoslav SEEYAHA.Tt 
hükfunetine temennilerini ifade c- Kahire. ı (A.A.) - General d~ 
den rbir telgraf g6ndermiş olduğu.. Gol, hugt1n öğleden soma tayya -
na dair hıtl:ıerlerl tekzip, fn.kat Yı•. re ile Hartumda.n Kahlroye gel· 
goslavyanm -,anlı ma~ıst dola}"Il!ile ı miş ve general Vavol, hava mare
lXSyle tebriklere ~yxk olduğunu oall Longmor ve Fmnm generali 
tasrih etmektedir. Katru tarafmdan ka!1ılamn.ıştır. 

avlıyabllecekler•. 

lTALl"ANLA.RDf U llbf TOM.ml 
ZU.HLlSl DA M'N'f Mlf 

Loııdra, (A.A..) - '1'Qal8 ..... 
teıolnin Akdeniz ~ ._.....,.. 
de?nlzcılJlıı. muhabiri ,..-ııar: 

"İtalyanların Vlttcıdo V..to mlae 
IIBmLD da denizia dllılld 'boJladltı tal 
mın edllf bWr. Zira mtabmD lllrad 
ıs m!Je kadar dQftlllttea .ara ........ 
gı btr Lımana n.n.lıl1mlt olmall ,.. 

l u muhtemeldir.,. 
DENJZ MlJHAS--~ 

YENi TAnllAT 
tskend<'riye ı (A.A.) - aa.ıw • 

janaınm husuıd muba.Nrt lıDdirt,_: 
JutJand denls muJaanbeMııdeDNd 

lngil!z zırhlıl.ıın llk mı. olarak 1JClll 
dentzwde bu defa bir sp mub&reb9r 
ei vermi§ler ve ttaıyanlan 200 mDUJI 

" bir mesde üzerinde 12 .at takip .e
mek meC'b'.ırtyettnde kalDUfl&rdır. Do
nanm,ya mensup t&77aNJer n tnıD 
hava kı.vvetlert, d&Cdm&la ve o.ullDf 
dönıneS'e gayret eden dftpnen1e lrd
batJ .ırı ı.:tafaza ederlleıa arblılarDDI' 
da d!l:;t:ıanı takip etm!flerdlr. 

Zırnhıanmız dtlpuaJa IJ't1batı ... 
cak gec~ olduktan 90llJ'a teala _.. 
bilm~t rdir. 

Sa <J.t 21 den u 80llft JnsWs l&tflo 
barp fLosu durdulU haber Yerl1e' 
methQl bir geminin ctnrma ırel.nif" 
Ur. Bu geminin buhmdutu 191'9.,.. 
ıaıtlınc.a san~ıc tarafmd& kal'&JlitJ' 
ıçtn~ <ıaha birçok ftfman eeatıt..111' 
saruws göl~ gGrGlm~ 1-PldO 
muh. •lplerlmlzden blrtnln projek6..61"'9 
bf~blre dUfDIU ruo.mtdaB bir • 

~ctı pmiyi -.,dmlabmt " --
203 nıl11metrellk toplaıta mecebbl' 
bir 'kruvazör oldulu aalqlıantta'• 
Dll§man kruvullrteri Jdolııh' kaçma te' 
ıebbftatt yapmadaa enel IOCJ ml1bD9'1 
relik toplarımııa talutplllr borda.,_ 
ıUe bl~bir tef 7apam11aCÜ Jlalıe 
Ur1lmi§tjr. 

Çok fena halde lıahmall dftpn·
i§lnl bitirmek iCID lqlıla um 
tamlarına yer wrmek ömre m!llldl-'-• 
gerilerdikJcri zaman projeırt.llte 

ıtaıyan kruvazörle111dD arlsalmda 
torpido muhribi 1ııa1Qlldalmm ıfJllllllll 
ml~lerd.lr. Torpido mubrlplarlmllll 
tlddetll atefl. u.rtM lta.11U _,..., 
muhrtpleri alelleele 11-1 tılr ..... 
yaparak arlı.ıwm. çddhntl"erd!r. 

Bunu mtıt.e&klp tarpldD ......... 
mi% dlkkaUeriDI a.tee'da cııllıa...., 
Zara Ye Ftume « s en ~ 
llzerlnde topbyarak lıın' 111111 111 
torpille batuınqlU'dlr. Dll8r' Mıp -
mllertmis kalan ıtaJıaa lııarp a ... 
tı.aerine açtıltlarr ..._.. 85 a• .,
rar -.ermf'ğe ~ etzı?s? dit. a.ıl' 
harbinin al~lAcıellt dllfllD ett r• 
1ebetıf7le ~ ftldlıtll9 ~ 
ehemmiyeti healll tıaııMt eMcd 
tır. 

lngill& lı&rp tlPıı ..... .... 
luna.n Varsplte - la ....... .,,,, 
etmı,tır. A.teılmlmla "*' mltll2I ,,,. 
mqtur. DCl§maa ... ıftdllilldn fJıl 
umenlD baca b!• in" .a imi ..... 

kadar yllkaeleıı imli ...... """" 
aydmlat.Dufbr. Bir .- 1 la ~ 
dll1ne söre arka Jall9 ._.. ..,,_ 
kip kopmUf ft ....... JCO/ ,... 
nume bu llUJ'eU. ._..,.ldıl - .,,, 
plte'ln yeni bir._. ..... aıM #' 
de kn&Yuörde ,.... ,. ........ .,,,,.,,,_ 
tJr. Bu arada 1ımlm. .,,._,,.,,, 
denis muh&rebellııı9 tıllllM ........ 
ıuııu,ordU. 

Saime, toptarms- ' 7 2 -
do,ın&. ~ ltş in Cı w ffl" 
jektörleriıı lfllı .. ~ 7 5 ~ 
nu7ordu. VarrıplW!ll ,-.1 Mr _.... 
at.,t Uzerlne Zift da S 9 h _, 

11\efe nldt bu'ırıM ırs • ~ 
ıam..-. Diler .._ .. o ...
de •1111 R!'etJe ............... 

ftdrCl olan Pollll J" 7 ' • ~ 
tün bu barellt lP •• -·- -
mlftiı'. ,_,, 

• N..,,,artt 1 (.A.A.) - M'J d" 
J.!'ost'me'tba ~ Sili Pılı _,_, 
llnde ........... o 7 2 .,.,_ 

altmqı A.Dlerllwua .A..,...,. """' 
ft baft lravvetlllt ..... •il ..,,,_ 
teumdadır. ReJlllla,.,.. acıt
ukerl ku?Vet dlrl••s".' 
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I çim sızladı! .. 
NEVYORKUN ALTI HAFTA 

SEYRETTiGi FiLM 
~ ünaın bir a.rbdaşla Tak· 

sma bcJOOlye p.ziııOSlllla gittik. 
l.:trafnnızdaldler, kafala.rmm bir 
gibı]ük yorgunluğunu bozlıı içk.l
lerin eclcrile ayaştumıaya ~ 
Yorlar ,.e ytlreklerlnln t:asason 
Çalgının Jmhkahalariylc glderlyoı• 
lardı. 

Topladığı ıPJqlarla iştahı nrtan 
ve dili açılan orkestra ve rövü he
Y<>ti, b'"&J'bm en gilzel parçalarmı 
çalmaya n oyn.1maya başladı. 

Bunlarda. öyle adı konmanuş bir 
~ bir lezzet l'&l'dı Jd, güzel c-
8erler yerine· kötü, bayağı §eyler 
hile ı;;alınıp, pcstenkcranJ ,,eyler 
fnısll edilse. ayni candan ,.e omu
ıni alkışla ka.r.;ıla.~'I mWıak• 

kMltı. 

Şurasını d:ı. itiraf ede)im kL kıı· 
labaJık a.rasında., ga.zinoyu doldm. 
:ran halk i~de, musikiye v& sana
ta hünneb;Wlk g&..-tercnler, uma
hlf yerlerde riayet edJlmcsJ liznn
gt'len en lmsit mua.,eret kaideleri. 

ne saygı göstermlyenler de vardı. 
Banla.r, çklman nefüı parçaların 
ve rÖ\1lniin zevkli bir slikfinla din. 
lendiğl bir sırada, böğürtüyü and_t. 
ran konuşmalıırJa, soğuk gülüşler
le yürekleri doldUJ'&n tcml.ı heye
C&nlan ~Irkefc baloyorlardr. 

Ga·dnonqn kapanma saatine ka.. 
dar iiula.klanm, bir garp c crlnln, 
bir l·alsm, blr tangonun, bir melo. 
dinin tatlı, kıvrak, şen, oynak, me
lül, mahzun, isi. davetkar ahengl
le doldu. 

HJç ttüpheııııfz, bu güzel ve nefis 
bir musiki ziyafctiydJ. Fakat, tat
lı ,.c neşeli da.klk:ılar g~lnnekti. 

ilme rağmen içim sızladı. Çünkü 
fıu;ılalı ahenkler arumda bizim 
te:ı; bir bestemiz, bir tek farkımız 
~lmmadı, okunmadı. 

FiUıal.r.'8., dünyanm m methur 
tö\ii lıe:retlcrlndcn biri oldu~ 

Gazojen motörleri 
yüzünden hatırlanan 

zabita vakası 

Fransada benzin motorları ye_ 
l'inıe havagazı yakan gazo:ıen 
motorları kullanılıyor. Otomo· 
hillcrden sonra d,.niz motoı l~l'ı 
da bu usulü kullanmağa başla
dı. Mars yanın p k tawnmış 
baiıkçı....ı Rossı, balı ·çı gemileri~ 
nin a r smda en çok &>vdiği TL 
tin isimli Kanosında gazojen 
motoru taktırmıştır. 

Rossi'nin ve bu motorun bütün 
Fr<ı.nsada bilinen bir macerası 
Vardır. Bundan üç sene evvel bir 
haziran gUnU Pomeg. Titin ada· 
SI civarında ağlarını elinize sal
mıştı. Birdenbire ateş almış oir 
sandal ve denize atlayan üç in.. 
aan gördü. Onlan denizedn 
Çıkardı. 

Bu üç adamdan birisi sanda
lın sa.bibi olan Amede isminde 
~ngince bir denizcı idi. İki 
Inlişteriyi sandalına almış, Mar. 
•Uya körfezini gemiriyordu. Bi· 
faz açıldığı va.kıt bu iki adam 
Amedc'nin üzerine atılmışlar ve 
onu soymak istemişlerdi. 

Amede kendini müdafaa etti. 
Rovelverler çekildi. Kaptan ateş 
alan sandala düştü, fakat ken.. 
dini toplayarak denize atıldL 
1.lütecavizler arka.smdan. 

Amede kendisini kurt..r.ın 
Roui•ye: 

- Beni öldürdüler. 
Diye haykırarak sandala yı. 

kıldı. 
Roesi yaralı ile onları Kanbi· 

l'er ilkeleeine kadar Jetirdi. Bu. 
l'a.da. karaya yanaşırken iki htr-
8Jg kaçmak istediler. Fakat Ros. 
8i mahirane bir hareketle sanda: 
lnu oynattı 1ki şerir suya düştü. 
ler. Polis gelip onları sudan 
Çlkardz. 

Amede aldığı yarala~an öl. 
dü. Katiller muhruteme edilerek· 
ıtıab~ oldular. 

söylenen bir yabucı truptan, bir 
orkeatra hejettndea yerli hava ça.. 
lmDIMIDI beklemek biraz acalp o
lur. Bırakalım Jd üğrenebUlrlcr de. 
Fakat orkelltnm:n furJalan &1'88M

da, yerli aanatkirlannıızda.n biri
ne, birkaç ~ olnaUurulamaz 

1111f .. Yolma ~ bal'aYJ Jdra. 
larken koatanta :;öyle bir madde 
mi koydu: "GadDoda Türk muslld. 
sinden eserler çalmmıyacalctı:r.,, 

Kendi yurdumuda, bllhasıııa be
lediye flrmuı taşıyan bir yerde, 
Türk muıdklslae )'er verilmemesi 
ne yalan söyHyeybu, buıaıım ~
ne gidiyor, izzetinefsine. mUli gu

ruruna dokunuyor. 
Eğer röl1i heyetinin sanatkAr 

bir çocuğu, en gC'1llş manaslle bir 

hf!kat ~· olan bir 00.yan • ki 
Türk maıdklslne karŞJ derla bir 
haynalık daychıp için bul l&f')n. 

w g~eie ba§lamıp. Ve kon
sen·atuvar kondlslnl angaje etmek 
ltzeredfr - rivüde rol aldıfl ıura· 
da, bir ııllrprlz yapıp. Ebedi Şerı.. 
mizin sevdiği (Şahane gözler) 1 o. 
kumuayclı, oradan yetfmler ~bi 
boynu bllktik çıkacaktık. 

Ba gibi, eğlence yerlerinde, na
sıl garp eserlerini dinllyerek Z.Cl'k 

duyuyonak, yed parçalana da ku• 

laklanmm, yüreklerimizi geni' bir 
mdlkl heyeeanne doldurup yıka
maıınu ve ba eıııertert llAhi bir htı7• 
la dinlemek latlyoraz. 

Dooıagojl JaPIDIYorum, kendi. 
mbe, ma•Jlklmbe, mllllyefimbe 
htlnntıt istiyorum. 

Mevcudiyet llemlndE"n, mtnlyet 
h111~1nı, mımyet hllmmunn ~&an
nız, insan lrfn ke•....ır fe7 yahm 
fUC)ar: ÖUlm! 

n uysun bize, biz Be uymayız. 
Biz dilmaç detınz, yalva.cız yalvaç. 

RIEl6~KA 
Dafne Dü Morie, Jorj dü Mo. Hiç kimse bu cinayette şüphe. 

rie'nin torunudur. Pariste doğ- lenmez. Bütün memleket Rebe. 
muştur. Yazdığı bir iki romanla • ka'nın ölümüne ağlar. Zira şcy
Fransız matbuatının na.zarı dik" tan kadın kendisini herkese sev
katini celbeden bu genç kız bil. dirmiştir. 

hassa Amerikada tabedilen Re. Bir gün Maks tekrar evlenir. 
beka isimli romaniyle büyük bir Bu seferki karıs. tamamiy.~ 
şöhret kaza.nmış;ır. Derhal hir erkeğin tahayyül ettiği mükerr. 
~ lisanlara tercüme edilen bu mel bir ~tir. 
eseri Avrupada şimdiden bir Filmde Maks rolünü İngiliz 
kaç milyon insan okumuş bulu- sa.n'atkan Lorans Olivie'dir. Ka· 
nuyor. Bu romandan David D dm "Kederli kız" Gunga. dir1 
Selznik tarafından çıkarılan film filmlerinde rol almış olan Joan 
Amerikada büyük bir muvaffa· Fonten'dir Bu yıldız yirmi üç 
kıyet kazamnış ve Nevyorkun ya.şmda iken Holivut'un en ser. 
Roksi sinemasında altı hafta best kadını sayılırdı; Bekardı, 

gösterilmiştir. Bu sinemada bu istediği gibi yaşayordu. Fakat 
filmden daha fazla gösterilen bir bir gece Briyan Ahern'i gördü, 
tRk film vardrr: Pamuk Sulta:ı vuruldu, birkaç hafta sonra ev-
ve Yedi Cüceler. lendiler. 

Rebeka. · roma.nmda ve senar
yoda bir hayali andıran bir şah" 
siyettir. Asla meydana. çıkriıaz. 
Çünkü vaka ba§larken o ölmüş 
bulunuyor. Fakat vaka.daki şah. 
siyetlerin hafızasında yaşar, ve 
ölümnden sonra o insanların ha_ 
reketlerini. idare eder. Rebeka 
M.a.ks ile evlendiği vakıt kansını 
hafif ve ince vücudu mavi göz
leri, kumral saçlarla hileleneu 
temiz yüzüyle saf, masum bir me 
lek sanmıştı. 

Fakat Rebeka bir m€e 
lek vücuduna gizlenmiş bir şey_ 
tan, bir ifrittir. 'K<>CaSmın temiz 
ismini lekelemekte tereddüt et
mez, ve bildiği gibi y~ta 
devam eder. Kocası karısının bu 
hareketini haber aln-. Bütün 
tedbirleri alarak kansını bir ya· 
ta bindirir. Yolda yatı batır:r. 

Hakaten hassas bir kadm olaıı 
Joan Fonten Maks'm karısı ro· 
!ünde çok muvaffak olmuştur. 

Maks ıztırap içindedir. Her ta
rafta Rebeka'nm !ıatıralarım 

buluyor. Böyk bır a.c1amla ye>: 
§alllak koaly değil. Fakat ~faks 
m yeni karısı yalııız kocasmdtto 
ıztırap çekmiyor, şatcdaki hiz. 
metçiler, köylü kadınl~r. güzel 
Rebeka'nm yerini tutan bu ka. 
dına düşmandırlar. Zavallı ka
dın kocasmm bfili. Rebeka'~ ı 

özlediğini hatırlamakt~du. 

Bu kadın bir gün maskeli bir 
baloya Rebeka'run evlendiği güıı 
giydiği bir elbiseyi giyerek ge· 
lir. Kocası Rebeka'yı k~ısında 
görünce. .korkar ve balodan 
kaçar. 

Bu sırada yatı::.l enkazı de. 
nizden çıkarılır. Rebeka'nm oe. 

bir 

Joan, R markalı bir yastık bulur. 

Jo7.n artık Ma~.'ı'ın biitl"n mo::isini üğremni:stir. Beraber 
köy lo1:antasrnda yemek y iyor a • Öl' lrrind ., f:"uadctı• 

mani hiç bir şey ka,lmanu ~t r. 

hal1erleri 

Küçük sinema 

* Ale~ndr Korda, Vivyan 
Leyg ve kocası Lora.'l.Soliviye_ 
nin çevirdikleri "Hamilton adın
daki bu kadın" filminin Ho,i· 
vutta çevirmesini bit irnıit;I r dir . 

l Pariain matmazel saati 
Pari.a rasathanesinde bulunan EV Anslklopedlıl da, durgun sularda üreyip, srtma 

mikrobunu taşıdıklarını herkes 
bilir. Fakat geceleri vızıltılan ile 
uykumuzu k~ırmalan bizi en 
fazla rahatsız eden taraflarıdır. 

sedi bulunur. Geminin delinerek 
batırıldığı anlaşılrr. ütün şüphe· 
ler Maks'ın üzerindedir. Kadı. 

nın aşıkı olan orman korucusu 
Maks'ı şiddetle ithc:.m eder. Er. 
keği mahkemeye verirler. Mah
keme Rebeka'nm son günün ıe 
ne yaptığım ara.~tırır. Kadın o 
gün bir doU ora giLıiş ve tE'<la.vi 
kabul etmiyen bir hastalığa ya· 
kala~dımnı öğrenmiştir. Binae_ 
nalcyh bu hadiseni bir intihar 
olduğuna ihtimal verilir ve 
M.:ı.ks beraet eder. Ve ancak bun. 
dan sonradır ki l\l aks'ın ya..~yı

şı ü1.erindeki bulutlar dağılır. 

V ) karı koca mes'ut yaşamaC:a 

başlarlar. 

* Şarl Buvaye ve M~rgnret 

Sullavanın çevirdi.klcr.ı. "~ k .St
rat" filminin ilk gö.:tcr ldiği iki 
günde seyircilerin sayısı rekor 
teşkil eder. Bu filmi 24.,401 kişi
görmüştür. ilundan evvelki 
rekor 23,582 kişi lle Nevyor:k m· 
vob sokağı filmine a itti. 

madmazel saat milşterilerinden 
yansmı kaybetmiştir. Tahtakurusu, sivrisinek 

Paris radyosu abonelerine sa· 
at ayarını buradan verirdi. Dev. 
let bütçesine muhtelif surette 
senede altı milyon frank irat 
getiren bu saatin bu.giin getirdi
ği varidat Uç milyona inmiştir. 

Vaktile saat sormak ür.ere bt. 
raya 20 bin kişi telefon ederdi. 
Şimdi bu sayı 10 bine düşmüştür. 
Matmazel saate bağlı olan tele. 
fon hatlarmm biran bile boş kaL 
dığı görlilmemiştir. Hal•buki bu. 
gün istediğiniz anda matma~ 
saat emrinize ama.dedir • 

Paris ra.~thanesi mUdürt. 
Esktargoo, bir gueteciye 14 şu
bat 1933 gününü bir türlU unu_ 
tamadığmı söylemiştir. Zira 0u· 
gün matmaz.el saate 170.ü90 
Parisli saati eonnuştur. Bugün 
saatin ilk açıldığı gündür. 
AMERİKA A VRUPADAN 

SE!\'EDE BtR METRE 
UZAKLAŞIYOR 

Amerikanın kndisinden Avnı. 
paya bitişik olduğunu, Atlas 
Okyanusunun bir kıta olduğunu 
herkes bilir. Bu kıt'anm bir 
çöküntU Mticesinde yrktldıtı da 

malumdur. Atlaa Okyanusunun 
bu çökmesi durmuş değildir. Bu 
gün devam ediyor ve Amerika 
kıtası Avnıpadan. yavaş yavaş 

uzakla§ıyor. Bu hldiseyi hesap. 
Jayan ilimlerin Amerikanın sene• 
de bir metre Avnıpadan uzak· 
laştığnu eöylilyorlar. 

Bir saatte neler oluyor 
Bir saatte 5000 çocuk doğar, 

4000 insan öfür, 198,000 suç iş. 
lenir, film fa.brikalan 57 kilo
metre film yapar, 7500 otomo. 
bil fabrikadan çıkar. 115,000 
telgraf sahiplerine verilir. bir 
milyon ildyüz elli bin mektup 
kutularına. aWir. , 

ve karıncaya karşı 

Yaz geliyor diye seviniyonız. 
Fakat yazın zevki ile sıkıntıları 
da çok geçmeden kendisini gös
terecektir. Tabtakurusuz, sivri· 
sineksiz yaz olur mu? 

Güzel yazın bu acı dikenleri 
bizi az mı uğra§t.Inr! Fakat 
bunlarla başa çıkmanın parası 

da yok değildir. Tahtakursu, 
sivrisinek ve karmcaya karşı en 
müessir çareleri şurada size 
kısaca yazıverelim. 

Tahtakursuna kar§t: Sıcak E ı 

ve gaz en .kestirme çaredir. Bir 
takım ilaçlara avuç dolusu para 
vermektense evvela bu ı;areleri 

tecrübe edin. Karyolalarda, pen. 
eere aralıklarında, tahtakurula
rınm bulundukları yerlere kay 
nar su dökemiyeceğiniz için gaz 
sıkmak 18.zımdır. 

Gazla beraber sabun da çok iyi 
bir tahtakursu Hacıdır. Bir bu_ 
cuk bardak kaynar su içine 3 
çorba kaşığı arapsabunu koyup 
iyice karrştmnız. Buna 2 bardak 
kadar da gaz ilhe edersiniz, yi· 
ne ıyıce karıştırrrsmız. Bu 
mahliıtu bir pompa vl'ya fır;a 
ile, tahtakurularınm bulunduğu 
deliklere alutırsmız. 
Diğer bir çare: 
Bir miktar kükürt ile onun 

üçte biri kadar küherçileyi oda
nın içinde yaka.rBmız. Kapıları 

ve pencereleri sıkı sıkıya kapalı 
olan odada bu dumanla bütün 
tahtakunılan ölür. 

Tahta.kurularını ısırdığı yer. 
terdeki kaşıntılara mini olmak 
için de tentürdiyot, oksijen veya 
menthol sürmelidir. 

SivriainekU:rs karft: Bu ince. 
cik hayvanlar da yazm. ba§ka bir 
belas~A~ bataklıklar_ 

Sivrisineklerle başa çıkmak 

için evvela, bahçeniwe bir su 
birikintisi, durgun sulu bir ha. 
vuz falan varsa bur.ları kurut. 
malı veya. Suyun yüzünü ta· 
mamiyle, kaplayaeak şekilde gu 
dökmelidir. 

Odanıza sivrisinek dolmuşsa 
ateşe koyacağınız bir kahve ka
şığı krezolün dumanı bunları 

dışarı kaçırmaya kMidir. 
Ondan sonra penC'ereleri kapar 

veya cibinliğinizi gerer, yatarsı,. 
mz, rahat rahat uyursunuz. 

Karıncalara kcır~ı: Karıncalar 

da yazın az canrmm sıkan haşa. 
rattan değildir. Çalışkanlıkl~.n

le me.~hur olduklan için onlan 
biraz da severiz ve öldürmek is. 
temeyiz. 

BORSA 
1 NİSAN - 1941 

1 Sterlin 
lOO Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 ısviçre Frc 
100 P'lorın 

100 Raylımarlı: 

100 Belga 

100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kroou 
100 P cc;eta 
100 ~ıott 

100 Pengö 
100 ~y 

100 Dinar 
100 Yen 
100 tsvlçrc kronu 
100 Ruble 

f;11ham ft Tab•l1tt 

Ergani 
Sıvııa _ F.:rzurum rn 
T.C. Mcrke7. Bank, 

29.9@ 

0 .9975 
1 .62".!5 

12.9375 

8 .176 
31.13i5 
30.7.f5 

20.2" 
19.4~ 

10.23 

• Mişel Morganın Holivutta 
ilk çevirdiği film J.!'•teri ve Jo. 
w Kesel b ir eser~nden alan 
Jan dö Pari olaC'aktır. 

2.4.1941 
8.0S AJane 
1.18 Hafif 

parçalar 

8.43 Yemek 
Listesi 

J.!.SS Hafif 

1 prln1ar 
lt.60 Ajans 
ıs.o~ Halk 

tftrklUf"rl 
ıs.ıo Salon 

orkestraııı 

ııus Odll 
muslklııt 

llUO Konuşma 
ı lt-15 Ç-ocuk 

19.15 Çocuklar 
için mnslkJ 

19.SO Ajan• 
19.45 Ziraat 

Tak\ imi 
19.50 (~it 

prog-mnıı 

20.15 U ndyo 
gn7..et..,sl 

'!0.45 T" k vo 
b<'nıbt'r 

arlul:ır 

ıı .ıo ı~onıı~m:ı 

21.25 Ua dyo 

k lınıe !l!lZl 

2ı ,45 m~a.. ..... tıcum 
hur b:uıdom. 

22.SC• AJ:ıııt. 

22.-ı:i ('azlıaıuİ' 

Bu küçük fakat müziç hay. 
vanlarla uğraşmanın en iyi ça. 
resi, yuvalarının kapısına biraz 
sönmemiş gireç koymak ve üze· 

ıı i ı \ ' , •1 ı ',I !. )Jjl~' IJ, , , ~\I 
' il • ,, ' • ..ı.' ' 

rine kaynar su dökm~k.tir. Ka- ı •ı•• 
nncalar yuvalarmm ıçınde ka. 

~:;~rvebirdahadışarıçıkmaz. BU AKŞA ı MELEK 
n· 

~iNEM A 
SIN DA 

Diğer bir çare şudur: Bir mik
tar kliuriyi ispirto içinde eritir, 
sonra bunu su ile kanştırrrsmız. 
Bunu veya, içerisinde 24 saat 
tütün bırakılmış bir suyu, tü
tlinle beraber, kanncalarm yu. 
valarma dökerseniz karıncalan 

şiddetli kokulardan kaçtıkları 

için gerek kMunınun, gerek tü.. 
tünün kokusunu duyunca bu" 
cak bucak kaçarlar. 

Yemek dolabının içine bir 
parça ki.funı veya krezol'a ba
tırılmış bir parça sünger koy. 
makWidir. 

Zevk ve ııete krallçeııı 
Bu senenin en çok wevllen yıldızı 

ANN S OTB EBN 

(CAM SAKIZI ) 
ve 

rBANC:BO T TONE 
taratm-ian dayanılmaz derecede 

komik sahnelerle çevrilen 

BOCAll GfrZILL EB PEŞİNDE 
neni komediai takailn edilecektir. 

nlve olarak yeni FOX DUNY A ba~adisleri 

~erlerlıı.lzi evvelden aldlrmız. Tel: 40868 ••nm• 
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YABANCI Dil DERSLERi Sadakat 
Tcirih 

nümuneıe
r ile doludur 

FRANSIZCA C26) 
(Her balda HABl:R .,._._... ....,, . 

() O J; OM B A 

P. Mlrimh 

1. De temp& en taapa, et tOllt 
<!ft parlanf, il obfııervaJt Oftıo 8 \ 'CC' 

uae earblti '4inguliere. 
- Cew1t .ı;ar ı.- ooatlnftlt1 q11f' 

,.,. aves ('OllllU lllOD!dear della 
Rellblıa? demuda t•11 a ınlMı ı.y

dia. 

2. Mhfl Lydia repeadit avec ~ 
qe em~s qa'eUe M'lllt •falt 
• .._.alsııuaee Mır le navlre qul 
ıes M'llılt .....- ea Cone. 

- Ceat a jeane bomme ~ 
<'Ollblle u f~. dit le pretet • M
mkolx. D ..._ a-t-11 dit, ~ti 
n......t.11 eneore pa. bu, da.s 

q.ıle lnt.U.. il rtWlellt fiil 

Oene! 

S. .... L7dla prit - .... ...,_. 

~= 
- Je nele lmal,.._ ..__ 

ele, ~ile; v°"" poav"9 rla~ 

gw, 

4. ~ prHet garda lf: ı.lleace: 

oıall!I, an moment aprk, eatelldant 
Ono adreııı!M'!r aa colnmel q.e~ 

lfflııl N aa~laiR : 

- Voas a,·e-z bNIK"Oap ,·o:ra«~. 

m«mBlear, dit-11, i\ 'e .. 'il paran. 
VM9 de\·e-z a\·otr oablle la Clorıw' ••• 
et ses tıOUtGill&I. 

- b l"8f \'r'U1 j'etah MM jellllf' 
..-et je raı qulttee. 

- \'oa' appartetaN ~ a• 
--ff~ 

- .Jt> "nf" en deım'"1olde, - -
lllear. 

~ Vou" av~ fite trop -~ .. 
temps dans l'a.rm~f' Crançal!llf', po.r 

ne pil.!! de\"t>nlr toat a falt l"!u
c-M, 1~ ...... ooate pa .. , lllOllMettr. 

.i. fi prono~ c·t!'S denııien mıot
M "Ct' unf' empha..<Je marqur. 

11. Cc n'<'l'f paııı flatter prodt

ı..I C'u-.rmenf lc-s Clo"cs, qae ıe.r 
rapp<>ler qu'fhı apputienaent l la • 
ı:raıul(• nation.4 l1tıı \ 'f!Ulent Atre n 
peuple a part, et tt.UA! pl'Melıtloll, 

118 Ja jutlllent IMlllelE hlt"ll pour 

'8'on la lfJllr at'eOl'de. 

7. Onıo, un peu piqaf, re ...... : 
- PetuıeF...,·o•, IDOllıdear le 

pft!fet, qa'an Corse, etre 1MaMe 

d'h••e•r, alt lNwıola de eenir 
-....r~,~~ 

K O L OM'R A 

P. Mmnıü 

XXVI 

ı . VaH araaın ve koruışurk~n 

Orso'yu garip bir merakla süsü· 
yordu . .Mi'! Lydia'ya sordu: 

- Bay della Rehbia'yı Avrupa
dn mı tnnıdmır.? 

işte bir kaç 

mı sa' 
Amerikanm büyllk bir oaJri o. 

lan Walt Vhitman : " Herkeain 

kendine mahsus bir yıldızı olmalı.
dır,, der. Ve Amerikalı vairin bu

nunla istediği oey ıudur. BUtün 
insanlarm bir ideale s&hip olmala. 

n. bir aşka, bir fikre, bir vulfeyP. 

inanıp sadakatle ~malan Ji
znndır. Onun ~ ancak böyle in-
sanların hayaUan manah olur w 

! , Mı. Lydla biraz tereddütle e~eğe çabaladıfı bir yıldızdan 
Konıtkaya geldikleri gemide onu 
taııD1ıJ1 olduğu ce~ı verdi. V~ 
li t.nldıyarak: 

mahrum olanlar lee tıpkı btr nebat 
gibi yqayıp bir nebat gibi solar. 
lar 

- Pek ince bir delikanlı, dedi 
K.oca81DJ yirmi eene bekliyen 

ve daha Y•ftf bir ..ıe devam et-
ti. Kondkaya ne mabatıa geldi~ Penlop öUlnceye kadar "fakat dün. 
ni me aöyledi ml? ya dönmektedir., diye iıırar eden 

GaWe, sadakata tam birer misaldh 
ler. 1manın daiıJla bir kadm veya 
bir erkekle detil, kendi bayrağına 

1. .MüılLydla anntfllflf ta'l'mn ta
landı: 

- Bunu lliç llOnlladmı. sız ~ 

biWndııis, dedi. 

4. Vali suatu. takat bir an 80llra 
Onıonun albaya birkaç kelime in. 

gilmce söylediğini i.c;iteret dedi ki: 

- Görilltlyor ki çok seyahat 
yapnnpınız. Korslkayı ve idetleri
nl unutm~uzdur. 

veya inancbgı bir fikre ~Hlme ka
dar batlı oınu.,.nctan' R'bel hi«:
bir !f8Y ~r. 

Tarihe de şöyle btr cöa geadire 
celı:. olursak: Bir ~ ldmaelerin 
hayatının, sırf ~yle bfr Mdakat 
ve sadakate in&nııs ve bailaml bR
ktmmdan alelAde lnaanlamı haya. 
tmm llsttine çıkmış olduğunu gö. 

rürtız. Tarihte buna ait bir ~ 
mlsaJIPr Yardır 

Keaell : - Evet, ~e. aynldığmı saman 
çok .lrilçllktilm. KralJçe Viktorya, P,vet fngiltere 

Hep llllreırtik mi yapryonnlıP kraliçeel Ye dsdsler imparat.ori. 

~ olan ba bdm hayatmm mil
Yarım maaşla emekUye a)'- hlm bir kamnı tocut prelltl Al-

nhml bolun~. bert de Sab Kobang'ln matemini 
- J'ramnı ordwnmda pek ııaun tutmakla ıeçtnnlttlr. KOCMI al.. 

zamua aldınız unıt ben hftlf'btıttın dtıkten sonra ytnnt MnC siyah tl
fn.nmzlap.madığnıızdan şüphr et- blseleri ve matem ~rtUlerlnl çıkar-
ml]JWU!ll. ına1bJ1 w dalma en karanlık ve 

kuytu şatolarda vaktini ~

tir. Ve her otım.lalu ll&ft3'°tl& Jlft'll 
tdn daireal aantl preM bayatta 

it Bu son 'kellmt>l~ri müessir imiş gibi hazır tutulmuş, her · gün 
bir ahenkle teliffuz etti. bir robdötamba'ı yat.atının ayak 

ucunda ve bir az sonra sa.bibi gelip 
. 1. ll'nuwnz mllletine · memup ol- glyecelanit gibi huır bir vazlyett<' 
dutdarmt hatırlatmak Koıwlkaltlan bulundunılmtı1. MT gece yatağı 
pek fada ~k demektir. On- açılmış ve qbehl ara kadar oda
lar kendi bqlanna bir kavm ot. amda mumlar yandtfı gibi, ç~ek· 
mak hlterler w bu davayı inanı ıer odasmdRki va7.olardıı ek"llme_ 
tşirak ettireblleeek bir kuvvetle mişttr. 
t..,.ı ederler. 

ZeTce aadakatma nümune olan 

"7. Ono, biraz kmıne olM'alr ce. bu matem ancak kraliçe Vilıtor-
vap -.erdi: yanm hayatile benber aona er-

- Bay vali, bir Konıikalnun, 

~fli· bit' inMn om... için ~ 
m ord~ bimlet etmeğe muh. 
tac: oWujunu mv dtfüntlyonuauz ! 

m1'tlr. 
Sllfı.Jı arkadqlılt hatıra.,ı aada_ 

katma bir nUmune olyak dA IJUDU 

anlatabiliriz : 

(1 \ cont.inent : -. adalardıtn p)'ri, bra; lt. Avrupa. 
C2l Stkmtı. toreddllt, şaşkmlık. 

Hatti bugün işgal altında bulu

nan Parlırte tekrarlanan bir mera
"mi Vllrdrr. Bu da ~ur : 

Pari1teki alaylardan birln<ic 
CSl coon~ il faul, kueunnu, iyi ~r. ince, klıar. 
(-il L& gra~ nstion = ~. Jl"roanm. 

ANALi Z •e TEORi 

rinlz: 

a. Quı y avait-11 devant le pri
fct? 

Vatının ön tindc kım vardı! 

h. Pourquoi OrM n.e vo~it.:ı 

pas partir! 

Qr90 niçin gitmek iıırtemiJ!Mda ! 

c. Quelle en kait la cauae 0ti
ginelle? 

Bunun eeas eebebi ne idi? 

e. Qoe veut dire ''la Kort, ()r .. 

ç~"'na !"' 

Oreııına'nın Ölüm (Ölilm i.bid~-

f , Le prifet ttt. 'l l'lllt! dew M-

8Ullins de delta Rebbla? 

Vali della Rebbl&'Dln kaüllertmn 
arkadaeı mıydt! 

a, Oreo ırWn en Oone pour ... 

h. Je dia aeuiemeat que cette 
. ........... ...,. lıtait blen 

capa.ble ele fatM toanaer la tMe ... 

e. PeQrqaıol mtBI Lpıh H ~ 

cara-·-~ne - ~ du. .. 

her ahfta yapılan yoklamada ytiz 
aenedenberi !JU isim daima okunur. 

1.a Toar 'Aaverıae ı 

Ve sıra sıra dizilmi§ olan uker. 

lerln lçinden gu cevap yilkılelir : 
- Şeref meydaaı1ıda ölmllttUr. 

Evet bu alay yilz aenedeftberi 
La Tour d' Auvergne ! lmnindeki 
bu kahraınanm hattruma sadık 

kalmı§tlr. 

La Tour d'Auvergne harp mey

danında ölmü9 olan bir askerdir. 
Çok büyük cesareti ve yararlıklan 
yüzünden yüz yıldanberi kendi ala· 
ymda iıımi sadakatle anılmakta. 

dır. Her hafta yapılan yoklamadıt 
o da mevcutmuş gibi çağınlmakta 

ve her hafta bu kahramanm şe

ref meydanında hayata göıdlnU 

yumduğu tckararlanmaktadır. Bu 
ala)" damia onu içinde saymakta 
ona karşı bUyllk bl: hftrmet ve 

hatırasma bü~'iik bir kıymet ver. 
mektedir. 

Marchand Bonapartm oda 1lf8tı 
dır. Bu u!f&)r heı- şe)i tertE'dem 
!Tl<ı.ğhıp Nı-n<>l:vonıı !il•dnt • Helen 

adMnıa kadar takip etmiftP'. Na-

Z N 1 S A .N ..::;. l9n-

• • 

on sanılırin en bıyok ıdebı hadisesi: 

MefkCbrr~ 

poa,.. ba adaya .nrtlldllt "" bil 
dildni batibı dttnyadan ve biltibı 

ıteTdJklerlnden uzak bÜlaederek 
Long'f'OOd ~ içindeki odaya 

ilk girdltf zaman büyük bir huye

can hJ8et:mlttir. ÇUnldl ba odada 

kendi pJıtd eıyalannı:n hepsi bu. ı 
11L-una1ı:.ta idi. Ani.halin bllatU ken-
di tuvalet takmı1, duvarda Roma · 
kralmm resmi, terlikleri. robdö
,ambn ye portatif aslı:er k&ryo. 
luı. 

Edib. Şair. Profesör 
AU Bardar Bmlr Alpagut•aa 
Şaheser bir romanı 

Yakında V AKIT 
sDtunlarında 

Mardıand bu feJAketl .ic;lnde yaJ. 
nız efencUsbıi takip etmekle kal
manuş, onun havuna gidecek, onun 

ahpk olduğu ~yalan da etrafına 

alarak bu sürğiln hayatını ona da.. 

ha kolay geçirtmek çaJ'('lerlni de 

anyacak kadar incelik göeterimiş-
ti. 

, Faaen adık Marehand (kartal)ı 
Salt _ Helen'e kadar takip ettiği 

sıralarda lılarclaand'm ruıası da 
<kartal y.ı.vrusu) nu menfumda 

yalnız bırakmamıştı. 

Ve onunla bh-likte A V'.uıturyaya 

gitmiştir. 

Bu fedakar ve vefaü.r dadı ile 
oğlu Marchand'm aayeainde Na. 

polyon Bonapart oğlunun blr san 
buklesini ele geçirmh! ve ölUrken 

de yine hasretini çektiği oğlunu9 
san buklesini koirbya kokhya öpe

bilml!fu'. 

Arkadaş sadakatine nilmune olan 
~u hlldyede Amundsen'in başından 

ge<',mlıftir : 

l\.Utup k~ine çıkan bir heyeU 
,,eferlyenin ~mdakl Amun<Wen 
bir gün muavinilc birlikte karar
gihlarmdan aynbnıştır. Ve daha 
iccrllere gitmek Uaere lkt adam 
kayaklarla ilerlemeğe bqlamrşlar. 

dır. 

Hava tasavvur edemJyeceğfmlz gl 
bl t&hammUI edilemlyecea bil" dere 
cede llOğuk ve i'Usglrlı ve Usttı:n-

den geçilen buz kOtJeleıi de aşıl.. 

mu bir Tasi.yettedlr. herleyişe kar 

p ko1D b8tttn bu !ablf engellerle 

cenk edecl ede bir ka~ saat yol 

.ııntş olan ~I Rdamdan biri, 

Roold Amundaen, daha fazla ilelc
mpnin imklnınzlığmı anlamılj ve 
birdenbire sert bir se61e 

- Geriye!. . 

1!Drini vemıil)tir. ÇUnkU Soolt 
heyeti seferiyesinJ do mahvetmiş 

olan o mUthi'I rbglr artılt neff.'Si 

lıteemektedir. Katedilmiş yolu böy-

Hiklye.ıeri)le, §ln!erlyle ve TOrk deniZciJ!ği hakkında e msalsiz eserle· 
r!yle lıaKlı bir ğÖhret l\•nnm11 olan merhum Alpagut'un bu romanında ye.• 
f&llDUf ıJir ııayat ufb•l!IJlm en 1DCe hia w ıztıraplarmı duyacak, m ütare
keden eVftl baf!ayıp mım mUCllMJe aonuna kadar devam edcıı bir aşi< ma· 
ceruau bQy'Jk bir heyecan - alAka ile takip edeceksiniz. 

- Yakında "VAKiT,, de -

( Bu •öıu.da ~ ,._ • Onamektep mezunuyum, oS )'&fiil 

MlMIDla yaamdald npo.la lılrllldıe d&JDD. Askerlikle bir lllşiğiın yoktur. 
gönderecekleri Eaki barfleri mükemmelen ok•Jr yaza. 

liVL&NllE •rEK.LIFLl:&L tf ABA. 
MA, AŞ \ "ERMll. ALDI, S&TIM 
'1hl Wari mu!yeU aıau olmQ1m kü. 
~twUAlıı.n,..... ........... , 

Erılenme teklilleri 
. 

* Y&f, 28, bo)' 1,71. kilo 82, Uae 
mezunu ticaretle mıefCUI aylık pllrt 
net 90 lıra olan tıU genç gUMI, mute
na.alp endamlı lM.70 boyunda M-65 
kllo arasında Uk tabJıtHnl btıirmJ§ n 
ifleriDi tr.lir bir bayaala ~ l.t. 
temekledlr. ı R. 1014) remzine mUra. 

C84-L • 
* .e yquıda üd ~ kızı bulu. 

nan. kuaDcı iyi o&an, usun boylu mu.. 
tanulp endamlı lılr zat ortaboylu, 
b&lık etinde 3i1..40 yqlarmda kumral 
YeJ& kwıırala yakın aaçli bir bayanla 
evlenmek ı.temelttedir. Ciddi tekllfler 
(A. l~) remzine yapdmalıdır. 

* 4.6 )'8§Dlda ı~ı boyada yalJWL 
&v111k1 km yellfmil bir otlu tınbman 
ayda yna un· pllrl oıu aan aç1ı, 

mavı gti21U, genç ruhlu .rı8feli bir ka. 
dm kendtıllne mtınulp bir bayat ar
kadaş aramalltadlr. ı.tl19ftleriD 
ı S. R ı remzine mUrataatJan. 

rA.ısHlH - Guetıeamill 26 mart 
salı ı;\mkll uıı•amnda (Salih Çelik.o 

Wrll U Ci J relDZi QatUnde intlfar eden 
evıenıot.: llinmm remsi (Sabih Çabuk.. 
tllrk 441'1 olacaktır. Vaki tertip ba.. 
ıasınJd r. dolı1yı ôzUr diler ft dtlzeltt. 

• 

nm. DakUlo da bWrlm. Mlleaaeae.lerde 
k&tipllk lstiyorum. AZa kanaat ede' 
rtm. lsteklllerln, B. K. rumuzuna l&b· 
rtren mUracaauan. 

• Yeni b&rllerle mUkemmeıen dak
Wo oileu orta tahsilli tec.rUbeU genÇ 

otr Tl1rK bayan resmi, huaust daire,.. 
mUene.ııelerde 1§ aramlktadır. lhtiıo 

yacı oıanlarm Şehremini Edatk.,tnı. 

eokağı 13 numarada lttet adrealne :mG 
raca.atları. 

• 1337 teYellUUUyüm, ll.aeyt ly1 dr 

recede ikmal ettim. Herhangi bir mü. 
giderim. Her Lşl kabul ederim. lstek
eueaede bir iş anyorum. Tafraya ~ 
Wertn (Er Tam) rumuzuna bildirme. 
lerL 

• L.ı.ede okumaktayım, alle"t'1 vul 
yetim mektepte okumama engel ol • 
ctuguııcıan. ben de bayatımı kaZaD • 

ınak mecburiyetindeyim. Herhangi 
ınr mUeaııeaede nya yuıbanede kA. 
tiplllıı yapablllrim. arzu edenlerin En 
SOn Dakika gazetesi naıt.aslle Uıt.ı,J 

rumwıuna mUracaaU&n. 

• 
Dersla: 

• Orfameklep .... Jlıe ta l ,.~ler.ne 

ehYeD tılr flyaua rlyazıye ve flZlk der• 
!eri Yermek Lr.iyen bir genç Yardır. 

bteklllerin Haber gazeteııiDde M M A 
rumuzuna mUracaaUan. 

le perip.n bir vasiyette geri dön. I f Çi aranıyor: 

•Ule mezunuyum. Almanyada mü· 
beDdiallk tab8W gördüm. lııUyenle,. 

evlerinde htl8Wd Almanca ve tUrkQll 
dersten vermek !atiyorum. Arzu ecleıı 
terin Hal>er gazetesi n.sıtaslle (A.lııL 

~ .) rumuzuna mllracaatıarı . 

• lst. UnJversttesl klmy a mUbeo
d18tylm. Fizik • Kimya • Umurnt ri
yaziye Cler81crlnl ( türkçe, fransızca 1 
olarak veren tecrübeli bir hocayım. 
Olgunluk • Devlet • Deneme imtlhan
ta.rma hazırlanmak lstlyenlcr ı A B C. 
Kur) remzine mek tuola bildlrSinler. 

mek çok mllJkUl olacaktır. Fakat • 

buna rağmen geri dönmek !13nsrnı 

tecrtlbe etmek llmndır. 

Bir milddet daha böyle geriye 

doiru yilrildllkten sonra bu iki a

daşdan blrf ~rr. yuvarlanmll'tır. 

Bu Am.undaen değil onun muavi
nidir. Vaziyetiıı vahametini RÖren 

mua'Vin §e'fine : 

- Benimle me,gul ohnayııuz. 

Siz kuTtuhnağa bakmız şef !. 

Diye yaln.mııştrr. 

Fakat Amundsen vaziyetin kar. 

kunc;luğuna rafmen kendini dll!fÜD

m~mıo. arkadaşına kendi şekerin
den vermlis. onu ııtlrllldemil}, ıur. 

tında t&!fJDlJI vP nihayet onu kur. 

tamuıttır. 

!<:eneli hareket üslerine avdet 
ett:Hderi ve kararg:Ahta b(>kliyen
lerin aramı& girdikleri zaman iki. 

si de camm gibi yere yuvarlan

mrııtlardır. 

Heyeti seferlyenln, onla.n tedavi 

eden doktoru bUyilk bir deh!!etle 
her iki adamm da hararetlerinin 
otuz beş dereceye dlltmıilş olduğu

ma kaydetmlstlr. 

A.Dlundacn arkadai sad&kat.tnin 

en büyük nllmunesini göstermiş 

ve öyle bir vaziyette bulunduğu 
btr sırada bile arkadaşını terket.. 

meımek gibi ıuurlu bir aeclye:v, .ı:a

hJp okfuPnu &lp&t etm.Jtt:lr. 

ltt• bu biklyeler uzü ve ya
kın tarihe mal olan aadalratlerden 
birer misaldir. DAha tarih bu nevi 

wlabt menkıbelerile dıobadur. 

• Hir l41l•rı ıuıuııyor - Küçük ve 
ya bUytlk ya~ı •~ den yukarı olmıyan 
di. k!şlllk bir rurk allesiııi:ı apartı. 
manmda yalnız ortalık işlertnl gön'. 
cek oır bayan aranıyor. Arzu edenler 
göı1lflllek için !Mlrg1ln iki buçukta Şlıı
!ıanede m'"Şrutiyel caddesinde Krtzarı. 
tem llpa.rtımanmın ıklncl katına mü
racaat. 

I f arayanlar: 
Matbaada Entertip, ve Yönerlip 

makiııcterinde türkçe •Uratll yazı dı.. 

un blr gene; gece veya gilndUz az bir 
malifl& iş aramaktadır. lstlyenler 
(Operatörı remzine mtlracaat edebilir 

l'"r. 
• &'vYelce bir t1rket&e ve piyangto 

Jişelermde c;alıf&ll tecrtlbeU blr genç 
vazıbanelerde iş aramaktadır. Arzu 
edenler Beyoğlu Ağ&bamam 64 numa. 
ra blrJDd katta IJ.P . ) ,,e mUrae11at e. 
debil:rleT. 

• l..llC!IWI 10 uncu ımılfma devam e. 
diyorum ôtledeıı .aı.ıra bof kalan 3-4 
uallnıde ~ımalr tatıyorum. 9 1ene 
rom.moe tahalllııt nrdlr " ramence. 
yt çolf iyi bi117onım. Rpmence denı 

"ret>lllrtm. ~ Jt.kalı müeueMlıerde ça.. 
ııpbillr ft aynı zamanda terctıman
llk ta yapabilirim ... llttyeoıer gazete. 
stnde c N • 107. Ziya ı rematne mek., 
tup meracaat edebilirler. 

• 25 yqmdapm. A8kertllıı vultemı 

yeni bitirdim. t ab.llllm orta tlçe ka
dardır. Muamttleye lfinayım. Eeki ye. 
ııt yazılan fevkal&de okul' yuan:ım. 

Herhang! bir mO-MGe •ulte almak 
:stlyorum. laUyenlerin Zonruldakta 
taalk fn'ka.11 ldltilplaaae meauana 'Bay 
Nun ~ tH.Ç) relDSble .eraue 
mllraca.at.ıuı. 

• so yqmda)'lllL BUDdaa ...... dok 
tor yamn1a ÇÜfblL ~ dt 1111' dolıı 

ım Yeye dlfCI J8DIDdıa • ' S n• illa· 
yonun. EnıeUIJma 19p=sssn• da 1111· 
nm. ~erin fU adrw adbwat 
ıan: Topkaps l'atmuuıtan straMhn 
di llOllak 18 .. amca. .,.. w. 

Mütelerrik 

Ald ırınız 
Aş&Alda rumurlıu-ı ~azılı 

kuyucuJarımızııı namlarına 

.-ktupları ldarehanf'lllİ7.den hcrı:ıut 

........ tauı otleye kadar ve):ı !!Ant n 
dflft M>nra ııldınnaları rica olunur. 

(H.B.Ul (0 . 30) ( A.O. 122) ( Sadık) 

(Bulm•ı!j 38) (Kanat) l l yi k lb l 
(8.F.S. 221 (Ciddi) !Deniz ZOOl) 
(F. Y. 88) (K. t . Ş. MET) C Şanııl 

(W. X. Z) ( R. F . 18) ( Bay 781 
(Bay ~) ( A ri! 34 ) (B M. 151 

tÇ. ~Oc; remzine mektup yazan Bt>I. 
kls remzlnin adına bırakılan mektubu 
aldırml\!annı rica cderlz. ı < ı:. \'Curıeı t ) 

(Dlkenı (Arkada§: blldırdiğ1 adl"('!I"' 
gönderllml§tı) (İstikbal) (l smail 
111.E.C A.) (Fenerbahc;e ) (H S ll ) 
(27 S. R .) (90) (Küçük) 

Şubeye davet 
Yerli Emlnö"ll As. Şubc>sindM: 
A§ağıda a dlan yazılı yedek suba'"'" 

larm kayıttan tetkik edilmek Uıere 

nllfu8 ctlzdanlan ve ellerindeki vcs1' 
kalarıa 2777 numara ile oubeye ın~ 
racaoıUan. 

Nakliye teğmeni (44934) CelAl oP' 
Feyacttln 324 latanbul, Topçu Tet
menl (44683) Mustafa oğlu Selim 3'tf 
l.tanbu!, Ölçme teğmeni ( 4087i) .All
met otlu Abdurrahman 32:5 ~ 

••• 
l"Ulh Mkerllk fU)M!81ndMa : 
Yedek sınıf s. Hesap memuru Men.

met of..: AbdlllkUddllll (12823) Çok -
cele fllbeJ'8 mtıraca&tı ü&n olunur. 
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Vatman Ii~Et .. 

J t3üyük harekettı zabıta rornanı Bir kadm· kalabahk bir tramva. 
ya b~mişti. Oğlunun da vatman 
olduğunu söyliyerek tramvayın vat 

- Bundan em1n misiniz? Kati.. mam ile konU§mağa başladı. A-

Kurnaz köylü 
-28-

Sta?tdlş Amerikan tebaa.ema 
eıısuptu ve kolayca bagta.ıı eavu. 
Yacağmı memura anlattı. 

~lliliıer eline kalemi alal'ak 
~e ımaller eormağa başladı. 

. - Bayanı lütfen tarif edem mi 
iı., İsmi · • fal • , Clsml, an. •• 
.;::::~ Kornelya Darakombdur, 
""'~ olacaksmz, me§hur sine • 

• Ylldızlanndandır 
lterntser hayreti~ •ba.şmı kaldır • 

- Sinema yıldızı mı dediniz, 
~le birini ta.nrnmyorum. Fakat 

rırti!!tin ortadan kaybolmasını 
l'et ta.bil buluyorum. Kaç ya -
da? 

· StaJldiş Korne1y&yı balland~ 
1arii etti: 

:ıs - Bayanla beraber giden ada.-
tarif ~debilir misiniz? r. 

ı... - Evet, Avrupalıymı". İsveçli. 
...... ·~ .. ~ . .ıt1veçli mf dediniz? Buna e-

r llı ~iniz? ,. .._ 
ll;vet, hatta isminin Johanaen 

..., lleceğinden bile şilphe edi • 
ıç 

"' " O namussuz herü mi :' Onu 
~l' ınusunuz? Burada gördü.. 

CD tn\1? 

.. ......_ Burada görmedim, Londrada 
iim. 

L ~ Bayan Kornelyayı ka.çı.ranm 
t- aıısen olduğunu zannediyoreu • 
ıa ~ öyle ınl? 

' .._ Otele bir İsveçli ge~. Jo. 
aencıcn başka bir İsveçlinin bu 

ha geıeceği'li zannetmiyorum. 
11.lısen Kaye isminde bir herif• 
~lldrada işlenen bir cinayetle 
~rdrr. 

'İ(aye ml dediniz! 
~ye ile meşgul olmaynuz. O 

" n öldü. Benim maksadım cl
"~t° 1 aydınlatmak. 

~ay Standiş, ııize hu işte 
on edecek birini tanıyorum. 

llda.n alelacele çıkan komlııer 
an uzu.n bir zıman geçtikten 

t'a doı.dil. Standlşe: 
1• ~h· l'aliin.iz varmış, bize yardım 

·~ ller-c~ olan yegane adarnm te
~&n Fıuıta bulunduğunu öğ· 

· Kendisi bir!<;!'lÇ dakika 
toa bur-aya gelecek Lutfen şu 
~~ kııbul ediniz. kahveleri • 

~ St Iraz sonra gelecek. 
rı. ~andiş bir oigara yaktı ve k&.lı· 
ı.. kcı tet;.ı-cn zenci odadan çrkm· 
; . ltıiser: 

fi 

benıe-k Kaye öldü, sa.hl mi? 
' ltı,et, arad•ğım bayanın l\o• 

~tabanca ile vurdu. Kocası bir 
tıercu. Simon Maksvel.. ' 
C~etelerde Simon .MaksvPle 

ı .~ll.hetlP.r okudum. dUğtln ge. 
ötcıuı-üJdü değil mi? 
li::vet! 

Eliınon Ma.ksveli öldUren Jo. 
ı• ıııı n:ıt diyorsunuz? 
1 ~I ö:vıe bir şey dediğim yok. 

~l 0nun faciada rı:ılU va?', fakat 
J h~kasıdır. 
ı) 

) 

l 

u 

ıl 

) 

... 
e 

ıl 

1 

ı. 

~ reçya koynunda: bir küçük 
J~ t sakıarnı~tı. 
ı~çyo iyice sarhoş olup sız
tttan sonra, onu vuracak ve 
~~hdit ederek, uşağın yardı• 
~ ır gemiye binip gidecekti. 
r~~Ya o gürUerde, elçinin u• 

l 
.llle.ııınun ederek avlamıştı. 

~~dilberi, uşağı her iş yaptı 
-~k hale getirmi§ti. 

t ~eytan ! o gece Greçyo ne· 
ath05 olmuyordu? 

~eçya,: 
'ıtı ~~edeyse ben de sarhoş ola· 
'tı; dıyor ve ~arap içmekte ih· 
~ıt davran.yordu. 
~o birdenbire oturduğu yer· 
~~ermişti. 
· a Greçyo sarhoş mu olmuş 

t~~. bir şeyden şüphelenmiş 
1 ""e~yayı tecrübe mi ediyol"9 

~ 1\t\!ı;ya ştip!1e!~ndi .. 
·ı::rn~k i~in eiindekı ~(!.rap 

~azan: OTWELL BİNNS 

lin ismini biliyor musunuz? damcağrz ka.dmı .dinliyor, fakat 
Muji-k masarı 

- Biliyorum. fakat söylemek- , cevap vermiyordu. Kadın bir ara-
te mazurum. Kendisi Fa.sta, bura- lık : '. . ·Çeviren: CEVAT TEVFIK .. ENSON 
da bayan Korneıya. ile benim bu· 
rada bulunma.mızın sebebi de bu • 

Komiser tebessüm etti: 
- Esrarmızı saklayın, fakat ba. 

yan Kornelyanın, Johansenle bir • 

likte kaybolmMma ne dersiniz? 
- Sebebi zenginliği ve gilzelll-

.ği. olacak! Onu kaçırdila.'l', buna 
şüphe yok! 

Standiıj kapıda. bir gürültü duyp 
du. Sessiz adımlarla, kapıya gide .. 
rok birdenbire açtı. Kapının önün• 
de, odada konuşulanları dinliyen 
bir yerli vardı. Standiş hiddetlen. 
di ve komisere dönerek: 

- Bu karata bizi dinledi. 

Komiser gülerek: 
- Metak etmeyiniz, bekledlğj. 

miz ve bize yardım edecek adam o. 
dur. Heyecanlanmadan lUtfen yeri· 
nize geçiniz. 

Rtandiş bu adamm geriye çek1 .. 

terek içeriye giren uzun bQylu 
yerliye yol verdi. Yerli, kapıdan 

dinler vaziyette yaka.landrğmda.n 

kat'iyyen mllteeasir görünmüyor .. 
du. Komiser Standişe hlt.ap ede • 
rek: 

- Bay Standiş, bana söyledik
lerinizi aynen bu zata da tekl'ar. 
laymiz: kendisi yerlidir ve fr'an
SJZca anl'l?'. Fa.sta l;ıu esrarı aydm 
!atabilecek yegane adamdn·, 

Standiş anlatmağa başladı. Bi .. 
tirdlği zaman, yerli komi8ere a • 
rapça bir şeyler s5yledi ve ke>mi. 
ser söyleneu şeyleri Standişe ter • 
cüme etü: · 

...,. Kadın ?-~rkıf;,N2~. ~a.b~~ 
bnııJmıa.ınış mı? ! . • . . . 

- Hayır, çünkü' beni bulacağı. 
:nı zannediyordu. ... • ' 

- Joha.nseni ta.nım1Y0r muy • 
du? 

- Hiçbir zaman görmed~ğine 

kaniinı. 

Komiser yerli ile uzun mUddet 
a.rapça. görüştükten sonra Standi~ 
şe : 

- Bayım, bu adam elinden "'P• 
len yardımr esirgemiyeceğini .söy • 
IUyor. Fakat Fru=; esrarengiz bir 

memlekettir. Gizli yerleri sayts 1 .. 

dır. Zaten' resmi makamlar Jo • 
hansenin pe§i!ldedir. Sebebi de o
nun kadın kaçmnaktan maada bir
çok yolsuzluklarda bulunmuş ol • 
masıdır. Siz §imdilik ote1'nize gi. 
dlnlz. Yeni bir haber aldığmı tak· 
dinle size derhal malU.mat verece· 
ğim. 

- Ben nasıl ralıı.ıt ederim .•. 
- Ne yapa.lmı. sa.bretmekt"" 

başka çare yok. Şimdi 

fazla bir şey yapılamaz. 
- Fakat •. 

gecediı·, 

kadehıni Greçyonun yüzüne dök• 
tü. Ve gülerek seslendi: 

- Uyudunm mu, sinyor? 
Greçyo ürperdi.. gözl~tini kırpış 

tırdr. Fakat cevap vermedi. 
Lukreçranm kalbı çarpıyordu. 
O güne kadar bilvasıta birçok 

canlar yakmıştı ama, e.iyle hiç 
kimseyi öldürememişti. Daha bir
kaç gi.tn önce bahçeye düşürdüğü 
Anastanm ölümünü gözünün önü• 

ne getırdi. 
O, Ar.astayı öldürmek isteme~ 

di. Gerçi o günlerde böyle dijşün• 
memiş değildi. Lakin bunu ya~ 
manm kendisi içın kolay bir iş o
larnıyacağmı an!amrştı. Anastanın 

ölümü. taraçadan düşmesi bir te 
sadüıten başka bir şey değildi. 

1 

Lukreçya ha!a kararsızlık ıçinde 
bocalıyordu. 

Ke:ıdi kendine~ 

- o "ın ..ı:urtuimak için. onu 
o'<lürme:.te ıı ':~.~1ca çar~ yoktur. 
diyor, takq,t elini tıanç~rine uzata. 

- Aceba sisin yeriniz mi daha 
rahattır, oğlumunkim.i ? 

- Elbette oğlunuzunki !. 
- Neden ? .. 

- Orada ''Vatmanla konuşmak 
yasa.ktır,, .levhası vardır v~ biç 
kimse kendisile kQnU§maz da. on. 
dan!. 

' aı.J 
AKILL1 FOTOOUAFÇJ! 

- MUJİK MASALI -

Vaktiyle ihtiyar bir kaÔIIl 
yaşıyordu. Bu kadmm iki oğlu 
vardı. Biri öldü. Öteki de uzak 
memleketlere · gitti. Onun seya
hate çıkışından Uç gün sonra ka.. 
dının yanma bir asker geldi ve 
şunları söyledi: 

Çeviren; 
OEVAT TEl'FIK ENSON 

- Git sor bakalım, dedi; ru 
köylü neden domuzu bu kadar 
h'1rmet,e selamlayor? •• 

Hizmetçi. adama sordu: 
- Köylü,, neden böyle di?JÇÖ

küp domuzu selamlayorsun? 

Bf rtek totofraf ma.klnesi yeti6-
mlyonnu!ff 

-: lhtiya.r nine: müsaade et; 
geceyi burada geçireyim. 

- Sevgilim. hanıma söyle. Bu 
güzel domuz karımın kardeşidir. 
Oğlum yarın evleneceği için, 
kendisini düğüne davet etmeğe 
geldim. Belki hanımefendi mil-Devlet demiryollaTında 

- Pekala! .. Fakat sen nereden 
geliyorsurı? .. 

- Saat saba.hm üçünde de pasta 
tst.emeJlje gelbıtr m1 lılç T 

- Karıcıtmı beni ta.ıumadmn mı f 
kooa.mmı Dört sene hapiste yattıktan 
~nra affedlldJm ! 

- Vay utanmaz vayı lnll8.Jl evine 
bo 8:"'8tıe ml döner? 

Avcının ktıruı 

Bayan Ayşe koeaımını getirdiği 
bddırcmm tüylerini iyice yold~
tan !!Onra hayvam kocasına ~te

Bir askerimiz llçUncü mevki bir 
bilet alarak Sirkecide trene bin
mişti. Yolda biletçi biletleri zımba 
Jaınağa gelince arandı tarandı fa. 
kat bir türlti blleti bulamadı. Bi
letçi kendisini ilk istasyonda indir 
mek istiyordu. Bunun üzerine Mer. 
metçik sordu : 

- Bana baksana. sen ! Bu tren 
kimin !. 

- Devletin !. 

- Ya ben kimin askeriyim? 
Devletin değilmiylıiı ?. diyerek ora 
daLlleri neşelendirdi. Fakat bu es
nada biletinı bularak biletçiye u. 
zattı. 

o • 

- Ben öteki dünyadan gelen 
biriyim. Nıneciğim! 

- O halde oğlumu görmüş· 
sündür?. Öleli de pek çok ol. 
madı. 

- Evet, gördüm; aynı odada 
yatıp kalkarız. 

- Doğru mu söylüyorsun? .. 
- Evet; oğlunuzun öbür dün-

yadaki vazifesi baykuşları ot. 
tatmaktır. 

- Vah .. Vah .. Kimbıilir ne ka· 
dar üzülüyor. 

-- Sorm~ym.. Zavallı büyiik 
'bil· azap içinde .. Baykuşlan mu. 
hafaza kolay mı? Dalına çalılık
lara kaçıyorl:.ı.r .. 

- Dese:ııe elbiseleri de param 
oarça olınu.~tur? 

- Yırtılmakta söz mü? Parça 
parça olmuş .. 

. - Kırk arşın k4dar be'rim 
V.:?.r; on ruble de parr biriktirdim. 
F'unlan size verirsem oğluma 

göti1rUr mUsüni.iz? ı· rerek : 
~ 'f'. -~L: ~ t". ~"" .... ....:ı ... ot~ '..l. 'ı·ı~~ı. 

- Bir de brldmmu lrendin• VUJ". ~r 1 
......... ...ı_ ,..Pekala;. nineciğim. 

duğundan bahsediyordun... Bunu ( 
da pazardan ea.tnı a.İtnrşsm ! 

- Neden ?. Neden anladın ! 
. . . 

- Bir minare boyu kadar yUk-
5ekte iken vurduğunu söylememiş 
tnjydln '! Baksana bu sı?tmdaıı 

vurulmuş ! .. . • 
- e-y!. .. Elbette ya ... o sırada 

karnı havada uçuyordu!. 

- \"ay?. ne yaınyorwoJJ7 

- Elim ~ok ü:Jlıdll, ıutmak lstiy;._ 
ra.ml 

_-:~---- -
- ...oc. ~-

KAZADAN SONRA 
-Affederslnb:, lıey amca! EUntz deymf:jken borada lm!ll 

var nu bakar mrsmız f 

-~ '.~·· . · Top.kapı ·.· $9ra.v·~n..a : gir.e0 --- --. 

~~Ş0$,f~,_co~REÇ~A 
:·· · Oör 'incü . Murad, ctevririd~ · bir Venedik < şöva,I esinin kttt -· · 

. ~·v~z~·n -::~ j S.~.EN D.E~:.~ F~~~SER-l:E4L 
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mryordu. SÖylemiş. Ben, . hayatta muvaffak 

Bir aralık italyanc:a bir şarkının .. olmak içın, bütün zorlu.klan rene- · 
bazı mısralannı teker telrer mırıl· 
dandı: 

Hayat, kıldan ince bi1 köpr:üye 
benzer._ 

Bu ·ltöpriidetı geçebilene ne 
mutlu! 

S'>nra birden, meşhur bir ltal• 
yan şairinin şu sözünü hatırladı: 

"Korkakların nasibi, hüsrandan 
ba;~a bir şey değildir. Hayhtı ve· 
mü~illleri · yenen insan, daima 
muvaffgk olur!, 

Lukrcçya: 
- l~te, en doğrusunu bu şair 

ceğim. dedi. 
B:ışmı Greçyoya çevirdi. 
Venedik elçisi adeta derin bir 

uykuya dalmış gibi horuJduyordu. 
Rıtt.A du<ln~:n kenanodan sa]. 

ya]an bile akıyordu. 
Lukreçya bir müddet dalgın ve 

mütereddit .. Greçyoya baktı. 

LUKREÇYA~ VENEDİK · 

ELÇ1StNi OLJ?ÜREt~~ ~? 

· · Lukreçya111n tereddi.idil uzun: : 
sürmedi. 

Bir 'müddet -<sonraf kadrnm dl'." 
:.~r oğlu seyaYıatten · t)öıfdtt.. · . 

- Günaydın!.. Anneciğim .. " 
~r. 

- Sen burada yok'!ren öbür 
diinyadan bir asker geldi. Ve ba' 
n,_ ölen olunman haber getird; 
J, vm odada yatrp kalkıyorlar. 

rı ış. Onunla kendisine bir mikta1 
'bezle on ruble gönderdim. 

1ğlu, cevap verdi: 
- Eğer doğru söylilyorsa' 

/> 'aha ısmarladık anne! Büyü! 
1 bır devri alem seyahatine çıkı 

yorum. Eğer senden daha aptal 
~ r ine rastlasam gelir seni bf"R. 

ilerini. Akşf takdirde beni b ir 
d'lha bekleme! 

Bunlan söyledikten sonra çr 
ifıo gitti; ve bir müddet sonra 
d ~-ebe:vlilde id.:ı.1"(' edilen bir kö. 
T ~eldi. Derebeyin oturduğu 

f> u.ym önünde durdu. Sarayrn 
bat1çesinde bir dişi domuz ile 

yavrualn vardı. KövlU dtı çö'~e · 

rr k derin bir hürmetle domu::-ı 
s l amla.dı . Evin banmn, pe"('ere_ 
den, köylUnün l>u halini görünce 
hizmetçisine: 

- SP.nin de ömrün bu kadar 
nuş, etzgın herif! diyerek elini 
koynur.a götürdü. 

Lukreçya, serbest kalabilmek 
için, s:nyor Greçyoyu mutlaka öl• 
diirmeğe karar vermişti. Greçyo
nun uşağı ikide bir kapıdari görü
nerek çekilip gidiyordu. Lukreçya 
uşağa: 

- Ben çağı,.dığım ıaman ge
lir ve hana yardrm edersin! demiş
ti. Uşak, Lukreçy8ya yardıma ha 
zırdı. 

Fakat, evdeki hesap çarşıya uy• 
mach. Lukreçya koynundan han· 
çerini çıkardı ... tam vuracağı sıra. 
da Greçyo yatt1ğı yerden. ~nki 
hiç içmemiş. sa11ki hiç sarhoş de
ğilmiş gibi frrlavıp ka1ktr ve Luk· 
reçyanııı h;ı,,~;"~"" )72fkalatlı: 

• - Alçak! Be:n senin ·kafandan 
neler ı:reçirdiğini çoktan keşffet• 

miştim. 

Lukreçya ~a~a!amıştt. 
Ve korkudan birdenbire elin-

. saade ederler de.. Yavntlarile 
birlikte gelip şehadette bulunur. 

Evin hanrmİ, bu sözleri duyar 
duynıaz hizmetçisine: 

- Bu ne aptal adam?.. dedi • 
Domuzla yavrularını qüğüne da. 
vet ediyor. Şununla biraz ala.y 
edelim. Derhal domuza bir kilrk 
giydirin; arabQyı da hazırlasın· 
!ar.. Malfunya düğüne yaya 
gidilmez. 

Çift atlı arabayı hazJl'ladılar. 
Kürklü domuzla yavrul~rım a. 
rabaya koyduktan sonra köylüye 
teslim ettiler. 

Arası çok geçmeden cettbeyi 
evinedöner; bütün ;;Un vaktini • 
avlanmakla geçirmişti. Kadın, • 
kocasını kahkahalarla karşıla-

ladıktan sonra olup biteni an. 
latmağa başlar: 

- Yazık ki. Burada · değildin; 
çok gülecektin. Bir köylU geldi. 
Bahçedeki domuziı selamladı ve: 
';:Bu güzel d~muz. ~arnnın kar· 

. deşidir.,, dedikten sonra hayvanr 
1 

yavrul~le be.raber oğlunun -dil. 
ğünilne davet etti. 

- Pek~IL Ne oldu? .. Hay
van lan verdin mi! •• 

- Evet; domuza kUrkümü 
giydirelim.:.· Çift atlı arabayı da 
hazırlattım. KöylU binip gitti. . 

- Nereden geliyordu bu köy. 
lü? .. 

- Orasmı bilmiyorum. 

- Doğrusunu istersen.. Ap· 
t" · 'Olan köylü değil. Fakat sen 
<:t ı> ha.yvansm. 

Derebeyi, ka.rısmm aldatrlma
~ıından çok sinirlenmişti. Derhal 
atma bindi; ve köylüyü elege. 

1 çırmek Uzere yola koyuldu. Köy
lü bir aralık. ark;ı.srnda.n takip 
edildiğini; ve yakalanacağını a.n. 
4VInca arabayı sık bir oruıa11. 

' ığa gizledi. Bir kenarda oturau. 
Şapkasını da başından çıkara
rak yere koydu. 

Derebeyi . baykrrıırak sordu: 
- Buradan iki &tlı bir araba 

tle bir koylünün geçtiğini gördn 
mil'?:. Arabanın ic:inde bir do. 

(L.f!tfen saufayı çeviriniz J 

deki ha çerı yere dt:~müş, tıtremt· 

ğe başlamıştı. 

Greçyo mühim bir tehJike geçir· 
mişti . . 

- Lukreçya.. benden ne isti• 
yordun? Benı öldürüp de eline nc
ler•geçecekti? Ben sana ne fenalı • 
yaptun? Fakat. iyiliklenmi saya 
biltri!n diyordu. 

Lukreçya artık arada. biçbi· 
dostl ılk rabıtası kalmadığını ani<: 
yınca: 

- Beni Venediğe göndermem~ 
ğe karar verdiğinizi an adıktaı 
sonra. her şeyi yapmağı:t kara 
verdim. Kabahat bende değil.Hı 
yolcuyt; yolundan alıko}mamn et 

zasını çekeceksiniz. dedi. 

Lukreçya. Venedil< elçisinin rf' 
yamı.'1 bir adam olduğunu biliyor· 
du. Biraz sonra flilmeğe başladı: 

- Ben. sizin uyumadı~mu 

biltvordum. Sizi tıecr1lM ~ 
istedim. 

(Devamı -var· 
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Bana göre 

Senelerce, ''Spor davamız" ı her ~t') den !wvel diğer ~e~ı:ri 
aiye bir dava ( ! J dillerde kalem lıalktmek lazımdır. Bu dıgcr 
lerde dolaştT dw-du. Hala rlo- ı şeyl~·r ne olabilir? Şunlar: 
laşıyor. Bu yüzden Spor işlerınt Bil'.dc> spor i~lel'i reise beden 
idare eden mak,'i.nizınanm tcş terbıy(·sı diı'l.•ktörlüğü altrnd.ı 

kilatı değişiyor. Görünü~ gön• bulunur. 1ı-im ne kadar ho~ ne 
ideoloji d~>ği~iyor. disıp! ını,. ideal! iste unutulan ş.;yler idca
cezalar, boykotlar. kurslar ,ı }imizdir .. ~ 
zahiri faaliyet. Bütün bunlar &den tcrbiye!'İ ta kendisi!. 
niçin ? Spor da vanıız ( ı) i<;in.. Spor da \'ası ,spor fuı.vası diye 
Bence spor davası kadar tuhaf :;eveler.en ~ey y~lnız milli ~üme. 
ve manasız bir isim ve dc,·a o- ye kaç kliip girecek, mıntaka
lamaz. Spor nckı d;nrası olsun lal'dan ka~ gurup girecek, fut. 
spor bugün bir ilimdir kendisine bolculanıı disiplin cezası. futbol 
mahsmı mPtodluı ı \'e prensipler: hakem kuı·ı::ıu. futbol. futbol. 
vardır. Adeui., en müspet ilim. futbol... 
ler olsun fizik \'e kimya k8.dar Haydı spor davaı:ıını kabul e. 
kRt'i ve tabii hükümleri olan bir delim. Bu yalnız fntlxıl mudur? 
ilim! E.::asen spor derin bir irca Hayır, efendim! Diğeı· spor :ş
ile fiziki ve kimye:vi hadiselerin !erile de me~ul oluyoruz. İ!]te 
kanununa ve oradan sosyal .ııtletizim, 'f;''r ffcJı:tep .turnm·a. 
gayelere dayanır. Benim rn:ıksa. lan. falan. fi an diyeC'eh iniz. 
dım Sporun bu noktai nazardan Atletizim İ<;İn B. ~foran'a '•Allah 
tahlilini yapmak değil fakat razı oli:>un" derken diğer subeler 
sporun bu hasletini Ye 'kat~kte- için" biraz mfümade, ben bu i~in 
ri.stiğini" bilmeyen sporculara içindeyim kime ne anlntıyorsu. 
(!) tari:retmektir. Bu kimseler nuz?,, derim. 
maalesef sporla arkadaşlığı, kf.. . Prensip ve gare, spor değil, 
fonerliği müterafik ve aynı gC- futbol ise hic: di>ğil. Beden terbi
rüyorlar. ye..si ve onun mefhumları, me. 

11aksadım "spor davamız'' todlan olmalıdır. 
meselesini tahlil ve tenkit oldu. Bizde dav~. ''spor <lavası" de. 
ğuna göre ~ad\.'<!e girelim. 
Yukarıda dediğim gibi "Spor 

d~\·amrz'' manasız bir terkiptir. 

ğil beden terbiyesini anlama ve 
tatbik etme iddiası olmalıdır. 

Aksi takdirde daha bir as1r 

Bugün sporun dava §ekline .... L • ".spor davası" lafı ağzım1zrlau 
ren hiç prensibi, metodu yoktur. eksilmez. 
Şu 1ıalde ... Biıxieki dava neyi İdealimiz olan şey spor değil 
kasdediyor? İdari aczi. Bununla beden terbiyesidir. Bu memle. 
:~i idare edenleri kötülemek is- ket için bundan daha güzel 
temiyorum. Çoğunu tanmıam - bu sah~a - bir ideoloji o
bile ! Yalnız onların bir prensip lamaz. Spor bir vasıtadır. Hiç 
hatası yaptıklarım ellerindeki bir zaman bir idl'Oloji ve ideal 
mi.ir'•iilata böyle süslii bir isim olmamalıdır. Bugün bu meka. 
\·ermİ.i olduk larım anlatmak i: 1 nizmayı idare edenlet· gaye ola. 
yorımı . Onların anladığı mana- rak sporu bildikçe yalnız onu 
da :'}por davamızı halletmek için • gödükc;e, büyük bir hat~ olmak-

muzla yavruları vardt. 
- E\·et, gördüm; geçeli epeyce 

oldu. 
- Ona yetişebilmek için han

gi yoldan gitmeli'? .. 
- Ona yetişebilmek güç bir 

şey -değil; fakat, yollar biraz dö. 
nemeçlidir: belki k~ybolursun. 
Tabii yolda bilmiyorsun? .. 

- Haydi dostum; git şu köy· 
liirü yakala!.. 

la beraber, hatta futbol mesele. 
sini halledemez. 1lisal olmak ii. 
zere: 

Nedir bu milli kiline mesel~si. 
.N"izamnamesi daimi bir ''Basü
badelmevte" uğrayan mc~ele! 

Oıtada bir millikümc mi var? 
Bunun maksadı neticesi ve · 
prensipleri önceden tespit edilir. 
Ve tatbik edilir. Bir mekanizma 
sistemi her an deği!7SC o artık 
İ!?leyemez, şimdi bir çorbaya 
döner. En basit bir istidlal bile 
isi idare edenlerin beden terbiye-

• 

verdiriyor. 
Davamız yalnız spor olsa bi. 

le, spor horoz dövüştürme de. 
ğildir. Ona hürmet etmeli ve en 
mühimmi olarak hürmet ettir· 
meli. Sporu gösteriş vasrtası yap 
maktan gençleri men.etmeli. 
Eğer direktörlük bir dava, 

veya münekkitler bir dava gö~ 
riiyorlarsa bu nokt.a.ları nazarı 
itibara almaları şarttır. . 

Spor davasını h~llcdelim c.liyc 
çırpınanlara ben.im vere.ceğim 

ipucu "Beden terbiyesi'' ideolo
jisine hünnet ctm('lerini tavsi. ·e 
etmektir. 

Bana göre ıdarecılerimiz çek. 
tiği bu mfü.ıkilfıtta bu esası gör. 
mt:k istemediğinden veya gö· 
rememelel'indeııdiı·. Buna dö se. 
bep "Futbol mikrobudur'' Hal
buki ben bu mikrobun sporti. 
bakrmdan tanır ve hcrke~e a~ı
lanmasmı istiyen bir insanım ... 
Aıha onun scromunu, t"'-klidini 
değil! 

İdare mekanizmasındaki ak
saklığın sebebini ideolojik bir 
tarzda anlattıktaıi sonra onların 
bu kötü dunıma düşmesine se. 
hep olan genc;lcrc gelelim. Ben 
bütün tanınmış, spor yepanlan 
yakınen, gıyaben, f?ahscn, tanı· 

rım. Çoğunu hareketlerinde hat. 
ta evine kadar takip ve kontrol 
etmiş bir insanrrn. Benim bun
dan maksadımın milli olduğun .ı 

yakın bütün arkad~şlarım, hatta 
maarız bile bilir. Binaenalc: '1 

onlar hakkında tahlil yapma;:, 
onları tenkit etmekte salahiyet 
görüyorum. Bu hususta husu.,i 
konuşmalarımda, arkadaşlarıma 

bazan fanb,:1,i yapıyorum hissini 
verecek kadıır beden terbiyesi 
kaidelerine riayet ederim, adetit 
taparım. Onun social gayesin. 
den, yukandflı idarecileri tenkit 
ederken, ve hornz döğüşii tcı;bi· 

hini yaparken, onların bu socir..l 
gayeden çok uzak olduğ"unıı ifa. 
de etmek istemiştim. Beden ter
biyesi ismi, social bir gayeye 
matuftur. Heyecana, gösteriı . .? 

Beden Terbiyesi İı-;tanbul bölge· 
si bi.,i'klct ajanhğmrlan: 

l - 6-4.-941 pazar 60 kilometre, 
2 - 13-4·941 pazar 75 •• 
3 - 20-4-94 1 pazar 100 ., 
1 - 27-4-941 pazaı- 125 ., 
5 - 4-5-941 pazar 150 •' 
1 - Böyle seti bisiklet yar~· 

ları ile mesafeleri yukarrda göste
rilmiştir. 

2 - Bu ko:ıularcla allıncıya ·ka
dar derece verilecektir. 

3 - Bu koşular 19 :Mayıs E. 
diıne - İstanbul koımsuna ve h:ızi· 
randa yapılacak Türkiye birinei
liklerıne lıazırlık mahi) etindedir. 

4 - Birinci :rarı;;ı 6-4-9'11 tari
hıne milsadif ıJazar günü sabahı 
s<1at tam 10 da başlamak üzeri'.? 
Mecidi~·eköy - Tar:ı.byu ~ Ye
niköy - Kufcliköy - - Tarab ya 
Mecidiyeköy ara.<ııncla iki defa gi· 
uip gelme olarak 60 kilometrelik 
biı' mesarc dahilinde yapılacaktır. 

5 - Ynnşa İl?tiruk edecek ko· 
şur.ularm hazırlanmış olduklan 
haldl' yam; saatinden P\"V<'I hazır
lanmıs oldukları halde yarış ye -
rinde hazır bulunmalan ve isimle
oi hakem heyetine k:ıydı>ttirmPle· 
ri lazımdır. 

6 - Geç kalımlar yarı,a istirak 
ettirilemezler. 

Kongreye davet 
iıstcıııbul spor lwlii/Jii idare 

heyetinden: 
W-3-941 tarihinde il;in e· 

dilip ekseriyet nisabı yapıl~ma
dığmdan tehir edilen fevkalade 
kongremiz 4-1-9111 cuma günil 
saat 4,5 da kulüp lokalinde ya_ 
yapılacaktır. Kayıtlr azanın LCR. 

rifleri rica olunur. 

Birine) Sınıl .'\Hitt>h:is!ofl" 

Doktor 
Nuri Beller 

:--lıılr ve Rnl1 Haıo.tahl;Jan 
,\1tkara Cadde,,i Nnmara: 7 l 

veya yalnız spora değil! BeniLı 
softıluğum, bu social gayeden 
ileri gelir. Biz genGlerin, Beden 
terbiyesi i:;lerini idare edenlere 
tariz ederken, hepimizin en bü. 
yük kabahati ia.'iıdığımızr itiraf 
etmek istiyorum. Bu vesile ile, 
maarif sistemindeki t:alışınala

rrma - ki esas mevzuumuz o. 
dur - gelmek isterim. 

(Dcı·anıı y«l'ııı) 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

.Ankarada Kı:ııhıy umuıııt merkr>zi parlundn c:alışınal< ll7.en~ 
- Hayır efendim; gidemem. 

imkansız.. Şapk~ıırı altında 
nadir bir kuş var. 

- Zaran yok; ben kuşu mu_ 
hafaza ederim. 

si ideolojisinden bihaber. ı:ıpor 1 
prensiplerini apiori bir tarzda 
bilen kimseler olduğnna hüküm 

Müsteid bir bahçıvana lüzum vardır. 
Talipleriıı ycııi poı:tıın" civarında Kızılay ll<:posu d!rcktörliiğiinr 

ınıiracaatııırı illin ohmur. 
• ' - ~ . . .... ~. .4 .. ... -

- Aman çok rka ederim. 
Dikkat ediniz; kaı:;masm. Söyle
dim ya.. Gayet nadir bir ku.'itur. 
Sonra efendim heni öldürür. 

- Bu ku:-ıun kıymeti ne? .. 
- Zannedersem .. Oçyüz ruble. 
- Kaçırırsam eğer parasını 

veririm. 
- H.:.4.yıefcndim: bunu söyle. 

meniz hiç bir şey ifade etmez. 
- ;\'e itimats17. adamsın? .. Al 

üçyüz rubleyi. 

'• . . . - ' 
IDAlllS INI BllEN 1$ BANl<ASINOA 
İK~MİYELİ, HESAP. A Ç A R_ 

Köylü parayı aldı; ata bindi: 
ormana doğru atı dört nala ko.~r 
turdu. Derebeyi de boş şaplrnyı 
muhafa7,.1 ediyordu. Bir hayli 
bekledi. Güne~ hattı; köylü gö_ 
rünmedi. 

- Bakaltm ;iaµkanın içu:t'it:
~ varmı 7.. Eğer kuş va~a .. 
Muhakkak gelir. Yoksa .. Bekle
mek fayda~ız. 
~apkayı k~ldırmca. bir şey 

olmadığını gördü. 

T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

" ı----------------41 
inhisa r lar umum 
müdürlüğünden: 

- Yay hilekar adam! de<li.. 
Ilerhalıle karımı aldatan köylü 
bu olacak. 
Dereb~yi inkiRal'l hayale •ığr.:ı.. 

) arak sarnyma döndü. 
Köylü çoktan evine ılönmüş 

bulunuyordu. 
- An--:"'! ,.ı..,.:ı: . ~"n: vanımdan 

aymmyacağırıı .Anlaşı <lı: L~ -
yada pek QOk budala varm1ş. 

Hi~ yl)ktan tana üç at, b!r araba 
üçyüz ruble ve yavruh ,.ivle bera 
ber bir dt' domuz veı·diler. 

i\;rlDELER ; 4 !;lubal, 2 Mayıs 

ı Ağustos, 3 lkincitcşrln 
uırilılcrinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 L.lıl< '= 2000.-Lıra 

3 1000 .. r: 301)().- .. 
2 j54) = 15ll0.-

4 ~00 .. = 2000.- .. 
~ .. :?50 .. --: 2000.- . . 

35 100 .. ~ 3500.- .. 1 QO 
.>fl .. •ooo . .. 

-:nr .,, 
- Cl(l(l(l -

t n mu E#H 
1 ill 

...... 

ı - AlırcditiJ.1 kıarcnıiz lıır:ıfından ac;t.ırtlmak tiz•.'l"C (2:i0.000} ndot 
uooı kilolı.:I< 6X8 tem 57X112 ı;/m eb'adında tuz çuvalı pazarlıkla 
s:ı tın alınacaktır. 

2 - Pazarhlc ·1.'1 .941 cuma güııli sa.at 11 do !stanbulda Kabataşta leva
zım ve mllbayııui şuhesir.deki alım komiııyonunda yapılacaktır. 

3 - lstekliı<>riıı pazarlık ı('ln myir olunan gün ve saatte yüzde 7,5 gil
wnme yıarabllC blrlik!" mr.zkO.r komisyona mUracaatıarı. (23i5) -Kiral ık kat ve odalar 

Arumıı:ı '--addesının en cnutet>eı yennde fevkaı~e nazaretlı 
?dar ve avômltk bir kat ldralıkur. Ayni binada aynca kirattk 

>rla!ar da vıudn. 
Vakıt Gazete-.1 idarehanesine müracaat. 

1 

~ !! ,...~ l S 'X N - - 194f 

Baş, Dif, Sesle, Grip, , ·~matiBm• 
Nevralji, Kınklık ""~nıan "'Ağnlarmm~Derbal Keeer 

b btoda ıııacıı S bfl ... aıambflfr. T.AKLtrL!RIND!N SA1CININIZ. 
HER YEROt Put.L1J KUTULARI ISRA!f-A ,ı.;..ISTE)'..'N_IZ 

ıstaabul Emniyet Sandığı 
Direktlrlliflnden: 

Emniyet sıındığın'l borçlu öıü Talt'ıl varislerine ilan yoluyla tcblığ 
1'alat,KadköyUnda C.ıferağa nuıı1aUcslndc eski :Moda yeni :Mescit sokıığ 
eski 28,28 yeni 3 No.lt kt\glr bir evin tnmıımını birinci derecede ipotek gö.s 
rek 17.3.P37 tarihinde 24961 lı~sap No. sile ı;andığmıızdan aldığı 350 liıf 
borcu 3.l0.V40 tarihine kadar öclcmc.d\ğinden faiz, komisyon ve masarifi 
beraber borç tl!J·1) lira (84) kuruşri varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı 
nun mucibince hakkmC.:a icra takibi başlamak llzerc tanzim olunan ihba 
me borçlunun mu:mvelenamedc gösttrı.llğl lkaınctgabına gönderilmiş ise 
borçlu Taliltm yukarılıı. yazılı ml'rlıur. hanede öldüğü anlaşıJını.ıı w teb 
yapılıımıunıplrr. Mezkur knnunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligat 
ilan ı;uretile y,ıptlmaı.mı flmlt"'llr. Borl;tu ölil TaHit mirasçıları !;;bu iUı.n 
rihlıı<lcn itibaren bir buçuk tıy içinde sandığımıza rntiracaatıa murlslcr!Jll 
borcunu ödemeleri veya kanunen k:ıbulc ~ayan bir itlrazıarı vıı.rsa bllılirl 

lcrl lz1mu1r. Mirasçılar ipoteği klır.ımnazla.r veyahut b8§lıyan takibi usıı 
dniresinôu Jurdurma.:larsa ipotek!! ı;ayrlmmkul mezkür kanuna ıröre GJ 
dıkça satılacalüır. Bu cihetler nlıikaciarlarca billnip ona göre hareket ctl 
mck ve herbirine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına ka.lm Ôlınak uze 
keyfiyet ilan ol:.ınur. ('.:621) 

Devlet Demiryoltart ve Limanları 
işletme Um.um idar.esi 

Muhammen bedeli 3900) lh'ı.ı. ol&n :lOOOO metre tek telefon kabl' 
(13.4.941} cum:ı gllnU saat (11) on birde Hnydarpa.;ıa gar binası dahi!iııd 
lwmisyon tar;;fından açık eluıi1tme usuıııe ~tın nlmacaktır. 

Bu ışe girmek i<!liycnlerin ('.?fl2l lira (50) kuruşluk muvakkat teınltl 
\"C kanunuu tayin ettiği vcsaikle birHhte cksı!tme günü saatine kadar koıfl 
yona müra~ıttlan lazımdır. 

Bıı işe ait ~aı'tnamt>ler komisy1.1nd ı n pa: ,ısız: olarak ılağttılmaktaclır. 

(2593) 

.Mulıam111en bedeli 127.5ou (·ylı:c: yirmi yedi bin bezyilz) lira olan 15.0. 
adet buraj ve 10.000 ııdet topral• J :aznınsı ~U.5.941 salı gilnll saat 15.30 
lmpaıx zarf usulü ile Ankarad:ı idare b!nasmda satın lmacktır. 

Bu lşc girr.:ıek ialiycnlerin 7625 (yelli bin altı yilz yinni beş) lınt 

muvakkat teminat ile kanunun tayin c·ttiğl vesikaları ,.c tckliflcı1ni ıı 

gUn ıo11at 14.30 a kad.'l?' komlıll'On ı·el!ıliğin•• vcrnıt leri lflzrnıdır. 
şartnaml'+~r 300 Juıru!)a Ankara \'C Haydarpa!.ıa vcznf'leruıde l!!RlıtnıU 

tadır. (25xi) 

* • • 
.Mui\a!nu.cn bedeli 3170 {üç bin yüz yetmi§) lira olan ::! kalem ı~o 

yeclckleri l 1.4 .9.U cuma gUnU naat 15 te açık eksiltme usulU ile Ankarll 
idare buıasmaa salın almacakllr. 

Bu işe girmek iı:Uycnler!n 237,W (iki yüz ot.uz yedi lira yetmiş beş 
rıış) liratılt muvakkı:.t teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları haı:l'IU 
aynı gUn cJr.siltmc ııaaUno lmJnr l:cmlsyon<la. isbatı vücut etmeleri I~ 
dır. 

Şartnaıno Ankarada 
se\·k ~efliğindl.', İzmir<lc 

nmlZcme <lııircsindc, Haydarpaşa.da tesc11Utı1 
tzmlr mağazaeında görülebilir. (2278) 

1 
ıstanbu ı Levazım amir:iginden veriı;-1 

nar1ei asker; kıtaatı ilanları ~' 
ı---

2J5 t"nc cihaz ck8illnıeslnt! talip çıkmadığından paza.rug"I 7.4.!'!41 pııf. 
Lesi günü saat 11 de Ankarada :,ı.ıı.v. satınalıııa komisyonunda yapı!sC 
tır. Hepsinin Uı.hmln fiyatı 45.GOO lira kati teminatı 6750 liradır. Bu cill 
lara muktezi ::;aç bedeli mukahllindıı vekaletçe temin edilecek ve clh 
50 ~er tanecieu a.~ağı olmamıık ııartiie ayrı nyn taliplere ihale edilebileC' 
gibi h{!psi birden bir talibe ilıal~ cdilcbilecııklir. Hpı:ıini vermlyccck t:nU 
teklif edecckleıi rnUtlaı ve fiyR~ tınrindcn kanunl kati teminat wrecrlP 
tlir. ı 221 i - 2610 ı 

* • • 
ı:.ti.ılcıüıhı~ ııuın ve lı~srıbına. Çvriuda iki inşaat yaptırıl.ıcaktır. Pli~ 

lıklıı eksiltme:;i 11.4.9H cuma ı;ünU sıırıt J4 tc Çorluda askeri ~atım1Jn1s"' 
misyonunda yapılacaktır. Ke:;ıif bcıll>\i 364.llJ5 lira 42 kuru~ ilk temill9r 
18.318 liradır. KeşH \"<.• plllnlar: 1&20 kuru-ıa komisyondan alınır. •raUplC 
bulli Vflkitlfl konıiı;yoııa g-elnıelf'ri. 12211) (260~l) 

f.! * • 
T~ıhminl:'O l:M!her kilosu :ıya!-.:tan 27 lmru;jtan 15.000 koyun aımHClll' 

Pazarlrğr 4.·t.941 gllnü saat 16 dıı Adanııda askeri s:ıtınelnuı komisyon\!~ 
yaprlac<1ktır. İlk temlnntı 11.375 llrndır. Tatıplcrlıı belli vakitte komisf 
geln!cler!. (2213) (2606) 

* * • 
Beher cifUne tahmin t:tlllcn 750 lruru~tan 2550 ı:1tt kundura pazar!•~ 

satın almacakt.ır. ihalesi 4.4.ü.Jl curoa glinll saat 15 tc Erzun.ıntda ıı911 
satınalma komisyonunua yapııacakllr. Tahmin tutarı li.625 lira kati tt!I 

natı 2644 liradır. Numune ve §art:ıaınesi kom!syonda görülür. İsteklite 
belli vııkitte komisyona gelmeleri. (2215) '(2608) 

* .,. • 
A;;ıağıda yazılı muytabiyeler pazarlrkla 11atm aıınacaktır. T.•.Ml pıı~ 

teı;i günü saat 10 da Kırklarelind'! yayladaki askeri satınalma. komlsycıı 
cıa. yapılacaktır. Hepginln birden ilk tcınlnatı 2247 lira 96 kuruııtm·. 

3000 giyim ökUz nalı. 

500 manda nalı 
264.000 adet öküz mıhı 

52.000 .. manda mıhı 
1.000 ökll7. ve manda tnrağ1. 

10.000 .. gebre. 
8.000 .. zincir yular sapı -1 
5.000 k~e bcll<>mı' 

* $ • 

Hepsine tahmın !:!dilen fmtı StU.>00 lira ol.ıın demıri veJcıllet.,;e ,.~rıt·~ 
uzere 250 adet araba. numunesine gfüc pazarlıkla yapt.mlaca.ktır. ıı:ı~ 
7 .•. 941 pazarte.st gUnU ııaat U de Ankarada. M. M. V. Satm alma )(t' 

yonunda yapılaeaktır. Katı teminatı 5400 Uradır. 8Rrtnameııi 1"0 I<ll1 

komisyotıdan ııı.lmrr:, (~rn· • 2!504) 


