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Yunan cephelerinde 

Alman 
taarruzu 

BUTUN 
CEPHEDE 
durduruldu 

Bütün gün devam eden 
müthit bir hücum 

neticesinde 

Aacall ltlr Yanan 
ileri menli dl,tl 

PAZARTESi 

Ademi tecavüz paktını '\'ugoıı1a,, .. 
namma lm7.8layan l'ugoelavyaum 
M08kova böytlk elçisi Gabrllo\iç 

Yazı ı.şlerı Tel. 2:3~12 Fiyatı 5 KURUŞ 

15 - 40 gaş 
arasındaki işçiler 
Bedenterbiyesi mükellefiyetinin 15 

Nisandan itibaren buton 
kazalarda tatbikine başlan&ca k 

iş yerleri aahipleri işçilerin 11por levazımını temi
ne ve işçileri muayyen saatlerde toplantı 

yerlerinde bulundurmoğa mecbur 
İŞ yerlerinde bulunan 15 )'2- ı bince tabi olacakları m··k ıı fi 

şından 40 ~ın~ kadar işçilerin yetin temıni i<:in kat; 0~ 
Beden Terbıyesı kanunu muci· (De,-..nı 4 öneticle) 

;rugoelav hadiselerinin İngiliz· 
1 re i&ıadı en açık bir iftiradır 
ve Sırp mill<'tinc kanır bir ha
karettir. Su bist dnda bomba 
patlamadı. Bundan dalıa müUnf; 
bir şf'y patladı ki o da Sırp mi'. 
lf'tinin mihver .entrikalannn. vc 
t.azyiklenne kanır duyduğu n C'f
ret ve isyandan ibarettir. Her 
ti.ırlü vntanperve rllk hi!ısini u
r.utan kiınse!Pr başka milletler
de bu mübarek ve mukaddC'S 
hi..cıısıyatı gortlrl!'rse mahıyetmi 
ımlamaktan sc.ız kalıvorlar. 

, "" 
l'cni Yugoslav başvekı7i General 

Simoviç 

Yazan; Yugoslav cephelerin~e Bir miktar Sovyet -Yugoslav YUGOSLAVYANIN' Afrika harbi 

llleJlllCaldtYal~ıa Bu ~gar ve Alman .. askeri dostluğu ASKERi VAZiYETi ADiS
ABABA 

zaotedildi 
ltal~an radyG8u söylüyor: "İn- R 

lllbler kendilerine sulh meleği sU.. om en esir oldu 
Pravda gazetesi mühim Almanya ve ltalyanın 

llinü \ermek isterler. lı'akat onla· 
l'ra iç yüzünü anlamak l"'tcrsenlz 

bir makale neşretti talebi üzerine 

ltomü.ya 8uibst1er1oe, ıstanbuıcıa Şeh·ırlerı· 
Mill)'Ma bomba~a \e nihayt•t ı·u· 
l«>ı'1a\ ya h.ii.dlselerine ba"l(lnız.,, 

ALMANL AR Sovyetler 
.r....!n.gllhlC'rfn 4'ulh taraftan oldu- bom balandı 
•oıuıaa pek az kimsenin f;Upheı,d 

ıtr .. a wıdlımde 
atır ıarıat 

verdiler 

Muhalif maksatlar 
pet inde koımıyan 

~ır. Hele son ~·nc>lcrln hidist:• 
;..~ akıJlanndan ~ıkarmanu~ o· 

htglllzlerln sulbü muhafaza 
'-n ellerinden gelt>ni yapmıtı ol· 
~ ~ tereddüt etmezler. 
!9.-günkö ka,·ga nf'd.en çıktı? Kim 
;ı: dlllm ekmek iı:in ka\ ga cdece
w dl:ve b&r bar bağırdı? Bu Al
...... l & deill miydi! Kim harbi 
~ Hı goklert' çıkardı! Bu, 
~ dejU ml)dl! Hangi menıle• 
:...ıt alaallıd ııolu*Jara döktllenık 
~ Konlkayı, Tanusu, llllı. ~te
~ğe kalktı! Bn Hah an kalabih· 
u clt>jll mljdl f JdDa navatlaia 
lııtaıl etil! Kim Çek081o' akyayı 
'"-t... kaldınb ! Kim Lehistan& 
llıalclırcb ! Bagüa Balkan lan kim 
~t ediyor! Alman ordulannın 
.,...garl&tenda 191 ne'? Bütün bun• 
ı... hephntda gmti onünde 'ukua 
&tıltnt. 111rer haldkatkt"ll hal) an 
~08Ullun İnglHzlt>ri harp taraf. 
_,ıtıyla 1 ham etmesinden mi· 
'-ız bir ~y tua' nır edilebilir 
lld? 

lngillzlerln ~ ylzlcrinl anlamak 
lef. delil dly<' Jı:österileo hidlselt>r 
"-8ında lstanbulda pathyan bom· 
'ııı. ela hatırlatılmıA olduğundan bu 
llılese1" h"-lnada ! akından httkUm 
teteMlecek bir meddde buJanuyo
~ htanltalda pathyan bomba 
.._l'Uhıtan._. baurlallDWj bir ci• 
"-Yet etıertdlr. Bunu Türk adliye• 
~ tallldlratl meydana ~ıkanıu · 
~~- İa,pıizlerin bn • işh> bir kaba
~-vana o da taşıdıklan çantanın 
~11 lbtha ettlfnl anhyam ... 
~ d~reıced• 11afderun da\Taa.. 
~ ibarettir. Bombalan 
~ _ yaalannda patlatarak kendi 
~ tehllke)e ko~ 
~r için ne menfaat vardı! 
~ nikuUerlnla mahiyetini 
~-..... r yakmdu bilmiyoruz. Fa· 
~•lama da PenpaJu bombeın 
~t"ll olduğu ttaıyan :radyOflU• 
~ ilkleriyle anlqıldığı için mlb · 
-.._ eseri demekUrler. 
.::. l'ug081a' hidi9t"lerlnln la
..,~ ....ııı en açık bir lftinı., 
~ •& kp milletine karşı bir ha
~. Sırb18tuıda bomba patla• 
~ Budu daha mütht, bir şt>y 
~ ld • da Sırp mlllettoln mit:· 
'1:! -tıtıralarma ' e tazyiklerine 
~ tlaydağu nefret '(• isyandan 

E'!lll.ı~. Her ttlrltl \'&tanpen·erlik 
~· uautan ~ler ba!{ı<a mll 
~ • mübarek 'e mukaddes 
~. görürle"" mahiyetini 
·~ iels kalıyorlar. 
~ ltalyuı radyosunun iddiası 
~ 'Yagoela\')'lUlm i§tiklil 'e 
~ lronmak ve !eni A\Tupa 
~ 1Ji bir me'ld işgal et· 
~ ....ne içler ml9aknıa ~ 
~ Adi poJltikacılar l"u. 

:rı Almuyaya köle yap· 
l'MI olM&k derecede yollar • 

----ıtlaıdı. Sırp mllletinln 
.... ~lnfıı"'•,erllğl bana mani oklu '~ 
~ hsaplamu alt li8t etti. 
~ 1"8ıdyOMIDDD hakikate tama· 
~ .. aeplyatı Sırphtamı bu 
~ teahttrlert kar!mmda ken• 
~ aebdar wmn" oldaklan
~~ ba§ka bir teYf" ya-

"4A ~,Y~ 

Solya ve Köatendilde 
birçok insan öldü 

Bomen ve Balgar 
llllltmetıerl 

proteato ıtuıer 

Yugoalav hava 
kuvvetin i ~eaiaatı 

.... u ............. . 
daa teıeııa. dildi 

So/ya, 7 ( A.A.) - Bulgar a. 
jansı bildiriyor: 

Almanya· ile Yugoslavya ara
sında askeri ha.rekata hiç. bir 
Bulgar kıtası iştirak etmemekte 
ve Bulga.ristan hükOmeti bu va
ziyetin Belgrad hükfuneti tara.. 
fından ktii derecede takdir edi
leceğini ümit etmekte iken Yu-

(De,ımu 4 öncllde) 

ingilterenin 
Vugoslavyaya 

mesajı 
Yugoslavya ile silah 
arkadatlığı yapmak 
bizim için tereftir ., 

Londra, '1 (A.A.) - B.B.O: 
lngUtero hUkQıneU, Yugoelav hU. 

JromeUnc ou nıesajı göndermiftir: 
'•Almanyanm aebebslz yere Yugoa 

lavyaya yaptığı taarruza karp Sırp. 
lar, Hırvatlar ve Slovenler kahra. 
manca mukavemete karar vercUkleriD 
den İngiltere cenup Slavlan yanında 
mevki almqtır. 

lngUtere kendilerini kuvvetli ve 
azlınkA.r bir mUtteflk olarak Belim. 
lar. Geçen harpte olduğU gibi tekrar 
aılAh arkadaşlığı yapmak bizim lçtn 
nereftlr. Beraber harp edeceğiz. Ada. 
let ve hakkaniyet preruılpleri tekrar 
tee.sııUs 4;ttiği zaman sulh yapacatız." 

Amerika 
MlmlllD ola 

alratıe Jardnnda 
"1daaacü 

\ 'a lngtc.ın, '2 (A.A.) - Kordel 
Hul, gazeteciler toplant.nmıda, totali. 

6 tayyare düt ürüldü 1 O 
tank tahrip edildi 

- - - -------------

Son aaylamu:Ja 

Yugoslavya 
haritası 

Haber, bugün son aayfa
aında okqyucularına gü
nün harp aalaneai Yugo•-
lavyanın mulcısaal bir 

laaritcısını vermektedir 

Bar memlelleOe 
normal mlaaıeba

tıaı lalll ... 
ıtUrmeıe llUll' 

Moskova, 7 ( A A.) - Pravda 
gazetesi, Sovyet - Yugoslav dost 
lUk ve ademi tecavüz pa.ktma 
tahsis ettiği ba§makakaande di. ,.... .... 
Yeıtl~len dostluk -ve ade

mi t.ecavüz paktının imm ediL 
eliği tarih iki millet arasındLri 
dostluğun yalnız bir t~ürü o
larak değil aynı zamanda harbin 
yeni mıntakalara genişlemesine 
mani olmak ve sulhu muhafaza 
etmek için iki hükfunetin duy
duğu endişenin de bir ifadesi 
olarak tarihe geçecektir. 

Gazete, paktın imzasının Sov. 
yet dış siyaseti prensiplerine 
uygun olduğu hakkında :ısrar 
etmektedir. Bu siyasetle Sov:ret 
hükiımeti, Sovyetler Birliğine 
karşı muhalif maksatlar peşinde 
koşmadıkları takdirde büt\•n 
memleketlerle normal münase
betlerini inkişaf ettirmek iste. 
mektedir. 

OlmTuealarmıız, bareUtı bu bari. 
...... ko1a71Jk)a ft dalma takip 

lmk&ınaı bolablleeelderd. 

Yunan Krall 
...-..------- Elen mılletine 
Yunanistana ı . . 

bir Iİıgiliz bır mesaJ 
ordusu neşretti 

Atına, '2 (A..A.) - :Majeste kral, 

gönderildi ::ı::!l:eUne aşağıdaki mesajı gön. 

Elenıer, 

Londratla ne,,.edilen 
reami tebliğ 

l..ondra, 1 (A. A.) - B. B. C: 
Londrada dün gece şu tebliğ 

neşrolunmaıtur: 

"Almanlar Balkanlarda uzun 
zamandanberi hazırladığı taarruza 
bqladığından İngiltere hük0m"'ti, 
dominyonlann da muvafakati ile 
Yunan askerleriyle yan yana harp 
etmek üzere Yunanistana, Brit.an
ya, Avustraıya ve Yeni Zelanda 
askerlerinden mürekkep bir ordu 
göndermi§tir, 

Yunanlstanda bulunan Brltanya 
hava kuvvetleri de mUhim miktar. 
da takviye edilmiştir. 

Yenl bir dll§ma.n, bu sabah vatanı. 
mızın §ereflne taarruz etml§tir. Ev. 
velden hiçbir ihbarda bulunmaksızın 
halt! flllyata geçeceğini haber veren 
veslkanm Alman hUkQmeU tarafın
dan Yunan hQkQmellne tevdii anında 
Alman kıtaatt hudullanmıza taarruz 
etml§lerdlr. Kahraman ordumuz, va. 
tanm mUteyakkiz nlgehbanı olan onlu 
muz, mukaddes topraklarımızı 'kanı 

ile mU<!afaa etmektedir, 
fDevamı 4 öncüde) 

Amerikada akisler 

terlerin yeni kurbanı Yugoalavyaya T u N A 
karp Btrlefilı • Amerika balkmm 
eempati hllllertnı blldlrmlftlr. 

Harbın 
· genişlemesi 
Almanya için 

Felaket 
olacak Hul, Blrlefik Amer1kanm DıOmldln y 1 L D 1 z 1 

olan .O.ratle Yugoel&VJ&y& ukelt ,u. . 

dmıda bul~ da be18ı!l eıtmll. ------------• ur.. ,/ l (Y .... 4 lllfliıt 

Rumen ve Macar 

Ordularının barba 
ı,rralll ma11temel 
Vişi, "/ ( .A.A.) - Alman kıta

lan Bulgar. Yunan ve Alman -
~ugoslav hudutlarını geçtikle
rınden bu hareketin ilk neticesi 
cenupta Eğedenizinden başlayan 
ve Adrivatik dehizine kadar im 
tidat eden 1555 kilometrelik y;. 
ni bir karcı cephesinin açılmaGI 
olmuştur. UçJü paktın i.zalarm. 
dan olan iki büyük Balkan devır 
leti M~stan ve Romanyanm 
niyetleri hakkında kararsızlık 

(~unı 4 ineUde) 

lngiliz kıtalan 
Eritrede 

Maıana1a 13 
ldlometre mesafede 

Klıhlı'e, 1 (A. A.) - Asken 
sözcü Adisababanm alm.mıuıiyle 
Habeşistan hareklt mm bitml!! te. 
lıi.kki olunmaemm yanll§ olduğunu, 
çünkü halen Ha.bcıPstanda mfllüm 
İtalyan kuvve tlerinin bulunduğu -
nu aöylemiıstır. 

(De, ...... ....., 

Yetmişli k ,bir kadın 
bir genç kızı yaraladı 
llladelll ıellzı bıçatını salladıtı glltl 

genç llızıa parmaldarıaı dokamıı ... 
(\.'azısı " betide) 

Yırtllmıı ıalleıer 
(1) numaralt müsabakamız 

bugün bitti 
BAL VABAKALABININ ıdsAll IOIODI& 

KADAB IDABRUDlizl Tllliill 
BDil.Mlll LlZlllDIA 

Bugün, büyllk nıli!oabakaoıı~m birlnrl81 t>lan •'y1rtılml$ ....-..ın 1ıo11 

iki parçaemı verl.Jon17 .. 
Mü~amıza iı.:ıtlrak eden oku3uculanmız. bu (81) parçayı yanyau 

getirerek "3ırtılmı .. a1aeeer"I tenılz blr ı:ıekildP bir klğıt llzerlne yaplfbr•
l'llk talslamlıyJIC8klar \'e altına l'!lerin hangi MnatkArm eee.rl oldatmm 'P. 
hangi müzAıdr btılundUğunu .ka~dl'da-ekler sonra da lelm -.e adreıılerlnJ ya7.a. 

rak zarfı açılarur,tacak bir 11Uret~ kapayacıUdar alaan ııoauaa kadal' A.._ 
kara tı9ddeelnde Vkıt Yıırdu khtlıphnf'9tne tet.llm etmlt buhıncaklanllr. 

Zardumı teslim fiden oku)"Uc~laramız.m o tarUıP kadM'kl büyük _..... 

baka \mpnnlannı da tı lim etmelPrl llzımdır. 

Hal varakıdannı poeta ilfl ~i•adf'recek nlıut oku)uculanmıuıı &erek luıl 
varakalannm V<} gerek kuponlannm ldarebant>mlzdeh alındıtma dair keıı. 
dllerlne verUecek DIUUIU'1llan adl'f!tllerine gödeıebllmemlz lçlJI ~ 
kendi aclrealtırl yazdı pallanDUJ bir de zarf gönclen:Df'lertnl rica eclelts. 

Bu fekUde, nl•n 80llUD& kudar geftk po9ta ile prek elden lılMl &etıliın 
edlleaek ve mukabilinde birer numara verlleeek bal varakaları aaratmur.dauı 
Mteftı fMdl edllecıek Ye lla zarflar ane8k prl kalan Ud mi' hlre dıı 
..Uı:ı•'"91k• wua banlenn hal nratcaıarlle bi .Ul•le ~ eılllecıılııldtr. 
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fe4bi2 fıa. (J,~IJ;, 1 Tunıl seferlerinin 
't ~! "' '" ' te.. tahdidi 

DOsunau~üm 

Haber 
YENi EDEBiYAT tWESELESI 

'rnmlpı11tıı.-......... ,.. 
lılr e4elllp& ftr - ,.. _, ..,. 
lılr ake& ,..,...,.. Necleme .._ 
,... edelılp& ...... lılır meda 
..... r.elld de dec17.codaya mlult 
lılr me\W oldq. lcln. 

Seadllerbd e.111 &eMlıld ettllde
ılıd 18111 edelılJata brtl ........ 
lılır eeplıe aJmalrla ispat e.ı. ... 
•'SleMat•,...s ede..,.._ ... 
- .... ..,....., tı h•, .. 
..,_ ve ..,.._ ,_. yumap 
,_. edellfJat ,....._ --
... eoltlk oe-la .............. .. ...,......~ ...... _..,.,..,.ve......,_: -Y• lıılr 

•1ı1µ& 10ke.l" ....... e ...... ,...... 
....... ,....... .-0 olmelrten 

........ ..,_..... clmngMDn 

........ nrsnaktu ..... 1f18'• 
aae Wolıb' ..... olllnyu ... 
..-Olel'ln )'Ullanm ''Jeal edebl
Jal" tıellldd etmek .._ memleke 
....... _ ..._. lleıt .. ,.. 

... en·ertaıa ülıaa plm!ya bir ....... 
a. ,.._..... müleva w lllJud7et 

Hllla"1le ,.... olmadıkları gibi 
lemllll etmele rettsftlert edebi-

• 

7a& mekteplrl IU1ıerl7I de tok ... 
lddlr. 
......,....,.. ,...._.eP,. 

... denbd ,......... Ulme lılr 

mekteptir. Slrrealsm modUI ille 
llllldJd anat.lllrm U'WDc1a blo 
latan!1111UDJttlr. 
..... .... pi edebl,.atı 
~ek lçia bllh .... fllrlere ve 
lllrler lalade e11 Htl w • ..,.ı 
......... lalcam ...... bltarafaae 
yapılJmt eldcll bir tıeaklt .. ,...... ...... 

Çbkl tllrler ... de ..... 
edeblyatm Jldatl ~ laM1aı' 
llQ'metll eMrlere l'lllllplılllrk 
E- e4elılJat ,..._ tllTdea 

o.ret 4eilJcllr. Geao hti:yeaUed 
.... 11'99 l'GIUllr.llumm, ..., e
tlelstlerlmls ve ~ mlnelddtlert
mls lçbule eülvl ~ ~ 
Ye oaluu ,...... Mllldyet ..e n. 
yakatle t,gat edebilecek yeni 1r 
Dl lmD1anD bellrdllbd ve blJlk 
.... ~ lberlerlDe f8ldlkleılDI &6 
rlvorm. 

Ba Wrllülllattlr. 
Gbet ı.Jedrla ............ 

Saat o.,..,;, 

Haliç vapurları Mısır-çarşısının ta._ 
Munakale Vekale- • • 

Una geçiyor mırıne başlanıgor 
o 

Selediye, teaiaabn 
köbneliiinden dola11 
aJacaiuu bili tahail 

edemedi 

. 
Eaki MıUl'ÇU'IUIDI tfe'Dail eden 5-6 haharatçı 

Balıkpazan kapıamda mnla•acak 

ç ..... ••~ ... bir ••all•tl pta 
•Mlleı.111111 elaaa& 

lstimlAk muameleli ikmal o. I Bmadan m Tlhmia bpıam 
lunan Mıaırçarpamm hulrlcma· dan t1çekpuanna muvul ola· 
cak plana göre tamir ve ısuhı rak uayuı Jrwnm tamirine J• 
için belediye fen heyeti tetkikM ~. 

JllmJrallt V e k l 1 e t i 
Haliç vapurların n 
devlet tarafından mübaya. 
uı hulusu için tetkikler yaptır. 
matı& bfşlanmıeta. Bu ı.tkildcr 
IOllunda Haliç u.riDde m -L.
lltın tanlnine yarayan DAk!J 
vuıtal&n ile diler tellnt J1 
almacak ve Haliç vapurları ,. l. 
Münakıle Vekileti tarL
i§letilecektir. 

yapma~:tn.dır. Mısırçanuıı, tarihi ı MıaırÇQl'llm artık hlomm•yle 
~yeti ve mimarf varlı buzın- beledi,enin malı haline plmte 
madan yenil8fl'l i' :eektir. Qarp. bahmmaktadlr. Belecliye tamlı' 
nm esas bünyesi bu c-..:retle :.alı· itbda lbwl....,_ 90lll'a ba ~ 

• na uygun olarak lralaeü, füat 1111 ı.tuabalm peakeDde pla 
içindeki dükkAnlar bugtlnön tJJlı- maddeleri atılan 1'ir hali haline 
hi ve modern lcaplarma göN ta. getirecektir. Halde gıda mM!~ 
dil olunacakt11. lerlnden bQfka bir 181 satdnuya

Mısırçıırt11uım · ovvell ıı.iık· caktır. Fakat ~aa mevcutbrı 
pazarından K«encller bpama çok ı•lmq olan ve eald Mıaır
doğnı uzanan kıta:&.; tamir olu- çarpanı temall eden bet - altı 
nacaktır. Bu kwmdaki elaıe:' attarm BalıkDBl&tl ka'Oısm<ia 
dtlkklnlar talıdye olunmuttur. l'lUlaafuaeı mtmuip g&1Umek· 

• teclfr. 
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,. - Budnlercle hiç lcimae ka:rıimı suya indirmez, 
Koca bir Türk filoe11 nerdeyse dönecek! •• ,, 

Haliç vapurlan itletme inhi.. 
aarmı l.aiz ıtrketin bilcUmle 
menkUI ve gayr! m~u~ ...... e 
bet ... evvel lstanbul beledi
yesi arafmdan . .ziyet edı.. 

0 

l 
ve &ıliçte eevıilleferi dev.mı et· 
tirmek için bir muvakkt ~are 
kurulmU§tu. İstanbul belediye. 
sinin bu eekil..Ae ba:" ket etmeci
ne aebep Haliç vapurlan şirl!e
tinin aeneJerdenberi arar etti.. 
fiııi ileri l!IOrerek bc:edjyeye ver
mesi lbımgeleceli ıımt ... ,er. 
mekten fatinklf etmestyc!l. Bu 
eoekilde Haliç va.pvlan ıirketi 
belediyeye 108.000 lira borçlan
mıştır. Belediye bu aJcı.cağmı 
tahsil için Haliç va'>nl'ltı""'a '}} 
koymufla da vapurlar ft iüele
ler klSılıne bir 1: llde otdufundan 
buDlarm faJdalı bt: hale koauL 
muı bO)llk maana!:arlJ mlbn
ktııı olmut. ba J1!zden be.~i
yeoo:in ~Jacafım tahail işi ..ae 

Dişçi mektebinde 
tekamul kurslarf 

açlldı 

Trabzon - iran 
transit yolu 

Ewlt pkilcle tamir Ye 
ulah edilecek - Peld... 

Kog Ahmet de onun arkumdan 
illmlye bqladı; lld c1aJdb aıra 

,..... ayak bum11lardı. Elele ver-
4111r; ..... 90lnllaü. ..... ~
nlarak, buua da blrlblrlllla arka
.... yQı1brenk ilerUyorlarcb. 
lir beadek 987& cakar& ıeUDee 

Jroe Aıaa.t M9lllillnl ~; 
kollarmdan kaldlrlJor; o ela lrolla
nm deUkanlmm boynaa dolqor
.._ ao.lta .. laeDdılll ftıa ...... 
lan bir ceylan bdar kolq atııya. 
'biUıdi; fakat keııdlllinJ kuvvetli 
emefbı kol1armda bnlmeam cleda 
91\'kl IGla ... fzradara farlmlda 
olm•Jmmıı teallm oluyorda. 

o..., Ali oalaıın pldlklerlıü 
s&bce atlan Gl"lrdt; ıeac ima: 

- Bot pldlnts!.. 
Dea. 
- Bot bulduk... IJtmdi nereye 

Pleeeils? 
Koe Ahmet cevap ,,.rdl: 

m;-V: sıı:~ :t:. ak·-- ıutJarm. 
- Yolu b011w •-••f 
- Yola bilmiyorum ama, dena 

1U taraltacbr. 
- Ben banlan bftl lrarll ... ' 

lirim, 
Tl Peride bir karaltı 16r11dl ft 

ayak. Nil duJglda; ıtu: ümet!e 
artactqır 1ltmea clutd"'1ar " ~
terin arlulaına llDdlltt. ac.ıta te
Jlpız bir aesle anlatu: 

- Korıicudur; fbr.Jl pglp p. 
der; biras bekliy~llm. 

Beklediler ve karaltı l&hJden o 
tarafa ufl'ftma<h; ayak aealeri git· 

ttqe aalarü kelllldl. 
Boslta Jlrldtl: 
- HaJdl, ,aıtlJlllt_ 
lld labte tovalyenla ladllderl ban 

arQ!a btmıetı. (leac im dedi 1d: 
- 8lıa Uerltleld Ja1 .....,. 

4draya ps.; ba a.m MbrfD 
...... ateld aldl4edlr. Onda 
pek OOk 1-lıkoı vardlr. 8aoab er. 
isen lir kay.k utma1', ~1~!ce& n 
su ~ m1mkllndtlr, ~»>ulr ctt
mellyis, lfln dolı'"ldan oraya var
mahyn; benim taçtılnm cabak an
hyacaklar, çflııkü balkondan Jnmek 
lcln bafladılmı ip yermde kaldı. 

Koe Alamet hidldi; buau karaD.. 
l4rta s&mecWer; fakat: 

- E)'ftb... Glnlfln mi abUL 
it? 

Dedlfl saman merakla IOl'dular: 
-Ne oldu! 
- Bea de 0Wltl'J11 alaca vek· 

mü IGID batladıla bllk•an a -
autmQfUID. 

Boslta dellbnJmm ne demek il. 
tedltlnl antı••: fabt ••aDIJI•. 
•in ne oldalmm Mle•amıpı. OuD 
- Ali anlattı .,. leDıg m o ama 
8oc .,. ...... t1ltUlk -; 

karanhlı bile yırtan bJr gtlllfle: 
- GWHL. GWIU.. Gbel llıtm.. 

Befendblt, 
Dedi, ll01D'a elddlleterek 1Jlft 

etti: 

- bdmlz de birer bata yaptık; 
heyecaııdaD oldu. KfmMDln ldm8e
yt uarlamıya bakJu yok. IJlmdl bi
ran enel Mllmete 07lrmanm caıe. 
11ae büalnn. 

Orenada yoluna n.rmca GuDrıs 
AB atma badi; ICOt ela btDdl ve 
genç km 'oJJarmm attmifaıi tuta. 
rak kaldıri:!L. S3}'le Wdü: 'k'de8fa. 
bldblrlerbıe Adeta •nim• bir bal
de 11tmek, hafftD armlcbkça lren
dilerlnl blrlblrlne daha yakın bal. 
mak ayn br aaadettt; Wdn buaa 
ralmen Koç Ahmet bir at daha ha. 
urlamayı dllşllnmedlll t• kendi 
lreadbll UU'IJ1orda. 
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DD1'LOS Jl1JllAlllBLmL.· 
Sabaha kartı '9111 vaktinde Ad· 

r:ıya yaklaftılar, Roslta llmaU pr
b!de gllnet vuran tepeleri pter. 
dl: 

- Oralan Nnacla daiJandn'; 
daha Deride .Mulay Huan dağı var. 
dlr, tepellncle .. AlllaD kar ba
lunur. llmdi ba ~ lhtDllcı 
llllllllmanlarla doludur. Motrtl ve 
ı«a•ıpya llandaD sttm~k Hırlsti· 
pn1ar lciD ooır te11UM1idir. 
Ouuıs AB QOlrtanbert aradllmJ 

balmut llbl .. kariitı: 
- llalapya denizden glttttıinL 

li IDU1Jl' aa-termlk ıçln güzel bir 
ıetı,p .•• 

KaaabQa ftl'IDC8 lnli ufaklı bil. 
tflıı byddan aelmıl epeyce iç ta· 
rafmda braJ& çekHmtı baldular. 

fimdlıe kadar oza,mJlbr. 
Halen Haliç v...purlan mt.'Vak. 

kat flletme8l elinde biri çok l.U
'6k yedlal orta ft tıçtl beylik oı. 
mak ~ 11 va~ va.Nir. ~ 
b.t !la'D1... 1mmı ..... 
yapmama.kt&cbr. ıilfom U ı. 
1Ett1tıisi 'ta~. 4Wlca K•~a· 
neye kadar gllncle Dd lefer J8. 
pdmattadır. 

ıuaııırda 
Sabaha kadar hazır 

tabi bulunacak 
Belediye, teJuin b1rvok yerlerbl 

de yeni tabi durakları lhdu et. 
mell tısere tetldldr yanmaktadır. 
BuDdan bqka, her aemttekl bfl • 
yük garajlarda 18baba kadar hr• 
zır takat bulunduralmuı da karu-
lqtınlmJftır. • 

Eminöı.ıü balkevinde 
dünkü güriiltülii içtima 

DDllaler, klSrler ve aalırlar ~ 
ııatyetl amumt heyeti. dDD aaat H 
de Emlnlntl balkevbıde tonlauıJlıt 
tır. Toplantıda idare heyeti nr .... 
ru okmım111tur. Bu ra"Or. evve1• 
itarethrl• ulu' ve d'blzlere an • 
latılmıt, biWıare de crlSzD "'Örl"' ... 

yenler için ytlkaek aesle okunmut
tıır. 

Cemlvetin muhuebeclai ve vr-
nedan Nurinfıı yerine bu vazlf' \•e 
Avni seçilmfff.lr, 

!:°•=dm~ .:ta::ı::~ Valııt 
' Amil Ua •'Almanya lngtlte1'e71 BaJ. 

blr blııaya s'Stlrdtl. BUl'UI blT mey. ka.nl&rda maııap etmeye p11ror .. 
hane idi ve lgerlde birkaç adam M. ııerı.vhaıı JUISIDda Almuıyanm blr 

nllz uyanmqlardı. fceirlDd• en ı baft.&d&Dben deftlD edeD bir tend. 
iri )'an o1am yoloulara '*1altı; dlltteu eoma, nllı&Jet Yunam.tu ve 
De latedUderlnl 8lreDJaca biç te • "i'.upıla97a;ra karp tecaVO.. PGUli-
redd11t etmeden 111 cevabi n.ıdl: m. fa ut bu tu.mmwı AlmaDlarca Uk 

9 .. - .. 1 - bl llbm .__ • defa olarak UsırbUIS bulunduğUDu, - ,..OU&&enae Q e -Ylb'l· stra AbD&Dlarm c:l&b& styac1e bekleme. 
mı.uya bile bullrma; deli! kJ de. allı a!eyblerine oılcacalmJ du,OndOkle. 
nbe acıtsm Ye llallpya &lt#bl. rlDdeıa bemea b&reUte seçtJklertnJ 

- Niçin? ul&tarak CÜ10I' kl: 
- Koca bir Tllı1r fuosv o tarafa AJmulana bttttbl •endUdeorl 

sitt1; aercle)'H dönecek! H ıln"r motlrlse lntvvetlerNlr. Vakla ba 
Almerlyada tersane ruıumuoa ~j. lnlvvetler TP.um tlm•lnde 'e 

llll'ftu.tu llM A......... ima
lı pmllerl yalrm11lar; bislmklled ... olaa kMmalanada kolaJ Jaare-
atararlar! ket cdeblJlr. 

Adam- ytlrlylp ptecelr ddv. Faka& Bellraalann c1a1bk yer-
Gamm onu tuttu: le.rlade halJulam Qndı)de1' 

- Satılık byıtm11 da yo!t :u ! IOl'lakllrla AlmHlana ela Jıartda-
- Sia dellnllDia pliba; .• &eddl· tMail .. ._....,_ Her halde Al. 

maa ord111ıııl 19IO eea"'8cle elde 
Dilıe acımıyonaaıa ba 11RJ ima •• ettiği kolay i&l81'1ed Y••Mlena
CIJll.-S, ~. Yı barbw tUıll da n YDDaalltat1a balun~k. 
lerlD ellerine dOtenuls!... tır. Şarld A.kdnnlzn fB111amlle ili 

- Oralma lls brilmayn; lıb ... olu lallllı ......... Amerl. 
l8Jlam bir kaya •tın aımu lllL ..._ ve ta~~en ~'-'I ftr· 
_,,. Param • leDln .. _ ha'-· dalan .,....... yetMlreM
,,__ • ftl', - • l llne belld 41e .u........ ... 
km vertm. ,.,._ ftll') ._ ,. ......._ ııı 'ı• 1ı1r 

Bu kuralara raihetin 
fazla .olacaiı tahmin 

ediliyor 
Tıp tamtMl dit talllılılll ...... 

binde dil tab&betlnbı umenımrzchık! 

tek&mfWl tlMrbade dit tablbaerl, -
CIJer 9U&1I' ................... 
mt için tıü&IDGI lmnlan AO'me • 
lraıv ...umJfUr. 

Yeai talllmQI lalıllanma tat!Aıetb~ 
olanlc J&pılnwm• lraNr "*'lmll' 
oıcfuıune1an 1ıuna sen Urtf1ıat .ırn. 
.. tir' .. Kura- lıt"8*'Uft1r. Ba.ftadiıhlılr 
defa ...... ie ....... l91llU .... 
oaktır. Bu tek&mtll lcunılarma maoü 
dit tababeti IDMtelılDoe ~ 
t.-btt olwıanl&r lft1rak edebllece~ 
dlr. ~w 1mnmaa blrQok m1nı. 

.. tıar ftk1 Cllmattm'· ...... da 
Jcural&l'ID bQyOk bir ntıı.te mubar 
oldutu 16r1llmektedlr. 

ötrendillDdU s&e llldftnlte .... 
USrlOA'Q cUter tubelerde de böyle te
k&mW kurrlu'I 9ÇIDak kararmdadlr. 

ithalat ve ihraeat ofiai 
kaclroau tudik edildi 
Ankara4aD gelen malOmata g~. 

re, ltlıallt '" Dfraeat Ollll amam 
mUdtlrlUiil kadron veUletçe tu
dlk edi1mJftfr. Aııkarada bulanan 
111Dum midir Ahmet Cemll Conk 
hemen titanbula gelecektir. 

Fabrikalara ilave edilen 
yeni ambarlar 

BOmerb&Dk fabrfkalarmda atoklar 
için ambarlar ıaptJrd&clfau nwıce 
JUD1J1 ve ilk ambar bıp11111 karar 
wrlleıı fürlkalan da OAve etmlfUk. 
ll:refll brs tabrthenda da ,_Od am 
bu' inp.aı takarrilr etmlftlr. 

barp eepheebabl lamd41IP .... 
lecelıtlr. 

Almanlana •)'Dl ......... Y•~ 
lavya ,.e Yaaulstaaa brp arp 
l'ln etm~ıle artık lrdltere:yt .._ 
tllA nJlnrnclu vu~ oWa'811 
da ftllea ~htermlt o1...er ....... 
tereve brıq ,. ... bl'dl!derl 181 
tlmıU?d halde sadetııe •ett._ltı 
barlılndea ~r. l'abt llltle
rba B~aa .. a4amlu ......., .. 
Ba0can1an1a h"ltt !l'eJI ....... 
etmeye .-e.1 ban ....,...... 
akıl ve 111a11tı'ba lfllemclaa ..... 
bir teY dellldlr. 

Yeni Sabah 
mı.em Cablt y.._, ,.. ..,_. 

lü .AlmaıJpnm lcırll ... mll,Jm1Uk 
!tal.ya U. ........... 1 mrı,._·uıc Tuna 
nJataııa bGcum '9tm..Ue m!lı1 arMl a 
zaoae ~ına. fakat dlblpnm lllQblr &e. 
raflDda bir s&al1 ft lılvecctll ...... 
~~~ 
tanda ıMll8p Olaa ttal)Um ,.. .. 
.. lrqmUA lt&J,,yama ... lılr ...... 
tylk ~ ........ - • .,.. 

'rraı.ı. • ır.. trulllt JOla lfletme. 
... bel - laf....,.... ......... o
lu J'(ltull -* flJdlde l8labl Ue bu 
mQIRilla ............... 
llat,m alllaP olarak J&PfmbnHllll 
arar ..-.ur. ll&ftlar dllılllb" da.. 
.ama IDpata lw11'"1caktlr, 

Ola ........ aan.,..._ ...... 
... " ..... f8Jdlde ProPama aa... 
m lumn"VI ..,.._. Alft " Vu 

---~.o.,.- ..... 
Rt•~~~ 
bltoll oıtnk JenSdln m., edQgaek a. .......... ....., ~ ,... ... -. 
•• 

MiLLi PIY ANGO 
..... CülU)W 
111111 ..,...... ...... mUp 

lıı;IDcll --..... ..aı 17 .. Aa-
b.nda ........... Jal'llMlldn>. 

... C*AllW -- .......,. 
70.UO llnlıll ~ .... olaDa· 
oalrtır. 

• tane I0.000 Urabll blialt Ulraml
,. TM'dlr. ... JllllllUap da 14.DO 
Uftıldı -.ıK lldllUab ft111Mektlr. 
KuanaD numaralan Ankara ~ 
n.ao da aj9u baberlerllll mtıtıtaldP 
~. 

lllUl PIJUP ldanıel 28 Nlan Qe
cak .,..... ~ ııeq1D 
... adl'-"S uramtıd mbl&de ar 
pl7&Jll'O tertip etmlftlr. Bu cekDlfe 
alt biletler Jal'IDd&D ıuııu. •tılJCa 
gdlanlacakbr. 

laınçtea bir ticaret 
heyeti plecek 

• ~ s6n Jnecten bir u. 
caret t.qeU tıusaaJerde ,ebrlmlzıe p. 
1ereJc 101 tlcant mQsüerelerl 1114 
Aıakara1a lldectktlr. 

badllbd ıuarak .a.ı.rtnl ,ıs,ıe blU. 
rlJC!r: 

•At1q ...... alr' 118 tn1et 111s 
............ Allllıulp .._..... .... 
............... Yaplla~ ...... 
- Ullııar .,., AlmaDJa .... 
pPlkoe _ .......... ""*I•· z.. 
...... utdıı , .. 1111 aılt lılr ...... 
................ ~ ..... f;le. 

rl aefa ............ ftl' oMıddana. 
... dolaJ1 klı'81ıe'"dlrter, A,.,..... 
..,ra -.-• -. ........ ,.. --- ,... .... ,..,.. ..... 
m. nısı ıı .,. • r c • .... ........ .._. ............. 
.. ....,. lleadlllllal rllllllaitle ....... 
..,.. ........,...... b>llt , ......... 

....... Atlll ........ ı. .. _. .. 

Bu aaı.btan itibarm 
bqladı 

Tetlllr, tlllel ta f
ıuıaıa ömrla Dl• 

tnaçaı adali 
azatacall 

Bu sabahtan itibaren TUne1 • 
Lerlerin1n tahd1d1 b•ktmdı:td k;. .. 
rarm tatbikma geçflmJşttr, 

Bu aabalı Tünel lefe .. rinln ,.. 
;>ılmum• saat •eklD bqlıam• 
ve saat ona kadar devam etmlt' 
Ur, B lmlyerek Tünele binmek O.. 
zere TUnele gelen yUzlerc kio1 ft• 
zfyett tUnl gi elerlııde 6frenlp se
ri dönmll§Ulr. Bundan aonra umu
mi taW aaati olan 12 de bir 1aat 
"ıfn 1eferlere yeıılden b81Janm11-
tır. 

Aktam Gzerl ttlnel eeferlerl ...ı 
18.30 da bqlıjacat ve dört 1aat 
devam ederek 20.30 da bitecsk
tlr, Bu ıuretle ttlnel an.balan ab
de bet saat ifllyecektlr. 

TUnel kaytflarmm ealdmekte o
lup ve yerine yenller'ııln getir • 
meal henila kabil olamadıjl için 
ittthu olunan bu kararm usun 
mtlddet devam etmyecell omtt f• 
dllmekted'r. ÇUnldl ka)'ll tedariki 
lmklnı bulunmak tlzredlr. Bu ih
tiyati tedbir tflııel kaYJl)aruun em. 
rtbıl bir buçuk mJaU uaatacaktli'. 
Şimdlye bdar ttlnel seferleri lb 
de on d~rt saat devam ecUycmSu. 

----o----'"' 
Rept Mimaroilumm 

dünkü konferansı 
Cumhuryet Halk pa1'tlll ı.tanbul 

l:tare heyeti relal Rept Mlmarol• 
lu, din Gtleden- aonra. San)'er 
Halbvtnde .. Dftnya ahvali kaıp .. 
aında T&rldyenJn vaziyeti mev • 
1aı~ bJr konferans vennfftfr. 

Matbuat teknisyen
fer birır-inrn 

ssnelik kongresi 
dun yapıldı 

Katlıuat Te~ JllrllllDİa 
....uk kaasreal din eut 1' t. .. 
.u1DODl1 bawevı la!ODUDda 11&19Dabk 
OU' eUrrl79Ue lora ........ " lrOD· 
ıre rtyuct.lne Ethem Onan ve k&UV 
Jk1en de lllbdr oı.r, Bedri •turıı• 
ıeglbnlf:erdlr • 

!dan be,yeUnln olıuclulu eenellll ı.. 
J.llyet raporu usuo mlblakaplardaa 
IODI'& kabul w .idare beyeU ibra edll
.nlftlr, 8eçllen blltge eııc\IJllent bir .. 
aellk ıae.pıan tetkik edlreJı ra.Doı'U~ 
QU OkUDWf, bmıdlıD ~ J8Di ldal9 
ııeyetl 81Çim.1De geçllm1fttr. 8eOllD 
tJcUIDde Ethem OaaD. '8nf lllwlt 
Ali o.ali, B. Cemal, labrl '8Dkutal. 
Şerif Çamtceı, c. .. :-m&Do 
~. ftlkrtl Bakla ... 
urllel. Hamdi GGmgtlr, JılllDlr Dl9fr, 
A. Jlebmet, Halit KJlfVN'I, ~ ... 
lılıı, J'eyzl GOD .. kuter. 

1dru heyet.lne l80l1eD UalR ..
nııdJD relll ve kuadar, ldUldalD...ı 
8fllDÜ bere Uk topJanbmm U/ 
CUmutell gQntl ISfledlD _,. Bllll5W 
.oerkeslllde )'l.p&caklardlr. 

... .... 1.. llp ... .....,. 
olarMlla9 .&ıa.a ....... ...119111.-J 
ld ........................ ... ........................... 
dU ordulallaa .., ....... .. 
rllaut ,..,.._.,.. ... •• .. 

iller lllllıealder ..._ -.ı-..~ 
~--Tllılr ....... 
...,. llllft'affü ..... wıııı..--.ı 

- -- etlnele ..... ,........ 
silis .umlııar1dJtel ......... lılr 

• 
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,Sahıh, utJ Neşrıq11t iıludiuW 

Hasan Rasım us 
ılDARE 1;·vj: lslaııbul 4ntara ~ 
,_ hlııslı ~ lsttttwı 114 r,.,,.. •"-' ı.ı..w llMP 
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;.dare ~ 24310 
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Aiıiô~E:" ŞA.Afi..~:J ,..... '-
....... ıuaea.. n•a.ı. . .,,. ... . . ... .. 
• e7fG c.no • .... • . .... ... . 

Basıldığı yer Vakıt matbaası 

Hadiseler ............... , 
Ve Tarih 
•+euece+ovvvv••• 

B'OYCLG 
B.AÖITLAR ... 

li:ıgiliz tayyarelen Adisababaya 
paraşütle beyannameler atmış. 
lar. Bu harbin ilk aylarında bir 
heyaruıame modasıdır, almış yü· 
rUmüştü. Uzun zaman İngiliz 
tayyareleri Almanya üzerine 
!beyanname serpmişlerdi: sonra. 
&.iı.n anlaşıldı ki bu çelik kartal. 
lar !bir taraftan da fotoğraf çek
mişler ve ileride kii.ğrt yerine 
!bomba yağdıracakları 7.alllan 
için hazırlık yapmışlar. 

Beyanname deyip geçmemeli; 
hük-funetler kendi milletlerinin 
manevi kuvvetleri sarsılmasın 
diye bir kısım ~ötü hadiseleri 
ya hiç ilan etmiyorlar; yahut 
ounları kendileri lehine bir g& 
rüşle anlatm~ğa çalışıyorlar. 
Düşman tarafı ise milletin ma. 
nevi kuvvetini sarsmak için 
hadiseleri, şişirilmiş olarak ha. 
bar Yeriyorlar. Beyannamelere 
bir de karşılıklı hoparlör muha
l'OOcsi ilave etlildi. H~ttıi bun
ların sonuncusu Yunan ve !tal. 
r.n cephesinde oldu. Bir akşam 
ltalyan siperlerinden yük&'len 
hoparlörler Yugoslavyanm üçlü 
pakta girdiğini ibildirdi; ertesi 
aa'bah Yunan hatfa.nndan yük. 
Selen hoparlörler Yugoslavyada
ki kansız inkılabı haber verdi. 
Düşman ordusunu silıilıtan 

başka vasıtalarla zayıflatmak ve 
bozmak usülleri yeni değildir. 
lie!e eski devirlerde sihirbazlı· 
ğın da budada rolü vardı. lki ta· 
raf biribirine büyü yapardı. Bu 
<:eşit hareketlerin birisi de 1627 
de Bağdat önünde oldu: 
İranlılar elçi göndermişlerdi; 

uzun süren kanlı muharebeye 
son vermek istiyorlardı Osmanlı 
ordusu ba."?kumandanı Hafız; pa. 
şa ise Bağdadı geri almaktan 
henüz vazgeçmemişti. Gelen l. ~i 
bir kısım arazinin terki mukabi
linde Bağdadı teslim etmeğe 
ı-azı olacaklarmı söylüyordu. 
liafız paşa bir aralık: 

- Ben versem bile oı~u ver· 
rnezl 

Dedi. Ertesi gün de başka bir 
ınahzur ileri sürdü: 

- Arazi sahipleri razı olmaz. 
!cır; vermemizden ne çıkar! 

Sefir Tahta Hanın dayısı 
dedi ki: 

- Siz veriniz, ötesini biz temin 
ederiz! 

1 ranhlarm arazi sahipleri le • 
Yusmalan kararlaştı. Hafız paşa 
elçiyi ziyafete çağırdı. Ertesi 
gün sadrazamın çndırmm etra· 
fında 'bir takım kağıtlar bulun
du; bunlar para ibüyü.klüğünde 
Ve üç köşeli kesilmişti; her ~i
tinin üzerinde araPÇQ (Ş) harfi 
vardı. Acaba ne demekti? He. 
men Hafız paşaya haber verdi
ler; ortalığı bir merak ve tell1ş 
aldı. Ordu ile bC'.r.ıber bulunan 
fılimlerin tetkikine karar verildi. 
(Ş) harfi Fatiha suresinde yok· 
tlır; hayırlı sayılmaz. Uç köşeli 
olmak ta uğurlu değildir. Bu 
kağıtları muhakkak lran elçisi. 
hüyU yapmak, orduya fesat ver. 
tnek için oraya attırmıştı. He. 
llıen "sihirdir!" dediler. Gerek 
~nim~ ev gerek .aatip Çelebi 
tarihleri bundan ehemmiyetle 
bahsederler ve kağıtların topla
llarak herkesin önünde mera .. 
sım1e yakıldığını yazarlar. 

Bununla beraber ertesi gün 
Orduda bir ihtilfılin çıkmasının 
onüne geçilemedi. SadN.Zamın 
~adırı parçalandı: kendisi de 

h
lt-an elqisinin gözleri önünde 
apis için götürüldü. Güçlükle 

kurtarıldı. 
Fakat bu isyan hiç şüphesiz 

o kağıtlardan değil ?.aten devam 
C'den sıkıntı ve yokluğun sc · 
dereceyi bulması yüzündendi. 

Kadircan.~ 
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Brest'e son 
yapılan 
hücum 

lngiliz tayyareleri 

iki barp gemisini 
300 metreden 
bombaladı 

Loudra. 6 (A.A.) - Hava nezare• 
unın nıcı,ırettiğl tebliğe göre dün gece 
Brest limanında Alman muharebe 
kruvazörleri Scharnhorst ve Gnelııc. 
nau'ya knrŞI yapılan h:l\·a hücumu es· 
nasında tayyarelerimiz bu gibi hedef· 
ıer şimdiye kadar atılmıyan en bi.l
yUk çnpta bombaları kullann:ıışlıırdır. 
Akına kuvvetli bir hava filosu Jştirlı.k 
etmi.ş ve her ne kadar hücumun ağır. 
Jık mcrkezJ.ni bir Alman muhn.rebe 
kruvazöıUnün bulundu~ havuzla di· 
ğer bir Alman muharebe kruvazörü· 
nUn yanaşmış bulunduğu rıhtım teş

kil etmişse de bu mühim deniz UssU. 
nUn diğer kısımlannda \)a ağır hasar 
vuku bulmuştur. 

üssUn torpido muhr!plere mahsus 
nhtımınd:ı petrol stokları yakılmıştır. 
Yangından çıkan mııt kırmızı nlevl~ 

den kesit bir siyab bulut tabakaSI 
yüksclmi~Ur. Birçok antrepoların da 
ya.ı;ıdığ: haber verilmektedir. Bomba 
isabeti vaki olduğu tahmin edilen bir 
petrol gemiainden çıkan yangından 

otuz metre yüksekliğinde alevler yUk 
scld!ğl görtllmll.,tUr. Alman muharc· 
be kruvazörlerinden birinin hemen ya.. 
kınında şiddetli yangınlar çıkmıştır. 

Bu yangınlar den!Zden 180 kilometre 
mesafeden görUlmtiııtur. 

Alman muharebe kruvazörlerin! seç 
mek güç olduğundan tayyarelerimiz 
hava fişekleri atml§lardrr. Harp gr. 

Mihver düşmanlarının 
yanıbaşında yer almış 
noına, 6 (A.A.J - İtalyan radyo

su, ltalyanm Yugoslavyaya ka?"§ı 

harp ılı\nı hakkındaki resmi deklaras· 
yonunu ııeşrebni§Ur. 

Resmt deklaTa8yonda ezcümle deni· 
liyor k:. 

ltal~a ve Yuı:-oslavya, 1937 Martın .. 
da, devamlı blr sulha esas teşkil ede· 
cek bir dosUuk paktı akdetmlolerdlr. 
İtalya, entrikaların kurbanı olarak 
çekilen bnşwkll Stoyadinoviçln suku· 
tundan sonra da bu pakta sadık kal
mıştır. Adrlyatik sahasında sulhun 
bozuimamasma mani oıan ltalyadrr. 

Yugoslavya, 25 Murt 1941 de Uçlü 
pakta girdi. Viyana anlaşmaları mu· 
ciblncc, Sclllnlk Yugoslav olabilecek· 
tL Fa.lmt muzlim kuvvetler hq,rckete 
geçtiler ve hedefi l.lçlll pakta iltihakı 
olmamı~ gibi telllkki ettirmek ve mUı .. 
ver devletlerine karşı muhasım blr 
hattı hareket tutmnk olan bir rejim 
kurdular. 

Yugoslnvyada İtalyanlara ve Al· 
manlarn karı;ı cebir ve şiddet hareket· 
lerl yapılmış ve Yugoslavya, İngiltere 
llc An•erika Birleşik Devletlerinden 
yardım irlemıııtır. 

Yugoslavya. 27 Mart gecesi, mihvc .. 
rin dUşmnnı devlcUerln yanı başında 
yer almış ve lngil!z kuvveUcrl lçln 
hlr hareket fuısU hallne gelmiştir. 

mllerlnin de tşUrdk ett!ği 00.raJ ate· Balkanlara 
§lne rağmen tayyarclerimlzden bazı· 
larr 300 metreye kadar inmişlerdir. 
Pııotınrımızdan biri bır tam ısabet Amerikan 
kaydetuğlnl ve bazı bombalarmın dn 

gemilerinin yakınına dllşt{lğUnn haber yard 1m1 
vermıııtir. 

DIİCT bir tayyare bomba.tarını mı- Vaslngt-Oo, 6 (A. ,\,) _ Ofi: 
tima. l>Ağlı·lnıliln~hn.rel:i&ıımive. 'kızıl denizde Aden mmtakasmui 
z6r1l iızcrtno ~00 'tbhittc 'iı.IÇ:iktan at· ~·akmda harp :mmtnlmsı harici a.d.
mıştır. Bir tayyanmlzln arka t.opçu· dedilmcsi imk6.nmm düşUnilldUğU 
su muharebe kruvazörtlnden 20 - 00 hakkında Ruzvelt tıırafmdan yapJ. 
metro yUksekllğindc akvlcrin c;:ıktığr- lan beyanat. siyasi mnhfiller, rci
nı ve alevlerin sonradan atılan bom.. slcuınhurun bazı Balkan memle
balarm nereye dUştUğUnU glzliyccck ketlerine ezcümle Yunanistans, 
kadar §lddctlendtğini ~öylemi§Ur. Türkiycyc malzeme yardnnr yap -

Bir pilotun beyanatına göro bu ka· mak. istediği suretinde izah edi -
d:ır alçaktan aWan bombalar §&yet yorlar. Ruzvelt projesini tatbik <· 
muharebe kruvazörüne Lsabet etme· der ve "harp mmtakası" tabirinin 
mlşse bu hakikaten bUyUk bır tali e- tefsirini değiştirirse Amerikan şi. 
seri olacaktır. lepleri Ümit bumu yolundan Af-

Mllteakiben ve daha yUkııek irWa.. lika limanlarına gid.ebilecekler ve 
!ardan ynpılan hücumlar esnasında orada İngiliz vapurlarına nakledi
blrçok bombalann muharebe kıııva· Jecek hamuleler Süveyş kanalı yo 
zörlcrinin bulunduğu yere •iil§tUklerl Iu ile jca.p eden yerlerl'l sevkedi -
görlltmüştilr. lcbileccklerdir. 

Türk 
karasuları 

Müstesna olmak üzere 

Şarki Akdeniz 
ve Ege denizi 

Tehlikeli mıntaka 
ilan edildi 

Berlirı, 6 ( A.A.) - D·.N·B.: 
Re::.men bildirildiğine göre Yu. 

i 

/ 

D.ıls:ın ndıuı:ı: - Bu !>l'fr.r mektubnmun yt>rine \1lnır.tıj;"lll:ı eminim! Kuta. 
nanı;;t anda cereyan eden askeri yıı 'kenen rıımır ııtt mı ı 
harck5. t dolayısi y le şarki Akdeniz ıii•iiiiiiİİİİııİİİİİİİİİİİİİııılllİİİİiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİıİİİİİİİıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıı
havzaşında ve Ege denizinde hare. 

• kata ıntizar edilmesi ıazuncıır. 
Şimdı harekat mıntakası olan bu 
bölgede cereyan eden hareket tica 
ri deniz nakliyatını tehlikeye sok
muştur .. Bu mmtakalara gidecek 
vapurların, mayn vesair harp va. 
sıtaları ile imha edilmek tenlike. 
sine maruzdurlar. Alman hükQ-

Kirazın vitam ·n eri e ade • 
erı 

1 t.:ı.nuım rneti. 4 Şubat 1941 tarihinde hal Halk ör.lcri ara mlln doğru İİ• 
yan hükumeti tarafından tahdit kir ifnde "•1"nler ı:;üphesiz pek cul.lar ,.e 

olıluguııdan, kiraz !:-0<

çocuk olmıynnlar için 
ve tavin edilen hattın ~rkma isa. QOk1:ur. Pııkat ldrnza atfedilen tam bir maden hariııosictir. 
bet eden mıntakayı seyrisefain "arkamdan dut ycti .. meseycli ço -
için tehlikeli mıntaka ilan etmiş. <·akların iboynunu çöpe bcnzctlı• 
tir· Bu mmtaka Ege denizi de da· cllm .. . - • 
h 'l ld - h ld T .. k h"l' ,, "ozü yeni ögrenıleıı fence 

ı o uım a e ur sa ı ıne ya- . 
ni Türkiye kara sularına kadar hakıkntlcre hiı; uymamaktadır. ı·c 
bütün ~arki Akdenizi ihth·a et. 1 mi .. IC'nlen hekl<'nilcn sekerlc 'ita• 
mektedir. Cerevan etmekte olan mlnl<'r ,.e madenler bakmundan 
harekat dolayı iyle bitaraf :::eyri. kira, ı:O<'nklara dıı, anıwtcrine w 
sefain, Türk kara sularına inhi. babalımna dn pek faydalı tıir ~T· 
sar edecektir. mbtir. 

Alman hükCımeti, v u k a r d a 
tayin edilen harekat ·mıntakasm- Bir kere, şeker b:ıkmıımlan ki-
cla "erri~efaini tanzim etmek hak. ra1.1n ~ iıı gramı 14 gram ı;ck<'r o
kınt muhafaza eder. lacak nıadd<' 'erir. Bunun 10 gra-

mı hali!> sel•er olduğu gibi ii t t.a-

l\inudal<i mndl'nlcrin c.>n önem
lisi, l üzde 0,0020 miligram n~p&
timle iyot madeni ~ocukl:ırm da, 
çocuk olmıyıınl:ırın da tiroit gud· 
delerine lüzumludur. Bu gudde in. 
anın beı.lcınmcsinc, güzelliğine ve 

fikrinin ıı:ırlaklı~.,nn hlımet ett~i 

lı;in kiraz bu bakımdan en faydalı 
yemi5 rlemdrtir. İyot made,nlnJn 
bundan fazlnsmı, bu kndnrmı bile, 
bizim yemi lcrimizderı hiçbiri '\fi'" 

rernez. l\lcselfı. güzel kdkulu kaysı
da o nı: dl'lnden hiç )oktur. 

Hitlerin 
Cenup cephesi 

askerlerine 
Emrlyevmısı 

Hitler cenubu şarki ccphcei ns
kerlerine bir emriyevmi neşret
miştir. Bu cmriyevminin dün saat 
13.30 a kadar ajıınsm verdiği ilk 
kısmını ncşretmlştik. Uzunca olan 
bu emriyevminin mUtıibaıti xıf. 
mında .HitlerinJIÖ.,rlcdikloıihi njtuıs 
bUlteninden hulfi.sa ederek veriyo
ruz. Hitler ezcUmlc diyor ki: 

rafının da ha:ı:nndnn onrn şeker Kirazın ı:ocuklar için büyiik fay
olmıı ... •na hiçbir mani ~·oldur. Bu dası, onun terkibindeki fosfor ve 
nl .. pr.Uc şekeri yeınis](•rdrn J>ck a• I,irc!: mudl'nlcrinln nyııi nispette, 
zı ;:::Ptirl'bllir. Kt>nıllni o l•adnr il• yuıdc 20 miligram olmnsıdır. llnı

Arr t ııtan knyı"ı hil<' insana nncıık tırlan;mrz ki hn iki maden ara. 
~·ii1ılc on rrll"J•e1incle ~ker olacn'k sındaki nispet bire nckndar yakın 

madde '<'rcbilir. olursa iki inden de i tifadc o nls-

"lngilizler Yunanlıları evvela 
garantilerini vererek kandtrmtŞlar 
ve askerlerini buraya ihrac etmif .. 
!erdir. Bu hareketin Almanyaya. . 
kn'!1lt bir thdit teı::kil edeceğini 
Eöylemekten geri durmadım. Yu
goslnvyadan, iyi teı::kilô.tlandırıl -
mıı; bir Avnıpanm kunılmasma 

iştirakten ba§ka bir fl"Y isteme ~ 
dim. Fakat bir taraftan İngiliz, 
fırkalan Yunanistana çıkarken, 

Sırbistanda da umumi seferıbr>rlik 
yaprim2.ğa başlandı. 

Doğu c<'mıp nskerlr.ri bu !!Uret-

' 'ltamlnleri baknnmdun Jdrnzm ' pette olur. 1''lspet bir olunca 
Yii1dr :mo ölçii A 'ita.mini ~ocnk- madenden ele istifade tamamdır. 
lan bliylitıneye, ~nıfrtmey<', hem Bu mııdcnler de kmniklerin t<'.meli 
de bnla~rk ha.-.bılJ)tl:ı.rd:ın .koruma• 
~"JI ~-.arnr:. Onun için kinı.zm ~ocak· 

lara zarar H!rehllcrrği ö1U bü
yük hir hakMılıkhr. Onun yüzde 

16 milignım C '\it.amini de ~ocuk -
lanrı cli"Jerln(' ım,,.et Ye cllit \'C'• 

rir. 
~fadenlerine gclincr, in anlara 

en lii:rnmlu on iki madMlden hep .. 

1~ '!aatiniz c;almıştrr. Bir yıl evvel 
arkadaşlarınızın Nor\'eçt" \·e bat·
da yaptıkları rzibi siz de A vrııpa -
nın doğu cenubundaki Alman men
faatlf"ıini himnyE'niz aıtma alac!lk· 
sm1ıı;.,, 

denu~"Aiir. nundnn do yı kirnz ke 
• derin tL llul ku,·v~tlcnılirir. 

Onun tıerldblndeld, yil:ıde 0.88 
lignım nispetinde ı;elik mnd 
pek de büyüle nispl'tt-O yıla.rna1.• 

ıı da yanıbaşıııda 0.03 miligram 

nbpetinde manganez madeni de b'u· 

lunclnb"llndnn çelikten i tifa.dc şüp

hı• iulir. Jo~ııdilstridt• oldUb'll J;ih~ 

insanın \'Ücudundn çelibrfn !\·anında 
manganez bulunmayınca çelik kU\"• 

'etli olnma:r.. 
Kirazın, yföclt• 2.'>0 miligram nis

pette potasyonı madeni \'Ücuduo 

etli kı onlarına km'"\·et getirir. 

Dedi .. Cemil Sermedin dudakla. 
rında her zamanki acı ve müsteh
zi tebessUmU vardı: 

- Mademki bu kadar jstiyor -
sunuz, hay hn··. kalırım, teyzeci
ğim, dedi. Esasen bUtfin korkum 
bir ailenin rahatmı kaçırmak en_ 

dişesinden ibaretti. I<'akat siz ~ 
tedikten sonra sevincinizden ufak 
bir hisse almakla ben de mesut o

lunım. 

[ ~,.. '·!IT~~ N:.j 
olmanı kntiyen istemiyorum. Xi -
ı;anlın da senin gibi genç ve onun 
da hisleri se:ıin hislerin gibi taze ... 
Behemehal bir kocan olacak .. De. 
niz adam lan hayatı daimn mavi gö. 
rürler. Sıhhat doludurlar. Ölüme 
istihza ile bakarlar .. Bu kadar çok 
sevdiğin mf"ziyetlerc malik olan bir 
adamı senin hayatından kimse U· 
zaklaştıramaz. Onu tercih edecek· 
sin, çünkü ka7.arunak onun ~t.kı. 

Hayatta başlandıktan ve bUtUn ha. 
yatı olduğu gibi karanlık bir cam 
arka.c;mdan gördilkten sonra ka. 
zanmnya, muvaffak olmaya imki'ın 
yoktur. 

od) om ile klor büyük nis}lett.o ol
ıııaınakla b<'rahcr ikislnln de 8 mi· 
ligranı olması ,·ücuclumuzdakl ka
rım pek isine l arar ••• Yüzde O.l S 
mili~ram nisııetinde bakır madeni 
'licuttaki nesiı;lerin tencffü,. t"'t• 
nıcsine yarar, yüzde o.63 nispette 

mnf,rnC1)·om madeni de ''iicmlıın 

ilıtiynrlanıaınasına hizmet rder. 

Cemil Sermet o gece yemekte 
çok, pek çok konuştu. O kadar ki 
ihtiyar teyzesi yeğeninin bu kadar 
hoşsohbet ve bilgili olmasına ba

yılmıştı. 

Sonra sofradan kalktıkları za _ 

man çocukluk hatıralarını saklı -
yan xüçük kuleli odaya çıktı ve 
duyulmasın diye başını yorganın 

altınn saklayıp yastıkları ısırarak 

hıçkrrdı .. Hıçkırdı ... 

\ ' il 

Cemil Scrmet düşünüyor: "Eğer 
cehennem 'denen bir §ey varsa, o
rada ancak benim bu çektiğim ıs
ı:ııra p çekılebillr." diyordu. Fakat 
ıstırap çekerken gururu karşısına 
çıkıyor, Güzide teyzenin bu ıstıra.. 
bmı bilmemesini, Şükranm ise bu 
acının vus"alini tayin edememesini 
ıstiyordu. Bu iki kadından perisan 
yüzilnil saklamış, şişmiş, mosmor' 
kesilmi.s, gözluine, yüzüne çöken 
acı hali göstermemek için ertesi 
sabah şefakla beraber çfitlikten dı
şarıya fırlryarak çayırlara açıldı, 

sahili ta.kip ederek uzun uzun yii

rüdü. Scriiı ~rda, denizin mr-

t. • 38 • Nakleden: Muzaffer Acar 
rıltısında bir teselli aradı. Y 4ptı. 

ğı bu uzun sabah gezintisinde dün
yayı birkaç gün evvelki gibi penbc 
görmüyordu. 

Daha birkaç ımat evvel küçük 
kuleli odasında gözyaşlarım sakla· 
yıp sesini boğup hıçkırırken Şük. 
ram zorla sevmiye mecbur etmek 
istedikleri adamla mücadele ctmL 
y-0 yemin etmişti. Yarı çılgın bir 
vaziyette keneli kendine şöyle söy
leniyordu: 

- Hayır, Necdr • onu scvmi -
yor. Ben Uç sene onsuz yaşıya _ 
bilir miyim? Onu görmekten, onun 
güzel sesini dinlemekten, onunla 
aynı havayı teneffüs etmekten vaz 
geçebilir miyim? 

Hayır, Necdet <>nu sevmiyor. O • 
• 

nu seven yegane fosan, benim .. Ve 
kendisini Nccdetc bağlırnn kardeş 
sevgisine ve Necdetle aralarında 

mevcut e&ıSSrz bağa ve hemen her 
dakika ileri sürdilğü vazife hissi
ne rağmen Şükran da beni seve· 
cek .. ÇUnkil ben onun, bt'ni sev. 
nıesini istiyorum. Çlinkti bC\llim 
aşkım onun pek bağlandı~ vazife. 
den, nuuıtıktan hepsinden, hepsin
den daha kuvvetli.. Onu da niha· 
yet beni ımvmiye mecbur edeceğim 
çünkü kU\1Ytli aşkrmm tesiri a.ltm. 
dn knlacnk ve vnzift'sini muıtarali 

sevgilisine cevap verecek.. İşte o 
zaman onun aşkı ile mücehhez ol. 
duktan sonra biltUn dünyaya mey
dan okuyacağım, artık hiç kimso 
kolumu tutamıyacak. 

Pakat ~u heyecandan sonra Ce· 
mil Sermedi bir Uınitsizlik sarmış, 
ve o zamnn muharrir kollan ka. 
natlan kınlmış olarak bir kenarda 
kalmıştı. 

Cemil Sermct, Şükranın eğleni. 
lecek kadnr olmadığını pekala bi
liyordu. Belki kendisini bu kadar 
seven erkeği sevecekti. Fakat Nec· 
dete bağlı olduğu için de bu hissi 
daima saklı kalacak ve sevdiğini 
unutmıya çah acaktı. 

Eğer unutamazsa dıı ıstırap çe. 
kccek, hem rlı> çok mlitiıiş bir rs .. 
tırapln sarsılacak. ve faka~ m~ut 
insanlnn rahatsız etmemek için 
bu ıstırabını kimseye belli etme. 
den eriyip gideeckti. 

- Hayır, hayır, ben böyle ol
masını istemiyorum. Şükrnnnn. za. 
vallı Şükranım henim ... 

Cemil Seımet Asabi bir buhran 
içindeydi .. Zihni o kadar doluydu 
ki .. Muttasıl bu mevzu ilzerinde 
dlişünUyordu: 

- Hayır, diyordu .. Beni sevme_ 
ni istemiyorum. Benim R§kım me
şmn.. Halbuki ben senin bethaht 

O, muhakkak ki senin hnynl do· 
Ju heyecanlarını benden daha iyi 
nnhyacak, idealdPn benden daha 
kuvetli bir ıı...;kla bahsedC'~ek, ideal 
kelimesini çok kuvv<'tl~ telaffuz e. 
deck. fakat büyük bir aşkla bağla. 
nrlan bu kelimeyi izah edcmiyecck. 
O, seni, muhakkak ki benden da· 
ha iyi sevecek Şükrıın. çUnkil seni, 
~enin iç;in sevecek. Halbuki ben, 
seni kondim için sevdim. kendim 
s{lıf.iyorum. 

Onun aşkı sana huzuru kalb için. 
de bir saadet temin edecek .• HnL 
buki benim aşkımda bu silkOnu bu
lamşyacaksın. ÇünkO ben seni se. 
verken h~yecanla çırpınıyordum .. 
~ferak etme Şilkrıın, ben aranızdan 
çabucak çekileceğim. Kaybolnca. 
ğmı ortadan ŞUkran, ve sen de hiç 
şUphes~ kocanın yanında mesut 
yaşarken beni dlişünmiyecek, be -
nim için ağlamıyacaksın. 

(Devamı \lal') 

Kirazın önemli bir madeni de, 
~ tizdc O. 15 nispette çlnlrnsudur. Bu 

ıln h<'nı 'ii<'uttaki ne lç-lcrin tencf• 
t ıPslnc, hem de • ki

rnzdım çocuğun babası da ~·erse • 
çocuğu ~ <'ni knrde lcr doğmasına 

ynnır. 

Bütün ııı:ult•ıılcriıı nc·Uccsi olan 
ııllrnlcnlik nl.,ı>eti de yüulo 6.56 
)llnl hatırı sa~ ıl:ıcnk hir ni .. pett.c
lllr. Kirn1.1 ekıııeldc yemek fı.det ol• 
n,.,yılı, cknıl'ı'.';in 'crdif.ri ekşiliği hc
mC':ı hE'men karşılardı ••• 

l\irnz n"r c' '' sC' tl:ıll:ırı ba: acal,. 
Ondan bol bol yedikten '50nra 
ı;öııl<'rlni nttınnı~ arak saklanın~,, 

tabii, ihmal dnıezsini7~ l\inız !:öıı· 
lı'rlııi knJ,ınHırarak suyuna bir~ 
dn şel er J,uttıktnıı ro;onra i~lnoo, 

idrar siı~him1ek için i~i bir ilaç 
olduğunu iipheslz, hllirsinlı. 

G. ı\. 

Moskova civarında 
hava müdafaa 
manevraları 

!ıfoskova, 7 ( A.A.) - Mosko
va. civarındaki 25 şehir ve köyde 
hava tehlikesine karşı bliyük as
keri müdafaa manevrulnrı yapıl .. 
ıntŞtrr. 
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Ywaan cepbeleJmlı 
(Ba~ tarnfı 1 ııcide) 

leria Nmayeai altmda buluııa.n mUhlm 
Alman kı.;vveUeri bu sabahtan itibaren 
ant ve t::ribirini ınUteaklp olarak çok 
matıJut \re sadece Yuna.n!Ilardan mil. 
rckkı.;p kıtaatm müdafaa .etmekte ot. 
auğU nıcvzilere taarruz etmlşlerdır. 
ı3Utlın gün BUlganstıı.n Jatıkamet'.n. 

Aeki :O..ıd:ıt mır..akasmda ve bilha&sa 
Beles ru.nt.akası lle :5trumca vadis1ıı. 
ae anucl.ane bir muharebe cereyan et
miştir. Bu cephedekı kıtalarınuz, eı.. 

lerlnJ<ıki mahdut vesaitie mütecavıze 
karşı çok çetin bir muharebeye gir).{. 
.mlşlerrilr. ltalyan ceplleııındeıı ifraz e
dilcbl!mış olan bırıtaç tayyar~ kahra. 
man ı.ııalar.m.ız.o mücuueıe.-lne 1e.nı.
gatle ı~UraK etml~erdlr. l..A.iıımım lCJP 

YlllUla Kralının 
mesaıı 
(Bas tarafı ı ncide) 

'Elenler, 
Biltttn dilılyaya şere!ı ber oeym fev. 

klode Lutma.kta old&Jtıuıu l~bat ctm!~ 
oıa.ıı "K!en .milleti, yenı dll§manınıı 

karp da sonuna kaaa.r m!lc:ıdeıe eoe. 
ıeektlr. Çek ki.içtik oıan 'fe bugun aı. 

Bulgar ~• Bomea 
,ebtrıerı 

bombalandı 
(Baş tarafı 1 nddo) 

,'.;OSlav hav.._ kuvvetleri Bulg.ır 

arazisine kal'31 taarruzda bulun. 
muşlardır. Bu taaruz Alman ::.:.>
kerleri hedeı:.:rinc k!ll'§ı değil 
açık şehirlere ve sulhu sever 
Bulgar ahalisine karşı y~ılmı§
tır. 

Yetmişlik bir kadın 
bir genç kızı yaraladı 

ğer tılr imparatorluğun uuu-ruzuntı 

ı.gı-ıyan Yunarusto.n, biç kımsenırı 

topra.ıtıarrua dokunmasına mUsaade 
-etmfyecek kadar bUyUktUr. Mileadele. 
m.ı.z, çetin ve kıyasıya olacaktır. Kork 
mıyacagız. her tUrlU elemlere taham. 
miıl edeceğ'..ı. Hıçblr fedakA.rlıkt n 
çekınmtjE'Ct'~lz. Zafer, Yunanl.ııtanı 

biz' k~rt daha ve kati surette taclan .. 

Bu mtınaseootle Bulgar hava 
kuvvetleri kuımmdanlığı dün 
ak)n.nl ~ğıdc.ki tebliği IlC§l ~t. 
ır.iştir: 

ı;wıunun kesif bomoıı.ruımanına ve ta. dırmaıı:. içiD ~oıumuzun sotıunC'la bızı Yugoslav l.ıombanlıman tayya
yareleı in plke hucumıarına rağmen tıer.Jl)·or. <..'ol, ku\ vetıı olan mtitteflk. rcleı i bugün açık birer şehir o. 
mevz!lerimiz, nıukavemct göat.emıi(- ~ yc;Ulmez azmi üe lnglltcte ve lan Sof ya ve- Kustendil'e ka~r 
lerdlr. Yalnız bunlardan bir tanesı, tükenmez menabiı ile birlqilc .A.mcri- taarruzda bu1urunuşlardır. Çok 
'ok roüth!§ blr taarruza ugnyan;k su.. ka,bıZlr.k beraber barp meydaııtarm büyük bir irtifadM yapılan • 1 
kut ct.ml§tlr. da t.,zıınıe bir1ıkte Yugoslav kardeşleri taarruzlar }{us~r:dil'de şehrin 

'r.opçulamnız :\ı'e tank defi veu. miz 11e abvilşUyorlnr, maksatları, Bal. ortasına ve askeri olmıran he· 
itim.izle on düşman tankı talınp kan ) urım adasının ve blitUn ınsanı.. defler.:?, SGfyada ise şehrin garp 
edümi,..:rtir. Tan are1erim\z ve bava yet1.n u·ıfimetını temin etmektir. MU. varuşlarmn tevcih edilmişti:-. 
defi mitr:ılyüzlerimiz beş ve altı letler:n tarihi, Maraton ve Salamlıı Bir k::-dın \'e çocuk ölmü.şt .. r. 
düşman tayyaresi dütı;lrmüştfrr. mferlı:rlni yaratmış olan memleketin Çok ehemmiyetsiz ola'n hJsar
Bir miktar esir aldık. Harekata a- llllmlyec(:ğtnı, esır edileırılyecetint, larm derh~l tamlrine ~~lan. 
it bazı sebeplerden doJauı ve lü- tesli:n olmıyacağını bir kere oaha 

J mı§tır. 
zumsuz fedakarlrklara mahaJ ver- kaydede:c:ektir. Bükte§, 7 (A.A.) _ Rador -
remek üzere milli topraklarımıZ'n Er~elt, çocuk bUtün Elenıer, .. kalkı. jansı bildiriyor: 
'bau mmtaka1arı tam ~amanmda nız, )'lıınruklarınlZl mkıntz ve ~nim Romaı1ya hükumetinin yugos. 
tahliye edfun~r. Neticede b'r yanrbl!.,-ımna !lünkU, trogunkU ve ya- lnvya topraklarmda h'1.kla 'IllI 
miktar ilerlmnia olan düa.:man, bil· ınıdti Yunan vatanmm mQda.tüeri. ec- d f ~ .. ,...... mü a !laya mecbur oldugu · ir 
tün esas cep!'ıede durdunılınu~tur. dadtnıZlll hayr11lbaıefleri olunuz ve k b d t - ço te :l-aı;I ve ırk aşı mevcu ol· 

Arn.:ı.vutluklalı:i İt.al_ı:an cephe - ah!a4.luuz.a EJe:nıerlıı lıtanınaan çrkmış masma rağme.ı Rorunnyayı Yu-
sinde keııif kollan ile bataryala • ~ olan "ı!.rriyetln mUda!ilerl olduğunuzu goslavyaya karşı yapılan muha_ 
rm faaliyeti göriilmüııtür. g&teı.rılz. Yunan çocukları, yl.iksek 

samata hiç bir suretle iştira~: 
Atlna, '1 (A. A., - Atma ?!· cidal iç1n 'fleri.. eU.innerniş olmasına. rağmen 

janaı blldiri;ı or: Kftl JOr..J y 1 k h k t.. ugos av ara. ve ava uvvc 
Huduttan ıalınan ilk haberlere leri 6 nisan tarihinde Dorsav.ı, 

göre yeni muteca~ize k:ır~ı koy -
mağa a.zmeclen ve nibai zaferden cumlaı-a rağmen, muhte!!em bir Arad ve Tamşvar §ehirlerini 
-emin bulunan Yunan orauımnun surette muharebe eden Elen ordu- bombaroıman etmişler, üç h:ıi 
en-elce hazırlanan memlerl: ''Ya su, büütn hat üzerinde Alman ta- öldürerek diğ€r üç kişinin yara· 
şa.sm mmet, )"aşASm :na.ı, yap • arruzunu tutmnğa muvaffak ol· lanm;ı.sına sebebiyet vermişler 
sm or<l.u, Allab bizimle bf'raber _ 'mQftur. ve şehırdc hasarlar husule getir-
dir.,, avazelerfyle isgal etmekte - .stnımada. diipıan. çok bü•"'jk mi"lerdir. 
dir. Seıtmikte büyük vabınperve • zayiat vermiştir Romanya hijkumeti Yu:zoslav 
rane tezahürat yapılmı§'ttr. Halk hiikC\metini tid~~tJe [,l'Otl'"'~O c'. 
İngiltere ··e Yugoalavya 4'oa.rolot. .. * .,,. miştir. General Ant ne~ko emni-
haneleri önünde COjıku.n tenhü - Atna, 6 (A.A., - Sark cephe- yet ve intizamrn nıuhafaza~ını 
ratta bulunmuştur. Bütün Make .. sinde Yanan kuvvetlerinin her ta· temin edecek her türlü tcdbir
donyada ve Trakyada halk beye.. rafta sıkı ::urettte yerlerınde dur· lerin alınmış olduğu hakkn "J 

c:an içindedir. dukları resmen bilc!irilmekteclir. Romanya halkına temin~t ver. 
A11NADA :ı\LAltM... * * * miştir. Bu gibi ağır ve gayri 

Atma., ~ ( • .\. A.} - ı\tinada Berliıı. 1 CA.A.) _ D.N.B: doet.ane hareketler Romanya hü 
sant 21.2.5 de Yerilmif olan :teıw. Alman kıtaları, Struma rrmağı kumetinin hareket tarında ıdeği. 
ke i§aretı. eaat 23.45 de sona eı-. vadisinde çok şedit bir mukave- şiklikler yn,pmazsa da bunlar.n 
mi§tir. 8letle l<tı:rŞ'datnuştır. Tera1tldde hiç bir kimseye şerefimiz ve hu. 
'lUNANLfLAıt 'MU.KAVl:MET deTam ed:elı Alızwl lbllcumu hak- kukumuza t.Mrnızda bulunnıağa 

EDİYOR... Jcmda miiaait hAberler geJmekte- bir hak '>cremiycceğinin de bi-
AtJna, 7 ı(A. A.) - Radyo şark dil'. linmesi icabeder. 

hududunda Elenleriıı ımilstevlilere l'U1''AN MtLU;TtNF: BULGARLARIN 
karnı muannidane bir mukavemet.. HCl<CME'ftli MES:UI PRO'I'E&'TOSU' 
te 'buBıuA~~~Erını ,,.!>Ail!;!Yl~;IN· ~ 'Sofya, 7 ( A.A.) - Bulgar a. 

unu. ., .. ,,. .. .l."I AtJaaı. 6 (.\-A.) - Y~nan Jıüki.ı· · b'ld · 
.....nf"ıE\ ...... Sl t y 11 t Jansı ı irıyor~ .,,..... "' .-. me i, unan ordusuna ve mı e e y ı · 

Atin._ .. ( ... ...) _ tı..ı..,.;.,e hlt b' . tn . ugos avyo. tayyarelerı tara-, • ..._ -. --.... ., anen ır meııaJ neşre 11ş ve . 
nazm amiral Pa.pavasilo dUn ill Alman tccavlmine karşı orduyu fmdan Buigaristan açık !Şehırle. 
emri }evmi}i neşret.nıi;iUr: "Bu- ve .milleti vaıifelNini )~pm:ığa linin bombardıman edilm~i 
gUn sa'"t 5.15 de Almanlar bize dılv.et eyJcmiştir. zerine Bulg.;ı.r hükumeti l3ult..ar 
taarruz ettiler. !Parolamız daima :Mesa,jtla ezcücle .QÖyle denmek. elciliğine talimat göndererek d. 
kazanmak ıv{'ya ölmektir... tedir: vil ahaliye yapılan bu hareket-.;! 

ATİ.."AD.\ HEYECAN VE Atinadak; ·"'maıı .elçisi, bu sslmh karı?t prot~stoda bulunmasr •• 1 
NÜ)IAYJŞı.ım Ba{lVekm .zly.uet edeı-ek, hilkü- biidirm;§tir. 

Atina, '1 O\. A.) - Atfna bal.. r.ıetl adma. Al:nan ordwıunun Yu- 'BELGRAD RADYOSU 
kmm heyecanlı 1'ilmayişleri. bU • nanistana hücum edeceğini bildi'!"- SU~UYOn 

Dün sabah Amavutlcöyünde 
bir y.l.ralama vakası olmuş, 70 
r şmda bir kadm lıir genç kızı 
l.ncclkla ağırca yaralamıştır. 
Yapılan tahkikattan anlaşıldığı. 
na gt)re vak~ şöyle cereyan .
m!ştir: 

Arnavutkö).iinde Havuz soka
ğında 2 numa.r&da otuı·an Virjin 
Bal".)a~:}'an admda 70 yaşında 
bir kadm, geçenlerde, ~ynı o. 
kakta. 14 numarada oturan Ars· 
lanın kızı 16 yaşında Aliye Pe
kaltm 'ı evine hizmetciliğe almış.. 
tır. Aliye evde . beş altı gün -:a
lıştıktan sonra, her şeyde kusur 
ve kabah~t bularak saatlerce 
söylenen ihtiyar kadınla bE-raber 
yaş;: yamıyacağını anlamış ve 
yanından aynl .uştır. 

'."irjin Aliyenin bu bir haftalı!: 

Küçük kzların yaşlarını 
büyüten 

Bir n1üessese 
sahibi yakalandı 

Bar artisti olacakların 

nogam tarlbterı 
bir k!myevi madde 

ile tabrll 
edili yorma, 

Artist idarehanesi namını ta· 
şıyan bir yazıhanenin ba~ında 
bulrnan Semscttin adında birisi 
emniyet müdUrlliğünce sorg~y3. 
<;el:ilm'ştir. l<l<lia olunduğuna 
göre Ş.meettin, kanuni yaşı ele. 
durmam~ olan kü~ük kızl~rrn 
muayyen bir yaş haddine tabi 
bulunan bar artisti olabilmelc. i 
veya umumhanelerde çahşabiL 
melerini temin mn.ksadıyle niifus 
teskerelerinde tahrifat yapA 
makla suçludur. Söylendiğine 
gör<', yaşlarını yükseltmek için 
nüfus teskerelerindeki tarihler 
bir kimyevi madde ile tn.hrıf e. 
dılmektedir. 

Samsun, Adana, tzınir vesaire 
gibi vilayetlere de mürac.:1.<lt edi
lerek bu kabil kimselerin hüvi
yet cüManlarının tetkiki isten. 
miştir. 

Emniyet ve ntifus mUdi\rlilk
leri ehemmiyetle tahkikat yap. 
makta.dırlar. 

u; .. 40 J&9 arasında· 
ki ı,çner 

t 1n gtin devam etmiştir. Öğleden miştir. Ayııt zamanda, hııduttnn da Dern. 7 ( A. A.) - Bc~<:{r~ J 
sonra amele grupları He gençlik Alman tehdid'nbı yapılmış ,olduğu· radyosu dün de ~Uktltu muhaf:ı. (Bat tarafı 1 nclde) 
taburları, önJı>rinde mızıka oldu - na dair haber gelmiştir. nu su· za etmiştir. MaJCıw.dur ki mez- harekete geçilmiştir. ~hrı;niz
ğu halde lıaşhca caddelerden ger.. retle 6 nisan 1911 §ab.ğmda, mib- kur radyo nehrin Alm&nlar ta. deki i9 yerleri ın.zalara göre 
mişler ve umumi kararglı.h önU.nde verin ikinci azur, ıs teşr!nievv"l rafmda.n bombarorman erlilrliı'föıi t.:\ltsim edilerek her !·az:ı.da .ı· 
Elen ve !ngilfg zabitlerini uzun 1940 genecinlıı hidiaelerini tek • bild'rdikten sonra susmuı::tur. lunan fabrikalar ile 1ş lfanununa 
uz:adıye. al..kşlamışlardır. Nüma • rarlarnu•.tır. o·· l t.-bi ôlcm verlerin işçi!crini'll Be. 

1 ,.. un gece ge en den Tcrbiv. esi '-"apaca!darı yer-}işçiler, ngiliz, Yugoslav, Türk Memleketimizin §ercfine, hüııi- h b 1 " 
ve Amf:'rikan bayraklarını t8§ı • yetine ve tamamiyetine karşı bu a ar er ler tnyifi olunn1t1ştıır E '" · 
yorlardı ve mızrka, bu memleket~ yeni 1ecavUııı ka~mmda, Yunan or- Sofya, 6 (A.tl.) - Emin bi::- ka~sı dahilinde bulunan iş ~ .r-
lerin mUli Tı1'1r§larmt çalıyordu. dusu ve milleti. J:ıir kere daha, menbadan alınan haberlere göre teri ic;çileri için Gülhane parkın. 
Halk birçok İngiliz 7..abitlerini o • sevgili ,·atantfatlanna k&r1r. kuv· !ngilız ku~'etleri Yugoslav hava d'* bır saha ayrılmıştır-. 
muzlarmda taşıyordu. \'et ve cesaretle, davalarmm c' - kuvvetleri tesi atını tesellüm et. bcd 

Ortodoks Elen kilisesi Saint rulu~una t;ım kani olarak, Allahm mh,leT"dir· t\k lngitiz tayyareleri lşçiler günde dört saat ~n 
~ynode'un Ell'n milTetine ve or - inayeti ve gect ve bUyUk mU.tte • ~imdiden Yugoslavyaya gelmiş bu· t:el"biyesi yapacaklardır. Bu dö : 
dusuna hitaben uzun bir mesaj filı:leıimlfJln yantmn ile, vazifeleri- lunm:ıktadtr· saat muayyen programla ve Ee-
neşretmiştir. Bu mesajda bilhas • ni ~·apmafa davet olonur. AL:\11 ~ TAYYARELERiNiN den Terbivesi umum mtidürlUğü 
sa şöyle denilmektedtr: , Mesaj, bqvekil Kori&fe ne bU- BOMBARDDlANI tarafrndn · göndcriiecck rnua!lim-

"Bugilnd n itibaren yeni bir tün hilkfn11et uaaının imzalarını B~rlın. 6 ( A.A·J - D·N·B· ı\- !erin kwnandası altmô:ı g~e. 
dilşmnn, fütlerin Almar.ya.<11, hnl·. ta~ımalttadrr. jansm::ı bildirildiğine göre, Alınan ce ctir. Her ı., yeri n~"bi bn h~-
srz ve alçakc;nsma muknddcs mem- hava h.-uvvetleri bu sabah YugO""' roketlere iştirake ve işç'le: 
leketimize hUcum etmiştir. Ma- SELANtK BO.IB\RDIMAN bvynya karşı hareket~ geçmişler. beden terbivoi sac:.tlerinde top-
jeste kral ve mil)[ hükümet, lm.r- EDtı..l\ıtş dir. 1\.I:ıharel..ıe tayyareleri ile Stu. lantı yarlrinde hazır hulundur. 
nın ve hlirriyetin milda.faaaı i~ Sofra. 6 (A.A..) _ Attnadı:.n kalamarı mürekkep kuvvetli hava mağa ve onların Sf!Or levazırı:;,ı-
bizlcri yeni fcdalcirWdar ihtiyarı· alman ha~rlere göre, Alman ta~... filoları, kışlalara, tayyare meydan nt temine ınccbur bulunmakt: .· 
na d:l.\·et etmektedir. yareleri Selaruği bombardıman et- larına ve askeri ehemmiyeti haiz dır. 

Bu mllcadelede Jtahraman ve mistir. diğe::- muhtelit heiJcflere hücum lleden tt!rbi~I iş yerlerinJe 
dindaşuntz olan diğer hir millet, etmış!erdir· çah~:ırılar hakkın ~akı prov.ran • .. 
Yugoslavya da iştirak ediyor. GENERAL PAPAGOSUN o. B. N. Ajansına gelen ilk h3 • nın tatbikatına 15 nisanda.ı ı~.· 
Maddenin ve ıı:ulmAtin kuvvetleri EMRİl'E\'MlSt berlere göre. Alman tayyarecilerı haren bUtürı kazalnda başlana-

ruhı1m11ve1111nf1u.~eırıı·nıtı=kaır:=-l·l"'l••'• ··•••••::ll•lh ı,ır.-.,,.;;;4,.~· ~:~"·illttı"'eıl;:~:IMPl'·~«JIC.--j ı imdi biitün kazalaıda 

hizmetine k~rşıhk para yerine 
ev.ine bir yUn b."ll.Zak ile bir etek. 
Uk göndermiEtir. Fakat Aliye 
bundan memnun olnıamış . e 
bunları paket v~parak dün ~ L

bah doğruca Vırjinin evine git. 
nıiştir. 

İhtiyar kadın bu sırada mut· 
fakta sebı:e tlo~ramaJdadır. 
Aliye: 
''- Al bwıJarı sen giy, ben 

para ist;('riın !" demistir. 
Virjin buna sinirlenmiş ve e

lindeki sebze bıçağı ile genç :.ı. 
zm üzerine hilcum etmiş, bıç;ı.k
la sol elinin parmaklarını doğ
ramı~tır. 

Genç kız. feryadına yetişenler 
tarafından Beyoğlu hastaha1 °. 
sine kaldlrllmış, Virjin yakala· 
na:·~k tahkikata başlanmıştır. 

Afr ika harbi 
(Baıt tarafı 1 ncide) 

Avaş nehrini geçtikten sonra 
cenubi Afrika kuvvetled hiçbir 
mukavemetle kar~ılR,'.'imamışlar .. 
dır. 

Haftalardanbcri Habeş vatan • 
pervı-rlerinin muhasarası altında 
bulunan ve İtalyanlara bll~'iik 2a• 
yiat verdirmekte oldukları (Dcıb • 
rn. M:ırko~) da vaziyetin ne halde 
oldu~ tnalilm deb'ildir. 

Cenubu şarki Habeşistanda bazı 
İtalyan krte.l,.rı henUz multave -
met etmektedir; fakat mukave -
metlt'!rin!n yakında kırılacağt ve 
Nege11lden llel'lemekte olan Brl ~ 
tanya kuvvetlerine te!llim ola~ak
ları zannolunmaktadrr. 

1talyanla~ın Musavva'da kuvvet· 
leri olmama.sına rağmen mukave
met edecekleri zannedilmektedir. 

* * * 
Kahire, 6 ( A .A.) - Ingiliz 

Ortaoark umumi karargfilıı~ı.1 
tebliği: 

Libyada, kıt.alanm1zın tahaş · 
şildU, gUç!Uksüz ~vam etmekte· 
dir. 

Ha.beşiıtanda, İmparatorluk 
kuvvetlerimizin ileri nıüfrezeleri 
di'n akşam Adiubabaya vcırmış 
!ardır. Daha cenuptn. umumi i -
leri h'l.roketimiz devam etmek -
tedlr. Eeirlerin miktarı durma • 
dan artmaktadır. 

Eritrede, Aımuı.ra · Musavva 
yolu üzerinde eeaslı milnialan 
temiıledikten sc ıra, Musavv;: 
limanına doğru lle!'i hareketi • 
miz, yeniden dev-.m etmektedir. 

Ko.hiı'e, 6 ( A.A.) - Jngilız ve 
imparator uk kuvvet'eri ileri cü· 
zütamlarınm AJi"'ubabaya gir -
mi!': olduğu resmen bildiri\mek-
t dir. , .: 
l\1 u .-:ıA VV AYA 1 ~ K!I.A>METRE 

KALDI 
J\(lhire, 6 ( . .A.A.) - Buraya 

gelen haberlere göre, Hür Frc .. n ... 
sız kuvvetlerinin ke§if kollıırı, 
Musavvaya 13 k!lonıetre mesa
fede bir noktaya varını~tır. 

BİNGAZ1DE VAZIYET 
LoMra, 6 ( A. A.) - Aıııkert 

mahfiller, Tra.bluagarb rephesiıı· 
den gelen son haberleri tatmin 
edici buluyot lar. Zannedildiği
ne göre Alman ve İtalyanların 
tt.rablusg.c.rbte güclükh.• topla
dtkları tanklar, Bingazidekine 
faik İnıgiliz kuvvet:cri tarafın. 
dan durdurulmuştur. İngilizler 
VP.~iyte hakimse de düşmanın 
hareketinin nihai olarak rlurdu
rulduğu veya tekrar bir mikbr 
ar~zi terk mecburiyetinin teker
rür etmiyeceği hissi verilmek .J. 
tettilmektedir. General Vavel, 
ordusunun ve vaı:iyetin icabet
tireceği tedbirleri almaktadır. 

Amerlkada altlsler 

Mods. Deniz klübünün 
dünkü toplantısı 

Zeki Rıza Sporelin 
Ki p\ n raç 

kaı~ arı ~ a edildi 
Moda Den.iz KlilbU umumi he

yeti dün öglcden sonra toplana
rak idare heyetinin raporunu 
tnsvip ctmlstir. Bundan sonra, 
eski ıdare heyeti ibrn etmiş w 
Zeki Rıza Sporel hakkmd~ veril .. 
miş olan ilıraç kararını iptal 
etmiştir. 

Yeni idare heyetine §U ze\•at 
seçilmiştir: 

Sivas meb"usu Necmettin Sa
dak, avukat Cc.al Sofu, 'urullt 
Draz, Hida) et Fuat, 1\1ans1!n 
Tevfik T~ylan ve iki İngiliz. 

Vali Beykoz yollarını 
teftiş ediyor 

Vali ve belediye rcl.sl Doktor LQtfı 
Kırdar, bu snbah Beykoza glderr.k 
buradaki yol fao.liyct ve vaztyeUertnı 
tefti§ etmiştir. Bu tşln teft! 1, öğleye 
kadar devam etml§t1r • 

Yagosıavyam ıa 
aske ı vaziyeti 

(Baş tarafı l nchle) 
hüküm sürmektedir. Romen ve 
M.acar ordularının harbe iştira'·. 
!eri Reiclı 'in ve İtnlyanın talep
taleplcri Uzerine olması mu:htc. 
meldir. 

Halen ba§lıca üç harelcet sa
h~ı tefrik olunabilir: 

ı - Meriçin sa~ so.hilinde
Türk - Yuııan • Bulgar hududu 
dan Vidin'c kadar bütün Bulg 
• Yunan ve Bulgar - Yugosl· • 
hudutlnn imtidndmra, 

2 - Adriyatikte Fiumc ci .. a
rından başlayan ve Alman • 
Yugoslav hududunda biten ocp
he. Şunal cephesi, Hırvati t, 
cephsi ltnlyan • Yugoslav hud· -
dundan ba~layarak 500 kilomet
relik bir e~ayı knı>layan kısır.ı. 
Burası dağlık bir cephedır
Filhakika bu mmtaka Gil i 
dağlarla örtülüdür ve buralrıtdıı 
cereyan edecek harp Lir dağ 
harbi olacaktır. Su mevcut C1

-

ll.1;;\dığından wrluklar çok büyük 
olur. 

Grogdan llerllyccek olan Alman or-
dusunun Drnv vadisinden geçmeler 
lcap edecckUr. Zagrcbi istihdaf eden 
Alman tazyiki bu mmtakada cercynn 
edecektir • 

3 - Arnıı.vutluk hududu. Burada Ytı 
goslavıarın İtalyanları denize dökmel• 
Uzere sfıratle harekete geçecekleri 
Umlt cdJlnıeltt.dlr. 

Yugo.ıılav ord:.ısu takriben bir bu
çuk ::ıllyon k~lden ıtıürckkcpUr. 

Hazar zamanr, ordu 16 piyade tü
meni tıı:ı 3 sllvarl tUmenlnd n mUrek.. 
keptlr. Tedricen yapılan sckrbcrli1' 
neticesinde bu kuvvetler 30 tümene 
baliğ clnıuı:;tur. Seferberlik tam:ımııı ... 
nınca tııkrlben 40 tUrnen ai1fUı altmdtı 
bulunacaktır. Yugoslav on usu Fran" 
sız nıodtlt top, ve malzcmesile, ekseri,. 
yeti F;koda fabrlknlaıındnn lmmıŞ 

olan 76 llk toplara mo.llktlr. Pek ~ 
anti tanlc sllO.hlarına malik 
Yug1Js1av orclueu, bu noksanı arnzlnill 
tı.nzala rı ve çok dayanıklr, I~ 1 y rtıyU 
cU, sağlam ve cesur wu~crlı!r1 teırJI 
etmeyı ümlt etmektedir. 

Yugoslav havacılığı bin kadar 
tayyareye m .. liktir. Yugoslavyanlll 
bu son zam :ın lnrda. yeni model 
tayyareler a1ıp almadığı bilinme
mektedir. 

Yugoslav bahriyesi 24 bin ton
luk bir tek kruvnzöre Dalmaçya" 
ya ıSO"' tonluk iki kontr 'torpiyöre, 
Bcl~ad. Zagreb, J..ıiubllyana adlı 
Uç muhribe, dört c1enlzaltı ge~ı .. 
ne ve bazı yardımcı gemilere ma" 
llldlr. 

Dün de iki kaza 
sonunda 

ocuk 

la 

ie 

J 
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Demirspor ve genç e ~ ği dün de yenildiler 
MıUi kfune deplfısmnn maç

laıına dün Şeref stadmd~ devam 
ed ldi. Sekiz bine yakın bir ka -
.a.,nlık fint .. de oynanan bu rr.;ı· 
!"b"kıılarda !stanbulspor L · i -
"!ur Demi~poru 1-0, Beşikt~ 
a O nçlerbiı liğini 3-2 mağlup 

c~tıler. 

, ;.. ! ~ı..,.rın tafsilatı sıra.sile ~öy-
1edır: 

ISTANBULSPıJR 1 

'DEl.IIRSPOR O 

GUnUn ilk müsabakasını Es -
kl t-hır Demirspor takımı ıle ts· 
tlnbulspor yaptılar. Hakem Ah
rnet Ademin idareninde yapılan 
bu maça takımlar aşağıdaki k;;.d 
to!arla çıkmışlardı: 

!ST.4..NBULSPOR: 

't\evzat - Sefer, Hayri - l\~ ı· 
taffer, Tarık, Celal _ Nizamettin 
l'adır, Mükerrem, Cihat, İsmet. 

DEMIRSPOR: 

Abdtilk'dir · Meman. Nuri -
l\.U, F.;;Jıri. CclB.l • Hakkı. Tımıa
ıl, 7~ynel. Murat, lskender. 

Yukandaki kadroda da görül. 
dUJu gıbi lstanbulsporlular ·m· 
gitn takımın en mUhim elmanı 
':>lan ~ül .. vmnndan mahrum ola
l'ak oynu~·orlardı. 

Oyuna lstanbulsporun soldan 
inkişaf eden bir hücumile bau • 
~andı. Derhal Demispor kalesine 
ır. n bu akın ancak kornerle l::. 
s Jebildı. İsmetin çok gUzcl çel:· 
tı,ı;l korner kale önünU karıştır-
dr}"81t da bir netice almama.dı. 
v~kıt ilerledikçe her iki takımın 
~ oyunu kendi hakimiyetleri al
na almak icin uğra:;tıkları gö. 

~, çarpıyor. Fakat bUtUn gayret 
"e rağmen taraflar bariz bir 
':ırniyet kuramadılar. Ve oyun 
Utcvazin cereyan ediyor. 
:Su aradıı. Eski,,ehir l!!Olaçığı 

1 t..1nbulspor müdafilerinin iler· 
de \)ulunmasmdan istifade ede -
tek aldığı derin bir pası sıkı t . 
~krnek yUzUnden kaleci ile kur
~·karşıya kaldı~. halde kaçıruı. 

taı: sonra da Istanbulsporlu 
~liikerrem aynı §ekilde bir gol, 
~~tını kaçırdı. Müsabaka çok 
Utatıi cereyan ediyor ve bir an 
~ nde top ka 1eden kaleye dola.. 
'
1•ordu. Nihayet 30 un~u daki" 

, a:fa merkezden yapılım bir Is • 
~bulepor hücumu~da Eskişe-
tır kale inin önü kan5t1. Müsa.. 
bır vaziyette topu yak.:ı.lıyan 

l<adir sıkı bir şUtıe taktmnrn 
~~ bu mU•a.bakanm yegane go • 
llııU yaptı. Bu sayıdan eonra. o
~n b1rnz sertleşir gibi oldu. Ve 
aıeei ile çarpışan Jstanbu"spor
~ Mükerrem sakatlanarak bir 
~Uddet oyunu terketti. Oyun :o 
~l olarak devam mecburiyetin 
~ kalan tstanbulsportulal" dev. 
t. &onlarına doğru hafif bir Uır 
l'Un!Uk kurdularsa da sayı çıka
~?l:ı.adılar, b;rinci devre 1--0 
tL tanbulsporun galibiyeti ile bit· 

IJ{/ NOI DEVRE: 

~kinci devreye Demirsporlular 
lıu ladı. Bir müddet Demirspor 
~ ar lsta.nbulspor nısıf sahasına 
~~leştilerse de bir netice alama. 
~ 1 ar. Oyun bir mUddet 80nra 
t\lrgun b"r manzara arzetmefl ı 
l' aıııadı. lstanbulsporda MUker · 
~ sakat olduğundan sağaçığa 
~ıriJmi3 ve mühacim hattmm 
~ 'Upoeu bozulmufjtu. 15 inci C:a
lıı~adci da birbirlerine tekme :; ~
~Qrından hakem her iki taknn 
, da birer oyuncu çıkardı, bu 
tn:_tetıe takımlar 10 kişi olarak 
-_,.l!na devam ettiler. 
~;~bulsporlular 20 inci da -
~an sonra yine üstünliik 
~ular, fakat Demiraport_ı 
~kir kalecisi gol çıkarmala • 
"ı:t ınlni oluyor. 
~u sırada sert bir oyun tuttu

~~ı Demiı1'porlulann bu hare • 
~eri daima aleyhle~ netice 
... ~r. Kendilerinden daha sü -
~oyunculardan kurulan Is · 
l..., u.lspor taknnı rakiplerinın 
~hatalarından istifade ede~: 
~ dakiblan tamamen tek ka-
-Jı...~alinde oynadılnaa da gol 
\~adılar ve müsabaka 1 

!Jekllde 1-0 lstanbulspor~ 
·awıe neticelendi. 

1•• &•++• •+•••++••+•+•++ ... +--.. ıt.ııı......U.AıA•A ·~· ·~·•• ++ •++++ +•+•++AAA~ + ++++++++••••• 1 

Beşiktaş eksik bir kadro ile sahada yer mldığı için 1 

gol adedinde fazla bir değişiklik yapamadı. 
Demiıspor, futbolu unutup işi aşırı seı iliğe dökünce 

j sahada oraya buıaqa koşan sedigeciler seyrettik!. 
,. ,....., ""•1'Y'41P•• .... •• •• + ••••• ~ ••••••••••• •••Y1.& 

1 BE lKTAŞ • GENÇLERBIRı.tOt 

DUn Sert! atadında yapılan milli 
küme maçlarının ikincisinde Isto.n-
bul ve Ankara takımlarını karı;ıı kar
şıya gl:>rdUJt. Hakem Samlhln idare. 
sind~\d oyuna takımlar ıu kadrolarla 
bnşlad:lar. 

Be~ikta,ı 1'1. Ali: l'a,,ıı:, Hakkı, 

Ahmet. Halil, Yani, şuıırü, Hakin, 
Şa.klr, şeref, E~ref. 

Geııçlnblrllğl: llaUI: Ahmet, Mı•tı

met, Omer, Halit, Keşfi, K. Sellrn, 
Rım. Ali Polat, Muııtafıa, Suat, 

Oyur.un ilk anlarında Beolkt~ bA
klm oynuyor. Fakat 7 inci dal(ikada 
M. Alinin isl<asındo.n tsti!ade eden 
K. Sel·m kaleciyi şaşırtan bir doku~ 
nuşla ilk gotU yaptı. 

Bu gol Siyah.Seyazlılnn tahrik et_ 
U. Hemen iki dakika sonra Gençler 
kalesine hUcum ederek kale ı>nunU ka 
rıştırdılar. Bu 8trada Keşfi ters bir 
vuru§l& topu kendi kalesine soktu. 
H~men bir dakika aonra bir Slyab-Be
yu hücumunda Efrel uzaktan çektiği 
bir ıandelle ikinci goıu ya,ııtı. Devre
nin bundan sonraki kısmı Beşlktll§ın 
kaU lıA.klmlyctl altıncı~ cereyan etUy. 
se de ne ya%lk ki gol olmadı ve devre 
bu ,ekll<M 2.1 Be1l1<ta1ın galiblyetllc 
bltU. 

lKt'NCl DEVRE 

Bu devreye Gençlerbirllği başladı. 

İlk d&k!kalarda beınen Siyah • Beyaııı. 
kaleelne yüklendiler. Fakat Beıtktao 
Hakkı ve Şeref vasıtaslle hemen oyu. 
u11 agu. • 

Dakika 81. Hakkı bu dakikada Şe. 
rete bir pas verdl. BUtün öntüıdek' 
mUdaf&a oyuncularını aUatan Şeref 
mükemmel blr 9Qt ve guzel blt gör\lf
le UçUDcü roıu yapU. Bu gol Gençleri 
gayrete geUrdi ve hemen Bqikta§ ka.. 
lesine yUklendller. Bu arada Mustafa.. 
nm bırkaç sıkı şlltil avta gitti. 84 
Un dakil:ada Suat çok gUzel blr vu. 1 
nlfl& topu sol köşeden kaleye eoktu. 
Bu golcıen sonra Gençler bUabütün a.. 
çıldılar. Fakat mubacfmlerlnin kale 
ISDUnclekl becerlkBizllkleri yUzUnden 
gol yapamadılar ve oyun bu suretle 
S.2 Siyah-Beyazlılarm gallblyetlle nl
hayet lıutdu. 

Hakem Samih maçı oldukça &i1Zc1 

idare etU. 

Güreş 

müsabakaları 
lırtt.nbul ıüreş ajanlığı tarafın

dan tertip edilen salto v~ çipe mU
sa.bakalan dUn Fatihteki Güreş 
klUbU salonunda yap1lmı§tır. Alı
nan neticeler ıunlardır; 

56 kllo: 
l - Ahmet (Güreş), 
2 - Fehml (Güreş), 

eı :&11o: 
1 - Halil (Güref), 
2 - Manol (Kurtuluş). 

66 kilo: 
1 - Baltir (GUre•), 
2 - ranayot (Kurtulut). 

'72 kilo: 
1 - Bekir (GUret). 
2 - Sabahattin (Kumıpaşa). 

'Jt kilo: 
1 - R&alk (Kuımpap), 
2 - Ahmet Koç (Gilre§). 

8'7 kilo: 
ı - Adnan (Gilreo), 
Alır ııldet: 
Mehmet Çoban. 

ZA yt - 937 yılında Pertevn!yal U. 
aealnden aldıfmı tas&knaıneın zayi 
olmuştur. Yenıstnı çıkaracağımdan es. 
kisin1n kıymetl kalmadı~ Uln olunur. 

IMZWbalaal' 

izmirde Altay Ankara takımlarına 
karşı her iki oyununu da kazandı 

l zmirde Af illi 
Küme maçları 

MAÇIN' TE?\"Ktnt 

Ankaralıları, DcmiTSporlulara 
nazaran daha bilgili bulduk. 

Her iki takım da çok enerjik ... 
Gençlcrblrllği oyuncuları maça 
naınl bnelnBılnrsa öyle bltlrdilcr .. 
Oyunun sonlarına doğru Bcşiktar .. 
hlar daha durgun ve yorgundular. 

Genelerin ~lemanları: 
Kaleci Ham çok zayıf: Birçok 

kolay bloke cdtıcbilecck toplan 
tutamadı. Ahmet ve Mehmet e' .. 
!erinden geldiği kadar çalıştılar. 
Bilhassa Ahmet istikbal vaadeden 
bir oyuncu. Ke. n çok şan.ssız bir 
gllnilnde olmnsıııa. hntUi kendi 
takımına bir de gol atmasına rağ~ 
men Gençlerin en muvaffak oyun. 
cusu. 

Halit santrhafta biraz zayıf ka
lıyor. BundCl insaytlnrm kabahati 
yok değil. Ömer vazifesini yaptı. 

1 

Selim çok ürkek, bu yüzden bir 
iki fırsnt knçırdı. Riza oyunun 
sondlarma doğru işi tavsattı. Ali 
Pulat takunm i}iierinden. Aynğm-
da fazla top tutmasa ... Yegane 
noksanı bu ... Arasıra. attığı şUUer 
epey tehlikeli oldu: Bana kalırsa 
yanmdaldlerin çalışıp bu arkadaşa 

!zmir, 6 ( A.A.) - Bugün milli İdmnııyurdu daha f~ik oyn.am~. fırsat hazırlamaları lii.znn. Mustıı-
ltümemaclarına Alsancak sat- sına rağmen birçok fırsatlar fn gayretli, fakat yalnız gayret 
dında devam edilmişti. Altay - kaçmnış ve sayı kaydına muvaf· kufi değil. Suat fena değil, J.filtin 
Harbiye k.;ı.rşılaşması 1 - O Alta.. fak olamamu~tır. ll~inci <levrcde biraz da ool ayağı ile top ortala. 
ym galibiyetile ve Maskcspor - oyuna çok sert ~<ılamış ve lbu • yıı.bJlse daha ıyt olacak. 
Altunordu maçı da 4 • 4 bera· sertlik oyunun sonuna kadar 
berliklc neticelenmiştir. devam etmiştir. Bu devre 16 :tcı 
Altay - Harbiye 1 - O dakikada Altaylıların y:ıntıkları 
Altay - Harb;: . ., karşılaşma· tek golle 1 - O lehleı-ine bitirmiş. 

smda birinci de' rede Harbi~ e lerdir. 

Altınordu - Maakespor 4 - 4 
Mnskspor - Altmordu karşı_ 

lasmasmm birinci devTeo:ı i Mas
kesporun 2 - O lehine bitmiştir. 

Düzgiln ve hftkim bir oyun oy. 
nay~ Altınordu ikinci devrcr n 
daha ilk dakikalarında Saidin 
ayı ., frikikten ilk sayıyı, bir. 
kaç u< kika sonra da beraberliği 
temin etti. Oyun f z-ımi bir lrnye
cmnla devam <'derken :Maske. 
sporlular tekrar seri hfü·uml:ıra 

başlamışlar ve uım:lmadık va...·. 
yetlcrde 2 sayı çıkararak 4 - 2 
vaziyete geçmişlereir. Oyun ar. 
tık neticeyi vermiş bir manzara 
göstererek 40 ncı d!l..kikaya l.a. 
dar vaziyet bu şekli muhafaza 
etmiştir. 40 mcı dakikada Sa; ' 
sıkı bir şiltle 3 çü, 44 üncü ~." 
kikada 4 üncü golü çıkararak 
macı 4 • 4 beraber vaziyete ge. 
tinniştir. 

Yeni harbin 
KIZIL KiTABI 

Görünmigen Ordu 
BUOON'ON EN TEiL KELİ CASUSLARI 

Yeni ,\vrupa harblrıln ('n tchllHeli crn;ııı;lan, fjBhıılyctı~rı, hayatları, farlk 

alimetlen, t 'tblk cthklcrl usuller, eıı he.)ecaııh maceraları." 

Polonya, Norveç, Holanda, Belçika ve Fransa 
harplerinde oynadıkları roller 

Ba glnktl beynelmilel en teblikell 
casusların blyOk serisi 

~·a;r.an: Casus mckt<-bl proJe.sörU tsve~ll çeviren: 

A. MENGHAM H. D. 

=======~PEK YAKINDA~~ 

HABER, SOTUNLARINDA 

•' :· 1 ' • • ' " : .. ~ - · ..... ' • " •• • • • .. ' -' 

Ba.f, Di,, Nezle, Grip, Bomnıtiama · 
Nevralji, Ktnkhk we 86t6D Agnlanoızı Derhal Keser 
ltebında sroocse S kate abnabllir. T AKLITI.ERINOEN SAKINlNll. 

HER . YERDE P\tLLU KUTULAR! ıSRARLA iSTEYiNiZ 

Beşiktaş t.akımnıa gelince: 
Siyah - beyazlılar dUn Uç kişi 

t!ksik bir kndro ne ~ıu1a yer al· 
mışla'rdı. Bu yüzden takmım ha~ 
ları arasında umumi lblr ahenk 
temi:ıi gUç oldu. 
Jiakkmın ibaşlı başına enerjisi 

biraz da Şerefin çal.ışmam lbu gll
llbiyete Amil oldu denebilir. 

Yavuz snkatJığından olacak dlln 
iyi bir gUnlindc değildi. Halil de 
öyle . He r zaman sert ve atak oy. 
nndığr halde bu maçta çok ince 
ve ltizumsuz paslarla kendini yor. 
du. Yeni iki yan hnfm varlı:kları 
ile yoklukları mUsavl. Eşref di. 
dindi ve muvaffak da oldu. 

Ff'yzi bir glin evvelsine nispet .. 
le çok daha iyi idl. ŞUkrU yerinde 
oynamadı. Şakir ortada dolaştı 

durdu. Hatta gollerin fazlalaşma
muınm bir eebebi de Şakir oldu. 
denebilir. :Fazla dripling yaparak 
ariCRdqlannı mUfklil vaziyete 
soktu. 

Netice olarak ilk devre Beşik
taş, ikinci devre Gençlcrbirliği h§. 

kim oynadı denebilir. 
Siyah - Beyazlılar dUn bizi tat. 

min eder bir oyun gösteremedilcr. 

ikinci küme 
terfi maçlar ı 
İkinci kUme terfi maçlarına dün 

Kadık6y stadında devam edflmi§Ur. 
Hakem Tank özcrcngln ldatUU16e 
Şişl!glincş - Alemdar taknnlan ara· 
smda yapılan bu mUsabakanm birinci 
devresi 0-0 beraberlikle bitınl§, ikin• 
el dO\.TCde Alemdarlılann 1 golilne 
mukabil 3 gol yapım ŞlşlUller bu mU· 
eabakadan S- 1 galip çıkmt§lardır. 

G.S .. Beyoğluıpor 
Dün sa.balı Şeref stadmda Gala

tasaray - Bcyoğluspor A ve B 
tnkımlnn hususi bir müsabaka yap. 
mıııln'r ve her iki karşılaıımada da 
Galatasaraylılar ~-1 galip gel
mişlerdir. 

Bisiklet müıabakaıı 
Bisiklet ajanlığı taratından tertip 

edilen ikinci• t.eıvlk mUaabakuı dün 
:Mecidiyeköy - Kefellköy arasında iki 
defa gidip gelme 62 kilometre Uzertn.. 
cıen yapılmı§tır. 

Netlcede Agop (SUleymanlye) 2.28 
saatte birinci, Haralambo (SUlcyma.. 
niye) ikinci, Niyazi (Feneryılmaz) 

üçüncli olmuşlardır. 

Dünkü 

atletızm 

müsabakaları 
iıtanbul atıeUzm ajanlığı tarafın· 

dan Altınçh 111 aUctızm müsnbakalan 
namı nlundn tertip cdılen ilk resmi 
atletizm mUsabakası dUn Kadıköy 
stadmd yapılmıştır. Oldukça bUyük 
bir kalal alık tinUnde yapılan mUsa• 
oaknıarda alletlk nctice!cr 11unlardır: 

RA YAI\'LAU: 
80 l\U~TllE: 
• 1 Macide. 12, 2 - , 'ermln, S -
Selma. 
GOLT.I!: ATMA: 

1 - Hale .13 2 - Selma, 3 -
Çnta, 

Yl)K..,EK A'ILAMA: 
ı - Sı:.ro. ı.ı:s, 2 - Selma, 3 -

Fatma. 
t;RKKKLER: 
200 l\ıE11<E: 

1 - Gören derece: .24, 2 - Ce&ml, 
S - Tıryal>io(;lu. 

ıooo l\IE'.l'UE: 
ı - Rıza Makaut 2 n .3. (Yenl 

•rürkiye rckonı), 2 - Ahmet, 8 -
Vladour. 

10000 l\IF.TJtE: 
ı - Artan derece: 3(13.4, 2 -

ı<ostanUn, S - Takfur. 

UÇ A.Ull\I: 
1 - Ömer derece: 14.34, 2 - Şeref. 

DISli: 
ı - Arat derece: 37.60, 2 - Atcıı, 

a - Nadi. 

GOLLE: 
ı - Arat dorec:ıe: ı3 tı, 2 - Atev. 

a - N1ıdl. 

SmIK: 
ı - Halit derece: 3.20, Z - Sudi, 

3 - Vlçorapulos. 

01BID: 
ı - K~maı 40.40, 2 - Şerif, S -

Nadi. 

Galatasaray klübünün 
kürek müsabakaları 

Gslatsuray klUbU tarafından U!r
Up edilen mevslmln ilk kUrek mllsa. 
bakal&rı dUn Bebekle ;yapılmlflır. 

BllyUk bir kalabalık kUUesinin takip 
ettiği bu mllaabakalarm teluılk neU· 
ceıert ~nlardır: 

TEK ÇJF'TE BAYANLAR: 
ı - Suzan. 

KIDEMı.t TEK Ç1FTE BA"l'Allı"LAB: 

ı - Nazlı. 

TEK Çİl-"TJJ ERKEKLER: 

Kıdemli: ı - Pertev. 
Müptedi: 1 - Hllsnü. 

1Kt ÇtııTE: 
Kıdemli: ı - Nuri, Fethi, Reha. 
Müptedi: ı - Nejad, Mehmet, HUs

nu. 

!Kt TEK KIDEMLi: 
ı - Reşat, Tevfik, Satı. 

DÖRT TEK KIDEKLl: 
ı..:... Rep.t, Turgut, Keaim, Feridun, 

Pertev. 
Yanı;larda.n sonra daveUllere bir 

çay zıya.teli \'erllm1~U~-. 

Halkevleri kır kotulan 
Sanl'er balkevi tarafından terUp 

edilen kıt koıuıu dUn lıalkevl blnaaı 

6nUn6cn baflıyarak Klreçbumuna gt· 
dip gelmeli (5000) metrelik bJr mesa
fe Uzerindcn yapılmıııtır. Neticede 
Süreyya birinci. Todori ikinci, GUn· 
gör üı;UncU olmuşlardır. 

Ko~ııdan ıonra San~r kaymakamı 

tara:ım'l:ın derece alan atletlere ma
dal~ler1 verilmiştir, 

1Jsl<Udar hnlkcvl ta.ratından tertip 
edilen koıuya da halkev1 önünden 
bll§lanarak Doğancılar parkı anuıııı· 

dakl 5000 metre m"safede yapılmıştır. 
Neticede birinciliği Rem%l, llrnıdtlğl 

İsmet, tıı;UncUlüğlı Todori almışlardır. 



YABANCI Dil DERSLERi 

ALMANCA (26) 

BEN ATE 

Storm 

I. Selblger streift~ mit elnem 
"icha.rfen Bilek an meinem pnm
kenden1 Habıt: nnd spraclı: "İhr 

-.c!ıaut gar lustig a.us, Herr Stn
cliosi: werdon aber wohl bald die 
-.chwarzen f<"ooem dariiber wa
rhsen !" 

2. Worauf in gk\tchem Scherz 
ich gegcnredete, die müssten frcj.. 

Uch schon noch ·wach!'left; gib's oh

ne solehc ja auch kefnen ausge
uclu;enen Ra.ben, der doch, wie 
nohlbekannt, der Pastor unt.er 
ılem Vogelvolke ~. 

3. Hieraof saf er miclı wieder 
mit semen scha.rfen Augen an 1111d 

meıinete, er kenne auch so ww; 

die ModP aaf demen Uninınl~ 

ten: "detın," sagt.e er, 0 thr wlsset 
wohl, d:rüben in Husum mebtes 
Sdmt.gers Shon geböı-et andıı zu 
ft)lenm Ordcn." 

4. Da fnı~ leh gezimeutUeh, wfc 
denn der Name set, und erbfelt die 
.An.twort: "Es l~ der Küster AI
bert Garstens; meine Renate war 
dM Letzte .Jahr in seinem Bause, 
cismit sic ein weni~ mehr erlerne 
a.ltı Jıier in d<'r BaUP?'.'lchn l'.za kau
feın kt." 

5. lllerüber f'r8Chrak W. ıtehl' 

nnd dachte: Weh delMım aftllftl 

f';n~el dass er tınter eine11 so1ehflll 
.\ theistcn Da<'h ~<"raten ! 

-H~ u ı 

O. War mir namlich be"'U~t, dMlll 
.. elbi~cr Gar-;tens, als dcrzcit nocb 

ein Stucliosu .. , hh•r im Dorf gewe

-.en und gar heftig ıı;egen den 
exorcismus4 ~erf'det, aocb ein alt 

mandatum,11 so die Gottorpischen 

Kahini"it<'n im \"Oriıı;en soecuıo• zu
wegc ıı;ebra<'ht,7 wlcder vo~ekra

met hahf>, wona.rh es in der Tau
telter A Ilclieben war ge~llet wor 

den, ob sic den .\ nttchr.lst• in ib

rem Kinde wollten beı:ı<>hworen ha• 
hfıtı od<-r nirht. 

(1) süslü. (2) elbise. (S) Modi, 
giyiniş tarzı. ( 4) Exorcianı\18, iif"U.. 
rilkçülük, efsunculuk. (5) Mand~ 
tum. piskopos emirnamesi. (6) SC>
eculo, asrr. (7) zuwege bri.ngen. 
tahal:kuk ettirmek, ikmal etmek, 
icra etmek. (8) Taufeltenı, vaftiz 
alla ve baba, vaftiz ebeveyn. (9 ) 
Şppuı, Deccal. 

ı. A~ağıdaki t-ömlekm törqeye 

<;e,iriniz: 
a. leh ha.be mein Buch verges

:ıen, leihe mir das deinige. 

b . Er ist am Fieber krank. 
c. J osias, der durch seine Vater

landsliebe berühmte General. 
Il. Aşağıdaki cümleleri aım.n

raya <;c~rinlz: 
a. Yaşlı kadının yaJı:ıılxp ya]uı. 

ınadığrnı ~ord'ıım. 

b. Renale eliyle işaret etti. 

c. Flavtaların sesi kesilmi"'ti. 
III. Genitif alan edatları (Vor* 

wörter) a.,ağrya alıyoruz: 

a. aussemalb, haricinde, dlpn.. 

da: a.U8Serha1b der stadt, şeıhrin 

haricinde. 

.RENA T E 

Starm 

XXVI 

ı. Bizzat SıBillü elbiselerime dik 
bir baıkış fırlatarak dedi ki: "pek 
havai giyinmişl5iniz bay mektepli; 
fakat şüphesiz ergeç kara tüyleri
niz de büyiiüecek!" 

2. Ayni tarzda bir şaka ile kar
şdr.k vererek hakikaten onların da
ha şimdi.den büyüm.esi 18.zımge~ 
ğini söyledim; onlar olmaksızın 

kemal çağına ermi, bir karga oı. 

mağa imkAn yoktur, o karga ki, 
bilindiği gibi, klJŞlann papazıdır. 

s. Bunım üzerine lkeskin bakış. 
lannı yeniden üzerime dikti ve ü
niversitelilerin giyin.iş tarzı ha.k
kmda kendislnee bazı şeyler bil .. 

diği mütaleasmı ortaya attı, dedi 
ki: "Çilnkü pek i)'i bilir&iniz, aşa~ 
da Hueum'dıı, bacanağımın oğlu 

d& sizin meeleğinize girmiş bulu. 

no~or.,, 

4. Nezaketle isminin ne olduğu .. 
nu .ıSOrdum ve !'!U cevabı aldım : 
"O kilise bekçisi Albert Gars

tens'dir; Renate'm geçen sene o -
nun evinde kalmıştı, burada köy .. 

lüler okuluna satınalmmakta olan 
şeyleri biraz öğrenmek istiyordu.,, 

5. Bunun Uzerlne ürkerek dü
şündüm ~ "Böyle dini inkar eden 

bir ~tı altmda senin zavallı me
leğinin bulunm&llı ne acı! 

6. Gayet iyi bir şekilde biliyor

dum ~ adt geçen Garst~ns daha 
henüz talebeyken oturmuş bulun

duğu bu köyde efsunculuğa karşı 
şiddetli hücumlarda bulunmuştu; 

keza geçen asırda Gottorp'1lu Kal.. 

venistlerin ortaya attıkları eski bir 
piıskopoe emirnamesini meydana 

çıkarmıştı ki burada vaftiz ana ve 
babayı, vaftiz çocuklarında şeyta .. 
nı efsunla kovup kovmamakta seı

beet btralayordu. 

(1) Gott.orp: Şlezvigden birkaç 
kilometre mesafede bulunan bir 
derebeylik merkezi; Gottorp'lu 
dük Joha.nn .. Adolf 11 nisan 1609 
da bir emirname ile yurduna kal
venizmin girmesine yol açmıştL 

• 

I 
b. innerhalb içinde, dahilinde: 

inneıtıalb des Dorfee, köy içinde, 

köy dahilinde. 
c. oberhalb, üstünde, yukarısın

da: oberhalb des Dorfes, köyün 

yukarmmda. 
d. nnterlı.alb, a§ağısmda: unter

halb der Brücke, ki:>prüniln a.şağı

smda. 
e. stat, ansta.tt, yerine, bedel: 

anstatt meines Bruders, kardeşim 
(bin.derim) yerine, kardeşime be

del. 
r. kraft, vermöge, mucibince: 

kraft des GMetzes, kanwı. muc.l

bince. 
(G enitif alan diğer edatlan g<'

lecek derste vereceğiz.) 

• 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Oidde8iDiD en ;d -~* yerinde.~ na~~ldcı. 

tıaı:adar .e a,-dnıf*" bir htr trı . Am biı_. avnea 
odat31" dl vardn 

111111 ... '.'~.~ •• , .. , ; ............................................ 1 
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(Bu eütunda okuyuculamnıun ga. 
:rıet.emiz yanındaki kuponla birlikte 
gönderecekleri 
EVLENME TEKLlFLERl. lŞ ARA . 
MA, iŞ VERME, A.LDI, SATIM 
gibi ttrart ma.lılyetl ba1z oJmıyan kU. 
Çlia( Ut\nlan parasız n~rolunuz.) 

taıuım olan tercih edll:.r) bir bayla 
evlenmek istemektedir. Biraz yaşlı ol. 
masmm ehemmiyeti yoktur. İçki ve 
kumarla allkası olmamıısı §arttır, 

(Nur) remzine müracaat. 

I § arayanlar: 

Çocuk r u hiyatı 

Hid~etli çocuklar 
- 1 

Yazan: HALiS OZGO 

Evlenme teklifleri 
Çocuklarla uğraşa.nlaP sık sık l kardır ve tehlikelidir.. Buhrandan 

şikayet ederler: "Onu bu fena hu. sonra hasta bir şaşkınlık devresi· * ıc sene doktor kliniğinde çalıştım • yundan. Vazgeçinnc..k için her ni geçirir, ekseriya uyumak ister. 

• Yq 23, yüksek tahsil taJebesi, 

tanıyanlar tarafından doğru, temiz 
dllr\l.st olarak tavsif edilen bir genç 
mal vaziyetinin -bozukluğu ve fakül
te derslerinin hariçte iş bularak çalış 
m.asma manl bulunma.sı yüzünden ken 
disine tahsilini bitirinceye kadar -
iki sene - yardım edebilecek esmer 
kısa boylu, şişman olmıyan müzikten, 
sinemadan, danstan hoşlandığı kadar 
ev işlerinden de zevk alan iyi kalpli 

asil ruhlu blr bayanla yuva kurmak 
istemektedir. Yardımı bayanın vellBl 
yapacak olursa hayata atılır atılmaz 
borcunu ödemeye başlayacaktır. İsti. 

yenlerin (A.S.S, bir) remzine müra
caatları. 

iğne yapmasını bilirim. Şimdi tıo. • 
,, kto çareye başvururdum, fakat imJı:a· Çünkü kuvetten kesı·ımı·ştı·r. sorıı 

şum. L.>O r, veya dişçi kliniğinde · 
çalışmaya talibim. Adres Topkap• m yok bildiğinden şaşmıyor, orta- dan meydana gelen lıiddetlerdc ço. 
Arpaemini yokuşu safa köşkU No. 23 da hiçbir şey yokken hiddetleni_ cu.k nadiren unutmak hastalığuu' 

Bayan PeMJz'a müracaat yor, çileden çikıyor.,, Fakat ne tutulur, fakat hatıralar ara.sindll 

* Evvetce bir §lrkette vl! ptyangt. yazıkki birçoklar1 bu halin sebebi- ki irtibatsızlık ve boşluğa sık sr1' 
glşelennde çalışan tecrübeli bir genç ni al'aştırmıyorlar, yalnız şikayetle rasUaruJır.: Çocuk yaptığını unu • 
11a2ıbanelerde iş aramaktadır. Arzu ve daima menfi neticeler veren tur. bir az eve! söylediğini hatır• 
edenıer Beyoğlu Ağahamam 64 ouma. 'dd tli t db' ı b ı şı e e ır ere aş vuruyor ar. lıyamaz ve ya pek mfıphem bir §.~. 
ra birinci katta (J.P. ) ye mUracaat e. 
debll!rier. Hiddetin birçok şekilleri Vfl.rdır kilde aklına gelir. Bu hiddete tu· 

* Yaş 20, boy 164, kilo 60, esmer, 
dalgalı saçlı gtızel sesli, bir evi idare 
edebilecek kabiliyette iyi bir aile kızı, 
kumral, uzun boylu, hassas, neşeli 

bir aileyi. geçindirecek kadar mıIBşll 
bir devlet memuruyla evlenmek arzu. 
sun<la.dır. lstiyenlerln (M . 136) remzi. 
ne müracaatları. 

* Yaş 30 ayda 200-300 J.ira kazançlt 
iyi blr aileye mensup bir avukat, 18-

24 yaşlarında 157-162 boyunda., ince 
yapılı mütenasip vücutlu, beyaz veya 
mat n;nkli, parlak ye§ll gözlU, kcn., 
dinden hafif san ve dalgalı saçlı, mun 
ta.zam dişli, sevimll ve neııeli ciddi ve 
ası1 bir aile k.ıziyle evlenmek iııtemek. 
tedir. TahaJ orta veya lise olabilir. 
Resim ve mektupla ( 10 İNCİ> remzi
ne mUracaat. 

* Yaş 18, kısa boylu, emner, çok 
ciddi namuslu, ev işlerinden anlar mu.. 
taassıp bir aile kızı, ciddt, iyi ahlıl.k.lı 

dinine bağlı, meslek sahibi (yüksek 

• Lisenin 10 uncu sınıfına devam e. 
diyorum Öğleden so11ra boş kaııın 3-4 
saatinıde çalışmak Lstıyoruın . ·9 sene 
rom~nce tahsilim vardır ve romcnce. 
yi çok ıyı bil!yorum. Romence dert' 
verebillnm. ~ JAkalı milesseeelerde ça. 
lışabilir ve aym zamanda terctlmao. 
Hl; ta yapabilirim ... ls tiyenler gnzcte. 
sinde tN - 107. Ziya ı remzine mek. 
tup. rrüracaat edeb!l!rler. 

Aldırınız 
Aşağıda rumuzları ya1.ılı olan n. 

ku~·ucuJarnnızın namlarına gelen 
ınditupları idarehancmi.7.den h<'rgün 
ı.ubahtan öglcye kadar veya saat 17 
ckn !>Onra aldırmaları riı-,a olwıur. 

rH. B. U.) (D. 30) ( A . D, 122) 
t B•ılnı•J~ 38) (Kanal) ıtyi kalbı 

r s.F.S. :.!:?) (Clddl) ( F . 3 F.l ISpor) 
{F. Y. Z81 (K.t,Ş, MET) CS.V. 12) 

(W.X.~) lR.F. 18) (M. 22) (KUçük) 
lRüya 151 (B.B.) (Kadri Tunç) 
(DikPnJ (Ha.va 14) (İsmail M.E.C.A) 
(Mühendis P.S.) CPastane) (Evciment) 
{Acaba kim) (Valde han) (A.E.S.31) 
(Çevik) 

.Devlet Demiryoltan ve Limanları 
ifletme Umum idar.:esi ilanlar1 
.Mu.b.ammen bedeli 127.500 (yü.ı: yirmi yedi bin bezyüz) liıa olan ı5.000 

adet buraj ve 10.000 adet topra!~ l~azması 20.5.941 salı gtinU :ıaat l:i.30 dı-ı 

kapalı zar! usulü ile Anl<arada idare binasmda satın ımacktır. 

Bu işe gln:\ek istiyenlerin i625 (yed! bi.c altı yUz yirmi be~ ı llraıılı 

muvakkat teminat ne kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllfler!nl aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazrmdır. 

şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezoelerincte sutılnııı lı

tadır. (2587) 

*** 
Bir sene zarfında Haydarpaşa deposuna gelecek olan tahminen elli bin 

ton kömürün vAgonlardan yere ve ye:rden :m,kineye tahmin ve tahliye işi 

kapalı zart usulil•! eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 16.4.941 tarihli çarşamba gli.aıi saat 11 de Haydarpaşııda ışle-t

me komisyonund~ yapılacaktır. 
Muhammen bedel ton başına 25 kuruştur. Muvakkat temlnat 938 liradır. 

lsteklilerin ekslltme gUnü saat 10 a kadar kapalı zarflarını vermiş olmaları 

ıwındrr. Bu hw:uet~ fazla lzrıhat ve şartname almak ıstiyenlerln işletme 

kalemine mtlracac:.tiarı li\zımdı.·. c 2524) 

l~anbul Levazım 
L .1ar1ei asker. 

fımır iğinden veriı;-ı 
ıtanıarı _I Kıtaab 

Benerine 1000 1irı. tahm!n edilen num:ı.!lesı veçhile 14 adet seyyar mut
fak 14.4.941 pazarte.ıl günü saat 15 u· pazarlrkla satın alınacııktır. Kati te.. 
minatı 2100 'iradır. 1'otumune .::vsat ve şartnaıııesi l<amisyonda görUlüı. Ta
liplerin beliı valdtte Çli.llaJtkal~Jt! nsıı.eri catmalma komisyonuna gelmeleri. 

(2209) (2669) 

.. * • 
Bener kilosu 40 kuruştan ~5 3G ton sığır et: pazarlıkla satın alınacaktır. 

Ibaleııi 14.4.941 pazartt-si gı.lnU saat 17 de 1..;ataıcaua Oıncrlıköyde a.<Jkerı sa. 
tınıuma .l!oıniiyonunr.ıa yap1ıac3.ittır. l'ahpıcrın telli va.ıutte kati temınatla. 
rıle komısyona gelmelt>ri. l2235 • .!6&1) 

* * * 
Her partinin muhammen tı'~del. 26.800 hra ve teminattan 4020 lira oıaıı 

dört kalem 20 şer bin kılo sadeyağı pazarlı~'.a salın aıınacaktu. !halelen 
ll.12. H...lö-4-941 cu.ırw., cumartes:, pazarte3i, gunıeri saat ıo da Diyarba 
kırda askerı sı::tmaln:a komlı:ıy..ıuunou yapuaCbkUr. lıilipıerın belli vaklttt 

kom1syona ~clmelerl. t22;j7 • 'lti93ı . " " 
Beher kıtosu 155 Kuruşt.aıı 20 Wll .sadeyağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 .ıı.aıesı11.4,941 ::um!':!. gilnU ı:ıaa: 15 tc A.tyontıa a.ııkerı sıumıı ,ma komisyonun 
da yapılacaktır !haleclen sonl'a yt.ızdL 15 kati terniDat alı.nacal.d.ır Evsa.t' ve 
şartnamesi l<omisyoneı.a görillUr. ı 223{1 • 26&5) 

• • • 
Bener kilosu 40 kuıuştan 55:60 ton sığır eti pazarlıkla satm alınac.aktn 

lhalesı 14, 4.9 t1 pazartes! gı.lnU saat lE te Çatalcada Oıncrııköy askeri satın. 
auna komıı-yonwıda yı.pılaca.<tır. 'l'aUplertn belli vakitte k.ı.t.I. temmatlarile 
komisyona ~:TDeleri. l2241 • :lo117) 

"' .. 

ve her biri başka bir amilin mahsu
ludur. Terbiyevi ve marazi sebep_ 
leıi bunların arasında ve başında 

zikredebilirse çocuk pek erkenden 
hiddeti arzuladığı şeylere ermek 
için bir va.9rta olarak kullanır. 

''5 Yaşında küçük bir çocuk is
tediğini söylemeden aya.klarila 
yere vuruyor. Bu onun mutad baş 

langıcıdır. 

Fevkalade beceriksiz ve idaresiz 
olan annesi hemen koşuyor: "sev_ 

gili yavrum ne istiyor., sevgili be· 
bek gibi cevap veriyor. bekletilir-
se mırıldanıyor; istediği ~ey ve_ 

rilmczse bağırıp çağırıyor. Anne 

kazara kızarsa .. Çocuk onu tekme 
liyor, yumrukluyor, kendini yere 
atıyor, yGzü koyun yatıyor .. , 

Anne \-e babalar buna benzer 
daha birçok hallere rastlarlar. 

Hatta bazı çocuklar hiddflt e.cma

sında yüzlerini tırmalarlar elleri
ni ısırırlar, ıoaçlannr çekerler E_ 
ger terbiy~ zamanında müdahale 

etmezse anne ve babaların ve ya 
murebbilerin hatalan yüzünden 

meydana gelen hiddet yavaş yava~ 
kökleşmiye, itiyat haline gclmiye 
ve hatta nevropatik hiddete ya.k
laşmağa baJ}lar. Bu gibi hallerde 
çocuğu aile muhitinde n uv..alı:laş -

tırmahdır. 

'Se:ıt!.z yaşında bir ' kız mektepte 

bit az aptal olmasına rağman iyi 
hareket ediyor, fa.kat evde kaıba 
sığmıyor. Bu halin terbiyeden mey 

elana g-cldiğine dair birçok kuvvet_ 
li emaı eler görünmesi üzerine ço

cuk iyi bir bayan öğretmenin ya

nma veriliyor. 
Ve bir müddet sonra da tama_ 

mile iyileşi) ·or .. 
Vaziyet sarihtir: Çocuk otorite

yi sever ve hiç bir otorite üzerinde 
müessir olmadığı zaman idareyi e.. 
tine alır. 

Diğer bir çocuk da aşağı yuJı:a_ 
rı aynı durumdadır. Yedi yaşında 

olan cm çocuk zalım, otoriter, ha
ıım. kabadır fena çalışryor. Zaman 
zaman büyük bir hiddet gösteri -

yor. 
Uykusu ınunta zam değildir, 

korkulu ruyalarla, kabvslerlc dolu_ 
dur. İki büyük halası, büyük anne 
si ve çok gevşek annesi tarafın

dan büyütülen bu çocuk kendi ken_ 
dine soyunup yatağına girmiyor 

uyu.mayışı bu çocuğun gözlerinin 
etrafında gıyah halkalar bariz bir 

şekilde görünüyordu.. Sonra trr -
naklarmı da yiyordu. Bu sinirlilik 
durum çocuğun hayatile stkı bir 
şekilde alakadardı: evdekiler gece 

sıı.at birde uyuyorlardı ve bu za -
mana kadar gramofon çalıyorlardı. 
Çocuk iyi öğretmenin yanma veri

liyor ve bu da k rsa bir zaman için. 

de iyileşiyor. 

Hiddetin zuhurunda marazi se
beplerin de çok büyU.k rol oynadık
ları muhakkatır. Şimdi bunlar hak. 

kmda kısaca izahat vereceğiz. 
HİDDET VE SAR'A 

Sara dan doğan hiddet bam baş
ka tezahürratlarila diğerlerinden 

ayrılır: Bu hiddet seıbepeizdir ve 
ya pek mas.nasız bir şey zuıhur e
der etmez kendini gi)st e rir, bina. 
enaleyh bu izahı güç ve hatta im

kansız bir hiddettir .. Bu hid~t a
nidir, böyle hallerde çocuk ken _ 

dinden geçer , bir ham.led e, bir an
da 90n haddine vanr, Bu hiddet 

kördür: Çocuk böyle zamanlarda 

tulan çocuklar haşan olurlar yer· 
lerinde duramazlar ve arkada3laı1 

ıı 
için hakiki bir tehlike teşkileder_ it 
ler. 

HİDDET VE HEYECAN 

Bazan çocuğun evelki zihni ha: 

li ile tezat teşkil eden ~iddetli te 
zahurat ve boşanmalar cbC\·cinle. ~ 

ri derin bir yese düşürürler. 
Dai.ına sinirli, heyecanlı, tesi.rf! 

ve telkine fazla elverişli ve fakat 

normal karakterli ve mektepte ge 
rek hareket tarzile ve gerekse ça· 
hşmasıla mükemmel bir talebe o
lan 12 yaşında bir çocuğu muayc. ltı 
nP için doktore götürüyorlar. Ço· 
cuk altı yaşında yine muayeney 1lf' 
götürüldüğü zaman bir buhrann :t' 
tutulmuştu. sonra son zamanlard~ lb. 
gece yatağından kalkarak dolaşı· 

yordu (Sommambulişme) ikinci dC tı 

ta doktora götürülmeden birka 
gün eve! bahçede oynarken çiçe~ .. . .., 
leri kopardıgmdan babasından bl 

tokat yemişti. Bağırarak yumrul< 

lannı büyük bir hiddetle sıkarali 
hakıki bir çılgınlık buhranı içinöl 

"artrk yeter,, diyerek babas1nın \! 
zerine ablıyor, ona küfür cd{yo 
ve kendini nehre atacağını s3f1 
yor. Bir müddet sonra çocuk sükiı 
net buluyor, fa.kat ertesi gün bİ 
gün evelki hiddetini lıat.trl,ıyoı,. ~e 

yalnız bu buhran esnasında babll ~e 
sına karşı söylediği sözlerden ,. 

yaptxğr hareketlerden hiç birindE 

haberdar değildir. İki gün sonr 
çocuk mektebin bahçesinde düş' 
yor, bundan çok canı sıkılıyor ,. 

)azıyor, hemen kalkıp kaçıyor ' 

evine gidiyor, mobilyeleri kmY 
ve herkese küfür etmiye başııvot ~ 
ve buhususta okadar ileriye gid1 '' 

yo'ı:ki nihayet ellerini ve ayakları' ~il 
ru bağlıyarak hastahaneye götiiı'i!. 

yorlar. 
Unutkanlık tam değildir. 

çocuk olup bitenler hakkında 

bir şey söyliyemiyor. 
Burada mevzu bahsolan şıt~ 

r'a değildir. Bütün hayatında 

rinde duramıyan (instable), heyr. 

canle olan bu çocukta tezahilrf'~ 
hiddet çocukta uzviyetinde mcyd- , 
n" gelen bozukluklardan müte,•e 

lit kökleşmiş heyecanlılığın mah9 

ludur. Çocuğun zaman zaman gas' ~ 
terdiği hiddet hakiki bir buhrandı~ Etı 
yapılacak şey hemen daima yapı~ 
dığı gibi qocuğu azarlamak dr~ ~ • 
tıbbi tedaviye baı:ı 

7.4.1941 
12.SS Fll8ıl beye-U 
12.50 Ajans 
lS.05 Fasıl heyeti 
IS.20 Kanı;ık 

pl'ogram 
18.0S Radyo caz 
18.40 t nee saT. 

heyeti 
19,15 Ba n }o ve 

gitar 
pal'Ç&lan 

19.SO Ajans 
19.45 Ziraat 

takvimi 
19.:>0 TllrkUırr 
20,U Rad;)IJ 

gazete~i 

20.15 Klarnet 
Solo 

21.00 Diııle~ icl 
l!!tl'klPJ'i 

21.30 Konıışoıtl 

21.45 Radyo 
orke5trıı.# 

22.30 Ajana 
mini~ 

Blrineı Sınıf Müt..-ha!l!I• 

Doktor 
Nuri Beller 
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- Maraketln kaç kapım var, 
demJtt 'Diz. 
-On-
- Aldanıyorsunuz, kapdarm 

la)'JBI OD blrdri! 
- Bir k&pı daha mı vardi! 
- Evet d09tum, kapılarm onu 

halihazırda lfllyen .kapılal'dır. On 
birinci kapı lae kullanılmıyor. Bu 
kapıya Mamonya kapısı derler. Bu 
l&bah lb teft.ltteyken aldığımız 
bir haberde kapwn p>rlanarak a • 
tıldığıru IÖ~·I >dlier. 

Varboro bir an durdu. Avucu • 
lltın içi gibi bildiği Marakeşln bu 
kapısı na.sil olmuştu da akl.ma gel
llı.enüşti? 

Johanıen kaçmıştı. Kornelyayı 

l'anrna alarak kaçmışu. J ef hangi 
laukamete gitmeleri ihtimali oldu. 
ftınu dQfilndil. Şarka mı, cenuba 
llı.ıt Şimali mi? 

Ah bu kapıyı neden unutmuştu? 
llıddetinden dudaklarını ısırdı. 

V"arboro, yanına büyük baba J a
~ alarak Mamonya kapıaına gitti. 
t&pıdan çıkarak ıe-hrin har:cinde 
llfl\k bir klilbede takunya yapan 
hth bir adama uğradı. Varboro, 
llı.UJıemmel arapça biliyordu. 

.. _ f;ellmilnaleykUm, ya ha -..... 
'l'akunyacı bqmı kaldırdı ve ay. 

lı ıaezakcıile cevap verdi: 
.. _ AleykümUaaeIAm!" ve tek
~ lfhıe koyuldu. 

'1arboro, adamın kayrtaızlığma 
ehemmiyet vermlyerek mUklle -
~ devam etti: 
"- Şehir duvarlan dıfmda ya

~l'BWluz!" 
lbtiyar adam c::vap verdi: 
•·- Şehirden ho§lanmıyorum, 

"e Oturduğum bu kulübeye Jdtll 
~l'lrılyorum.,, 

• ._ Hırsızlarm gelip sizi soy. 

~dan korkmuyor musunuz?" 
\'&rboro bunu aöylerken, yerde 
Y9an izleri rördU. 
.\facm dibindeki otlar yenmişti. 

ek buraya hayvanlar gelmlftJ. 
e carpan bu noktayı gör -

ezllie gelerek devam etti: .. 
- Demek ııoygunculardan kork· 
ll)'orsunua öyle mi?" 
'• Fakiri ' - en soymazlar ••• " .. 
- Katırlannızm çahnm:ıt:m -
da mı korkmuyorsunuz?" 

bıuyar adam bu sual il.zerine 
. ,, 

- Katır mı dedinliT Benim.-
" bile )'Hl'' .. 
- Sallint.M •• )'&611m1yorsam 

larm 61"9k I" 
"- IU&ittar bei'.lllii teğildi !" .. 
- Evet, senin c1ejU4l. Y annı.. 
bir de 1'adın buhuıan btr Avru

dı. Anu,.ıt geceleyin Uç 
la gelttıi il•ı&üle fittl, d~ 

itli?" 
tbttyar adlMlll il.kalı titredi. 
'tecek cevap bulamadı. 
'larboro devtil etU: 

~eWt tndyj aldt" Tab.asmı 
kAl}ıdan çıktı· 

PUUI önüdGt 4ölAflh bir n~ 
·• tabltkAtı takdıvordu! 

...... KoCI Anıdoıtu! Bugün Luk
ın kapısında fa1la kaldın. 

ilıbık ka4ıftl t(h'(ftltı de çabuk 
:ık aynltnlk 1tt.mıyomın, de
illi? 

• • • 

~ rGya mı a&rilyMdu? 
nın taraya ge.işin<lerı 

ıt nasıl da haberi olmamıştı? 
erner. odasından çıktı .. 
'r başka hare."Ilağasına: 

Lukreçya saraya getirilmiı .• 
~? diye 80rdu-

blr cevap ıl•madı· 

••- A vrupah, katlrlarmı birkaç 
gUn evveJ sana teıllm etml§ti ve 
ııen de hayvanlan her an· hareket 
edeceklerm.i§ gibi hazır tutuyor -
dun. Çok acele ediyordu, değil 

• 9" mı. 

Takunyacı §Upheli nazarlarla 
Varboroya baktı: 

.. _ Bana neden böyle §eyler 
soruyorsunuz? Siz Jr!mslnis ?" 

Varboro çloetane bir gülüşle ce
vap verdi: 
"- Ben şehirden geldim. Şe· 

birden ayrılan herkesle meşgul ol
mak vazifemdir. Eğer akıllılık et
mek laterseniz suallerime cevap 
verinılnlz ! " 

"- Avrupalı bir bımz mıydı?" 
"- Hırsızdan beter. Y:ınındak' 

kadm yok mu? Onu zorla kaçır
dı!'' 

"- Öyleyse, Allah belAsm. 
venıln. Para c:alan bir hır ızdır; 

halbuki kadm çalan hırsrzdan be
t E rdir ve en bilyilk cezaya mile_ 
tabaktır. Marleınki bir kadın hır

sızıdır, size bütün blidiklcriml 
söyllyeecğim. 

Kendisi o gece a1elaceıe kadınlı. 
gelerek .. Tameslont" istikameti
ne doğru gitti. Ufia vahasma kaç 
l!IU.tte varabileceğini ıt0rdu. Size 
söyliyebHeceklerim bundan 1ba • 

ret." 
Varboro ihtiyara bo1 bahşiş ver

dikten 10nra aynldı. 
Tameslonttan Ufise gitmek için 

muhakkak dağlık araziden geçmi!} 
tir, diye diltllndll. 

Jak dUtUnceaini okumuş gibi ce
vap verdi: 

.. ~ Johansen rtttifi m~mJeke. 
tbı yabancmı!" 

.. _ Yolunu PfJracak ve biz de 

onu ensellyeceiiz!'' 
Kıı:Iaya döndükleri zaman suba

ya öğrendiklerini anlattılar. 

Subay gUleret: 
.. _ Kaçırdığı .kadm ona yU.k ~ 

cak." 
Varboro: 
••- Vakit geçmeden peşine dtış-

meli. Jakı da yanıma alacağım. 

Bana çok fayd&111 dokunur." 
"- Ne kıyafete gireceksiniz?" 
••- Çöl ara plan kıyafetine!" 

Andan iki saat ıeçt:f: 
Kale kapılan kapanmalı: fljen 

iken Marade§terı at 11.StUnde ve IOD 

sistem kara.binalarla mi1cehhes iki 
bedevi dört nala çıktılar. . 

Atlan c;at.!&tJrcuma drilyor • 
Jardı ••• 

Bir hafta ıonra idi. •• 
Varboro her konakladığı köyde 

Johanıenln izi tlltUnde oldufunu 
öğrenmişti 

Son geldikleri köy daflar etejin
de bir .k~dll. 

( D~mt 1'tlT) 

Yoksa ahçı yamağı onun.la alay 
mı etmişti? 

Fakat. buna imkAn yoktu· Bir 
tab'.ekann Elmas ağa gıbi sarayın 
en nüfuzlu bir haremağasile alay 
etmesi kabil miydi? 
Elmasağa taş odalara koştu .. 

Kapıda dolaşan nöbetçiye sor
du: 

- Lukremı hangi odada yatı
yor? 

Nöbetçi k6§edeki odayı göster-
di: 

- Şurada. .. 
- Anahtan sende. mi? 

- Evet ama, kimseye veremem. 
- Ben hamriden geliyorum. 

Kenci!line bir ~Y sorac:almı. Ba• 
na imachn yok mu? 

Nobdçi birdenbire fazla dO~ 
nemcdi·.. anaht.an çıkardı.· kapıyı 
8'U: 

- Buyurun alam-• 

P A BE R - Akşam postam 

Raskatov Kirillovun çalışım~· 
odasına bir bomba gibi gırdi~i 
zaman, Kirillov memnuniyetsiz. 
ilkle yüzünü ek§Hti : 

- Seni de hangi §eyUm getiı • 
di? Alem çalışıyor, halbuki sen 
İ.§siz güçsüz dolaşıyor, mani c. 
luyorsun. 

Yüksek adalet 
Raskatov,ev sahibinin g&sıe:• 

diği memnuni yetsizliğe aldırış 

etmeden, kendisinibir koltuğa at. 
t, eldivenleriyle dizine vurdu ve 
18lık çe.lmaya başladı ••• 

- Çalışıyor mUBun? Senin -. 
c;in fen~. İşte işsiz İf adamları 
hep böylesiniz. Can sıkıcı buda. 
lalıktan başka hiç bir şey ifade 
etmeyen kağıtlanna bumunu so
karak çalıştığın şu dakikada ha
yat senin burnunun önünden a. 
kıp gidiyor! 

Evsahibi, misafirinin böyle ·s
teksiz kabule gUcenip gücenmi
yeceğini ümit ederek, somurt~u 
ve sesini çıkarmadı, fakat R~. 
katov başka tıynette J>ir adamdı: 
O tatlı tatlı gerindi, ıslıkla 

"Karmen" den bir hava çaldı 

ve birdenbire, gevrek gevrek 
güldü. 

Evsahibi Kirillov, somurtm~k
ta devam ederek, ona yan gözle 
baktı: 

- Ne oluyorsun? 
- Limonov'u biliyor musun? 
- Garip bir sual. biliyonı:n 

tabii! Dostumuz ve ahbabımız. 
- Orası öyle, ahbap! Şu dı. 

kil ıda onun suratına bw1.kma.k 
isterdim. 

- Kirillov, i::ıt.emiyerek alaka
dar oldu: 

- Limonov'a bir ~y mi ol • 
mı.ı~? 

- Of. susmak elimden gelmi-
yor!! Vallahi söyliyeceğim. Fa. 
kat ... Umıt ederim ki bu aramız
da ka!acak? 

Krillov anl~ılmaz bir şeyler 
l}omurdandı; bunlar "~i. ca
npn... "tıe:• "11ırlarmla ·cebenu~ 
min dibine git. .. MAnasma &rma. 
bilirdi. 

Fakat Ras1tatov anlatm~k ar. 
zu.siyle öyle kıvranıyordu ki 
şüpheli homurtuyu yemin ola; 
rak kabul etti. 

- öyle ise dinle! Lumonov'un 
karnı Olga Mihaylovna f ev kala. 
de bir mahltlktu:, değil mi? 

- Hım ... Fan.edelim! Bundan 
ne çıkar? Limonov'a gıpta ede
riz, ve o kadar. 

- Hayır, birader, sen bu 
safsataları bırak!! Şimdi artık 

Limonov'a değil bana gıpta et. 
men llzım! 

Kirillov oturdufu koltuktan 
fırladı: 

- Bu sözlerinle ne demek lı:
tiyoraun? ! 

- Dem~k ist1yonım ki o çok. 
tanberf benim hO§Uma gidiyor
du ... Y~ni, bittabi, pek öyle aşık 
falan değildim, eh igte §Öyle 
böyle... O benim için bir nevi 
lezzetli lokma gibiydi. Onunla 
pek fazla alakadar olmadan. 
tenbel tenbel kur yapıyor, bun. 
dan bir netice elde edip et~iye-

ceğimi kat'iyen düşünmüyordum. 
Halbuki bu gün, sokak~ kendi
sine rastladım ve birdenbire ka. 
famda oynak bir fıkir parhycr: 
Daha enerjik adımlar atmak ... 
Eh, IJUradan buradan konuşma
ğa başladım. Bugtiıı isim günüm 
diye bir yalan attım ve bunun 
şeref ine bir kadeh, §arap içme. 
ğe ilma ettim. Bir lokantaya 
gittik, prsona göz kırparak, 

ayr! bir kabine ietedim, ve ışte ... 
Masum buselerle b&şladİ. Halbu
ki nasıl neticelendi... Ha, ... a., 
ha! Şu Limonov ne zavallı a. 
damcağızmış! Şimdi onun yüzU
nu görmek isterdim. Acaba ....&. 
datılan kocaların suratları nasıl 
oluyormuş? 

Kinllov, tehevvür ve teheyyüç 
içinde, odada dolaşmağa baş

ladı: 

- Bana bak, Raskatov ! Fa. 
kat bu yaptığın çok fena bir şey. 
Limonov senin dostun ... 
. - Yavrum!! Bunun bu işle 

ne ala.kası var? Dostluk başka, 
halbuki .. Halbuki güz.el bir :ca· 
dm daha başka ... 

- Fakat, sen onun ~ile yuva. 
sını kirlettin!! 

- Bunlar filozofi. Turg~ 
nev'in çam~ırları. 

- Sen onun dostluğunu, iti. 
madmı suiistimal ettin! ... 

- Vay, vay! Yeşil otlakta • : 
yaz koyunlar otlat ~, penbe ço. 
ban! Bırak bunları! Sen dehşetlı 
h~~asmışsın, Kirillov, sende 
böyle bir şeyin mevcudiyetini 
kat'iyen tahmin etmiyordum. 
Şimdiki hayat çok acı bir haki
kattir. Umumi §iar: Ayağına 

gelen n;meti tepme! 

Kiri1l<ı1'c. ~ ... ~IDl'
susuyordu. Sonra, birdenbire, 
titrek, acayip bir sesle: 

- Demek senin fikrince en 
iyi ahbabının karısını ba§tan 
çık~rmakta hiç bir mahzur yok? 

- O, ne yapalım, kardeşci

ğim ! Evvela can, sonra canan! 
Kirillov ansızın yerinden fır. 

ladı ve, Raskatov'un eline sarı
larak, büyük bir hassasiyetle 
sıktı: 

- Teşekkür ederim. dostum!! 
Vicdanım ne kadar mlısterih ol· 
du, bileen, toınmin edebilsen!!. 

Raskatov hayrete düştü: 
- Ne var? Ne demek istiyor. 

sun? 
- Ah, Raskatov, Şu son za

manlarda nasıl vicdan 8.zabı çek
tiğini bilsen. 

- Hiç bır şey. anlamıyorum! 
- Senin aözlerine bakmu 

~na ne kadıır güç. ne kadar '!.. 
ğır geliyordu!.. Fakat senin :ti
rafm ruhumu ezen o koca.ır.:>"" 

taşı kaldınp attı. 

- Neler de saçmalıyor. adam
cağız! Ne oldu yahu, onu söyle. 

KiriUov'un sesi istikrahla, h "'-

_ Topkap·ı Sarav,ın0 · gıren · ~-

CASUS . LUKREÇYA 
Dcirduncu Murad c1evrinde bir Verıedılı: !Sval esinin ·kıtı 

Yaıan: İSKENDER F. SERTELl-- -
.135. 

Elmas ata içeriye ıırınce Luk• 
reçya !evinmi§ti. 

LUKREÇYA,ELMASACAYA 

NELER ANLAATIYOR? 

-Ah aiacıiun, beni bir kere 
olSUn görmek istemez misin? Çok 
bekledım sjz gelirsiniz diye .. 

Elma-: ağa şaşaladı: 
- Vallahi haberim yok, bura

ya gelişinizden! ... 

- Aman, nasıl olur. afacılnn? 
dördüncü gündür ki, ben bUrada 
inllyorum-

- Tuhaf şey! benden sak1amış 
olacaklar. Şerefsizim eğeı haberim 
varsa· 

- Tahmin ederim sizden sakla 
dıklattnı· Fakat, görüyorsunuz ki, 
ben şirr.di taş odalarda yatıyorum. 
Beni bu hale düşüreni tanımak is
temez misiniz? 

- Tanımak isteme? olur mu· 
yum? Zatışahane han seierine çı
karkeı bana: "Lukreçyayı bulur
larsa. !-ana teslim etsinler. Ben 
gelinceye kadar onu hoş tutu• 
nuz!., dedi· Gözlerim hep yoliarda· 
Sizi Lekledim, durdum. 

men hemen veodile çınlıyordu: 
- Bana bak Raskatov! Sana 

her şeyi itiraf edebileceğim için 
son derece bahtiyarım! Ah, 
Raskatov, bilki ben de senin 
Limonov'a oynadığın oyunu ay
nen sana oyn.;:.dım. 

Raskatov, kendisini bir şeyde:ı 
korumak ister gibi, ellerini ileri 
uzattı ve yerbıde mıhlandı 

kaldı: 

Solgun ve titriyen dudaklarmı 
kıpırdatarak mırıldandı: 

- Sen... Sen ... Dur! Bununla 
benim karım Kat ya 'yı mı kaste
diyorsun? 

- Evet!! Tövbe ve istiğfa.r e. 
diyorum. Fakat ne yaparsın. 
öyle bir an geldi, bir fırtınadır 

bizi hortumuna aldı uçurdu. 
Halbuki senın karın nadir bulu
nur gii7.ellerdendir. 

Raskatov. vurulmuş vahşi bir 
hayvan gibi, inledi ve ayakta 
dur~cak kuvveti kalmadığından 

kanapeye yığıldı . 
- Ve sen ... Sen bana karşı bu 

şekılde hareket ettin, · ha? Bana, 
en iyi d06tuna karşı? 

- Sen Limono~a aynı şeyi 
yaptın ya ... 

- E, Limonov da Limonov ... 
Şimdi ·beden bahsediyoruz, Li. 
monov'dan değil!!! Aman ya
rabbi, Allahım Ne alçaklık ... 

Kirillov soğukkanlılı1·'a: 

- Neden? diye sordu. Da'ha 
biraz evvel muvaffakıyetindeıı 
dolayı kabına sığamıyan sen de. 
ğil miydin? Bır.:.k ben de sevine
yim. 

- Lanet olsun sana! Sen be. 
nim aile hayatımı mahvettin. 

- Bırak bu~tij.rgenev'in 
saçmalar bunlar. 

- Yaptığın yetmiyorm111 gi
bi bir de alay ediyorsun, sen ki 
benim en yakın d06tumaun!t. 

- Ye~il otlakta penbe k O;}':Ull. 

lar. Hayat. azizim, çok acı şey
dir. Bu devir öyle devir ki aya.. 
ğına gelen nimet tepilmez. Bun
lar gene de senin filozofun, rı 

bırader. 

Raskatov birdenbire koltuk. 
tan kalktı; penbe, tombul yüzü 
kanştı ve kül rengi oldu ... 

Kelimeleri, boğazında kalan 
lokmayı yutar gibi, güçlükle te
laffuz ederek, kısık bir sesle 
söyledi: 

- Öyle ise dinle, sen! .. "Dost" 
Olga Mihaylovna'ya dair söyle. 
diklerirnin hepsi uydurmadan i· 
barettir. Aramızda biç bir şey 
geçmedi!! F~la muvaffakıyetle. 
rımle öğünmek istedim, o kadar. 
O benim için_ senin icin olduğu 

gıbi, masumdur. E? Sen, §imdi 
ne söyliyeceksin? 

O boğazında kalan • tehev ... ~r 
tUkrUğünü güçlükle yuttu. 

Kirillov'un yüzü sevinçle par
ladı, ve o, Raskatov'un yanına 

- Benim başıma bu felaketten 
getiren. va!de sultandır. Benı pa• 
dişa:ıtar. habersiz olarak Recep 
reis ii:ıminde biriyle nik~hlamı,tı. 

Böyle bfr dolapla saraydan uzak· 
laştırJııar. Aylarca lstanbulda 
sürtt=im .. semtten semte, maha.le
den mahalleye dolaştım· 

- Neden saraya gelmediniz ? 
- Gelemezdim. El altından h ... 

berle.- gönderdim· Haber getiren 
adamların kollannı kesmişler. 

tehdı! etmişler· Derdımi bir türlü 
buraya duyuramadım, ağacığıınl 

Son ı:ı. ~~ar içinde öyle sıkıntılar 

çektim ki." 
E!ma~ ağa mütemadiyen başını 

sallı yarak: 
- \ ah Vah. yazık olmu~ size 

sulta·um ! Vallahi bizım bır şey

den lıa~rimiz yok. 
diye söyleniyordu. 
L~eçya başından geçenleri 

anlatmadı. Sadece kendisine o
mal çelebinin musallat olduğunu 
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ko~rak, teşekkür etti ve onun 
elini sıktı ... 

- Sen .•• Yalan söylemiyorsun, 
değil mi?! Aranı7.da hiç bir şey 
olmadı?! Oh, çok şükür, çok 
şükür!! .• 

Reskatov kaşlarını çatarak: 
- Evet. .. dedi. Madam Limo. 

nov ile aramızda hiç bir şey ol
madı İtiraf ediyorum! Yaya:1 
söyledim. Fakat sen?! Sen? Bir 
yılan gibi evime sokuldun. karı. 
mm başını döndürdün, benim iti
madımı suiistimal ettin ... 

Kirillov neşeyle gUldü ve Ras. 
katov'u kucakladı: 

- Senin karınla benim aram
da da hiç bir şey geçmedi, azi. 
zim ! ! Yemin ederim. Limonov'::. 
karşı alçakça hareketimden do
layı seni cezalandırmak istedim. 
Kaıerina Georgiyevna'ya dair 
söylediklerimin hepsi yalan, bu 
iğrenç sözlerden dolayı o beni, 
inşaallah affeder! 
Rask~tov'un altüst olan çehre. 

sini derhal gü?.elleştiren penbe
lik tekrar belirdi. 

O, acele ederek: 
- Ya? Sahi mi? dedi. Ciddi 

mi söylüyorsun? Seninle Katya.. 
· nın arasmda hiçbir şey geçmedi
ğini sahi mi? Bu sözlerini ye. 
~inle teyit eder miain ! 

Kirillov, misafirin gözlerinin 
içine bakarak, ciddt ve namu. 
k~ bir sesle: 

- Annemin başı için yemin c. 
derim, dei. 

Misı.firin yUzU tekrar ~yle 
parladı, ve dudak ve yanaldarm
da güller açtı. Doğan gilnee te 
böyle bir anda, o zamana kadar 
karanhk1ara gömUlerek uyuyan 
peyzajı böyle gü7.elleştirir. l 

bir kaç dakika evsahibinin yüzü. 
ne baktı, sonra dudaklarının k"'
narları titredi ve o öyle müth ş 
bir kahkaka kopardı ki yaslana.. 
rak kanapenin arkasına dayan-

. mafa mecbur oldu ... 
Evsahibİ bile korktu: 
- Ne var? Ne oluyorsunr 
- Ben ... ~. dayanamıyo. 

rum... Yahu, ben Limonov'un 
karısına dair sana gene yalan 
söyledim. Oldu, azizim, bepei ol
du! ! Ben seni denemek istedim, 
- of, dayanamıyorum gülmekten 
katlanacağım -yani seni kanm 
Katya hakkmda denemek Jste. 
dim!! Ve madem ki evimde her, 
şey yolunda gidiyor, al sana 
öyle ise! Limonov'un kanal ile 
şarap ta içtik, öpüştük te!l Ve 
saire .. Halbuki sen !:>ana yemin 
ettin Seni, kurnaz, seni. Doetu
nu korkutmak istedin, ha?! 

Onun biraz evvelki korku 
deminden eser bile kal.mallUff.ı. 

YüzU neşyle parlıyor, gözleri 
muzafferiretıe yanıyordu. 

Kirillov tiksintiyle: 
- Biliyor musun? .. dedi. Git! 

Budalalıklarmla çalı91nanıa m~. 

ni oluyorsun. Haydi bakalım, 

yallah. 

söyLdi. Çünkü, Cemal çelebi sa· 
raydan kovu.muş bir adamdı· Luk 
reçya tütün kaba~tı onun om~ 
lannn. yüklemenın yolunu bulmUt-
tu,. 

- Bana biıtün bu fenalıklan 
Ceımı Çelebi yaptı, ağacığım! A• 
sesba.şı ile bir oldu, baskınlar yap 
tırdı· .l:Stnim haysiyetimle, ~refim
ıe oynadı· Padişahın hukukuna 
hiç ni.ırmet ve nayet etmedi· 

deci Elinas ağanın gerçekten 
bumaı<:lan haberı yoktu· 

- Sözlerinizı dikkatle ~nliy~ 
rum. .. ve dinledikçe aklını duracak 
gibi o.uyor. Ah, ne olurdu, pmdi 

ıatiş:ı.hane burada olsaydı... 
diy~ cevap verdi· 

Lukreçya: 
- Bctyram paşa burada }'Ok

mu? 
diy~ sordu. Elmas ala bqm 

salladı: 
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