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3Cet aAşam : 
..., - _..__, 

Tuhaf bir 
Mantık 

Şimdı Bul"'aristandan tuhaf bir 
f '")at geldi: Yugoslavlar b~-ı 
Bulgar Şehirleri iizerinc bomba 
abm lar. Bulgarlar tazr.lliim (
eli) orlar, protestoya kalkıyor
Jıır. Romanyalılar da ayni vaz•
l tt . Bu ne garip ml'lntıktır! 
Yugoslavlar Almanlardan ve 
ltal,>anlardan öğrendiklerini tat
bik edi~orlar. Yugoslav tayyr. 
r 1 rı Bulgar ve Romen tor
rnklannın üzerinde uçarak biı
ka<: bomba atmı !arsa bunu Bu'
gar v Romen milletine dil • 
manhklarmdan mı yaptılar? Ne 
g zer! 

Yazan: 
Blıeyba Cabit1'alçm 

SAYI: 3278 

Yugoslav 
tebliği: 

BDtDn 
CEPHELERDE 
vaziyet 

lehimizde 
1 Alrranl2r 
büyük zayiat 

• 
verıyor 

Almanlar durup dururken, ken• 
dl büküm \ e nllfuzlan altına. gir
lllc,'4 zilletini kabul ctmedlklerin· , 
deıı dolayı, l'ug~la\'ya.ya saldırı• 
Yorlar. Sabahlt>Jln erkenden en 
alır tayyarelerlyle Belgrat kale· 

Belgradın 
·· m ühim bir 

kısmı 

harap oldu 
\'" agoııav mim a

llalit nazırı , 
llomıardımularda 

ildi 

al ( !) üzerine gclert'k Sırp kadın 
\'e eocaklamu ölüm \e matemle 
kartılqtmyorlar; yıkıyorlar. yakı· 
Yorlar, öldürüyorlar 'e iftihar e
dlJorlar. Fakat bunlara ehemmiyet 
•enneylnlz. müsterih olunuz. mt
ler Yugoslav milletine düşman de
tudtrı Onan hiddeti ve harp ilin 
etaneaı birt.kım politikacılara kar
Ildır. O Yugoslav milletine dost
'-r, on.lan senr! Çünkü vatanla.n 
1111 eevea ve milletin 1ercf 'e na• 
..._. oliaefınlyea devlet ad&ID"' 
........ •alp-ten 11ıOnra Vuı;o
.._ ......,.. .... , .. eSlr 'iilM 'bl-
~ ömldlndedlr. Şimdi ona 
'°9tlaldu bahsed.I) or. fakat ras· 
!it~ gayrlmuharip \'ugosla\ lann 
'-tına bomba yağdanyor. 

Almanlar ayni t<-c:\\ tizU 1 unan 
llıilletlae karşı da re\ a. gorüyor
lar. Ora)a da ölum, ate \e kan 
köttirUyorlar. Bununla iftihar etli· 
Jortar. t'akat Hltlf'r onlara da te
llılnat veriyor. Bu ölenlerin ne 
ehemmJyeU \ar, Jo'ühttr Yunan 
lllllletini IM!\Crl 1şte gözleri yaşlı 
-.ıar, babala.r, çocuklar 'e ilıti• 
tarlar için bliyUk t~lli. Ultlcr 
\'anaa mlllctlnl seH·r, fakat 1·u
llan milletini mah\ etmek için hü· 
tuın ederi 

İtalyanlar da Mısırda Arspla.nn 
~ bomba yağdırırken, Mısır 
lepraklanaı çlğncnu•ğe kalkarken 
•mı nakaratı tc':>rsr ediyorlardı: 

'Ati na, 9 ( A.A.) - B. B. C.: 
Röyter muhabirine, göre, Yu. 

goslav radyosu dün aşağıdaki 
resmi tebliği neşretmiştir: 

Bütün cephelerde vaziyet le • 
himir.edir. Düşmanın da bU.dir • 
~ oldµiu giqi, taamızlai'l_bQ • 
Y\D bir Bldf cf8 .... r ..... 
mız tarafından J>UaldlrtlllmUe. 
tür. Düşman ~ bllyt1k myia -
ta uğratılml§tır. 

Yugoslav bava kuvvetleri şa -
yam takdir bir şek.ilde dövll§ _ 
müşlerdir. 
BELGRADIN BOMBAR.DMANI 

Atina, 9 ( A.A.) - B. B. C: 
Röyter muhabirine göre, Yu -

goslav radyosu dün Belgrad U -
zerindeki lman hava taarnızla • 
rırun şiddetinden bahsetmiştir. 

Radyo bombaların husust i . 
kametler üzerine atıldığını bil • 
dirmiştir. Şehrin büyük bir kıs
mı harap olmWjtur. Yugoslav 
münakalat nazırı hava taarruz -
lannm kurbanlan arasındadır. 

(De\'Ultı 4 tlnctlde) 
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Balkanlanla en 80ll lııan>kttı shteren harita: l"as•la1larm cıııınuM SırlMıırta nclan \'t"kUme ... ri üzerine Alman mo~r. 
Hl kuvvetleri Yucoelav arazhlnden de Yuaan &opratma prmlş, Doyranı lfpl edfırek Stüalfe ctotnı Mrkmııtır 
DlteJ' bir k ol da Vanlar v11cl111nt" cJotra ilerlemeye çalıfa.ktadır. Bu kol Yunanldarla 'l"ug08la\·larııı Vanlarda· 
mu,.....ı.ıanm keı.Uktea llObra Aftla wtluk lladoduna .anhak ~ftnl ıaktp etmektedir. 

Vunanistan.a 
Her gün geni 

lngiliz 
kıta/arı 

çıka1ılıgor 
Banlar J81paze 

ıellUade rarııarall 

Evvelce teshil 

giriyorlar 
LttrtMa, 8 ( A.A.) - Röyter a

jansmm YunanisündaJd fngllız 
kuvvetleri ne7Jdinde bulunan bı:.
susi muhabiri bildiriyor: 
Şimdi Yunaniatanda bulunan 

İngiliz ve imparatorluk kuvvet. 
Ieri icabeden sevkülceyş nokta
larını işgal ederek müttefiklerine 
lüzumu olan · yardımı yapmıya 
hazır bir halde bulunmaktadır
lar. Her gün yeni kıtalar gel. 
mekte ve bunlar karaya çıkar 
sıkmaz evvelden tayin olunan 
mevzilerine yerleşmek üzere -der
hal yelpam şklind · yayılmakta
dırlar. 

HIU llllllllllll l lllllllllllll l l l il l lll il IJU81 

Almanya 
Maıaden edllea 
gemiler :rtıladea 

Ameri~aya daha 
şiddetli bir nota 

verdi 

Alaerllra 
Umanıanadald 

Kiel 
Yüzlerce İngiliz 

tayyaresi tarafın
dan boinbalandı 
Londn, 9 (A. A.) - HavM -

Telemondü.1: 
Salahiyettar makamlar Kiel, 

Bremenhaven ve Emden üzerine 
yapılan ha va taanıızlarma yüzle~ 
ce tayyarenin. i§tirak ettiğini bil. 
dttnte*t.edlrler. :au taa.rruı §imdi. 
~ ~ 19.-ıanıarm n kuwe~ 
U1Mtiid~ 61Kydl. Rıtva mtıkem
meldi: Btltiia tayyareler enelce 
tayin olunan hedeflerine jeabetler 
kaydetmielerdir. 

Yunan cephesinde 

·Alman motörlü 
kuvve Heri 
Doryanı 

işgal ettiler 
Selialk i ıt!kame
tfnde HerHyorıar 

Struma vadisinde ve 
Nevrokop sırtlarında 

Çok kanlı 
muhare

beler 
oluyor 

150 Yanan askeri 
A lman kuvvetlerini 

Str11J11ada nasıl 
durdurdular 

AUna 9 (A.A.) - B.B.C Yunan 
tebliği: 

,Alman motörıu kuvvetlen SelAni , 
lltikameUnden tehlikeli bir llerleylıo1 
yapmaktadırlar. Almanlar p.rkl ?rfo. 
kedonyadakl kuV\'etlerle Yunanlstanu1 
dfl'er kıımunm muvasalsmr kcameğe 
muvlLffak olmU§laı ır. Doyrn n iıog ı 
edllml§tir. 

Pupel mmtakamıda Yunanlılar 9a. 
yanı takdir bm.JcahramanJıkla kendı. 
lerintlen adet, sillh ve malzeme ıtı. 

barile il6Ulıı olan dU,~ kuvveUeıı
ne mukavemet etmektedirler. Yuna • 
lılar dü§manm ilerlemesine saatlere • 

(De\•amı 4 üncüde) 

lngiliz başkumandanJığı daha 
şimdiden A vnıpaya çOk kuvvet!i 
bir kara ordUBU yerleştirmiş ı>u.. 
lunuyor. • 

39 Danimarka 
vapuru satın 

· alınacak 
Baıweıt rarm 

mecllH 11ır ıa,uaa 

verlror 
M~ bir akma manı%. kalan IUel Umanmdan Diı' Alısıra karşı değil Mıı:ıırdakt İn~oi

llıJere ~ barbedh orlardı ! On• 
'- Araplama \e 1\llislümanların 
tloetu idiler. Fakat mezarlarmı bir 
.. e\' el kazmak ~in en aAır tay
hre bombalan kullanıyordu. 
Şimdi BalıtarlstanC:an tuhaf bir 

feryat geldi: \"uıtosla,ıar bazı 
ltatga.r tehirleri üzerine bomba atı
~. Bulgarlar tazallüm ediyor. 
l&P, protestoya kalkıyorlar. Romaı • 
>'..a.Jar ila ayal 'azlycttc. Bu ne 
"'9p mantıktır! Vugosla\•lar AI
-...ıan1aa ve 1talyaulardan öKJ'en· 
flkıerlal tatbik ediyorlar. Vugo.. 
'lav *-yyarelerl Bulgar 'c Romen 
~raldanam üzerinde nçarak bir· 
~ 'tomba atmışlarsa bunu Bul
~ wı Romen milletine düşman· 
........,.dan mı yaptılar? Ne gezer! 
~ Balgar mllletine ebedi bir 
~ mifaldylc baMlı değil mi
~? Baıikan mlsaldylc Roman
~ •lltteftkl bulunmuyorlar 
,.., .. , O.larnl dü"8anhklan Bul
.-. ve ltGmen t.opraklanna yerle
~ ondan t llK08la\ J &.) a hücum 
~ !Dtiiterek dli!Jlllan Almanlarn 
~ ve attlklan bombalan an
~ Ahnmnlarm baııımda pa.tlatmak 
1ıllJ IMavenaltlerdlr. 

Macarislandaki 
İngiliz elçisi H:ıftalardanberi asker, mabe

me, nakil vasıtalan, mühimmat. 
ve di~ muhtelif maddeler yük

lngiltereye dönmezden ıu vapurlar fasılasız surette Ak. 
önce Moakovaya gidecek denizi aşarak ma1F.e1De ve asker

den mürekkep hamulele.rini. hiç 

V~ 9 (A. A.J - B. B . 
C: Reisicumhur R,uzvelt per"Mlllbe 
gUnU meclise, Amerikan limanla. 
nnda demirli hulunarr 39 Dani
marka vapurunun aı,.tınalmmalan 
hakkında bir proje tevdi edecek
tir. Ruzvelt dün gazetecllere ver
diği beyanatta Da.füinarka· sefiri • 
nin bu satışa riza göırtermif oldu. 
ğunu bildirmiştir. 

Adisababada 
Parti ırapaada 

Bir çok HA Rı· c·ı vE 5 

İ talyan 'I VE K ·ılı· 1 

......... bu mantığı kabul cı-r-- oöz•••lnl iptida 
IUderllıe kaldınp: Sizin ekti· 
1ü biçiyoruz diyerek kt>ndl
tefek.ldlr ctmelldlrlcr. Son· 

~=erini kenıtllerlne çe\irip 
llıia..~ ı bir dü,.ünmelldirlt'r. 
~ doethık maahetlenamcslle 
~-olhia bir millete lllieum e
~ 4 ......... lnn"\eilertnı kov

"'19 seve ~llyt'n bir Baf. 
~ ..... '""""" nadan başka n 

JeWJh•! 
lll8eJla <Walt y ALÇIN 

Yagoııavradald 
laglllz elçlll 

sat ve ıallm ... 
Londra 8 (A.A.) - Röytertn diplo. 

malik muhabirinin öğrendftine göre, 
Yugoslavyadaki İngiliz elçi.il cainp. 
be1l tıe elçilik azaamm hepal ''Yugoe. 
lavyacla blr mahalde., aağ ve aaum. 
dlr. campbell ve arkadqları, Yugoe. 
lav iıllld)metl lle beraber Belgradı 

terket.ml.§lerdlr ve balen, emniyet ae.. 
bebler! yüzünden ifşa edilmlyen bir 
mabalı:lc bulunmaktadırlar. CUnpbeJJ 
bu y<!ni mahalden İngiliz ha.r1c1Je91 ı. 
le tenıaa. muhafaza etmektedir. 

EVVELA MOS&OVAY A.,. 
Budapet&e, 8 (AA.) - otrenudl. 

~ne güre. Macarlstandakl İngiliz dip. 
lomatlk heyeti, eğer yol bl1& açıka 
cvvell :Moskovaya gidecek Ye bll&bJ
ra buradan lngtltereye dönecektir. 

(Iltn'UIU ' tlnelde) 

,. TUNA., 
YILDIZI 

bir hadisey uğramaksızın, Yu
nan limanlarına c;ıkam)ışlardır. 

Bu Akdeniz ııeferlerl dÜfJJlan denlz.-
aJtılan ile tayyarelerinin mevcudiyeti 
ytıztlnden büyük tehlikelere maruz bu. 
lunmaktadır. Fakat 1ngWz donanması 

(Devanu 4 tlnetlde) 

Ruzvelt 2 Alınan gemisiyle 28 
İtalyan gembrintn de devir alına• 
cağını bildirmiştir. 

PASTACI, SIMiTÇi VE 
BOREKÇiLERiN DiLEI LEHi 

tayyareci- ·§ 

1 e r i esi r l 'tnkigif eden siyasi ve i 
a l 1nd1 askeri hadisat ~ 

1 

hakkında g 

1ag1ıız 11ava llanet. izahat verdi ~ 
liri ltlr gtblde . ? 

14 •• ,, .... 
dl1lrdllar 

Ankara, 8 ( A.A.) - C. H. P. 
Meclis grupu umumi heyeti bu 
gün (8.4.1941) Salı günü saat Vi 

Murakabe komiayonunu n yalna mutavaaaıtlaT- • 
dan un almalaTı hakkındaki kaTarı üzerine Stafaniye göre 

de reis vekili Trabzon Mebusu 
Hasan Saka'nın reisliğinde top 
landı: 

Ull ftDAmBINIK ldlBIUTLI 
OLACAillRI IL•I lhOIOllLAB 

Fiyat mUrakabe komisyo . .ı 
bundan bir mUddet evvel börek
çi, simitçi, pastacı v~ bisktl'1,tçi
lere un veren mutav&88ıt uncu -
larm kir niabetini tayin için yap 
tığı bir toplantıda bu mutavae • 
artlara yüme altı kar vermeği 
muvafık görmüştil. Aradan iki 
hafta geçtikten 10nra mutavaa • 
.utlann ma:ru.a ltaeıine .... 

misyon ikinci bir toplantı yap -
mış ve bu defa da mutavassıtla. 
rm kArmİ, yan y&rfYlL tenzil e
derek yUZde ~ indiniıiştir. Yal 
nız.-komisym bu karan verirken 
bunun yanma fU şartı da il!ve et 
mittir: Börekçi, simitc;i, pastacı, 
biekUvicl ve emsali unlu mamullt 
yapanlar için bundan aoma 1111 

"*'-'"'~' 

Derae 
ıtaıraaııra geçti 
~ airobl, 8 (A. A.) - Bugün 

neşredilen resmi tebliğ: 
Evvelki akşam Adisababa)'a gi

ren ileri kıt.alarm arkasndan gelen 
cenup, prk ve garp Afrika kuv. 
vetleri şehri 6 Nisan pazar günü 
t.amM>iyle işgal etmişlerdir. ttaı. 
yan memurlar ıehrin bqhca sf•ı
visleriııi olduğu gibi teslim etti' • 
l"rinden hiçbir hldi&e olmamıştır. 

- (l>E'v9mJ 4 tt1K'Jldfı) 

Celsenin açılmasını müteaktp 
kürsüye gelen Hariciye Vekilı 
Sükrü Saracoğlu son günlerde 
inkişaf eden siyasi ve askeri ha. 
diseler hakkında beyanatta bu-
lunmWJ ve bu izahatı umumi he. 
yetçe tasvip '>lunarak nızname
nin diğer maddesine geçilmiştir. 

Bu madde Kütahya Mebusu 
Alaettin Tiritoğlu ve Bursa Me
busu Nevzat Ayas'ın asker aile. 
lerine yardım hususunun kam~ 
laştırılması hakkQlald takrirle
ri vardı. He)!ıetl umumiyece bu 

(neyanu 4 UJMMde) 
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41 T ARIHI DENiZ ROMANJ lskldar ve ....... 
"... Arkamızdan geliniz, ıizi reisimize götürece
ğiz. Eier dedikleriniz doğruysa ve Hriıtivan de
iilaeniz aziz misafirimiz olacakıınız. ! .. Razi ta
nın vüzü güldü. Koç Ahmedin elini tutarak ııktı: 

llaıalarıada 

Pazar günü pasif 
korunma denemesi 

yapılacak "Gürdün mü, artık kurtulduk! ••. ,, 

Ga!'r'sta Ali: 
- ~!Lhflf btrakmıyalmı, bizim • 

Jdlerı görllrsek ıtaret veriria. 
Dcdl Bu fikri Rozita dolru buJ. 

madı: 

- Sahil yolu tehlikelidir: do • 
nanms n kadar yakmdan geçmes .• 
Uzaktan glirse bile tanımaz ki 
ŞimdJlik her ,eyden evvel dağlar
da lz'm'zi kaybetUrmelr lbımdır. 
Sonra bir flrsat bulunur. Bele lb. 
tiWcf müalilmanlara tesadnt eder 
aek blae her kolaydJlı yaparlar; 
cıalar TOrkler:l çok eevlyorlar. 

- Dofru .CSylOytır! 
Ba l6s llKoç Ahmet l&ylemlfti. 

A)'llf Alllanda yamaca y&alaD.Dllf 

1ıir köy, yolun Denılnde otlryan 
IQ d&rt at ve kmralr görmUttn. 
Dardu; kerı ı.m attan indi, Rozita
~ bindirdi, aonra at1arm yanma 
koftu. En genç ve çevik ıörllneDi 
J"'Jraladr. Ayafmdald ipi teati; 
711lar gibi aizma taktı, bir mg • 
ra)'!fta bindi. Tel&tla batıran bir 
llöylll çoeufuna, kopıı9v ortalıfl 
te!Ata veren Dd Jradma aldırma • 
dan dörtna stlrdtl; fimdl daha 
b.mlı ve rahat gid"yorlardJ. 

tJrt saat 90nra dar bir bofaııdan 
~yorlardı. Solda blr dere bll)11k 
Piıltılar'la akıyordu. Anmmı bir 
gtlrftJtü old11, kayalık " dik ya -
maçtan ....ıı bil~1lk bir tat 111~ 
landı. Ayni zamanda tqm gertmn. 
de Endllıtls muharipleri kıyaf e~ 

de tlç adam bellı«. lcledlldea 116-
t:I balirch: 

- Dur! .• 
1 

Arkadan bqka konupnıJar du. 
yulmıca Koç Ahmetle arkadqlan 
cl6nllp baktılar. Ayni kıyafette ve 
tepeden tmıağa kadar slllhlı on 
bet kadar adam da orada görftı. 
ler. Koç Ahmet genç kJla yak1q. 
tı. Elini tutup aıktı. 

-Korkma! 
Dedi. Sonra GullJS AJlye tclrı

llf~ etti: 
- Öndeki tlç Jdfiy! kolaJ"C& hak 

lam' 
- A le etme. Senin ge.lerln 

bnm:uı; Gnunyn ~en • • 
kmıyort1UD, bunlardan blse fena • 
ilk plmes. 
Gen~ kız da ayni fildrdeydl: 

- Bisl bunlar kurtaracaktır, 
anadan gelenleri bunlar tepe!l • 
~~r! •• 
~ A.hm~t ihtiyatı eldea bıraJr

myordu; usak bir ihtimalle de oı.. 

• efer yol lı:eaenlerfn fena mak
•tlan 'ftJWa blr an evvel anla • 
~ ona göre davranmak latfyor. ... 

- Biz lspanyol değilla, müslU -
muıız, TUrkllz! 

Dedi. Kendili arapçayı az bildJ. 
il için Gamaa Aliyi dnrtttl: 

- Myleaene, ıunlara arapça 
91yle. Kim oldufumuzu anlat! 

Mesele anlatıldı. Kaid olduğu 

alqı.lan ortadaki adam 
wrdl: 

cevap 

- .Ana.mnrlan geltnlz; sisi re. 
ilimJze 16ttlrecelts. Eğer dedlkl~ 
rblls dolruyaa ve Hristiyan değil. 
eeım uls mJuf'lrlnuı olacabıım! 

Romtanın yQsO gUldtl. Koç Ah
medln elini tutarak ınktJ: 

- G<Srdün mil, artık kum 1duk! 

Kaid, geride bekHyeııler:ln zabi
t.ine lellendi: 

- Burada pusu kur, ben timdi 
tan kili daha yollarım. Bunlan 
kovalıyanlan etıir ede-, getirirsin, 
teallm olm n ar a ımak yok ••• 

- Baş llst ne: 
Kayanın kenarından geçtiler. 

Koç Ahmet atından indi: sağ elı

nl göğsüne butırdı : 

- SellmllnaleykUm ... 
- Ve aleyktımseLlm. •• 
Ga.mm Alt de ayni tekilde ıu·. 

limlatU 1all ıt ldetlerme göre bı-

rer de ıehadet getirseler mllalll • 
man olduklarına kimsenin şüphe 
etmele hakkı kalmazdı. Bunu En 
dUlüalü sabit de dU1llndU. 

- tıpanyollar çok yalancı, ha.. 
in lnaanlar .•. Her tt!'rlU bileye bq. 

vuruyorlar! 
DiY.erek adetl &ztlr diledi ve son 

tedblrt elden bırr kmadı. 

Blraz aonra birçok çadırlann 

bulunduğu, çoluk, çocuk, genç, ~ 
ttyar, aiWılı, ailllwz birçok halkm 

kaynaştığı kUçUk bir vadiye g~ 
diler. En btlyUk çadıra doğru iler
lediler. Halk ealrler:ln geçtiği yol • 
da iki taraflı diz111yor. merakla 
seyrediyordu. Bazılan hakaret e~ 
mek, k!mbtlir hangi :111lmlln hm. 
cmı çıkannak iaUyorlardı; fakat 
sabit onlara: 

- La. •• La, mUalim. 

Deyince vazgeçiyorlardı; g15zlc.. 
r:l hayret ve merakla bllyUyordu. 

Onlan ıdyab maşlah giymla ~ 
lan beyu sakallı, stıael yllzltl bir 
adam brttl&dı; yanmda ve arka· 
amda derece derace sengin ve o. 
na bemer bir ıekllde ii,yimDJf b1ı 

Jrac: ldtı daha vardı. Birdenbire on 
lardan b1rl kollanıu acıı.rü iler: 
aUldı: 

- Ahmet... Sen defli mJain ! ... 
V93, sen de Alf ha. Sel&monaıey. 
kUm! 

- Ve aleyklbmelAm S-ld .. 
Bnt, biz ıeldUL 

- ~t!'fıll• ~ ~~ .. 
aldnn, Roslta)'I ~mm!. Don 

Alvaronwı Jmmı hemen ~uhm. 
Oma da selAmlıdJ ve fODft laep. 

lilne birden beyu IÜallı stıseı 

ytWll adamı tanıttı: 

- Ebuvahap. Bbim ı:elslm.iz. 
benim dayma. 

Bayatta bundaıı dalaa fyt teea • 
dOf olam•wdı 

Belale de herbfrt lellmlqt:llar. 
l'Alald fırtma blklye8ial ft 80n • 

nki vakalan kıaa ve kE'lkin cQnı. 

lelerle anlattı. Çadırm 6nllndeki 

butr ve mfnderlen oturdular. Ro
slta harem çadırına gönderildi. 
KOQ Ahmet maceranm ebik Jra • 
lan taraflarmı temamlW. Donan. 
manm Malaga tarafma geçtiği <Sğ
renlllnce Ebuvahabm yllrine ay. 
dmlık vurdu. 

- Ah, haber verebllaek... İki 
ytb aile Afrtkaya geomflk lçla ha
sır duruyor. Bisl gölllrt'hJllrlerdi. 

Mlllf'ırtere yemek ve ayran it. 
ram edlldl Bu sırada Ttl!'k donan· 
maama nuıl haber yollanabileceği 
hakkmda konaplc111; hıllllMD he • 
men herkes fJkrtnl .CSyledi. Koç 
Ahmet: 

- Bu iti ben yaparım! 

Dedl ~ten o da bu dallarda 
uzun zaman kalamazdı. O da mthn 
kUn olan en kıaa samanda Aydın 
re• filoeuyla temasa geçmeğe, 
aevgillalni Cualre götlrmete 
mecburdu. Ancak o zan:an kendi
sini ve onu 181Amette bulacaktı, 

( Devamt 1101') 

Vakıf 
Amm Ua Ankaradaıı telefonla ~ 

dırdığı baımak"1ealnde, Almanların 

Balkanlara taarruslarmm Oçllnc11 gu. 
Dil olmaama ratmen a.keı1 bakım. 

EminönU w 'OskUdar kazala. 
rmda gecJea pazar yapılmaaıne:.n 
vazgeçilen pasif korunma te<'.ril. 
besi bu pazar gUnU saat 10 ile 
12 arumda Osküdarda ve 15 ile 
17 araamda da EminönU kaza • 
smda yapılacaktır. 

Eminönünde vapılacak dene -
me esııasmdı Sir '·r i garm"'.;ı.r: 
hiçbir tren hareket etmiyecek . 
tir. lstanbula ge!en trenler de 
denepıenin yapıldığı kaza hudut 

· lanna gelir gelme;: duracaklar . 
cbr. Bu deneme1erde her c;eşit 
pasif korunma ekipleri vazife a
lacak, UskUdardaki denemet.e 
aynca paraşl\tçUlere karşı ela 
korunma tecrUbeei yapılacaktır. 

Mllll ,eııa Çorama 
gittikleri glal 

Çorumlular her ıene 
kutlayacaklar 

Çorum 8. (A.A.) - KUJ1 ŞelhDU: 

ı.met ln~nOntın seçen 88De Çoruma 
pllf l-lrlniD yıldönQmU olan 3 atwıtoa 
gllnUnU anutulmu bir prel ve beye. 

can gtlııU olarak kuUanmuma mecUaiıı 
.on topl&Dt.ımıda karar nrUmlfUr. 

imtihanlar 
&Iaarif vekaleti yeni bir 

• bn °
0 ddi ıza ame gon er 

Jfaarif nkAleU, ortamekteplerle 
u.ı 919 muallim melrtepuertDde yapı.. 

lacak lmtlb&nlara alt yeııt bir lzahna. 
me gehadennlftlr. Bu mekteplerde Jru. 
rulacak lmtlh&D ~ saruret 
.-Udüttl takdirde lldpıı. asadan te. 
pldıtll edebllecelr, 7&1lmJ devlet orta 
mekt.eplertDln «Szlll kumıma ıaUnhulr 
olmak bere, Od uanm da bulunama 
muı blıdDde .naıu ,.idi ,...uıya 

çevrilerek lmtlh&D bir zat tantındall 
J&pllacakttr. 

MzJU lmtuıaDlarıı sırecek talebe 
sayım fuıa olduflmdaa 1111Plara ay. 
nlarak ayn &Jfl ~ lmtihaa ~ 
pılacaktır. 

. 
Ticaret oıraı ... 

1ta1ıadı 
Ticaret nWetl lqe tef)dlAtma 

mer~ut Ucaret ofisi, faaUyete geç. 
mlıttr. orı.a1n 1ermayul 15 milyon ı.ı. 
radır. Ofi8 umum mildUrtl Ahmet C.. 
mll Conk ,ehrimlze gelerek aon bazır
bklarıa meuul olmaktadır. Umum 
mUdUr muaviDJerl Hakla Keçek t.1f' 

De -~ NeV)'OJ'k ticaret mGm...Ulmlz 
Jfumtferdir. OZlaln ltbal&t mUdtırlU. 
tune de Alpulla .. ker fabl'lkam lkhı. 
el m\ldtııllllerlnden Haydar llebmet 
tayin cdllmift!r. ona. htanbulda Kut. 
J1lhaDda çalıpcaktlr. 

Bir ayhk giimrük 
varidab 

Geçen mart a71 tçtnde ~bul gOm 
rtlkhırtnln vartdatt :a mnyon 860 bin 
lirayı bulmuttur. Bu aym Dk hafta. 
llDlda da 640 bin Uralık varidat kayde 
dDmlftlr. 

lktiaat vekili Ankaraya 
gitti 

Aipunudakl tetklklerlDI blttrea 0r. 
tıaat vekW BUanil Çakır, tellrlmlse 
daDmÜf dUD de SGmerbank Ve J!ltt.. 
bankta mqgul olduktan 90nra akpm 
ek8pretılle Ankara)'& dDDmilftGr. 

da.ı vasiyetin mmils aydınJanmamıı harbin yıldmm barbl olmadığını aöy. 
olduğunu. Yugoılavyanm ,tmdiye ke. !emekte Balkanlarda karıılaşacaklan 
dar remnt bir tebliğ neıretmemlf o•- zorluktan takdir etnıif olduklanna 
duğunu, f~ tat tıunwı ukerl bir ketv,. delAtet ettlğlnl anlatarak diyor kl: 
miyete lf&ret olcSutunu, bugUnkU Almanyum mabadı A vnapa ln
hıırpte .Almanyanm bedeft Balkanlar. tasma Uklm olmak. lnıtlterenln 
da devamlı bir harp ~pheat lrunılma- mabadı Balkaalarda Ahnanyayı 
sma meydan vermekılz!n yarım adayı yıpratacak bir eephe kurmak oldu· 
ı.sttl& fllmek oldu~n11 Alman)'& bu- tuna g6re ba~kU harpte arazi 
n•ı yapamasa bundan aoara arkuı kazanmak veya kaybetm :::'k h'.\hls 
kmlmekalzln İngiltere ve A.mertlrada •evzua olunu. Yu•mt!av ordaAn· 
'Ba1kanlara gettrllecıek lmvveUerı. naa l'uınhlarla blrUltttJ her ~-· 
har >in burada ml\zmınıe,ece~. A'• • clf'ft evvel AJ'llavutlu~ ortıv'an 
mıuı hfır!~yealntn bu d~a J&Ptıklan lraldıraralr anlarmda ~ lrttk-

Hayvanlara yapılan 
zulmün . derecesi 

2,5 kiloluk bir cetvel dar besi iman sözünden yaı 
getirdiği halde 

Arabacııarıa kalla ıdılı b1q1lar 
t4Z 11110 t~ırı• ı•ı•ı•• ı 

Bir ayda 98 arabacıya ceza verildi 
Hayvantan Koruma Cemıyeti 1 darbe o insamn göztlnden yaş 

aylık ışumaını yapmıştır. Sokak getirecek bir ıiddette olduğu bal 
(arda oulunan kedi ve köpeklerin de. hayvanlara karşı kullanılan 
toplatt.rıl n•nsmda kullanılan u· kamçılar yuvarlak olurlarsa 35 
sullerin memle!<etimize d~ha lA dört k6§el olduklan ta!:dirde r 1, 
vık ve fenni bir şekile sokulına· üç köşei oldukları takrlirde 73 
sı işi belediye temizlik mUdlr ve mahrut! oldurlan:a 142 kilo· 
muavini Eminin de iştirakile mil gram bır tazyık vUcude getir • 
zakere edilmiş ve cemiyetin vak. mektedirler. Bu tetkik kullanı • 
tile bu maksatla getirtmiş oldu - lan G.mçılarla haY'""dtılara yapı. 
ğu eldivenlerle la"80lar Bay E • lan zulmün d recesini göster • 
min~ gösterilmiştir. mektedir. 

Nisanın 2 inci günü öğleuen Mart ayı zarfnıda cemiyetin 
sonr~ Per~pal~ oteli ya~;z-da hstneeinde ayakta tedavi edilen 
beledıye nı~~ ~a mu.hah. ola hayvanlar şunlardır: 24 kedi, •5 
rak fazla yükbnmıı arab... hay • köpek ve 5 beygir olmak Uaere 
~arma .aza.ı> .etmek~e olanlara 74. Hastanede de iki köpekle 1_ 
ıcarşı vazıfesını hakkıyle rap . ki beygir tedavi ~ilmiş ve mc ı/• 
mış olan 1831 numaralı po~ı.a ·: cut hayv"'1l!arm iki köpekle ~et 
muruna alenen teşekkür edilıneaı '-~r aifayap olmnalardır 
cemiyet mllfettiılerinden birim.. t.=,y 5 • :# _. • 

raporu Ur.eriM heyetçe tahtı La· Hutan~ terkedilen on bir 
ara almmıı;trr. köpekten dokuzu talip olanlara 
İstanbul Bniver.ıitesi Profe • verilmek euretiyle yerle§tiril • 

sörlerinden Bay lzak Fransa hay mf~ir. 
vanlan Koruma Cemiyeti tara • Mart ayı ımfmda Omttvetce 
fından araba havvan'.::ı.n i~in · ıJ 883 hayvan i.:.şe e< ·ı 1iş ve hr. • 
lanılmakta olan kamrılar hakkm rlçte cemiyet mUeftt !eri tara • 
da yapılmış bir tetkiki heyete fından 98 yUk ara asırda fazla 
tebliğ etmhstir. Bu tAl)liğe ~l..-e. hamule görOlerP'lı: """'~lttlmı~ ve 
bir c~vel ile v1lruz iki buruk ·• nizamata muhalif hareket e<,en
lo ı;rrama teka bUl edecek bir "· ler hakkında da -cem zaptı tutul. 
kilde in..Q.n eline vurnlacak bir muştur. 

------:·~---------------------

Pansiyonlu 
ilk okUllar.'."'!'!'-

Portsa tte~i 
kahveler 

Attea1tfara ataedıür 
açılacak 

KimMSiz ve füir 
çocuklar vilayet 

heaabına okutulacak 
Şeblr mecli8SDIJl dQnkU topl&Dtmm

da paulyOD1U Ukblnallarda okutulacak 
taletıe:ıln ka)'lt " kabul aureU bak. 
kında hazırlanlm t&Umatm.meııuı mö 
Z&Jnsres:M tıa.ıl&nmJfbr. Talimatname 
aynen kabul edilmifUr. j 

Bu talimatnameye SÖN; DartııAce. 
aedeki krq&e yetlf!lll7 veya Daı1l1a. 

ceaede bakılarak t&Ull çatma gelıalf 
ı:ıonnaJ ftZlyette olan çocuk'arla 
klmeyU çocuklan kurtarma yurdun,. 

da normal blr duruma ~ler, ana. 
9JS \'9 babaaJa Olanlar 99 baJcacaJı: 

kimaeleri bulunnuyanlar, babe.lan ,._ 
blt, ana.lan fakir dtlfmUt olanlar, 
vlllyet bel!,!buıa panalyonlu Ukokul. 
!arda okutulacaktır. Bu ııenetd bUtçe. 
de bu <'kullar lçln ya1Dm 16 bin ıtrauk 
tahmat ayrddıtmdan. yent yıldan IU. 
baren bu paraıım 30 bin U"'ya çıka. 
rıimuı kararlqtınlmqtır. Bu ...... 
den itibaren eylQl aytarmda vali mua. 
vtnlnln nyuetlnde toplanacak bir llo. 
mtayoc, bu mekteplere strmek tatlyem. 
lerln vazlyeUerlni tetkik edecek n 
yQs gocuk b&klunda karar YeNCektlr, 

Konvansiyonel seferleri 
durdu 

Balkanlardaki h!.l"p dotayısfle 
Avrupa. ile m ... mleket;miE ara • 
sında işleyen konvansiyonel tre.. 
ni seferlerini tatil etmfttir. DL 
ha evvelce de İtalya, Yunanistan& 
taarruz ettlli vakıt Semplon ka· 
tan seferlerini durdurmllfbı. Bu 
hale nuaran, A vnıpa ile rabıta 
deniz v.;ı.sıtalarma jnhiaar et • 
mektedir. 

tı tem edecekleri t.ı.mba ehma
blDr. Bu balomdan Yagoslavlann 
tşkodrayı zaptetmlt olduldan bü
kmdsld hsber kmnetUdlr. Oaı
mllzdeld gllnler içinde harbin ea 
müblni ln!dşallannı da ba mmt.· 
kada anı. k limndır. 

Halen Portaltte mQblm miktarda 
•UJ1Dalllif kahft ftl'dır. Bu kalaveler 
llmrda latlJ9Dlere atılmaktadır. 

T1ca.ret veWeU. mevsutıaıı, kahve. 
lerden memleketlmlu ltball.tta bulun. 
mak tsbyenlere aluedlut ac;malı U. 
bul etmiftir. Ancak bu gtbl 1dıuele. 
rlD navrı.ert muamelealnl ı:u.&t J&pe 
rak kal:ve lthallt blrlltfne evrakt lbı. 
raz ttmelerl prttır. Aynca, Brezilya 
kahve tlrketlne att 30 bin çuval da 
ytıkJeıımlf bulunmaktadır. Bu kabve. 
ıer, yakında memJekeUmm pleoek
ttr. 

Tıbbiyeliler bahar 
gezintisi 

Tıp Fakültesi talebeleri hoca -
larile birlikte 13 niaanda Adaya 
bir gezinti tertip etmişlerdir. 
&baılıleyin hD8U81 vapurla Ada
ya gidilecek Pil jotelde- öğle ye • 
meği yenecek, eğlenilecek ve ak· 
fi.Dl dönüşte Bo~~inde meh
tapta bir cevelh yapılacaktır. 

Sinemalann 
vaziyetleri 

Belediye mhhat lflerl, IU&lye ve 
makine ınOdtbierbaden mtlrellkep bir 
komJaymı, İltaııbuld&ld alnemalarm 
vutyetterlnl tetktJ( ederek raponmu 
allJr.&c1ar makama verml§Ur. Rapor. 
dan •nl•pldılma S6re Be10lta 8eln. 

UDdekl llinenıal&rm nalyett normal 
sMJmtlftUr. lstaabatım dller 8lllllt. 
lerlndekt ablemalarm mGblm lılr im. 
mmm. 1ıu hUIU8takl t&Umatname79 
unun oJmadıtı uııaptmqtır. 

minin IWJMa daldll lılr ...... 
yıkılın .. lalr gla mnellll eeldlnl 
alır. 

Cumlauriyet 
Yunu Nadi. •'AdrtJ&Uk deıDf9l,, 

bafllklı Dl8kalealnde, Yup91aYJ&lllll 
utradılı taarrus mtiCMIDde ebemmt. 
yeU btrlnct pli.na 1eoen allalardall 
blrlD1aı de Adrl7&Uk duml oldıllaDu 
kaJdederek ezctlm1e dlYJW ld: 

.,Yugoela• UDIUl&n matteflklerln 
blrle§lk dents ~rDe lrorlnmc; 
bir hUcum ve savlet kayııalı hallııe 

Vali ve 
kaymakamlar 
aras~nda 

Yeaı ta)'la ve 
••••ııer rapııcı 
Aıık&rad&D blldlrUdilfne gGre ft!S. 

ler araamda yeniden bul &a,1br ft 
n a k J ı ı e r yapılmlf tır. 

Kayaertye Zoııgu.dak valili Halit 
A.kaoy, Zonguldaga Gaziantep vaUa 
C&vtt Unver, Gs.zlalıtepe Erzurum ft 
u.t BQrba:ıeddin Teker, Erzurum& 
Sinop valial FelhtnJ Ural, Slnoba Çc. 
rum nliııl Sal!" Kw ç \e Çoruma da 
lııtaı:ıbUJ emniyet mlldUrll Kuu.ffer 
Akalmm tayinleri yüluek taadiktea 
<;lkml§tır. 

A.ııura vali muavini DUAve nlltua 
tılerl umum mUdUrlllgU ı • ı ml1• 

dUrlUğilLe, em !yet mUdUrlUfril arwJv 
ınilü:lrU Kenan Tuna maluılll ldnreler 
umum mUdUrlllğU}ube mUı:tUrl ğUDe, 

Akdağ lı.aymaka.mı Remzi öz ;ı.n ın--. 

göl kaymakamlıgma,Fataa kaymakam• 
llalil 1 ekln Reytıanlye ıtaymaumlı 

gma. Trabzon ollfu.a mUdUrü Kama 
ıaıı Eruh Erdek kaymakamupa Sa. 
llhll kaymakamı Necati arda! Şar 
köy kaymnkamJığına, ReşadJye kay 
makamı NecaU Göyn\lç kaymakam.IJ 
ğma. Ma:ıyaıı kaymakamı Hilmi Er
zurum mektupc:uluğuna. yJl:eblr 
kaymnkamı Vehbi GUneı KıZJlte~ 

kaymAl.:amlığma,memur ar ıtcll ve mu 
ı.ıme:at umum mUdUrJugtı '1Jbe ff'!le 
rlnden Kemal .,eney Akdat ııa. 
deni kaymakamııgma Hatay ınatyet 

memunı Ed p Boztepe Fatn ka)'JI\&. 
kaml:ı?ma, Sama kaymakamı Necmet 
tm K':.lteı Salihli kayma am ığnıa 
eski t • p a r t a meıctupçu3U Tev. 
tık Eşmeıl Dlyarbakı 

mektupçuluğwıa, Nikear kay 
makuu Hayr· Dişlloflu H.e ad ye k 
makuı.!ığına Nutu.a iş ert umum m 
C:UrU fl\be mUJUrlerinden Nec p $Q 

dan ?liık.sar kaymakamlıtma. Vu: 
kaymakamı A.bduJlab Zeki attım 1f 
lerl ıımwn mildUrıügU dördUacU pıbl 
mUdtlrlCAUne. Trakya umum mutet 
u,ııııt evrak mUdUrU C&Vlt Okyay V • 
1e ka:vzr.akamlığma. Kupmar ka)ma 
.tiJbı ~ Aydın Trakya 1llmtlm 
mtlteıtl§!iği evrak mUdUrlU4'Qne, pt) 
Jttk 114.JJet Me.cıı.at mabaaebe memur 
arm.cl.1' Hilmi Tekec! Karapmaı 

ltaymAkamlıpa Keban kaymakam;, 
Sam "ltlmaz. Manyaa kaymakamlıtı.. 
aa, ~JcUk kaymakamı Nedim K~ 
ban kaymakamııgma. tıqvekA.let ka 
rarlar cıaıresı memurlarmdan Namık 
Bırv9Mi Seydişehir kaymakamtıfmL 

Silvan kaymakamı Halil llUmtaz So
ma .mymakamlığma. mahalli idareler 
umum mUdUrlUğU mUmeyyizlerlnden 
SeUm /A. vbar Silvan kaymak'llm'rtma 
(J(-ml!k kaymakamı Emin Yoakan 
Q6lç11lc kaymakamlığına. Adapaan 
kay:nakuru Ihsan KıJıc; Gemlik kaJ
makamJ;ğma. Yalova kaymakamı N~ 
yazl A.lapazan kaymakamlığına, Sa· 
vur xaynaakmı Nurettin Yalova kay
makamlığına. Urfa emniyet mUdUrU 
Hadi Savur kaymakamlıfma,KGycelfS 
kayınakamı Fethi Buralcçay, Dadc;a 
kaymakamı Memduh KGyce~ kay. 
maka'lUJılma naklen tayin ed11mlfler
d1r. 

Tasdik edilen 
nizamnameler 

Ankaıadan bildirDdig ne göre, em. 
myet tqkflltı memur ve mllatahdem. 
lerlnln kıyafet ve tecblzatı ntzamna. 
meatniD baz1 tıkra ve maddelerliıln 
dellJtırDmeıd bakkmd&ld n'zamname 
vekOler beytetlnce taadik edltmt;ıttr. 

Kııanıeıe vergtal kanununun 21 t. 
el maddm hUkmOne gGre huırl&Dan 
lptıdal maddeler temlllt cetveli hak. 
kmdakl kararname de veldlter beye. 
lince taad!k e lmlfUr. Bu karama• 
meye g re lpUdal maddeler tendt.t 
nlabetJerlDl g&stel't!ll cetvelin (A) 
grupunun sonuna ambaUjıms atılan 
çlmentotarm Dlvoat ve (D) STUptJmlD 

llODUDa kAlrtlan mamul maaura.ıarm 
ltbally'8 bunların tenslllt nlebetlntnde 
yQsde 48 olarak tayini ~ 

bısttır. ---o----
imaretler için tahsisat 
İstanbul Evkaf BaşmtıdUrltıt!ft 

bUtçesine bu sene imaretler tem 
yeniden 17 bin lira taıınat ko • 
nulmuştur. Şehrtmime '08ldldar 
Uleli, Haseki ve EyUpte oJmak 
ttzere ıimdillk dört imaret mev. 
cuttur. Bu imaretlerde fakir w 
kbneeslzlere, dullara ve gıellrl 
oJnuya.n emeklilere her gb • • 
cak yemek verilmektedir. 

.Akdenfzcfo donamnaamı. Afrika
da lmparatorla~u kaybeden ttaJ. 
vanm Arn•vutlaktakl ordasa bet 
on gltn ldndf' imha \ "tml esir edlle
't'4tk olana MUl80H-.htln artık Urtl
dar m~·~ı '"""af"'l!'ft f'._691 IM"I 
clel'fleecle aorlatır ve ,.,.... reJI· 

geldikten .mra Arnawtıutctald ıtaı. rlcbt.m ıueteelnln Vlfl muhablıl ~ 
yaa cephelbdn taım,e uuar,,. nr. :llJOr: Franaıa bulnmm Da~ 
talan almaa pek 91,ade llllfldll&te 1 "1.m-m J'raruııs b&Jkmm Y~ 
utrar ft giderek Adeta muhat bir u. ve Y•uıattlltan& karp muhabbet~ 
.. pUr 4119..... ....... 1 dlltDde, - ~ ~ .. 
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f · fiHabel'I 
4KŞAM P OSTAS I 

SaAil>i " f!eir;,,111 Müdn 
H asen Rasırn u s 

Erl!l1fJ!llffi-~ 1 v l bC~:nuŞi:·~-~~i:i:~~ 
. .- - 1. aş ar~ uyu u 11,p 

İDARE EVİ:' lst.hl Aıık.-a caMısi 
......... :llllıııllıtl& ,..,.,..,_:ı...wırMU 

Yaıt ~ teWo11u ~ 2Jg72 
idare 24370 

Amerikanın Alman Bır Amerıkan b ~ [ k J 
1Vugoslavyaya denızaltılarile ;~;;;;d;re ara SO ~u an lZıar ilan • • : 2033!> , •..•.•..•..... ....... 

• ABO NE $ AATl..ARt • 
' ,.,.,. ı.-. • 
1 ee .. ı,. ıuıo ••· n.- tır. : 
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yardımı mücadele herkes sulhe aoyıe bir sabte11ar11ijı cezalandırma :ı, 
Barlarda sömen bir nevi gençlik 

L ı aYlda uo • ..... ------· ·----·-· LJa~·tdı{Jı ]Jf..1 • akıt 1;wtbaosı 

Şövalye Kral ... 
Yugoslavyada geçen son hadi

~lrr münasebetiyl<' Kral Alek· 
1dr" n adı sık sık n.nıldr; bu 

rada Kral Aleksandr'e venlmiş 
lan "Şöv~lye Kral" unvanı ' a
landı. Aleksandr büyi.ik · · 
tanperverdi: onu henüz çocuk 

cck yaşta iken eski ve me.~
.ur başvekillerden Pas:ç'le bir

Sırbistandan Osmanlı top-
klarma. kendisini tanıtmaksı

geçerek tetkikler yaptığım, 
ltgoslavya hulyasmın tahak
Uku icin çalıştığını görenler 
ardır. Geçen büvük harpte • ı 
U.kumeti vatansız kaldı; laki1ı 
oğüşmekte devam etti ve hr.rp 
nunda birkaç misli biiyüyerek 

ekrar haritada göründü. 8ırb '" 
elleri bütün cenup lslavlarmı 

il" araya toplayan on milyonluk 
ır devlet kurmaktı ve ve:-emli 
tençip Bosnasaravda eski A
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Yugoslavya ya a sker 
a sker sevkini iatiyenler 

bile var 

Bazveıt Yugoslav 
Kralına bir telgraf 

gönderdi 
\'a,lııgt.on, 8 (A.A. > - Reisi

cumhur Ruzvelt Yugoslavyn kralı 
ikinci PiyP-re bir telgraf gönde'!" -
miştir. Ruzvelt bu telgrafında di
yor ki: 

Birleşik Amerika milleti, Yugo.c; 
lav milletinin hiç sebebiyet ver • 
meden uğradığı merhametsiz teca 
vlizden dolayı fevkalıide mUtees -
sirdir. Birleşik Amerika hükumeti 
ve mHicti, Yugoslav milletinin ana 
nevi kahrnmanlığına parlak bir mi· 
sal olan c!'saretli müdafaasını hay
ranlıkla takip etmektedir. Mnjes . 
tenizin hüklimetine de temin et · 
miş olduğum gibi, Birleşik Ameri
ka mevcut kanunları mucibince 
mümkün her türlü maddi yardımı 
:oüratle yapaC'A.kt.ır. :Memleketini -
zin istiklal ve bütUnlüğüne ya.pılnn 
bu caniyane taarruza karşı mu -
vaffakryNIP ncticPlcnecE'k cesaret
li mukamevetini7.dn samimi olarak 
ümitli bulunduğumu arzPderim. · 

stı•rya vC'liahtı Ferdinandla 
arıaını bu maksatla öldürmü,5- MALZEME SEVKfYATl 
lİ.. Bunoün Yugo,lavyanm . SÜRATT.ENDtRtT...ECEK 

E'r}i rnih·on ııiifustı \'ardır ve S"\"Jork, 8 (.\ ,,\ .) - Amerika, 
raı Alalc""'-ndr son nefesinde Yugoslavya ile Yunantstana yardım 
\>uno05lavyayı muhafaza edi- etmek için harp malzemesi SC\'klynlı. 
~'" demişti. nı tesri clmcğe hazırlanmıı,ıtır. Bir 
l\ral Al~ksandr'i anarken na- kısım harp malzemesinin §imdiden 

ti ''Şövalye Kral" unvanını ! yolda bulunduğu bile söylenmektedir. 
ll'layorsak "Şövalye Kral" Sekiz Yugosıav vapurunun Amerikan 
'nı da bize derhal Fransa Kralı .sularında bulunm8J5l mühim miktarda 
. l'ınci J;~ransuvavı hatırlatır. Bu harp malzemesinin Atıanliği geçerek 
l'nl bizde Kan~.;i Süleymanda·~ Yugostavyaya sevkedilmek üzere ol-
l']ken'e karşı yardım istei .• ek- duğu umımt ve~tedlr. Harp maı
tneşhurdur. Biz burada onun, zememle yOklU mUteaddlt Amerikan 

Şövalve Kral" unvanını kendi- vapurlarının da Kwldenize kadar gel 
ıı pC'.c yakıştıran hususiyetle· meleri ihtimali artmaktadır. Adfsaba. 
~den t.:ı.hsedeceğiz. banın ani olarak işgal edilmesi tıze.. 
n rinci Fransuva (1497 - 1547) rine Kızıldenlzin Amerikan vapurları. 
lJleleri arasında yaşamıştır. na memnu harp mmtakası olarak ilA.n 
tal on ikinci Lui'nin yeğenidir; edilP.n mmtıı.ka haricinde addedilme.si 
U.ı'nin valmz bir ı...,zı vardı; için rejl'icuınhur tarafından karar ve-
U da F:rall8Uvaya vermişti. verileceği anlaşılmaktadır. 
}.teşhur ltalyan ressamı Ti.i· Colombia BroadcMttng Company 
'in şimdi Luvr müzesinde - taraf;ndan yapılan blr anket neticesin 
!\an bir tablosu v.ardır; birinci de Yugoslavların gösterdiği oecaat 
ansuva'yı gösterir. Ressam lmrşuıında Amerlkada c;ok büyük bir 
nu Krala bakarak değil sade· heyecan uyandığ'ı görülmüştür. 
bir madalyadaki kabartmaya Hatt!t iki radyo istasyonu, Amerl

karak yapmıştır: Itıkin gerek kan kıtatarınm yakında YugosJavlarm 
l'ah tanıyanlar, gerek Kral. bu yanıbaşmda harp edeceklerini ııöylL 
hloyu hakikate çok uygun yecek kadar Uen gitmektedir. 
rnuslardır. Ressam bilhassa 

l'akterin aksettirilmesi nokta-

Bir hayli uzun süren sil:kütu Ce-lldan çok muvaffak olmuştur. 
. Zlerindc dud:.ı.klarmda. bütün 
lı~ndc ebedi bir gülümseyiş mil Sermet bozdu: 
llrdır. Parlak bakışlarT onun - Yakmda gidiyorum, dedi. 
. bir mizaçta olduğunu gCıs- Klınbillr, belki bir daha biribirimi

lir. 7..ckası da yüzünde parlar; zi göremiyeceğiz, bile. Beni unut. 
areket ifade eder. Küçük bfö mıyacaksm, değil mi Şükran? 
bekleri, düz ve uzun burnu o· 

tın bir keyf adamı olduğuna 
arettir. Sırtında siyah kadife_ 
r>n manto vardır. Mantonun al
tıa gülkurusu renginde parlak 
1lenden bir gömlek giymiştir: 
~ası dik ve dantellidir; gerek 
t'su gerek kolları yer yer di. 
l\tniş olup "'ralıklardan parlak 
~ beyaz saten görünür. Siyah 

Söyle! Beni unutmıyacaksm de
ğil mi? A tasıra yalnız kaldığın za. 
man, yahut beraber okuduğumuz 
kitaplan gözden geçirdiğin veya 
biraz serinlemek için tncesuyun 
başına geldiğin zamanlar bir an 
için olsun beni dilı;Uneceksin de
ğil mi? 
Şükran bocaladr: 
- Sizi unutmıyacağım, .. ben ... 
SözUnü tamamlryamadr. Sesi 

çıkmıyordu. Sustu. 

asının kenarları beyaz tüy_ 
le çevrilmiştir. Alın ve şa· 

altlara düşen kısa ve dalgalı 
eiar, siyah ~kalı ve bıyıkları 
a devrin en sevimli ve zarif 

1 unvanını verdirecek ka· Mavi gece içinde kara bir heyu-
l' güzeldir. Bir Venedik elçisi la gıöi yilkselen ağaçların arasm
Un hakkında şu satırları yaz. dan geçerek çiftliğe girdiler. Her 
1~tı: tal'afı binlerce çiçeğin kokusunun 
Görünüş tamantlyle şah~ne- birleşmesiyle hasıl olan ağır bir 
· Öyle ki evvelce kendisi.r i ha,·a kaplamıştı. Hemen kapının 

resmini görmeyenler bıle 
'bakışta derhal . hUkmii ve· yanındaki emektar çınarın yanm-
eı-cli: lşte Kral!" dan geçiyorlardr. 

(eSur olduğu kadar zarif. :-.a. Cemil Sermc>t kafasında ıntihaı 
i Olduğu kadar çankındı. Pa- etmrJı: kararı olduğu halde çiftli
llte P"ilzrl bir kadın görürse "' ğe gelmiş olduğu ilk geceyi, ge -

Ut bir yerde güzel bir kadın 
~uğunu işitirse muhakkak çirdiği milthiş buhranı hatırladr. 
etmeğe cahı:;:rclı: ltlkiıı bu O zaman büyük anneciğin rlhu her 
nhğı yaparken Krall.:t şeyi'! hakim olmU§, onu yenid<>n 

~llııından istifade etmezdi; 
ele bir adam gibi kur :; a

: Rraı olduğunu tanrtmazxlı; 
~bir defasmdG. metresinin 
~ 'iken ansIZin kadının im_ 
&"elmiş; bir gardiroba. gire
llıun zaman orada kalmağa 

cıbuştu. M~n 

hoşlanırdı ve otuz üç aene. 
hUkilmdarhğı maceralarla dolu· 
dur. Şarl.ken'e esir düşerek mah
pus kaldığr d a meşhurdur. 

Kculircan Kallı 

Almanların en meshur 
denizaltı süvarisi 

esir edildi 

taraftar ! a li saran an, memleket namına 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz bah· 
riye nezareti bu akşam aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Alman denizaltılarına karşı taar
ruzumuz mütemadiyen artan bir 
ııiddetle devam etmektedir. Evvel
cr de knydedilmiş olduğu üzere de
nizaltılara karşı yaptığımız muh~ 
rbc>dl' ve uğradığunrz ticaret ge -
misi zayiatmda t~evvüçler bek -
lemek li'.znndır. 

Harekette bulunan Alman deniz 
nltılann sayısı son zamanlarda mü
hinı olmuştur. Ve bizim mukabil 
tedbirlerimiz de o nisbette muvaf
fakıyetli nt>ticeler vermiştir. De
niznltılarma karşı muharebede ek
seriyetı e canlan kurtarmak imkan 
sız olur. Bir çok denizaltılar tahrip 
ettik ki bunlnnn mürettebatından 
hiç biri esir alrnamamıştrr. Maa -
mnfih batırdığımız Alman denizal· 
tılnrından elimizde harp esiri ola
rak 50 Alman subayı ve 400 den 
fazla da erbnş ve asker vardır. Ke
za elimizde İtalyan d<>nizaltılan 
mür<'ttcbatından da bir miktar 
harp esiri bulunmaktadır. • 

Harp esiri Alman denizaltı ko -
mutanlan arasrnda "U. 99'' komu
tnnr Otto K'retschmer de en güzide 
denizaltı komutanlanndan biri ola
rak tf'lıikki <'diliyordu. J 940 ağus· 
tosunda demir haç madalya.sırım 
şövah·e rütbesile taltü edilmişti, 
Grren kanunuevvelde de Hitler 
aynı madalyanın daha yükseği o
lan meşe yaprağı rütbesini tevcih 
etmişti. Geçenlerde do hususi bir 
tcrfie mazhar ol.muştu. 

• Londra. 8 (.A.A.) - Röyter ajan. 
sının öğrendiğine göre Holandamn 
Budapeştc maslahatgtizan Draadtjk 
vazifesinden a)Tılmak için Holanda 
hük1lmetinden talimat almı§tır. Bu 
suretle Holanda. ile Macaristan anı. 

smda l!iyast mllnasebctler kesilml§Ur. 
• Atina, 8 (A,A.) - Yunanistan 

6..i nisan geceyansından itibaren )'az 
aaatinl kabul etmiştir. Yunan saati ('., 
ııasen bir saat ileri idi. 

• Londra, 8 (A.A.) - Hariciye ne
zareti parlAmento mlisteşarı Butler 
dün sabah Yugoslav elçisi Subotiçl 
kabul ederek yeni mUttc!ilt devlelin 
mUmessill sıfatııe kendisini tebrik et. 
mi§ ve tngfllz hUk1lmetlnln Yugoslav 
hUk1lmetlne gönderdiği mesajı tevdi 
etmiştir. 
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F akat italyan üslerine 
ihtiyacı olan 

Almanya buna 
muhalefet 

ediyor 
l'\c-,ıyork, 8 (A.A.) - Chrlstiaıı 

Scien~ Monitors'Un Roma muhabiri 
bildıriyor: 

Kral \'Jktor Emanuel mUnfcrıt sulh 
yapmalt Lstemektedlr, Prens Humbcrt 
ltaıyı::ıın harbe nihayet vermesini gör 
mekle çok mesut olacaktır. l<'ırsat dllş 
tüğll takdirde papa bir İtalyan müta. 
rekcslne derhal mllzaheret edecekltr. 
Eski ordu kumanda.ıılan böyle bir 
mlltarekeyl l.mzalamağa hazırdırlar. 

Fa.şl.st partlBinln sağ cenah muhafa. 
zakArlan İtalyayı bltara.flığa götüre-. 
cek herhangi bir Yolu kabul etmeğe 

hazırdırlar. Fakat Almanlar mani o. 
!arak "hayır., diyorlar. AJmanıar ı .. 
talyanm kontrolUnU ellerine almı§lar
dır. Ccnubl Akdeniz sahlllerinde ya.. 
pacaklan hareklt lçln Almanlarm 
köprll başı vazifesi görmekte olan 
Trabıusgarba ibtlyaçlan vardır. Al. 
manln.r iyi biliyorlar ki kendi kendilt
rinc bırnktıklan takdirde Trablustaki 
İtalyanlar gUnUn birinde lngillzlere 
milracaat ederek İtalyaya nakillerini 
lstiyeceklerdir. 

Fransada iaşe 
müşkülatı 

----0----

Adam başına haftada 
200 gram et veriliyor 

Berlin, 8 (A.A.) - Bir huaust mu
habir bildiriyor: 

Fransada iaşe wziyeti UmJtsiz bir 
vaziy.;,t aldığından evvelce bildirilen 
mllbadeleden başka işgal altmda bu.. 
lunnuyan Fransa ile işgal altında bu. 
lunan Fransa anuıında mevaşl muka. 
bilind'.l hububat mübadelesine devam 
edllecckUr. Almanya külliyetli mlk. 
tarda patates göndermiştir. Pariste 
adam tıaşma günde 200 gram ekmek 
haftada 200 gram et da~tıtmaktadır. 
Her !kl mıntakadan 8000 fransız a
mcle31 çalışmak üzere Almanyaya 
gltm!şti. 

• 40. NaKleden: M uza fte r Acar 

hayata atmak fırsatını hazrrla • 
rnıştı. 

Büyük anneciğin hayali gelmi!i, 
CCTnil Sermedi sarmış, ona kuv • 
vet vermişti. Genç adam büyük an 
neciğin her zaman gülen masum 
ve neşeli gözlerinden ümidin nA 
olduğunu öğrenmiş ve hatta bu 
gözlerden saadetin manasını anla
mağa başlamıştı. 

Bu kadar yakın olan bütün bu 
mazi, bütiln bu gayretler, bütiln 
bu hayalle'!" çok az bir zaman son
ra Yesari GündüzU ayni yerde, a:r 
nl dekor içinde yakalamıştı. 

Fa.kat bugünkü Yesari Glindüz 
eski Yesari Gündilz müydü? 

Cemil Sennet bu suali kPndi 
kendine soruyor ve samimi bir sos 
!cinde şu cevabı veriyordu: "Hn -
yır, sen artık ayni insan değilsin. 
Çünkü artık seviyorsun ve kalbin· 
de doğan bu bliyük aşk sendeki 
fena hislerin hepsini öldürdü. Sen 
artık ayni insan değilsin. Çünkü 
artrk seviyorsun ve kalbinde do • 
ğan bu bUyilk aşk sendeki fena 
hislerin hepsini öldürdü. Sen ar
tık hakiki ihtirasr, hakiki ıstırabı 

biliyor, sevgine, acına inamyoı" • 

sun! •. Sen bu inanL~ta şimdiye ka. 
dar bilmediğin ve artık lıikayt ka.. 
lamryacağın öldürücü bir sevinç 
buldun. Artık ayni insan değilsin. 
Çünkü ölmek istediğin §U dakika
da bile, başka bir hayat yaşamağı 
arzu ettiğini ve hayatta kalıman 
yazacağın eserlerin ba.ska hislerin 
heyecanını tnşıyacağı ve nihayet 
ölmcğe karar versPn bile son da
kikadada bile kafanda Uıtlr, büyük 
bir hayal yaşatacağını, son nefe • 
sinde bile dudağından sevdiğin bir 
ismin bile döküleceğini biliyor -
sun, 

Cemil Sermet gözlerini havaya 
kaldırdı. Acaba onunla böyle ko -
nuşan büyük anne :miydi? 

O 7AUnan yumşak bir elin elleri 
üzerine konduğunu hissetti. ~ük
ran Cemil Sermedin ellerini kU • 
çlik avuçlariylo knpamıştı. Seslıı

de heyecanını belli etmemek için 
güçlükle kendine hiıkiın olarak: 

- Scrmet, dedi. Bana vaadet, 
yaşıyac.ağını bana vaadet. 

Genç kızın seııi titriyordu. Cemil 
Sermet titredi, fakat fevkalbeşer 

bir kuvvet sarfederek kendine hi
kim oldu ve duıdağmm kenanna 

kurtarılması demek olacaktır 

YAZAN: 

HİKMET MüNİR 

l
• STAN'BUL Nüfus ve Emni

yet Müdilrlüklerinin, be
raberce, mühim bir sahtekil.'rlık 

tahkikatiylo meşgul olduklarını 

öğreniyoruz. Bu sahtekarlık, ya!!
Iıırr, knnunun tayin ettiğinden da
ha küçUk oldu~ için Bar veya Ti
yatm art.isUiği• yapamıyan genç 
kızlarm, nilfus• tczkC'reierindcki 
doğum tarihlerini değiştirmek ııu
rctlyle, çalışabilmelerini temin şek
linde ya.~ılmıştır. 

Ayni vaziyette küçük olan bıw 
kızların da, bu suretle umumh~ 
nelerde çalışabilmelerine imknn 
verilmi~ ol.ına.ktaymış. 

Böylece, yaşlan büyütülenlerin 
sayısr, Emniyetin tesbit ettiği mik. 
tara göre, yirmidir. Aynca Emni. 
yet Mildürlliğü, bunlardan bir kuı
mmm taşraya gönderilmiş olmata.
rınt da ihtimal dahilinde göl'erek 
lzmir. Adana, Sam.<Jun gibi vilfı
yctlerc de müracaat ederek, eğ. 
lence yerlerinde çalışan kızların 

nüfus tczkrelerinin tetkikini iste

miştir ... Sahtekarlık, kimyevi mad· 
deler vasıtnsiylc ve pek ustaca 
yapılıyormuş, .. 

Demek ki B3.rlara sık Bık giden 
buı kimselerin, ballandıra ballan
dıra bahsettiği "Bar gülleri" bun
larmış... Bebek gibi, çıtr pıtı ~ 
dipdiri kızcağızların bütün o se. 
vimliliği bundan fleri geliyormut: 
Hakikatte birer körpe yavru oı. 
duklan halde, yaşlan büyüt.lllere.k, 
gelişmiş birer kadın sıfatile kar
ıımnza konulmalarından ... Bir san
dık üzüm fanediniz ki, içershıden 
"kuru" sunun çtkacağmı zanne
derken, hiç mevsimi olmadığı hal
de kütur kUtilr. prnl pml ''taze" 
si zuhur ediyor! 

Fakat bu kızcağızlar, gerçekten, 
göriindilkleri kadar taze kalıyorlar 

ardınca içmek, oynamak, vinP iç
mek ve sarhoş. sürükl nC'r k eve 
götürülmek, değme yetişkin kııdı .. 
nın beceremiyeceği bir marifE tken, 
henüz dudaklannda annf'krinin 
meme sütü kokması lfıZin'-.elc n o 
yavru kız çocuklnn ne :,npabıl'r? 

F'nkat ~te, yapılabiliyormuş! 

* 

B
İR keyifli akşamım z la. bi
zim de bu acaip. dumanlı 

yerlerden birine uğradığımız o'
muştu. Artistlerini de gördük; nu
maralarını da ... Ve inanınız: Bar 
artistliı';1ne hoveıı edip de, nihayet 
o mf:bnete katlanmak, hele var
yete namma o kötü, zevksiz, ber
bat numaralan göstermek, acına· 
cak bir haldir. O yolda. harcanan 
ömür ve paraya yazıktır. 

Anlaşrldığma göre Barda çal~
manm ağırhı;ım gidermek ve ruha 
biraz teselli vemıi.§ olmak için bir 
oyun, bir numara g<Sstcrmek Jii
~ımgeliyor. Bu uğurda bir miktar 
para sarfettiklerine ı;ıüphe yoktur. 
Neticede elde ettikleri bu dü§ük, 
bayağı sıçrayıı;lar olduktan sonra, 
nru!Jrl aennazsınız! ... 

Yannndaki masada bir kız otu
ruyordu. Yaşını tahmin edemem. 
Fakat gençti ... Orada her kız, ya. • 
nmızdaki masadan veya tl karşı
dan size pek yalan bir a.şinti gibt 
~rllnüyor. Yerinize yerle~tiğiniz 

dakikadan başltyarak, bUtUn bu 
güzeller, size bakıyor... Şüphesiz 

bu meftunluk, sizin kara gözleri. 
nizc değildir. Kesenizde ne varsa, 
ona hitap ediyor. Kendisine bir 
şişe, b'r kfı.se içJd ISinarhyabilir mi
siniz? Olmaz!la bir bardağa da ra· 
zıdır ••• O bir bardak içki~i damla 
damla ve eğer sizden hiç hoşlan. 

mazım. bir yudumda içip bitirince
ye kadar yanınrzda oturur. Sonra 

mt, kalabilirler mi bakalım! .• Bar. 
tekrar makamına geçerek, sildünü 

!arda yn.şadrklan hayatın manen 
tehlike!J ve maddeten yıpratıcı içmiş bir kedinin, tatlr t.atlı yala

nıp pençesile yüzilnll temizlemesi 
mihnetlerine, o körpedk vücutları 
dayanabilir mi? Her g~e birlblri 

zoraki bir tebessüm iliştirerek: 
- Zavallr yavrum, dedi. Bu 

sözlerinden bir kere daha ve çok 

gibi, boyalarmı tazeler, pudrasını 
yeniler. Ve al'adabir, habr için, 
size güler. "Vah yavrucuklar, di
yorum içimden ... Bu içkilerin he
sabını, müşteri ödüyor ama: SE· 

nin için ne oluyor acaba!? ... " 

iyi anlıyorum, ben hakikaten ta - • ~ • 

hammUlsUz bir çılgınım. Bu sabah o genç kızla benim konuşmam, 
söylediğim saçma sapan sözleri na hiç ma.ıırafsız oldu. Ya 
sıl oldu da ciddi telakki ettin ŞUk- kendisi bana bir samimiyet göster
ran. Bu kadar d~üncesizcc söy • mek istemişti. Yahut benim para. 
lediğim bu hakiki manasız sözle~ sızhğmıa hllkmederek boş yere 
den dolayı affını rica ederim. yUrek oynatmayı mfı.na.s.ız bulmUŞ 
Çünkü ben hiçbir zaman... ve incelikle sorduğum birkaç sua-

Şilkran ısrarla başını sa.llıyarak le uslu uslu cevap verlyO'rdu. 
Sermedin sözünü kesti: - Siz, çok güzel bir kızsmız, 

- Beni nldatmağa bakma Ser- yaşmrz da genç ... Niçin buralarda 
met, dedi. Bu defa da fena bir o- ömrünüzü ~tUyorsunuz? 
yuna sapıyorsun. - Ne yapayım, çahşmağa ınec-

- Oyun mu ... Fakat yemin C• burum. 

derim, - Ne gibi? 
- Oh, hayır, hayır. Bunu hiç - Bir annem, bir ablam var •.• 

istemiyorum. Bana knrşı merha • Annem yaşlr ve hasta .. Ona, zaten 
met duyarak hareket etmeyin. Si- ben bakıyordum, Ablamın kocası 
zc iyilik ettiğimi ve beni hiç unu• hayırsız çıktı. !kisi de bqmıda. 
tamıyacağınızı söylediniz değil mi? - Başka bir iş bulamadınız mı? 
Hatırlıyorsunuz tabii bunlan. Öy- • - Burada çalı§an birkaç arka. 
leyse beni şimdi bir kere daha ~in.. daşım vardı. Annem de zaten on
le~in eğer tabloların da sesi ol lan görerek izin verdi. Ne tuhaf 
saydı, bilyük annecik de size ayni şeydir! ••• Daha bir sene evvel, 
şekilde hitap edecek, ayni sözleri Bar kapısından geçtiğim bazı za. 
söyliyecekti. manlar, kadmlarm güle oynaya. i-

Metin olun, cesur olun, mert o- çeri girdiklerini gördükçe: "Aman, 
!un ... Ben sizden bunu bckllyo .. Allah dUşmannna vermesin,. diye 
nım. Hayata kuvvetle bakm. Vaa- tahttılara vururdum. Hnlbuki şlm· 
dedin bana. De~in ki: "ŞUkran, ya di, ben de onlar gibi, serbest aer· 
şıyaoağun. Kendimi <>Idürmiyece • best kollarımı sallaya sallaya gi-
ğimi sana vaadediyorum.,, rlyorum. 1nsan alışıyor ... 

Sizden bu teminatı istiyorum. - Peki, ne kazanıyorsunuz! 
Size inannn var benim. Bu emle- - Geeede Drl Uç lira bdaı 
rinize de inanacak ve mes'ut ola. yevmiye alıyoruz. Aynca, mUtteri 

Cağım. ( IJet>omt tMf'). - 1.Aftfen. lltJYf Oltll oMriJlil -
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Fiume, lşkodra, Z&.r 
işgal edilmemiş! 

Rom!., !) (A. A.) - Snlahiyetli 
ıalynn mahfill rinde Fiume, Zara 

~· 1 kodrumı Sırp kuvvetleri ta .. 

"ııfmdan işgal edıldlğine dair Bel. 
qrnddan çı:kanlan lıaberlcr kat'ıy

ycn tekzip edilmektedir. 

Dedeağacın işgali teyid 
edilmiyor 

J..ondrn, 9 (A. A.) - B. B. C: 
Şimll"I" lre.dar Y .ınanlılnrın E
denizi lizeri'ld ki A' eksandropo-

lis (Dedcağac) limanmm Alınan· 

ı~r tar fmdan i gnl dilmiş olduğu.. 

nu teyit eder bir haber alınma .. 
:.ııştu. 

~anda Bedestanuı· 
ela satılan eşya 

eseıes• 

Defterdarliktan aldığnnz bir 
tezkerede geren ~ verdiğimız 
bir haber şu ~kilde tashih dil
mektedir: 

"Ga.zetenizin 6 /4 /941 tarihli 
nilshasilltn 4 üncü sayfn.sınm 
bırinci ve ikinci sUtunlarmda 
(H~neye aid tarihi değeri ol • 
nuyan bazı kıymetli eşya satıla
cak; muha.faza.smdn. bir fa.ide 
göriilmiyen bu eşyanın satışı ·ya
nn Bedestende yapılacak) ba§l1-
ğı altında., hazineye ait olup ta.. 
rihi bir kıymet ve mahiyet ar -
zetmiyen, muhafazalnrmda. da 
bir faide görülmiyen bir takım 
ziynet eşyasmın Maliye Vekale
tinin karnrile satılacağı ve San. 
®!bedesteninde bu kiymetli eş. 
yanın muhafazası için tertibat 
alınmış olduğu şeklinde bir yazı 
inti§ar etmiştir. Halbuki hakikat 
böyle değildir. Ha_cI~ •. İstanbul 
Mn.lsandığma tevdi edilıp zaman 
zaman t.'\Sfiyesine zaruret hlsrl 
olan ve hazineye intikal etmiş 
bulunan bir taknn ayniyatın bu 
defa dn kanun ve usuli dairesin
de y oılmış oan w.sfiyesinden L 
barettir. Bunların satılması icin 
::\1aliye Vekaletince verilmiş bir 
karar olmadığı gı i bir karar is.. 
tihsaline de uı.nıret yoktur. Kıy. 
nıetinden ehemmiyetle bahsedi • 
len bu eşya, Adliye sarayı yan
gınında kasal'1.1' içersinde yan -
mış ve sahipleri tesbit olunma • 
dığmdan satılıp bedeli hazineye 
irnd kaydPdilmek üzere !stanhul 
adliyesinden dPvredilmiştir. He
yeti umumivesini teşkil eden 131 
adedi d,,,, 7 /4 /941 turihinde an -
cn.k (6694) lira (50} kuruşa sa -
ttlmıştır. Kevfiyetin gazetenizi? 
ilk cıkacak nüshasının ~ynı sahı. 
f e ve sUtu."llarmda bu suretle 
tavzihini rica eclerlm." 

lerin "'lilarladiklan içkilerden bir 

~ Jzdcll.k cılryoruz. 

- Fnknt bu parnyr kazanaca
ğını diye bu kadar içki içilir mi? 
Kendlnlzi harap ediyorsunuz? 

Genç kız, içini çekti. Sı:kılmasa, 
belki a.ğhyncaktı. F'alm.t filozofça 
dudnkhırmı bUktü. ''Ne yapalım" 
dC'r gibi, omuzunu oynattı ve bah
SI kapamıs olmıık için: 

- Hnydi, dedi. Druıs edelim. 
- Te~ekkUr ederim, dedim ... 

Ben dans bilmem. 

Vakt:~ le bir defa dalıa yazdx
~nn gibi, bl çok insnn, keyfi için 
ıçer. Bu itibarla istediği zaman 
0 ('er. Faltnt Barda çalışmnğa mab
küm L lmt'} c; •nı; kadınlar. her f .. 
c; nle berab<>r icır k l""ecburiyetiı:. 
l dir. 
"İçm k'', "yıı.n ölmek" demek 

nlıluğuna gö:-e, "içitmeni"l" de, 
' ıir ba asıııı 51dümıeğe" knlk

kta ne fnrln var. 
n rda C'"'' n ve .. ora'-ırdan bir 

(' rv l alırıp favdalı iıılere k0oo 
'ma•u r nıri olnn .. kadınların 

wn ı .. r ı ukarı bö:>le ! Hele 
nuJt ,. • k 1 rtnıd. yUrclt p::u\; • 

\'1 ı ... Onun ıc;·n Emniyet Müdür-
, ln { o .lu"'u "nüfus bUl üt-

ht • ığr.n c0zalımdırm:ık, 

rlnrda n n, bi'r n vi gençlik 
n un nun, mrml kt:!l namına 

rta ıl rna b la.T\gıç olac:ıktır. 

''}{ J•"l ("r. J''ı;tr'sl" ni, kö~ü'ldPn 

ur.an cephes:nde 
(na.., tarafı ı n<'idc) 

mukavt-met etmişlerdir. Rupel mmta.. 
knsı.:ıdakJ kaleler dlljmBll Uzerine ateş 
ya~d rmaktndırLır. Kaleler Alına; la.
nı:ı tcJ c;u atc!}i ve hava ltUvveUerino 
rağme:ı mukavemet etmekledırler • 

N ırnlıop ıı::rtlanndn l<anlı mu}>,lU' .. 
beler d vam etnıekt.e.1i:-, Almanlar 
tarafından lşgnl olunan bazı kaleler 
tekraı Yunanlılar tarntmdıı.n istirdat 
edllın.,tir. DU§man çok bllyUk zaylo.t 
ve mff tır. 
Arnrıvutluk ceph<ısinde Yunanlılar 

muvnf!aınyetll bir h:ıreektten sonra 
yeni hu mevzt iJgal etmişler ve 400 
t'Slr alınt§lnrdır. · 

"TRt:~IA \'ADt..,l1'"1>E 
ŞiDDETLi l\Jl1JL\RF..BELER 

Nevyork, 9 (A.A.) - Havas Tele 
mondly;ıl Amerikan radyosu haber 
t-eriyor: 

Almnnlarm Stnımtı vadisindeki ta. 
arru".'an azam! şiddet k sbetmıştlr. 
DUşman yeni zırhlı kıtal:ır ve km-vet
li hava. birlikleri ile taarruz etml§Ur. 
Yunanlılar vaziyeti her ne kadar tclı. 
ilkeli ise de manevıyatıaı mUkcmmeı.. 
dlr. 

150 YUNAN ASKERİ GF,çlDl 
NASIL l\lt)'DAPAA E'JTl 

Atıns 9 (A.A.J - Havas Telemondl • yal: 
Yunan oı·du;;unun Struma vadisini 

mUdafaa §ekli hakkında §U maltımat 

verilmektedir. 
Yunan kumandanlığı gönllllll iste .. 

mlş ve büttln !ırka gönfillU çıkmqtır. 
Bun:m üzerine glçidl müdafaa ve Al.. 
o an kuvveUerinlıı ilerlemesine mani 
olmak i~in 160 itişi seçllmlıttr. Bu 
kın"VeUer son emre kadar mukavemet 
va.ziteslnl almışlardı. Bu Termopil 
ha!idlcri tam yirmi altı saat. meşhur 
vadiyi bütUn bir Alman ordusunun 
taarruzuna k&r§ı adrm adım müdafaa 
etmiştir. 

DU,man Uç deta RUfK!l kalesine ta
arruz etmiş ve pUskUrlWmU§tUr. 

Lcııa kalesi de mUtenddlt devatalnr 
taarnıza uğrnmrvtır. Yunanlılar beşe 

karşı hlr nisbeUe d!Mlşttlklcri halde 
hAlA mukavemet etmektedir. Son ta. 
arruzda Almanlar kaleye hAklm oı. 
mU§lıı.rsa da neticede g!irlllrruınıl.f de
recede kanlı bir boğu§madan sonra 
tardedllmlşlerdlr. 

YUNAN KJTAATININ 
MANEVİYATI MUKEMMEL 

Londrcı, 9 (A.A.) - B. B. C: 
Bu sabah Londra. radyosu ta. 

.rafından neşrolunan ha~rler 
şunlardır: 

Bu gece, Atina radyosu cenu
bi Sirbistandald Yugoslav ordu 
sunun çekilip Yunan ordusunun 
sol cenahmı boş b1N.ktığım ha -
iber verdikten sonra şunları söy. 
!emiştir: 
!Krtalarmıwn maneviyatı mü. 

kem.mel olmakta devam etmek
tedir. Muzafferiyet bizimdir. 
Müttefiklerimizin yardnnile ga-
lip geleceğiz. 

165 NUM.AR.ALI YUNAN 
'I'EBLlGt 

Atina, 8 ( A.A.) - Yunan or
duları Başku~ndanıl.ığmm 8 
mart sa:bahı neşredilen 165 nu. 
maralı tC'b!iği: 

Cenubt Sırbistanda muharebe 
eden Yugoslav ordusu tazyik al
tında çekilmekte ve hududumuz
da kahraman ordumuzun cena .. 
hını &<'J.k bırakmaktadır. Buna 
rağmen. ordumuz. tasa.wur edi. 
lemiyecek derecede yüksek şahsi 
fedakarlıkla çarpışmakta ve e" -
dadmıızm topraklarını kanş ka
rış müdafaa etmektedir. 

NlFA GEÇİDİNE GİREN 
ALMAN MOTöRLÜ KOLU 
Atina, 8 ( A.A.) - Salahiyet

li ma.hfilleroen öğrenildiğine ~ . 
re Gümülcine'ye giden ve Yunan
lıların daha evvelden tahliye "İ
tikleri Nifa geçidine bir Alınan 
zırhlı kolu girmiştir. Maama!ih 
geçitten biraz ötede bulunan ba
taryalar şiddetli bir ateş açmış
lar ve Alma~an pilskUrtmiiş
lerdir. 
YUNANI..ILARIN ŞİDDETLİ 

BİR TAARRUZU 
Atina, 8 ( A.A.) - Yunan hü

cum krtalan Struma vadisinde 
dün kaybetmiş oldukları kuvvet. 
li mevzii tutan Almanlara karşı 
şiddetli bir mukabil taarnırila 
bulunmuşlardır. 

Atina, 8 ( A.A.) - Trakyada 
Yunan hatl:-ırı arkasına inen 120 
Alman paarşütçünGn 70 i esir 
nlınmış, 20 si öldUri.ilın~. diğer
leri kaça.bilmiştir. 

Atina, 8 ( A.A.) - Ywıan u. 
mumi emniyet nezaretinin dün 
akşamki tebliği: 

Bir İtalyan tayyaresi, bugiln, 
garbi Mora'da bir köyü bomba?"" 
dmı::ı.n etmif;tir. Hi<' bir hasar ve 
hi<; bir telefat yoktur. 1 

lki Alman tayyaresi düşürül. 
m"iştür. Bun!ardan birisi ale\'er 
içinde diirmü<;, diğeri mechuri 

1 
i"iı:ı YılOIDL<ıtır. 
11'.;Gn,tz HAVA F1TVVETLE

R1NiN FAALlYETt 
Atina,, 8 (.A • .A.J - lngıliz ha-

, 

~'l'iJ?Q~n~:n:~>~•· j~'.U;ll:.O~ on. " '~;be r ve hadise 1 er. 
~ ·." .... ~·f""·:~~Ja..-~~i ... l .., • ~ . : , .. _, ·. .~~.,. .• - .... :. ·'.. . , ' 

Macarıstandakl 
ioglllz elçisi 

(ll:ış tarafı 1 ncidc) 
l!own, 8 (A . .A.) - ltaıyan htikümo 

ti, Yu6oı:ılo.vy:ıdakl İtalyan menfaat.. 
lcrinın hlmaye:dnl deruhte etmiş olan 
Brezılya elçiliğine radyo ile müracaat 
ederP.k 1Uı.Iyanm, kal'§Ilrklr olmak §fil' 

Ule. •ıazı Yugoslav tebaasının ve bil
hassa elçl1lk erknmrn hareketine mu_ 
sn.nde <'yllyeceğtnl Yugoslav hUktlme. 
Une blldinn1ştlr, 1taıyadak1 Yugoslav 
!arı hamU olan tren ilsvJçreye girdiği 
saat~c Yugoslavyadakl fte.Jyanlnn ııa.. 
mil ôlt'n tren de Macar veya Romo:n 
budutl:ırmı r;cçecektlr. 

Parti grupu 
(Baş tarafı 1 nelde) 

işi tetkik etmek üzere parti ida
re heyeti tarafından bir komis
yon t~kili karar altına alınarak 
ruznamede ba.ska madde olma. 
<lığından riyasetçe celseye niha
yet verildi. 

va kuvvctleriııJn Yunanistnnda -
ki umumi kararg!hınm tebliği: 

İngiliz hava ku ~·etlerine men 
sup obombardmı~n teşekkülleri, 
6 nisan gecesi. Bulgaristanda 
düşman mevzilerine hUcnnnlar 
yapmrşlardır. Sofyada demiryo. 
lu iltisak noktasına ve demiryo
lu eşya depolarma muvaffakı -
yetle hücumlar yanılmm+rr. Eş -
ya vagonlarının berhava edildi • 
ği görülm~. 

Strum.e. vadisi yolunda kam -
yonlar mitralyöz ateşine tutu1 -
muştur. 
Diğer bir teşekkül, Cumayıba 

Hl.da demiryolu istasyonunu 
bombardmıan etmiş ve burada 
yangınlar çıkarılmıştır. Simitli -
de, demiryolu ve yol iltisak nok. 
tasma, bır motörlü nakliye ka -
filesine ve askeri tahaşşütlM"e 
hücum edilmiştir. Bombalar, de
miryolu ve yol üzerine düşmüş, 
barakruar arasmda infilak etmiş 
ve birçok yangınlar çıkarmıştır. 
Motörfü bir nakli) e kolu mu • 
vaffalrıyetle mitralyöz ateşine 
tutulmuştı tr. 

Petriç üzerine de bom bardı -
man t:ı.yyarelerlmiz tarafından 
bir akm ya.pılmı.Jtır. F4Lkat bu 
mmta.Fada çıkan pek çok yan -
gmlar doleyısile, neticeler tam 
olarak tesbit edilememiştir. 

Diin fena havada bomba tay • 
yarelerimiz. 4.vcılarm refaka . 
tinde olarak Strumca civarında 
büyük bir motörlü nakliye kol -
lan tecemmüüne taalTllz etmiş -
!erdir. TeeemınUün ortasına tam 
isabetler kaydcdilmiştiı. Avcıla. 
rmıız dü.şm~..nın "Dornier 215" 
tipinde bir keşif bomhJrdnnan 
ta.yyn.resini yakahvarak ağır ha. 
sara uğrat.mıalardır. 

Bütün bu hareketlerden tay • 
yarelerimizin hepsi salimen dön
müştür. 

6 nisanda Atina mmtakasmda 
avcılarımız tarafından ~hrip 
edilen dü~an tayyaresinin bir 
"Junker 88" olduğu tecyyUt et -
miştir. 

ALMAN TEBLlGI 
Bcrlin, 8 ( .... -t.A.) - Alınan or. 

dular:ı başkumandanlığmın teb
liği: 

razinin arızalı v ... birçok yol
ların tahrip edilmiş olmasına· c 
dü.smanın çok büyük hir muka. 
vemet göst ... rmesin" rağmen Yu
nan ve Sırp cephelerinde Alman 
kıtalarmın yaptığı hücumlar 
muvafia'<ıytle devam etmekte
dir. 

Düngündliz, hava fena olduğu 
halde Alman h3va kuvvetleıi 
m.itevali dalgalar halinde Bel. 
grat kalesindeki askeri hedeflere 
hücum edere.le İnfilfilc ve ya.ngm 
bombaları a~lardır. MP.rkez 
garında büyük yangınlar çıkmış
tır. 

Stuka tayrarelerindcn mürek
kep hava filoları Sxrbistandaki 
düşman tayyare meydanlanr.ı 
bombalamıştır. Yeme bulunan 
32 tayyare tahrip edilmiş ve di. 
ğer iki tayyare de ciddi surette 
hasara uğratılmıştır. . 

Sava mmtnkasmda muharebe 
tayyareleri demir yol köprülerini 
garları ,.e hatları tahrip et
mişlerdir. Nakliye ve iast' tren
lerine tam isabetli bombalar a. 
tılmışt.ır. 

Üsküp mmtakasında Alman 
tayyareleri piyade kolları ile mo
törlü kollara bombala.r V(' mit
ralycizerle hücwn etmişlerdir. 

Yanan Makedonya 
ve Tralı)'auada 
Bir milyon sivil 

ahali tahliye edildi 
Bunlar İngiliz vapur

larile gizli tutulan 
yerlere taşındılar 

Los.Angele8, 8 (A.A.) - Röy
ter: 

Buradaki "Yunan harbine yar
dım'' cemJyeti reisi Skuras şu 
beyanatta bulwunuştur: 

''- Yunanistanda Mak~ 
ve Trakya mmtakillarmdan ço .. 
cuk, kadın, ve erkek olınaık üze
re bir milyon kişi gürültüsüree 
tahliye edilmiştir. Yunan hillctl. 
meti, Fransa.da. cereyan etmiş bu 
lunan hadiselerin verdiği tecril
be1ere istinaden, harekat saha • 
sına ya.km olan rnmtal.alardaki 
50.000 ve daha fazl, nüfusln şe
hirlerin tahliyesini emretmiştir. 
Bu tedbir Yunan krtaJarmm dr.. • 
ha srbest bir f}e.1<ilde muharebe 
etmelerini temin edecktir. 

Bu şehirlerin ahalisi, Yunan 
krtalarma iaşe ve mal7.eme nak
li için kullanılan İngiliz vagon.. 
larile limanlara ve oralardan t"n 
yine İngiliz vapur._:ile ş;mdilik 
meçhul bulUJl3.n yerlere taşın -
mıstır." 

Yugoslav 
cephesinde 

(Ba., tarnfı 1 nclde) 
1.'UGOSLAVYADAKİ İNGİLİZ 

ELÇiSi EDF..?lo~E TEMASI 
TEMiN ETTİ 

Atlıın, 8 (A. A.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

İngiliz hnriclye nazırı, !ngilte .. 
renin Yugoslnvyad.aki elçisi C"''llP
bell ile temas etmiş ve Cnmpbell 
vaziyet hakkında :Edene mnlün:ıt 
vermiştir. Yugoslav hükftmeti 
bombardunana mtı.nl olmak için 
bildirilmiye;ı bir mahalle naklolun .. 
muştur. 

AI.ıMANLARJN BAI.JiANJ,ARDA• 
Kt İLERİ JIAREKETL'ERİ 
HANGİ fSTIKAME'.rTE 

Londra, 8 (A. A.) - Röytcr a
jansmtn asken muharriri ~·ıızr .. 
yor: 

Yunan resmi tebliğinde, cenubt 
Srrbistanda harbeden Yugoslav or 
dusunun geri çekildiği ''e bu su
retle Yunan ol'dusunun sol cene .. 
hını açrkta bıraktığı bildiriliyor. 
Bu, Almanlarm Fransada kend!
leri için çok faydalı olan ayni 
stratejiyi Balkanlarda da takip et· 
mekte olduklan fikrini vermekte
dir. Almnnlnnn Fransız ve Belçi
ka hatlarının esasına yaptiklan tr
arnızdur ki cenup ve şimaldoki 

mtittefik orduların nrn.smda r;e>r'ik 
açmm ve Fransanın sukutunu in • 
taç etmiştir. Almanlar Stnıma v~
disi boyunca yandan bir ıleti ha • 
reketiyle Yunanlıların ve Yugo -
slavlnnn arasmn yerle~meğc çc' -
şzyorlar. Eğer bu teşeıbbUs muvaf
fak olursa. Vardar vadisini nçn -
ca.ktır. HattA taaruz, ltnl~·anlarla 
teması temin etmek üzere Arnn
wtluk hududna kadnr da yürUtr
lebilir. 

Ancak şu cihet var ki, Almanla
rın Fransadcı. hıırbettiklerl §artlar, 
Yugoslavyadaki şaı tlardan biisbU
tüı başkadrr. FraT!""l.da muhtelif 
nakliyntı, inşe sevkiyıı.tım kolay
laştıran güzel yollar vıırıh. Ve her 
köşe basında. benzin bulunabillıdi. 
.F'akLt cenubi Sırbi'ltnnda ··~1 ınr 

birer dağ izirıdPn bıı.ş'ta bir şey 
değildir. Benzin '\ c yJyeeeğe ge -
lince, ilerliyen kıt.aa.tı bunları be • 
rabe:rletinde götürmek mecburiye
tindedir. Fransnda dü.c~ma .. •n Y"P
tığı cep o kadar genisti ve o kı:ı
d:ır kuV\"etle tutulmu'jtu ki bunu 
yarrp geçmek teşebbüsü akim ka1

-

mağa mahk\ı.mdu. Yugosla.vy:ıda !
se yolun çok dar olması dolayısile 
bu cep malıduttur. Herhalde Al
manlar Sırplara karşı iptidai bazı 
muvaf'akryetler elde etmiıte bem:·
vorsa eCJasen bugUnkü şartlar :ı1• 
tında bunu beklemek icap ederdi. 
Bir kasrrga gibi giren Alman : · -
lı kuvvetlerinin taarruzuna maruz 
kalan ve tank dafi silil.hlarr~·la klıfi 
dereccd mürrhhr:ı: olmıyan Sırnl:ır 
§!ddetli bir ateş vemişlcrdir. Fa • 
kat hatırlamak l&zrmdır ki, Sırp -
lnr çok kuvvetli ve muharin insar
lardır. Ve yivebileceklC"">i 'Hin 
darbelerden hal'I'et verecrk bir 
ç vı1dikle knlkmmnk kabflivctini 
haizdirler. Bina<'nal vh AllT'an ic'
dialarma yers:z bir chemmivet 
vermemek icap eler. 

Avcı tayyarc'erimız cenubu 
şarki nuntakasıhda d~an tav. 
varekrine hücum edPrck bunla-
rın 20 sini düşilrmiic::lerd;r. .7'.'ITI - 3i9 doğumlu nUfus tezke-

Fristol _ Blenh~ını tipin'1e l =:- rcrr ı ztıv c>ttlm Yen 'lfnl ıı.lR1.."Pğırednn 
rr:ultarelw t"'\'Y~ .. .,j ı:-.,,.ı t l.,tir. csk·~nln hl ı,.., i Y" ttur 
yae> i yere iıımiye 111 cbur edil- j sz9 tc,;rıı• ın 
m.iştir. Slver<'kJI Ahmet ö"'· da• ı 

Amerllla salumda 
dolqaa Yugoslav 

gemileri 
Amerika limanlannda 

toplanıyor 
Nwyqrk, 9 ( A.A.) - D. N. B: 
Yugoslav elçisi Fotiç. Birleşik 

Amerika limanlarında demirli 
bulunan bütün Yugoslav gemile 
rinin buluııduklan limanları ter .. 
ketmeleri emrini aldtklarm ı bil • 
dirm.İ§tir. Denizde dolaşan ge -
milere de bir an evvel Birleşik 
Amerika limarilarma gelmeleri 
emri verilmiştir. 

Fotiç, gemilerin Balkanlara 
harp malzemesinin nakline has
redileceklerini söylemiştir. 

Pastacdar 
(Ba.' ta.rafı 1 nclde) 

larmr toprak ma.ihsu!lerl ofisin -
den değil, yalnız mutavassrtlar. 
dan alacaklardrr. 

Komisyonun bu kararı muta .. 
vassıtlan ne kadar sevindirmiş. 
ae pastacı, börekçi :ve emsali iş
leri yapan fırın ve ima.lfi.tha.r.e 
sahiplerini de o derece memnun 
etmenllştir. 

Dün hu ticaret zlimrelerini 
temsilen bir heyet matbaanuza 
geldi ve bire şunları anlattilar: 

"-Bizler, İstanbul değimıen. 
!erinin toprak mahsulleri ofisin
ce işletilmeğe başlanmasından 
itibaren ımumuzu doğrudan doğ 
nıya toprak mahsulleri ofisinde "'l 
alıyor ve böyle fuzult bir kan 
vermiyorduk. Bu işin ofise ve 
bize kolaylık olması için de her 
iş bölüm.ünden birer mümessil 
seçmiştik. Bunlar unu ofisten 
alıyor ve sonra ara.mmla tak .. 
sim ediyorduk. Şimdi fiyat mil
raka'be kcmı.isyonunun verdiği 
karar~ me.sele değişti. Bilmiyo. 
ruz komisy<>ı\, ofis dururken ibi
zi ne için mutavassrtl:ırdan un 
almağa ve bunlara kar venneğe 
mecbur tutuyor. Mutavassrtın 
evvelft ofisten un alması sonra 
bizlerin onlardan un temin etme 
miz daha müşküliitlr değil mi • 
dir? 

Biz mutavassıtlara vereeeği • 
miz kardan kaeınmıyonız. Bu 
parayı seve seve Kızılaya verme. 
ğe rli.ziyız. Fakat bir yine eskisi 
giıbi ofisten un alalım." 

Unlu mamulit yapan bu fmn 
ve imQ.1.8.thane sclıiplerinin de -
diklerini kaydettik. Komisyonun 
bu noktayı tetkike lüzum göre -
ceğini sanıyoruz. 

Yananıstana 1eal 
lngillz kıteıarı 

gell1or 
(Ba.j tarafı 1 nclde) 

ve hava"k:ıvvotlerl sayesinde liUt!ln bu 
nakliyat memnuniyet verici bir §!.'kilde 
temin edilmiştir. İngiliz harp gemnerı 
ve tayyareleri şarkt Akdcnlzdo hiç • 
dunıı~d:ın dolaşmaktacln'lar. 

Ben bir şimali Atrlkn limanından 

İngiliz bnparatorluk kuvvetlerinin bir 
kuımı füı bcra ber seyahat ed rek Yu
nanıs•ana geldim. Seyahat esnasında 
bir refakat gemlslnd<ı bulunuyordum. 
lkl saat hlçb!r düşman tayynre!rlnc 
rastlamadık. İlk hUcum ancak nkpm 
Uzcri yapıldr. Mtlnterldcn uçan bir 
dU§llla.n tayyaresi mUthle bir baraj 
nte~ıno rağmen büyük bir cUrcUe ka
file UstUndi! gayet alçaktan uçıırak 

bir vapuru tı:ırplllemeğe çalıştr. Fakat 
torpil hedeften uzağa dllrtü ve harp 
gemllerlncteki toplnrm açtıgı şiddet. 

U ateş üzerine dU.man tayyaresi uzak 
taşmalt mecbur1ycttndo kaldı. 

Daha sonra bir bombardrman filo
su Uzerlmlıle ytıksekt n uçmağa baş
ladı ve kafileye hücum teşebbüsünde 
bulundu. LAkin bu ~'ICbbUs de nka.. 
mete uğradı. Bu hareklt e3llasında 

İnf,':'iliz donanmasının tam ve katı 

bir muvııJ'!aklyeUe ba§R.rdığt himaye 
vazit•slnin mükemmel blr surette tat. 
blkl ltar~ısmda hayran kalmaktan ken 
dimi alamadığım gibi hücum karşı. 

sında kafilenin teşekkül tarzını hiç 
bozmıyan ve nsıa tel!şa dllşmlye.n 

ticaret gemilerinin metanet ve sükQ. 
netine de şııştım. 
BAUCASLAJıDA 1'"E KADAR 
Aı:iKER JIAKP .EDİYOR! 

Nt"Vyork, 8 (A.A.) - Balkanlarda 
bulurum Amerikan gazete muhabirle. 
den r;c.ıen habcrrerc göre Avıııpanm 

cenubıı şarktr .. ~e hareko.t yapan 
muh•cııf ordular mevcudu ııu euretle 
aynl1mı ktadır: 

15.000 ltişilik bir Alman ordusu Bul 
garist<:ndnn YuJ;'n!'llRvynya hUrum et. 
meltted!r. 300.000 ld:ıılllk bir Alman 
orduı:ı.ı d3. §inıalden hUcum etmekte. 
dır. Muhtelit cephelerde Almanlara 
karşı koyan kuvvetler 1 milyon Yu.. 
p:oıı'ıtv, ı:oo.ooo l Yunanlı ve 100 lll 
30" h n· h• ·ı;:ı: olmak Uzere 2 mllyon 
ra dd asinded:r. 

Ball91lstaalla 
(88§ Canlı ı Belde) 

tçıepıde birçok tayyanıcl il" 
1unan Çok esir almmJllfır. Ba d 
takada.ki harekit deovam ~ 
ve d~ bütün~ tllli' 
edilmektedir. 

Nalrobi, 8 (A. A.) - Zntı11 " 
tomobiller cumartee1 ~ .Aıfl>' 
baba.ya giren !ngWz kuvveti~ 
başında bulunuyorlardı. Habeş lı 
kftmet merkezinin asayfıgl aiı.Alı' 
İtalyan polisine teWi ecHlm!f' 
Şehrin kat't teellmi polis klJnretlt" 
ri tarafından yaplmlJbr. B.tJJ' 
SelAslyenln saraymın il2ıerilıl 
şimdi İngiliz bayrağı yftbe1m5t 
dir. Şehirde hayat sllratle 
halini bulmaktadır. Şlındi -v 

d1ğine göre ba§lıca İtalyan 
mandanla:rmdan olan general 
tini İngilizler Adisababaya · 
leri zaman Direduadanberi 
defa olarak ya.kala.nma:k tehlike 
sinden kurtulmuştur. İtalyan u!ll 
mt valisi d'Auste dUJrll ile aake 
kırman.danlar ve kendilerine 
kat etmekte olan kıtaat 
doğra çeidlmeılrtedirler. 
Kalılre, 8 (AA.) - Orta Şark 

llz hava kunetlerl amumt :ıta:ı~:., 
Dm tebliği: 

Lfbyada: lngruz w cenubi 
tayyareleri mütemadiyen ÜllLHWllll'! 

bulWlarak krta.la.nmızm yanı m 
lerdc tah§ldini himaye etmekte 
dll§mann: milnakale hatlar:mı vu 
tadır. Bomba tayyarelerlmlz. B 
civarındaki tayyare meydaıılarma 
km yapm~lar ve avcılarmı.ızıD 

yardmu ile dllşmanm motörlll 
ye ko!larma ve kıtaat tecemmfil 
mUaemad1 tannıızlard& bulumn 
dır. Bu bapta tats11At yoktur. 
tek bir gün içinde aVCJlarımız U 
man tayyaresi dll§tlrmtl§lerdlr. Bu 
yarelerin Alman olduğu zan.ne 
Bizim tayyarelertmızfn hiç bir 
olmaJD.J§br. Dlğer bir günde de, 
Uz tayyareleri hiç zayiat Terme 
dört dll§man tayyaresi dllşllrm 
dfr. 

Irakta askeri hükiimel 
kuruldu 

Beynd, 8 ( A-4.) - Ofi: 
Bağdattan alman h 

göre, Raşid Ali Gelya.nf, 
askerlerden mürekkep lbir {Jt 
kfunet kurmuştur. Kabineye 
cümle, Genellrurm&y 
General Emin 1.cki, motöriU 
talar kumandam General 
Sait. hava kuvvetleri kum 
General Mahmut Seman ve 
li müdafaa direktörü Namık 
şa. bulunmaktadır. 

He!" tarafta silldin 
sürmektedir. 

Vefat 
OçUncü Umımıt Müfetti9 

hum Tahsin Uzerin :refikdl 
temyiz mahkemesi es'ba.k 
merhum HulQsinin km :S. 
Mediha bu sa.'bah vefat et · 
Cenazesi yarm Şişlideki 
kaldrrılıp Mecidiye köyünde 
rl Me7.arlıkta revcinin yaJl 
gömülecektir. 

16 yolcuya bilet 
kesmiyen bir otobiit 

· cezalandınldı 
Eyüıb .. Keresteciler hartmdJ 

li.ren 3121 numaralı otobUs bil 
çisi dün bir sefer esnasında 
yolcudan para aldığı hnld ... 
rine bilet vermemiş, otobüs 
emsaline ibret olacak §ekilde 
zalandrnlmıştır. 

Bundan ba.,ka dün se .,,.. .J 
nizamlarına muh8l.if hareke~ 
15 şoförle tramvaylardan h ~ 
hnlinde atlrya.n 17 ki§i ve O&kil 
Galata semtlerinde de 48 
cezalandırılmıştır. ~ 
BiR BALIKÇI DENİZE Dt)Ş 

Bekir oğlu Hüseyin admda 
1 

bıı.lıkçı dün Sarıyer açıkların~ , 
lanırk.en, kayığı devrilerek ~ 
mmtrr. Balıkçı dalgalarla çam 
mağa başlamt§, bu sn-ada te 
fen Kurtarma adlı motöriyle 
dan geçen Omer kaptan k~~~ 
rerek yet.işmi§, kendisini kUl'V" 
mrştır. ı 

BALDIRINDAN YARALJ\11 
Gnlatada oturan Mehmet 

ayni yerde oturan Ha.llt adılld;, 
tisiyle bir meseleden dola)'I 
gaya tutuşmustur. Kavga ~ .. .ıı 
da Halit bıçağmı çekerek )f~ 
Emini baldırından yaralaıtP"' J 
Suçlu bıçağı ile beraber ~ ~ 
mış, yaralı tedavi a.ltma eJ11Y 
Ur. _, 

D'ON AK~AMKt YANGJ.1""' I 

KHçiika)asofytlda, İbraJ1tıı'0~ 
dmda birisinin kiracı olaral' ..1 I 
duğu ahşap evin üst katınd~ 
dadan diln akşam yangnı ~ 
ve oda Jrrsinen yandrktaJJ ;c.!! 
itfaiye tarnfmdan aöndürUlıO~,_, 
Atrşin nı> suretle çıktığı eti"- ; 
da tahkikat yap•!m•Jrtwtır. 
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~ Çocuk ruhiyatı Japon · 

Cesaret ve korkak ilk vergf si 
Ocsarct, ölçü ü olmıyruı mane\ i 

bir kıymettir. Bu, ı;Uzcllik müsa.· 
bakasıncl • glire:;tc, bokstn, lw~
ma.b, uzun athm.nda, l•Urek !;f:~t
mecle, t nlste, golfta birinci gel
mek, ~piyon olm:ık glbt fııni 

t-0hretle.rc benzemez; her zaman 
deği~eğo malıkiımdnr. Oc~ret c 
1 anm ı.ıınını ~lnndırnn zati bir 
kudrettir. Hmu >i u istisnai muna. 
da bir kudret. •• 

O Gr inS2lllam karı;ı, aşın bir 
hürmet vo muhabbet 'e en güzel 
hayranlık duymak be· rin eıı güzel 
hasJetlerinden blrldlr. Her dürü t 
\"C samimi in nın yapacağı en gü. 
2el hareket, cesur \e mert olanlıı
rı C\"JDOk vo alln lamo.ldtr, · 

Fert olarak cesur insanlar oldu
b'U gibi, millet olarak, cosur olan· 
far da \'ardır. Eunlar, gözü pek, 
korku btlmiycn fertlerden mUte • 
sekldlJ mml&lar, ulu larcfır. Fert 

ol cesur ins:uu n kadar eli· 
yol'S3.k, taküır cdiyo 1, cüretki.r 
hısanlru"d:uı mü~ekldJ ulusJan da 
o kadar ern1ek ve ymak lilznn
dır. 

Fillı&dka, bazı insanlar kendi 
milletinden başka. hiçbir insan toP"' 

Joluğwıa ka1"5J bir hayranlık ve 
muhabbet göstcrilmcslnln doğru 

olııııııyacaj;'lllı. hunu ldcliA ccJenler 

buluna bUo imi olmadıklannı 
öylüyorl da, salim bir kanaa-

tin mah nlü değildir. Bu doğn:ıclan 
do "..'l'llyo. egoistliktir. 

Ct'sarct, flnzi bir ey değilclJr. 
O fıtri b]r mC\ Jıibcdlr. Her insan 
r.esur olnnıılacağı gibi, kUtle ha. 

linde cesaret gösfa:ırcccl milletler 
d parmakla ısa.yılacak kadar az· 
dır. 

TllrkJerln kanı OOSYetlo yağnıı-

v Ansiklopedisi 
Giizel bir saç suyu 

Saçlann güzelliği çehre gUzelll
~'iniS ynnsmı temin eder. Onun 
iç.in, saçlnrmwn parlak, temiz ve 
yumşak ohnnsnıa dikkat etmelisi
niz. 

Saçları beslediği ve parlattığı 

iddia. olunan birçok il{Lçlnr vardır. 
Fa.ka.t ibunlıırrn hangisini tercih o

deceğinizı bilemiycccğiniz gibi 

hCJ:l'!İne itimat dn caiz değildir. O
nun j~in size kendi elinizle yn.pacn 
ğmız en basit fakat en faydalı lbir 
saç suyu tarif edelim: 

Eczaneden yanm kilo boralts, 
250 gram da kfi.furu alırsmız. Bun
ları toz haline getirir ve 100 • 125 
gram kadar sıcak su içinde eritir. 
siniz. 

Bu mahl(il soğuyunca. saç suyu
nuz hazırdır. Bu sudan günde bir 
kaç ikere 83Çlanıma. silrer ve ta.o 
rarsanız s:ı.çla.rmız parlar, yumuşar 
ve ayni zamanda sıklaşır, tabii 
renkleri kaybohnaz ve daltUlmez. 

Su bir kabm içinde durdukça 
kılfunı billOrlar halinde dibe biri
kecektir. Fako.t. suda. iki.fi derece. 
de kMuru oriıııi3 ol~uğu için çnl
kalnmayn. ve bu ibillOilan eritmeye 
lüzum yoktur. 

Rutubetle bir yerde mi 
oturuyorsunuz? 

Bulunduğunuz :;ehir veya köy 
rutubetli olıı:bilir. Civarınızda 
sular veya bataklar dolayısile 
hava daiına rutubetlidir ve bil -
hassa sivrisinekler etrafa srtma 
saçmak tehlikesini göstererek 
dolaşabilirler. 

mu tur. Tarihimiz BeJ'Cf le cesaret 
mcnktbeJorl) lc doJudur. Fercli C(· 

rcti bahls me\'ZUU olarak ele 1-
mıyanl&r, mUlctlerin ecsur \C cU

retkll.r yılmalan i"ln adetçe faz 

la olmalan laznngrJdiğtnf iddia e
diyorlar. 

Bundan sülüne bir lddi olabilir 
mi!_ Cesaret bizatihi mc\ctıt ol
ınazsa, kal balığın ne lnymeti ,.ar. 
dır? 

İ tc l unanlılnr, t ;te Yugo 1uv
lar. 

Kim ne d rse d in, maddi km·

vct cesaretle at başı gihne-L.se, n
,·aşta galip gelmenin, kaznnmanın 
ihtimali y,oktur. 

'rakflyfo Osmanlı ordusu Buğcla
ııa doJ:;'TU Uerliyorclu. Anıı.dolu b(ly
lcmeli Davut paşn, Tn'-şan pa7.n• 
:mıa \'Bn'llnea dinJe.nmeJc lçJn moln. 
emrini \"ereli (1476). Çad!rmcln o
kurken pnı~aya su haberi gct1rcll
Jcr: 

- Knsa.bada iki lha tarafın
dan 1 letU n iblr dilkklna bir til!TI 

gimıis, ora.da ~ıŞM on iki amcJc 
bu mlnlmlnl hayvandan korlanus-
lar, teliişa dücUp dUkkilııdan uğra
mıslar; çarşı alla'kbullak oldu, hali 
blribirtne ginll 

Davut pasa, hfi.dl eyi padlsn.lıa 
hlldircll. Fatih Mohınt>t de, tilki· 
den korkanı mı. her yıl be alete 
(korkn.klık ' 'ergi 1) 'emıclcrlnl 

emrcttL Emlrcle şöyle bir kayıt dn 
\'arclı: Vergiyi yalnız korkanlar 
değil, m IAtlan, torun lan \"e gele
cek bütUn n lllt>rl \ermclt kaydı •• 

Diheni yaro dedhn: hokkai 181 ve 
yakut, 

A:ğzmm ölçüsün aldı, hemen etti 
silk(it ••• 

LAEDRi 

Yaz kıı odanın havasını 

temizlemek için bir çare 

Teneffüs edilmiş ihavnmn sıh -
hate ne kadar muzır olduğunu 
hepimiz biliriz. Bununla lbcra.'bcr 
ekserimiz yaz kış pencereleri 
kapalı odalarda yatarız. Bunun 
sebebi, soğuk almaktan lkorlmıa
mmiır. 

Hakikaten, bilhassa bugünler. 
de, ibahar geldi diye pencereleri 
açıp yatmak çok tehlikelidir. Fa 
kat teooffüs ettiğimiz hava ile 
saba.ha kadar dolan odada yat • 
m.ağa bazan tahammUlümUz yok 
tur. 

Onun için, yaz !loş yatak veya 
oturma odalnrmuroa tatbik ede
ceğimiz gayet kolay bir usul var 
dır. 

Pencerelerden birinin en üst 
çe~·es.indeki bir camı çıkar • 
malı ve yerine inoc inoc delin • 
miş, çinko levha geçirmeli. 

Bu, en ucuz ve en iyi vantiUL 
t.ördür. Nefesle kirlenerek ısmnn 
hava yukan çıkar ve lbu delik -
!erden dışarı süziilür. Ona. muka. 
bil yine aym deliklerden temiz 
hava içeri girer. Delikler çok 
kliçtik olduğu için hava cereyanı 
husule .gelmez. 

Yüzün cildini 

beyazlatmak için 

YUzlln gUzclllğt yalnız hatlıırmm tn. 
cellğl veya ahengi ilo kaim değildir. 
HattA d!yeblllri% ki esas olan §Cy, 
y1lz clldlnln parlaklık ve bcyazlığıdır. 
İhtimam lmeml§ ve ihmal olunmU§ 
bir çehre, hıı.Uan ne kadar muntnznm 
olursa olsun gUzcı görünmez. 

vropatik hiddet g gru 0 seı e t 1 ar•c1ye nazırı 
eş birinci k rl 

Sovyet Rusyada ikamet 
müddetini uzattı -2 Aydın, 8 (llusuı.i) - Ege grıı

pu serbest giireş birincilik mUsa
bnkalan dün 11ehrlmiz spor sahc
sında ve kalabalık bir halk önür. 

Yazan : HALiS ÖZGÜ 
lo kCI\ • 8 (A.A.) - D •• n. 

Dlln Moskovadn Molotorıa Matsuo.. 

Bundan evvelki sayımızda da 
söyledigimiz gibi çokuklar bawn 

lışta olduklarından onlarınd zev
celeri a:ıTılmaktnn bnşkn çare bu· 
lamamışlnrdı. 

de yapılm·ştır. Bu müsabakalara 
iştirak eden Denizli, lzınir ve A ~ 
dm gUreı;ç=ıeıi rnUsabakadnn önce 
Atatürk büstüne bir çelenk koy .. 
mu lar ve mUtealdben spor saha
sında ve \'alinin huzurunda bir ge
çit resmi y pmıı;ılardır. Neticede 
ağır, 87, 72 ve 66 kilolardn De • 

' arasıncm l apıl:ın gorU§mcnln bU
ytık bır dostluk ,.e snm!mtılk havası 
içinde cereyan ettiği Japon m hflllc-. 
rinde l ldirılmlıtır. Matsuoka Molotof. 
la çok fayd:ılı bir fik r teatfsinde bu. 
lunnıuştur. :Matsuoknnın teklifi ll.zert. 
ne görlı{mcler dc,·am edecektir. 

hiddeti bir vasıta olarak kullanır· 
lar. Bu onlar için çok gevşek ve 
korkak cbeveyinlerinden her iste. 
diklerini kendilerine verdirten e· 

min bir çaredir. Bu hiddeti keşfet_ 
mek çok kaloydır. 1'Ukat sinirli, 
heyecnnlı, otoriter, yersiz hare. 
ketlerde bulunan, şantaj yapmak
tan çekinmiycuı, ve tanıamile sar'n 
!darda rastlanan buhranları gös. 
termiyen çocuklar bahis mevzuu 
olunca vaziyet değ.işlr ve güçleşir. 

Nevropat oynadığı oyunun tc>siri 
altındadır,. Bu gibiler oynadıkları 
rolun tesiri altında kalarak ağlı. 

yan aktörlere benzerler. 
.Nevropat çocuğun hiddeti kız-

gınlıktan ziyade kudretsizliğin ya_ 
rattığı bir nksülameldir. Çocuk 

tepinir, yumruklarını ısırır, zaman 
:zaman yerde sUrilnUr, fakat kendi
ni yaralamaz, başkalarına vurmaz 
ve sara lılıırda olduğu gıöi sn.ğa so-
la gözleri kapalı, yuınruklnrı sı. 

kılmış olduğu halde saldırmaz, hid
deti onu tnm maanasile kör yap
maz, yaptığım blllr,bfddetlnin bir 
gayesi ve bir sebebi mevcuttur. 

Çocuğun tatmin edilmemi~ bir is. 
teği vardır: Annesi ve ya babası 
onun arzuladığı şeyi vermemişler
dir. Fnknt o isnır ediyor ve kızı· 
yor, nevropat olduğun dan bu klz. 
gmlık gittikçe artıyor ve çocuğu 

çileden çıkaracak kadar siddetlenL 
yor, heyecanlı çocuklnrmklne mU· 
§..~bfh bir mahiyet alıyor. Hiddet 
bu mUtezayit seyri takibederken 
birçok harfct tezahurat da. kendhıl 
gösterir çocuk ağlar dişlerini gı_ 

crrdatır. Snralmın hiddetten sonra 
ağlaması nadirdir, göz yaşlarına ve 
hmçkmklı\rn nevropatik çocuklar-
da sık sık rast.lnruhr. Bu gibllcr
de buhrandan sonra küserler, bn.. 

zan da kahkaha ile gUlerler, yer. 
siz hareketlerde bulunurlnr, fazla· 

sile şefkat gösterirler ve yaptık. 
la.rma teessUf ederler. sar'alı ise 
buhranı mutenkıp müteessir ol • 

maktan z.iynde şaşkındır •• 
Tecrlibe, itiyat, tecrit nevropn· 

tik hiddetle sar'alı gocukğun hid_ 
detini tefrik etmekte yardrm eder. 
ler. 

Dokuz yaşında bir kız durmadan 
kmııldıyor, etrafrndekilerln canmı 

sıkacak hareketlerde bulunulor, 
onları sinirlendiriyor, mirilttcı ve 
muziptir, nnncsinl ve babasını ağ· 

za almmıyncak sözlerle tahkir et. 
mekten çekinınlyor, kız karcle§ini 
yumrukluyor, tekmeliyor, çok eld
detli hiddetlere tut.uluyor. Fakat 
zaman zamıuı avdet eden sUkUnc· 

ti esnasında evclki durumu ile 
taban tabana zıt bir vaziyet alıyor: 
Çocuk annesine bn..basma, karde§i_ 
ne karşı bUyük bir sevgi gösteri. 
yor, yaptıklarına pişman oluyor. 

Bununla beraber çocuk hiç bir 

Teda\.iye zamnmnda başlanma_ 

dığındı:m çocuğun hiddeti mUtC'zn
ylt seyrini 1ııkibecUyor, bazan 
buhran esnasında eline geçen şey
leri annesinin, kardeşinin başına 

fırlatıyordu mektepteki durumu i_ 

sc normal~; yabancılarla hE'men 
daima sakindi, . 

Bu çocukta görilnen hiddetin zu
hurunda irsi amillerin (frst f ren· 
gi ve pslkopatlk) birinci derecede 
rol oynadıkları nıuhnkkak olmak. 
la beraber terbiyenin de mUhim 
hissesi vardır. zira aile muhitinde 
hakimolan havn gocuğun tcmnyU. 
lünU inki3af ettirecek blr durumda 
idJ. çocuğun mektepte, arkadaşla· 
rmm ve yabancıların ynnmdn uslu 
durması ve evde çileden çıkmasr 
bunun aşikar bir surette isb:ıt 

ediyor. 

Çocuğun cUmlei asabiyesini tes_ 
kin ve muzır temayfilllerlnf hale 

için tevessül olunan trbbl tedavi, 
aileden tecrit ve azim.Ur fakat 
makul bir disiplinle idare edildiği 
bir müesseseye vn.zı çocuğun iyi. 
leşmcsine medar oldular. 

*** 
~SORt HlDDETLF..R 

16 yaşında bir çocuk babasının 
ölilmfinden sonrn dcb'işiyor, hiddet 
li bir varlık haline geliyor. Bunada 
sebep şudur: Çocuğun babası has. 
talanıyor. Çağırılan doktar iğne 

yapıyor, fakat hasta sekiz gUn 

sonra ölUyor. Bunun Uzerlne çocuk 
doktörU ihmal ve babasının ölilmU
ne sebebiyet vermekle itham edl_ 
yor, kızgınJığı een&11mda ellno gc· 

çen "eyleri kmp dökUyor, evelco 
1<0k i:;1 muamele ettiği hayvanla_ 
ra hrtUrlil eziyet yapıyor .. 

BUyUk bir mU kfilatla teskin e
dilen buhranları tekrar baş l!Ö8ter. 
diler, sonn bir ka" gUn için~f\ sa
kinleştiler. 

Bunu mUtenkıp çocuk fena du
rumlarmateessUfediyor, yalnız btı
tün yaptıklarını batırltynmıyor, 

bir kaç gün çocuk §iddctli zihni ta. 
savvurlnrla mcşğul oluyor, babası· 
nı iş başında g5rUyo'r, ona yardmı 
ediyor,, sonra yine eski sekin ha.. 
line kavuşuyor. 

Dnlmıı heyccanh, saf, korkak, 
karanlıktan ürken, annenin eteğin· 
den aynlınıyan bu çocuğun bu ha
le gelmesine sebep olan emil §llp· 
hesizkl babasının ölilmUndo duydu. 
ğu §idddetli beyecnn dır. 

* *. 
Sert bir terbiyenin ve tabammü

ıu gUç bir heyecnnnı tcsirile bazı 
çocuklar fikirlerini, arzularını gir. 
lemek dU.5Uncelerini saklamak iti· 

nizli, 56, 79 kilolarda İzmir, 61 k:. 
loda da Aydın bölge gUreeçileri 
knzanmışbr. 

GUreşJcrl mUteakip birincilere 
vnli tarafından bayraklar hediye 
C'dilmiştir. 

Grup birincileri Tilrkiye birlnc!
lik mUsabakalanna iştirak etmek 
üzere bu akşam Aydın bölge aja
nının idaresinde Adanaya hareket 
etmişlerdir. 

Seri Bisiklet 
müsabakaları 

btanbul bölgesi blsfklet nJ:ınlığm.. 
el n: 

1 -Seri bisiklet yn"3Jarmm fkln.. 
cısı 13.4.941 pazar gUnU mıbahı Top.. 
kapı ile Silivri yolu üzerinde ve 75 
kllometrcllk bir mesafe dahilinde yo. 
pılacaktır. 

2 - Yarışa tam sa.at 9,30 da haf. 
ıanncaktır. 

s - İ§ti1'ak edeceklerin yano aa. 
atlnden evvel hazırlanmış olduklan 
halde Topkapıda h:ızır bulunmnlan ve 
lıılmlerlnJ hakem heyetine kaydettir. 
melcrl llwmdtr. Geç kalanlar ya~ 
iştirak edemezler. 

Darüşefakanın 68 inci 
yılı 

DnrU&ı§cfakıınm 68 inci yıldönUmU 
13 nisan pa2:11r gtlnU Dartlş§cfakada 

kuUıı.nacnktır. Bu bayrama bUlUn 
0&ril9cfnkalılar işUruk cdcccıktır. 

ZA Yl - Deniz kumandanlığın. 

dan nldığnn askerlik tcrhl.s tezkeremi 
zayi eıtUm. Yenisini nlacıığnnda:n es. 
ldsinln hllkmU yoktur. 

Yavuz harp gcml.8f.nden SS2 te
vellOtlU GarelclJ Ahmet oğlu 

Ham Bat 

biliı::Ier. 

* * * 
Bütün bu izahat bize hiddetin 

çocuğu ne feci nklbctlero sürilkll
ye blleceğini açık ibir surette gö!. 

teriyor. 
Onun için bu gibi vaztyctlercle 

çok dikkatli hareket ebnek ve ih· 
tiyntlı olmak lllzımdtr. 

nk yapılacak şey hiddeti daha 
başlangıçta yok ~tmektlr. 

Aksi halde yalnız karakter Uze. 
rinde mUessir olmakla kalnuyara.k 
ayni ıamn.nda bir karakter halini 
alan itiyat meydana getirir. Çocu· 
ğu hemen mUtehı:ıssise götürmeli, 
icıı.beden teda.vfye b~lntmnlrdır. 

Eğer uzvi bir !bozukluk eseri de. 
yadını kazanırlar. 

ğılso hiddet Çocuğun duyduğu is
Bunlar da hayali şeylerle uğra.. 

yanın ibir te7.nhurUdUr, zirn o My
şırlar, fakat diğerlerinden farklnn lelikle §3.hsiyetinl tebarilzcttlrmek, 
bu hulyala.rm isyan ve intikamla adaletsizlik ve ~adünlUk hfsslni 
dolu olmalarıdır. yoketmek ister. Mamafih hiddetin 

Bu çocuklarm duy<luklan hiddet zuhurunda terbiyenin çok bUyük 
devamlıdır. İsyanları bir volkan .rolu olduğunu do. unutmamak la· 

gibi gizliden gfaliye faaliyette bu- zımdır. Ebevcyinlerin 1dareslzlı1t -
lunur, eğer zamanında mUdnhcle. terini. murebbilerln yolsuz hareket 
de bulunulma7.'la yavaş yavaş eld· !erini bu hususta çok milcsıdr amil 
delini artıran kllsgUnlUkleli, kız- lC'r arasında zikredebiliriz. 
ğmlrklnrı teşebbUs kabiliyetinden Hiddetli çocuklar karşl8mda her 

SAZIIUN BEl.AN \Ti 
Mosl<o\'8. 8 (A.A.) - Mat.suok 

dün mstbuata şu beyanatta bulun. 
muşt ... r: 

Faydalı görUldUğU takdirde Mol!ko.. 
vnda:u zıyaretlml temdide amadeyim. 
Uzak ~nrktakl \•nzfyetln Tokyoya der
hal dönmemi 1stllı:am edecek mahiyet 
te olduğunu zannetmiyorum. 

Nazı: şunları llAve eylemiştir: 
Sovye• - Yugoslav ademi tccavUz 

p:ıktınw Alman • Sovyet mUna.scbot.. 
lerlnl ır.Utecsslr ettiği mUl&le:ıımıda 

değiılm. 

ti REii.ET TEifin ~on.nı 

lo ko\-a, 8 (A.A.) - United Pres'• 
1n mubablriııc göre, Japon hariciye 
nazırı Matıruoka bu akoam Moskovn· 
dan :t'.l.reket edecek iken zlynrctini 13 
NlBruJ:ı. kadar uzntmağa karar ver
mişti-. 

AMERlKAN SEFlR11'"1N DA \"ET.I 
!lo konı., 8 (A.A.) - Japon harici

ye :nazın Mnllluoka dUn akp.m birle. 
§lk Amerikn bUyUk elçi.al Cuk St:cln.. 
hardt t.uafındıın akşam yem<'ll'lnl bir. 
llktc )'f-mck lçln yapılan davcU kabul 
etm!~tlr. 

300 milyon 
tonluk ticaret 

eşyası 
Şimdiye kadar vapur 

kafilelerile nakledildi 
Lon!lra. 8 (A,A.) - lngillz amırnı

Jlk dıı:realnln 30 marttn biten hafta. 
ya alt ticaret gemUcrl zaylnt bWte. 
nine göre vaziyet §Udur: 

Ccmnn 5 . 70 tonluk 13 lnglllz: 
14.975 ton hacminde 5 mUttcffü, 3.730 
ton bn<:mindc iki b tara! olmak Uu-r 
ccm n 77,375 tonlutt 20 vapur batını •• 
tır. 

Hntoukl Almanlar nynı hafta içinde 
187.000 ton hacınlnde Ucar t g misi 
batırdı1'Jannı iddia etmektedirler. A:>
rıca ltalyıınlar da 12 bin tonluk \apu· 
babrdıklarmı iddia etUklertne göre 
dU§IJlanm ccman 190.000 ton \•apur 
batırmıg olması ll.zmıgclmektcdlr. Bu 
rakamlar yalandır. 

Askeri gemi kafileleri mUstcsna 
fakat sahil kııfilcJeri dahil olmnk Uzo. 
re harbin b:LBlangıcmdanbcri harp gc
mllerlnln hlmayeal altında yapılan 

den~ nakliyatı gayri aan 200 milyon 
tona balf# olmuotur k1 bu miktar 800 
mllyo:ı tonluk bir hamule dcmekUr. 
Bu gemilerin ekserlal dO:man tara. 
tından l.z'aç edilmek.sizin llmanJarma 
vaaıl olmu§lardır. 

Virjin hizmetçi 
değilmiş 

Pazartesi günkU ntı.sıuı.m.ızda, Ama. 
vutköyUnde 70 )"ll31Dda Vlrjin Bolyar.
yan admda b!r kadmm ,evlno hizmet
çlll~e aldığı Aliye Pııkalm 1almll 16 
YR§mda bir genç kızı, kendisine pnnı 
yerine bir ytın kuakln bir eteklik ver 
mcat Uzctiııe çıkn:n kavga eonunda bı
çakla ellerinden yaralactıtrmı yazmıo.. 
tırk. 

Yanlı genç kız, dlln matbaamııa 

gclmı,, ve V1rj!nln yanında h1%mctc;I 
değil kadının kocam öldUğO tçln ke.n. 
dlslno bir mUd~t refakat etmek Uzc.. 
re evinde misafir kaldığını, para bu.. 
8WIUilda da herhangi bir uırardn bu

lunmadığını söylemiştir . 

an derslerlnc çalıgmrı.k arzusunu 
duymuyor, gece uyurken yatağın· 
dan birden bire sıçrıyor; miltama. 
diyen hayali şeylerle u~ryor, 

tınıaklannı, derllruinl kopanyor, 
başağrılarından şikayet ediyor. 
Çocuğun kız karde lerlnden biri 

de çok sert idi, ha.bası ise geçim.. 
siz, mağrur, sinsl, itimatsız kıs
kanç, hiddete fazla musait bir a-
dnıµdı. Karısı ondan ayrılmak mcc· 
buriyctinde kalmı3tJ. Bu adamın 
Uç erkek kardeşi de aynı yaratı. 

mnhrum kalmış olan bu ıavallılnrı yazmıl7.da ehemmiyetle işaret etti. 
basta yapabilirler, Cemiyete karşı ğimiz gibi katiyen §iddcte mUrn· 

Yeni neşriyat 

kindar kendi varlrklıırmm dUşma· caat olunmamalıdrr. 
' 1 

nı ve tahripkar onur hnline gctiro- • 
Portreler 

Halis ÖZGÜ 
Buna 'karşı sizin elinizden bir 

şey gelıniyeceğini zannediyorsa.. 
mz aldanıyorsunuz. Zira, gayet 
az bir zahmetle, kendi evinizi 
civann rutubetinden ve sıtmalı 
havasından kurtarabilirsiniz. na 
kmız nasıl: 

Yüztı beyazlatmak ve parlak göster 
mek lç!n, berke.sin tatbik edebileceği 
bir usul vardır. Dunu öğrenip tatbik 
eden kndmlar gtlzclllklerinln yüzde 
selt.8CD1nl temin etmf§ snyılabfllrler: 

Ec:o.ancdc.n "ktlkUrt çiçeği.. denilen 
kUkUrtten bir miktar alırsınız. Bunu 
biraz sUt !çlno karıgtırıp bırakırsınız. 
Bir lkl saat durduktan sonra, kUkUrdU 
bulandrrm3k817.m sUtU aıır ~c yUzUnll
ze BO.rersfntz. 

,. . I~ 
YARIN AKŞAM 

Genç edebiyatçılarımızdan Hü. 
samcttin Bozok, son gUnlerde 
dikkate değer ıbir tetkik eseri çı. 
karmıştır. Bunda.-ı önce de Zola 
hakkmdnki tetkikiyle Türk oku
yucu1anna bi.lyilk bir A •rrupa 
muharririni tanıtan genç müellif 
bu eeeriııde Valt Vitham, Viktor 
Hügo, Tolestoy, lbscn, Maya
kovski, Jak London ve Maksim 
Gorki ğıöi garp edebiyatıma er 
tanınmış şahsiyetlerinin sanat 
hayatlarını tahlil etmektedir. 
Keskin ve W&.Zrh hatlarla mevzu. 
unu tetkik eden muhanir oriji . 
nal bir üslfıp ve şekil y~iliği de 
yapmıştır. Bu eseri münevver 
okuyucularımıza ve edebiyat se· 
venlere tavsiye ederiz. 

Bahçenize, yoksa evin önfuıde. 
ki bir sa.haya birkaç ay çiçeği 
veya defne fidanı dikersiniz. Bun 
lar ne k~ar nz miktarda olursa 
olsun evinizin ve civarının ha -
vnsmı derhnJ değiştirir ve hav .. 
nın temizliğini ve kunıluğunu 
temin eder. 

Rutubetli yerlerde oturanla • 
rm odalarım yazın iyice hava -
landırmaya, kışm da daim~ sı -
cak ıbulund•tnnaya dikkat etme. 
leri lazımdır. 

Bu, yUz yıkanmadan yapılacak ve 
ondan tıonra yıkanacaktrr. 

Yainız, dikkat edeceğiniz mllh1m 
bir nokta vc.r: KUkUrtıU sut taze taze 
lmllanılmalrdır. Bir kab tçtndo sakla. 
mıık ve sonra vakit vakit kullanmak 
doğnı değildir. Mescm. kllkUrtle ka. 
n11tırarak akşamdan bazırladmız stı. 

tU ertooi .sabah kullannbntrslnlz fakat 
daha geç kullanamazsınız. 

derecede 
komik sahnelerle dolu iPEK'te Dayanılmaz 

PALAV~CILAR at yarışlarında 
Başrollerde: meşhur komik Ritz kardeşler ve Ri chart Arleen 

.... lll•llfil .. ~ı •;;ı'OC .l~w.:~ıfill .. 
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L De.ı hatte meln Vater ak bel 1. Bu türediniıı kudretli diliyle 
hleslgen1 AmteantrltteZ hati diyakoeu ve dini bütün t:r 

1. "la, Ja," ftlgte der ır.a.. bel, 

~-- ............ ;-
.. e& la der 8Wt getenat,. Ulld 

[i'"9811Clflel - mea.m..ı, Berr 8tr 
Allll; der ...... w welll aoclı 
Mae Fluclae ......,._ la 9e&. 

4. Da flopa llD aelııwere Gecta. 
fort. 

a. Mit 4em 1e1a&aen Dfrnlem .. 
.... t.uehtet leh .,.,. ••• 

du "11üie Gedrlll~ ......,, eo 
mir deaelde, wlr lelat Mllder 
verlore.. 

8. Vber mas weg von 11119 ır .. 
bUesen' and ftedeltea' dle 
aatea; uc1 mn - .._ 

pfetıea Ulld llChılca .. )ille
te "aııd ~ 

nlcht ehr; so aur ela freler 
... m eatataad, fueete le• ile ... 
... schwenlrte du llelate m.d la 

en Annen, aad wenn' ..,.t 
weltergeben wollte, ...._ wlr 

O and sehaaetn au vell l'read 
_, eagler la dle Aaıe.. 

, ... 1"lu&' leh nlellt ..... 
woMI ıdcb mela Hen sa
ergltute; ... nlela\ wle 

ıl8lclı amntigem Weclmel 11811 

Naellt zerromıen; den da leh 

lber der Tiazeıo 'KIDfea · 
dem off-- Tore t.llellte, 
.. llbmDel ldaler elle Sten' 

11111 .. !!llı ... ıdrelfete • ..... 
SelMıla dle ...... u der B. 

-llfıellaı. '"Sleh, Renate, H" spnıcll 

.. &o gelat dle Lnt 111 Ead." 

çok diğer briatiyan.Jan kendi ta -
bayyillltma sllrllklemif olmaeı do
layıeiyle babam buradaki memuri
yetine tayininde derin bir htlzUn 
duymuştu. 

2. Bunlar pek nahot bir şekilde 
aklmıdan geçtifi sırada birdenbire 
elimden tutulduğunu bluettım; 

Renate dedi ki: "Fakat, bay mek
tepli, siz çiftlik sahi.binin kızı ile 
dans etmek latiyordunuz!" 

S. Köylü UAve etti : ''Evet, evet, 
beraber dana ediniz; Renate tebir
de Qrendl. Ve bay mektepli bize 
bir defa alyarete geliniz, çift1tk 
saMbl kilerinde bir şife Ren tara. 
bı da muhakkak bulur.,. 

4. Bununla beni eMn bUtUn fi
klıler kayboldu. 

5. Elimdeki gtlze-1 Jmcaflzla biı
llrte .._ kaJabel* amma öyle 
bir ı.ma daldım ki bana bu ka
Jababt içlDde tamamen kayboluy~ 
ıw g:lıl geldl. 

1. Yolum\ISUIL Uattlnde, fJçılan
ma &dinde çalcıcder &letlerbıe ut. 
ıu,w ve kemanıarmı gıcmlatıyor. 
laNI; etralamlda S8DQ ~ 
w Jmlar ayalrl&rly!e tempo tutu-
yor ve ljarkryr tşttrak ediyorlardı. 

1. Fakat blltUn bunlar ancak bi
ze gtlçlilk veriyordu; serbest bir 
sabauı acıJıcbimı aanır görmez 
onu kueaıldadvn ve bu hafif c;ıocr
ğu kollanmda döndUrmeğe başla
dmı; daha uzağa gitmek iatem1

-

yerek durduğumuz zaman gözleri. 
:miııde nete ve merak dolu olduğu 
halde btriblrimize bak11tık. 

8. Bugl1n bunlan tekrar düşün• 
dtlğtlm zaman kalbimi nekadar 
Çok saadete boimuı olduğunu, ke
za bu gecenin bl&bn için naaıl gU. 
ze1 bir değifiklllde geçtiğini kaıbil 
delft anla.tamam; çünkü bir an, 
dans edelıler.ln bqları üstünden 
açık duran btl~ kapıya, doğru 

balmt.JI, g&yl\ıUnde yıldızların 

aokluiunu, dam altmdakl taban 
kirlllerlnde loluk bir 111im tltre
cllğiıı:l g&mlfttim: demlttim ki: 
''Bak, Renate, eilt!ncemlz IODa 

esv-." 
(1) hleeig (sıfat), bu!aıdMı, ba yecden, bu..U; wir Berllner und 

en Zeitungen, biz B·"TliDlller ve bura gazeteleri; daa biee.ige 
, dUnyevt hayat <uhre\'i hayatı zıddı). (t) Amt*.ntrltt, vazife 

memuriyet alma, memunyete girme. (8) muaen (rabıt edatı), 
•t1emki. (4) Neut•rer, mu:i1.. (5) gJittbig, mutekit, dini blltUn, Jma.nı 

amış. (8> tauchen, aa!dmnak, b~tırmaılt: ıehıe Hinde hl 
taucben, ellerini kana. bub~ ('J) blueıı, Uflemek. (8) tı.. 

, kemanı gıcırdatmak, f~na çalmak. 

ANALiZ ve TE OR i 

a.. mıttelııt, vermittellt, vasıta. 
le: vermittelat ıeines Meesers, 

vasıtaatyle. 

•. dieeselts, berisinde : dieueita 
Fluaaea, mnaim berJafnde. 

e. jenseits ötesinde: jenaeits 
Grabena, hendeğin öteeinde. 

i. li.np, entıang, boyuuea: 
der Ktate, sahil ~ 

e. trotz, ungeaehtet, ralmm: 
deiner lılacht. l81da ,......,_ 

raim n. 
f. um... wWen, muı için. atk> 

um Gottes wUlen, Allah riza.. 
~. Allah akma. (Burada p. 

alaıa 111D'dur). 

1NPJt: ~ JilliideJJ. 

dieıes Frevela wegen, bu hoppa -
lık yUzUnden. 

h. unfern, unweit; ıjen uzak de. 
ğil: 11DW'elt der IDrclt.e, ktltıseden 

mat değil. 
1. wahrend, emıaamda, de, da: 

wlhrend der Mahlzelt, yemekte, 
yemek esnumda. 

D. Burada 11.nge, trotz, unferr. 
in ayni zamanda datif alcl*Jaımı 
da unutmamalıdır. Ken halb, hal
ben, halber w wegeıı eda.tJarmda 
bll' .falul sUdri mavaoehelllnde er 
IOllekinfn dllferek et ve t'ye kal
bedlldiifni de ha.ttrlamabdlr. Bu 
suretle qaiıdakl teftlpler mey. 
dana pUr: 
Jaeine~ 981& .......... 

t1 A B .E R - Akc-".... ,.,,... ' ,.t 

......... ,,_ .... __ ... ........ ..... 
:mvı.mlllm 'l'lllEdll.mll, lf ABA • 
M&, tf VllBID, Al.Dl, M'l'DI 
gllll UN.rt ..._... .. olaQllll .. 

§8iı llllllan ....... 1111· ·- ) 

Evlenme telılilleri 

• Yq 40, boy 188, kUo 18, buld&J' 
renkli 100 Ura lltUfll bir memur, -. 
l1fID veya kumral ev lflertlle 6ftna 
ev i§lerini 1JOkata terclb eden maıdııt 
tem.iz, mUtenutp vQcuUu, ince ruhlu, 
gn..l, balık etinde, tah8l1 dereceat 
meVZo.ıubaha detl1 bir bayanla evlen.. 
mek istemektedir. ı.tıyenıerbı (A.ll. 
18) remzine mOracaatlan. 

• Yıl§ 30. boy 176, kilo 715, ll&Ç1an 
seyrek ve kıvırcık 81.yah. VOcutça hiç 
bir kusuru bulUDDU)'&D gllzelce ayı. 
ıan aydat 2GO Ura kuanan, cıga.ra ve 
içki kuJJanmıyan btr zat 20-215 y&§m. 

da, balık etinde bir bayanla evlenmek 
ı.temektedir. Rea1m gönderlltne be. 
men tM8 edecetlııl aöylemektedlr. 
(Jılwı. Ba.I remztne müracaat. 

• 193:$ cioğumlu. açık e8Jller -.68 
boyd-t. M kilo o<>k dtlrtlst bareketll fi. 
r1D otr genç .ım. 21-215 y&flarmda yWc. 
Bek tahsil göı'lllÜf, veya aylık kuaD. 
cı 1715 Urayı geçen bir bayla J&lnuı 

yazı ile anl8flP evlenmek latemekt.e. 
dir. ı llk haber) remzine mtıracaaı. 

• Y81 42. lllhbatll f8D •hbet, li8aD 
blleD 1çk1 ve 8lgarul olmıyaD kuaDcl 
300 Ura bulunan bir ba:r 22.80 )'&fla. 
rmda gOsel, boylu, oku)rup yazmam 

olan, ,en ve l§bıde yardımı dokunabf
Jecek blr bayan.la evlenmek tııtemekte. 
dir. Bayanın zengin bUlunmaaı mevzu 
ubaha değildir. Anuu2aD evaafı bals 

o1anm • verecett adrne derhal iadeal 
p.rtlle • boy ve ppkum bir resmini 
ve vaziyetini bildirir mektubu l.Arka. 
dq) remzine göndermel1. 

AÇIK KONU'1U-: 

(1. Heper 8) remslDe nanmmn .... 
r1 için adrMlD.lzlD arDı yamımur il. 
mndır. Apartmuul numarumı bil~ 
DiZ. 

lı arayanlca: 

* ~ yaşmda yQJuıek tabeD gffrmOş 
turkçe "" ~ 1)i bUea al· 
manca, iDllUsce ve rumca konup.o 
blr bayan profulb', doktor, cUfÇt ve 
buna bf<nzer berhangt bir yerde ça 
llflD'1l !atA!mektedlr. lateyenlerln 
<Pek) remime mnracaauan 
* ıo •ne doktor k11DlatDde çabftım 

lğııe yapm&8IDI blllrlm. Şimdi tıo. 

ıum. lıo~tor, veya cUtçi kllD1tınde 
çalJfllU&Ya t&Ubhn. Adru Topkap• 
Arpae:nJDi yokufU aafa köf kil No. 2.1 
Bayan P6ruz'a mllracaat 

* Evvelce bir firkette ve plyangı. 

gtşetennde ç&llf&D tecrllbeU blr genç 
vazıbarıeleme it aramaktadır. Arzu 
edenl>r Beyoğlu A'9Jı&Dlam 6t ııuma. 
ta birinci katta <J.P.) ye mOracaat e-
debll;rler 

• l.J.aeDiD 10 uncu euuıma d41vanı e. 
diyorwn Ofleclen eo.ıra bot kaııuı M 
ıaatlmde çallfmak 18tiyorum. 9 aeDe 
romt!nce taııetHm vardır ve romence. 
yt çok tyt blllyorUm. Romence den 
veret>tllrtm. ,. .1&kalı mt.leadele\'de ça. 
tıpbllll' ve aym zamaocla terctımaıı. 
ilk ta. yapabWrtm .• , leUyenıer psete. 
sinde <N • 107. ztya) remzine mek. 
tup mOracaat edeblllrler . 

Aldırınız 
Apf:ıda rumuzları yazılı olan o. 

lmyucolarııman namlahna gelen 
mektuplan tdarebaaeadr.dea lleqthı 

..ııalltaa •:re kadar veya ... , ı 1 
cka 90nra aldı....ıan rlea olaaar. 

lH.B.U) (lıl,A. .102) (A.D. 122) 
(Bulmll§ 38) (Kanat) (G1llgln) 
(8.F.S.22) (E.N. çal) (Ane 8) (Spor) 
(F.Y. 88) UQ.Ş. IOl:Tl (Bunmu) 

<w.v.~, uu·. 18) (il. 22' tKllçOkı 
(Hava 1') (t.iuaıi 11.JC.C.A.) (JIGhelı. 
dt8 P.S.D.) (Boa&' 28) (0. J'ulja .2l 
ıAcaba ktm) <Valde ban) cA.E.S.81) 
ıHş. ı. 62) 

......... 
Büyük adamlar. ve 
maceraları 

Avrupayı 

açlıktan 
k~rtar
mak 

istiven 
adam 

H erbert 
Huver 

Açlıkla bizzat mücadele 
etmiı, hademelik, 
uşaklık yapmııb 

A vrupanın aç kaJ.maması için 
Amerikada çırpman ve bilyDk 
bir insanlık eseri göst.ererek 
Avrupalıları açlıktan kurtarmak 
istiyen bir adam vardJr: Bu 
1929 - 1933 seneleri arasında 
Amerikanın reisicumhurluğunu 

yapmış olan Herbert Huverdir. 
Huver lngiliz hükQmetiniD 

muarız bulunmasına rağmen 

Avrupada Alman işgali altında 

bulUD81l ve artik öünıe mabkOm 
olduklarına !lllphe kalma.yan 
milyonlarca insanı açlı:ktan kur. 
tarmağa bakmaktadır. 

İngiliz htlkfuneti Alman iegali 
altında bulunan, Hollanda, Bel. 
çika ve Polonya gibi memleket
lere yapılan gıda maddesi yar. 
dnnmm bilvasıta Almanlara bir 
yardım olacağım ileri sllrerek 
Huver'in bu yardım teklifbıi 
reddetmektedir. Fakat bUttln 
bunlara rağmen Avrupayı geçen 
umumi harpte de besleyip aç
lıktan ölmekten kurta.ı'.mıl olan 
~!{er ~ ı...m. fol'lllılllc ...... 
yarak as Avrupayı beslemeğe 
bakmaktadır. 

Herbert Huver bir nutkunda 
yardım 18klini töyle izah et
mişti: 

1 - Belçikanm bir kısmında 
halka seyyar kazanlarla c:orba 
dağıtılacak. 

2 - Bu tecrUt:ıe, A vnıpa sivil 
halkma yapılacak yardımu 

Alman ordusu lehine bir avan. 
taj olup olmadığını ve İngiliz 
ablukasını r.ayıflatıp zayıflat

mıyacağmı meydana koyacak. 
tır. 

3 - lşe başlamak için her gUn 
bir milyon kişi yarımşar kilo 
ekmek ile birer tas ~ ve' ikl 
milyon çocuk ta ayda elli :.11ı 

ton tutan munzam gıda alacak
lardır . 

4 - Almanlar memleketler 
tarafından istihsal olunan gıda 

maddelerine el koymayacakl;ı.rı. 
m kabul edeceklerdir. 

5 - Bütün muharipler Ame
rikan iaee komitesinin gemileri. 
ne taarruz etmemeği taahhüt e
deceklerdir. 

6 - Sivil halka yapılan bu. 
yardımlar bitaRli bir teskilit ta. 
tafmdan kontrol edilecektir. 

KABlJL EDENLER VE 
MUARIZLAR 

Belçikada yapılacak olan t.ec. 
ri1be muvaffak oluraa bu t~
be diler' memleketlere de teşmiı 
olUMıCaktır. 

Eğer tecı1tbe mlivaffak netiefl 
vermeaıe bu takdirde zarar Qi 
az olacaktır. Çllnktl o takdirde 
gönde~ iaee maddesi İIJC8l or.., 
dularmı ancak Uç gUn besliyebi-

gen: benlın ıebebime, benim ye. lecektir. 
zUmden, be.nim lçbı. Huver'in fikrine taraftar olan. 

delnethalben veya deinetwegen: lar A.merjkanih •ki b&tkuman-
s nln aebeblne... lHı. danı general Jön Per&ing ile, 

semethalben veya ıefnetwegen: Amerika fil~ eski kuman.. 
onun sebebine .•• Dh. ı danı amiral Vilyam Prat'dır. 

uneertbalben veya anaertwegen: Buna mukabil demokrat par-
bidat 18bebtmfze, blslm ytlllbnfir. tiat eski lidJıerinden Davitl ile 
den.. ilb. 

1 

Amerika llUlayl IBhiplerinden 
eaerthalben veya euertwegen: Hel"bert Bayard Svop'utr. 

8izia ıebebbılse.. tıh. Bu iki phelyet Avrupadaki 
ibrethübea .e:va tlıl'etweıen: .ım haJka ,.,._.k ,.... 

..... l'd=d•~· Wıı. t»Je,~~ıe-·;ı··-· 

.. Biae, A~ m&cJenıe 
lerl .... eQebBeeelt ~ 

- - - 315 Japııııla bir niMn,, .. taıniJe edebilir meinls? 
Janm fil cevabı vermiltl:: 
''Evet.. Fakat 2S yaflDiJJllJrr_,." 
Ve Janen, genç mlhM\ctis 

Hurver'i tavsiye ef.milt:i. 1 
Avustralya.da Huver ı>* Ç&• 

buk t.era.kki etti, ve bıirJmo 811;18 

• aonra da Çine geçti.. 

İDgilt.erenin lidcletli ablukMlm 
~ ilıert,e •mette 
ve Huwrtin J&ıdJm ıw»J ' e 
itiraz etmektedirler. 

Acaba eski Amerikan reilıi. 
cumhunı AvrupMI& lıÇllk teJıli. 

kesi ~inde buıhmaa sivil halka 
neden yardım istiyor? Gegea. u.. 
mum! harp mralannda da AT· 
rupayı bealemit ohm ~Jktan 
kurtanmt olduğu için mi YoL. 
sa 8&bJk rei8iemnhurun mmd8i 
mi kendisini böyle btr 1-' 
harekete aevkediyor? 

BiR ODUNCUNUN OGLU 
Bir odmıcumm. oğlu olan Her

brt Huver Iovo kppai!Mında kil. 
oök bir tahta kulill>ede dOnyaj'a 
gelmieti. Dokm yqma bastJiı 
zaman hem annesini hem de 
baanu kaybetmit balum'ıyor
da. Enell çiftçi w IOllft da 
hademe olarak hayatmı kalanan 
Hmer bir h-..uat mektebin ak. 
tanı kurll&rmı takip edeRJk Di. 
hayet kendiaine Stmmıtr4 tini
versiteai kapılarmı ~ dlplo.; 
mayı aJmağa. muftftak oımu.m. 

Univeraite ta1ebeal oldaktan 
amıra llerbert H'llftl', Uniıwami
tt!lfterin çamaşır iflerini, guete 
tevzii ve talebe eilenceleri tan.. 
zim ederek hakiki bir tepflltçl 
oldufunu meydana ~· 

Y&ls tatmeri pılfDOe ......... M' 
yandan .nazad .:...oıarak tah.Uine 
devam ederken diğer taraftan 
da umumi olla KalifcnıiJa ma· 
denlerinde amele olarak~
dı. Mabadı hakiki bir mWea 
mfihenıdisi oJımaktı. Bir glln Hu
ver'in başına bi,uk bir fe!APt 
geldi. TifoYa yakalandı.. _.,. ._ 
ha 6ltl)'Ordu. Berek« wnln ki 
hocalarmdaD biri olan .,.._. 
profesör Jeolog BranDer bu Bi 
ve yetim çocuğun aatWJe yakın· 
dan allkadar ol4uiu için b6ttin 
masraflara katlanarak Huverl 
tedavi ettirdi ve 6Htıiıden kur. 
tardı. 

Mühendislik dfplomaeını ce
bine koyduktan sonn. Huver 
mahcup ve oldukça fakir bir ıu.. 
yafetle San Fransiôoya giderek 
o r.aman K.allfomiyadald mL 
denleri işlete!l mühendialerin en 
meşhuru olan LUt Janen'e mtl
racaat etti. Aldığı cevap 111 idi: 

- Benim m6b.enclillere veri.. 
lecek hiç mr ifİlll yok. 

Huver kmbiıadı: 
- Ehemmiyeti )'Ok. dedi.. Be. 

nim blittm arzum slzin eniriniz 
altında çalışmak.. Ziyanı yok 
mWıeriıdfalik olmasın.. Hademe
lik yahut l<apuculuk ta ola ra. 
zıynn. 

Bu tekliften sonra 1mMl umn 
d8tthıeJı Janen nihayet bir 
$teDo • Daktiloya İhtiJICI oldu. 
tunu hatırlamJI ve Huvel"e bu 
'YMLfeyi yapıp ,..~ 
IOl"IDUftu,.. Hlml' ~ terl9dclftt 
etmeden: 

- Bana tekiz gtm MmUlik 
müılaadeai verin aiıli tamam• 
tatmin ederim. Demifti. a.am 
berine Huver Jaııen'in yanma 
glrmif ve bllyftk Pi'an8m ml
hendial P.IJ$ arkadqaalll ~ 
Binden o kadar memnun bJmlfb 
ki hemen andan bir ay bile 
~ Ariaıa ft Kallfcrii. 
yadaki madenleri ,,..,,. teftie 
için Hlll'ftri' ~ 

29 YASINDA llCBllfDl8 
Bir gBn bir !:aliHS mc.a ol

banl'lmul bir ~ oltn a.L 
headla lıai J..-'• .. ~ 

Cin bU1dimeHnlJıı 8&D1IJI ..... 
teean olan genç Amerlmı1ı ... 

heııdi8 ~ - Maplia.. 
tandaki demir w ldimlı' ..... 

terini idaıe etmep ' ' ıh 
1900 da BcAımder ld:Bllt ..... 

laymca Huver Be dalla I* ~ 
beyazlar Tiıen Çinı1e ......... 
olundular. 

Huwr dettial Butlaıaar • 
ettirdi 'Ye bu pWlde ........ • 
mmfalra ve beyaz halt • ... 
yetçllere gıda maddeleli tevzlıılC 
emni;yet altına girdi. 

llıtiW sona erdikta aonra 
HııMr Çinin - ..,. miden 
Ye .-.,1 .. .......,.. tmmmf' 
direkt.&i\ oldu.. Peç111 lıı&fezi "
.nndeld Şq Vang 'lW Jtmam._ 
Dl Baver bu 118111811. ini& .... 

Hllft!' bu lnnpw,,_. 1111.ı 
pıda bul1JllduğQ .,,,. mr.rm
da yeni ınldeD1r, feıbribllr -c.. 
tırdı, demiı)Ollan ,.pbl'dl, 
IJir deniz nakliyat ........,_. 
teeia etti. Nevyuddıa. Satıfı9iı 
aialroda, Lonclrada, ~ 
Melburnda. IQhe1er açtı. y._ 
yavq it salıası genifledi ve o. 
ral dalfan ve 'l'Grldstlncla. biıilar 
ve demir mWeın1erini ~ 
balladı. BirmaJl&'8da da eekl bir 
glm6§ mldenl tberinde gahftl. 
Emrinde 124,000 kili gal)llDÜ• 

ta idi. 
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Kadm peçe.sini derhal kaldırdı. 
Kornelya Darakombun yUzi.ı bir ö. 
ıi yUzü gibi sararmıştı. Gözleri pıır 
lıyordu. 

··- Kiıp.slniz ... " 
Varboro baş parmağını ağzına ko. 
Yarak: 

"- Yavaş k.onu§unuz madam, 
eesler.miz duyulmamah. Şu ke.rıın· 
bğa geçiniz, orada konuııuruz." 
dcdJ. 
"- Siz kimsiniz?" 
Varboro ayak sesleri duyunca 

emretti: 
"- Dediğimi yapmn." 
Kornelyıı da ayak scsfarini duy

tnuıı olacak ki, itaat etti. 
Var':ıoro atlarla mcın;ut oldu. 

Az öt :d~n bir köylü kadını geçti. 
Ayak seısleri i)ice uznkla.,tıktan 
eonra Varboro Komelyııya tekrar 
•~lendi: 

"'-Uadam ... " 
.. _ Ah, hatırladım! Sesinizi ta. 

llldıtn ! Siz ... " 
••- BenJm kim olduğumun c _ 

lıemmıyeU yok. Siz §imdi bUyUk 
blr tehlike içinde3lniz. sızı buraya 
rctlren adamı öldllrecekler." 

- lnııallah dedi&1nlz gibi o. 
hır." 

'
1
- Fakat siz de tehlikedesl -

iliz!" 
''- Ölmekten korknm yok!" 
''- Öllim olsa, öpUp başınıza 

\oyunuz. Madam, sizi esir çargı. 
•tnda satacaklar. Bu böylece karar. 
laştırıldı." 
"- Aman Allahrm!" 
''- Korkmayınız. ı\rkadaşım 

•e beı. slıl bu vaziyetten kurtara· 
~ğız." 

''- ~ı~ mi?" 

- Evet ben! BUyUk baba Jak 
.... ben!. 

- F.ı.kat .. Fakat.. 
- Fazla ko.ıuşma~a va!:tlmlz 

o: Haz'r olun. Ay tepenin arka

fllıı "'"" yükselir yükselmez yo~a çı
ltac~ız. Sıze ne verirlC'rse yeyl 
~. Seyahatimiz yorucu ve mr ek 
lta•!j ola( k. 

l3u esnada klSyün ortasmdaki 
ıtlUbelerden yUks,.len sesler alça1• 

l'tıl§tı. Jolıansen çenesi sayesinde 
t!Sy'Ulcri kandı.mağa muvııffak o. 
llıu;ıtıı, N redeyse çtkıp Kornel • 

~ayı aramaaı btlrnaU vardı. Köye 
llti yabancı yolcunun geldiğini öğ
tenırn~ §Upheleneceği muhakkaktı. 
() ı a m a n yerlilerin yardır.ıı 
Ue Varboro ve Jakm haklarından 
teleblllrd. Vakit kaybetmeden u
~la.gmak, klnı.:ieye görünmeden 
taçmak lizı:ındı. 

Baba Jak atlan patikadan aşağı 
t6tUran. Patika Marakeşe gitmlyol' 
ctıı. Dağ yolunu intihap etti. Var. 
boro kntırlardan birini çözdü ve 

lcornelyayı yanma alarak J akı ~ . 
tlp etti. 

'ram klSyfüı haricine çıkmı§lardı 
ti, köy ortasmda bir gUrUltil kop
l1ı. 

SUyUk klilbede yarılan toplantı .........._ 
<-
Eğer o Cemal çelebi veyahut 

~p:az Hüseyin gibi adamlarla 
~mağa razı olsaydı onu lstan 
butda yıllarca arasalar bulamazlar 
dı. 

Lukreçya bunları düşünürken: 
- Arşipel adalarına varır var

;:az. o ge.ce denize atladım· 3ahi· 
çıkt:ırn.. Mihalin elinden -

lcend:sıne bir altın bile \•erme-
~ -- kurtuldum. 

<ltyor ve Osmanlı sarayından 
tla k::çıp kurtulmanın yollarını a· 
~Ordu· 
luk:eçyanın TQpkapı sarayın. 
~ korktu~ bir kişi vardı. Cel
lh.· ... O, cellAdm kılığından ve balta 
"'auaıt çıok ürküyordu. 

~Gözünün önünden geçen birçolc 
IJ.., h vakalara şahit olmuştu·Z3 
·-u!J tanburacı ôrnerin sağ bile-
~i bile saraydaki cellat kesme-
"'«IŞ etivdi? 
~flndl Murat, eski kısa" 
~lam• karp bOyük bir alAka 

so:ıa ermişti. Yerlller b:r!ı:aç dak'• 
ka sonra Kornelya.nm kaçtığın, öğ· 
reneceklerdi. Var'Joı o, tüfeğinin 

namlu.:ıu ile katırı dllrttll. Gö:: gö
zü görmlyen, ağaçlıklı karanlık bir 
yere geldikleri zaman Jakm aaf:i· 
çe sesi duyuldu: 

- Bin ba§IL1 '! 
Tam bu !!ırada köyde bir ellah 

E~ı duyuldu. Vakit kaybctnıemek 
lazımdı. Val'boro Kornelyayı kat .. 
nn sırtına attı. 

- İ!"'rl J::.: •. İleri r::.nd11I:1! 
Ho.y:ıtlarımız tchlikeie. Oıum • 

den korlıu: orum zannetmeyin, da· 
ha yapılncak işlerim var. 0;.ılan 

bitirm~den ölmek istemem! 

Jak ve Kornclya 'l"rlerken at·· 
na atlıy:ırok tnkhı etti. 

Köyd::ı hiddetli sesler- ve gUrl11 • 
tUJer blrlbfr.ne kanıııyordu. 

TEIILİ!\E BVYVYon. .. 

U-:un rnl'""et gittikten sonra 
Bllylllt B:ıba Jak'!l sesi duyuldu: . 

- Vay canına! 
- Ne oldu Jak? 
- PaUka çalılıklar arasında 

kaybo!du. Gün doğmadan yolumı· .. 
za devam edemeyiz binbaşım. 

Varboro etrafına baku, h'çblr 

şey göremiyordu. Ay bir !tmt var 
ki arka.sına çekllıniştl. Her taraf 
derin bil' 5€'ssizHk içindP. idi. 

- Öyle;ı5e gUn ağarıncaya ku
dar mola veririz Hayvanları b:ığla 
Jak. 

Varboro dmdan indi. 

- Madam, biraz i.stlrahat edc
c"'ğiz. 

Diyel'ek Kornelyayı kucakladı 

ve attarı lnatrii\~.:r ... ı ' • 

'ltorne'ıylı '8.~ta 'btUracaliSftr'JI' 
;rette değ1l:li. Genç kad n başını 

Varboronun göğsüne yasladı, lld 
dakika sonra uyumuştu. GöğsU ne 
fes aldıkça inip yUk.seliyor<lu. Va~ 

boro, koll:ırında u~-uyan genç ve 
güzel kadının yüzUne uzun uzı•n 

bakb, sonra acı acı güldil. 

Kadının Afrlka)a ne rruı.ksatla 
geldigıni biliyordu; o öldUriılen 

kocasrnııı intikamını alınnk i~in 
g lml.'.}J. l{oc'lSının Varboro tara • 

C ndan öldUrUidilğünü zannediyOl' • 
du. Johansen ona kimbil'r ne ya
lanlar yumurtlamıştı. Varboro 
Garfild Stanrllşl dU§UndU. Zaval
lı a"'l.atör polis hafiyesi! Kornel. 
ya, bu vaziyette, bir lejyon su -
bayının kollarında görse, acaba 
ı:ıe yapardı? Stand!şl dört kere gör 
mUştU: !Ik defa tayyare ile lnd ğl 
Karston Magnada, Greek sokeğıı • 
da, Oran nhtımmda ve nihayet 
Fastn polis mUdUriyetinde. Stan. 
diş onu polis merkezinde tanıyama 

mışu. Zira Varboro teMili krya • 
fet etmi-şti. Stand'ş ken.:ıısinden 

şüphe e •orcu. Konıelyayı aley -
hine kışkırtan o idi. 

( n,.,.,. ..... , qınr) 
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\'e hayranlık gösteriyordu. J tan. 
bulda içki \'e hırsızlık yuzünden 
elleri kesilen. kulağı koparılan aı 
adam mı vardı! 

Tanburacı Omerın bile e!ini. 
kendisıne hırsızlık atfederek keg. 
memı~ler miydi? 

Lukreçya kaçmayı düşünüyor

du .. Fakat. celladın eline dü.,me
mek. ona görünmemek onunla 
karşıl~c:mamak şartile. 

Valde sultanın en çok gü,·endi· 
ği ceı:at Halil. adeta. padişahtan 

ziyaue valde sultana bağ'ıydı· 

Bayramlarda ondan birçok hedi. 
yeler alır. bahşı~ler aıır ve tlaıma 
onun gözünün içine bakardı· Cel· 
lat Halil, valde sultanın kasabı 

gibiydı. 

Lukreçya bunları biliyordu.. 
Ve bildiği içindir ki, kaçmağa 

teşelıbüs edemiyordu· Bu bır suç 
olacak .. va de sultan da kendısını 
derhal cellada teslim edecekti. Za· 
ten valde sultanın böyle bir baha-

Fi A P. F. R - Akcıam nostA!fl 

Yazan: 
t!l. ÇEIIOV 

N.,eı gecesiydi. Mariya, çok
tan ev fırınının üstündeki yata. 
ğına yatmış horluyordu. Lamba
daki gaz tamamen yn.nıp bıtmiş, 
haU:uki Feodor Nilov hala otu. 
ruyor ve r;,. hşıyordu. O çoktan 
ışı bırakıp sokağa çıkardı .. 
Kolokolniy sokağında oturan ve 
iki hafta evvel çizmele. i sipariş 

eden mü..,.,'i:eri dün gene gelmiş, 
Fe'ldoru azarlamış ve çizmelerin 
mrhakkak şimdi. sab<:h duasına 
kadar bıtirilmesini ewretmişti. 

Feodor hem çalışıyor, hem d.!: 
•'Kürek cezasından farksız .1ir 

hayat! diye konuşuyordu. Irı .. 
s:ınların kimisi çoktan uyLuda, 
kimisi gezmede, halbuki sen, bir 
mahkQm gibi, burada otur ve 
kimbilır kime kundur.:ı. dik ... ,, 

K:ızara uyuyunermemek i. 
cin o. her dakikeda bir masanm 
altınd:ın şişeyi çıkarıyor, bir 
kaç yudum içiyor ve, her yu. 
C:wr~an sonra yüzünü l::uruştu. 
ra:-ak. yül~sek sesle ker.di kendi· 
ne ::ıöyleniyordu: 

"Lütfen söyliyebilirmiyim 
hangi sebepten dolayı mU~terl. 

!erin gezdikleri şu dakik.;:.da. ben 
onl:-ra ·kundura dikmek mecbu
riyetinde bulunuyorum? Onlar 
paralı bense fakir olduğum için 
mi?'' 

O blitün milşt.erilerden ve bil. 
hassa Kolokolniv soknğında o
turanlardnn nefret ediyordu. B.ı 
ma~um görilnllşlü, uzun saçlı, 

so!uk benizli, büyilk mavi göz .. 
hiklü ve kısık sesli bir efen.di idi. 
Alman soy.;:.dına benrer. tela.ffu· 
zu güç a'elAcaip bir soyadı ,·ar. 
dı. Sosyal vaziyetini ve ne irı!e 

uğraştığını anlamak imkansızdı. 
İki hafta ewel Feodor, ölçU 

almak için, ona gittiği zaman o, 
müşteri, yere oturmuş havan· 
da bir şey dövüyordu. Fecdor 
henüz selam bile vermemişti ki 
havan lçindeki şey birdenbire 
lpıırlamrş ve parlak, kırmrzı alev 
halintle yanmıştı. ktikUrt ve yan. 
mı§ tüy kokmuştu. ve odayı öy· 
le kesif, penbe bir duman kap. 
la .. ııştı ki. Feodor dört beş defa 
aksırmak mccburiyetirde k.;:.1-
mıştı; sonra e\•e dönerken: "AL 
!ahtan korkan böyle işlerle uğ· 
rn.şmaz," diye dU~Utı ""ii ... tü. 

Şişede bi~.ey kalrrıaymca Te. 
odor m=tsanın Ustiınnc koydu ve 
düşünceye daldı. A?rla~an bnşı· 

nı yllllll'1.ığuna dar~ı ve kendi 
fakirliğini, ağır ve ışıksız ha. 
yatını. ondan sonra zenginleri, 
onların apratmanlarıru, arnbala· 
rını yüzlül, l anlnıot~~rı dill)ün. 
meğe başladı... Eğer su kerata 
r.en~inlerin evleri :dtlasa. atları 
geberse. kürklerile samur şap
kalarının tUylri dökülseydi ne 

kadar giizel olurdu! Ne güzel o. 
lurdu. eğer ze-rirı1er yavncı ya· 
vaş yiyecel: bulamayan dilen. 
cilere dönseler. fa'·ir kum;iu"3C!l 
Feodor ise zenginleşse ve Noel 
gecesi zavallı bir kunduracıya 

kafa tutE~ydı ! 
Röyle dü~UnUrken Feodor, 

çizmeleri hatırladı ve gözlerini 
A 4WWWW 5 

ve 
ŞEYTAN 

açtr. 
Çizme'eri gözden ge;;iı erek: 
- Bu ne tıiçim iş! diye ~ü

şündü. Çizmeler hazır, bense 
hala oturuyorum. hlil§teriye 
götürmek lazım! 

O çizmeleri kırmızı menJile 
sardı, giyindi ve so:•ağa çıktı. 

Dışarıda. ylize iğneler gibi ba. 
tan ince, f;ert kar yn.:.yordu. 
Her tar;.! soğuk. kaY!'al: ,.e zi
firi karanlı!{tt, hava gazı fener. 
leri ı§ık vermeden yanıyordu ve 
her nedense so!ı:ak öyle fena 
gaz kokuyordu ki Feodor tık:ın
mağa ve öksürmeğe başladı. 

Kaldırımdan gidip geeln ar-ba. 
l:ırda zenginler geçiyorlardı ve 
hepsinin ellerinde jambon ve bi
rer binlik votka vardı. Zen3i.:ı 

kızlan kupa arabalar ve kızak. 
lardan bç,şlarmı uzatarak Fecr 
dora bakıyor, dillerini çıl<ararak 
alay ediyor ve gülerek bağın. 
yorlnrdı: 

- Dilenci! Di'""ci! 

idi. 
Feodur: 
''Bali sen! diye düşündü. Me. 

ğer iş içinde iş varmış!" 

Bu gibi hallerde ilk iş olarak 
yapılması icabeden şey: HaÇ .;ı

kıırmak, sonra her şeyi bırakıp 
kaçmak; f.:;kat o hayatınds ilk 
ve, l:elki. son defa şeytanla kar. 
şıllk~mış olduğunu ve fırsattan 

istifade etme~ bunun budala
lık olduğunu derhal ka\Tadı. 

Zorlayara!.: taliini denemeğe ka. 
rar verdi. Haç çıkarmamak için 
ellerini arkasına bağladı, hür
metle öksürdü ve söze başladı: 

- Dünyada şeytandQ.n daha 
murdar ve daha kötü hiç b!r şey 
bulunmadığl rivayet olunur, 
bense. beyefendi, öyle anlıyorum 
ki, şeytan gayet filim bir kimse. 
dir. Şeytanın, affedersiniz. ayak 
yerine at tırnağı ve m'kasmea 
kuyruğu varsa da onun kafasm
da1d akil bazı üniversite talebe .. 
sinin aklından fazladır. 

Feodorun arkasından gelen 
Universite talebeleri, zabitler, Memnun o!ım müljteri: 
tüccarlar ve gener-ller onunla - Bu sözlerin ho~ı:ma gitti. 
alay ediyorlardı: dedi. T~ekkür ederim, kundura-

- Sa:-hoş ! Sarhoş! Kundura- cı Peld ne i~tiyorsun? 
cı dinsiz, ıuh!u kfü:ele: Dilenci! Ve. kuduracı. bir saciye ha;-

BUtUn bunlar güce gidecek betmedcn şikayet etmeğe başla
şeylerdı, fakat Feodor aldırmı. dl Cocukluğund:ınb~rl Zi'nginle. 
yor ve yalnız sağına. soluna tü- re gıpta ettiğinden ba.lısetti. 
kUnnekle iktifa ediyordu. Laldn BiitUn insanlarm aynı şelrilde 
kundur~cı ustası Varşovah Kuz. bilyük evlerde ~-aşamadıkları ve 
ma Lebyodkin karşısına çıkıp: cins atl~ra sahip olmadıkları 
''Ben zengin bir kadınla evlen· daima gücüne gitmişti. Neden, 
lemlim. atölyemde çıraklar çalı. sorarrm .sir.e. o fakirdi"! Kendi 
şıyor, halbuki sen dilencisın aç- evi olan ve karısı şapka giyen 
lıktan nefesin kokuyor,, deyince Varşovalı Kuzma Lebyodkınden 
Feodor artık tahamınlil edeme- neresi eksikti? Onun da burnu, 
di ve Varşo\'alıyı kovalam~ğa elleri, ayakları. başı. sırtı zen
başladı. Onu ta Kolokolniy soka- ginlerinkinden farksız olduğu 
ğına kadar kovaladı. Müşterisi halde neden b~kalnrı gezip eğ
köşeden dördfüıcü evin en list lenirken o çalı~ma c mecburiye
katında bir dairede oturuyordu. tinde ıdi? Niçin lnvanta kokan 
Oraya gitmek için uzun, kar;o..n. bir bayanla değiJ dt. l\farlva ~ 

lık avluyu geçmek ve sonrn in- evliydi Gerçi zengin müşteri. 

sanın araklnrı altında sallanan !erin evlerinde güzel hanım kız
çok yiilrnek ve kaypak bir mer. lara sık sık tesadüf edıyordu, 

divenden çıkmak lazımdı. Feo- onlar kendisine h;,. ehemmıyet 
dor mUşterisinin odasına girdi. vermiyor ve ancak. ~zan. gülü. 
gı z;:.man o, geçen defa, iki yor ve fısıldaşıyorlardı: "Bu 
hafta evvel olduğu gibi. yere o- kunduracının burnu ne kadar 
turmuş. havanda bir şey dövü. kırmızı!" Filhakika Manyada 
yordu. ıyı, merhametli. çalışkan bir 

Feodor somurtarak: kadındı. aFkat ne yazık ki. ca· 
- Beyefendi, çizmeleri getir- hil eli çok ağır ve vurduğu yeri 

dim dedi. çürütüyor. onun yanında politi. 
Müşteri yerden kalktı ve ses. kadan yahut başka akrlhca l:fr 

sizce çizme:eri ölçmcğe ~ladı. şeyden b;ı.hsetmek icabetti~ T.a· 

l!"eodor. ona yardım et?"""k nrzu· man söze · karır:ıyor ve dehşetli 
siyle. yere diz cöktü ve çizmeyi saçmalıyor. 

çekip çıkardı, fakat o anda ~'e. Müşteri onun sözünü kesti: 
rindcn fırladı ve dehşet içinde - Peki ne istiyorsun? 
k pıya dofrİ'u geriledi. "Miicıteri- - Benim arzum. İblıs oğlu 
nin ayağı ayak değil ~t tırnaeJ " Şeytan beyefendi. lütfuna im. 

c Q • w --· 
dım ederdi. 

diyordu. Mademki Sultan Mu
rat sefere çık<ırken: 

- Lukreçya bu!unu~a. onu in· 
1 

citmeden odasına götürünüz!,, 
derni~ti· Neden kendic;ini mah· 

besten çıkamm·orlar. Niiçn eski 
odasına göt ünnüyorlardı? 
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ne aradığı da kolayca tahmın edı· 
le bilirdi. 

Luk:eçya yattığı ta~ odada bun 
ları düşündükçe: 

- Elmas ağa (merak etme ... 
seni ben kurtcraca~ım'.) dedıyse 

de ben Arabın bu sözlerine inana 
mı yorum. 

diyordu· Aradan üç gün geçtiği 
halde, ne Elmas ağadan bir' haber 
vardı· Ne de bir başkası görün· 
müştü. 

Lukre;ya tamam yedi gürdür 
mermer fütünde yatıyordu. Kapı· 
sındaki nöbetç:nin bile ona acıdığı 
muhakkaktı. 

Lukreçya, yerne.1< geldiği zanıan 
ka1n aralığından bakan nobetçının 
yüzündeki çizgilerden onun kendi• 
sine ~· rdığım anlıyordu. 

Acaba bu nöbetçiyı kandır~ 

maz mıydı? 
BiR GOZ iŞARETi 

Lukreçya taş odalarda yatıyor-
du. 

Aradan yedi gün geçmişti· 
Elmasağa hata görünmüyordu. 
Padışahın gözdesi Elma.sağa· 

dan ümidini kesmişti· 
- Belli ki. Elmas da beni avut· 

tu. Valrie sultandan korktuğu mu
hakkak· Korkmasaydı, bana yar• 

Lukrcçva her c:evceıı ve hı>·kpc:. 
ten fimidini ke~;nce kendlc:ıne a• 
crdığrn tal,min ettiğ kan•daki nö. 
betçı~ıi bactan ~ılrararnk elde et· 
meve karaı vermişti· 

Bir giın tablrkt\ .. \•emek tretirdi· 
ği zaman. kapıda d"la~an nöhetci· 
ye dikkatle bakan Lukreç,·a. bü· 
tün zeka \'E' c:e,·tarıl"tini. bü'ün Mtı· 
haret ve kabili\',eti ile uzaktan 
bakt1 .. Nö">etçi ile gözgö7e 2'elince 
gillümcedi· Nöbetd o anda 2ün~ 
~in cazibe~:ne tutulmıı~ hir vıldı1 

~ibi lrnp1va df"?!ru c:ürüklt'ndi. 
Lukreçva nal-etçiye ufak bir 

göz i~reti vermişti· Nöbetçi bu 
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Rusçadan çeviren: 
BERVE LUNEL 

_kan varsa zengin olmaktır. 
- Buyur. Ancak buna muka

bil baıfa ruhumu vermcğc mec. 
bur olaca~nı da unutma! HenUz 
horozl~r ötmem'şken gel ve, nı· 
hunu bnn:ı teslim ettiğine dair, 
i~te bu kağ:da imza at. 

Feodor nezaketle: 
- Beyefcr:di ! dedi. Bana çiz.. 

melerı : pariş ettiğiniz zaman 
sizden peşin :?ara almadım. Ev
vela siparişi yapmrk sonra da 
para istemek ic~ heder. 

Müı;terı razı oldu: 
- Haydi öyle olsun! 

Havada. birdenbire. gözalıcı 
bir alev parladı, odayı bulut 
halinde penbe bir duman kap. 
l~ı ve yanmış tüy ve kükürt 
koktu. Duman dağılınca Feodor 
gözlerini oğuşturdu ve gördü ki. 
o artık ne Feodor ve ne de kun. 
duracı değildi, yelek ve altnl 
kordonlu. yeni pantalonlu bam. 
başka bir insan olmutu, ve ~ 
yük bir masanın başında koltuk. 
ta oturuyordu. U§aklar önllne 
yemekleri getiriyor, hUrmetle 
eğiliyor ve: 

- Afiyetler olsun, beyefendi 
hazretleri! diyorlardı. 

Ne zenginlik! Uşaklar büyük 
bir parça kızarmış koyun di ile 
havyar dolu kaseyi önUne koy
dular, sonra tavada kızarmış bir 
kaz getirdiler. biraz sonra do. 
muz haşlaması ile hardal kökü 
salatası geldi. Ve b'.itUn bunlar 
ne kadar asilane, politik şeyleı
di Feodor yiyor ve her yeni ye. 
mekten evvel, tıpkı bir general 
yahut kont gibi, en nefis vot
kadan bir kadeh yuvarlıyordu. 

Domuz haşlamasmdan sonra ıl .. 
nüne kaz yağına pilav, sonra do
muz yağına da kızarmış omlet 
ve ciğer kebabı konuldu, ve o 
hep yiyor ve hayran oluyordu. 
Fakat daha ne var? Daha so. 
ğanh börekle çavdar ekmeği 

şırası ve ha.5lanmı~ şalgam \'ar. 
di. Feodor: "Zenginler böyle ye. 
meklerden n~sıl <'atlamıyorlar, 

anlamıyorum!" diye dUşUn ..... 
Son olarak büyük bir çömlek bal 
ge!di. Yemekten sonra mavi 
gözlUklU eşytan arzı en.-ıam etti 
ve, yerl~ kadar eğilerek, 
sordu: 

- Öğle yemeğinden memnun 
musunuz. Feodor Panteleyiç? 

Fakat Feodor bir kelime bile 
söylemeğe muktedir değildi, 

çUnkU yemekten sonra nefea a.. 
lacak h8.li k~lma.mıştı. Tokluk 
nahoştu ağırdı, ve o bir eeyle 
eğlenmek için sol ayağındaki 

çizmeyi tetkike başladı: 
- Böyle çizmeleri yedibuc;ul: 

rubleden aşağı dı .. miyordum. 
Bunları hangi kunduracı dikti? 
diye sordu. 
Uşak cevap \'erdi: 
- Kuzma LebyJdkfn. 
- Çağırsınlar bur.:.ya o buda .. 

layı! 

(Lütfen sa;ıfayt çevirint.ı) 

) 

göz ışaretinden bir şey anlayama• 
dı. 

Sonra kapıyı kilitliyeccği sıra• 

da, L~kreçya sordu: 
- Rir şey mi istiyorsun? 
-Evet·. 
- ' emeğin gelivor· Suvunu da 

ben 'erıyorum. Başka neye ihti• 
)'acın var? 
Lı.ıkreçva: 

-Acc1e l'tm" de'ii btır:ıMa ~en. 

rlen ve bender- ba~ka kimc:r \'Ok 

lçim ıln ' ıyor Bira1 konuşalım·. 

ne <'lur? 

Nöbetçi bir kere sarsılmıştı. 
Bir türlü kapıyr kilitliyemiyor

du· 
- Eh. kontl'~alım.· Ne söyliye

cckc:in bakalım? 
dedi. Lukreç~·a kapıdan elini ~ 

zattı: 

- Şu elimi tut hele .. hak buz 
gibMm h11~-ia Taşların fistOnd"' 
ölece~im artık· 
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Biraz sonra Varşovalı Kuzma 
Lebyodkin arzı endam etti. O, 
hürmetkar bir vaziyette, kapının 
yanında durdu ve sordu: 

- Ne emredersiniz, beyefeı._ 
1i hazretleri? ., 

Feodor ayağını yere vurdu ve: 
- Sus! diye bağırdı. Mütale3 

yürütme bakayım! Bir kundura_ 
cı parça.sı olduğunu unutma1 
Hayvan Sen çizme dikmesini 
,bilmiyorsun! Ben senin suratını 
carşamba pazanna çeviririm! 
Niçin geldin, ha?· 

- P~ almak için, efendim. 

-Ne parası istiyorsun? Defol! 
Cumartesi günü gelirsin! Hey. 
orada kim var, şunun ensekökü_ 
ne bir tane indirin! Fakat o 
anda müşterilerinde kendisine 
neler yaptıklarını hatırladı, ve 
vicdan azabı duydu. Bu vakayı 

unutmak için cebinden şişkin 
bir cüzdanı çıkardı ve paralarım 
saymağa ba.sladı. Para çoktu, 
fakat Feodor daha fazlasını is
tiyordu. Mavi gözlüklü şeytan 
ona, daha şişkin, başka bir cüz.. 
dan getirdi, fakat o daha faz.
lasını istiyor, saydıkça memnu. 
niyetsizliği .artıyordu. 

Akşam üzeri şeytan ona uzun 
boyiu, yüksek göğüslü, ktrmIZI 
clbiseli bir hanımefendiyi getir
di ve bu kadının yeni kansı ol.. 
ğunu söyledi. Feodor, gece 

geç vakte kadar, onunla öpü.~tı.i 
ballı pasta yedi. G<!celeyin 

kabarık, kuştüyü yata.h""t.a yatı

yor, bir yandan bir yana dönü. 
yar ve bir türlü uyuyamıyordu. 
Dehşetli korkuyordu. 

Kansına: 

dilenciler ona aldırış hile etme?.._ 
lerdi, ~di ise yol vermiyor
lardı. 

Evde Feodoru yeşil bluz 
kırmızı eteklik giymiş yeni kn. 
rısı karşıladı. Feodor onu okşa• 
mak istedi ve arkasına bir yum_ 
ruk indirmek niyetile elini kal. 
dırdı, fakat hanım hiddetle: 

- Mujik! Terbi}·esiz! diye 
bağırdı. Harumef endilere mua. 
mele etmesini bilmiyorsun! Şa. 
yet beni sevmiyorsan elimi öp, 
dövüşnıene müsaade etmem. 

Feodor 

R 

Baf, Di9, N'ezle, Grip, Bomatiima 
Nevralji, Kırıklık •e Bütün Ağnlarnnzı Derhal Keser 

blıc .... ,Ood• 3 ika .. • hnabUlr. TAıtt.tTttRINDEH SAENINIZ. 
fi!lt YERDE PULtu KUTULARt 1SRARtA"'ISTEYl~IZ ~ 

. - ........ \ . . . . ,_. ... 
" .. 

I - Mevcut şart.name, nUmune ve plD.nı mucibince 360 adet kapslll 1 
tn< kUlfl.hı pıtzarlıkln eatm alınacaktır. 

IT - Muhıı.ınmrn bedeli 10 O lira muvakkat teminatı 81 llradır. 

m - Pazarlık 24.4.Ml pcr;Jcmbe gllnU saat 14 te Kabatqta levazrm ve 
mUb:ıyaat şubesinde alım komoıyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şs.rtname sözU geçen ~ubeden parasız aımabltcccği gibi nilmunc, 
plfuı gört!lebillr. 

V - lstek1llcrin pazarlık içL'l ta~in olunan gUn ve saatte yllzde 7,5 SÜ• 
vcnme para.siyle birlikle mczk(lr komisyona reUracaatıan. (2791) 

"Ama da 1ıayat! 'diye dü.Htin
dü. Buna yaşamak mı denilir! 
Ne şarkı söylemek, ne akordi
yon çalmak, ne de kannla biraz 
cilveleşmek var ... Tu!" 

< • 

Devlet Demiryolfarı ve Limanlar. 
, .............. c:m ............... . 

T rklye t;am riyetı 

Hanımefendi ile ç~y içmeğe 

henüz oturmuştu ki ma·vi göz. 
lüklü şeytan meydana çıktı ve 
söyledi: 

- E, Fcodor i:anteleyiç, ben 
vazifemi harfi harfine yaptım. 

Şimdi siz kağıdı imzalayınız ve 
ibeni takip ediniz .. Şimdi 7.engin 
yaşamanm ne olduğunu öğren

diniz, bu kadarı kafi! 
Ve Feodoru doğruca cehen· 

nemin diibne götürdü. Her ta. 
raftan uçuşan şeytanlar etraf mı 
sardılar ve bağırışmağa ba§ladı· 
lar: 

- Apdal ! Hayvan! Eşek ... 
Cehennem öyle dehşetli gaz 

kokuyor ki az d.a.ha boğulacnktı. 

işletme Umum idaresi ilanlan 
.Muhammen bedeli 127.500 tYilz ylrml yedi bin bezyUz) Ura olan 15.000 

adet buraj ve 10.000 adet topral; ltnzınrun ~'0.5.941 salı gunu .saat 15.80 da 
kapalı zarf usuıu ile Anknrad::ı. idare b!nasmda satın ımııcktır. 

Bu i§o gin:\ek istlycnlerln 7625 (yedi bir: nltı yüz yirmi beş) liralılt 

muvakkat teminat ile kanunun tnyin ettiği vcsikalnı:'.ı • ve tekliflerini aynı •

1 gün saat 14.30 ıı. kndar komisyon reisliğine vermeleri IWnıdır. 
ŞnrtnnmC'l~r 300 kuruc;n Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıln1ak. 

tadır. (2587) 

Antalya orma n çevirge müdürlüğünden : 
l Antalyn 11ilC1yeUnln Alanya kazası dahlllııdc hudutlnrı §artnıımcclc 

yazılı Sazak Çulluca dcvlnt ormanından 1576 mctrckUp dikili çam nğacı ile 
532 motrcklip köknar ağneı bir sene lçcrisi'ldc kcslllp,çıkanlın::ık Uzcrc 1.4. 
941 tart!ııııc\cn itHxtrcıı 20 gUn nıU<'ldctlc kuı.nlr zaıi usulilc arttırmaya ko- ı 

nulmuşt.ur. 

2 - Arttırma 21.4,941 laribin:ı mlisadlf pazartesı gllııU snat 15 tu An. 
talya orman Ç(:Vlrğc mUdUrlUğ'U blnasmdıı. yapılacaktır. 

S - Çamu beher gayri mamul mctroitUp muhammen bedeli dört ytiıı: 
doksan, köknarın üçyUz yetmiş kuruştur. 

4 - Muvıı.••kıı.t tcrninut b37 lira GO kuruştur. 
Ve birdenbire her §eY kaybo. 5 - Şıır~a.mc 'o muknvclcnamc projeleri Anknrada ormıııı umum mU. 

lu.p gitti. Feodor gözlerini açtı dUrlUğU ve An'alyo. orman çevırge mUdUrlUğllnde g<lrUltlbilir. 

ve masasını, çizmeleri ve teneke 6 -- ~kı~f meklı..plannın 21.4.641 pazartesi gUnU saat 14 c kadar ko. 
la ba .. rd.. Ll 00 · ml8yon rcısllğine verilmesi ldz!'l'ldtr. 
~m . Yl. go u. m nm .şı.ş~- ı 7 - İsteklilerin t•carct o.lası vesikası ile.. birlikte belll cdil(ln glln ,.o 
sı sımsıyah olmuştu ve fıtılın saatte ihale komisyoııunıı mUracaatınn. (2746) 

ucundaki ateşten, borudan çı. 

kar gibi, duman çrkıyordu. Ma-

ZiRAA T BANKASI 
L<..uruluş tarihi; 1888. - ::5emıayesı: 100,0U0,000 l'lirk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirm ve tıcari lıeı nevı banka mıuımeleleri. 

Paro blıfüttrenlere 28.800 Um ikramiye veriyor. 

Alraat Bankasmda ırumt>arall ve Oıbartn2 tasamıı ııe .. ,.,,,,.....,~n m u 
60 ttruı bUlunıı.nJara senede • dere '!Pkllecek kur'a De qağıdakı 

pl&ıı.a gore lkramiye &ığıtılııcalttır, 

t Dded t,000 tlmhlı t,000 ııra 

• • 
40 

• 
• 
• 

500 
ııso 

10() 

• 
• 
• 

2,000 • 
ı.ooo • 
4,00tl • 

100 adcd 50 Urahk G.000 llJ"a 
1%0 • 40 • t.800 • 
u.-o .. 20 • a.ıoc • - Çok para var, diyordu. Sa

km. hmm:lar bizi soymasın. Sen 
mmnu "'1arak gidip baksan fena 
otm.am.ı. 

Biltün gece uyuyamadı ve 
sandığın yerinde durup durma_ 
dığmı görmek için dakikada bir 
yataktan kalktı. Sabaha k~1 
kiliseye sabah duasına gitmek 
13zmıdı. Kilisede bütün zengin 
ve faldrlere aynı itibar. Foodor 
fakirken kilisede şöyle dua edi
yordu: "Yarabbi, ben günahkar 
kulunu affet!" Şimdi zengin ol. 
duğu halde de aynı şeyleri söy
lüyordu. Fakat bunun neresin. 
de? Öldükten sonrada ?.engin 
Feodoru altın ve elmaslara de-

vi gözlüklü müşteri ma.._~nın ya. 
ıımda durnıu.s hiddetle bağırı
yordu: 

- Aptal! Hayvan! Eşek! Ben 
sana gösteririm, dolandırıcı se
ni ! Siparişi. alalı iki hafta. olu. 
yor, halooiii çizmcfer iıfila. .h ... zır 
değil! Btira.ya günde b€ı§ defa 
gelmeğe vaktim mi var zannedi
yorsun? Kerata! Hayvan! 

llsianbuJ Levazım amirıig-inden verı" len 1 DIKKAT: Rcsaplarmdıı.kl pamlar btr sene içinde 50 Urad&?I aşağ. L 
1 

:.ı~mıyenıere Utram.Jyo cıkugı tıı.kdlrde % 20 tıızıasıyıe yertJ~kUr 

-~ kU~u ~~:::~:111,:.::: e~l:n::~ hl< bu~k ku· •riJı.~.~.~.;a.~~."~.~ •• 1.l•M•a•rt.ll!llll•l•Haz••ır•anmımı11ı•E•~ ıDa11ı,m:ııımBıclrln_d~=~-tarih-•tc-.. 

Fcodor silkindi ve çizmeleri 
dikmeğe koyuldu. l\l~teri daha 
bir çok küfür ve tehdit savurdu. 
Nihayet sükiınet bulunca Feodor 
somurtarak sordu: 

- Siz, beyefendi, ne iş yapar 
ğil, en fakir insanın gömüldüğü smız? 
kam toprağa gömerler. Feodor _ Bengal ateşi ve fişenk ya_ 
cehennemi hatırladı. Dua etmek pamn. Ben fişekçiyim. 
istooi, fakat dua yerine para do. Sabah duası çanları <;alındı .• 
lu sandığı, hırsızlar, şeytana sa- Feodor çizmeleri teslim etti, pa· 
tııan ve mahvolan ruhunu dü- rasmı aldı ve kiliseye gitti. 
~eğe başladı. Sokakta ayı postlarilc örtülü 

Kiliseden sinirlenerek çıktı. araba ve knaklar. mekik dokur 
FeJ;la fikirleri dağıtmak için. gibi, gidip geliyordu. Yaya l:al. 
eskiden bir çok defa yaptığı dırnnlardan adi halkla beral 
gröi, avazı çıktığı kadar bağıra.. tüccarlar, hanımefendiler ve 
rak şarkı söylemeğe baııladı.. 7.abitler yürüyorlardı... Fakat 
Fakat henüz ba§lamıştı ki bir Feodor artık onlara gıpta ve ta-
polis koşarak yanına geldi ve se- Hinden şikayet etmiyordu. Şim. 
lam durarak: di ona öyle geliyordu ki 7,cngin-

i'U§Uı:n 100 ton odun 14.4.9U paz. ... rtc.ııl gUnll .saat 14:17 arasında Pmarhlsar. 

aa nskeıi satn:ıı;lma ı·omisyonundll pnrça parça pazaıııkla satın almacalctıl': 
Taliplerin temintlrllc belll vakitt•' komlayonn. gcımcclri, (2253 • 2781) 

·::* ::: 
700 ton kur.ı ot pa1.arlıkla ııatııı alınacakbr. lhnlcSi 24.4.941 gUnU saat 

H,30 da Isli::ı.h\ycdc arktr1 sabnalmıı J;omlsyonunda yapılacaktır. llk teminatı 
2232 llraJır. Taliplerin bclll valiitlc komisyona. gelıııclcrl. (225!J • 2783) 

*:{:::: 

Aşağıda yazılı mc\'adın pazarl•kla cksiltmclcrl hizalarında yazılı glln 
ve saatlerde Çatalcadn Cinllnglrköydc askeri stınalma komisyonunda yapı-
lacaktır. Taliplerin belli vakitlerde l:omlByona gcımeleri. ( 

20 ton sığır eti. 10.'1.941 saat 15 
7000 Ilı-alık aş kabı l0.4.941 saat ı: 

2i5 ton balya samnnı. ll.4.9ıll snn.t 15 
2257 - 2j 5) 

Tahminen b:!lıcr kilosu 2i kuruBtnn ll'i.000 baş koyun alınacaktır. Pazar. 
lığı H.4.941 gilnU Mnt 16 te Adıı.nada askeri satınnlnıa komisyonunda yapı. 
lacaktır. Tlk teminatı 11,375 liradır. Talip!cl'in bclll vakitte komisyona gel. 
mclcrl. (2259 • 27 i) 

* * • 
Beher kilosu 49 kuruştan 20.000 kilo toz ı,ıckcr Çanakkalede askcıi sa. 

tınaJına komisyonunda pazarl1ıd11 f!<ı.tm alınacaktır. lbalcııı 14.4.941 pazartcııl 
günü saat 16 da yapılacaktır. Tutarı 9'\00 lira teminatr 736 liradır. Taliple. 
rt.n bclll vııldtte kom!syona gelreclerl. (2249 _ 2i50) 

Kirahk at ve odalar 
Ankara l..addesınin en muteber yennde ıevkaHlde nazaretlt. 

wadar ve avdınlık bır kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
ıdalar da vardır. 

1 .... vma•kı•t•C•~•az •. e.•~.~.ı.J1d•a8re~hma~n•es•1~n~e~ml!lür•a~ca!iiiılat1111,..m!lııımı• .. 1111 .. ., 

-Dr. Kemal Ozsan 

lc' rar yolları hastahk 
İarı mütehassısı 

Keyoğl•ı lsttklttl Caddl'.:ıl Nu. "" 
ısun.a Pn 't\tl U&tü Ohan) ı 

At.Pf'rtl • .,1.: 4128.'I 

....... lfJlllllWBiiiiiiil! ...... 

9.4.1941 
8.0S j.ımı 
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12.:ıo A j:ın~ 
18.(Jri Kiı~ 

t lırklılerj 
ıs.20 Snton 

orl·•·~t rn "' 
18.113 l\lrl0t11ler 
1-R.SO homr..ın:ı 
18.45 Çocul< sa:ıtl 
JD.15 Ç0<·11klar 

nıUnlin aşS 
Un ctl yıJtlö" 

nllmü :mil• 

na...ebetlyll' 
ıı~ıısı prot 

rnm. 
20.45 Kona~ 

( l\11 m:ır Sı9" 

dat Çeta. 
taş: Tllrlt 

San'at taıt' 
hindo Koef 

lerin de fakirlerin de hayatı ~.q ..... \ PA R A 
- Beyefendilere sokakta şar _ aynı şekilde tatsJ7.(lI. ötekiler \ 

kı söylemek ayıptır. Siz kundu- ~iiiil,,,,.,,.~"' ~ll~iiiiili~ racı değilsiniz.! araba ile gezmek. berikiler de \ HAY AT. YARı~ısıs 
avazları çıktığı kadar bağırmak ~- · . 

Feodor bir tahta perdeye da. şarkı söylemek imkanına malik ·~E~~l!ON~UR_ 
yandı ve: "Nasıl eğlensem?" di- bulunuyorlardı, umumiyet itiba. ~-ıs~~§-;:;;--~-§-§:::::?5=~;::::~~, 
ye düşünmeğe başladı: ıile de hepsini aynı şey, aynı me- -= 

ur bekliyordu. ve hayatta şey. 

içlıı nıu.,lkl 

1!J.4ö Ziraat 
tak\ iıııi 

J{).50 Şıırlu '" 
tlirkülcr 

20.1.; Hndlo 

Bl\yiik diilıi 

l\llmur ~l· Evin kapıcısı: tana ruhun en küçük bir kısrııı: 1 
- Beyclendi! diye bağırdı. bile feda ctmeğe değer bir şe; 

Duvara pek o kadar dayanma , 
kürkünü kirletirsin! yoktu. !, 

Feodor mağaza)a gitti ve en\================ 
iyi akordiyondan bir tane satın 
aldı, sonra sokakt.:;ı. yürümeğe 

Şubeye Davet 
ve çalmağa başladı. Yoldan ~elip Y.ıniıı<.nu A .. ı..ı•rllk :,ube"<lnd;ou: 

geçenler parmakları ile onu gös. Yed1..k Lcvıızım Teğmeni: Hasan 
tcriyor ve güHiyorlardı. Fl!hmi oğlu MUmtıız I<'ehmi, 329 -

Rize 14&721). 

- Bu da beyefendi olaeak! Yedı?k Eczacı Teğmeni: Hııkkı ott· 
Tıpkı bir kunduracı gibi... ıu Mı•t.met Bekir. 318 - Şljta\'ı 

(3i3<:2). 
Biı polis yakl~arak: Yeu k piyade Astc~'Tlleni: Nedim 
- Beyefondilern kepazelik et- ' oğlu ,\Jı Rıza Hnrkut. f-30630) m ka 

T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarrul 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
.,ı1UELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 

l Ağustos. 3 Iklncite§rln 
tarihlerinde yapılır. 

J 94 \ ikramiyeleri 
mek yakışır mı? dedi. Bari mey_ yılları tetkik cdllmC'k UT.ere acele şu ı adet 2000 L.bk = 2000.-Uro 
haneye de gidiniz. de tamam ol- beye ml.irac:ıatlan nan olunur. 3 • · 1000 " == 3000.- .. 

sun! Gülhane müsamereler' 2 .. 750 .. c: ıuoo.- .. 
500 Dilenciler Feodonın etrafını GU•hancnln tıbl.ıi ınUsnmerclerinln 4 = 2000.- .. • " 

"4 Unciıc.U 10 ~ •ıııun M.1 Perşembe gU- q 2000.- .. 
sararak: ..... "'"'00 

• 2~0 
" 

nü sa:ı.t 17,30 da GUlbane koiı!eranE ,., ..= ""' ·- .. 
- Bcycfendı. Allah rızası iı;i ımlnn·ınd-t ·apıle.c:'akttt· Arzu cdt'Tl 1 '0 

• 100 '" 
50 
20 " 

" 

ZIC 4000.- " 
-= GOOO.- ,, bir sadaka! A llnh rızası için! me•liıkdaşlıtmı tr~rtfıert rıcıı oıwı· 300 

F.skiden, o kunduı~cı İkt'n 1 ın h' ... ır. - 1 •~•••••••••••miil 

'iOARu iNi siuN is nldocAsıNoA f 
i~İYEl-İ • .!:!§_SAe,_ ~ÇA~ 

............................ 
V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, m ecmua, ga zete basar. 
Tabiler n1!!m•na rı · .,.;;; i leri alır. 

ı, 

.. ....................... lmill~ 

F r nsifl re TRANHAt'KI EKRE 

n 11111 22.SO jnns 

--- -<>----
Beyoğlu Halk Sinem as 
Hııgıiıı t;nat 11 de: 1 - Tıırz.ıın 9' 

çılor: Tlirl('Çt'', 2 - lnnuellu, 1 
HcııJ,Ji .l\111.1. 

Jllrlncl mıf liitchıı sı& 

Doktor 
Nuri Beller 

, inlr \'C Uuh Hastntıklnn 
Ankurn Cn.dılrsl ·umara: U 

Muayc·no saatleri: 16 dan 20 ye 
kadar 
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Ahmet Akkoyunlıı 
l'nkıılm Talimhane Pal~ No. 1 
1'117.nrd n mn::ıd hcrgtın s::uı • il 
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