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Sırpların 
mukavemeti 

art•••ıra 
başladı 

( Londraya göre ) 

Bir noktada 
Almanlar 

geri ahldılar 
Macarlar ileri 
hareketlerine 

devam ediyorlar 

ıs ytıfUJclan 60 )'OfUlcr kaJar 
bütün M acaTlann laaTice ~it

meleri ytuak edildi 

Londra 13 (A.A.) - Salahiyet.. 
lı askeri mahfellerde Yuıo•lavya 
vaziyeti birıız: daha emniyet Yerici 
telakki edihnektedir. 

LondTaya ıelen emin habeT'le -
re göre, hu aahah saat 7 de fima
li garbi Yugoslavyada variyet müp 
hemdi. 

Cenubi Srıbitıtanda AbnanlaT 
Suha Reak'a k.adar tardedilmitler. 

Yugoslav 
ordDSDDDD 

vaziyeti 
Yugoslavların harbi 
dağlarda araması 

mümkün görülüyor 

Belgrad işgal 

Askeri vaziyet 
Almanların Balkan
larda ve Afrikada 

harbe mecbur olması 
ngilterenin nef'inedir 
--YAZAN:-

Emelıli General 

H. Emir Erkilet 
c8on Posta. nın ıuke:l 

muharriri 

dir. Yugoslav kııt'alan fimdi Ka - A )manlann Yuııo•lav •e _ 
ç~ıf k üzerine ~orlar. Alman feri~ Belgradın mWt,-
radyosunun general Simoviç tara - . _ lıif surette bombardımanile aç. 

edildi 
!'~don mUsdakil hareket etmele~ Londra U (A.A.) _ Sallhiyetli mal.n fİrnali Yugo•lavyaya 
tı;;an Yug~_!~!:..~~b!jd.18~9: B: İngiliz aakert mahfellerinden bildi • Romanya. Macanatan ve eski 
Verihniş QIUU18~IUI 1 ırkm ıtbT. ·t.. rild'iğine söre. YugoılaY nniueu Avusturya cihetlerinden birer 
komutanlann böyle harlc et ettiıı. : muharebe harici edilmiş olmaktan ordu ile tecavüz edecekleri fik-
leri ve bunlardan bu.ı arının vazı- ok k t.- ğl bi 'lif l d.. rini vermişti, Halbuki, pek ça.· 
felerim iyi ;yıaparak dai )"amaçla- ç un oıu.., a. e l 1d'lıma uı'ı · 

(De 
1 3 üncü sayfada) man tara~daın ıvga e ı en yo aT buk anlapıldığına göre, Alman. 

al"Ulndatd dağlan tutmaktadır.Lon tar batı Bulgaristanda Struma 

Amerikanın 
Balkanlara 
yardımı 

Balkanlara Danimarka 
vapurlarile harb 

· malzemesi gönderilecek 

Vaşington 13 (A.A) - Umu -
<tniyetle iyi haber alan mahfcllere 
~öre, Amerika Birle§ik devletleri 
1hnanlannda M>n zamanlania mü -
~dere oh.man 30 kadar 0Rnimar -
ta vapuru, lngiltereye ve Kızılde -
niz yolile Balkan memleketlerine 
•harb levazımı gönderilmeııinde kul
lanılacaktır. Söylendiğine gör~ bu 
vapurların Danimarkalı müretteba
tı. Kızıldeniz seyahatini meınnuni -
)'.etle yapacaklardır. Fakat bu-nu 
Ameıika bayreğından ziyftde Da -
nimarka ba)'Tllğı ahında yapmak ie
lemekted.ir. Ameölta Birll"ııik dıtv -
letlet:i Mlilhiyettar makam~rıı. mü
rettebatı kutlanmak arzuwndadır. 
Cür&:ü bu mürettebat, Danimnrlta 
Vapurlarında bulunan Diescl motör 
!erini kullanmakta Ameribn bRh • 
riycliler.inden daha mütehuaıeur. 
Bu meselenin teferrüatının pek ya. 

(Devamı 9 üncü sayfada) 

( Berline göre ) 

dradaki as\:ori mütchanıslRr hu vadiaile Köıtendil, 5-0fya ve 
Şartlar altında Yugoslav ordusu va Dragoman bölgesinde topladık.. 
ziyctinin alcytıte bir mlina ifade Lan 25 kadar ıcri, piyade ve 
etmedili kanaatindedirler. Hatti dağ tümenile cenubi Yugoelav-
filpheli ohnakla beraber, ltalyan • ya ve Yunaniııtana taarruz etti.. 
Alman irtibehnın kuvvetli wrctte ler ve Yugoslav ordusunun bü. 
tecai.is etmiş oldu~ kabul etsek yük kıem.ile henüz Pınalde bu-
bile bu, Yug08lavlar muMisara edil lunmaımdan dolayı Hk elde ga.. 
mit veya ayakları kcııihnit demek yet ff:ri muvaff alciyetlcr elde et-. 
değildir. Burada ileri sürlllen mü - tiler. 
tak:Mu-a göre Strb on:lusu 191 e de (Arkası Bayfa 7 sütun 3 de) 

(Adat. •:vfa 6 whm • teT ""-~--------" 

Dnn Eminönonde ve 
Uskodarda pasif korunma 

tecrobeleri yapıldı 
Osküdarda yapılan paraşütçülere karşı müca

dele tecrübesine 250 vatandaş iştirak elti 

MilllSeW 
!I 

-~~~~-••1-------

R e isi cüm hur /ngiliz büyük 
elçisini kabul ettiler 

~---· . Ankara, 13 (A.A) - Reiaicümhur lamet lnönü, 
İngiliz Büyük Elçisi Sir Hughe Knatchbull - Hugeneni 
Çankaya köşklerinde kabul buyurmutlardır. Mülakat
ta Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu da hazır bulun
muttur. 

Bas· Japon 
bitarallık 

Yanan muahedesi 
cephesinde aktedildi 

vaziyet 

--

Alman zırhh kolları 
Yunan mukavemeti 

ile karşılaşıyor 
-

Arnavudlukta 
esirler alındı 

K•hire 13 (AA.) - Reutor a
İana'1 bilduvorJ 

Şimali Yunanistanda, imparntor
luk kuvvetleri dün müttefik cephe-

Muahede 5 sene 
muteber olacak 

P kt .. k.. ld ... Matauob 
a mum un o ugul B't flk h d ·nın b" ı ara ı mua e esı ır 

kadar çabuk tasdik ci maddesinde şöyle denilmek 

d·ı k dir. .. e ı ece Akid taraflar karşılıklı sulh 

Japon Hariciye 
Nazırı dün 

Moskovadan ayrıldı 

dostluk münasebetleri idame e 
meyi ve dijter tarafın arazi bü 
lüığünün masuniyetine riayet 
lemeyi mütekabilen taahhüd e 
!er. 

İkinci madde su bük.mü ihtı 
etmektedir: 

nin şark mıntakasında Alman tank- Mo.skova, 13 (A.A.) _ Sovyet
lari.le ve piyadesile temasa gelnı.i~ ler Birliği ile Japonya arasında 
lerdir. Bunun neticesinde bazı mu bir bitaraflık .muahedesi aktedildi 
ha~eb~l~r olmuş ve ~~anlar tard ğine dair bugün öğleden sonra res 
.edi~ı~tir: Bu~~~ ~ancınde cephe - mi bir teblığ neşredilmiştir. Teb
de hi_ç hır degışıklik yok.tu:. liğd~ Moskovada B. Molotof'la B. 

Atına 13 (A.A.) - Atına rad- Matsuoka arasında cereyan eden 
yoau, dün akşam, harb vaziyeti hnk mü~akcrelerden sonra 13 Nisanda 
kında agağıdaki tafsilatı vermiştir: Sovyetlcr Birliği ile Japonya ara-

(Devamı 3 üncü sayfada 

Amerikan - Japo 
münasebatı 

Umumıiyet itibarile, ccmağlüb e- sında bir bitaraflık muahedesile 
dibn'ezıı Alman zırhlı kolları nere.. Mongolistan Cümhuri'yetinin ara

(Devamı 3 üncü sayfada) zi bütünlüWne karşılıklı olarak 

Japon Baıvekili, va::ziyeti11 
gittikçe lenalaıtığınt aanJ 

mıyorum, diyor 

Libya - Mısır 
hududunda 

muharebeler 
oluyor 

Alman ve ltalyanlar 
Bardiyayı işgal ettiler 

Tobrukta kuvvetli 
lngiliz kuvvetlerinin 

bulunduğu bildiriliyor 

Kahire, 13 (A.A. - Royter c. 
jansı bildiriyor: 

riayet edileceğini bildiren beyan- Tokyo 13 (A.A.) - Domei 
name imza edildiği bildirlmekte- Jansına göre, 
dr. Konoye, dün aqam gazetccil 

B. Stalin ile Japonvanın Mos - beyanatta bulunarak demiştir ki: 
kova büvük elçisi B. Tatekava da Japonya Mihvere . iltihak e 
bu ıhusustaki müzakerelere iştirak olarak kaldıkça ve Çinde muha 
etmişlerdir. (Arkası sayfa 6 süt-.ın 6 

Dünkü Milli küme maçları 

Beşiktaş F enerbahç 
ile 1-1 berabere kald 
Galatasaray da lstanbulsporu 3 - 1 mağlôl> 

etti, maçlar zevksiz geçti 

İyi malıirnat alan mahfillerde 
beyan olunduğuna ~ör:, bir düş
man zırhlı kolu Tobruk etrafında 
dolaşarak dün Bardiayı işj!al et -
miştir. Bardiayı daha evvelden İn 
.ldliz kıt'alan tahliye etmişlerdi 
Muharebeler M:ı:sır hududunda 
kAin bir liman olan Sellum civa 
nnda devam etmektedir. Sollum
dan 120 kilometre garbda bulunan 

(Devamı 3 ilncü sayfadrıJ 

istan bul un r ........................................... , 
tahliyesi j Anadoluya. i 

Alman hariciye.i lstanbal gideceklere i 
hakkındaki kararın halılı F.minöniincldQ pasif konınmada caddeler zehirli kolaylık 

bir aebe.ble unilcliiini sazlerc:I<,. temblenirkea Son Posta, latanhulda hulu _ Bctildat • Fenerbahçe 1QaÇ1ndan ... eeaalıı Wr ...._ 
bilcliriyor Dün tehrimizde biri öğleden ev- paraıütçülere Otartı mücadele tcc • nup da hükCimotin son kararın- Dün Şeref .abasında milli kilınc oyunu idare edecek o&an bake 

- vel Üsküdar kaza mıntakasında, di rübelerinde Vali muavini Ahmed' • dan .onra Anadoluya geçmek ie. nin mahalli oyunlarına Galataaa • Tarık 1ıelmediii için tam <40 dakik 
Bedin. 13 (A.A.) _ D.N.B. bil- ğeri öğleden sonra Eminönünde ol. Kınık., Seferberlik Müd'ürü Ekrem ı tiyen vatandaşlara bir kolaylık ~ayla lstanbulapor, Fenerbahçe Uo hakem arandı ve nihayet Süleyma 

dirtyor: mak üzere hava taarruzlarına karyı ve kaymakamlar hazır bulunmuşlar olmak Üzere kaymakamlıklarca Beşiktaş arasında devam ed:ldi. niyeden Bülend intihab edllcre 
Alman Hariciye Nezaretinin .iki pa1if korunma tecrübesi yapıl - dır. : tevzi edilen beyannnmenin bir Hakem komitesi tarafından bu müaabakaya baılanabildi. 

9Öılcüsü, bır yabancı S!&ZCteci tara- mıştır. . Emniyet amirliğinde toplanan 1 suretini vermektedir. Okuyucu- maçlar için tayin olunan hakemler İlk hücumu yapan Galatanra 
fll\dan sorulan suale :evaben. !s- Ü!'küdarda:k.i tecnibelerde hem bütün ek.ipler saat 9 dan itibııren İ larımız bu parçayı keıerek dol- ma~retlerine binaen gclcınedikleri Mehrncd Ali vasıtaıile ralcib kaley 

pasif korunma, hem de para - Üsküdaı kaymaknmı Ihsan Ünal v.e : duracak, böylece iılcı:ini kolay. için dün oyunlara çok geç b:..~!an • dayandı. Ortalanan topu 1. Spo 
ş:.itçiilere kıar ı mücadele t~b:katı, pasif 'korunma &miri Salim Akdo _ : l~la gönniif olacaklardır. mıştır. müdafii elle durdurdu. Hakem bıı 

Em!nönü mıntakasın~a ~ ise'i~cc ğan tarafından tef.tiı edilm~ı~cr~iı. i Beyannamenin sureti G Saray 3 - lsta~bulspor ' b~~z pe~.a!tıy.ı gÖfrn~di. ~lüdııfii 
pasıf korunma denemesı yapılroıı, - Saat 1 O da cenubu garbı 11tıka • : • • • • elınden duşcn top Salahattıne geç 

• tıt. . J,.: ı,,. • :-. ~ ~~ metinden mefraz dü'%!1an tnyyare- ! 8 ıncı sayfamızda Milli küme maçlarından ilki G.al~ mişti. Galatasaray ııağ açıiının pi 
Üsküdai'd~ teo-ül>e"". ·· lc&-inin ııeldiği ha'ber verilnüt ve bü \ .J t.aaarayln Jstanbulspor arasında ıdı. sesi un - siyah ağlarına lak.ıldı. 

Üsküdardaki s'(sif "liorımına v~[ (l\daw sayfa 6 sütun 5 te) ................. ·------·.. Saat üçte ba§İaınaaı laum gelen bu (ATku& •11'9 7 litu 5 w'j 
;!.. ... ': 



2 Sayfa 

r Her gün 
Milli müdafaanın 
ilk silahı: 
Milli birlik 

,.,, ____ Muhiıttn Bir en _} 

u,goslavya ile Yunanistana 
karşı açılan Alman taar

ruzu başlıyalı henüz bir hafta ol
du. Muhtelif kaynaklardan ~elen 
haberler gösteriyor ki bu memle
ketin yaı>mnk istedıği müdafaa 
harbi, ilk gününden itibaren suku
ta uğ'ramıs. daha doğ'rusu Yu~os
lav ordusu esaslı bir müdafaa va
ziyeti almaya dahi vakit bulama
mıştır. 

Bu hal, strateji bakımından bu 
memleketin son zamanlarda müş
.kü l ve hatta ümidsiz bir vazivete 
dfümüş olmasından ileri j!eldij!in-

SON POSTA 

:= Milli birlik 

Nisan ı.., 

1 
Söz~ ... kısası 

lnıtihan geçiriyoruz 
's E. Ekrem Taau 

ıükfunetimiz, Trakya ve İs
tanbul hakkında bir takım 

tedbirler aldı. Bunlar herhangi bir 
yakın tehlıkenin icabları değil, 
bilakis uzağı dtişi.ınerek baş vurul
muş ihtiyati tedbirlerdir. 

Zaten harb patladım günden
beridir cümhuriyet hükfuneti a
zami durendişlik ve teenni ile oo
reket ederek her türlü ihtimale 
karşı soğukkanlılıkla • ve metodla 
hazırlanmış bulunuyor. 

d(' ruphe yoktur. Yedi memleketle 
! ududu olan ve yedi tarafından 
b rden hücuma uğrayan bir mem
leketin, bilhassa bövle rnotörlü 'bir 
taarruz karşısında, kendisini ko
lav kolav müdafaa cdemiyeccği 
aşikar idi. Bununla beraber, ara
zinin çok dağlık ve bir kısım sa
hasında geçidleri çok az olması, 
YURoslavyanın, hiç olma7.sa mu
avven bir sahasında, uzun müddet 
bir mukavemet harbi yapabilece
f?i ümidlerini vermeğe müsaiddi. 
Simdi ise, bugünkü vaziyete :ı?()re. 
ıbu tarzda bir mukavemet harbin 
den bahsetmek kabil olamamak
tadır. 

Bu seferki karar da işte o ha
zırlıklar cümlesindendir; ve bun
dan maksad da bize bir taarruz 
vaki olur da harbe ~irersek Trak
ya, İstanbul ve civarı halkının ha
yat, emniyet ve iaşesini korumak. 
askeri harekata mütekasif bir su
rette sahne olacak bu bölgeleri
mi 7,de iaşe zorluklarının bi.· nere-

Mit.nevi kudretin ilk ıartı milli birliktir. Milli birlik öyle bir kuv- vettir ki, onu yenebilecek. kuvvet henüz. icad edilmemiştir. ceye kadar önüne g~ektir. .............. ·-···-·······-····· .. ·· ................................... -............. ___ ... _ .. _ ............................................................................ -....... _ ......... ....-... .. 

iL ~DIE:BÖVAT::J 
Adaptasıyon! 

Bizim başkalarının toprakları 
üzerinde hiçbir emelimiz olmadı
ğı için harbe mütearnz sıtatile iş-. 
tirak etmiycceğimiz artık herkes
çe malum olmuştur. Buna muka
bil bizim taarruza uğrnmıyacajtı
mızı hiç kimse temin edemez. Bu 
vaziyet karşısında her türlü ted .. 
biri önceden almakta mazur ve 
pek haklıyız. Gafil davrananların 
başlarına ne işler açıldı~ını hemen 

• 
mazısı Çatalın • Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

İı;lerin birdenbire böyle bir saf
haya ~risi, sade strateii vaziyeti 
veyahud, taarruzun motörlü ol
ması keyfiyeti veyahud hnsmın 
tayyare 'bakımından sahib bulun
du.ğ'u üstünlük ile kfıfi derecede 
izah edilemez. Yunanistan da he
men hemen ayni vaziyette bulun
duğu halde, onun ,J?Österdi~i mır
kavemet, biç o1mazsa daha can1ı 

oldu. Yugoslavya ise, daha ilk 
çarpışma gününden itibaren çô
zülmeğe başladr. Bunun sebebini, 
Yugoslavyanın dahili bünyesinde 
aramak lnzım Relir. 

* 

Bir şatonun yemek odası - Eski 
insanlar nasıl yemek yerlerdi? 

Merhum Tahsin Nahid, Raki
be'yi adapte ettiği günlerde şöyle 
derdi: 

- Artık bu son adapte piyesim. 
Bundan sonra hep telif esere ça
lışacakJm. 

Ben sorardım: 
- Peki, neden, 1on Türk te

lifincren sonra o yolu inkişaf ettir
medln de? ... 

Derhal sözümü keserdi: 
- Öyle deme. Bilakis lıP-11 piyes 

adaptesinden çok fayda ı?Ördüm. 
İyi bir eserin mekanizmasını bu
nun kadar mükemmel öğreten bir 
ders yoktur. Fakat artık aldığım 
dersler kafi. Bundan sonra yolum 
ebedi surette teliftir. 

Harb başlamak üzere bulundu- Zavallı Tahsin Nahid! Raki-
ğu günlerde hu sütunlarda ya1..mış be'nin adaptesi bitip te Darülbe-
olduğ'Umuz gibi, Yugoslavya tari- dayi'de provalan yapılırken her-
hin vücuda ~etirdi~i bir memleket ı?iin artistlerin yanında idi''Fakat 
deR':I. Versailies'ın yaptı~ı bir son provalar esnasında birdenbire 
komb"nezondu. Versaılles erkanı. ha<;tl'l cfüc:tü ve> çok ı:?ecnıed~n öl-
bu memleketi kurarken, onun dü. Rnkibt' de onsuz aynandı. Ne 
hayatiyeti bakımından acaba ne hazin batıra! 
düşünmüşlerdi? Bunu bilmevzi· Çay, kahve ve kakao hakkında Sonra birçok yerl'!rd~. herk~se ayrı Evet, hazin hatıra! Fakat ben-
fakat. ~di milyonluk bir Sırb yapılan bu münakafalarda kim hak a~ tabaklar verilmez, hütün bir ce dana hazini, hisli şairin sahne 
kütlesinin sekiz milyonluk bir lı idn aile müşterek ve büyük bir anhan - havatın<laki büyük 'deallerini ta· 
,J?ayri Sırb kütleyi kolaylıkla ken- Çay ve kahve, az gıdalı iki mad dan yemek yerdi .• herkes için ayn hakkuk ettiremeden ölüşüdür. 
disine temsil edebilecef:inı tasav- idedir. Fak.at j~ bu kadarla kalsa ayn tabak. kultanmıak, ancak mo- Mek<'r yolu. edebi trlif P d"ğil, e-
vur etmek yanlış bir hesab ol-lgene iyi. Çay ve kahvenin, kıılh ve dem cemiyetlere hiis bir adettir. bedi karanlıita sapacakmış! Emin 
muştur. . 'nirle.n üzer',inde menf~ bir tesiri 8' k" k Bülendin dediği ı?ibi: 

So Bel d k t t b 
vardır. Vakıa az miktarda kahve lr 8S 1 zaman J8018 Mensi kalın yazılmam~ ulvi ne 

n gra vu ua ına eşe - l d ... kd" d k lb .. . d .. 
büs ederken muharebeyi de göze a ın ~gı t~. ır. e a uzenn e mu- odası şideler? 
almış olan Sırb nasyonalistlcri, neb~h ~r tesır .yapa.~. F~kat ~er Ne hüsran! Tahsin Nahid, o ul-
kabul etmek me-cburiyetinde bu- k~lbın .h~yle hır mun~bbıh tt>.aıre Yüksek. taş mezdivenlerden tır- vi nesidelerle beraber ulvi sahne 
Junacakları bir Yuitoslavya harbi h~ç de ı~tı.yacı ~o~tur. Sı?.ra, kahve- mnnarak, meş'ale1erlc aydınlatılmıo eserlerini de, sönen zekası ile be-

d ;::;;;1 b. S .;3.. h b" 1 v ı nın vakıtlı vakıtsız ve luzumundan büyu'"k ve karantık bir salona giri- raber mezarın sonsuz ve korkun" 
e,...u, ır ıı~u ar ı o acaj'.!ını e - f ı · ·hn k ·ı ·· · ı " 

bet düsünmü~ olsalar ~erektir. E- diİd~v.ıçd e 'k su.!'k~1/ suıistima ~ - yoruz. Dı§Bnsı henüz iyice aydınlık scssizlikine götürdü: 
j!er aksini düşünmü ler V(' ker.di- Fıgık ckçok v~I 1 1.rk. l b"l olmasına Tağmcn pencerelerde ka- * 
1 . d k tl" k'"tl a at a ao ı e çı o atanın, ı - l d l 7 ! k" k B n:i;n ban b h tı erın en sonra en avve ı ru e h "k 1 ta 

1 
. t" h" d ın per e er var. L..Jrn va ıt ıştır, u"'-· a acı acı u a rayı 

• •• ll8S8 ç1 o a n n vıızıye ı ıç e d k k l~ ç·· k"" yadettiren nedir? Tek kelime: 
o!an Hırvatların sadakatlerbı uze- böyle değildir. Çikolatadıı yağ ve o dayı. aıdcah t.':1tma. .''zıldm. d'Jun ·u d ı 
rmde hayal yapm~larsa unun a"'o<lu glı:j 1 r _,._ kt K tuh o evır e enuz cam ıca e ı me • A aptasyon. 
b"" ··k b" h ld ~ d ·· h .. ~a a P~ ço ur. u Peki, adaptasyon nedir? Gene 

uyu ır ata o u~un a. ~p e seyyahlarının, uzun Kutub yolcu - miş olduğu için yazın, pencereler Tahsin Nahidin başka bir dzahı 
(Yloıct:1r: Vuku.at gecıı> 1?.ttt~ten luklarında beraberlerinde çok mik- ı\amamen ac;ık, kışın ise kalın per- ile: bir örgü, bir kanaviçe. Fakat 
ve hadısat tarihe mal edıldıkten tardn çikolata götürmeleri hiı; de delerle örtülüdür. yarabbi! Şu son yirmi beş yıldan
sonra Balkan dramının bu saibası tesadüfü değildir. Burası bir yemek ııalonu olması- beri bu kanaviçeyi kimler kullan
elbe! ayd~n~anacaktır. Merakımı- Kakao, çikolataya nazaran daha na rağmen, ortalıkta yc:mek masa- madı ve ne şekillerde kullanma
zın .~zal~s.mı 0 -~~:'18:1a bırakırsak, nz. gıdalıdır. Kakao şöyle hazırla - ~ına benzer, hiç bir şey yok. Yemek dı?! Bazan koskoca j?arb roman
b~n ıçın ~o:z~muze çarp~a)c nır. Kakao taneleri öğiitülür, kav _ masasını yemekten az önce getiri· ları, türkçeye. yalnız insan ve m~ 
h?k~kat şudur: İçınd~ kuvvetlı bır 1 rulur ve sonra da yağı alınır. yorlar; daha doğrusu hemen yapı. hal isimleri Türk ;smine çevrile
bırlık bulunmıyan bır memleket. Bımun iç.indir ki kakaoda çiko- veriyorlar. rek naklolundu ve bunların ba?,il· 
b_ugünkü muhare~le~in r,admele- lataya nazaTan daha az yağ vardır. lııte, kısa kollu, ev dokumalı ye.. sına nakili diye bir muharrir adı 
rıne karşı kuvvetıı bır. t.mukave- Eski insanlar ne ile ve §iller giyinmiş hizmetçiler göründü. konuldu ise de bazııarına bu bne 
metle. k~rşılıya~ıv~r. Sıla~tnn ev- • Arkalarında uzun konçlu sarı ço - 'fazla ~örülerek sadece bizim mu· 
vel bırlık. 'bugunku harbın esas nasll yerlerdı? raplar ve sivri burunlu kır.mızı pa. harririn adı kaydedildi. Bu Eureile 
şartlarındandır. buçlar var. Kaı göz arasında dört bu çevirme escı:ler. ilk nazarda. * Eski zaman insanlarının, bilhas- ayak): sehpalar gctirdikr, üzerine nakledenin sanki kafasından ve 

Bu birlik, _geçenlerde izah et- sa zenginlerinin sofrılannda neler (Arkası aayfa 6 sütun 2 de) ruhundan doğmuş birer est:r ma-
mis olduğum gibi söz halinde a- bulunmaz.d1! O devir zenginlerinin 
ğızlarda tekrar edilen bir birlik bütün kap kaçağı ya altından ve -
değildir. Bir milletin bütün ferd- yıahud güm."" tendi. Fakat gelgcle
leri arasında bir taraftan tarihin lim bunlann en mühim bir ıeyleri 
Retirdij!i bir takım duy~ların ve ekııikti. 1 
tesanüd baj:tlarının, diğer taraftan Evet, alt.andan, gümüıten kap • 
da yaşanılan zaman icabatını iyi kncağa malik ol.an bu insanların 
anlamış ve tamam hesab etmiş bir pek mühim bir ıeyleri noksandı; bu 
şuurun vücuda t.ıetirdiği kuvvetli n?k~? _olan ıAey çataldı. Evet, fU 
ve sarsılmaz bir b;rlik, herlıanı?i bildı~ız. a_lclade çıatal. . 
bir muharebede herhangi bir mil- . Eskiden .msanlar yemcklen elle
let için ilk silahtır. Yugoslavya bu rılc yerlerdi. Hem de beş parmak~ 
sılaha hiç sahih olmadıj!ı içindir lannı yemeklerin içine sokmak su -
ki ilk çarpışmada sanki felce uğ- retıle ... 

iSTER 
iSTER 
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ristanbulda kelli felli, ,görene 
:hürmet telkin eden öyle bir a
dam vardır ki, adliye haberleri 
münasebetile gazetelerde sık 
sık adını, bazan da resmini gö
rürsünüz. 

line ~irer, aksi yol tuttuj{u hal
de ise cezası kanuna göre ni
hayet birkaç aydır. 

Adam zabıta tarafından ara
nırken hiçbir zaman kaçmamış-
tır, işi bir hak ve alacak davası 
şekline dökmek mümkün ise o
nu yapar, de.itil ise cezasına kat-

hiyetine bürünmüş oldu. Fakat her.giin E?ÖT'Üyoruz: ve bu sebebl 
pek tabii olarak sahte bir bürü 8 

nüş! Zira, yamalı bohça gibi b~ biz Rafil avlanmak istemiyoruz. 
nevi eserler gene okuyanların İstanbullu ve Trakyalı yum 
gözleri önünde sırıttı durdu. daşlarımız.a hitaben, örfi idare ko 

Sonra !hikayeler, sonra j(ene pi· mutanlı~mca m•şrı:>dilcn son tcbli 
yesler! Bütün bunlar, hep adapte ğin manası işte budur, ve sade 
edilerek Türk edebiyatına zorla bundan ibarettir. 
mal edilme_ğe çalıştı. Nihayet bu Şimdi. sevgili yurddaşlarımızın 
komedi artık tahammül olunmaz bu kararı nasıl karşılnmaları JA 
bir hal alınca da, ilk zamanlar sin· zım geldiğini söylemek sırası pel 
si sinsi, sonraları açıktan açığa miştir. 
tenkidler, muahazeler baş göster- Bu, onlar için bir imtihan dev 
di ve işte en nihayet bu hoşnud- residir; ve bu imtihanda, bizi bu 
suzluk, 0 sakat çığırın geç te olsa derece itina ile düşünen, koruya 
haklı bır aksüinmeli halinde mey· cak isarbetli tedbirlor alan hiikQ 
dana gürültülü bir dava çıkardı. metimize karşı altırbaşlılıjhmızın. 

İşte bu.giin, yazı alemi, bu da· so,ğukkanlılı/!ımızın. temkin ve 
vanın içindeyiz. titidalimizin. birliğimizin, inancı--* mızın. efendiliğimizin, elhasıl mil.. 

ifnkar etmem: bir vakitler ben li kuvvetimizi vücuda getiren bü 
de bazı piyesler ve bilhassa ko tün haslet ve meziyetleriınizin öl 
mediler ıadapte etmiştim. Fakat ş~ çüsünü vereceğiz. 
var ki ben de Tahsin N:ıhid ,J?ibi Bu lş biraz zor ı?ibi göriinür am
bu yolda ısrarla devama taraftar ma, vapacn~ız. Baska türlü blı: 
değildim. Nitekim çok zamandan- benliğimizden f er~at etmiş olu 
beri o yoldan dönenler arasında· ruz. 
yım. Nasıl dönmiyeyim? Esefle Etrafımızda her vakitkfnden zi
~örüyorum ki, _gittikçe bir adap.. vade faaliyet göster.en fesada, de
tasyon salmnı. sari bir haslalıx dikodulara, şayialara kulaklarımı 
gibi bütün edebiyat sahamızı sa- zı. biz de her vakitkinden zivade 
rıyor. Hele başka dilden nakiller tıkl:ılı bulunduracağız. Hakikati, 
saklanmağa başlandığında.nberi, itimadımızı kazanmış bulunan hü
hans:?i eser nakildir, hangisi telif- klımetimizin tebliğlerinden _gayri 
tir, bunu bile tefrik etmek giiçlcş- yerde aramıyacağız. En ufak bir 
meğe başladı. Bir şiir okurken. korkunun. bir tela.sın yersiz oldu
J,!ilzel bir mırsam karşısında _gayri ğuna kanaat getirerek, olgun in.
ihtiyari düşünüyorsunuz: sanlara. en yerinde bir t§bir ile~ 

- Bu şairin başka şıirlerinde TiiTke yakışacak sükunu v.:- vakarı 
ben bu kadar güzel bir hayal ve C?östermeliviz. Zira oiz bu imtiha
his bulamadım. Sakın bu mısra nı sade kendi 'büyüklerimize karşı 
bir ~arb şairinden mülhem oima- 8eğil. hakikatte. ııözleri tamamen 
sın? Bu acı ve ihtimal çok haksız bize çevrllmis olan bir cihana kar.. 
şüp'heyi bir ·hikayeye, bir romana m 'Ver.mektı>viz. 
da tatbik edebilirsiniz. Netice bir
dir: devamlı adaptasyoncularm en 
sonunda bizi sürükledikleri şüphe 
ve tereddüd uçurumu! 

Şehir Mec~isi yarm 
toplanıyor 

Sonra bu meselenin çok hazin 
bir başka safhası daha var: bu a. 
daptasyon hastalığı gün ~eçtikçe 
öyle kökleşiyor, dalbudak :;alıyoı 
ki, sonunda, bütün bu dallar sa· Şehir Meclisi yann öğleden sonra 
dece bir tek seyi boğuyorlar: mil Nisan içtima devresinin son toplan. 
Ii edebiyatı. Öyle ki. telif bir eser tısını yapacaktır. 
yazıp ta bir kitabcıya, hatta bir Bu toplantıda Elektrik, Tram " 
gazeteye k&bul ettirmek j!Üç}eşi- vay ve Tünel İdaresinin 1940 yıh 
yor. Zira adaptasyon daha kola~ bilanço vnziyetile. bf"Jediye alacak 
vücuda ,:relmekte ve pek tabii u- lanna mukabil Haliç Şirketi emva. 
cuza da satın alınabilmektedir. Bir line konulan haczin kaldırılması i§i 
ticaret isinde masraf ne kadar a· görüşülecektir. 
zalırsa kar da o niSbette çoğala- ========-=======
cağından, bu suretle, Türk edebi- rih deliller ve .misallerle ayni me. 
yatının zararına, üstüne şark eti- selaye tekrar gelecej?im. Güoc .. 
keti yapıştın~ bir t.ıarb matahı nenler dostlarım da olsalar benf 
daha makbul oluyor. Yani adnP- mazur görsünler. Çünkü bu, her 
tasvoncu, müellifin üstünden at- şeyden ev-vel milli bır edebiyat 
hyarak. hokkabaz ı?ihi el çabuklu- davası, bir memleket davasıdır. 
i!u marifetler gösteriyor, hazan Bu davada ise asla hatır, gönül 
cambaz ı?ibi perendeler atarak da- yoktur. Halid Fa1ıri Ozansoy 
irelerin ;içinden geçiyor ve ilatti ................................................... . 

kendisini, ucuza mal sattığı ~ze- T A K V 1 M 
telerde büyük muharrır, filan diye 
methettirmek imkanlarını da faz
lasile buluyor. İşte bence, mese-
lenin en facialı tarafı buradadır Rumi aeoe 

ve ne yazık ki, bu trajedi oyna- 131>7 
nırken, en anlayışlı seyirciler bile -
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ramış .gibi, hareketsiz kaldı ve bir Eski zaman insanlarının sofrala
kaç j!Ün evvel Belgroda i!İdip hü- nnda bıçak ta kıttı. Kalııbalık bir 
kumet meclis.ine iştirak etmiş o- aile sofrasında ancak bir iki tane 
lan Maçekin birkaç R{in sonra Hır- bıçak bulunurdu. Herkes sofra kom 
vatlarm istiklal har<'ketinc istirak vuaunun bıçağından istifade ederdi. 
etmis olduğunu .J?Ördü. Demek ki, Eski devirlerde insanlar ~bak 
Bel~ad hareketini yapmı olanr falan da kullanmazlardı. Tabak vn. 
lar, hesablarını bu bakımlardan 7..ifeai, kocaman. yuvarlak ekmek 
ekı;;;k tutmuslardır. parçafian cörlirtlü. Bu yağlanmış 

Kim bilir kaç senede birikmiş 
dosyaları koca bir çuvaldır, 
mahkeme salonuna güçlükle ta
şınır ve ne zaman görünse bü
tün dudaklarda bir tebessüm 
dolaşır. 
(Bazan ıhakim sorar: 

lanır. Üç beş y.üz lira, hazan da 
bunun birkaç misli ;para topla
mıştır, emniyet altına almıştır. 
Hapishaneye wder, .müddetini 
bitirir, sonra dolandırdı.in ıpara
yı sakladığı yerden çıkararak 
yemey-e koyulur. bir taraftan da 
bir yeni kazanç araştırır. Biz 
her gazete okuyanın bu adamı 

söylenmese dahi bulup tahmin 
edebileceğine inanıyoruz. fakat 
ey okuyucu sen: 

' lakayıd durmaktadır. Fakat niçin 
lakayıd durmalı? Buna hakkımız 11 ___ 1 __ ._...,......, ...... ..-.,..---ıı 

NiHn 

Bır milli müdafaanın iJk şartı ekmek parçala.rı. sonradan, ya fa_ 
ivi anlnsılmış ve tarihi hakikatle- kirlere vcyahud köpekiere verilir _ 
re istinad eden. sivasi oldu~ndan di. 
daha ziyade milli ve ayni zaman- Tabak ve çatalın ancnk 300 se. 
da içtimai bir birlik olduğunu bu nelik bir mazisi vardır. Bu zaman 
n<'ıklı misal ile bir kere daha zarfında da, bu f\letlor, çok mahdud 
kayde>delim. ve zengin aileler Uırafındnn kulla • 

_ il / . • l'D , nılırdL BugUn bile birçok ~miyet-
C/J(;ulııti u. L(Jı•<;•H lerde yemek elan elle yenmektedir. 

- Dosyaları tamam mı? 
Maznun şöyle bir çuvala ba-

kar, bazan aklına eser: 
- Efendim ıgaHba daha on ta

ne olacaktı, diyeceki tutar. 
Bu adam dolandırıcıdır, fakat 

suçunu o şekilde işler ki, mese
le nihayet bir hukuk davası şek-

1 STER iNAN, 
IST,ER iNANMA 1 

var mı? Buj!{inün ve yarının ede· 
biyatı, hakiki Türk edebiyatı biz-
den böyle aciz bir sükut mu bek- GONEŞ 
liyor? Eser yazan, yahud eser tet- s. o. 
kik ve tenkid eden, hc.pimlzin bu 
işde bir mes'uliyet hissemiz yok 10 
mudur? O halde niçin sadece bir 
tarafa hücum ediyoruz? Günah 
cümlernizindir, bütün yazanların 

E. 

28 
86 

Ôıtle 
~. D. 
18 1' 
o 28 

ve yazdı~m okutmak iddiasında v 
olanlarındır. Hasılı bu hafta bu 11 · 
varanın <lstüne ben de parmaJtmu 
basıyorum. İcab ede~e. daha sa- P=::::!::=!!::::::::!:::::::=::iılL:::!!:=======11 



14 Nian 

Makineye 
Verilirken 
Çerçili~ 

Yugoslav 
milletine 
bl abesi 

SON POSTA SayFı. 3 

' 
Tele Ve elsiz 

Atina üniversitesi İngilizler 1 Balk~nlara büyük. !Rus-Japon bitrrafl.kl Al a yay 
tecavüzü protesto vaziyeti bir İngiliz ordusu muahed si akt,dildi g .. ndüz 

edl.yor llaSll çıkarılacak ~ (Baştarafı 1 rnc• ~ •yfada) 2'klD.la,rJ 
Akid tnraflardan bırı Jı,ğer bir 

Atina, 13 (A.A.) _ Atina ajan- görü vorlar? Benoni -TransvaL 13 (A.A.) devletın veya devletlerin harb ha başı .._.dl 
sı bıldiriyor· -3 Cenubi Afrika başvekili general reketlcr ne maruz kala ak olurlar ..., 

At.ina üniversitesi, bütün dün- LondTa 13 {A.A.) - Alman i. Smuts Cumartesi günü söylediği bir sa, di,ger taraf ıhtıHifın devamı Londra, 13 (A.A.) - Hava Ne-
ya üniversitelerine a.şa~ıdo.ki pro lerley:i§İnin hu&Ule getirdiği st.iıpriz nutukta ezcümle demiştir ki: müddetınce bıtaratu~ı muhafaza zaretınin tebliği: 
testoyu ~önde-rmiştir: altında son günlerde oldukça bcd. Büyük Britanya yıkılmaz, teshir cdccüektir. Diın lngıliz hava ;cuvvl:!tlen duş 

At. .. · "k' · d f bı·n n .. o.n'yatta bulunmu,.. olan Lon.. edilmez bir ruha maliktır. Bu ruh, çüncü maddede cie şöyle denil k k ına unıversıtesı, ı ıncı e a ...,.. ,.. kt d . mana arşı ,gen s mı yasta f.:alı-
olarak protesto ıçin sesim yükselt dra matbuatı bu sabah askeri hıı - talıhın darbeleri ne kadar ağır 0 - me Bue ~~kt iki akıd tarafın t&gdi- yette bul~~.u.şlardır. Bu harekat 
mek mecburiyetinde kalmaktadır. rekatın neticesine itimadını gö te - lursa olsun ° nisbette kuvvet kes· kına iktiran ettiğı and:ı mer'ıycte şımal ~enızı. ıle duşman ış,galı ~!-
Çünkü, manvi medeniyete sahih ren bir lisan lrullan.maktadır. Dünkü heder. girecek ve beş sene mute.beı ola- tındakı arazı ve Almanya uzerın-
olduj{unu .iddia eden Almanya ~i- gazeteler bu harekatın çok fena bir Sözü Yunanist:ana nakleden caktır. Eğer iıkid taraflardan biri 

1 
de yapılmıştır. . 

bi.bir devlet. Yunanistana karşı noktaya geldiğini kaydetmişken bu Smuts, Yunan.İstanla Yugoslavya - bu müddctın inkızasındaıı bir se- Bo~ bardıman tayyarelerı Hol
caniyane hivanetinde. hacaletaver sabah çr\::an Pazar gazeteleri Al _ nın arkalannda Büyük. Britanya ve ne evvel muahedeyı feshettıj?mi landa aa sınaı hedeılere Vl: Hol -
İ~alyan n <;aktığını taklid etmiş-, manların bu m~ha~~b~ .• esnasında bütün dominyonlar mevcud o.ldu~ . . . . b landa açıklarında bazı vapurlara 
tır. tesadüf cdeceklen mu ulatı oıtaya lhalde B ikan hududlarında şımdı - bıl~~~ezse, .Pak~ ye~~ ~ır d şu:~ hücwn ctmışlerd r. Leyden cıva -

Londra. 14 (A.A.) _ Dün baş- İlimle uğraşan bütiln fikir jnsan dökmekte ve ifadelerde görülen bu ye kadar emsaline tesadüf edilme- ne- ı evre ıç n en gın e 1 rmda bır elektrık fabr kası ıle em 
vekıl Çörçil, radyo ile Yugoslav }arına bu utanc VC'rıci harekC'ti bil 

1 

emniyet dün ve bu gece gelen ve miş derecede büyük bir ordı• çı - tılmı.~ 0.~ac~.ktır. tıa deposu bombalanmı.ştır. Fles-
millct.ine hıta'b etmiştir. Çörçil, diren Atina üniversitesi. Yt·~anis mlittıefi:klerin c"..,henin muhtelif ka'"a?~klarını ~örledikten tonra şun porduncu m~dde .. şudur: sın,ge'deki doklarla petrol depola-
bilhassa şunları söylenıi--tir: tana bu kadar çok sıkı ve eskı en- n.oktalarında Alman ilerleyişi ttıv _ lıırı ılave etmıştır: Almanya bu 11e. Işbu pakt m~mkun olduğu ka- rına da muvaffakıyetle hücum e-

.. ı.. 1 ı f d B lk H b' d dar çabuk_ tasdık edılecektır. Mu-1 dı"lmı'şt r. - Y~slav mılleti, Sırblar, telektüel bağlarla merbut ulJ unan kif ettiklerine dair olan haberlerden er e a an ar ıne iyi bir tarz a ~ k 1 k k 
Hırvatlar, Slovenler, merhametsiz bir memleketin, asil ve güz<'l ola11 neş" et etmektedir. başlamıştır. Fakat isin neticesini s~ddak nu al ar, eza 1 en va. ın 1 Tav} arelerimiz Alman va va ~
bır müteanz tarafından sebebsiz h~r şey~. insan fikrin~n tezahürü-ı Sunday Tiınes gazetesi başmaka bekleyin~~· Zahiren b=r kuvvet man ~~~t~~~anda, Tokyoda t~atı edıle- d

1 
e~-ek00Rubhr1'un s1ımdaHnd~kı hcdef-

olarak hü~uma u_ğradınız. Payi- nu te.şkıl eden her şeyı ayaklar al- lesinde, Almanların Balkan ışlerini zarası gosteren Almanyadn manen Mualıede B. Molotof'la. B. Mat- en m a anuş ar ır. . 
tahtınız bomhardıman edildi, halk tına alacak ve Hellas'a karc:ı arka süratle tasfive ·ettikten sonra Mısırı çürümüş noktalar vardır. M:llctin k J l\•oskO'' a Walcheren adasındakı top mev • b ·r ..J'l t · I h h" 1 suo a ve aponvanın ·1 • •1 1 k 1 .. 1 ve çocuklar f!addarane bir şekilde dan vapılan u tavsı <'·.ıı mez e- istila etmek ve ngiliz donanmasını ru u ze ır cnmiştir. Zaman gcçtık. b"" .. k 1 .. B T t k va tarafın- zı erı ı e as er er uıerıne mıtra -
katledildi, biz m şeiıirlerimiz de ~?v.üzle h.akiki .medeniyetin beşi -'ıAkdenizden dışarıya tardetmek hu çe lcuvv~ti de kırılacaktır. uyu e çısı · a e a yöz ateşi açılmıştır. Zouteland'da 
ayni dusman tarafından bomfbar- l{~nı tal;kır ey.~ıye~ek kadar alça~ ııusundaki ümidlerin•n gün geçtik. L• dan imzalanmıştır. . 1 rıhtıma yanaşmış bır iaşe gemısı 
dıman edildi. Kadınlar ve çocuk- b r vazıvete du.şm~ş olduj:!unu mu çe daha mü~üllerle karşılaşmakt:t 1 L ya - M 1~1 r Mançuko ve Mougolıstan bombalaıımışt.ır. Bir bom bardı -
lar.ımız avni sekilde öldürüldüler. şahcde mecburıyetınde bulunmak- olduğunu kaydetmektedir. ır .J Moskova, 13 (A.A) - Sovvet- man tayyaresi bu harekattan dön-
Siııe olan muhabbetimiz. kaJbden tadır. Ayni. gazete bundan so_nra ne _ 1 ududunda mu ha ler Birliğı ile Japon va arasında memistir. 
geımekted r. Ayni sıkıntı lan pay- den çekmmek ve buna rağmen ne- • a~tolunan. ~itar~flıkb mua~~~f fe~ Sahıl muhafa7.a serv sine men-
laşıVQrtıZ. Zaferimize ve blnnetice Ytınan cephes·ınde den doJayı ümidlıi~iğe dü~memek b 1 1 nın metnı ı e era er ne sub tav'Vareler Fecamo burnu ya-
Sİ7.in zaferinize itimadımız vardır. icab ettiğini tahlil ederek şunları re e er 0 uyor müşterek bir Sovvet - .Tapo~ b~- kınlarında iki 'düşman iaşe vapu-

Faik kuvvetlere karşı kahraman. • t yazmaktadır. · yannamesinde Sovyetler Bırl ğı- runu bnmbardıman Ptnı:sler ve 
ca bir müdafaada bulunuyorsunuz. vazıy e Yugoslavyaıwı vaziyeti (Baştarafı 1 i1ıcı sayfada) nin Mançuko imparatorluğunun BE'rck civarında bir düşman avcı 
Askeri lln"aneleri:nize liiyik olduğu. Balkan vaziyetinin karanlık ve Tobrukda da muharebeler olmak- arazi bütünlüğünün de ınasuniye- tavyaresini tahrib evJemişlı>rd r. 
nuru gösteriyorsunuz. (Ba, tarafı 1 inci sayfada) can sıkıcı bir nokıa,ı Yugoslav or - tadır. .. .. tini. Janonvanın da MonJ?olis'an Bir tayyare bir keşif uçuşundan 

Demokrasi prensipleri için şimdi de Yunan mukav~eti~e .~arşı~at • dularile lngiliz • Yunan orduları a- Garb ~lunde kullanılr.ıak üze- Halk Cümuriyetin n millki tama- dönmem'ştir. 
reni bir muharebe vermekte~iniz. mı larsa, muvaffakıyetsızlıge ugra - rasında muhtemel birleSlne ıht:ma- re her ının daha ziyade İngiliz mivetinin masunluğ'unu bnı ·acak -------
lngiliz imparatorluğu sizinle bir - ltılmıd~rdı:. Bu Alman zırhlı ko~ .- linin kaybedilmiş olmasıdır. Fakat kıt'alarımn ~cr:h;st kalmakta ol- ları tasrih edilmekt(>dir. ·ıngı·ıiz hava 
likte mücadele ediyor. Arkamızda ları , flm~ı. esa8 Yunan v.e İngılı~ Yugoslavyanın her tarafında Alman d~Jnı ve vazıyetın bu bakımdan Stalin'le mülakat ı 
da va.si mcmbalaril.e büyük Birleşikıkuvvetler.1 tarafından tan7ım .ve mu kuvvetleri bilhaa.qa Atman piyadecai hır 4h~~a evyeline nisb~~le fev~a- Tokyo 13 (A.A) - Moskova - kUVVetlerı· 
Amenka demokrası bulunmaktadır. dafaa e~ılen ~erkez cephemızle te. Yugoslav ordusunun tahş.idatıııa ma l~de ıyıleşnuş olduğu ogren lmış- d'an bildirildiğine göre, Japon ha -
Mücadele ne kadar çetin olursa ol. mas halındedır. Bu, Al~lan~'l.rın mu ni olmağa çalışmak mec,bur;yetinde tır. riciye nazırı Matsuoka bug:..in Tok -
lll!n zaferiıniz temin ~dilmiştir. harebe vermek m~cb~rıyetınde ka- dir. Bu mümaneat dağlık bir arnzİ- Burada be\·an olunduğuna na- yo"ya hareket etmiştir. Matsuoka Kı.alduQ mu··ıh.·ş 

lacağı çok kuvvetlı hır duvar te~ - de ve tankların az müfid ,,ıdukları zaran, T~bruk civarındaki İn_l?İIİZ dün ak~am saat 1 7 den 19 a kadar 

Şark-, Af rı·kada kil etmektedir. bir sahada yapılmağa rnahkümdur. k~yvetl~m ~e çev!'İlmiştir ne de Sllalin'e anüzakerqe.rde bulunmuş- h .b 1 
.. Arnavudlukta w Bunun neticesi olarak Yugoslavla- munfcrıd bır vazıvctte kalmıştır. tu ta rJ at yaptı ar 

Dun, Arnavudlukta, Aos ırm11gı- rın Almanlara pek büyüle müJkü • Ve çöl ortasında b.r zırhlı kolun 1 r. D N B • t · I' d b" it 1 h" temas tesis etmesi imka·nsızdır Moskova 13 (A.A.) - · · • , Son Yazıya nın şıma ın : ır ~yan ~':umu. lat çılcaraca.kları tahmin olunabi _ İ ·ıızı . T b kt İt l 
1 

· Japon hariciye nuın Mııtl!uO _ Londra 13 (A.A.) - Hava ne-
dii:,mana ag•r zavıat verdınlnek lir. ngı • crın o ru a a yan ar . . · · · 'hb d · · b 

Y · ] t f d l l k tl" kanın Moskovadan hareketınde ıs- zaretmın ıstı arat aıresı ugun 

130 bin kişH:k talyan 
ordusun ın bakive-;İ ~ 

cephede sıkışh~ılıyor 

Londra, 14 (A.A.) - Salahiyet
tar askeri mehafilde şarki Afrika 
vazı vetı şu suretle mütalea edil
nıektedir: 

italvan ric'atı iki c0 phe üzerin
de vukubulmaktadır. 130 bin kişi
lik şartki Afrıka İtalyan ordusunun 
kırıntılarrmian bir kısmı General 
Fruscınin kumandası altında As--
rnara - Dessie volu üzerinden geri 
<;ekılmektedir. Duk d'AüITTun ku .. 
mandası altında bulunan diğer kı
sım, Adis-Ababanın cenubunda 
bulunan Cimuna dağ'lanna iltica 
ctmıştir. 

İtaJyanlar 8 muhtelif istikamet
te İn2ılız, Belçika, cenubi Afrika, 
Sudan ve bur FransızJtıt'aları ta
rafından hücuma u~ram:ıkta<lırlar 
Bu mıntakada bir muharebenin 
vukua ~elcce~i sanılmaktadır. 

Yat!mur mevsimi gelınciye, vahud 
İn;? lız kuvvetlerinin ba"?ka harb 
sahalarına ,l?önderilmeleri mecbu
riyetı hasıl oluncaya kadar İtal
yan arın teslim olmaları için el
den gelen her şey yapılaca·ktır. 

Asmara - Dessie yolunda ftal
Y.anları takib eden İngiliz ve mü9-
temleke kıtaatı Asmaranın S50 ki
lometre ötesine varmışlardır. Ge
neral Fruscinin kwnandnsıııdak! 
kıtaattan 73 zabit ve 620 nefer e
sir edilmişlerdir. 

Bulgar 
komitecileri 

sahnede 

~ü kH-tiilmüşriir. unan süngü e - Sovyetlerin takmddc:laıt vaziyet ara ın an yapı mış o an uvve ı 1 k ·r · . d p 
n, f ta!ya~l3:ra pek çok ~~yıblar Almanların canını sıkacak diğer kaleleri ve ıbilhassa çifte müdafaa tasyonda StaVlin, ~Scfohlo\of • b Alm~n yapı a.n ~~ı .. n~ıctsr7. e ge~cn k a. 
kaydettırmı!tu. İtalyanlar, rıc at et.. bir nokta da Rmıların takı.ndıkları hattını tutup tutmadıkları ifşa e- büyük Üelçisi on d 1 u len. ~rg ~. e hartesık gumİ . ~ f ımdanına alrfl 
meden evvel. hatlarımız önünde Ö-lvaziyettcdir. Bu vaziyet en hafif ma d'lmiyor. Fakat İ.n~lizlerin tard diğer c;lü pakt ev et erlının mu - ava l uvvet en ara :.n dn ya~ıd.
lüler ve yaralılar bırakmışlardır.Mü nasile «manidarıı telalclci olunab"l"r ettim Alman taarruzunun hu mü messilleri hal.lr bulunm?ş ardır. . ~ışb.? ~~ ~aa"'izun ~c~ e ~etırh ıi 
t . 1 . b" 'kt d . IB ı ı • dafaa hatlanna tevcih edildi~ tah 1 Matsuoka çok samimı clarak mu gbı kuyu b~sar arın şupesbe!e md al ~ 
~ı-a~ı7.. •nn ır mı arı a e'-lr e - u cümleden olarak Sovyet ordusu- . l kt d T b kt "''k t dd'd defalar Stalin ve Mo'oto _ ıra maz ır surette t ıt e ı mıı 
dılmı"!•.r. . . • • nun nefir vantaaı olan cıKırmızı mm 0 unma a ır. 0 ru a uv- ea 1 

' ld w b"lcü kt d' 
fn~:lız 19'\yyareleruun faaliy~ı Yıldız» gazetesi, Sovyetlerin Simo- vetli İngiliz kıt'alannın bulunuşu hın elini sıkarak vedalaşın:ştır. Tıen ° Tgunu dı ıme e ~r. 
Atma 1 3 (A.A.) - Yunanıstan viç hükumeti tarafında t k'b 1 Alman münakalatı için büyük aaat 18 de hareket etmiştir. .. aa~ru~ ~n . en ço zarar gorcn 

daki İngiliz kuvvetleri umumi ka - nan harici aiyaset' · ~ b~ 1 
• 

0 
u; bir tehlike tcskli edecek ve Alman .fapon bafvekilinin beyannamesi uç mı a a ır; . . 

rar,..ah• .. •n tı-bliği: olarak tela.,_kı' etti·~·ı.ıyı ır sıhy~ds~ kuvvetlerinin bir kısmını burada T k 13 (AA) -J b Deutsche ~erke tersanesı, denız 
1 

.
1
. h ._ d I . .ıı: gını ve son a ı- o yo . . apon aş ·· ··t 1 "h · d .. .. k 

ngı ız omoar mıan tayyare ı:rı aelerin Almanya tarafındaıı yapı - hareketsiz bırakacaktır. k'l' prens Ko oy bir bey cuzu am arını ı tıva e en ustu a-
d b 1 Al Zann~ildı"~ine ttöre Alman zırh ve ı 1 •• n Be b annad. palı tersaneye civar bölge ve lima Mana!!tır mıntakasın a u unan - lan tecavüz sabahı imza edilmiş 0 _ ~ "' F. me neşretmiştir. u eyanmıme e b hT 

man motörlü 'kafilelerine muvaffa- lan Sovyet _ Yugoslav dostluk pak lı cüziltaınlan benzin ihtiyaç lan- deniliyor td: nm gar. 88 1 1
• 

kiyetle hücum etmişlerdir. Yollara tının me.nasını lruvvetlendirdiğtni nıbmah'hdud mi
1
ktaro

11 
a o11!'akedla. be- Japon hükumeti, Almanya ve 1- Bahrkı t~~~a.~~de hzu~bura gelen yıın 

isabetler vaki olmuş ve arclba.lar yazmak.ta ve Rusların daima vadle ra er ava yo u e temın ıyor- l ·ı 0 1·· k kd ki h gın pe uyu ta rı at yapmıştır. 
tah•;h ,.dilınictir. rini tutmuş olduklarını kaydetmek- lar. . ~~ya .1• ~. c; .~ pa ·tı ~ etme e . ar Sahih rıhtım tamamile yanmış. kaJ.> 

Diğer bir lngi)iz hava filosu Av- tedir. Alınan ik-rleyişinde süratin her 1~ ?u~ tunyaya &tkayjt etmes:ıne lo~rın muayenesine taluis edilmış 
lonya limanı yakininde bir kafile. halde Alman arabaiarını fevkla- manı 0 a ve pa t aponyanın olan salonlar ciddi hasara uğranı:t 
yi bombalamıştır. y ı • • de yıpratmış olduğu .;anılıyor. A- harici siyasdtine bir Mihver te~kil ve hangarlarla atelyeler h'arr.b ol -

D•;er '.lava harekatı yapılmlssa ugos avya sef ırı lınan ıbütün ha'bPrlere göre, c-öl etmek Ü7ere büyült şarki A"Ya tml. muştur. Do'k amelesinin ikamet et.. 
da çok fena olan hava dolayuile harıbinde Almanların zayiat\ ol- hünü temin eylemek hususundaki me'kte okluğu balıkçılar m1thallesin 
neticelerin teıibiti müş.kül olmuş _ Sof yayı terkettı· dukça a~dır. sarsılmaz azmini bundan bir müd. de evler yıkılarak tama mile tahrib 
tur. Almanlar &rdiyay:i itıal ettiler det evvel ilan etmişti. edilmiş veya }.ıanmış ve biı çok 50_ 

11/12 Nisan gecesi düşman tay Sofya 13 (A.A ) _ Sofy daki Berlin, 13 (A.A.) - Alman Şu cihet atiluirdır iti, Löyle bir kaklar ağır hasara uğramıştır. 
vareleri Pire limanı ilt• yakın mın- Yugoslav elçisi v~ elçi!~ m:nurr- Başkumandanlığı tebliit ediyor: hedefe erişmek için Japonya ve Denizaltıların jn,.a edilmekte o) -
takaya müt .. ıtct.did hüc~mlar v'ap _ lan, dün Sofya' dan Bur~aza hare- İtalyan ve Alman kuvvetleri Sovyetler BirlJi~nİJı, Umbarkta duğu Deutsche Werlcc• de husul,. 
mışlatdır. Tayyar ... dafı batarya _ ket etmitl r<li B da k 1~ Nisanda Tobr~ku ~eçerek Bar- kom~ olan bu iki memlcL:etin ara- gelen muazzam hasarat ~ suretle 
larilc lngiliz gece avcıları 3 dü~ _ muhtemel oİara~ So urgtİz b~· .. ~:e dıyayı rşgal etmışlerdir. larındaki sulh ve do~tluk münasc- telhis olunabilir: 

t · · d" ·· ·· 1 d' vye er .r ıg 12 adada b 1 • · d l il ·· · d f t k ki · man ayyaresını .u~r.muş er ve ı. gideceklerdir. Bu karar henüz Sof- K h" 13 A. O k et erını evam ı teme er uzenn e nşaa ıza arının bır ucunda 
ğeı1 hu.ılarmı da c..ıdd~ ıaurette ya ile Belgrad arasınd~ diplomatik I . 1~ ıre • C/•· ) .h- rtabpür takviye etmeleri ve bu suıetle mez bulunan depo hasara uğnwmı!ltır. 
ı.a ~r~ w •atrnıclardır Bu hare,_::.ta .. b . ngı ız wnunu ııı.ararga tnın te - '-. k n.. ··- • Kı k .. . d . d"I k 1 
" !1., ~ ug " · K~ munaııe etlenn lcat"i rnanat.ırıı ta _ w•. 111.ur pa tın merfl.lKTIUIW tarsın ey • za. uzerın e ın a e ı me te o an 
~tirak eden tayyarelerimizden biri z'ammun etm~ktedir Çünkü Yu. gı. l l d d l .1. b b ._ı lemele.ri esaııtır. gemılere doğru vuruşlar elde edil. 
dönmemi•ir. Fakat pilotu lc.ur'tul- '- l 'liW• • a a a ngı ız om araıman . t" B" "'k b" l d 

'i"' gos .. v e çı gınde bir mas'ahatgü • tayyareleri 11-12 Nisan gec,.si Ca Beyannamede, Japonya ile Sov- mış ır. uyu ır evazım eposu 
muştur. zar kalmaktadır. lato'yu 'bom.'balamJ4lar ve t!ayyare yetler Birliği arasında hır bitaraf _ yan.gın~a kısme~ harab olmu~ ve 

Atina l jir(AA~)aa,:U Umumi em meydanına bir çok tam isabet kay lık paktının aktedildiği bildirildik- duhte~f madenı mcvaddı ihtıva e-/ merikan·n Balkan'ara d tm' l d' B d b' t ı d ten sonra şöyle denilmckıedır: en hangarlar tamamen yanmı<1tır. 
niyet nezar ... tinin dün ak~m neş - e ış er ır. ura a ır pe ro e d Kan 1 b 1 d w b" " k l 

d l d P osunda ı..::...::k bir .,..ngın r.ıkarıl Kanaatimiz şu ur ki. bu p11kt J a- k 1 n annb" ~kunb ul gu uby"~ 'ksahon re i en tebliği: yar 1 mı U''Q' u .r- .,.. yı 1 mıs ıt ş Sabahın ilk saatlerinde. Alman mıttır. ponya ile Sovyetler Birlii(j arasın - k. ı ı .. u ~.nan buyd a-

l · b" L' • • k"b d d J (Baştarafı 1 itır.i sayfada) daki münasebetlerde yeni bir dev- '1ruz ç~ I z~rdar ghormu' ve ku ep~ -
tayyare en, ırouını ta ı e en a kında halled'l W• I k d s 1 k kt d.. .h.. .. k arın ıç enn e asarat \"U ua g,.tı _ 
aalar halinde Pire mıntakaııına hü. ı ecegı sanıma ta ır. ırp arın mu ave- Te aç.aca ır ve unya .. uı unun u- 'l:m' f ., G • ~·;;..-ı__ D • firi 1 t 'li k . • n ış ır. cum etmi•l•rdir. Şehrin halkla mes- en ~....... aniınarka sc ru mas.ının acı ne pe zıyı.o,. yar. İ 1. · t d'" .. d d ,_ · p k "k' 1 k ç ıman ve nşaa havuzunda 
le.un mahallelerine bombalar düş - onmuyor t• t b ı d ım e eceııı.tır .• a tın 1 1 mem e et t.cırpidolar dr-roı;unun damı ciddi 
müş ve sivil halk anısında 20 kiıi Vaşington, 13 ,A.A.) - Dani- me 1 ar mıya aş a 1 aıuında muallakta bulunan muh - sı.ırette ihasara u~rat 1 • .r. 

B marka Ha . . N . D . l'f 1 1 . .. b • b' ~ ı mış \ e a~-ölmüil, 40 kişi yarnlanmıstır. ir - ~ıye ezaretı, anı - te 1 mese e erın mus et ve scrı •r lehi ihtimal yangınla i taraft d 
çok ev h11sara uğramıştır. markanın Vaşin,gton sefiri de (Baştarafı 1 inci ~ayfada) tarzda halline esas teşkil edeceğ:n- -hasarlar husule getirifmistir. 

0Ma~ 
Ba.llr'dan bas•ane ıemiainde ~~u!fmann'dan Bırle.şik Amerika nnda kahramanca dövüıtıilcler: an- de hiç bir fliphcımiz .rolttur. k ne inşaat atölyesinin büyük bir 

ölerJer ~ukumetlerinin Groenlandda di - !aşılıyor. kısmı tahrib edilmiş ve geri ka -
Atina 13 (A.A.) - Alman tay .'?C". bazı ü~l~~i işg~I edecekıe:.ine Macaristanda tedbirler Berlina göre lan kısmının da damı vanı?ınla ve 

yareleri tıarafından batırılan Attiki dad ~r olan ıtılafın ımzasma mut~- Budapefte 13 (A.A.) - Ofi: J?Ö7I(' (!Örünür bir surette harab 
A1ina. 1'4 (A.A.) - Atina ajan- Yunan hastane gem:ııindc i'ilenlerin _aı: ra~oru aldıktan oonra kendı- Har\.:...e ne~ tetinin bir emrine (Baştarafı 1 mc: sayfada) olmuştur. 

sı bıldirivor: 28 k' · b 1.w ld w b'ld' · ıı le sını gerı çaRırmıştır ·UllY • tanbulun tahliyesine Türk hüku- -------
Yunan efkarı umumiyesi, Sof- tedir ı~ye a ıg o u"u ı m ne - Danimarka elçiliJÜnin sözcüsü 12adzaran.h. lb5' yaş,ndan 60d yaşhına meti tarafından haklı bir sebeble 

Yadan çekilen ve kendilerine Ma- . bütün emirlerin Berlinden geçti- 111.8. a~. iÇ .• 
1r ~acahnv·:tn ~r· U- karar verilmiş olduğunu bildir - Budapeştede gıda 

k~donvalı .adını veren Bul'f!ar ko- y hl• • :l!'ini ka~ttikten sonra De Kauff ,~sı ır ":cutı~a ~ 0 ka. an 8 aca - miş ve bu tedbirın hiçbir suretle 
ntites nin cMakedonvanın Yunan unan t~ ın_"" 1 mann'ın usulü muhafaza için bu nst~nı te~:~ be~ı~ec~ tıdr. ~ m.e1m Almanya ile alakası hulunmadığı- d 1 . L..._ ~ neri ,..a:r.ırıLma h be . . H . . nunıyet, '""" ır ış ııı.ay ı gozetı • nı ve binnctice Almanyanın bun- ma de erı 
ıuuyundunıl!undan kurtuluşum» • "' " " a rım arıcıye k . . 16 d - O Atina, 14 (A.A.) - Resmi teb- Nazırı Cordell Hull'e bildireceği- me •ızın yaşın an '. . yaşına dan endişe duymamakta olduj'.!unu 
selamlıyan tel,l?I'afını sadece kavıd lik: n.i ve fakat Birleşık Amerika dev kadar kadınl~ra da. şamıldır: ilave etmiştir k 
ile iktifa etmiştir. $imdilik bu hu- Her iki ceph&de ufak caroışrrrn- !etler nin kendisini Dıınimarkanın Maca· l ınn ilen bareketı İatanbuldaki FraJWzlar !lhg"" 1 başladı 
&Usta herhangi . bir mütalea serde- !ardan 'ba.şka, kayda değer hadise resmi mümessili olarak tanımakta Budapefte 13 (AA.) - Macar Vichy 13 (A.A.) - İı<tonbulda. 
dilmemektedir. Fakat vaktile bü- yoktur. devam edeoeklerinin muhtemel genel 1'unnayının 12 Nisan saat 1 j ki Fransız başkonsolosluğunun ora. Londra, 13 (A.A) _ Moskova 
:ın Makedonyayı ateşe boğan ma- bulunduğunu söylemiştir. Jde neşrettiği tebliğ: da ve civarda ikamet eden F ran - radyosu, Bu<iapeşte'de büyuk bir 

Ud koorltecllerin yeniden ortaya Oski b radyosu De Kaufünann, kendisini ~eri 1 Kıt'alarımız. butün hudud bo - aızlara tahliye emri Vt:rdiğine daiı gıda maddeleri kıtlıjtı başlamış ol 
t'Ürtı'klan. ~rüz . ettirilmektedir. çağıran emrin yalnız Har:ciye •yunca düşmanın tahkimat mıntaka- ecnebi kaynaklardan bau haberler 

1 

duğunu bıldirmektedır. Dükkan -
Bunlar ~ı aynı Makedonyada Sofya, 13 (A.A.) - Ofi Fran Nazın tarafından imza edilmiş ol laını debnişler ve öğleye kadar Ba- çıkmaktadır. Iarın önünde yüzlerce kişi nöbet 
Wı~bldr eserlerine velev·lci daha sız aja.nsı bildiriyor: <lu~nu ve mevcud usule ra~men ran}"a müselleııinde Darda mevkü Resmen beyan olundu~na gö • beklemektedir. Radyo, bu son ~ün 
~. milcyasta olsun, de\.ram e- Üsk~·b radyosu dünde~beri Bul Hariciye büyük memurlannın hiç ile Tuna ve T~aza arasında Zombors re, Franaız lton&c>loıhane* tarafın -ı lerde at et sarfiyatının mühim 
~et için Almanların müsaa-J ıar mıllt radyo pestasına raptedil ı birinin il!Ilzasmı ihtiva etrnedij!'i-ı•e Szadka tehirlerini itgal etmifler dan bu yolda IUç bir talimat ve - miktarda arlm:JŞ olduğun1.1 ilave 
~lnı beklemektedirler. miştir. l ni be-yat ehnistir. clir. rilmemiıtir. etmiştir. 



4 Sayf1' 

Perıembe giinii ilk, orta okul Eski mezunlar mektebe aid acı ve tatlı hatı-
ve liselerde geçen, gefmiyen ralannı anlattılar ve yeni talebelerle 

talebeler teıbit edilecek 

Müddet yarın alr,am bitiyor, 
Çarıamba günü tasniflere 

bcqlanıyor 

29 Mart tarihli 
i mecem·z e kaz an r 

Bütün ilk. orta okul ve liseler
de Çarşamba gunü akşamı ders -
ler kesılecektir. 

birlikte Darüşşef akanın an' an evi yemeğini 

29 Mart tarihU bil'lfıece'!'ıı.izde jsi Kız Muallim aokağı 2 7 numanda 
kaz~nan okuyuculannı.ızın ısimlerı Hamdiye Üstüner, Vezirköprü Can 
aşagıda yazılıdır. lstanlrı:lda bu - ilkokulu mnıf 4 de 1 71 Necdet Önal, 
lu.nan okuyucularımızın hed•eye - İstanbul 61 inci ilkokul eımf 4 de 

ı$ehrimizden Anadoluya l?itme.k Zerini Pazartesi, Perşembe gföı.l.eri Sedad \Jygur. 
istı~nlerin kaymakamlıklara be- öğ_leden sonra bizzfıt idarehane - Muhtua defteri neş' e içinde yediler yanname \"erme müddeti yarın ak tıuzden aımaı~, lazımdır. Tap~ <Son Posta hatıralı) 
şam bitecektir. da bulunanlann hediyeleri 1)08ta 

Orta okul ve liselerde .öğretmen 
lcr son kanaat notlarım Car$lm
ba j!ilnü okul idnrelerine vermiş 
olacaklardır. 

Ç ba ·· ·· d ltiba A.. ile adreslerine ll0··rnıer:ı·l·r Bı'rıı.ıcı· Uşak orta okulu sınıf 21 A da 75 ar.sam gunun en r,.,.. u ~ • ' l Orh Ö ··--• z 1 
kazalarda beyannacıelerin tasnif ve ikinci ikramiyeyı kazanmış o- numara. 1 an • ?glaO. ongu -
isine başlanacaktır. Fıat müraka- la.nlaır gazeteye konulmak il.zere dak Mit.hat P~a ılko.kul sınıf 4/ A 
be bürosu, Anadoluya gidenler ço iyi çıkm.ı~ birer fotoğraflarını ver- dn 326 ~evz.ıye Elıtez, Samsun 
ğaldığından piyasada bavul ve 11ı.el.idirler. Bozkurd. ılko~tu stnıf 1 de 1 70 Perşembe .e;ünü öjtretmen ku- 1 

rulu toplantıları yapılacak. fınıf 1 
~eçen, bütünlemeye kalan ve sınıf 
ta dönen talebeler tesbit oluna
caktır. Orta okullarda elemeye 
~iı-crek olan talebelerin isimleri 
Cumartesi ,günü talebeye bildiri -
lecektir. 

çanta fiatlan üzerinde tetkiklere Bir kilo şekerleme Sabahattın Gimzel. 
başlamıştır. Fazla fiatla bavul ve Kokulu aabun 
'çanta satanlar cezalandırılacak - lstanbul Beyk?z orta okulu sınıf <Son Posta hatıralı) 
lardır. 3/ A da 387 Fcrıdun Öz. J--- b 1 Em' <!! rta k ı 

B . ş· l lb"" .. ......,n u ırgon o o uıu m.. 
ır ır ey a umu nıf 3/ A talebesinden Ha~m Gü -

Bir bamal odunlar altında. . İstanbul k1z li~.esi sınıf 2 talebe.. ner, btanbul Haydarpaşa lisesi sı.. 
kaldı sırıden Ferhan Gulcan. ruf 2/B talehe3inden Fr.rid ÖceL 

Maarif Vekaletinin tebliği üze
rine ok.ullarda öğretmE'nler yeni 
ders vermemekte yalnız müzakere 

Fenerde Avazmakapı caddesin- Bir maroken kaplı muhtıra İstanbul Nunıos.maniye caddesi S8 
de keresteci Lokmanın yanında ça defteri nupıarada Mehmed Deniz.. 

"tlpmaktadırlar. Bu sene müfre -
dal programları ikmal edilem"yen 
dersler için Vekalet önümüzdeki 
ders yılı tedbir alacaktır. 

~an hamal İsmail Özen. ::ırahA - Af)"On 1iset>i sıruf .3 ~O de 619 Boya kalemi 
dan dükkana odun naklederken Jban Atay. 
odunlar devrilmiş ve altında kal- Mürehkebli kalem &dek emniyet komiscr.i Fe.rUI 

kw Nedret. Mustafa Kemalpacıa ar-
mıc-tır. (Son Posta h:ıt&r:ıh) 

Vücudunun muhtelif yerlerin • 1 ta okul aınıf 1 de Sali.hcttin Me 

Maarif Vekilliğinin emri üzeri
ne öğretmenler ders" kesimi ve 
imtihanları müteakib vazifeleri ba 

,. zmir Mir Ali mahallesi 1021 ı·1c·· ı·· K G ··ı h L'"' k den coık afur surette yaralıınan . 1 oy u, onya ıı.zw cmşa ,.._uz: -
Cer • Servllı aokak 71 nunıar.ada Şeref çü sokak 2 numarada Bern Akya.. 

D --=:---t-L- eski v• veni talebeleri IMr anıda 'hama] ca. nkurtaranla ran~a M h d K F h h 1 -un---- '""' " 0 thastanes ne kaldırılarak tedavı al a mu ' <>nya er unıve ır.a a - vaş. ...ı~ 

1 
kl "zh lesi 52 numarada Ayşe Obalıır, Ja_ Albüm 

şından avrılmıyacaklardır. Uzun yıllar meml~ket ma~rifi- yu":aıa:ma bağlılı • arını l a~ ve tına alınm~hr. tanbul NU?"Uoamauiye fürbedar so-
ne hizmetler ıfa etmış ve bırçok eskı hatıralarını yade~lerdır. --- - - - <Son Posta Jıntıro.hl 

Üniversitede dersler önümüzde 
ki Cumartesi günü kesilecektir. 

f K 1 kak 3 numarada Semih Yener. kıymetli şahsiyetler yctiştırmiş ~- ı _ E.~~ı rnezunıa:dan .A~ ara -
1 

R A D y O Kurtt.,n dolma kalem Eski,ehir lise sınıf 2/G -ie 2512 
lan Dariişşafakanın 68 inci yılda- gumruk mektebmde verilen ceza- 1 y- At· E · y ı 1 f l l hat l l t (Son Posıa h:ıtm\lıl ı rsın, a ova posta te r.ra me.. 
nümü dün mekteb bhusmda zen- ı arı. ac~, tat .1 ıra arını an a - . ...~ 1 y _ _ı k 1 ıJ 

2 
... 1 muru Ziya oğlu Yücf'l İstanbul f.,.. 

Ticaret Vekilinin 
tetkikleri 

ı:tin <bir programla kutlulanınıştır. mış, dıger bırkaç mezun da Da- PAZARTF.Sl 14/ 4/.,.. ozgl!Kl orta o u sın '° c- .. b k 1 318 d T h 
Törende Dariişşafakanın eski me-i ru.şşafakanın eski hayatını canlan 8: Saa.t ayarı, 8 03: Ajan.~ haberl~-ı beııinden 68 numaralı Türkan Öz_ yu orta 0 u e ur an. 
zunlarile, davetliler hazır bulun- dırmışlardır. Eski hatıralar ~nlatı rl, 8..18: Hafi! müı.!t !PU. 8.45: Ev bayrak. Burdur vilayet jandaı:ma Ayna 
muşlardır. lırken :birçok yaşlı Darüş.şafaka- kedmı, 12.30: Sruıt ayarı, 12.33: K-a- kıımandant Emin kız.ı Şükran, ls (Son Poı.t.a hatu-alı) 

Şehrimizde bulunmakta olan Ti
car~t Vekili Mümtaz Ökmen tet -
lc.iklerinc bugün de devam edecek.. 
tir. 

Saat 10 dan itibaren me:ktebe War heyecanlanıyor, bir kısmının nşık .şa.rktfar, 12 50; Ajnns ha.l>crlcrı, tanbul Karagümrük Karnbaş Me • İstanbul 44 üncü ilkokul sımf 
,:?elen davetliler saat 10,30 da bil- gözlerinden yaşlar akıyordu. p3 05 : Kan.şık ıarkııar, 13.20: K:ırı-:ıt lc:khoea eadckıi No. 43 Fehmi. 41 A da 91 G. Amaç, l!tanbul Kıı· 
yük konferans salonunda to-plan- Hatıralann anlalıhl1;.nd.an sonra mfızik (Pl ), ıs: S:ıa.t avarı. 18 (13~ Dit lırça•ı dıköy 2 nci kız orta c.kulu Sevim 
rnı.ilardır. 10,30 da talebelerin sôy talebe orkestrası bazı parçalar çal RMYo caz orestrası. lHO: Kadınlar <Son Posta hatıralı) Özim, lstanbul Fabh GelenbC""i orta 

Ticaret Vekilin in yarın ak§am 
An'karayn dönmesi muhtemeldir. 

led ı?i İstikHil Marşile törene baş- m.ış ve saat 13 de eski mezunlar, fasıl heyeti, 19.15: Çigan HomaM'la- Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü okulu l/E de 21 O Bü-rhnn Çak ... 
[anrnıs, müteakiben Darüşşafaka davetliler, ~enç talebel~r hep bir- Jn <Pl.), 19.30: Saat ayan ve ajans umumi katibi 'Kf!rim Çarll"r cf.ile mak. 
mezunlar cemiyeti reisi Vefik lıkte yemek salonuna ~~erek ~~- ( haberleri, 19t5: Ziraa.t takvimi, 1.950: Ergun C' i;i1ar, AlaşehiT ilkokul S1- Kitab 

Abdülha!ı Hamidin ö:ümü- Palmir, mektebin nasıl kuruld_u- ~~kanın fasulye,. pılav. \'e ,ÇOP Radyo inoe sa-ı heyeti, 20.15" Radyo nıf 4/ B talebesinden ... 71 l\.lehıned lzmir Gazi buh•arı 71 num radn 
" ~unu, gccirdii?i saflıa 1 arı. yet ştrr-ı l~ uzum ~~~fın~an ı~aret anane j gazetesi, 20 '46: Piy:ı.m soloJrı. 21 05: Fid!!.n, .Manisa Murl\d Gennen ilk Sabri bey apartıman. 3 üncii kat 

OÜ,l 4 ÜRCil yıldÖnÜfTIÜ diği şahsiyetleri anlatmı · .. ve_ Da- vı veıneRı~. Y.~mıs~erdır; r • ! Dinl~ici i.Sleklcri, 21.30: Kaııu.s.'na., okul 8'lnıf 4/C de 740 Ferid Ur - Necdet, Erzurum üğretmen okulu 
rüssafakanın bu kutlu gununde, .Yemek buy~~ hır neşe .v~ camı 21 .45: Radyo orkP.st.ra.qı, 22.30: F:a"lt sava~ aon sınıf 132 numarada Niyazi Tek. 

Büyük şaır Abdülha~ Himidin mektebi tesis edenleri hüı:_metle rnı~ı:t h~va~.~çınd~tR~Ç~ıştır. Ye ayan, ajans haberleri; bor.sa, 22 45: Dit macuna ıoy, Eskişehir Tabut caddesinde 88 
ölürrwnün dördüncü yıldönümü anmıştır. Bundan sonra MJlh $efe ~1e~~mudteath me ~ 15ı1:ıası /:- Cazband <PlJ. Konya Çifte Merdiven mahalle- numarada Hikmet Teoman. 
münaseb~tile dün saat 21,30 da Büyük M:llet Mecl~si Reisıne. Baş Zum~ ave ı er saa c e - ,.. ~ -----

v ... kil V!." Maarif VekilinP Darü~a- rar büyük salonda toplanmışlar- İstanbul elektrı·k tramvay ve tu··nel ı·şıetme· 
Üsküdar Halkevınde bir cl;lamid fakalılann tazim ve bağlıltklannı dır. Burada talebelerden ba~ Bir doktorun gtınm:< • 
gecesi> terti-b edilmiştir. Ihtüal bildiren telgrafın çekilmesi teklif manzumeler okumuşlardır. Bır ta- d }eri umum mÜdiir)i;ğünden 
iJsküdar Halkcvi Dil - TaRr;i,·h-• e\m'e edı"Im "'· bu teklı"f "lk•C!lar·,a ,,·abul lebe de (Yaramaz) isimli bir mo-f noflarm 2R ,....,... v .. ..., :ı ~ 1 - Muhtelif tı)> A. T. Muzapları pa~ wdile &tın alınacaktır. 
Edebıyat Kolu Başkanı olunmuştur ı nok>ğ söylemiş, milli oyunlar oy-, 2 - Eksiltme :S/5/9.U günü .sa.at 15 de Metro hanının 5 inci k:ıtında 
Tezer tarafından ~ılara1t. rnerhu- Mu··ıeakiben bir talebe mekte _ na'lınıştır. Müteakibe.n Necib Ce I TTyku h 1 hakkında 1 b 1 l.J, • • yı.pılaca.ttır. 
~un. ayat ve eser en 1 bin yetistirdiJ!i .şair L.-mail Safa- lal biT konser vennı.ş, . ta~ c :r 3 - Muva.kb.t teminat 13'1 liradır. 
bır hıtabede bulunulmuştur. nm (Darüşşafakn) manzumesini (Fermanlı Deli Hazrctlerı) pıyesı- Küçüklerde yaşlarının derece - 4 - İsteklilerin parasız olarak verilmekte olnn şarlJlameleri levazım -

Müteakıben bir J?enç A!>dü~ak okumuş son sınıftan 85 numaralı ni temsil etmişlerdir. . ~ güre uyku müddeti taha.lür dan e.ImpJan ve kanuni vesiknları ve muvakkat wmınn•ıan ile ıl, n edi-
Hamıdin 15 sene evvel Vıyana ~~ Esad mektebi için yazdı;tı şiiri in- -f.erasirne s:ıat 18 de nıhavet ve eder. Pek küçüklerin bütün &ün- len gün Vf! saatte kom~onda hazır bulunmaları. "2838) 
yazdığı cŞairi azam• manzumcsını c:ad etmiştir. rilm~. eski mezunlar y~l1arca _!1Cl leri uyumak ve silt emmekle gc. 
okumuştur. Bilahare temsil kolu Eski Darüşşafakalılarla talebe ve tatlı h~tt:aıar. dolu bırcok_ ~n- çer gltgıde aylar Te yıllar geçtik
tarafından Tarık ve Sahra ,iyes- ler ht-n b "r ai!ızdan Dnüşc:afaka 1...,r"oi JtPrır<liklerı bu kıymet~ _ılım çe uyku miiddeıt azalır~ da tf!-

lerinden birer parça temsil edile- marsını söyledikten sonrR f'~ki me miies,c;eo;esinden hey.?can ıçınde ne on s::ı.at+M eksik de~i'dir D'..l-
rPk ihtifale nihayet verilmiştir. zunlar kürsü ve j!cl<'rek kıymetli 1 avrılmışlardır. ha. obü~rde ve gençlerde bu 

Maar f Vekilliği ih.tifallerin da- müddet S<'kiz saa.•e iller. Nıhnyet. 
ha parlak ve heyecanlı olmasını te . yeni Beş:ktaş Çocuk bayrammd~ gürbüz yedi 8aatte karar kılar. Ac;gari 
min maksadile ve beş yılda bir olan bu ~i sa.aUlk uyku müdde-
tekr:lrlarunasını tensıb etti~inden cinayetinin esrarı Ç6CUk müsabakaSI ti uzun yıllar devam eder. Niba-
diğer halke,•lerinde ve <>kullarda yet ihtiyarlıkta müddet gene azal 

Hamid ihtifali yapılmamiş ÇÖZÜiemedi 1 yapılacak m ya başlar. Ve dor t.asate tadar 
aynca tenezzül eder. Birço!c ıhtiyarlıır 
tır. Bcşiktaı parkında bulunan kesik Şİ§Jİ Çoc:* Esirgeme Kurumun.. bu uyku.'il.IZluklarından şikayP!. 

kol ve bacaklarla meydana çıkarı dan: .,ıkfıyet edip dururlar ve bunun Bir sarhoş bir garsonu lan cinayet etrafında zabıta ve ad l 2 3 Nisan Çocuk bayramı müna- öhtiyarlıkkın üerı geldi3inı oır tiir 
1 d l 'ye dün tahk:ikata devam rtmi~lerJeebetile Şi,ü ·Çocuk f.airgeme Ku - lü düşfimnck istemezler. Erken 

yara a 1 ldir. Fakat. yupıl~n. bütü;ı ara•tır - r:ımunu.~ ~ediyeli çoc~k eğlencel.-_ yattıkları Jı:ılde ve birçok hılzıs.. 
E ık. l. d ••r malara rag·mt"n hadı.'le el an esrarını n ve gurbuz çocuk musabakası ha- sıhha. kaklderine riayet attı"kler"ı 

vve 1 gece ~angn n gen'!! - -, 1 B ·· b le. k " 
hoşluk yüz.ünden bir yaralama vak- muhafaza etmektedir. zl ır amı~tı;. k u ~u"a 'a a!a. çoclu . ~ ha'de gen~ şafakla beraber u -

ı arını ıştıra ettirmeıe ıstıyen erın yandıklarından ve bir daha artık 
a ı o muıtur. • • k" p · p b ·· l · t 

C 1 uı iki amele e1ler1nı ma meye azartesı ve erşem e gun en saa T1 •ku 1••'runadlkıarından muzta 
Aksarayda oturan ema usoy 1 1 d"'n 13 e kadar 03manb~y ~a. rib olurlar. -

isminde biri bir hayli rakı içtikten kapbrdılar irnigar sokak Kitaba apartım~nı 
ve adamakıllı sarhoş olduktan son- Şi lide lastik fabrikasında çalııan birinci katta Kurumumuza mJraca- Uyku tiz:---0loJ\k bir va2ifedir. 

B d rl ._ Midenin ve diğer azamııın fSti _ 
ra sokağa ç1km1şt!r. ir müd et H !il og·tu Ali her iki elini bi iv.:te alları .rica olunur. 

b l"h ı r: rahat.i ne i.-,e bütün vücudümü _ sokakta dolasmı,, İ 11 ue L.<!nga - maitincye kapunn11 ve ağır surette ---- - --
zün ve bilha&n Binlrk'rim zln ve 

da 1 numa•nlı kahvey~ giderek, o - yaralanmı~t?.r. Bir bakkal dükkan:nı soyan beynimizin tam istirahntı de ar.-
turmuştur. Burada çok sn "'hoş oldu Yaralı derhal Çocuk hastanesine bir hırsız yakalandı cak uyku ile tenıın olunur. Uyku 
ğunda, kabadayılıklar yapmağa ve kalduıluak hntı tedaviye alınmış~ sıa~de, vücudllmüzdo_ oı·riken 

P Bakırköy:ünde bakkal Abbasın 
kahvenin garsonu Muzaffer e"'mez tır. dü'kk . d l H~ . h birçok zehir!i maddeler n ltrahı 
. - k b l B ··, * anın a ça ışan useyın, mu '-· 

- 1 b- ·· k · dd r , e zaman ar a u an an ır ., ıle muna aşnya nş '\mıştır. u mul t lif 1 d d" kk• d b. vuıru .. ,.,ıur. Bu zeh'rler !<l.aJivet. 
n~kaşa surat ~ . uyuyere §1 .. t ı . <;aala~dn 'Mumh'ane caddesfode hayli zahi~c çalmış, sonunda va- esnnsında tenlküm ederler ve ıs-
bir knvg-ı hal nı almıştır. Dcrken, l b.ir _ımal11ı~a~e~c ı;~l~11an ~nnm Taş kalanarak adliyeye sevkedilmiş _ tirıarot 93manlanmızda ıtrah eılu 
h"isbütü, h =ddete k pılan s:ırhoş bı ismınc!e hır 1ŞÇI elmı makın'"Y<" kap tir. nurlar. Uyku -z.amıuu geoedır. 
çağını çekerek. garsonu yüzünden tınnış ve ağır surette yaral nıııış Su~lu çırağın Sultanahmed 3 ün gündüz uykusu fizryoloJ>k ve 
ağır surette yar lam)ltır. trr. C'Ü sulh cezada dün muhakeme- ijlnnik dcğt1dir. Ynqi ~ıkta uyku 

YnTah tcdnvi nlltna alınarak suç Yaralı Beyoğlu Beled ye h:ısta - sine bakılmış~ neticede hırSlzlığı bizi di~endirmcz. Mutlaka lı:a 
]u Cemal ye.kahmmış ve hnkkınd;:ı fl!PSİne kaldırılarak te<lav:i altına sab t olarnk l ay 20 _gün müddet- ra.nlıkt.a. olmalıdır. Ve rüyası~ 
zab ta<"n ta'tk 0 kata ba lanmıştır. alınmı~tir. le hapsine karar verilmiştir. olmsl•<iır. Ook rüyalı ve k~buslu 

1-ezar Ola Ha.san Bey Diyor kl: 

- Y cnj şairlerden 
birisi bir gazeteciye ver
dirP mülükatta .. 

. . . cıBiz ilhamlmızı 
gö.klerclcki yıldızlarda •. 

•.• Güneş ve ayda a
ranzıı demi~ .. 

Hasan bey - Onun 
için hepsi havai olu _ 
yorlar. desenci 

uykular da blzi tatmin etmez. 
Uyku eski bir tabir ile delıksi?. ol-
.malıdır. f. z. ö. 
~•ab lstlyen okuy11cul.&.nıu~ 

posta pula ,.oı aın:ııa .. ını rica • . 
ilerim. Ak.<!! ta kdlrde •ııt~l:rı 
mukabelem kalablllr. 

23 Nisan çocuk bayramı 
Büyiik l\lillet .l\Jcclls<nm açılıııı 

n Ulus eğemenllfinın kurulu'i ta.. 
rlhl "lan lru mes'ud ~ünü (:Ocuk-
1.a=ıpu:ın çoşkun s.erinçierlo ge

Çirmesi kad.v manalı bir rün var
mıdır? 

Dav :et Dem iryolları işletme U. . den: 
Muhammen bedeli 17.500 <on yedibin beş yüz) lira olo.n Haydarpaşa, 

E.sklşehir, Ankarl\ teıcemprimör tesisatı 26/5/l~U Pazartesi ı:nnü saat 
15 3(J da kapalı zarf ıısulii ile Ankara 'da idare binasında .sa~ıo alınP.ckntır. 

Bu ;şe gırmek ı.steyenlerin ()312,50) liralık muvakkat teminat Ue kanu
nun tayın ettiği vcsikalan ve tekliflerini aynl gun saat 1-t.30 a kadar ko
mi!}'On reisliğine vermeleri 15.ıımdır. 
Şartnameler parasız clarak Ankara'da Malzeme Daire3tnden, Ha ·dar

paşa'da Tesellüm ve Sevk Şe!ll~indcn dağıtılacıı.kt.ır. 

1 İstanbul Belediyesi İlanları J 
Ta.hmln İlk 

bedeli teminat 

3200,00 240,00 İtfaiyede rnevcud 2 aded şasi üzerine yaptırılacak 

Karosni. 
&00,00 ~,00 Karaağaç müessesatı emtea kamyonunıı. ya.ptırılacak 

Knroserl. 
Tahmin ~i ile ılk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ny:- ı ayn 

açık eksnt!hıeye ıı:onuımuştur. Şartnamelen zabıt v-e muamelat müdurırıttı 
kaleminde göriilel:ıilır. İhale 25/4/941 Cuma günü sa.at 14 de da.lmt encü
mende yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin karo.seri imallthauesı ahıbi 
oldukl&rına dair bir vesika rbraz etmeleri şarttır. Ta.lip.1erin ilk temınat>
ma.kbuz veya mektublarf!e istenilen 'ı'e3ikayı ha.m~n ihale günü ıııuayyen 
saatte da.&ın1 encümendı! bulunmaları. (2833) 

İlk 
Yıllık temuıat 
kirası (1 sene> 

300,00 22,SO 

* * 
Em"nönllnde Şeyh Mehmed Geylft.n\ mahnllc.sinin Dalık 
pazarı caddesinde 14.2/ 96 numaralı :iilkkdn C 1 sene 
müd:leLleı 

30,00 2,25 Eyübde Nışaucn mahallesinin Sarıs:ımur soltn{;ınd:ı 36 
numaralı Rumi Mehmedpaşa mektebi ~ nnsı C 1 ıliı 3 
.o;ene müddetle ı 

Yıllık kira bedeli muha.mmenleri ilk t.f!minat mikdarlurı yukarıda yazılı 
2 parça gayri menkul hlzalarında töstcrilen müddetler lçı:ı kiraya veril
mek üzere ayn ayrı nçık nrttırmnya konulmu§!ur. Ş..-ırtnameleri za.l:ııt le 

1 
muamelM müdürlüğü knlemindc görülebilir. Ihnle 2414/ 941 Pe:şf'm°b.? 
günü saat 14 de dn°ıni encümende yapılncakt.r. Talıplerın ilk temınat 
makbuz veya ınektublarae ıha.le giınü muayyen ro.n.t.te d.ı .nıl encjmcnde 
bulwı.malan. f27U4) 

İstanbul mıntaka lim~n reisliğinden: 
Motörlcr için 10 ton 'benzln ile 20 ton mawt ve 4 ton ga.ı: kap:ılı zaril& 

mübayaa edilecektir. ' 
Tahmin bedeli 6869 lira % 7,5 teminat muvakkntcSı 515 lir;ı 17 kuruştur. 
İbale 24/ 4 941 Pc.rşem!J:! cüniı san..t 15,30 dadır. 
Taliplerin mali ve tico.rl vcsalk.i muteberelerile temina.t makbuz veya 

banka m.ektubl.arını lhale saatinden bir saa.t evveline kadar krımı.Syon 
başkan.lığına tevdi etmeleri ve şa.r~nnıneyi almak .stiYenlc. in <..ia!atada 
rıhtım üzerinde kAin nunt:ıka liman re-.:;.!~ id:ı.rc ~ube.sınc müraca.ı tla.n 
ilin olu.'lur. (27951 



(Resmi Tebliğler) 
lngi'tere Uz:rinde 

Londra, 13 (A.A.) İnl?'iliı 
}fava ve Dahili Emniyet Nezaret 
lcrınin tebliki: 

&ika.ye 
/ 1 AMERiKAN HUSUSiYETLERi 

Kadın eşyası satan 
Gece, düşmanın hava faaliyeti 

pek k uçük mikyasta ıJlmuştur. Bil 
h a Manş sahili civarında pek 
az m ktarda bomba atılmıştır. 
Bombalar pek az hasar yapmıştır. maB Lonsberiui nasu Hurıardım7 için b kleme salonıa·rı 

Alman tebliji 

Berlın , 13 (A.A.) - Tebli~: 
11/12 N san gecesi Alman &avaş 

tayyarelen SaJamis limanına kar
şı yaptıktan bir taarruzda düş -
manın 4000 tonfüıtoluk bir ticaret 
genusini batırmışlar ve d ijter 4 
biıyük vapuıa da bombalar isabet 
ettirmişlerdir. Pu-c'de mahrukat 
depolan, bır fabrika ve bir değir
men miiessir bir tarzda bombalan
mış ve Hurricane tıpınde bir düş
man av tayyaresi düşürülmüş -
tür. 

Ben ve ihtiyar Mak Lonsberi 
bu işden kırkar bin dolar karla 
çıktık. Ben cibtiyar Mak,. diyo
rwn. Fakat hakikatte o hıç te ih
tıyar değildi: Henüz daha kırk 
bir yaşında idi. Fakat her n~dense 
o daima ihtiyar görünürdü. 

Bir gün bana Mak: 
- Endi, dedi, artık didinmek

ten bıktım. usandım. Biz seninle 
ÜÇ yıldır, durup dinlenmf'den ça
lı~ık. Bu kazandığımız paralar
dan bir kısmını ne diye istediği
miz gibi sarfetmiyelim?. 

Yazan 

Or Benry 
ÇEViREN: 

Hasan AJı Ediz 

' Evimize geldiğim zaman az da-
ha <iüşüp bayılacaktım. Mak evin 
mer<iıveninde duruyordu. Fakat 
cidden görülecek bir hali vardı: 
Sırtmda frak, ayağında rugan is
karpinler, başında 3ilindir şapka 
vardı. GöRsünde muazzam bir çi. 
çek göze çarpıyordu. Fakat bu kı-
yafetine rağmen yüzünde, adeta 

co öJtreten kitabın notalarını göz. müthiş surette karnı drıyormuş 
lerimiz seçrnemeğe başladığ, za- ~ibi muztarib bir hal vardı. 
man, biz, Makla beraber, kitabla- Mak beni ~rür ~mez gülüm· 
rı ellerimizden atar, pipolarımızı seyerek: 
tellendirir ve ilimden, inci avm- - Allo Endi, dedi Sana ö.ekraı 
dan, Mısırdan, Orfografiden, ba. kavuştulum için çok memnunum. 
lıktan, deri ticaret nden, kartal- Senin bulunmadı~ ::aman zar
lardan, şükran borcundan ve ev- fında burada bir hayli yenilikler 
velce kendilerinden bahsetmeğe oldu. 

Amerikalılar haıyatın her saf- F:red Wallnere hitaben: 
hasın~a kendilcı w has hususiyet- - Birınci kata çıkar mıSlDD 
l~r g~ternıe.kten geri durmazlar. .. -? 

Şımdi qe Amerikanın kadın eşya- ~i ... 
sı .~tan biiyü:1t mai!azalar; bir Mağaza<la bizi karşılıyan adam 
muddettenberı ckoc~ara mahsus her ikirn•ze ayni numarayı tQ1 
bekl.eme salonlan> ıhdas etmiş- yan bir etiket verdi. -
lerdır. Refi.kim kulağıma bir teseldruT 

Bu ckocalara mahsus bekleme fısıldadı ve acele acele asa~ 
salonlannı. ilk olarak ihdas eden bindi. 
Scln Fransiskonun bü~-ük bir ma- . Afallamıştım, bu vaziyete hiç 
ğazasıdır. b r mana verememiştim. Fakat 

Bu bekleme salonu hakkında kadınlık bu ... Biıib;rinden ,;izel 
mufassal malumat veren bir ka· ve cazib mantolann manzarası et. 
dın Fransız yazıcısı şöyle divor: likanlının macerasını hafızamdan Aynı ge-ce içinde Alman savaş 

tayyareleri Malta adasında Vene
zıa tanarc ~ydanına bombalar 
atarak sığınaklara ve benzin de
ı>olarma ateş vermişlerdir. 

BPn dP ona cevaben: 
- Tekliflerin benim de tasavvur 

Tarıma pek uvuvor, dedim. Haki
'caten bir müd~et :;eninle Hhıd 
n:t>nsleri ~'bi vasıaval·m. Bövle 
bır vaşavıs tarzı-nın nasıl olac~~ı
nı bir tecrübe edelim. Fakat ne 
vapalım?. Vaktim"zi nasıl ı?ecire
lim?. Niva,gara selalesine mi _,de
lim. vnlc a cür'avun (•). mu oy
nıvalım?. 

imkan bulamadığımız daha buna - Görüyorum, dedim. Fakat 
benzer binbir mesel~den bahset- senin bu mendebur halin ne?. 
meğe koyulurduk. Mister Mak Lonsberi. Allah seni 

- Bfiyük bir nuvote malazası- sildi... Nasıl oldu?... Mendilimi 
nı!? cem~nında teşhir ~ilen almak için çantamı kanst rırken 
mukellef "hır m•ntoya bak:yor- numarayı ihtiva eden etiketi bul
dum. dum. Bana servis :ı,;apan kız ~ıe-

Bir akşam ~ene böyle çene ça- hiç te bövle yaratmadı, böyle ya
larken Mak bana. kadın Adetleri- ratmalı da hiç dü$iinmedi. Sen 
ne ve kadın ahlakına iyice vakıf bu 'Jı:ılıl!a ~rmekle ne diye AUahın 

Bu sırada bir delikanlı yanıma rek dedi ki: 
sokularak şu sözlen söyledi: - Mösvönüz var demek? H~ 

Şimali Afrikada, İtalyan - Al
man kıt'aları Tobruku muhasara 
ett kıten sonra cesurane bir ilerle
yışle Trablus'un şark hududunda 
kam Bardiya üssuniı ve lımanını 
ele ıJ?eçırmjşlerdir. 

Pike tayyarelcrı Tobruk lima
nında bir İng liz muavin kruva -
mrünii batırmışlardır. 

M ak biraz ensesini ka$ıdıktan 
olup olmadığımı sordu. tabii yaralı$ına karşı isyan edi-

Ben büyük bir inanda: yorsun?. 

- Affedersiniz... Maıazadan telas etmeyiniz madam. Biz"m ma
alışv~ mi yapacaksınız? Mfü.aa- ~azada madamların yanında bulu
de buyurunuz da size refakat e- nan mösyöler huS'.ı~i surette a~
deyim ... Karnım çok aç! lanırlar. Onlar cok mes'ud insaTt-

Delikanhnın bana hitab etme- lardu, hic canları sıkılmaz. 

Denizaltılan, şimali ve cenu -
bi Atlantikte ve keza Afr~kanın 
Raı1bında cem'an 73.922 tonilato -
luk silahlı 15 ti<:4lret ~cmisi batır
mışlar ve diğer büyük bır ticarE:t 
Remisini cıddi hasara uğratmış -
lardır. 

Uzak mesafe Alman savaş tay
yareleri Orkney adasının 400 kilo 
metre kadar garbında 3800 toni -
Jatohık bir ticaret gemisi batırmış 
lardır. Harwich'in cenubu şarki -
sınde büyük bir tıcaret ~emısı 
borrW>alann isabeti neticesinde ya 
na yatmıştır. TayyareJerimiz dün 
~ece bombalarla Bristol kanalı ağ
z nda 50~0 tonluk bir ticaret ~
mısı batırmışlar ve Bidford gar
bında ıbır ticaret 2emisıni ve Car
dıff'in cenubu ııarbısısinde de di
ker bır ticaret gem sıni ağır ıh asa
ra uctratmışlardır. 

AI an tayyareleri tn~ilterenin 
cenub sahıller .nde liman tesisatı
na taarrwılarda bulunmuşlardır. 
Tanare meydanına yapılan hü -
cumlarda yerde mütcaddid tayya
~ler tahrib olunmuş ve büyük 
Yangınlar müşahede ed lmiştir. 

İşı!al altındaki mıntaka sahille
rınde du-şınanın gündüzü ı teşeb
bü'Ş ettigı bir ~uş esnım ,da Al
!~an avcıları HuITıcanc tıpınde bır 
Llll! l z av tayyaresini ve hava <ia
fi bataryaları da Bristol - Blen -
heım· tipınde bir savaş ~yyaresini 
d urmuşlerair. 
Duşmanın dün uiradıiı kayıp 

:tnecnıuu 46 tayyaredir. İkı Alınan 
ta): ya resi üslenne dönmemiştir. 

İtalyan tebliii 
Roma, 13 (A.A.) - T~bli~: Şi

.ına ı Afnkada İtalyan - Alman kı 
t•.·Htlı, !halen Tobruk etrafında çem 
ber jçme alınmış olan arazide düş 
manı takıbetmektedir. Alman 
hava kuvvetlerine mensub fHolar, 
Salamine'deki liman tesisatını ve 
lımandaki gemileri bombardunan 
et.ın.işlerdir. Orta hacimde bir ge
:ıtıı batmıştır, di~er bır takım 2e
ıniler de a/!ır hasarata uğramış -
tır. 12 Nisan ~cesind~ İngiliz tay 
:Yareleıi, Rodos adasına b ir akın 
Yapmışlardır. Ufak tefok hasarat 
\ardı,r. Nüfu~a zayiat yoktur. 

onra: 
- Bana h-ık. dedi. Ben·m yıl. 

lardanbE'ri b"r tasavvurum var. 
C::aved frimün birinde elime kül
llv•tli b"r nara llrC'Pr<;(:> kendime 
şöyle iki odalı küc;ük bir P.ıZce~iz 
·· ralar. vanım~ bir C'inJı a~C'· alır. 
pabuçlarımı ~ıkararak bir k()şeve 
kurulur ve Bokl (U) un c Mede
niyet tarihi. ni okurum, dive dü. 
r;ünüyorum. İşte şimdi bu tasavvu
rumu ver'ne l!Ptirmek imkiıçlan 
· asıl oldu dernektir. 
Makın 9u teklifine derhal razı 

oldum: 
- Doirusu mükemmel bir fi

kir, dedim. Paralarını vatırmak i· 
çin bundan iyi bir ver bulamaz
cıın!. &na p;u,ın.ıklu bir saatle 
kendi kendine banco ötrenmek• 

ismindeki Sep Vipper'in kitabını 
alırsan ben de sana arkadaşlık 
derim. 

Bir hafta sonra Makla ~raber, 
Denverden otuz mil kadar bir u
zaklıkta olan P nya ismindeki ka
•abava ,geldik. Kendimi-ıe iki oda
lı ~ayet zarif ve l?\izel bir ev ki
raladık. Paralarımızın yarısın1 
bankaya yatırdık ve derhal kasa
banın 340 dan ibaret olan bütün 
'1Üfusile tanıştık. 

Denven:len ~elirken 'berabf!ri
m 'zde Çinli aşçıyı, :ıuı!uklu saati. 
Boklun tarihini ve ,Kenrii kendi· 
ne banco öirenmek• adl· kitabı da 
ızetirmiştik. Bütün bunla; evimiz. 
de mükemmel bir sükun ve huzur 
es sine yardım ettiler. 

c Zenı>inlik insanı mes'ud et· 
'Tlez! • diye-nl~rin sözüne ı;akın ha, 
· nanmavınız!. Sayed sız <'Ya~ında 
'1lavi tire çoraplar, J>0 ncerenin al· 
tında, salıncaja kurulmuş bir hal
-le. lli>züncie ~özlük Boklu okur
ken iht"yar Makın nasıl bir hal 
aldıiını -'örseydiniz, b;zzat Rok
f ellerin bile gıpta ed<>"eği bir 
"Tlanzara sevretmis olurdunuz! 

Bana gelince: Ben banco çal
-nasını öln'nme_i?e ça!ısıvordum. 
Guı:uklu saate .!elince. o da, çalış-
1arile b'ze zamanı öı.trenmemize 
·ardım ediyordu. Cinli a~ı A. 

... ;nt?. bize öyle çılbırlar piışirivor-
u ki. bunun nefis kokusundan 

'>zat keçi ayaklı ilfıh bile mutla
'·q eaJıların arkasına gizlenirdi. 
""rtalık iyice kararıp ta Boklun 
açmalarını ve kendi kendine ban-

c•> Flr'naa: ltiflcUa .,....... .... 

- Bu da sual mi, dedim. Ben - Fakat ne yapayım. Endi, sen 
onlan avucumun içi j?İbi bilirim. yokken bura halkı beni sulh haki
Mavi ~özlü bir katır nasıl kayalık mi olarak seçti. 
dağlan b lirse. ben de onların ka- Ben dikkatle Maka baktım. 
rakterlerini öyle bilirim. Mes'ud ve heyecanlı ızörünüyor-

Mak, içini çeker ~ib! bir eda du. Halbuki sulh hakımi dediğin 
ile: zat, ciddi ve so~ukkaruı olmalıdır. 

- B•liyor musun Endi, dedi, Bu sırada sokaktan jiı;enç bir kız 
ben kadınların karakterini tetkik geçtl. Kızı j{Örür görmez Makın 
etmek fırsatını hiç bulamadım. heyecandan kıpkırmızı :ces,Jdi,itinı 
On dört ya$lmdanberi hayatımı farkettim. Mak şapkasını ç.knrdı, 
kendim kazanıyorum. Romanların ıülümsedi ve kızı selamladı. Kız 
c:aşk,. ismim verdikleri şev. benim da gülümseyerek Makın selinıını 
h.ssime daima yabancı kalmıştır. aldı. 
Maamafih bazan, bu hisse yabancı !Ben: 
kalıŞJma adeta müteessif olu:vo- - Görüyorum ki ben yokken 
rom. vaktini uykuda ~eçirmemişsiu!. 

Ben filozofça bir eda ile: Bövle şeylere kabiliyetlı olduğunu 
- Bu ba$lı başına bir ilimdir, hiç te zannetm:yordum. Ru~an 

dedim. Bunun hakkında çok şey iskarpinler falan... Bil tün bunlar 
söylenebilır, b rçok noktai nazar- bir iki ay zarfında oldu. 
!ar serdedilebilir. Kadınlara ııe- Mak adeta utanarak: 
lince, bunlar karakter itibarile - Bu akşam düğünüm var, de-
biTbirinden ~ok farklıdırlar; bun. di. Şu biraz önce ~rdüğün kız 
dan ötürii bunları tetkık etmek yok mu, işte ~elin odur. 
hususunda insan çok müşkülata - Geldiğim posta arabasında 
maruz kalmaktadır. bir paket unuttum, dedim ve der-

Mak sözlerine devam ederek: hal fırladım. 
- Bana öyle geliyor .ki, dedi, Evimizden yüz y&rda kadar bir 

sinden şaşırm.ıstım. Karnının a~ Ben ~özlerimi faltaş1 ıibi ao
olduğundan bahsederek rcfaka- mıstım... Şa.$kınlıi;mı ~ören kıs 
timde bulunmak arzusunu izhar beni tenvir etmek maksadile $t1 
etmesi beni bütün bütün havrete maJCımatı verdi: 
düşürdü. Çok gençti. şirin v"e te- Mensub bulundu~u mabt.anm 
mizdi. Acıdım, fakat ona ne va- işleri birlrnc avdanberi fena sıidi
pabilirdim '!... yormuş. Ma~aza idare meclisi bu 

Benim şaşkmlıl,tı.m onun şaş.. vaziyete b r nihayet vermek lüzu
kmlığmı artırdı. Kü~k bir kız co- rnunu hissetmiş ve mağazanın 
cu~ .cibi kı;ı:ardı. Mırıldanaraok müdürüne lazım eelen salalıiyet. 
şunları sövledi: ler verilmiş ve bu salihiyetlere t. 

- .Belki sözlerimi anlamadı- tinaden müdür bir ilinat şırketi
nız?... Madam sizden valnız kü- ~ müracaat ederek bir <fikir• 
çük ıbir IUtuf taleb ediyorum. O ı:;atın almak M"ZUSUnda bulundu
da .ııudur: Müsaa~ eniniz de ma- ,ğunu iİan etmis. c:Fikir. 111a{!aza
~zava siı.'n1P birlikte ı[ireyjm? ... va epey pahalıya malolmuc;, fakat 
Ricam bu kadardır. mai!azava can v~rmıştir. Bu fikir 

Bu sözler üzerine onun aklın- «ma,ğazava mal satın almak için 
dan (ffipae ettim, fakat ne olursa t?elen kadınlann vanlanndn bulu
ohnın bir tecrübe etmek fikrine nan kocalara bir bNtleme sa)onu• 
kaıMldım. fsmini sorduM. Fr<>d ihdasından ibarettir. Bu suretle 
Wall.nef' oldu~nu sövled!. Bera- ma~azava ~ren her erkek on çent 
beree :ma,lazanın kapısından gir- bqe sarfetmeden pastalar. mu~ad
dik. di çerezlt-r yiyebilmE'ktedir. Bun-
Ma~zaya J.!1rer einr.ez kibar dan maada tam tr9kilath bir A

bir adam ikimizi karsıladt. Ne ar- m"rikan ban na 'koktevllt>r saıı
zu etti~zi sordu. Bir mantova dvicler, vemi ler s:ıtmaktadır. 
bakacal':mıı sövledım. ·MÖSVÖ•- Erkekler tarafından veneN>k o
nütı hane refakat etmet: arzusun- lan bu wmt-kler;n bed•li rı>faıc.t 
da bulunup bulunmadıJ:'ını sor'Clu ettikler lr:ır!ının ~ •n alacaltı ma
Bittabi chavır• dedik. (Arb. aayf• 8 sütun 6 d.) 

insan t?enrli~nde kadınları tetkik mesafede ıen~ kıza yetLJtim. Sap. 
etmelidir. Be.n bu fırsatı kaçırdım kamı çıkararak kendimı takdim 
S mdi ise bövle bir sevlP m~_gul ettim. On dokuz yaşında kadar 
olmak için lüzumundan fazla vaş. vardı; fakat daha jlenç ~öriinüvor- ·---·····-·-.. -----·························-···-·········--·-
lıyım. du Ben kıza hitab edince o ilkön-

Ben: ce }azardı, sonra bana ~ayet tok 
- Bilmivorum, dedim. Fakat b"r bakışla baktı. 

ben onları tanımı.s oldui!'um kin Ben. h~.rhangi bir mukaddeme-
~ic te mütees.c;"f değilim Bir erke!I ye lüzum ~örmeden: 
kadın entr katarına vSkıf olara'k - Bu akşam evleneceiinizi işit-
olursa, lıayatıta birçok zor- tim. dedim. 
luklardan yakasını sıvırabilir. Kız: 

Okuyucularıma cevablarım 
Biz Pin,Y'& kasabasında kalmak- - Çok doğru, dedL Yoksa bir 

ta devam ettik; çünkü burası ho- itirazınız falan mı var?. A. 5. ,,-. Bu izahc1.t üzerine verecefim ~ 
şumuza ıı?idivordu. Bazı insanlar - Yavrucuğum, bana laakın... ln.aalar böyle ·zamanlarda vah çok kıu elur: 
oaralarını. ıriirültülü biT havat sü- dyiecek oldum. hislerini hu hislerin neden d~ğdu- - Ne onu, ne de itel:iıü. 
rerek sarf etmekten z.evk alırlar. Kız öfkeli bir eda ile: pnu cfiitünüp tahlil etmelidirleı. . Sebebini izab edeyim... Bu iki 
Fakat Makla benim bundan önce - Beni Mis Reboza Redd diye N' L!........ • ..ı h b" ı ınsan hak'lt1nda okuyucumun ancak 

v ıte1UD1 az oe unu ıra% yapm f- v _ ..ı b ~• 
5iirdüinimüz havat bir hayli ~· cagınrlar, dedi. aınız. Fakat k.P.fi değil... En aalim Y~~·ncla Y1~dbısı~n ~ereccue u ~ 
rültülü olduiu icin şimdi sük1l- - B livorum, d~dim. Deni din- . _ . .. .. gısı varsa ıu u uoan :ı sec;m
netten zevk alıyorduk. Pinya sa- leyin Reboza: Ben. en ufak bir ~fU9Cc hanzısı ıse 0 dutu ne~ iize· :için kili addecülemez, bir erkeğin ae 
kinleri sessiz ve nazik insanlardı. ~ uyandırmaksızın babanıza rinde ıerar edip haltı harekdi ona çcceii et kendiainm küfvü, aynı za. 
A~ımız, tam zevkimize ~ÖTe ve- istedijti kadar ödünç para \"erebi~ göre telbit etmdc doğru olur. manda ruban aeveceii bir tip obna 
mekler flazırlıvordu. Mak ile 'Bok}, lecek bir yaştayım. Fakat $U ko· Bence salim d;ı§Ünce, orada va- l~d~r, ~nun .. ~.ilcf-İ, ~hlak.ı, tahaili,. 
Siyam fltizleri ıibi birbirinden lalı !8~asile hind ho:ozunu andı- kit ceçirtece:C meşgale bulamama- fikırlen , du§Wlce!~·rı . lıa~ı~da az 
avrılmıvorlardı. Ben fse 'btıneo ran ihtıvar salaj?a ıelınce, bil 'ki 0 ızd Böyl olu ca, vazceçiniz ve çok mtılUmat cdınebıhnelıdır. Ve 
Öl°rfl'nmekte de-vam ediTO!'dum.. benim en iyi bir arkadaftmdır. O- n b ır. '-!.... e 1° h·-·le .,,e'me·:n. evleniree rne•ud olacaiına kanam 

B" ..n N. ~ ~ b na Of ...- yazıye - • ı - . l'di ır ,.;yn, ıyo--.e~ıkoda altın nun aşına bu evlenme belasını * getirme ı r. 
ma.lenlerini işletm ortal'tm ne diye sardm?. ---•--da4l o K nun mek * 
SpeytU-n biT tel~f aldım. M~ Kız kat, ltir ~a ile~ UllUl7_t;k.... ebr • . 0. S. A. ya, 
it; beni siddetle alakadar ettifi i- - 1'alrat ne y.,,alım. ~l. bu bDmden aç s ahyor:-u" •. ·: · Eğer evlenecek çaida iseniz, U.. 

$a.11ki Afrika'da düşmanın G> 
•l"So'va karşı yapmış oldulu bir 
ta ~ız iPÜ kürtülmüştür. 

nm kumar. 

r•n dfl'ı4ıal harf"kl"f ~fmPk mecbıu- kasabada ondan münasibini bula- c ... ~rası vıır kı b.ı kız cılvclı la leniz va11tasile onu aile1inden iMe
rivetinıie kı.ldım. Tam jJ.;i n ora- madık!... kat biraz çirkın. Öbürü ise güzel tir.iniz. Eğer o çağda değilaeniz •.• 
..ı::ı kaldım . f qmf bitirin te t@krar Kızın vüzıüne ve muntazam ~n- olmakla beraber somurtkan ... Aca Bekleyiniz, bakalım ilertle ne ola

«Son Poata• nın tefrikua: 17 

Kaç saattir. Galata nh-
~ıını 1darıberı takib etti.l{ı kuşu ka 
eS<.' koymak zamanı artık gelmiş· 

tı Gerçı bu kuşun büv:yetinı öğ. 
l'enm k i(in bir hayli zahmet ~k 
mı . koprü üzerinde polis tarafın· 
r.I n evr lmış. merkeze sevkedil· 
~ cezayı nakdiye çarpılmıştı. Fa 

t butun bunların ve vermiş ol
~~i:'U liranın ne ehemmiyeti var· 

... 
Temele yaklaştı, omuzuna vur. 

d v eski dostuna kavuşmuş biı 
~ mın tebessümünü ve edasını 
.,.k narak: 
. - Vay, az.iz.im, sev~ili biradc

tırn Temel reis!... dedi. 
Temel başını çevirdi, Tumana 

U....~~ıı.;ı.ı.;-.t;U.Jnı:ıcı.ı.r.J.D.aJJ.a.ıl.a....call[e.~ 

(U) Renry Tttmas 9ellt ( 11!1 -
1116) i"Kfliz mheprnı· . 

Pinvaya dönm~k fırsatını buldu- damımı l-ınvran btr Pda ;"'° baka· ba hangiııini hayat arkada,ı olaraK cak.? 
TEYZE ~ını ?ııman Df"k 5"Vlnmi!'tim. (AT"ba ~ 8 .at... 5 te) ~h 

Bir ~n ben orada şehbenderken.. ki bu adamı evvelce görmüş oldu,. 
Fakat eehbenderli~inin pek es- ğunu hatırlıyamadı. Dü~nceli bir 

ki, hatta tarihe karışmış denebi. eda ile: 
lecek bir mazide oldu~unu hatır· - Poker oynarım amma senin· 
lıyarak devam etmedi, hafifçe ök· le oynadı.~ınu hatırlanuyorum ... 
sürdükten sonra sözü ba$ka biı dedi. 
sabaya getirdi: Turtıan ~ene sahte ve çatlak 

- Fakat siünle Raliba Samsun- kahbbasını kopardı: 
da tanıştık... - O ak.şam bıraz fazla kacırmıs 

YAZAN : EKREM REŞiD - Olabilir ... Ara.sıra Samsuna olaıcıabınız ... Fakat aziz.im sizi 
nldandı. Turhan bu mukabeleden Temelin sabn tükenmiştı. Kav· ~anın... tekrar bulduğuma öyle bahtiya 
hiç müteessir olmadan kemali neş'E ıa edercesine konuşuyordu: Turhana emniv-et ı;reldi. nm ki tarif edemem... Haremim 
ile devam etti: - Sen beni tanıyor musun?... - Evet ... Kat'iyen biliyorum, de sizi tanımakla cok bahtiyar O· 

- Sizi 'Durada bulacaiımı hiç Turhan sahte ve çatlak bir kah· Samsunda ... Sev. hatta ... Ne idi laca.k •.. Çünkü malum ya bende. 
tahmin etmiyordum... kaha ~ttı: o? ... Samsun balık.çılan ceroiveti· haneye gidiyoruz .. . 

Sözlerinden fazla bir şey anlıya- - Canım efendim, Oflu Temel nin reisi evinde ... İsmi neydi a. - Orası neresi? ..• 
madıjı bu adam Temelin canını reisi kim tan~... damcağlzın?... - Biz.im ev caıum efendi~ 
sıkmıştı. Deminki acayib heriften Bak, bu cevab Temel reisin ho- - ömer reisi bizim f!V ••• Sofra hazır. bizi b kl i. 
sonra şimdi bu maymuna benziyen şuna ~itti, rii?«ir birdenbire dön- - Tiı kendisi!. .. Evet ... Sam· yor. yemekten sonra da str rse. 
pinpona çatm~ olduluna hiddet- dü, hava yumuşadı. Gururla Te- sunda, Ömer reisin evınde ... Hat· niz söyle ufak bir POker oynarıı. 
lenmeJe 'başlamıştı. Sertlikle sor- mel mırıldandı: ta vemekten sonra sizinle ovun böylelikle boş vakit f!e çirrrıis olu· 
du: - Doğru söylüyorsun, tanırlar o:vnamıştık!... ruz ... Havdi, bu vurun. J'{"delim .. 

- Ne dedin? ... Ne dedin?... amma Rizeden Zon~claia kadaJ - Ne ovunu?... Salon reddederek kalbimi kırma-
Fakat Turhan gene müteessit tanırlar... - Canım •.. Şey... Galiba is. yın, son derece hassasımdır ... 

eılınadı. Dudaklarında ayni tebe&- Turhan mahviyet eseri olan bu kambil oyunu ... Veyahud tavla... Temel gene durdu, dü$i:ndü. 
süm, sesinde ayni neş'eli eda var- sözlere itiraz etti: Pek hatırlamıyorum ... Yoksa po- kulağının arkasını kaşıdı ve ·a~ır, 
dı. - Ne münasebet efendim, Df ker miydi?... ağır: 

- Dedim ki ... Sizi 'bura.da ıör. münasebet... Sizi İltanbulda da Temel durdu, düşündü, ziluıjni - Kardeşim, dedi. ne söYliye-

nımıyorum... Amma sen beni ta
nıyorsun... Evıne davet ediyor
sun; e, ne çare, bızde bır Met var
dır: Davet olundun mu g.tmeli ... 
Ne yapalım biz de Jtidccckiz ışte. .. 

Turbana bu sözler kafi gehnit
ti. Hemen bır taksı durat..rc. . Te
melı bind.r<iikien sonra yanında 
yer aldı ve şoför ' Ayaspaşndaki 
apartımanın adresini verdı. 

* Dürrü kalabalıkta Şetvan1 
kaybetmemek için adeta koşuyor
du. Kaç saattır Sırkeci yolcu salo
nundanberi tak b ettiği ku~u kafe
se koymak zamanı artık gelmişti. 
Gerçi bu kuşun hü viyetinı öi!ren· 
mek için bir hayli zahmet çekmiş. 
köprü üzer·nde polis tar dan 
çevrilmiş, merkeze :;evk~d imiş, 
ce1avı n::ı1{dive çarpılmıstı . .,..,,kat 
bütün bunların ve vermiş olduJu 
lır:>nı'1 n" ehem!T'f ·eti vardı. . . 

Bir kavis ('izerek Şetvanın kar· 
şısına çıktı. Yüzü aydınlandı bü • 
yük b r sevind(': 

- Vav ... İki ~örum ef 11-iil'ft, 
safa _!?eldiniz... Ho<ı ~eld;niz .•• 

(Aıicaaa var) d~ tun. tanırlar ... Hatta HamburJtda da... yordu, fakat bir türlü karsısında· yim bilmiyorum ki. .. Ben s"'n· t:ı-
~~~~~~=--------~~__:_:_~~=--_:_ ________ __:. __ ___..::__~--=--~~~----------
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Mücahidler Mısrata etrafında b"r ıa!"~:ı::·d:: t:::: Hariciye Vekaletinin Dünkü Milli küme maçları 
ı ~~=sim::akb~t:~~:İe~ :ph:~ neşrettiği tebliğ Beşı·ktaş Fenerb h 

t 
• h lk n d • d•ı aizdi. Fi!~akika ~mlar Yugoslavya - Haricl7e Veületindea teblii a çe 

acız a ası vucu e getir 1 er ;::~. !i!;U:~~= ':!ek ..ı:yada ahiren neşredilen ·ı 1 1 b b k ld ofkelenmışlercli. İkıncııı. Yugoslav- bir kararname mucibince ecnebi- } e • era ere a ) 
Yazan : Emekli General H. Eınir Erkilet yada b.uıu~an reami ve hususi sıfat- ıerın milli iktısad nez~retınden 

.. . . . lan ~aız bırçok Almanların hakare.. verilmiş hır müsaade olmadıkça -
- 71 - mu~~ı~~r fırsattan ıstifade et- te ugramalarıına kızmıılardı. Üçün· Romanyadaki emlik hukuk ve (a.tanfl 1 llH!i -~ t iki taraf .. · · 

• .,..alaya y.,,.lara taama n;ıe~ı bıldıler ve İtalyan müfreze- cüaü de, bilhaaea Yugoslavyayı ha- menafiine aid ta~ul muamele- Birinci cl'akhda yapılan .. yı Is macb. ıçm fazla bır tehlike ol-
laarel.tinin telerrii.atı sını. Mısr.atanm kenarlarına ka~ar "' yolile elde etrneği ve istismar !erinde bulunamıyacakları · böyle tanbulsporluları şatırttı. Gai.ıtasaray Sonlara d iru F bah"""'-"-

itaı-n + ........... z kolları saat 4 takıb ettıler. eylemeği hedef edindikleri, bunun bir müsaade istihsal e~eksizin tamamen bak.Un bir O""n ovnamak 
1

hafif ı·-:ı..: 0
t· t' e~er bo~~ ,,~ _... Ge al r ı. -~- . . bi k ld b . al LJ ,,_ ,,_ CUA.lye ı ne ıceyı ""'-

de h~ete başladılar. Sağ kol ner .-CB'dllllft •IBtlCB'cuc ~ r aç yı an en ~ .. ~ıt.11; arı ve yapılacak tasarruf muameleleri ta idi. Nitekim 6 ncı dakikada Et • ve maç 1 - 1 berabere bitti 
Di8beten Riiç bir araziden ilerliye.. rtıp0rW bil?~ssa son aylard~ butü.n gayret • ile normal idare muameleleri ve fak • Salim kombinezonunda Salim Oyun beklendi4i kadai- RÜıııel 
cekti. Bundan başka mücahidler Vahanın "8l'b kenarına vardık lenrN bu yolda teksıf ehr.ış ve he - bankalarda mevdu kıymetlere ikinci golü de attı. lıtanbuLıi>orun ve heyecanlı olmadı. 
bu kolu saat 4.30 dan itibaren a- tan sonra, General Faranın ,·erdi- men hemen muvaffak .olmu2 bulun. nüteallik tasarrul pıuamelelerinin eeyrdt hücumlanna mukabil müN. O-. • 
teşle tarşılamrşlardı. Bu sebeble ~.ileri hareket emrine rakmen ~la? ha~e aon dakikada herıe - hukukan ıbatıl addedileceği; Ro- baka Galataaarayın baskısı altında A • S.-
onun ileri yürüyüşü yavaşlamıştı. bilahare ve ansızın ~ri çekilme yın bırdenbıre ve başt~nbaşa ~o - manyada ikaJI'J!t etmemekle bera- oynanıyorken hakem de eli§ çev. tletızm müsabakaları 
Biraz sonra, yolun kenarına Relin- kararı vermesi dikkate pyan ol- zulmU1na pek fazla hi~de~ .ettiler. ber orada bu Jtibi emlik, hukuk irilen bütün toplara henclboi verme Dün Kadıkö . 
ce de bütün cephede şiddetli bir duğundan J(eneralin bu muhare- Ba sebeble Almanların. ilk lfl Be-1 • ve menafie malik bulunan ecne- mekte ısrar edi,mdu 21 inci daki f !erde b yde muhtelif me
muharebe başlamıştı. beye dair olan r&J)OJ'Wldan bazı, grad'l V"Uhnalt ve yakmak ve bu •u- biletin ise, Romanya arazisinde kada Etfakın tütünü Sefer gene ko- sa e - ayrak yanşJan yapıl • 
Şimal (sak) kol. aldıl'ı tsliınat kısımlan aşağıya aynen dercedi- ret~ Alman pla~.lannı ~ltüst eden tedavüle çıkarılmış bulunan bilu-ılile çevirdi. Hakem bu yiizden pe _ ~ır .. Musabakal~rda alınan ne-

muclbince, Türk ve yerli kuvvet- yorum: yen.ı Yugoalav hukümetıle beraber mum tahvillerle nama muharrer naltıyı da vermemek garabeti göster ıcÜ e~. .. . 
}erin dalına şimal yanl~ını çevir- c ... Saa~. 6 da, birinci hattım12 Be)gradın Sırb olan halkını vur - olmıyan kıym~li senedleri hamil dl Bundan cesaret alan ik; taraf 1 li j~~ kategon: 

8 
X lOO - Ku 

meğe ~lışması dolayısıle iki İtal- Rumelah ~l mıntakasınm hudu· mak olmu.ıtur. olduktan takdırde bunlar hakkın- oyunculan da artık elle oyn.amağa e · · 
yan kolu üzerinde bir boşluk ha- duna (yanı vahanın Rarb kenarla- ~imanlar, Sırblann Yugoslavya. da Nisan 1941 n!h~yetine kadar, bqladılar. . 

4 
X 200 - Haydarpaşa 1.43.2 

sıl olmuştu. Bu sebeble General rma) vasıl olmuştu. Bu mmtaka- dakı vatandatlarına hakaret ve ce- Romanya sefaretı ile konsolosluk- 25 inci dakikada SeF rd dl 
4 ?<.8~ - Ha~arpaşa. 

Camerana, ihtiyatının bir kısmını d~i ilk kum te~eri . ü~de fa ettiklerini, dayak bile atıp fena larına bir beyanname vermekle ği bir tekme ile Eşfak aakatİ.~;e.,e Birincı kategorı: 4 X 1609 - Pe 
(Nerona Alp taburunu) araya so- Türklerle yerliler, .Kendilenne ye- muameleleı}ie bulunduklarını söy - mlikellef olduklan; ayni mükel- oyundan çıktı ise de biraz 80 ra tek ne~bahçe 20.32. 
karat boşluğu kapadı. Biraz son- Diden Qekidüzen vermiş ve yeni lemitlerdi. Yugoslavya hükUnıeti lefiyetin bu ~bi esham, tahvillt rar girdi fekat bu defa da Mıuıtafa 4 X ~O - Fenerbahçe 1.28.3 
ra ~ elde kalan Mondovya Alp kuvvetlerle takviye edilmiş ol- de bunlana aslı olmadığını bildir • ve ~nedleri mevduat olarak ka- çılatı ' X O - Fener'ba.'ıçe 4.02.3. 
tabÜru ve Eritre böl~ile sak kolu duldan halde mevzi almışlardı. mitti. Bu eebeble hakikati bilmek bul -etmiş bulunan bankalara da 4i . dakikad d . ls 

4X~_2:.en~baaçe L42.7 
takviye ederek saat 8 de Mısrata Bu ~vemeti ~ için top. kahil değildir: amma her ne olur_ şamil olduku Ankaradaki Roman- na a orta an ~nen --. '"DMh-k•• 
vahasının doku kenarına hücum çuya muracaat edildi. Topçu ateş? ea oleun milletlerin birbirlerine ha- va sefareti tarafından bildiri!- !::bi;°rl.ul~bdOsmedanınk ba.nz ha - F~n~rbahç~ ile_ bostancı arum-
edildi. Mücahidler vahanın kena- ile dest.eklenen piyade vahadan karet etmeleıi doiru dejildir. He_ mistir n n ısti . e ere .. bır Myı da .jp.diş. geliş musabakasının ne-
nnı bJra:ktık1annda hareketin çıkaralk:, ilerisindeki kum tepele- le büyük ve komıu bir devletin res.. Keyfiyet aJl'kadar Türk vatan- kazandılar ve il~ d~ 'böylece 2.1 cesı şudur: . 
birinci safhası bu suretle bitmiş rini işJ{al etmek için metanetle rni memurlarını atsiılamakta hiç _ daşlaİ-ının ittilaına va:zolunur. ea:atasaray lehme bıtt:i. 1 - Kostantın 46.38.1, 2 - AH 
oldu. ilerledi. Kısa W müebir bir ha- bir menfaat olamaz. lbnhıu1apcıınuı 'bati.adağı ikinci 46.38.2, 3 - Hakkı 47.58.4. 

Şimdi vahanm içine d<>ıru yü- zırh~ a~eşinden sonra bütün hat. Alman,.anın Balkanlarda yeni B&JO;lfg Hafkey"ı de~e~e. gene Galata.aray ~~la Umumi puvan vaziyeti: 
rümeit ve Zerruk ve Mısrata köy- sanki bir tek insanmış gibi hücu- bir harb 91karmak istemedi~ mu _ 9 n goıulayor. Fakat Mustafa w defa Ha~arpaşa 86, P'enerbtthçe 8°' 
lerini zaptetmek keyfiyeti kalı- ma k~!· .düıımanı tardetti, kum hakkaktn. Fakat İtalyanın ihtirasla- müsabakaları ofsayd. kalcb. Maç hake~~ 90DMIZ Kuleli 60 puvan almışlardır. 
yordu. Bunun için, takviye .. ':~il: tepe_lerl;D1 ışgal eder~k .Türklerle, n ve çok hodbin hareket tarzı ni _ . hatalanle ve .. k~ılıklı. hucum}ula F .Bahçe B 1 - Beıl ,., B O 
miş olan sağ kol, Zerruk koyunu yerlilen, bunlann muthiş taarru- 1 hayet geçen eene Birincitepin aYJ- Beyei1u Halkevı tarafından ter a.eçerken 13 uncu dakikada praze Dün Milli K" şimalden ihata edecek ve cephe- zu ~ri dönii.ıerini durduran, nın sonunda Yunan _ ltalyan harbi- tib edilen voleybol şampiyonası aınden çıkb. Bir latan.bulspor hücu evvel f ume maelannclan 
deki birlikler de, ihata hareketi- ~.topçu ateş z;aJlnaklarile ta- rıi alevlemifti. İtalya zan~etmişti ki ni}iayetl~ş v~ Ü~ kate~ride ~nda. topu bloke eden Osmana. 5 ve ~ :ıı:.eı Fenb~babçe 
nin icrasına başlandığı andan iti· kib e~··· küçücük Yunıaniıtanı bir kaıık su. Yüksek Muhendis Mektebi takımı miihac:a:-1 çullandılar. tekmelediler. yapmışlardır ~ - ;f = 
baren ileriye dojtru Zerruka cep. cl)üşman het" ne kadar mailiib da boğacıdt. Fakat hadiseler öyle birinci olmuştur. ~emnı pee mücWWe etmemeei mı 1-0 !Jı:a~= 
beden taarruz edeceklerdi. Ayni edildiyse de büsbütün ~kilmek olmadı. Küçük Yunanistan hemen Basketbol ma(l!lda ıse Kurtu - yuzıinden bu çirkin bAdiae smhanm • ·• 
zamanda, sol kolun bir müfrezesi ve uzaklaşmak temayülü R&;ter- yutulamıyacak derecede sert ve ~ ıu.. KummheıYaz takımını 20 - 12 ?~an gelen diier oyuncaların Ankaradalu Mllh kUmı 
Zenuku çenubdan da çevirıneğe miyordu. Cephemiu hemen mü- tin çıktı. Filriıki ı..m üa,.et ve sayılarla maA'l'fN> etmiştir. i.pirakile bir aıOede W.lini abrlcen çlan 
çalışa~. . vazi !UİYetlerde bulunu-p Rwne- cesaretle 1.aTfllayan kiiçiik Yuna • ~em ~em Şaııiniıa miidahalesOe 118 

Mücahıdler Zerruku kuvvetli Jah ~! ımntabmna brea tatlı aiatan onu daha büytik bir cesaret • • mümkündür. Fakat Alman onlenebilcl. .. 
olarak tuttuık1anndan burasını meyılli ~8!. ~ eden nıiltea- ve diıayetle illue etti. ve nıü.teT _ diplo..-. ~e 1MUi atfet- f-8 inci dakikada s.Jim ,.w bir AnkaN, 13 (Hususi) - . ~~ 
ııddetle müdafaa ettiler. Cephe- k1b tepeleri uaerinde tutuınnak- tileri 8eri atank harbi kendi top:ra- mit ohnasına :raim~ cöril7oruz ki bilc:amda üçüıncii Galataaray golünü 
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den yapılan taarruzu yol üzeri~- t~. ve mukave.met etmekte idi. iından Arnavudluğa nakletti. Yugoslavyada muvaffak olamamı .. de ath. Oyun bundan sonra tau - ~ ~~ Ge~erbırli~ - Es 
.den idare eden General Fara. mu· Türklerle yerlıler, bu kum tepe- Sayı ve •--1.~-t u"st" l .. w .. ltal t Bel'-' d b d s LJ B" _ ınen sarı - kırmızılıların :~-... :1 Ju"(;i; kişebir Demirspor ve Harbıye İd-. kı ak I . .. . d b' likl . . . •..:ı ~AUA un ugu _ ır. ıu e un a ıro arın, u it ....... ı o- ban Yurdu Mask ~1ft-: 
.cahidlerin mukavemetmi rm erı .uzerın en ır . erımızı Şlıı- yanlarda idi. Fakat ruh ve karakter yük Harb sonrasındarıberi İtalyan. a ınıa girdi. Bir hayli durgun geçen -. · · espor ...._...-.. .. -
için, sahra ~ataryasını, vahanın ~- detlı ve devamlı bir ateş altında ce tefevvük Elenlerde bulunuyor : lara karşı h.isaettikleri derin itiınad- bu müsabakanın SGn dakikalarımla le deva m~~tır. . 
~tt. evlerın 200 metre mesafesı· bulunduruyorlardı. Bu sebeble du. Bu tartlar altıı· _ı y 1 1 . ___ 1 w b" ,,1_ t . . 1 t B hakemin. gülün,.. kararı_rından ba Gençkr birmcı devrede ılk an-
ne k da 1 

.. .. kö' . bunl bu .
1 

d tarded'l 1aa unan ı ar ı.. 111~ııgın uy~ eaın o muş ur. un- 1 _ '-- .. ra t !arda h~t.:- b' k 
a r ı en surmuş ve y nı· ann mevzı er en ı · kiye ve hatta üç yal bht k d b-ı;.J.. Alm 1 R ga Dlyda dejer bir hiclise olmadı. CUUJU ır oyun çı armıya 

hayet bu suretle zaptoluıı:rauştu. meleıi zaruri bir eekil almıştı.> ko biliy e nız e BTfl ~n ... a an arın ~m~nya~ Oyun 3 ı lstanbulaponm .. . muvaffak olmuşlarsa da haftaym 
ltalyanlar Zerruk köyünü mü- ~Bunun üzerine ileriye dob'u ı.S °'! v~ m.uvaffalı: bile oluyor gırdSkten aon.ııa çl~an hadı.selenn yetile nÜıa . maifUbı - 0-0 beraberlikle neticelenmiştir. 

dafaa haline kovdukııan sonra kademeli seri ıu.çramaıarla ve düş- lık ~~ki Elenler: sayıca. 8!- .~"' Yugo.lav?ar.a, bılhaaııa ~.m1~!8 yete erdi. • İki:İıci devrede 7 nci dakikada 
Mısra ta üzerine yürü,,;l1e devam manm ~rdı~ mermi yaiJnu yativinj hiç eld na*ben k taa~ıl ınıs- ~et tetldl etmit olmaları mümkun F e11erbahçe 1 • Beşıkta' 1 F4riphirliler galibıyet gollerini 
etüler Fakat miicahidler Mısra- ru altıRda birinci hattımız seri ve f"ak 1 1 en ıra mar ar. r. - .. yapmışlardır D irspo l ı r tayı ~a bir .inad ve ırebatla mü· kesif bir tarzda ilerlemiş ve tak- ta d .. ~t Jb ya, yalmz ~rnavucllulı:- Bundan batb, prens Pol büku - Milli. Ku.memin en zorlu oyunu ci devreye ~n ~ ar~ 
dabıa etmediklerinden İtalyanlar viye w birliklerile . desteklenmekte do .. ~d ~da, Habeşa!t~?da ve metinin Üçler pak~a girmt'!f! ka-

0~ ıcab ~ ~enerbahçe. - Be bir oyun çıkarmıya muvaffak ol
buraya saat 15 e doğru nisbeten oldugu lwllde yenı mevzileri çar- be gu em .. enizde dar~ .. u~ne dar. bal ve pro~okolu ~za etmesınden şikitaf :ıaçı ~vı kuvvetlerm ~ar muşlardır. Maç l-O Eskişehir De
kolaylıkla girdiler. BuJlilııkü hare- çabuk ele ~i.> ki ~ ~ ~·tlad~. ~ Libyada - !JVVel ve bılbasea imzadan sonra pı~ı ~e cereyan ede!'ek mirsporun RRI.biyetile &ona ermil 
k~t ve muharebeler İtal~anlara 23 cBataryalar hususi hedefler Ü· yalruz~z kuaır bm kitilik ~nu hıgilüderin Be}gradda sarfettikleri iti tarafın ilk devrede ~aptıb .bi- tir. 
ölü ve 119 yaralıya (yani cem'an zerine ve en ziyade ~örün~ düş- l.nda .:! t~.ua1!j v~ . y enı z~ • ~ büyük ga~r~tle~~ de burada ~ sayılarla berabere nihayatlen- 1-1 beraberlikle bitmie olan Har 
o 15 zay·ata) malolmuştu. man -R!'1Jplarına karşı tevcih et- d .. • ~n .. ngiJiz tümenm- hiikiimet darbeaınan vucud bulma - b' İdman Yurd M k 
hkat İtalyanlar Mısra tan~ ~ek suretile . bu harek~tı nı~essiı ı .:,n d:iilrekkeb kuçuk bir Nı1 orcJu: sı~da .. e!'emmiye.tli t~iri olmuıhl:~· F~ ~ l!IOn haftalar k~laşması RÜJlÜD u ~ :e~= 

garbındaki vaha kısmım tamamı- bır surette himaye etmielerdi. Bu h. ~ yenmeie, hatt,11 Çünku llRZll tezı tahnk&ta pek mu- d~ boaık vazıyetten kurtulmuş, maçı olmuşt Döro- .. d kik 
le temizleyemediklerinden, etraf- zaman zarfında, ihtiyatta.ki tabur ::ıt· v~I' ear etmeğe bile kifayet saiddi. 'bılhassa uzun z~ oyna.mı - da Harbi eın°:; ilk sa.uncu a a
ta.ti kabileler, merkezi Gıranda vahanın kenarından muharebe etı!t d ~JJ:! İtaly~n hava .kuv - Y e.i Yugoslav hiikOmetini Al • yan merkez muavın Esad takıma ışl dı y yılannı yap.. 
olmak üzere, derhal teşkil ettikle- hattına doA'ru ilerlemiş ve çöl mm- Md . e . 1 

• etmiş 'Vt> İtalyan manya ile harbe aür6kliyf"11 yani aJınmıftı, m ~.r. 
ri çeteler vasıtasile hem Mısrata- takasmdald ilk kum tepesinin ar- Q. 1 enız fil09U lim~nlara sıiınmıt • Yugoslav milletlerine, Almanlara Eaa~ Fenerbabçe ~ başlı ba- ı ~e oyun başlar bat 
daki İtalyanlar ve hem de .. onl~ra k~ıı_ıda !81d1 lııtizar mevzüne ıir- talyan1t1 Habe,üıtan imparat~~- karşı durmak yolunda hayfik <'eaa- ~~ ~ir v;arlıktır. N!teki.ın Cihad lamaz Maske~er derhal hücuma 
itaat ilÖ&teren Mısratalılar uzerıne mışti. Düşmanın bazı ehemmiyet- ı: ~cı ~~jhp Yllandı. lıte bü. reı ve cür' etler vermiş olan bir & _ gıbı bir kalecıye malik olan Fener f(eçerek Harbıye yarım sahasına 
aık sık J{azveler yapmala başla- 1i piyade ve süvari ~ları tara-, lilt _1 de . er, ~lmanlan ıamdi • mil de fiipbeaiz 80n saatlerde akdo- bahs:e. en kuvvetli muavin hattı yerleumif.ler ve devrenin 44 iilıcii 
dılar. fından yanlanmu.a karşı bir ku- ~ a.temedikleri istikamet - lunan So-.yet Rus • Yugoelav ade- ile dün sabada ~nmüı w m11- dakikaemda Maakespor penaltı • 
c.,... lcMrnl• ue ıniictıılaidl.- şatma taarruzu ~ bu- ~e dt'vle eebeb olmuştu. Çiinkii mi tecavtiz pakb olmuıtur Naaıl ki vat!fakiyetli bir oywıla bir ay ev- dan beraberliği temin etmiştir. 

rio rnıılıııhil fMllrUU lundu~n~ haber aldı~ zaman ti .. ~i an •kndan ~verin pres.. Sovyet Rus _ Alman pak~ı timd'ki vel .Y~ ~ol yedı~ Beşi.ktaşla mü Maç 1-1 beraberlıkle sona er. 
. . İ saat 7 ıdi. Bunun il2erine caake- Jmı.._ Urtam'8 ve diğer cihetten A harbin· . 1 savı bir oyun yapllllfbr. miftir 

~n ıtın ~yan.lar hem as- ri = Eritre• bölüAUne süratle sai ~b dolu Avrupa adını verdikle- · vnıpa . ı. çıkardı ıse.. keza .Belikt8f takımı · ki ı _ _ ;___. • 
ken ve hem de sıyası bakımdan muza hareket etmesini emret· n BaU.aaa.n hilk&m ve irad 1 . al- lik naaıl ki aWi muhtemel bir Sov- . etini bu .. b' liRde .....aeld ... ldlıma -çlan 
20 Temmuz 1912 de Glran istika :Uştim ihtiyat taburuna. sol ya- t.ına almak iı;in Almanla b:'re1r pt Rus - Japon adeoü tecaTiiz palı:- ~~ te~ h: daha kay- İzmir, 13 (Hususi) - ~U1ela 
metinde şiddetli bir taarruz hare- nı.mızı ·takviye etmek üzere bir te celmeleri lazım ce~ "d e. tı Amen'!'a - Japonya harbini tutut- dur esme an maıµ.z. Alşancak sa!hasmda Milli K~ 
keü yaptılar. Bu haı-eket ikinci bölük göndermesi ve topçu komu- Almanlar, cenub doiu :rA u. tmmak ımkanlanna malikse. her - Talcmıd _ . maçlarına İzmir şampiyonu ile D 
Jtanşık tuğa:r k~_tanı Gene:-al te.nına da Vanutelli batat'yasınm ~azı ehemmjye.tli ikhsacli vnı~Ylt halde Sovyet Rus • Yugoslav pM:tı .. a .. surat Se.retin luateket mir ikincisi arasında ya.P~an k• 
)"araya tevdı edılmıs ve emnne bi takımını dilf!DanıD bu tnarru. sıyasi sebeblerle ele 

11 
•• ate~ '!f': ııın da Yugosla,,tarda lıarb ve mu- lerm&:. ~lmekte takımı ~ .za sılasmalarla devam edilmiştir. 

SO. piyade alayının. ikı .. ~~~ile zu~u tMT.kif edecek tarzda mevzie yorlardı. Aekeri ve si;:~.:ı,:.; k~:"~et ~ teıvik ebni7 olması manaJlı~~ ~Hakkı ile ~tük- Oyun her iki devrede de aAzr 
63. pıyade alayı, Et?-tn: ~l~u ve sokması iıçin emir vermiştim.• Balkanlımn Almanyanın büyük ha : m.~kiindur. ee şm. . ır. . . ve IJffkliz bir tekilde qereyan ..ft. 
2 da~ bata~yası .verı~t1. cBu hareketler intizam ve sü- reket yolla11111n n Vı • • Bır .de, 7 mi~onluk Yunanistanın . ~yun ~~z bır ~ye~ olmadan miştir. 

Hareketın ~verın:. ~ı.sra~ - ratle icra edilmiş ve tak\oiye bir- bulumn.ıSllldan il: et genlennde 43 rmlyonlu4t ltalyaya kartı kafa ~ tar~ ıçın de ~vı denecek Birinci devre 1-1 beraber bit • 
Zl1tın Y?lu t.eşkil ettıgı ıçın I~: ilklerinin muvasalatı ile düşma· Aım.nya Rom ! ıyordu. tutmaaı ve hatta muvaffak olabil - hır şekilde cereyan etti. . mıs;e de. ikincı devrede Altınordu 
Yan ıbırlıkle.n g~ne bu y~lun ıki nın yanlanmıza k&r11 icrasına te- Prlatanlı, ırnütıea~n cLy sonla Bal mesi, 80 milyonluk Almanya ya kar Fene;bahçede canlı~ daha ~- du 15 inci dakikada yapt1lı bir 
tarafından ılerlıyeceklerdi. şebbüs etmiş old~ taarruz teh- yı sulh yoJile kendi ';'lros avya- ıı. da, biHıa- lnsUter~. Amerika yade 1'07.e çarpıyor, Beşıktaş emm bir Rolle 2-1 ıaJib sahadan ayrü-
~~dan saat 4 . de hareket didi tevakkuf eylemişti. Sıhhatli Yunanistanı tehdid :dk .alarak ve Sovyet Rusyanın yardımlarile, oynamıya çalıstıkça yakaladıkı fır mıştır. 

edilnıifti. Fakat arazı, arızalı ve ve 'ddetl' ateş\ rimizin tesiri al- küçük devletin ece tı. Bu 15 milyonluk Yusa.la anı ko satlen kaçınyordu. • 1ı.• • •t ki • 
sık at~ı oldutund:m yoı '!e isti- ımJ~ ku!u. 0ı:n ~~ buna dilme.i &n.w 0~e bile icbar e - bileceii fikrini vermiı~ım:.ı ;l: : AJ::tık ~~ ~a~rlik için- TDrklfl ;lr8f uınncı en 
kameti bulmak .ve.~; tayın et- raımen ıene bul taarmz teeeb- retle Alman onlui:yoı:~_:__Bu suA - maiden uzak deiı1dir. de biteceğını zannettı~ı ılk devre- Mana 13 (A.A) _ B -
nıek talyanlara ~ç o .. uyordu. Bu bisleri de bul ndu "'*8t, birlik ...:x_ rı ~ıı::ye, Sela - E1La.ı Al . . nin 39 uncu dakikasında Beşik- . usan 
liebeble ancak yavaş yürünebili- · · !1 u · · . : __... ve Matahan burnuna kadar oaı mıanyanın,. ~ Yu- taşm soldan yaptığı bir hücumda Tfbljye .erbellt güreş birincilikleri-
Yardu. Mücahidlerin mukavemetı lemwm .ım*abil taatruzJıaı; kar kan elCSbıeden iaebil~lerdi. Al- g a av ve ~~ haıb~ arzu ve Feııeırbahçey bir penaltı oldu. ne ... t 12 den itibaren Şehir stad-
de pek çabuk başlamış ve bilhassa ~~ı::a !hı:! ~·~ mhny~~-~nlarda elde etmeie ~-::ci!•:~t!~.~e ~~~r lcabu Hakkı ak,, bir şiltle Befiktalıll yomuada devam edSldi ve neticeler 
ıaR İtalyan kolunun kar$1Slllda ~ı...:ı. ça !'~- nacıef •e hu idi. t h t lı: ....... Ku ır.mnDIUll'k L~tmek. golıü:nü --+ı Feııerbabc;eye sii • saat 18. 30 da ahndl. 
fidd tli lmuşiu B r~n &UQL J"WllMIO poJitilc bu 1 e a • yo tur. eza ı ıbyada ,.....,. . 56 kilod Şe iz 
lt e o · una • cBunun üzerine bfttin cephede ieta R aaı yo da Ma - doğaya doğru il ı ekte 'la kfuıet veren bu sayıdan IOlll"a taz a: fik Kaodemir « 
talyanlar saat 6 da vahanın ~tı ate.; durmuftu. Vahanın ıeri> ke- :: n, ff,0 1.rlf!An:ya ve Bulgaristan- törlü Alman er em kJ n md - yik ~taş kalesine d&ıdii. , mir. 
k~a .varmıeia~ı. nan &tesindeki Ttirk _yerli "1"ll>- bun=~ ek. ~leh.dar .. Tabiidir ki Habefistancfan ~~ b;et ~ Fenerbabçe mer~. ~aciıni 61 kiloda: Muıttafa Beton a:Aa.. 

Mücahidler yemden taarruza tarını mailOb etmekten ibaret o.. . an a!eketine bedava iL lerle brşdamn ,, du du im NaiJDin avut eiZldSi uzennde ar- kara» 
'-'1.adıklarından. İtalyanlar '!aha- lan hedef ve maksad arbk istlısa] =k ed'Rezlerdı. Macaristana Ga- ihtimali ziyade ':tdaİund T ~ ası kaya oeviJ'diiİ top, Mehmed Aliyi 66 kiloda: Yatar Doiu a:Anka • 
lluı kenarında biraz dur.dular. Fa- edihn'$ buJunduAb cihetle, öile- amn ~":'~.da BeeanJ,ya_ lann •rbc:la ve Atı.::.Cte k:~: aldatan bir tekilde ~ üncü daki- 'lll» 
kat General Fara harekata devam den evvelki amanın mütebaki sa- mn ,.&dedildigı lfltilİyor. Bulgada ....:.. __ L __ L -1 d'kl . b' 1 kade Beşiktaş kalesıne girdi ve 72 .__,lod Cel"'' A&.!L k '--•--=-· di Gü' ·n harareti ._ __ da --'er -..ı.......:ı''- -~L .. DMU1an:oc:: er ver ı erı ır sırada 1 1 be be b' . ııa a: ıu Q5 «tt'ltıl.ara. --•unı ver • neeı atlerinden (yani öfte. j?\inPsi bas- ---;:- ,..,. "_....,..._ kandmL 'bu suretle Balk ı d . d~ - ra re ıtti. . · . ~k fazla ve vahanın kenarından madan) istifade ederek Mısrata- dıiı mal6m bulunuyorc:*ı. Yqoelav . .. . an ar a ve ~alt :ikinci devreye Fenerbahç h" 79 kiloda: Aziz K.iper cAnk.ara• 
itibaren ~e arazi bir takım .k~- ya dönmek karannt vermiştim. yaya Almanyanın "n büyik vidj ~kat ~ h~rb~erc.- eıiiriiklenme; kim bir şekilde başlach ise ~e ~= 87 k:i:toda: Achaan Y""1aer ı.. 
luk tepeciklerden müteşekkil bir Günün daha sabah vakti oldn~u bududlar.ımn garantia idi. Belgrada •hn e ngıliz ayası dehasının Amıl ha 187Ja müdafaaya eh . t tanbul». 
~halinde idi. halde cok bofucu ve sıkıntılı ~l- üaıtelik Selinilı:ten 'bahaedilmi, ve 0 ası kadar Mih~~ aZMll ola- ~için Beşiktq bu ı::~ Aiırda: Melmıed Çoban «lllt&D-

Mücahidle!' İtalyanla~. taarru· ması dolayısile ö~ somaki bu c;ihetle ona 6mid verilmiş olma. inak dJ!t•nın a~ de • b&yük kola~ kurtwdu. bub birinci gebnifleıdir. ' 
~~ ~ çekıldiler ve sıcaklardan ictinab etmek istiyor- .;dan k olmu~e bıİettc:~ ~?link:- Beşiktaşın açıklarını iyice mar- Takım t..ai&ncle: 13 puanla A». 
-.. :fevblide ~b bir hadise dum.• kası haline ~tirmi$i. ~ 0 an flJn 1 

• ke eden Fene~ bu hücumlan kara biıiDci. 12 puanla latluıbul j • 

.olaıB. İtalyan mü!t'ezesi .de he-- Bu dönüş ltalvanlar icin tabia- ıİtalyanlann • bUR:Ünkü zayiatı sadece lnaaitMedir. tehlikesiz bir ,sekle soktu. kinci. S puanla Eae gıupu üçünci, 
:" lfısnrtaya ~erı döndü. Bu a- tile yanlış olmuştu. Cünkil müca- 1 sübay w 15 f!fr ölü, 5 a&y ve 'it ı, -~ Serefin Qeld:iii miike~ bir 4' ~ Kocaeli ırupu dördünci. 
*I Reri döniıtş ihtiyari .olınüt.-n hM1eftn. muıeM kuvvetini arlır- 98 er yaralı ohııtıştu. ~"'. tiiti. daha GiJük bir A'i~Jçin .3- puanla Kayseri gıupu beşinci ol-
~e bazı anni ve ~ayatt. · se: M1' ve haı4Mı sonuna kadar onla- · ~ _, " • · ele yalııalıa:rm.~:smııt'ak Wr aa. ., ,,. ~' ~ Buna 

ilıtilıad ediyorou. Bittalti n Mmata etra1mü Wr taciz bal- ll. B . .lrlctW - • yı~ ~lece ~ soma PuPJai'ı buer puan ker"'ftllfut. 
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8 Saıfa SON ,POSTA 

Sua No.-~--- Türk tebaasına mahsus her ailenin vereceği beyanname 
1 2 3 4 5 

,& ~ 
>. Q) c:ı ;::: 

ismi ve 
.... e ... Q) ... o a ı:ı:s 

::s Q) I> Q) 

işi 
Q) a:ı ... 

obll :a c:ı lııl 
!:: >..:<: - ,,,.--

soy adı o 'C ...... ö Q) e ,, .. 
Q .s ., C? 

:ıd 

Kilo 

NOT: 
5 - Beher nüfua batına eHi kilo e,ya heaabile. 
7 - Trakya, lzmir, Ankara, Erzurum, Yiliyetlerine 

Maliye Vekaletinden 
1 - O,& Ul 1,5 tona kadar panel tıpi lr:aruserll Ford, Şevrole, enternasyo

nal Opel markalardan herhangi blrınden olmak tartile bef aded kamyo
net veya bu tipte karuserll bulunmadıtı takdirde gene ayni markalardan 
be§ aded cŞası• kamyonet alınacaktır. 

Mezldlr sıkletlerde kamyonet bulunmadığı takdirde ~ ill 3 tona kadar 
aynı tip karoserli veya cŞasu Fargo, Doç, enternasyonal Buaaıng mar -
kalı olmak şartlle dört tane kamyon satın alınacaktır. 

cAlınacak kamyonet veya kamyonlardan Panel tıpiı orıjinaı karuserll
ler bulunmadığı takdirde mevcud nümune ve fenni şartnamesinde mun
derıç va.sıfiara göre yerli olmak üıere adedlerine göre karuseri yaptırı.la .. 
caktır.• 

2 - 0,5 ill 1,5 tona kadar kamyonet Şasllerin beheri 3500 liradan beş 
adedinin muhammen bedeli 17500 lıradır. Panel tipinde yaptırılacak ka -
ruserlerin beheri 1500 lirada.n beş adedinin muhammen bedeli 7500 lira 
olup beş aded taruser ~e §aSiJlin mecmu muhammen bedeli 25000 liradır. 

2 ül 3 tona kadar kamyon şasilerin beherı 5600 liradan dört adedinin 
muhammen bedelı 22000 liradır. Panel tipinde dörd ade:l karuserin beheri 
7ine 1500 !ıradan 6000 lira olup dört aded karoser ve ıuinln mecmu mu
hammen bedeli 28000 liradır. 

3 - Mttvakkat teminatlan: Be' aded •§asi ve karuserl11 kamyonetin 
1875 lira ve dört aded •fUi ve kanı.seri• kamyonun 2100 IL'"&dır. 

4 - Şartnameler Malıye VeUJetl levazım müdürlüğünde veya İstan • 
buda Dolm&bahçede maliye evrakı matbua ambarından bedelaiz olarak 
verilir. 

5 - Paz:arlık 21/4/ 941 tarihinde Paartesı günil saat 14 de M•lliye Vekl
leti leYUUn müdürlüğü.nde müteşekkil eksiltme komisyonunda yap?la -
caktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ye 3 üncil madde!erinde yazılı bel_ 
gelerle muvakkat temınat makbuzu veya banka kefalet mektubile birlıkte 
muayyen gün ve saatte komisyollda bulunmaları. «1897-2658• 

Görünüşte Ufak, Açıhnca Büyük 
Sayın bayanlarımızdan 

gördülümüı teveccllh ve 
rağbete kartı ıntran bor
cumun ödemek için, bu 

defa Amerikadan ıetirtti -
tımiz en bftyülc makineler 
sayesinde F E 1\1 t L'l 

sıkıştırıcı :1llindirlerle ga • 
yet. kullanı~ı. ufak mıkropsuz bit şekilde yeni ambauı.J·-··~ .,.,.-sya 
çıkardığımızı .saygılarımızla arzeyleriz. F E M t L bayanlan bir • 

1 
çok rahim hastalıklarından koruyan ve üzilntülıi itlerden kurtaran en 
bırincl Adet bezleridir. 

Her eczanede FEMIL ve BAGI bulunur. 

Harb okuluna havacı sübay yetiştirilmek 
üzere sivil liseden mezun olanların kayıt 

ve kabul şartları. 
ı - Li9e olgu'nlaJc imtihanını '#&mi§ bulunmak. 
ı - Alöıkları mezuniyet dıpl01UllJanndaJd kanaat notu iYi veya çolı: iyi 

bulun mat. 
3 - Olgunluk diploma. tarihin~ bir seneden fasla miiddiK ıeçmemif 

bulunmak. 
4 _ Ballık durumu pilotluk hizmetine llHMıaid olmak. 
5 - Y94lan en yutan 21 olmak. 

N°': 
Bill-hare hava muayene be~ti tan.flndan yapılacak mua~nede 
ağlık durumları pilotluk sını1'ına mü.saki gi>rlllmıyenler isterler .. 
11e Harb Okulunun diğer sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecbu
,Jiyete tlbl tutulmazlar. Tam serb6Sttırler. KendileriDill arzulanua 
aöre muameleye t4.bl tutulurlar. 
otul tedriaatı 15/Mayı&/941 de ba.tlıyacıağından talib olanlann, 
bulundukları askerlik 1&1bclerlne mö.racaat edecatlerdir. Askerlik 

f11be1eıi. J'&l)tıracakları aıhh1 ~ müabet netice a1aJılar 
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Devlet Denizyolları 

MUdUrlUöU 
işletme Umum 
llAnları 

14 Nisandan 21 Nisana kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları nhbmlar 

Karadeııis haUaaa . - Balı 12 de (Tan>, Perşembe 12 de ( Ankara ) 
ve Pazar 16 da (Güneysu), Galata rıhtımından. 

Banm Jıattma - Salı 18 de (Ça.na.ltk:ale), Cumartesi 18 de (Ana. 
farta. ) . Sırk:ecı rıhtımından. 

MudaD,Ja hat&uıa - Pazartesı, Salı, 9,50 de, Çarşamba, Per,embe, 
Cwna 16 da (Sus), Cumartesi H de tTrak> ve 
Pazar 9 50 de tSus>. Galata ı ıhtımından. 

Bandırma 1ıaüıaa - Pazarteai, Qarşaınöa ve Cuma 8.15 de (Trak) 
Galata rıhtımından, A~ıca Çarşamba 20 de CA
nafa.rta >. cumartesi 20 de (Çanakkale). Top
hıa.ne rıhttımında.n. 

J[a.rabf&'a llaUm9 - Salı ve Cuma 19 de. <Seyyar>. Tophane rıhtı -
mından. 

imıw hattana - Pazar 9 da (Bartın>. Tophane rıhtımından. 
A7ftht lıaUıaa - Çarşamba 15 d6 (Bursa>, CUmarte.3i 15 de CMer. 

sin,). Sirkecı rıhtımından. 

İzmir sürat hattına - Pazar 11 de <İzmir>. Galata rıhtımından. 
İzmir aralık PoStası - Perşembe 13 de (Kadeş), Gala.ta rıhtunından. 
Çanalrke,le ilive postaw - 17 Nisan tarıhinden itibaren Perşembe giln-

leri ııa.at 9 da Tophane nhtınundıan gidif 
ve dönü4de Te~ ve Oeliboluya uğramak ve 
ye Çanakkaleden dönmek üzere ilA ve bir posta 
ka.ldınlacaktır. 

Not: Vapv teferlerl hattında her türlü maıümat aşatıda telefon nu

maralan yazıh acentelerimlzdl'!D 61tenllebillr. 
Galata B&t &eeateHtl - Galata rıhtımı, Limanlar Umum Mü-

dürlütü binası altında 42362 
GIÜ&& lüe • - Galata rıh tunı, Mıntata Liman Reis-

liği bina.aı altında 40133 
Slrkeei §üe .. - sır.tecı. Yolcu saıonu. 22740 

(2908) 

Emlak ve Eytam 
Satllık yah, arsası, 

Bankasından 
köşk ve koru 

Bofa.ziçinin en mutena. bir yeri1uf~. sa.bilde 82 metreye yakın cephesi 
ve nhtmu olan yaılı arsası ve arkasında miıteaddid ç.a.m ağaçları, bağ ve 
eşoan müsmtreyi havi koru içindeki koşk: ve müttemilıltı satılıyor. 
&as No: Yeri Kıymeti CillSı Me.sahası Teminatı 

c. 35 Üsküd&r Beylerbeyı 
J!!s. Bey'lerbeyi, Ye. 
H.a.vuzbaşı, Beyler • 
beyi Yalı cadde&. 
Es. 12, 13, 14, 15, 
Ye. 17-19, 17-lt, 
20-22, taJ 17-19, 

29609 Köşk ve mü.f- Tapusuna gö.. 5921.80 
temiJ.iitının re mesaha.sı 
21/24 H~ 38399.92 M2 

20,D 
Mevkii yukarıda yuıtı g'1?'i menkul peıeia para ile ve kapalı zarf usulae 

sa.tılaeaktır. 
Müzayede 7/5/Ml Çarşamba günu aaa.t 1• dıe be.nka.mız İstanbul şube

sinde sat14 konıtsyonu huzurı.le yapılaoa.k ve en yüksek teklıf edilen be
del ida.re mecliadnizın tuvlblne arzedllecektlr. 

İstekli ola.nJıann tubemiZden bir lira mukabilinde bir şartname ala. 
mk bu şartname a.hkAını dairesinde tanzim edecekleri teklif moektubu
nu aıaıe tarihi ola.n 7/5/941 Çarıamba günü saat on dörde kadar şube. 
oıd mÜ<i'Ütlüğüne tevdi etmeleri ve fla.dıı. iZ&hıaıt almak iBtıyenlerin şu. 
bemize müracaa.Uan. (2815) ................................ ·-··················---· ... ··--·-·-···--··-·---··--·· 

Son Posta Matbaua: Nf!ll'İ:rat Müdürü: Selim Ra&ıP Emeç 

S.UWSLERI: S. Raa. EMEÇ. A Ek.... UŞAKUGJL 
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HiKA YE 
(Battaralı 5 incıi «aylada) 

rak sörunü kestim: 
- Saçma ... diye söylend:m. Siz 

bu ~zelliğiniz sayesinde istediği
n iz bir delikanlıyı ~afese koyabi
lirsiniz!. Bana bak Reboza : İhtiyar 
Makı size hiç te layık bulmuyo
rum. Mis Redd, siz doitduğunuz 
zaman Mak 22 yaşınd:ı bir deli~ 
kanlı idi. Onun şimdi kabak çiçc
~i gibi açıldığ'ına bakmayınız!. •. 
Bu uzun zaman devam etmez!. Ta
bir caizse o şimdi ıkincı ,gençlığini 
yaşıyor. Yani pastırma vazı _gibi 
bir sev ... O zamanında bu işi yap
madı; şimdi ise bunun acısını fai. 
zile çıkarmak istiyor. Reboza siz 
bu isin olmasını çok mu istiyor· 
sunuz?. 

Reboza ~zlerlni kırpıştırarak: 
- Tabii istivorum, dedi. fü:~m 

bunu istiven sade ôen de~ilim k i. .. 
- Nikahınız saat kaçta ola

cak?. 
- Tam saat altıda . 
Ne yapmam lazım ,gelece~: nı 

derhal zih nimde tasarladım.. Ne 
olursa olsun Makı kurtarmam In
zımdı. Mak ,gibi iyi ve ciddi bir 
adamın. böyle bir kız karsısında 
iradesini kavbedcrelc ı.:lnnmış b:r 
tavuğa dönmesine müsaade etmi
vecektim. 

Kadın karakterine ve kadın kal 
bine vakıf bir insan sıfatile: 

- Reboza, dedim, Pinvada ho
şunuza ı?iden, güzel bir delikanlı 
yok mu? 

Reboza tekrar gözlerini kırpış 
tırarak: 

- Olmaz olur mu. ded i, tabi1 
var. Fakat ne demek istiyorsunuz, 
anlamıyorum?. 

- Siz de bu delikanlının hoşu· 
na gidiyor musunuz?. O bu işe ne 
diyor?. 

- Delikanlı benim için çıldırı. 
yor. Bütün ~n kapımızın önünde 
oturmasın diye. annem herj?\in ka
pının önünü ıslatmak mecburiye
tinde kalıyor. 

Kız içini çekerek ilave etti: 
- Fakat vann artık bunlar ma· 

ziye karışacak. 
Ben büyük bir ciddiyetle: 
- Reboza, dedim, si:: ihtyiaı 

Maka karşı, şu aşk dcııi.len histen 
bir zerresini olsun taşımıyor mu
sunuz?. 

Reboza başını sallıyarak: 
- Tabii havır, dedi. S iz kendi

niz de görüvorsunuz ki o suyu çe 
kılmiş bir limona benziyor 

- Peki Reboza, şu sevdiitiniz 
delikanlı kim?. 

- İsmi Eddi Bayiz<.lır. Krosbi
nin manifatura dükkanında tez
gahtardır. Fakat avda ancak 35 
dolar kazanmaktadır. Ella Noks 
bir zamanlar onun için çıldınyor. 
du. 

- İhtiyar Makın bana söyledi
ğine gıöre nikahınız tam saat altı
da kıyılacakmış!. 

Kız ı::özümü tasdik etti: 
- Evet. nikih merasimi bizim 

evde olacak. 
Sesımi tatlı lastırarak: 

alır, buranın sahibi ben olurum. 
Dükkana girdik. Dü kkfın sahi

bi Krosbiyi bir köşeye çekerek. 
meseleyi ona açtık. Ben bin d~ 
!arlık bir çek imzalıyarak ihtiya
ra verdim. Eddi ile Reboza saat 
beşte nikahlanacak olurlarsa ih
tiyar bu çeki onlara teslim ed~ 
cekti. 

Ben ,gençleri tebrik ederek. ıe
zinmek ıcio ormana ı:?ittim. Bir a
ihı C' kütüıi'ünP oturarak hnvatın 
aksiliklerini, ihtiyarlı~ı. kadın iş
vesini. fettanlığını düşünmeıt"e 
kovuldum. İhtiyar Makı kadın 
,şen-inden kurtarmış olduğum ~in 
bu arada kendi kend\mi tebrik et
tim. İht~r. kendine gelerek sır
tından o acavib frakı, ayakların. 
dan ruıtan iskarpinleri çıkaroıltt 
zaman, eminim ki beni, yaptı~m 
isden ötürü takdir edecekti. İhti
yarı böyle korkunç bir hnstalıktan 
kurtarmak için de~il bin doları. 
fakat daha büyük bir parayı feda
ya hazırdım. Fakat en ziyade be 
ni sevindiren şev, kadın karakte
rini bir defa daha tetkik etmek 
fır.>atını elde etm;s olma'l'dı. Ar
tık imkanı vok hic;bir kadın beni 
alrlı:ıt ama7dı. 

Eve döndüiffim zaman, hedıal
de, saat beş buçuk kadar vardı. 
Odadan içeri ırirdiğım zaman 
Makı, eski kostümlerini giym~ 
bir halde. salıncakta yatar 'bul
dum. Ayağında gene o mahud ma
vi tire coraplar vardı. Kucatında. 
cMedcniyetin tarihi. duruyordu. 

Gayet masum bir ed:ı ile: 
- Saat altıda nikaha gidecele 

hiç benzmiyorsun, dedim. 
Mak, piposuna tütün yerleşti

rerek: 
- Ha, şu mu, dedi. nikah saat 

beşe alınmış. Bana, n " kabın altı
dan beşe alındı~m bildiren bit 
tezkere ~önderdiler. Simdi artık 
hepsi bitti. Sen bu kndar zaman
dır nerede idin, Endi?. 

- Sen bu nıkah hııkkında bir 
şeyler işittin mi?. 

- Onları ben nikahladım. Beni 
sulh hakimi seçtiklerini ben ~anıl 
sÖ'•:lememiş mı idim'!. 'Papas. ak
rabalarından birini ziyaret için 
sehre gitmişi . Papasın vokluAun
da kasabada nikah kıvrne.ıta sall
hivetli yePane adam ben olmuş o
luyorum. Es~n nikahlarını kıva. 
cağımı bundan bir av önce Eddi 
ile Rebozava vadetmic:.tim. Eddi 
cıalışkan bır cocuk. Çok yakında 
miistakille n bir dükkan açabile
ceğine çok eminim. 

- Evet ben de emin:m. dedim. 
Mak. pipasunu içerek: 
- Nikah merasiminde çok ka

dın vardı. dedi. Fakat doğ"rusunu 
istersen onlara karşı nasıl bir mu
amelede bulunmak laztm ~elece
ğini bilmiyorum. Kadın islerinde 
senin kadar tecrübeli olmadıitıma 
ilk defa olarak üzüldüm. Sen ikJ 
ay önce demiştin ki. .. 

Ben sert bir eda ile: 
- İki av önce demiştim. fakat 

şimdi böyle bir şey söylemivo
rum. dedim ve duvarda a9lh du
ran \lıncovu indirmek icln f'limi 
uzattım . ff mın" Ali E<Uz 

- Sevjri.li Reboza, dedim, beni 
tl:J .. lrfltle dinlPvin!. Sııved Eddi 
Baylızın bin dolan olsaydı - fakat 
dü <:ününüz ki Eddi bu !tadar bir 
nara ne müstakil bir dükkana sa- Amerikan husus·yetleri 
hib olabilir - E<ldi ile saat beste 
nikahlanmağa razı olur muydu- (Ba.ştarafı 5 inci aayfadaJ 
nuz?. lın muayyen bir yüzdelili nisbe-

Genc; kız bir dakika kadar dik- tinde hesab edilmektedir. 
katle bana baktı. Bu ~ibi vaka- Simdi bu tafsilatı aldıktan son
vide kadınlarda adet olduihı üze- ra delikanlının neden bana refa
rP. eenc kıı;ın kafasında b;nbir kat etmek istedi~ini anladım. 
düşüncenin camıstıibm derhal Bana izahatı veren satıcı tıs 
farkettim. Reboıa en nıhavet: beni kasaya kadar ı;ı:ötürdü. Aldı-

BI d 1 mı dodı'nl.z' dı"ye JC..m mantonun ve dix.f'r mail - n o ar . - . . . "'' 1<: 
sordu. Razı ohıvorum ücrf'tlerini tesvive ettim. 

_ Su hald" Eddive ırldelim. bu Bundan sonra mahud 
isi onunla da konusalım. mo <:alnnuna> P.ird"m. 

Krosb nin dükkanına. ıtiderek Kavalyem pasta. sandviç 
Erlnivi sokağ'a C'aITTrdık. Bu vüzü kıstırmakla mewldü. 
'-a-fifre cilli. l?ilz.el bir delikanlı Nasıl tıkıştırmasın ki. epey pa 
idi. Teklifimi işittigi zaman kıpkır hPlıva ~atın al<lı~•m bu manto on 
mızı k"c;ildi: zengin bir konsomasyon ha 

_ Bin dolar için?. Saat beşte?. bahşediyordu. Meğer bekleme sa 
Bu adeta b ir riivava benzivor. Ri- lonun<la ne kad:ır da çok ckoca 
ca ederim beni uvandırmavJ- varmıs?... Delikanlı beni ı:?Örn 

,...
1

71 . Siz herhalde Rrbozanın Hin- ce utandı Ben na?:'kane b"r suret 
distanda para kazanmıs zenırin te kPnrlisinp selam verd"kten son 
amcası olacakSlnıZ! . Ben bu bin ra mağazadan ayrıldım .. • 
dolarla Krosbinin dükkanını satın ___________ O. T. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Bir aded Dizel elektrojen grubu alınacaktır. Pazarlıkl~ ek.sıltmesi 28/ 41 
941 Pazartesi günü saat 1:> d.e ç.ın-ıkkalede askert saıtı.n alma kom.syo -
nunda yapılacaktır. 1'ahmin bedell 15'.oo_<> lira, k:8-t1 _temln~tı 2250 ı.ra.. 
dır. Evsaf ve şart.name& tomiQOilda ıörüliir. Taüplerın bellı vakitte to 
misyona gelmeleri. t2214> (2906) 

** 39 060 ııra 85 kuruş teşlf bedelli bir tedNllt bônuı lnşuı 
zarfİa eksiltmeye konmuştur. İhale&l 25/4/ 941 Cuma günii s~at. 16 
~ki.Şehirde askerl satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliblerln k 
nunt vesıkalarile teklif mektubla.rını ihale saatinden bir saat evvel k 
misyona vermeleri, ak temınat 2929 lıra 56 kurU.Jtur. .2258 _ 27P.6• 

** Keşif bedeli 54,507 lira 36 kuruş ol a.rı Bandırmada bina intası pazar: 
!ıkla yaptırılacaktır. İhalesı 18/4/941 Cuma gtlnll saat 14 de Ankara 
M. M. V. Be.tın alma komisyonunda yapılacaktır. Kat1 teminatı 1951 . 
r a keşfi 2'15 kurut& mmia}'ond&D ali.DK. TaliDlıerlA belli ~ 
ona gelmeleri. &Dil - 18219 


