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o 
7 r.•uııeıı 11111111uueıııı11111111111111111, 

· zere··· ıMaarif Vek31e-i 
ehir, Sovyet 1 1. f :· · ı 

topc su tara- i mce ercume 
f~ndan tama- 'ı'. ettirilecek . 1,, 
mile ~a~rip eserler 1 1 

edldı I~ 
Stokholm 3 (A.A.) - Tercüme işleri 

!sveç matbuatının aldı- programa bag"' - ıl 
gı haberlere göre, Sov-
Yet topçusu, Viipuriyi landı Ve bir . 
t~ınarnilc tahrip etmiş- İ İ 
tıy. Viipurinin düşmesi liste hazırlandı 1 
; 1.r saat meselesidir. 

•1nlandiya kıtaları, ge- \Pe~anette ~lr 
r~ çekilınek için şefleri.. tere lYı m e (ğ) lYı ~ 
::ıned1lı.~rlerini bekle- rosu ku trlUI Od uJ ~-

Aft Bl Ankara, 3 ( A.A.) - Bir haftaJ . on adet gazete-
81 F" I... d danberi Maarif vekilliğinde tercü-. ni ~~ afn iyalıların ye- me işlerini pr:ıtik bir programa 

. rnu a aa hatlarını ta- bağlamak için çalışan heyet dün' 
Yın ederken bu hattın son top:ant:ısmı yapmı~tır. Heyete 
ntuh ' asamatm başlangı- Maarif vekilliği ba~üfettişlerin-
cındanberi ancak 20 ki- den Avni Başman , profesör A})oi 
11onıetre gerilemiş bu- dülkadir lnan, profe~r Ragıp Hu 
undu... k 1Ctsi Yüntcm, profesör Halide E-gunu aydeyle-
~ektedir. dip Adnan, ~alim ve terbiye he~·e-

r Belçika erkamharbiyesi, enerji 
tte harekete geçmek karan verdi 

6 mcı Balkan gUrcşlerlmlcn ı:ampL 
yon olarak çıkmMı ku,'\·ctıo umu_ 
lan gtlreş takmımuz :ve takmumı. 

zm nd gözbebcğt 

' . 
Brüksel, 3 (A.A.) -

Belga ajansı milliyeti 
meçhul bazı tayyarele
rin bu sabah: Belçika ü
zerinden uçtuklarını bil 
dirmektedir. Hava ba
taryaları ateş açmıştır. 

~ \~ Diğe_r cihetten bil diril 
· J"' tdiğine göre bir Alman 
f 'tayyaresinin üç Belçika 

tayyaresi üzerine hare· 
~ kete geçmesi üzerine 

Belçika hariciye nazırı 
. Speek dün Brükselde

Alman elçisine bir pro
testo notası tevdi ettiii 
esnada Berlindeki Bel
çika elçisi Alman hti
kUmetine Belçikanm hi
taraflıima kaJ'lı ya
pılan IJu müıellih te
caYiiz liakkıiıda şid
detli bir protesto notası 
tevdi etmek için talimat 

' • almışbr. 

Güre~ 
ita k o li17i1 o lfifil o~ 

Belçika hükUmeti l:-:ı 
çift protesto hakkındn 
bir cevap almamıtbr. 

Belçika gönüllüleri • 
nin yeni bir ecnebi taar
ruzuna uğramaması için 
sıkı tedbirler almmııtır. Şampiyonluk . Askeri makamat bü
yük bir enerji ile hare
ket etmeye karar ver-
mi§lerdir. 

- (Devamı 2 nci &llyfada)' 
yolunda 

T f. 

VE L S-Balkan güreşlerini~ ikinci gü~ü- 1 
·nU de rnuvaffakiyetle geçirdik 
Dün ı;azctemW b88me&J1' kadar 

ycti3tireblldfğimiz 8 ~ .mlsa • 
~ 

bakasını yazmış, geri kalan gtlretJi 
bll~ircmcrnl!!tik. 

Bugün yapılan milsabakala.rm 
tafsllatmilan evvel, clün yetl,tlrc. 
ınedlğimlz ka~ılaşınaların nettoele. 
rinl de bildinncği fıı.ydah buldu.IC. 

Neticeler §unlardır: 
79 kiloda: 
, Kogo.Ş (Romen), 

hııno,ir; (Yugosln.Y). 

Neticede Romen Kogoş 7 dald. 

I3rltanyı:ı. imparatorluğunun 

bUlUn kndınlnr gibi DUşcs d!S 
Yindsor da bug-Un mllU vazifesi. 
nc icabet ctmıo bulunuyor. 

Harbin ilk gUnUndcnbcri ln
glllz ordusuna iltihak etmiş bu
lunan Dllk dö Vlniliıor gibi, eş! 
de e.sker1 Unlfı>nııa l ı,; l.nJc:dlr ve 
•rhhı yardım te, kllfilların(ln c;a
lr§maktadır. 

ka 29 88.lliyede tU§la galip. 
79 kilo: 

Menılnll Ahmet (Türk), · 
Kapontli_ş (Yunan). 

20 dakika hitammda Ahmet sa.~"1 
hesa.bile galip. 
3'7 kilo: 

Mustafa (Türk) 

Silaki (Romr.n) 

20 dakika sonunda Mustafa sa. 
Y1 hesabilo galip. 

Tchonk (Yugoslav) 

n:orani:ıs o·unan) 
Yugoslav 2 dakika 17 s:ıniyede 

Tirebo~uda şiddetli 

zelzele 
Tirebolu, 3 (A.A.) - Dün sa

ı: t 17,10 da Uç saniye sillen şid
iletli bir zelzele olmu§ttır, hasar 
ycktur. 

tUŞla galip • 
Ağlr Siklet: 

Oto (Yugoslav) 
şo,ap (Romen) 

Yugoslav sayı hcsabilc galip. 
Ağl'l' Siklet: 

Çl, Mehmet (Türk) 
J.ot:.ı.rnisas (l.'unııu) 

Çoban Mehmet 7 dakika 54 sa. 
niyetle tu;',ila galip. 
56 kilo: 

İliç (\'ugoslav) 
llon·at (Romen) 

Romen ilk dakikadan itibaren 
haklın. Bu arada iki defa güzel 
kafa kaptı. Dört dakika bu ıeldL 
de geçti. Romcnin ara SI11\ favl 
y~ptığı da görUIUyor. 

1Jk on dakikada Romen hlkim. 
Yine ayakta talrşıyorlar. 115 inci 
dakikada Romen Yugoslavm kolu. 
nu ~ akalıyarak tuş yaptı. Fakat 
miııd~r lıar.icl 20 JtLklkıuıın hita.. 
mmda Romen sayı hcsablle ittifak.. 
la galip 

(Devanu 2 nci •Y~ 

. Bugün· Hitlerin 
muavini ile görüştü 
1 Berlin, 3 (Radyo, saat tS) -
"'Amerikan hariciye müsteprı lıt:r. 
Summer Vela bugün öğleden ev
vel Hjtlerin muavini Rudolf Hes
lc görüşmüş ve bu müllkat bir 
saat sürmüştür. 

· (Devamı 2 nci ıayfada) 

"' ____ ....... _,__ .... ...-..... 

I "KOYOPANj, 
l TAC"I 
Şimdiye kadar oku .. 
duğunuz macera ro.: 
manlarınm en esrar
lısıdır ve sizi heye. 
candan heyecana ıü.; 

rükliyecektir. 
yAR 1 N 
Son Dakika' da 



f els hullün 
muavinıle 

itlerin 
. örüştü 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Mr. Vcls bundan sonra marc

al Göring'in Hcrlin civarında 
Carin H~tdcki maliklncsine gi· 
lerck marcıallc bir mUlfil:atta 
ıulı.ınmuıtur. 

llTLER, AMERİKANIN BI· 
TAHAFLJGINI MUHAFAZ 
ET~1EMIS OLMASINDA..\l 
SlKA YETTE BULUNMUŞ 

Loııdra 3 (Radyo) - Velsin 
Jerlin temaslan h:ıkkrnda öğrenll· 
liğine g6re. Hitler, Amerikan ha 
kiye mu teşanna, nuz\'elte hita· 
ıen bir mektup vcrmi~ \'e bunun 
ıncak Vaşjnglona götürülüp bız· 
at Amerikan cumhurreisi tarafın 
lan açıldığı zaman neşrini iste· 
niştlr. 
Dığer taraftan, gene nlınntı ba· 

:ı l1aberlere göre, Hıtler Mr. Velse 
\.merikanm siyasetinden bahsede
-ek. Bırle;-ık cumhu:i)•etlerin, bu 
ıarpte tam bir bitaraflık tnuhafa· 
:3 etmemiş olmasından şikAY,ette 

>ulunmuştur, 

V.ELS, 7 MARTT h P ARISTE 
BULUNACAK 

Zürich, 3 (A.A.) - Haber &· 

hndığına göre Sumncr Vcls .5 
ınart akşamı yeva 6 mart sabahı 
bviçrcye döneeektir. Mumaileyh 
bir müddet Lo::ında kalacak son. 
ra Parisc hareket edecektir. Vcl • 
in 1 mart sabahı Pariate buluna. 
cağı tahmin edilmektedir. V cls 
martın onuna doğru Londnıya 

;:\decek ve 14 martta Parise av. 
~et ct:nlı bulunacaktır. Birgün 
aonri da Romaya hare~t edecek. 
tir. 

Jngili% vaputl rına 
ta rnız ed n Alınan 

t y t lerl 
1""1ılm. ·srıtM1 , t ıs> -

BugUn ln'Cfi/i"' Utnnnlann elen 
balıkçı gemllerl, Almnn .tayyare. 
lerlnln bUcumuna u~dıklarmı an. 
latmı.şlıırdır. AlmM tAyyareler1ne 
brŞt s:ıhU nilldiılı:uı topları ateş 

açmıstır, 

, ••••••••••••••••••••••••••• 111 •••• 

YARIJ HABEflOEI 

r~I 
Pozol'un 
maceraları 

Yazan: 
"Afrodit,, milellifi 

Piyer Luiz 
Bu yılın ollunacah en j 
en enteresan edebi i 

.... ~~':.~~: '.:~ :~ .. ~:.~;~~~: .. 1 

ltalyan 
un&.ln yao ncı J 
ı •zteıercte 
Orc:IUklerfmtz 

DR. GÖBELS 
p of esf OSU Alman harp · şar· 

. · . ~ısının bir m:srağını 
A!manyadan ıtalyaya_ gelen kömUrUn beğenmemiş 
lnDıhz kontrol teşk1aall tarafından 
musadere editemiyeceği bıldırıldi 

Boma, s (AA.) - ltalyanm Almanyadan d nlzyolu ile geleıı 
klSmUrler meselesi hakkında lngiltcreye verdiği protesto notumda, 
ltıı.1.>aya golon kl5mUı1ln ancak dörtte bir nmbeWıde Alman mab ol .. 
duğu, Ur8 İtalyan arnelesl tamfındaıı falcnın13 bulunduğu vo bu •c. 
hepten dolayı lngllls konttoı ~klliı.t.mJ.tı bu Um\lı11 mUsadcre halt.. 

lu olaınıyacağı blldhilmektedlr. 
Romada tebarlls ttiril~lne &:8~. teŞrUilenele kadar İtalya. 

da herhangi blr Jt&nllr buhranı olmıyııcnktD". 
Amertkadan kömllr alınmaaı meselesine gelince, İtalya., Amcrl. 

ifadan makul Ucarl şeralt dA.lrcslnde ancak pek az miktarda mUba. 

yaalta bulunabllcccıkt1t. 
l.Andm, s (A.A.) - lnCUtttcnlıı Vaeınaton btl)1lk eıcııığt, ln. 

gillz harp kaçağı kontrolu servhılerlnin gayri D1W!.)'Ytn bit zaman L 
cliı Holnndaya, Bolçllcaya ve Danttnarkaya mndenl yağ g&ıdorilme. 
lbe mll!a.at'le ctmlyoceetnden Amerikan madeni yağ ıılrlıeUerlnl ba.. 

bcrdar etmıştlr. 
fnglll.t bUyilk elçU1trinln tcbarflı etHrdlf{ne g8re, Belçika, Ho. 

tanda ve Dııtılmn.rk&da tUıumu ndAr maden1 tal ttollu halen mev. 
cuttur. Bu aebcpton dolayı cQer bu mem1e1ı:eUer yeıUd n mad ol yıj 
ithal ederlerse bu IUıalAU Mcnll AlöWıyaya leVtolunmu Qz re 

yapacaklardır. 
Diğer torafttı.n Löndtadan blldltlldi~e g8 , İJiltlll hllldlmeU, 

Holandtı, B~lçtka v Daııtmarktmm (Mltto1 lhtJy catmı WbU. lciD de 
bu Uç mcmlek t Uo mnwora b:ıtlnde btı1unmutadır. 

Maarif Vek81etlnce teıcüme 
ettirilecek eserler 

(Baılilrtfa l lnd aayfacla) taktır. 12 ~. 'tabtan mntekkep o1·· 
tinden Sabahattin Eyüpoğlu, do- aulk Ciıcte ikinci bir liste daha 
,enet Enver Ziya Kantl, Bedri tatUl.Dl edilmi tlt ki bltincl&inın I· 
Tuncel, Saffet Pala, Gazi terbiye ~i bittikten aonra bunun talbOOne 
ensti~üsU muallimlerinden Nurul· • başlanacaktır. 
lah Ataç. CMıal KöprtllQ ve Bed· uundnn baaşka TOtk tAbilctl • 
ri Tahir Şaman, Sabahattin Ali. nin vekilliğin bu mesaisine ciddı 
Nurettin Artrun i~tirak etmişler- ::ıucette ıştıraklerini temin etmek 

Hatp bqlangıcmdanb rl Alman.. 
lt.r yeni blr bup D-'U'kt!J yapmıe. 
lardlr. Bu şarkının birinci mmraı 
·•lngUtereye gidlyorw;, diye bq. 

lanı.ak tadır. 

Fakat UçllnoU mısrada tngUt.e. 
re.>': giden a.tkerln ae•gtlliıl mev • 
ıuuba.hBOlmakta Ye bu asker sev • 
ıtııs:.ne, vatan lçtn acve eevo lUe .. 
ceğuıJ ve ~IUnce de ağla.ınamaBlDJ 
tavsiye etmektedir. · 

Alman propaganda namı bu 
nwıraı beğenmemiş, çok bedblnane 
buün~ ve gUftnln bu mısramda 
blr d #fşl.kllk yapdmaıunı J.stcınJş_ 

Ur. 
t.md1 bu m~ra de#leoc ıc Ye in. 

!Jiltereye gtden kahraman bu mıs. 
tada sevgillslne lngiltereden mu. 
uı!fer olarak döneceğini, ısevgill. 

!lfı1ö bli' boşlk baztrlamnsı llzun 
ldJilnl bUdtrecckUr. -
Sovyetler 

MUthit 
bombarclunanlarla 

Fın.4ndiyada panik 
yaratmak islıyar 

lnuuca Lran tc8ludco 

F1tt1Andiya pasif mUdafaa şell· 

nin her hafta n rettlAI teblii bi· 
ıe Sovyel bömbatdımanul{n Fin 
halkının kuwei maneviycs.lnl kir' 
mak için haflalardnnberi ne ~kil· 
de inkişaf ettiğ.lnl takJbe imktın 
veriyor. 

dlr. üzere ayraca serbest bir liste tertip 
Ça!ısnmlM Dt. Adnnnın reisli edilml~lir. TAbl ve naşirler l;ı.ı lis· Bu tebliftlere bakılacak olunıa 

ğinde idare llmt5, heyetin ilk ve teden scçece.kleti kltap\arı arzu et Sovyet t a y y n r e 1 e r i yal 
son içtimalarında Maarif vekili· tikleri zatlara terCWne ettirdikten ıuı askeri hedefleri ddil açık ,e· 
miı Hasan • Ali Yücel de bulun· .ronra taöıdan eweı vekillik tara· tıirleri, sivil Ltenleri, ha umclerı 
mu~ ve tabedilm::si faydalı olacak ıından biUUlare ilfuı edılecck tari- bombardıman etm~ledlr. Ve bu· 
eserler için bir liste hazırlanmı~tır he kadar terciime heyetine gönde· nun için ivil halle da birlerden 

Bu listede: IIomeros destanları reCcltler ve kontrol neticesinde mu dışarlara kaçmaktadır. Onların 
Sofoklesin, Kral Oidlpos, Oidipo'.3 vafık gö:ülen kitaplar vekillikçc maksadı dehşet çmak ıureıik 
Kolonosda, Ajax, Filoktetes, An· hususi bir himayeye tabi tutula· dfr~manı yildırmağn ve dUşmaıun 
tikone, Etcktra, Trakyalı kadin· caktıt. ıradesini kırmağa matuftur. Bu 
!ar adla trajedileri. Mevcut usuller dahilinde nevi· 3uretle orduların cephede kazan· 

Erasmusun, deliliğin methiyesi. yata yardım için vekillikçe mutad dıklan zaferi dahilde panik yarat· 
Hoccacionun, Decame.ronu, alınma miktarı bu kitaplarda iki mak suretile elde etmek 1 tiyorlaı 
Cervantesin, Dön Kiır<>tlL yüz elli fazlası ile olacaktır. Ayn· Ya'nıı, 7 blrinclkAnundan 13 
Shakespearenin Kral L.lt, Ham· dl biltUn okullara tavsiye edilecek ikincikanuna kadar geçmiş zaman 

tel, Aptuvan ve Kleopatra, Kuru tir. Kitabın i.>1 İ b~r. ~~e ~~ !çinde yapılan hava hilcumlaruxbı 
gurültü. Fırtına adlı eserleri. Jlduğu rnaanf veKılıığmın manevı 42 muhtelif bina bombardıman ~ 

Mo!yerln Mizantrop, Tartüı . mesuli>'cti aluna alınarak kitabın dilmiş bu hücwnlarda 2000 bom· 
Bilgiç kadınlar, Kadınlar makttl>ı kabına yazUacaktır •. Bundan baş ba atılmış bunlardan bir çoğu da 
adlı komedıleri. l{a terctlrneSi beğenılen zata veya üç hastahanenin üstüne düşmü~· 

Rousseau·nun Emile atllı eseri zatlara da nakdi mükafat verile· 
Gocthe'nın Vilhelm Meistcri. cektlr. Bu listedeki eserler ve mil· türi4 iklnciUnundan 20 il<inclkA· 
Stendltalın kırmızı ve siyah. elllfleri eunlardır: nuna kad:ır ise 160 muhtelif rıok· 
Balzacın Vadideki zanbak isim Jane Austenin Gurur ve Peşin taya 6.500 bomba atılmı~tır. 

li romanı vardır. nükUm adlı eseri. 
E ... :ı n ti 1 v t ·ng ... N\ 21 ikinciklnündan 27 ikinci 

Bu kltap!ar ve!dlUk arafından · , ... Y wı'On n n a en 1.e-· kAnuna kadar yapılan hücuınlartfa 
he)·etin tayin ettiği mütercimlere .!rı. l.OOO bomba 45 bina nstüne atıl· 
veri ecek. kontrol·'-. ge\tikten Fieldingin Tom Jancsu. 
sonra önümfızde,d sene ba~tırtla· Mark Tvainin Mahuck, Fin ad mı, ve bir,Ç<>k bombalar bilhassa 

ıı romanı. Rumo hastaneSI tistüne düşmüş· 
Kleistin Michael Kohlhaas ve tür. 28 ikincik!nundan 3 şubata 

diğer hikayeleri. l<adar yapılan hava hGcumunda a· 
Kellerin, hik~yelerl. ulan 6.500 bomba da 141 muhte· 

Mü tef eı·rik 

Almanyada ka~ve yerine 
arpa da kullanılamayacak 

Zolanrn Gcrminali. 'if binaya ve 6 hastaneye isabet 
Balzacın, Sagren derisi adlı ro- •tmiştir. 

manı. Albo şehri harbin baılangıcın· 

Stendhalin, ltalya hikAye'.eri. .ian!:eri 60 def adan fazla bombar 
Dostoyevskinin Budalası. :hman edilmiştir. curaya atılan 
Le:montofun. Zamanımızın bir '>0mbalann 20.000 den fazla ol· 

Güreş takımımız 
şampiyonluk yolunda 
· ( Baftarah 1 inci ıayf ada) 
BUG'ONlltl ıtAlt!jlLAŞMALAR 

56 kilo& 
r 

dan aonra Yugos1a• .fllvat yavaf 
tıAlilinlyetl 111.lınata b40 adı İlk on 
dakik berabere. Nihayet 10 dald. 

Dcmctre (Vanu ) 
llU!Jc)in (Türk). 
l1k dakika dcııemeyte geçti. 1 • 

kinci daltlkcuıın alUncı Mnlyealnde 
HU.Seytn lu§la galip. 
61 kilo: 

lOKOlp.k (Yagmlay, 
&UropulOM ( \'uııu > 
tık dakikalar deneıMflt re~ 

yor. UçllncU dakikada Yugoslav 
Yunanlıyı t.ehU.keU vulyıte aoku. 
yor. tlk on dakika berabere. İkin.. 
el 10 dakikada Yunanlı kurayı ka. 
zandığmdan üstte çalışıyor. İlk OQ 
daklkada Yunanlı tıWm. Yunanlı 
alttayken rugoalava O)'WJ venne.. 
dl. Fa.kat ayakta 800 dart dakika. 
da Yugoslav tnlltemad.Jyen atak 
yapıyor. 20 daJdltaıım blL&m.Ulda 
.. tifakla Yugoslo.v galip. 

81 ldto: 
Tojor (Romen) 
Suat Sa\'n.t (Tllrk) 
OU.tet çok ~tin ve hareketli. 

ııeıkJ fampiyunaıııD en mliblJn rU· 
reşl. Suat rakibine 4ı1-ok tehlikeli 
dakikalar ynşauyor. Vaziyet bere.. 

bere blt ıeltlli.!e dew.m ~lyof', 
Suat bu ıırada bir tuş yaptı ille 

de mlnder kenarında. llk on da. 
lükad.a ltt.tf a.kla berabere. tık ~ 
d4kikada Suat IUıtte çalqııyor. 1. 
klncl Uç dakl.klda Suat çok UhlJ. 
keU nzlyotlere dUştU. Tojar 20 
dakikanın hitamında ittifakla bilk. 

men galip. 
00 lıJlo: 

Honzı.t (Romf'n) 

Yaşar Doğu (Türk) 
Gll.rq çok barekeUl. Yaşar mn. 

temadiyen atak yapıyor. Bir ara 
Romen gtlıel bir kafa kapıyor. NL 
hayet f5 dnkJka &1 ıanlyede Ya .. 
Çar tuşla gaJlp. 

60 lillo: 
han (YagostavJ 
flllps (\'WtllO. 

llk daklknlarda g1lrtt mOteva. 
ı1n devam edJyor. 4 ll.ncll da.klka. 

ka tO ısa.n.lyede Ywıanh gtlzel bir 
aalto yaparak t~la galip gcldL 
12 ldto: 

PetııaerH (Y unaa. 
Krctu (Rwnen) 
tlk dört dakika ltlgmeyle ge

çiyor. lki tarafta da hakimiyet 
yok. Uk on dakika berabere. Y u
nanlı Usttc çalışıyor. Bu arada 
güıel bir kaç oyun tatbllc edJyor. 
lıumcn üstte bir teY yapamadı. 

20 dakika nihayetinde Yunanla 
htlfakla hilkmen galip_ 
72 kilo: 

Celal Atik (Türle) 
Detuka (Yugoalav) 
ilk dakikalarda denemeyle ge

çiyor. Fakat Cem 3 dakika U 
sanlyede aalto yaparken kendi o
yunu ite tuşla mağlup oldu. 
79 kilo: 

Ahmet (Tr-rk) 
lnn.i~ (Yu1ıoalay) 
Ahmet çok hareketli bit gOrq 

yapıyor. Yugoslavda oldukça 
kuvvetli. Bu ara Ahmet bir teh
like gcçiri)'or. Birkaç salto aldı, 
fakat n:tice yok. Uk 10 dakika 
da Ahmet ittifakla bakim. 11 da• 
kikada Ahmet tu ta 2alip.. 
7g klloı 

Coaoe (Rumen) 
Tanaş (Y'"1an) 
lık anlar dcnc:~yte ceçtl. Nl

hayet daha ı :ş.Jcin bir gUreşçi o
lan Rumen iki dakikada güzel bir 
kara kapma ile tuşla talip gcldL 
Yarı ağır: 

Mustafa (Tl'."C.·k) 
Tebouk (YugoalHt 

ilk dikikalar denemeyle geçi· 
yor. Mustafa atalc yapıyor. Blr 
aralık minder ktnannda bir tth• 
tike ıeçlrdl. l~k on dakika bera· 
bere. ikinci devrenin başlangı • 
cında Mustafa gilzcl bir salto 
yaparak tuçla galip geldi. 

f ~~ı. AK ş A ~ 1 L ı 
-· --.. ---··- ..-·-- --- --- -- -~ 

Va • Nn, Ak$aiödan Akeama etıtununda (Harp dolma!an ft lftıill 
dolınalön) lunUe yazdığı rıkrasmda dlyor ki: 

.. _ Beşeriyetin harp dolınalanna değil, aulh dolmalarına Joti. 
yakı vn.r!., Hem de naaıl! •• Halbuki aulb znmanınm o lAtlf ea.kala. 
ruıdatl ~ uaakı.ayu.... Harbin kaba ölUın ıtltpri.ılerlle yürekler kala 

ağlıyor.,, 

,. ... , ... ,.,.eıı 
HA\ttt, 'V!.tpt 

••Mt .. C>l•I 

Ekrem Utaklığll (Radyo ve psoto mUnaJuıplan ata!Jftda) bat. 
hklı yuıaında •öyle diyor: 

·•- Dlln harp propagandAJan arumda t.ek llm.lı nokwmı har. 
blfi be.nUs baştamanuo olmasında ıCSrmUıştUk. Bug\ln de Uilılcl ümit 
nokta.suu harbin gUçlUğUndı knydedece~Li.,, 

• t ol. ' ,. , ........... • - ' ... ·~ i' ·: ~· '" . 

• 

,Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkan 
Vakit .Vatbaası rdaresıne müracaat 

l<opcntuıg, ! (A.A.) - .. B:?rllngoke Tende .. ı;o.zete."Jlnln B.rıın m:.ı~:ıbt· 
!inin bUdlnllglne gtıre Alman)nda knhve tsllhaall 1ç1n kullanılan arpa lhU 
yauarınd tıısarrut yapmak mak:ıatllle Alman makamları hallu gelecek 
rnevılmde çay yerine kullanılmak üzere ıtnlı mıkyaata ıhlamur ve gUl yap· 
ratı toplamay dav t eunelt\e:Urıer. 

Fili tinde Y nhudilerin 24 saatlik açlık grevi 
ltudlh, 8 (A.A.) - Syonllıt komite 1 Fillstlnde arıızi aatı:.ılannı tnhdlt 

eden )t:nl ıt.alU)U protesto el!en bir karnı ııureU kabul eylcmlgtır. 
Yeni ıtalUnUn nqrl Uzerlne Bilktı.ııet dılll1:sintle baZl tezaliUrlo.r yapıl 

Dili ve hiçbir hAdlse çıkmnmıotır. 

<ahramanı adlı romanı. ·Juğu söyleniliyor bu bom~a.ın:lı 
Tercüme f~lerini devamlı bir su· manlar neticesinde sivil ha1'•tan 

rette takip e ı.crtip etme!< üzen 40 kişi ölmüş ve 1.000 ki5ideıı fat· 
daimi encümen halinde bir "te!"d.i 'a ı da ağır )'aralanmıştır. Atr'arı 
me büro3U., lnırulmuştur. Bu bü· ~mbala:-a nisbeten ölenlerin sayı· 
roda reis olarak Nurullah Ataç sının az olu~u bir tara[tan S~vyet 
\·e aza olarak Saf {et Pala, Sabahat tay}'arecilcrinin beceriksizliklerin· 
tin Eyüpoğ11.J. Sab:ılıattln Ali. Jen, diğer taraftan da Fin halkı· 
Bedri Tuncel. Enver Ziya Kara ,ın disiplininden ileri gelmektedir. 

ılesct sıhl.l ve iktisadi nrarhıl'R 1 sal ha)•ata tml~ bir bale tok• 
!:>ir çare olamamaktadır. Sıfırdan maktadır. 
a~ğı 30 veya 40 derece bir so· Evet ... "lr s.ıklnlert k rt1C 
ğukta sokalta u~rayıp kırlara ka· . .r-<• aça • 
çan ve dondükleri zaman evlerinin k nclil~rıni rnı.ıhafaıa ediyorlar • 
yerinde bir harabe bulan ihtiyar, ma 8~<et1 mildaf?nnın en bU>•01' 
çocuk hasta ve kadırilann lôtlrobı de,,,teği olan ~ılı faaliyet ıcıcr 
çok büyüktür. uJramı~ ılbldir. 

Diğer tarafları Arap mnhtellerl, m:uılln ma.knınlarınm bu kararını mem 
,ıauıııyetle t.!ıtıkkı ~}·l~ıtıehte(Ut. 
~ a <A.A.J - '"ElchtaM .. gll%et~'nln bUdlrdla-tne g!Sre Arap tnııh 

11."!llertndo beyaz k1tııp ahkO.mma tcvtlkah umuıtıı vali tarıU'uıdan llb e lllen 
y'1ıl ara"ıl :UW.!11 h'l~!nfHıAlyttıe knrvılanmıotır. BllO.kia yahudJ mııhttılle 
:rinde yeııl ıtııtu protestolarla kargıta.ıımıaüt. 1l'U'ml dik'\ .-.Wk agllk snvt 
l'&Pılmuına karar Yerllml§Ut'. 

bUlunacaklardır. Havanın milthi$ so~uklultun3 ra~· 
Yakında çocu'c ve gen~lik neşrl· -nen halk tehli!<e işareti verilir ve

-atını pıa!llam:il< ve p-o .. ~amla 1 ııınez ya şehri te:k~tmc!:te ya\ıut 
ma.k Otere bac;ka bir h~yE>t vekil11 1cmencecik sığınaklara koşmakta· 
ı;e davet ol~ vcuifclen..iitlle- dıt. 
cektit, BUtiln bu lhtiyarf tedbirleri ma 

Trenlere yapılan hQcum errak Flnl~ndiye1a ev'erln btr çıolU 
~evkiyatına mani o~makta aç'ık da tahtadan olduAu için burnda yıın
~aharnmül ~lıneı bir bal almak· gın bombalan istimal editmektt"' 
•qdır. Din-er taraftan mütemadi· dlr ve bünlann tahribatı da seti 
yen fanda bırakılan &ünlük mr ve mUthiı olmaktadır. 



Vels'in Berlini Taarruzu n baş 1 aya c a-
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ziyareti sırasmda 

~ 'l:1ro,. •tıab Jatmata MflJYldl 
her ~ kadar devam et.mit ve 
tı:ıu%rıırı ltaptaJ!iretıt Gece de 
bııı l blt ayaz ~arw.t ıuların 

:sı Ut.nıaaına aebep olmuttur. 
~•da~ 113bah ıttrnn altında dltrde 
dakı klll' Ugeu eoğuk ile aokaklar. 
ıeıd~· btriklnillert de bu haline 
ttıuş ııdcıı bazı ufak kazalar ot • 
ınotÖ ~lrçok otobüs ve otomobiller 
lttflrı;.1°tlnlrı donmasından ~llye. 

'9 erdir l{ • 
~6Pt1J.nUn bit t&i'afmdarı diğtt 
r?Und~ geçmekte Ol&n Vaart iL 
d!qınu rf •ya~ ıcayarü yere 
~~ ve bu sırada tof&r Allfiltı 
llıdıı.n dekı otomobil c;arpal'U ba. 
• Tra Yaraıamtştır • 

'llrın 
1 
knda flddeUt eo.fulclar btıkUıa 

~lla e tledlr. Fazla J'llğııı:ı kar, ı.u.ıa. 
otoııu. 1'rakYa ıehlrlerlmi:a aramı.:Jald 
• R ltfer-Jeı1m durdurtmuatur. 

tı&ı :..lll& bUyUk elçimiz HUHyi9 fi. 
i)rqu ~dut b • i&baJıl<I aeıup on •M 
~ilk~ taıya.aaa reım.ııtır. ıı:ıolmJa 
~ 

1 
•Ut teala.ta lltlıJWımall blire 

ııı::arn nkaraya g1decekUt. 
:tftı11q~ Racıp Baydur blı' aubar· 

_ lıl luaaoa demııtar kh 
~r ezunıy .. •ıt. geJdJm. Bir buı.t 
,,__ kaklıkta. 90Dra Ro ..... - • 
~tıtıaa. -,,-

"tura • ltaı 1)1 Ve i'l.Jl ID!ln&M"9Ueı1 çok 
~tıa11ııonnıu bir baJdedır. 'fent im. 
'kı Ucaret ınukaveıcıerı. ara· 
tıı~ Ucaret tıtertnı daha lllyadeo 
'ti~·" •ttlreoeı-ur. Bwadaa ... k• 
• q "At!k ııx, ,..., ""lclur.h 

~lrıllılrde lklnct kordonda Dlracat 
'erlndeıı Şıırtt •• hal nett.ne aıı 
>'\ıır ve lılctr lm&lllhant?sliıdea Wt 
llıtcı ı.n Çtkı:nıo, depocıa lcl1kllrt bulu.o· 
ttır d<ılayuıııe CUClllkle .0Udtıı1Uaı"· 

• Zarar .,.,_ ..., 
lıleJı.t.... J - bin Ura tabmto edil• 

-.ıır. 

• h 
hıt 

1 
•lk baAkua umumi ~ 

'l'opı:n~ıd22 "ılnde toptarıacaktll'. 
~ltıd ~ goril§lUecek meaelelet 
ll, bUıi~ allı e&ndildanııııa IAğvı 
'1 haııtı;rtn btnkanm birer ıubG. 
Ayrı e ~ı11rnaa1 da ntdır. . 

ltı.J.ıl·on c~ bankanm ••rmay..ı 2,a 
b raya çıhtıtawtır 
Q.alk • ~lilb:ı 1 bankası kooperatınett 

~lr. İlk~01 lelnUlaruu Uerlet.Jnell. 
~urı 0 arak dokuınaoıtar 1100. 
b11111ıı 1ne 215 bla liralık lllnida 

Jlı.ı u nlUftur. 
"%·o ınlkdar .vavq :vavat 1&nm • ıs:..,• C:tkanlacaktır. 
te ie~lkJ C11n Anltaradaa fehrtau. 
'-ret ~ Ola.zı Uca.ret YeklleU dlf u. 
tııt ._ ~ ret• Bervet Berkin w. 
~Uf v.1:~ lhracaıtuarı ue sbrüf. 
lııu•rt n tıuuın IUıaıAt ihracat be,.. 
tı~ tllUdbrtettııtn J&Ptıklart ..,,h 

buı11nı:ıı 
~ ~e ı Uftur. Birlik mlldtırtert 
~atta ~ Pl)'a.a Hat7et1 tlaertntı. I· 
.ı, it bwıuı1ı1uşlar, Servet S.rldn 

eııdllertn 
l·.ınUQ e mıııı korunma kanu• 
bttdtrınıbırıtkıer-. 1wuecııtı \taıdfelert 
~ •k our. Dlf Uoaret datru1 nalal 

• >ı.t. tarn Arıkar~a stdeoekUi'. 
~ etnlekeuınızdaı Ultlle lJ9 

"1Ure1tı!3tlren Alınan taclrlertn-:ea 
•abahltJ ep Uç k'-lllk btr heyet bu 
~e 8emplon ebpreeue tebrL 
lf geııntşur. 

~o 'i:t llıalan. buradan 300 bin 
ıtıbtşıe ~r tUtllb alacutaruu ae1• 
n rdlr. 

ıııu~ncıan bafka, llelçllca 1&navt 
teı,...~lllerlıaden M. Varbek d.e 

'"'iltlr · l3 1 • 
l'U!c '~l.lsalılar, ınemlelcetllnlile bil 
tl.rı11eıı• tıtadl itlere gttqıne11 nly.: 

" .... rıer. 
1:11Jh 

rıll!nu1c ıuıaa manifatura, •umq, 
tlıe1t ipliği ve m&kllle aönder. 
tau,.' rnukablllnde hububat alnau 

JOrlar • • 
tıu.rı~&a)'ada lnp ecllla rotca .,.. 
doıcu l'Un11t teallm etmelı Usere 
~ltı ~Y kadar eweJ söadtrllea 
l;l'olu llatye mlldUrU Neomettla 
he~•Un brtYuetındekl ~ klflllk rea 
tllle a 11!1lnkU konvanalyoael tn.. 
• ~rlindcn gebniştır. 
~lre l'de \etek1cW •tnılt oı.. TQr. 

~l'tınleYlfııyagı lhrt.ca~t&n blrUlf 
' Yoltt lhracatnu muvakkat ''r 
~tııı l\~ 1t 1n durdunnu~tıır. Vekllel 
~ ral''ll tıyatıarııu teabtt et.Uk· 
~lt~rıra tekrar ihracata ba.ılana· 
._~~·- ... 

ilan ediliyor! 
ltJı lfi7i} Ü dJ ft 1DAHİLDE1 

~ l\::!I Yf ©l d Ü Ş t lÜ Kazanç vergisinin 
Vels' e bildirilen I' arttırılacak nisbeti 

sullı şartları Belçikanın 
rlit:er ve , ıberıtro), Amerıkanın Almaıı bitarallığı 
fd u ·a llll kabul etmesini isleııışler bozuluyor ! 
A.mstcr<lm:n, S (A.A.) - Ama. 

tcrdamdnkl bltan:ı.f mUşahitlere 
göre, düa sab1h Hitlcr ile Sumner 
Vela arnsında vul:un gelen ve S5 
d4İ:ikll 8Uren g6rilşmcnln A Vt\lpa 
uttyetltı!IC! tıet!ıanr;i bir s.aluh vU. 
cuda getırdlğlııt! dıili' elde hl!;blr 
emare yoktut • 

Sumner \1e13, trtateş:ı1 <"rarlng 
Ue de bit gôrU,mede bulunmuf. 
tur. RtttvelUn buausi D'lllmes!Jli, 
Serllnl terketmeden eV\'cl diGet 
Alınan Şi!Oerl ile de ıörU§meler 
yapacaktır. 

Algemeen Hendel!:b1al ructe-.ı. 
illıı Berlln muhabirlnin bfü!lrdJft 
c"bl. Hltter • Vetı g6tll3mcslnde 
bahl.a menu11 edlleıı meteh~1er bak 
kında herlıangt tnanılrt mahiyette 
ftıaJDmat Yermek lmk~nmz<ht. ZI • 
ra Ptel AmcrlltRn mıı'10'1rl"I. ge. 
reli Alman m&hfilltrl bu humıta 
tam bir kıtumtyıt muhaf&Sft et • 
mettedtt. 

Alman gueteler· 1n n~1'•T. ınıt 
;el'nce, Vel.sln gl5r"'1ft1clerlnl mt!m.. 
kllıl olduğu kadar u kelime ile 
bildirmek l•tiven matbuat. p .. 1' 
yakmda bir Alman taP.m!SU b~~'·· 
yacamrn ve Almanva l~ln hıtrbhl 
anc:ık alllh lruvvP•f IJııı h•lltt'!lle • 
oe~I llln ,,..fi 11ıonkl Vt'•J., Bet. 
llnl zlvaretfnl bpMı •. ,.,-.... ....,.,., "'~. 
tek et evi emektedir. A lrıan · tnat. 
buab fnc:ilte~··c <'"'· ~' .,,.,tll ıu. 
ret~e hOeum eden m!ll'ı'"'1 ""·ra • 
nat •e maJı:aletcrle doludut. 

,. !\ ,. ............ _ ·~rr.o 

V..anıtoa. 1 (AA.) - Havaa 
blld'riyor: 
"Sunuıu Vetsln Berllnl ı:lyare. 

Unln ilk ınllabet neticesi A V1"'""" • 
da bit sulh •eya bv&Mut lmkA.n. 
lat1 h&ldtmda batı Amerikan mab. 
nııerlnde hnknm ıtlrmetd muhte • 
mel olan bUtlln llmlUetf euya dil • 
tUrmek olmuştur. 

S'yuet AJemlne men!Up timse. 
ler ve guetelerln btlytlk blT kr1 • 
mı n11zt hDktımetlnhı Vclstn ziya • 

retini hariçte bir ta!r husule &e. 
Urmek Uzere iali6mar etmek l.ate. 
eliğini mUtteflkan mU§abede eyle. 
mektedirler. 

Söylcndi~ine g5re, \'on IUbben 
trop Ya Hitler tarafından Vetse 
bll:ilrflcn aulh eartıan Alman fU. 
tuhatırıı tasdik etmeye ınllnburr 

kalmaktadır. 
Amerlkanm btı. Çekoeloftllyaıwı 

ve f'olon)'a.nuı llbakuı.ı umımıyac:a.&ı 
Va1lngtonun diplomaUk mala.ellerln 
de tebarU.. et.tirilme1't.edir. 

Ameriku ttk&.rı1UDWDAy• Almu 
yanm korkutma mantıYrala.n .uya 
d~Ulğü takdirde q1n bir barp Yi'PI• 
Uıcnğına dalt aavrutaıı lebdidt llWtQ 

aeUe kal'fü&mak'8dtt. 
Siya.at mab-ellerde baal o1&D Uaa· 

ate göre ··suıwıer VeLl.,ln Serum al 
yanıtının neUcut Loncıra t"e Patı .. 
sörUşmelcrUıl kolayla~• rmak olacak· 
t.ır. ÇtltlkO Almanya namına söz ~Y 
lemeye aalalılyettar olaa ldmHler. 
Alman barp ıayelerlnln f'ruaa •r 
ln:;'llterenın takip etliği pyelerlr 
ltablU tellf olmadıfuıJ lsbat etmııter· 
cllr. 

RUZVE t T'IN ÇEKTICI 
TELCRAF 

Vaşlnttoll. 2 (A.A.) - Datti 
lhote Sun ıaıetestne t'11"t, Refli 
cumhur RuaveJt Avtut>lda bulu 
nan Summer Velı'c bir tel~raf 
çekerek t'U ıuale cevap lıtihaal 
dtmesini lstcmiıttir: 

"Yakında yeva unkta, iki mu
harip taraftan biri har'bi katan. 
madan bir •nlitma Umit •clilcbi· 
lir mi?" 

Gezete devam ediyor: • 
-Birkaç haftaclanberl Vaştng. 

tona gelen haberler, P~nlwnn 
harbin dllşman1a kenh Dfr karıı· 
leşma vukubulmAdan bitmesini Ji· 
tikr:e daha ziyade hararetle iste. 
mekte olduklannr pi:\steriyor. Al· 
mantann henUı beklenen turru. 
sa karnr •er.nenrl• oldu1dannın 
a•h•'....f ele bu~ur." 

Viboig 
davanıvoc 

Şenrı,-, c~nup mar.auala· 
r~nae gö=üs g 'Oüse tcenıı 
b.r nc.rp cereyan edoyor 

l"Mia a - Hovyel a.1111.erıert Vlovr· 
sun kenar maha.llelerUıe gelmljlerdlr 
•'llkal ~ zaptetmelerl ıç • .o dah .. 
•WW. aaylaL vermelerı liaıauıır. 

He&alnkldeQ allDM ba"9r'lenı ıöte 
Vlbcrııun cenup mahallelerinde göğü• 
sÖğaM ilanlı tnu.banbelet oluyor 
i'tıaıer ber evl, datıa ooırwıu her evlıı 
ehka.zuu bir kale baJl.OP koyal'ak mU· 
dalaa etmektedir. Bu ubaa eakl f&tO 
G&ertnde uıa nauuıdtya 11a.rraıı dal 
Pl&ıuyotdu. 

imha edUeıı 3f UncU tank U\fuı 

mahaUr 18 ıncı 8o•yıııt uvuma yar 
dima Jtdlyon:lu. Ftnler evvela 18 m 
el tırkayı tmba, eoara tank Uvacnı 
ıııuııaaara et.mlflenll". Buradaki ıui 
nıket bakluDda gtlnlerce blçblt fe.7 
ebUjt ıııunemtşlerdtr. 

M OncU .&oakoYa taııJI UYUIDID 

yok edllmea &oY)'•Uerln mWJm eu 
rette lıl.uedeceklerl bir darbedir. &ov 
JtUer, bu darbe aeLloeelll<M IOO ka 

dar tank saJt etmeıc.ı. kalm&mlf, ra 
lca~ a,)'llJ aanaaada bu l&tet O.rhıı
FloıtnaıyaJıJar, lAdOga gGIUnllll fi 
mal• fUldldDde oepheJt tam olarak 
Jtlllcı... ı.m. qlemlflerdlr. 

80\'YE"' T.\Nl(f.ARININ V&RI 
81 ·TAlmtP D>ILDI 

80ll da.klkSCla babar almdı:!':ü 16-
re ~'t)'ellat IAdoııa tölllnb fimall Stokbolmden gelen haberlere 
-·ıuatncıe -"' ,__ ........ ... ~re. Sovyetler elmdlye kadar P'ln 
,,_.. _.. ·- ., ... yette ·ler la dl da t .. 1 Burada 84 uncı .. n ya an ... armm yanemı kav. 

.,!'lvyo nıot.6r1U Un b t i 1 dl T yt • 
119 imha edildikten b& e m ı, er r. ayyart za atlan dr 

'ka dl'ter b l Ç()k tnOhfmd!r. Bug1ln iyi bıtleeb === ~ .._. ..uı .. k hea ~o bin kltfllk bir imdat bY . 
1'11 1 1lllU .ile J'lıaJ.-~ "•'·nd• 

Bir Alman tayyare
ıile Belçika tayyare

leri arasında 
çarpı§ma 

BeDÇlka, Al· 
manvavı 

İ~rotasto ettıı 
BrWmcl, 3 (A.A.) - HarlcJy' 

vekAJetlııin matbuat M"11t blkU. 
riyor: 

· 2 martta 1aat 12,15 e doğru 
Llikaenburı eyaleti Uzerlılde dev. 
riye 1'Uifesln1 ger~ '1!: Bel!:lkıı 
tayYareıinden mtırektep bir pııp 
"Sa.int Hubert,, civarında (Dor. 
rüer 17) tipinde kuvvetli alllh. 
!arla mücehhez blr Alman ukeıi 
tayyattrl gftrmUşterdlr. Bet~alı 
p:Jotlar tayyareyi takibe başladık. 
lan sırada tayyare birdenbire U • 
ı-:ırltrin• ateş aı;mıştır. 

Bel~lkn tlıyyarclertndcn blrint 
>lrkaç mermi laabd et.m1:1tlr. ot 
~erinin mltraMSzlerf lı1Jetcn tertl 
batı harap otr1111ıstar. Devrtve te(t 
-\lmu tavyarf!t!nl takibe devua 
"tmtşee de lHdllriHmllt n ta:yyare 
<tf tahrip edtımlttlr. 

HarfofV@ nl'lz111 S+ma.k <'t\ır lSflt 
t ln aonra -AJmanva ttef'tlnl kabul 
ederek memleket bltaraOıltrnm 
'Xivle vahim bir şekilde lhllltndr 
~iman tan"llreellcrlnlıı bu teentl 
.. Une h"'1 B~trUuı hflH'-~tln1'1 ı:ı• 
~etli rırotestMUnu tebtl~ etmı.,ttr 

BiR RADlSE DAllA 1'01 

BrUkael, 1 (A.A.) - .. Le Prnn 
•e,, pzetesln'n bildirdiğine glSn!. 
2 martta Alman hududu lstlkame 
tinden gelen bit Selqlka tayyate 
.,ı ••etney,, civarmda yerw bimJt • 
tir. . 

Tayyarede bir ecnebi tnvvatt,t 
·aratmdan atılan mermi tz!e.ı1 g8 
Ulmılıtc idi. Tıvyarecl be. •ftnatt.ft 
'1uhumıaktan imtina etınll ile de, 
"tnln bir membadan almın hah"rf' 
~!Sre, bu ta'"""re hllktımetltı teb 
ı1tfııde zfk~f!en tA~'atclerder 
iri dofttdlr. 

n•n "~ tt '\1.A 
Rl'UbeJ. S (A..A.) - n-t fi~" 

·f Belc:lka tavyareıt Anvenı e'va 
"'tnda Rauatda c;arpntm"' ve ml1!ıı 
demenin ,ıddetJnden fk~I de atel' 
1lnıtşt1r. Pflotlardan biri nsraeıQt)r 
·tlam!J, dlfert yere dOşerek 1SlmU3. 
•f'r • 

Diler blr aı1rerf tfl"11~ Bt0"' 
qeJ mahallelerinden birine dOşmo, 
·ur. fc1ndeltt c;avuş pllot ISlmnetUr 

va haricine atabilirler. 
SOV'YETLERIN IDDlALARU.'1 

TEKZlP 
DOnkO 8oryet resmi tebllftndr 

Plnlandlyalılarm harp bıalaemetti 
't&YJplart hakkında verdikleri ra. 
kamlar, Finl:ındlya gf>ntl kurmayı 
tarafmdan gUinn<: telakki edilmek. 
edlr. Finlandiya ~ene! kurrrıtı~· 

"Tlahfillerl "ha derece fula mlk. 
tarda harp malzemealne malik ot. 
ıuğumuzu bilmlyorduk,, demekte. 
::Ur. 

BtRA7. n~RA RIOAT 
Relalnld, S (A.A.) - rtnlandl 

va resmi tebliği Finlandiya kuv • 
vetlcrinln Kareli berzahmds yeni. 
1en b!r mfkdar 'erf ~ekllmf, oldu 
..... "°"'""1 ~,·1e:!!!~lı:tMlr. 

TAYTA'tE PAAJ.tl'ETI 
R11!stnld. 1 fA A.) - DUn Hel 

1nkt llzertnde 100 kadar Bovyet 
ayyareSi uc:mu,tur. tkl defa alA.. 

ı m IJ.veff vertlrnJt "' allnaun lııL ....................... 

Devf et memurlariyle müs
tahdemlerine şamil değ ldir 

Alakan. 1 (Hmul) - 1940 
devlet bllt.çes1n1n deııkleşUrilınelli 
ıçln ltazanc; vergisi gibi bazı gelir. 
lerln nlabetlerl muvakkat oıanır 
arttmlae&#J J'UllrlliftJ. 
Öğrend1ğime g&re, llHatıC ftr • 

:ısı nl.sbetlnde yapılacak bu aam. 
ı:laıı devlet memur " tnOatahdem.. 
!erinin maaı ve Ucretıerlnden b.. 
ilen ka~nç verr.flerile ale!Omum 
mUıtahdem Ocretlerl hıtlarıa edile. 
eek veya bunlara aft zam nilbetl 
~vet cüzt mlktards o1acakt11', 

Maliye Veklletl 1940 bOteetdnde 
-nuvazcneyl temin makaadlle ka. 
zanc;, muamele, lttthllk, alkollU 
· çldler ve diğer bam vergilerin 
ythde ni2betlerlnln arttmlmam yo. 

}undaki c;alrımıa?amıa b~lsmıttır. 
Bu arttrrtlacd vergi nlabetle • 

rinln mlkdan. bngt meatels •e -. 
nat ttbllhmdan n~ 111mJe k•~te. 
ce~ ve bu teıpebblhılerfn hftgl iL 
tlhtAk m11ı!rff'lP'1 d1.ert""'e lt•ndlnl 
g~!ft~f'~ ~altkmda bir kanun 
r>rojl!f'f hıtmlanmdtadtr. 8d ita. 
nun ll~ıt~ı ba ay ~inde ikmal 
edllereJr Bnvtnr Millet :U.Clhlae 
tevdi oll1ft11cakt1t • 
ırntemmhn mal~mata aazaraa 

bu vergi tarhlyatı daba llyade 
muamele Ye lstlhlllr Hratlerl Oze. 
Pinde kendini gO!terecet, ttearet 
ve sanayi erbabmdan alman ftr .. 
gflmıı b1r aılkdar dalla il&ft ... 
leeektfr. 

Şeker tiyatlarmın arttmlmas1 
düşünülmüş değildir 

Dlln l'hriml&de baZI perakende 
c.t.ıcıJarua mUna.ııebetata barell•Ueri 
yllzUnde.o auD1 bir ıeıı.er •ıkmtlal baf
sta"8nlllfUr. 

btanbulun muhtelit taratıanada 
olrçolı. bakkallar 6gıeaeıı eonra kea. 
dtlen.. mtlt&Ga&t ecı.o mO,c.ertıenııe 
bir kllodaıı faala ,.11er wrmell lal6o 
ınem11ıer v • oı...na -.;,beb uaarak • 
ı.Jepolardan mal alamadılr.lanaı u.ri 
JurınU:ılenlJr. 

llunlarm bir lr.wııı, tıraattaıı taU· 
ıade makaadile &ot pek mUballtalı 

ve mUhcty)1ç l>tr fekle bUe IOIUılıita 

.:Uret ederek fekerlA paöalü~ı· 
nı. tMa IUbatl& muvakkatea topt.&D 

MLlflD durdunıldupnu, batta llllt· 
riDW!ı tllç mal kalmad~ lclJ1a et.• 
ınt§!etdtr, 

Bu tı.dUıod\itat IUraUe tehrlıı beı 

ı.ar&fma yayllııııe. bakkall&rtD eklıerl· 
ıı, ,.ıwr mncuuarııım eozwıu .akli• 
yarak balka mU,kW bir •aaiY• ... dQ. 

~Unntışıerdlr. Hatta tıuılan f17atı dA 
ıld Uç kunııı ytııuıcıtmı,ıerdtr. 

Alaanıa.lll daha atyade mubteldrle· 
na teatnl• llldu e&ımtı oıa.n bu c•7 
rltatil1 •lill,..tten b«1f ,.,. tellflana· 
rak ber aamanldnden dört bet mı.ıı 

raa.ıa ,.ker &edar1kla.ııı 11tra1anJarın 

Ja bilerek Yeya bllmlyerek sıkıntıyı 
arttırdıklanna şüphe yoktur. 

Böyle ııızumııuz ve urnuınun metıta 
..tUnt aykın bir ınaJ t.oplıımali PY· 
nıtl, hakikaten ,ekere lhllyaa olan 
bir kısım b&l:Cm ds ıeker bulamsma· 
mıa ııebeb '>lmu,tur. 

Yaptııımıt &aaıldkata c0n. ttta411 
aacn,. edllecell ~ yaılyel yOl&LUI'. 
Jdeml•k•Uı.-ııuu 80D ııt:ker rel&O&tat 
t:uıoo tc.dur. Ceoellll • Iİltlhltıi ile 
ıoo.wo IGAdaD ru•a delU4lJ'. raa. 
da ec:ne• memlekeUeN89 llOOO ._ 
teker tlbal edileeetiM sön lhUyaoa 
tamamJ)'le k&rfllama.k ~D lecAılr 
aluuaq demelllll'. 

ntauana arnırdmall ... ..- • 
madlgı temin edlllyof'. 

Bıa aab&h matQmatma ananı..I 

•ttlg1mia vali " beled&Je rea.a IAt
tl Kırdar kıaaca cı.mift!r 1&11 

- Ortada bir ,.ker bWanlu .a... 
aı için lılçblr aebeb )'Olclıar. 1'17atlat' 
arttır1Jmam11tır " attt.anlm&lı me.
•uubaluı de,Udlr. 

"larııı bu me.eıe U. ebetnml,..al 
M&n1tte m~sw olacatım. MILbt.ektt
let bakkmda derhal takibata strtoU.
eekUr • ., 

D&laakl ....... .alcaaı., ........... 
WlodU eonr. lhdu ecliJdltl lçla ,.. 
ralı.endecllerln depOlardaa tü•r .... 
madıklan lddluuu ali.kadar ma .... 
Mlenkb lahlllk etmek benllS milnl
kll.a otmamıı\lt. Yana bU Mllta • 
aydınlanacıak " leniat lfl•riDN W 
akaaldık ...... .uraue ..ıu eıUrtaee 
cekUr. 

Y alna tılr kamn b&k1tatlatıa dalla 
bir ,Un enel dUkkbJ&l'lltda bol bOI 
mevcut olu pk•rl•tt. blrdenbh .. Of'o 

ta4an • kaldırıp aaklamatan aaMl1 

411ckaU celt>-tUlfodeD takibatta llU: 
etbetlıı de ~nünde tutulacats AD• 

ıa11ımaktadrr. 

1 T \ L YA 
Yeniden bazı ihtıyatları 

altına çayudı 
silah 

Roma. 3 - Hava nezareti mU. 
ctccel, 31, 32, 33, ve 34 kuraları 
efradını 39 ve 40 kuralılarla bir 
likte ıil!h altına ahnmaaına kara• 
ıtrmlttir. 

Kıpn orduya verltml• olan bi: 
·Un merun!vetler harbiye neıart 
tinin bir emrile tamamen kaldın) 
mısbr. 

Bu meyanda 1911 - 1914 amıf. 
'an .uih altına çağnlmııtır. 

Roma mahafilinde. bu tedbirle· 
rin ihtiyati mahlyett hali bulun. 
dutu ve orduyu bir kaç ıUn 
zarfında tamamen kuvvetli halt' 
~ttirmeğe matuf buJundulu te 
-ntn ediliyor. 

PROTESTO 

Roma. 2 (A.A.) - Stefard ı· 
J-. buctlA •l>d·W ..wlli 

neşretmittir ı 
"İtalyanın harkt ticaretine 1rar. 

11 bilhaau kömür ithalatına kar. 
,., alınan tnr,lliz t,.dbirleri Uıerl• 
ne bir protesto tanzim edilmekte. 
dir. Bu nota tn~mı bUkOatetka• 
tevdi olunacalctrt"." 

ltılvan matbuatı Stefanl ajan• 
sının tebliğini b~ bir tefıiratu 
bulunmaklUlll nqretmelrtedlt. 

CERI DÖNEN VA •"JRLA R 
Amat4rdam, 2 (A.A.) - MG.. 

sademe tehlikesi karpıında Rot
terdamdan hareket eırnı, olan 
4 İtalyan k5mDr npuna Rotter • 
dam'• derhıJ dönmek için Roma. 
rtan emir ılmıttır. 

Rotterdamdan lta1vı lc;ln Al· 
man klSmOrO f{lkleyecek olan .a. 
purlann mecmu tonilltoM 20t• 
bia t•h"'· ........... 



- Bir misafir odası yaptım 

YÜ2ha§nn! 
- Fransız lmrilmtürü -

- Beni mühim br ıey söylemek 
için alelacele çağırdın da pmdi 
neden ağzını açmak istemiyor· 
aun? 

- Bu bir sırdır da ondı:ın ! 

- 48 saat mezuniyet mi isti· 
yorsunuz? Sebeb? 

- Kanma bir fıçı !81'8P hediye 
etmiıler. Onu ıi,elere doldu'nl· 
cağım! 

- Fransız karikatürü -

Karşılıklı yeminler 
l\:ohcn, kendisinden kızı Rn

{lelle evlenmek müsaadesini isti
yen Samuelın sözlerini dinledik· 
ten sonra: 

- Peki, dedi. Fakat kızım Ra· 
şcl'in on hin lira drahoması ol· 
masaydı dnhi kendisile evlen· 
meği gene arzu edeceğinire dair 
bnna yemin etmeniz şart ... 

Delikanlı kısa bir tereddütten 

İngiliz fıkrası 
Kaclınlar klübü reisi nutkunu 

şöyle bitirdi. 
- Sevgili kardeşlerim. Gelecek 

çar§amba günü hayır işleri için 
bir satış tertip ettiğimizi unut· 
mamanı2'.ı rica ederim. Gelirken 
evdeki lüzums~z eşyayı . ve bil· 
hassa kocalarınızı da getirmeği 
unutmamanız aynca rica olunur. 

sonra cevap verdi: Avcı 
- Yemin ederim. Fakat ye- Ava. çıkmı§lartlı. Fakat hay· 

m.in ettiğim zaman "ben kızı l;ıir ret! Avcılardan biri nişan alıyor, 
budalaya vermem" demeyece • lakin nte3 etmiyordu. Kimse bu· 
ğinizi siz de bana yeminle temin nun s~bebini sormağa cesaret 
ediniz. edemedi. Nihayet diğer avcıların 

merakını bu zatın kendisi hal · 
Afacanlar letti. Avcılardan birisine yakla · 

Kan koca vazife dolayısile ş.arak hiddetle: 
zelzele mıntakamnda oturuyor · - Bu ne rezalet! dedi, ne za· 
lardı. MUtemadi zelzeleler dola· man bu mendebur kuşlardan bi· 
yısile çocuklarının akıbetinden risinc nişan alsam hemen hava· 

korktulan için en büyüğü oniki !anıyorlar. Bunlar av kuşu değil 
yaşında olan bu üç ya\TUyu ka· galiba!. 
dının lstanbuldaki babasının ya· 
nına gönderdiler. 

Fakat çocuklar pek yaramaz -
dı. Bir hafta sonra büyük baba · 
dan şu telgraf geldi: 

"Çocukları alın da zelzeleyi 
bana gönderin daha iyi!" 

Buzaği 
- DUnyanm en bctbalıt malı. 

Hllru n~dir? 
- Ne bileyim ben? 
- Buzağı! 
- Neden? 
- Anncei inek olduğu için! 

İ§ 
Hmn:zm kansı - DUn gece ne

den eve geç geldin? 
Hırsız - Ça.lı!1lnn dn ondan ... 
Hil"SlZm kansı - Yalan. Bu 

sabahki gazetelerde hiçbir hmm:
lık vaknst yazılı değil! 

Misafir 
Mi.safir pek soğuk duru)~or, ev 

sahibi ise onu iğzaz için ne ya· 
pacağını bilemiyordu: 

.....: Çay almaz mısınız efen· 
dim? 
- - Teşekkilr ederim efendim, 
biraz e\>vel içmiştim. 

- Dir pa"ta? 
Mersi, biraz evvel yemiş· 

tim. 
Likör versek. 

- Biraz evvel içtim. 
- Kah\·c? 
- Biraz evvel içtim. 
Ev sahibi dayanamndı:: 
- Hiç gillmediğinize göre bi· 

raz evvel buraya gelmeden önce 
güleüğünüz anlaşılıyor· 

- Ka~-ak sponında çol< ternltkl et
ti ınıı,nllııh ! Bu sene yalnız bir kolu· 
na kırdı. Halbuki geçen ll('no 11:1 bs

catJ kmlmı", e\'\"clkl tıcne de h:ıııı yn
nlmr,tı. 

Hali adadaki kazazedeler -
Harp ~r öyle mi? O halde yo· 
lu~uza devam c:iini:r., biz burada 
knlıyoruz. 

Röntgen mütehassısı kadın 

(kalbini mu:ıyene ettiği hastaya) 
- A.,ıksınız gnliba? 

AŞK VE ZABITA 
3 M AR T-1940 

ROMANiı 

Yazan: PnıLIP WYLIE 

t ngtllzccden ~c\1ren: R. MtlNtR 

1ardı. 

Saat sekizde telefon çaldı. Ceri 
telefondaki sesi tanıdı: 

Bu ses: 
- Benim Ceri 1 diye haykırı • 

yordu. Beti konuşuyor. 
Az evvel Molli beni yataktan 

kaldırarak bütün hadiseyi anlat· 
tı, derhal sana telefon ettim. Sen 
hakikaten şayanıhayret bir adam· 
aın. Halbuki ben bütün hı, cina· 
yetleri senin işlediğini sanıyor • 

22 ı dum. Onun için sana karşı böyle 
Beti "? di d garip tavırlar takındım. Şimdi 

- ım ye 60r u. . . . d h 1 1 k 
Bu sual karıısında Ray~tipl !~ıru~ eğr. a Atrhenb7l at ıyara 

!!leri kimin yaptığını hali bile- !Fllre ınece ım. , ı sen, ne ka· 
mcdi1:lerini anladı. Ye: <tar :ferahladım 1. 

- Hayır, dedi. Beti değtl. 

illodl Ondan bqka kim bu ~ 
:t>u bilar mdıaretle yapabilir?l 
Kendisi Stanton ailesi içinde av· 
cılığr, nişancılığı ile tanınmış ye· 
gftnc sima 1 Kocası, Stantc:m aile· 
sinin en fakiri''bclki de milyon -
lara tamah etmişti. Belki, onlar· 
dan·hoşlanmayor'du. Belki deli 
iai" bifüımez ki .. 

Odanın kapısına kalabalık dol
mu§tu. Bir polis memuru geldi: 

Rayliyi çağırarak: 
- Burada mısınız efendim, 

aedi. Müdüriyetten istiyorlar. 
Rayli gitmeğe hazırlanarak: 
-Evet, dedi. Ben artık git · 

meliyim. Bravo sana Ceri ! Bun· 
dan sonra bana herkim cesaretten 
bahsederse, daima seni hatırlaya 
cağım. Sen şimdi bu gece, belki 
ae hiç uyumayacaksm heyecan 
zeni sarsınıştır. Yanına memur -
lanmızdan bir tanesini bırakayım 
mı?. 

- Hayır, teşekkür ederim. 
- Yok canım, kalsın! Hiç ol· 

mazs.a seni gazetecilerden korur. 
Fakat gazeteciler, yine onunla 

konuşmağa imkan buldular. Erte· 
6i sabahki gazeteler; baştan başa 
Ceriden bahsedtyordu. Büyük 
puntularla "genç bif' r~ın 
zekaı:ıı, çok kurnaz bir kadın kati· 
lin anlaıılmak bilmez csrannı 
meydana çrkardı." diye yazıyor -

Ceri, bir mllildet boş gözlerle 
bakındr. Sonra telefona: 

- Buraya gelmeğe zahmet et
me, dedi. 

- Ne dedin? Ne dedin? 
- Zahmet etme, diyorum. 

Çünkü bu sabah mcşguliim. 
- Öyle ise, seni ne zurnan gö· 

re-bileceğimi ban bildir. 

Ceri telefon:.ı '· apadr. Gözlerini 
Holliye çevirdi. Yüzünün ifadesi 
birdenbire değişmişti. A~abiy::t 

içinde: 

- Beti, beni bir katil sanıyor· 
muş. Düşün bak: Beni, sevgili • 
min katil sanması!. İnarulacak 

şey değil. .. Ben de, o vaziyettey· 

ken kendisinin benimle evlenme· 
sini istiyecek kadar deliymişim. 

Uç erkek kardeşini öldüren bir 
erkekle, bir kız nasıl evlenebilir. 

Holli : lf.rşey söylemedi. 
Ceri başını meyusane sallaya· 

rak: 
- Esasen, Beti ile hiç bir za· 

man mesut olamamıştık, cedi. 
Holli pencereye doğru yürüdü. 
Telefon yeniden çaldı: 
Rayli telefon ediyordu. 
- Sen misin Ceri 1 Bizim mü· 

diriyete kadar gelir misin Şefi· 

miz seninle konuşmak istiyor ... 
Hatınma gelmişken Eöyliyeyim. 
Cam kurşununun içindeki ze· 
hir "'Akonitin'' imif. 

- Nereden alınış acaba? 
- Vallahi bunu bilemiyeccğiz 

galiba 1 Belki de, kocasının arka· 
daşlanndan birinin la'boratuva
nndan aşırmıgtır. Kocasile konu}
tum. O dahi, karısının ahvalin -
den şüpheleniyormuş. Onun için 
korkuyormuş. Ve alıp memleket 
dışına çıkarmak istiyormug. Les 
babasmdan ve büyük babasından 
miras kalan paraların çoğunu 

sarfetmiş miş, Bulunduğu vazife, 
kendisini ve karısı Mod'un bit· 
mck tükenmek bilmiyen arzuları· 
nı tatmin edemiyormuş. Bu ae · 
beble senelerdir ara1arında müna· 
zaalar olup gidermi~··· Bundan 
başka Les, kansının zahiri görü· , 
nüşü altındaki hain hüviyetini 
bilen yegine adamını§, biliyorsun 
ya .. I.es, müteaddit defalar katı" 
sile birlikte Afrikaya gitmigtir. 
Molliye gelince, onun da fikrinAe 
ne olduğunu öğrendik. A"rtık 

sahneye döneceğini, v~ kendi ba· 
şına bir revü tertip edeceğini 

söylüyor. Frank öldükten sonra, 
artık kendini cerbest kalmış bu • 
luyor ... Bana hak Ceri; gelirken 
Holliyi de bera::,er alıp gel... Fır
sat düşmüşken sana bir şey söy
liyeyim mi? Sen "tabiatın hcdi" 
yesi" olan o kız, dizlerinin dibin· 
~ ve her gün karşında bulunduğ-.ı 
halde, nasıl olup ta Beti gibi şı· 

marık bir sarı§ının peşinden ko· 
şu yorsun anlayamayorum !. 

Ceri telefonu kapadı. 

IIolli, Ceri'nin yüzündeki ma· 
nayı anlayamayordu. Bir ara, bu 
ifadeyi kendi lehine tefsir etti. 
Ceri acabil kendisini mi düşünü • 
yordu!?. 

Sordu: 
- Rayli ne söyledi. 
Ceri, ayağa kalktı ve: 
- Ben, dedi. Bu cinayetlerin 

nasıl işlendiğini lmlcluğum zaman 
gösterdiğim heyecan esnasında 

bana ''canım!" diye hitap ettiği" 
ni hatırlıyor muzun?. 

Ilolli bu söz üzerine C~ri'nin 

yüzündeki ifadenin hakiki mana· 

smı anladı. 

Yanakları kuardı. Ve sevinç· 
ten ileri geldiğine hiç şüphe ot· 
mayan tatlı bir göğüs geçirdi. 

Ceri gülümsermğe başlamıştı. 

Haftalardanberi ilk defa bütün 
manasile kendine geliyordu. Hol· 
1iye hitaben: 

- Bir ad mı yaklaşır mısın? 

dedi. Tabiatın hediyesi! ... 
Ceri bu ıııözilnü bir muamma 

gibi söylemişti. 
Holli bir adım daha yaklaştı. 

Ve muamma halloldu. 
-SON-

Soldan sağa: 
ı - Mllll Şefin bulunduğu ~ehlr, 

rabıt eclatı. 2 - Bir nota, lUzumlu. 
3 - Bir uzvumuz, nida. 4 - Zıı.m, 
yalvarma. 5 - Atlara talulır, dans. 
6 - Bir meslek sııhlbl, kıyml'Ui bir 
}{Ağıt. 7 - İ§arctl olan, bir hnyvan. 
8 - İşaret ec.latr, bir isim. D - 1'"'ran
sızca 'hayır., sual cd:ıtı, UstUno öte
beri konur. 10 - Bir notn, bnnclonun 
arapçası. 

Yukıırdıın n:;n~ı: 

ı - Bir achir, 2 - Bir nota, nrap. 
ço. '•hayır., meclis müstakil grup 
relslnln ismi. 3 - Yazı yazılır. 4 -
Parç:ı., bir emir. 5 - Kirletme. 6 -
Birinci, az sıcak. 7 - İplik sarılır. 
8 - raıynço. 9 - GUzcl, hatıralar. 

ıo - tnanmrynn, bir harfin okunuşu. 
56 num.-ıralı lıulm'lcam::z.m halli: 

Soldnn ıı:ı~: 
ı - Entı.;rı:sıı.n, 2 - I..n, Le, Şam, 

s - Bilanço, l, 4 - Imo., Etem, 5 -
saman, Un, H, 6 - E, B!, Arama, 7 
-- Matnra, Ar, S - Do, V, Not:ı , !J -
Elenıll, O, M, 10 - ı~:ıı, At~arl, 

Şiddetli bir diş ağrısı 
(Evvelki nuıhaclan devam) 

Bütün yolcular sert sert bana 
bakıyorlardı. ~n de onlara ezeli 
düşman gibi bakıyordum. Arafa· 
nndan birisi konuşmak cesare -
tinde bulundu: 

- Israr etmenizin manasını an 
lıyamıyorum, bayım! Burada sı· 
kışmaktan bizim canımız çıkıyor, 
siz de orada! .. 

- Sen işine bak, buraya ka· 
rışmal 

- İyi amı:ı, ahali ::ardalyaya 
döndü! 

- Şikayetinizi şirkete bildi -
rin. Fazla tramvay işletsin J Be· 
nim yerim burası! 

Bir iki hişi daha işe karıştı. 
Bakışlarımla onlnrı da sustur·· 
dum. Ne deseler orada kal~ 
kararındayım. Hatta, onları kız· 
dırmak için, son istasyona kadar 
gidecektim. 

Biraz sonra bir yolcu: 
- Bu eşek inadmı ömrümde 

ilk defa görüyorum. 
Diğer birisi öcv;:ım etti: 
- Galiba orada mıhlanmış! 
Bu söz üzerine tramvaydaki 

bütün yolcular gülmekten katıldı. 
Kavgaya hazırlandım; arkama 
dönünce bir yolcunun, ağzını 
son haddine kadar açarak is~ih· 
za ile güldüğü dikkatimi çekti. 
Ve bu beni çok ı:ıinirlendirdi. 
Bembeyaz, sağlıım, muntazam iki 
sıra diş gördüm. Çürük dişimdea 
büyük bir ıztırap çektiğim bir 
zamanda bu manzara beni daha 
çok fitilledi. Bilmem nasıl, ağzı· 
na kuvvetli bir yumruk indire· 
rek: 

- İstersen şimdi bir daha a· 
lay et 1 dedim. 

Kanlar al•tı. Mesele tehlikeli 
safhaya girdi. Tramay durdu. Ba· 
zı yolcular beni tutmak teşebbü· 
sünde bulundulal'S!l da salladı -
ğım birkaç yumrukla onları kO'" 
]aylıkla birkaç adım uzaklaştır · 
dım. Bir çocuk ağlamıya başladı. 
Bir polis memnru gelip beni a· 
lırken yaralı eczahaneye nakledi· 
liyordu. Bir sürii şahit aleyhime 
ifade vermek üzere bizi takip C" 

diyorlardı. 

Cürmümeşhut'a geldik. On H· 
ra yatırdım. Polis bir şeyler yaz_ 
dılttan &0nra beni serbest brrak • 
tılar. 

Mahkemeden çıktığım va.kıt sa· 
at dokuza çeyrek vardı. Dişçinin 
geleceği saat ona kadar daha e· 
pey vaktim vardı. Başka bir a· 
damla kavga etmek zaruretiniı 

hissediyordum. Yolda yürürken 
birçok kimselerin rahat rahat 
ıl.ronuştuklarını, güldüklerini, vit· 
rinleri seyrettiklerini görmekle, 
içimde, hepsini birer birer te
mizce döğmek arzusu uyanıyor· 
du. Talih bu arzumu güler yüzle 
karşılamış olacaktı ki, bana yol
da birisi çarparak "pardon'' de· 
yip geçti. Haykırdım: 

- Allah belanı versin 1 (Bu 
cümleyi o gün çok kullanıruştnn.) 
Hayvan 1 İnek 1 

Bereket versin adamcağız işit· 
memezlikten geldi. 
Mağazama gittim. (Bir ticaret 

müessesesinin sahibiyim.) Bütün 
çırakları sert bakışlarımla süz· 
dükten sonra selam vermeksizin 
yazıhanenin yanında durdum. 
llericle bir kadın bir kumaş üze -
rinde pazarlık yapıyordu. Fena 
halde sinirlendim. Yaklaşarak 
hiddetle kumaşı çektim: 

- Hanımefendi, almıya niye· 
tin var mı yok mu? 

Kadın şikayet etti: 
- Karşıki dükkanda daha u· 

cuz veriyorlar ı 
- O dükkandan gidip al. Bu· 

rada metro:mnu sekı;ene satıyo • 
ruz! 

- Çırağmız 7 5 e bıraktı. 
- Seksenlik malı 7 5 e teklif 

ettiği için işine nihayet verece -
ğim. 

- Demek seksen, öyle mi? 
- Hayır, seksene de olamaz 1 

Şimdi sek!:en beş! 
- Şu halde ba~ka yerden alı· 

rıml 
- Evet, çok güzel başkasına 

git. Bir daha buraya ayak bas • 
mal 
Kadın şaşkm bir halde mağa • 

zada.n çıktı. Çıraklarla ortağım 

hayretler iı;:inde bana bakıyor · 
lardı. Ortağım söze başladı: 

- MHşterileri mağazadan koğ· 
makla hiç iyi etmiyorsun 1 

- Ben böyle istiyorum. Bu· 
günden itibaren hepsini koğaca· 
ğım! 

- Güzel, fakat dükkanda be· 
nim de hissem var5 

Nakleden: :ba lbıı 
- Cahit, İstersen ayrılırız. o· 

lur biter! Sermayeni alır çcl:er-
sin arabanı! . 

- Pekala. Avukatımı gönderi" 
rim ! diyerek şapkasını aldı. . 

Çıraklar bu sahneyi ağızları bı-
rer l:arış nçık takip ettiler. J3ıl 
halleri de sinirime clokundu. . 

- Beni dinleyin 1 diye hay~ 
dım. Siz işinize bakın, yol'.,.. 
şimdiden hepinizi kovarım 1 ~ 

Saatime baktım: Ona yiIY"" 
vardı. Doktora gitmek za~ 
Sırada birinci olmak için saat ~ 
on kala muayenehanede bı.ılll11 

mayı ltizu:nlu buldum. Dis ağt1" 
sı korkunç bir halrle hızını arttı\ 
mıştr. Fakat doktora giden birİil, 
ci hasta ben değildim. Bir b!Ş 
kası benden evvel gelmişti. 0%111

; 
bekleme salonunda, bir koltU~, 
uzanmrş ve gazetesine dalı:r>1~ 
bir vaziyette buldum. Okunıas1 

nr bırakarak başını kaldırdı~ _,1 
- Avrupanın vaziyetini ~ 

görüyorsunuz? Buna da hiddet 
baktım. Sualinde ısrar etrned~ 
Aksi takdirde yüzüne bir iskell' 
le savuraca.ktım. 

Nihayet saat onu çaldı. J{ıl?. 
açılnrak doktor göründü. NcŞ' 
ve memnun bir tavırla: e 

- Merhab:ı, baylar! ... İlk ört' 
hanginiz? 

Hemen ben atıldım: 
- Mümkünse ben, doktor be1: 

Dişim Çok fena ağrıyor. Dayaf11 
mıvoruml , 

Öbür müşteri yerinden kall~t:· 
- Affedersiniz, dedi. Ben 1'Y 

rinci olmak için d<>kuz buçuJct' 
geldim! 
Savurduğum "Allah bcliinı ~ 

sin!" cümlesini İ§iterek içC 
girdi. • ~ 

Nihayet benim sıram gelınlf 
- E, dişin nasıl bakaymı? ef 
- Perpeteni al da çıkart\' . 

şunu! Bu gece beni biç uyuı-ııı' 
dı! ~ 

- Yok, birader. Yazık det;• 
mi dişine. Biraz ilaç verirsclc-·· 

Kerpeteni ben elime aldrın: 
- Şimdi uzatmayalım: çe~, 

cek misin, yoksa lben çekece~ 
- Dur, yahu, görelim şun"'.:! 
Vakit kaybetmeden kerpetV 

ağmna soktum. 
Bereket versin o yetişti ~ 

den aldı: 
- Evvela bir enjeksiyon ~ 

lıml 
-Sen o enjeksiyonların tf. 

şusunu kur, ba~asına sal'~ 
Şimdi böylece çekiyor !1111 
çekmiyor musun? i 

Doktor ç.chremdcn korktnuf 
lacaktı ki: 

- Mademki öyle istiyo~. 
diyerek kerpetenle dişimi ya."';v 
dı. Bir, iki, üç ..• Tamam! O ati 
ibana öyle geldi ki dişimle te~ 
bcr gözüm, kulağım ve kal# 
de yerinden çıkmıştı. Fakat 111' 

kerpetenin ucunda görünce ~ef 
rahatladı. Doktor ağzımı yıkatıııf 
dıktan sonra kanepeye yasta ti 
biraz dinlenmemi söyledi . . ~ 
'da akşam yediye kadar uy.uv-- -
mm.... . ti-

Uyandığım valrıt ağrı ge~f' 
Doktora teşekkür ederek gittııl 
hazırlandım. . ~' 

- Buraya gel, dedi. Dişiıll 
al, hatıra olarak saklarsın lw,....19 

Bir kağıda sardun, yelegµ" 
c~bine yerleştirdim. ete§ 

-Bana o kadar ağrı "~ 
sen miydin, yun1\Jrcak? ~1 ~ 
di seni cebime koyayım. ce ~ 
tin varsa hurda da ağrı, b' 
yım!... JJ 

Bütün bu hadiseler 00.ş~ 
bugün geçti. Şimdi de o ~ 
yaptıklarımr düşünüyor, 118~ 
ederek kendimden utanıyo ~ 
Yapacak birçok vazifelerirxı ~il" 
Karımdan af dilemek, orta ft~ 
izahat vermek, tramvayda ı11' 
muamelede bulunduğum yo1C ç'' 
rı bulup işi anlatmek, 1 
raklarımdan özür dilemek, dt«'er 
şu kadına sabah selamını iD .~ 
mek. Bu arada cebim.den _d\f 
çıkarıp bu çirkin hadiseıerııı 1~ 
mesuliyetinin bu kafir dişte 0 

ğunu ilave edecektim. 1 ~ 
v Baylar, ö_mr~nüz~e şid~e~-ol' 

agnsı geçırmışsenız benı tf" 
anlıyacağmızı ve bana ııe ~ 
hak vereceğinizi ümit edi~ 

- , ... 
ı:;r.Htı: TlYATfi( J1)ı 

W Tcpcbıı~ı Dr:ını ıv ,1 
• GündUZ 15.20 cin /J{Ştı' 

~,.. 20.30 da: o n.~r> 
"' r.; * ,. 

Komedi kısmı: GUndUz ız;.:o d!I· 
oam 20.30 da: Herkos kendi 3-ct 
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