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Alman-
. Yugoslav 15 ma1J~sta tatil olugor 
harbi bek 

leniyor 
A11ka1a 3 ( A.A.) - Haber 

aldığmıım 'göre, maarü vekilliği 
1940 - 1941 ders yılı resmi Ye 
hususi müesseselerdeki tedris 
faaliyetini 15 mayıs 1941 tari. 
hine kadar bitirilme.si için aşağı
daki husustan !;::. rarlaştn 
alakadarlara tebliğ etmiştir: 

Maarif mUdürlUğünde toplanan mUfet
tişler imtihan D rogramıarını hazır,adı 

-

Almanlar 
Yugo.slav ordusunun 

terhisini istiyor 
-o--

1 
Bütün Alman'ar 

1 
Yugoslavyayı 

terketti 
Londra, s (A.A.) - Tı!l1.es .ga

zetesinin Belgrat muhabırı - u
goslavyadaki vaziyet hakkında 
şunları yazmaktadır: 

Yugoslav) a ile A!m~nya ara· 
sındaki münasebetlerin buhranlı 
bir s'.lfhaya gırmesinin yaklaştı. 
ğı aşikardır. Alman raporlar 
Belgrattaki Alman elçisi B. yon 
Heeren'in yeni Yugoslav hUkfl
metine şu üç talepte bulunduğu
nu göstermektedir: 

ı - Zuhur eden hadiseler içi'l 

ı - Biitün ilk okullann ders 
,.e imtihan fa.;.liycCeri 15 mayıs 
1941 tarihine kadar bitirilmiş o
lacaktır. 

2 - Orta okul ve liselerde ve 
öğretmen okullarında 16 nisan 
~kşamı derslere son verilecekti . 

3 -21 nisanda lise bitirme im 
tihanlanna ve 22 nisanda· orta 
okul eleme imtihanlarına başla· 
nacaktır. 

Türkçe eleme imtihanlan 22, 
tabiat bilgisi 25 ve matema.ik 
26 nisan tarihlerinde y4.pılacak. 
30 nisanda da orta okullann söz. 
lü imtihanlarına başlanacaktır. 

(Devamı Sa . ..& ~ii. 1 de) 

Hırvat Lideri 

Mac ek 
~ye. ·· ı·· k· 2 - Yugoslavvanm uç u pa 
ta i:tihakı~ın tasdiki, 

(Devamı Sa. 4 sü. ! ele) 

Yugoslav batvekil • 
muavinliğini kabul ettı 

Bclgrat, S (A.A.) - R~me~ 
bildirildiğine göre, Hırvat lıden 

·-----------~11 Mac;ek Yugoslavya Başvekil mua
vinliğini kabul etmiştir. 

Bu haber Maçek ile Hırvat U· 

r 

Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yücel. ilkokul talebeleri araaında 

Afrika Cephesinde 

Meiso iş
gal edildi 

İngiliz tayyareleri 
beyannameler atıyor 

Amerika 
ltalyaya nota verdi 

Ruzvelt 
ltalya ata§eıinin Ame

rikadan alınmasını 
istedi 

intihar tden Macar BallWkili 
Kont Teleki 

Macar ıa,vılllll 

iNTiHAR 
ETTi 

&,vekil bıraktığı mek
tupta aebebini izah etti 

Bardosi 
Batvekil tayin edildi 
Budl&~te, a <A.A.> - Röyter. 
Kaur Baıveldll Kont Telek!, seoe. 

intihar etnııı ve bu &abab ceaedl oda 
85Jlda bulunmUftur. Bırakmlf oıdııaa 
mektupta, bqvekll, güç ve bedm.ll 
vazifesine devam için kendia!nde 
kuvvet görmedftlııl blldirml§Ur. 

Yunan • Yugoslav 
Jaaı:lal ı ı J _...~~r~~~MiiiıPlM..-~I 

;;;--veldll K0tuti9 w Aprlt umu
mi kitlbi Krunoviç'in yaptıkları 
konferanstan sonra tlldirilmiftir. 

ttetva '=ıtf.•~-~ ........ b • ti1fllit'j tariaba- ' 

.Bll§Vekilln lntib&nnı giz11 tutmak 
içlu bazı teşebbüsler yapUmlf 1le .. ,,,,,,., ............. .. 
HablP. tolr derla bir tesir bur! et 

200 bin 
inQiliz 
askeri 

Boston 3 (A.A.) - D.N.B. a-
' jansı bildiriyor: oVo 

Boston radyosunun blldirdigıne 
göre, lngiltC'renin Mısır ordusuna 
mensup motörlU kuvvetler 'e 
müteaddit piyade tumenlerl Seli
niğe <,:ıkarılmıştır. Bu kuvveti~?' 
Yunan - Yugoslav hududu is . -
kametinde ilerlemektedir. 1n~!~ 
kuvvetlerin1n mevcudu 73.000 ış 
tahmin ediJmı-ktedir. 

United Pres bu haberi tamam· 
lcyarak Yunan• - Yugoslav budu-
d d haftalarda tahııit olu-un a son 000 ilii 
nan İngiliz ordusunun 130. 
200.000 olduPıınu bildirmektedir. 

-·-
Suriye hUkOmeti 
Reisliğine Halet Bey 

getirildi 
o 

Berutta 
Kanııklıklar oldu, 

iki kiti öldü 
Beynıt 3 (A.A.) - D.N.B: 
Fransa~m Suriye yUkselı: koml
rf yeni hükumet reisliğine Ha

~~ Bey Alam'ı tayin etmiştir. Ha
let Bey kendi arkadaşlarını biz· 
zat kendisi tayin hakkını haiz bu 
ıunmaktadır. 

(Detxımı Sa • .6 8iL .6 te) 1 

iki muhtekir mahkeme 
kararından sonra kaçtıı 

Baltıı .. alra•ıallail 
llorll•r• 

Musavva düş
mek üzere 

dan bamdan İtalyan vapurları b&
diseslne kanpruş olduğundan do -
layı İtalyanın Amerika deniz ata. 
ıesinJ derhal geri alma811lı Jete -
miştir. 

Reisicumhur Ruzveltin emirleri 
Uzerine hareket eden hariciye na· 
zm Hal bugün İtalyan bUyti.k elçi
sine bir nota vererek deniz atqe.. 
al amJnJ Alberto Lals'Jn derhal 

(Devamı 80. 4 ri. .& te> 

mahieme tevkiflerine ve mu
Dün asliye ikinci ceza mahke- mbak11'emenfn de şahitlerin celbi için 

klfl rine ka- k mesi tarafından tev 0 ta bqka bir güne bıralulmaama a-
rar verilen iki ihtiklr maznunu k - rar vermiştir. 
cir mahkemeden çıkar çıkmaz a- Ancak polis refakatinde dışan 

lnc111iz k-uvvetleri tarafındaıı i8aal edilmek üzere bulunan 
Afıı8avva'nın ta11vare ::n alınmış bir resmi • .• 

Iabalığa kanşarak kaçm:ıaı:~bur çıkarıJan Yako Bahar ile Abdul· 
. 'Bunlar, Zindantapıam ~ Abdul- lah birdenbire kalabalığa kanp-

Yako Bahar ile yine nalb rak firar etmişlerdir. 
!ahtır. tzınlr- Vaziyet zabıtaya bildirilmiş, he,r 

Yako Bahar geçenleTdı:. almış ild mevkufun aranmuma girftiı
den kilosu 28 kuruştanbdu~aha sat- mlştlr Dün bundan başka aynı 
ve bunu 34 kuruşa A . fihifJ bir mahk~ede, Şebat Semarya adm-

Tramwarıarta una n ütarma blletler 
Bugünden itibaren 

tatbik edilecektir 
mış, Abdullah da Uzen~e zincirle· da bir tütilncll, 5 kuruşa satılm~ Tramvay idaresinin hazırlamış 
kllr !Uive etmek surctı e 1 sı li.zmı gelen makarayı 15 kuru- olduğu aylık kamelerle aktarma· 
me ihtikar yapmışlardır. her iki şa satmak suçundan tevkif olun- lı biletler bugünden itibaren tat. 

DUn yrpdan duruŞlll&Y~una sap- muıtnl'.;.--·:._ ___ --:::::======;;:::;=;::;::;;;;;:- -tacir de suçlarmı tevil yo ;;.. 
·::...=...:.::=.-----:::::::::::::;;;;;;; •••••••••••••••••••••••••• 
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MEFKUR E 
· Milli, aşk ve his romanı 

1 L!~!.~~.~~~~!.~~!~~!~!.~~~~. -~~~!t~!~~Y! .. ~~~~!!'.~Y.'~~~ ... 

bik mevkilnc konacaktır. Karne al· 
mak üzere müraoaat edenlerin mik 
tan dün öğleye kadar 200 kişiye 
balig olmU§tu. Aktarmalı biletlere 
gPllnce; aktarmalı biletlerin kul
lanma tarzlan tramvay arabaları
na asılmıştır. Aktarmalı bilet Uııe
rinde tarih bulunacak bir gün için 
muteber olacaktır. Aktarmab bi 
Ietıerde birinci mevki 11. ikinci 
mevki 7,5 kunl§tur. ütanna ma
halleri; Şifli, Hamam, Taksim, 
Karaköy Beşiktaş, Orta.köy, Emi· 
nönU, Sirkeci, Fatih, Aksaray, Be
yazıttır. 

Aktarma bileti alan yolcu gide
cetı lstanyondan evvel bi'l' ista.e
yona fndJğJ takdirde biletin hUlt· 
nU kalmıyacaırtt? 

mfftll'. 
Budıl)IC!ltc. a (A.A.J - Of1: 
Otopei aeticeatnde Kacar tıqye 

Kont Teleklnin lntlbar etmı, olıQQll~ 
nun teeyytıd eltigt :resmen bil 
mektedlr. 

Badıapette, 1 (A.A.) - Kcıteveırat 
bqvekll Kont Telekl 1878 aeıDe111114fı.;J 
Katolik bir aileden ~Uf Ye 

ıer mektebinde oku~tan IJOlll'a ~ 

dapeıte Unlverslte81nde hukuk, ~ 
ratya ve aoeyolojl tah.sU1 7&PllUfbr.. 

(DfNamı 8a. .6 ri. 3 diJ) 

Günlerin Pefintlen: 

''Ebcad,, ın tefsi · 
Nureddin Hocaya aıormaoıar: 
- Şu "Ebced" neye Y8n.r, cle

nıifler. 
Hoca cevap venn1t: 
- Bu, her halde bir dU. • 

J cak. Fakat ne ölUye okunduiuna 
gördüm, ne diriye!" 

Hoca merhumun bu litlf'-··-·
telmib olarak llUUIUa teYleri .,, 
rapça Alfabenin hartıerini bir Y9'l 
re toplayıp okumaktan ibaret 
"F.bc.ed" e bemıetiyorlar. . 

Bununla be'l'aber manaaı ~ 
yan bu "Ebced" 1 vakWe tef• 
eden bir cerci boca çılanqtır. aa; 
masanda bir köye giden bu ~ 
efendi köylülerin kendiame ~ 
mmdan memnwı olmamış. Aqam 
lan kabU yemekten b~ .-. 
aanmış. İma ve ifaret ile de 
ni anlatamayınca bir gUn V.
çıktığı zaman dinllyenlere: 

"Şimdi alae ''Ebced" in tef8lıtlll 
ultuyacağmı,, demiş ve ti)yiece 
vam etmif: 

- Eb8ed - Bu köylWertn 
lağım pek çek! 

Hövvez Bunlar hocaya 
etmeeini blbnez ! 

Hotti - Hoca kaba.klan yut#! 
Kelemen = Ben bu ite ıeı.. 

mem!,, 
İşte bu suretle köylWerl ,_, 

getirmiş. 

GörülUYor ki "Ebced" hem ~ 
bir ite yaramıyor, hem de pek -
işe yanyor. 

''At binenin, kılıç kupnanm ,, 
dedikleri gibi mahir olan adam • 
llnde en manuız teyler muıı. 
myor. Harpte donanma da 1ı6ylt
dir: lngiUzlerin elinde ~ ı mııı 
m~ bir harp stWıı&r: ı.n 
tt.lyMiarm elinde .._, lwe ,.,. 
._... ........ R&tenn'!ıD· 

.u.~ i.ı..: · . ~ 
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1 Radyo uazetes~ 
-~· Kont Teıe~ı..'a,rm 

in ınart 
Gllnlln en fa- ,, .;;.ıılı haben 

~udur: Macaristan B~veklll Kont Te. 
lek!nin fUc'eten vefat ottıgt haber ve
rllrn":' 11.ı:::. 1.Allldrıı radyosu, l'eleklnın 

eceli il oıma:;ıp lnUMr ctUğlni bil• 
dtrmes!dir. Yııpuan muayeneue bu ci· 
het rc=meıı tesblt olunmU§tur. 

Bu mUhlm ha.dısenlıı aJ<iBıerlnc inU. 
&&r eallebillr. 
Yugoıııavynya kar§ı ikl mihver go· 

~tc ve radyolannm hücumıarı devam 
edı> .> Alman radyosu Sırplar tara• 
fmdan yapılan mevhum zuıumıerdcn 
bahsediyor. 

.Berlin radyosu söze şöyle ba§ladı: 
- Sırp köylerinden gelen muhacir

ler, Sırpların yaptıkları fena muame. 
leleri, ;>apı.an yağmalan ve yangın· 
lan anlt.tıyorıar. 

Halbuki Alman radyosunun mevzu· 
~u bahsettıği köydeki Almanıar rcs· 
men lrtltiln söylenenleri ya.anlaml§tır. 

Alman radyosu, bu haberlerden 
onra "Fakat HırvaUar bu hususta 

Sırplarlıı. beraber deg.ıcUrlcr. Geçen 
lıa.rpte Alman saflımnda dbvU§en 
HırvııUıır, Polonyanm vttz.ıyetuıı dil§ 
mek lste:nez.ıer • ., 

.A.nla§ılıyor kl, Alm!mlar Svetkovlç 
hUkllm Un! bu sureUe korkutarak Uç. 
lU pakta glrnıeslnl temin et.m!§Jercllr. 
Yenı bUk!ımct, Yugoslav lsUklDJındeıı 
h ç bir tedakArlıkta bulunmamaya a· 
ınk~ <ılduğWıu bildirllmekteclir. 
ttaıyr.ıııarm dnha lhllynUJ davran• 

• ,ı Mly enlnekteı.tir. ltıılyn, bir mu· 
ıo çıkm;ı~:oı ı.stememektcı.tir. 

ı ı;.nkll o takdirde ArnavuUuk cephe.. 
.d ır.O:kUIAt ba§lıyacakt.ır ve bu 

lt.a &nlar için bir tel.Aket olacaktır. 

lta ya, bu yüzden Almanyayı tazyik 
tm kteclir. 

Hm\'AT - SIRP lJn:1LAFI 
Yo .... .ıuıc. 

Hr.vatlarla Sırp ar arasın;ta lhtllM 
çıkımunıştır. krıu .. k mec ls.ıne seci.en 
uç Aı:ac.ıan Diri !Lrvattır. lLrvat li

r 'tas k te bugün Belgro.da gele· 
Itır. 

Yugoalavyanm Moakova elçi& Gab. 
rllovlçln hnrlc\ye nazırlığına getlrlle

ği .sö.}lenmektecllr. Gabrilovlç lfa. 
ova:l.ı t.l y dırmlf bir dip· 

lomattır 

mektc11r. Çünkil ı;elen hablırter, Al· 
man kuvveUerln!., Macarl.stana ı;trdl.. 
~ın lldırmcl•t uır. 

UITLt;;Rl:-. ı-;ım 1 Ut~KLENtvOB 

B rll'ı Yugoslavyayı dol11. Hırvı· 
tistan namında bir devlet ~ıy r. 

HJtıcr, bugün son sözllnU eöyllye
coktir. Alman ordwan kumnndantan 
ile sıkı bir temast.adırtar. Ve Alman 
ordulan HIUerln emrinl beklemekte· 
dlrler. 

Romanyaya gelen Alman aakerıen.. 
nln Romen askerleri üzerinde bir lD· 
flnl uyıındırml§tır. Alman askerleri 
Roll'!cn askerleı ine mukabtı 20 - 80 
müı.ll fazla aylık almaktadırlar. Al• 
man askerlerine verilen para da Ro· 
manya t.azlnesinclcn verilmektedir. 

Bulgarıatanda uyanan endJ§cye ba§
vekil §U sözlerle tercüman olmU§tur: 

- Etrafımızda cereyan eden hA.dl· 
sclerln ıuunı c reyan edeceğini bllml• 
yon.ız. Bn~vekll Bulgar mllietlnln ve 
ordunun haLir oıaugu:ıu da 11 e et· 
ı.ıılştl.r. 

Mihverin hiddetine hede! olan bir 
başka devlet de Amerikadır. 

Amerlkanm mihver Ucaret 1'9mUe-. 
rlne vaziyet etmesi Mihver gazetele· 
rinl köpUrtmU§lUr. 

Amerika radyosun•m bUdfrdi#fııe 
g8re Mlhver gemilerindeki tayfalar 
gemileri tahrip için konsolOISlardan 
emirler almı:tardır. M.lhver gazeteleri 
ve radyolan bunun ahlakaızlık olduğu 
nu söyliyecek kadar ileri gltmlılordir. 

lnglll% ve Amerika radyolan da 
cevap vererek mlhver devletlerinin 
a.hlAktan balıaedecek vuiyette oıma· 
tlıklarmı söylem~lercllr. 

GENERAL DÖ GOL'1JN 
SEYAHATİ 

Bekarlık vergisi karşı-1 1 Hadıseer d1E1
njl 

, h"r 

d . ee •• ı 'Balkaıı,arda ~ f 
sın a ne nuyorıar veya suı..a k81 

H k k I d. k. : verınek sadece 
~ns~nı ~v~e!!ve ~!br!tmel< basıl bir 0üsün- manyanın ~lı~ 

k I" k~ I d Yugoslavyadak1 ~ıei•-:.1111' cedır. Evlenme ıçırı evve a ım an V.:::-rme 1 ır .. İtalyan sefirleri n~eJJ~ıYlf 
döndü; bu memleket da 

yükseleceği ve iyi kocaların na.:.ir ,. İtaly~ tebea.arı ~ J Bir kaç defa tazelenen "Bekar
lık vergisi,. meselesi artık bir ha
kikat olmak üzeredir. 

Arıkaradan gelen haberler be
klirlık vergisi hakkındaki projenin 
alakalı enclimenlerin tetkikinden 
geçmiş olduğunu gösteriyor. 

Çankm mebusu Sım ta.rafın~ 

dan hazırlanmış olan bu kanun 18-
ylhasma göre askeri hizmetini 
yapmış ve henüz evlenmemiş be
kar erkeklerle, on yed'slnl doldur· 
duğu halde evlenmiyen genç kız
lardan bekArlık vergisi alınncak • 
tır. Bu vergi a!li maaşlı veya c~
retıi memur, müstahdem ve yev
miye ile çalışan her sınıi bekfı.r 
halktan maaş, yevmiye, Ucret ve 
pan kazançlarının aenelik tutan 
Uz:erinden ve kazanç vergisinin yUz 
de onu· nisbetinde alınacaktır. r..a
nun lA.ythası evlenme çağınm so. 
nunu kn-k olarak ka.bul etmekte
dir. 

ANKETtYAPAN: 
Muzaffer Acar 

eşya sırasına gireceğidir. İyi ko- cekiliyor. Bununla be~ • ~ 
ca buglin kr ve gibi b1r şeyclir.. ni.lz vaziyet yugoslı ıoiP'"..ııı 
Kadın bu mecburiyet karşısında 1 ıyaıı 
evlenmek iste!le de aradığını bira- ve Yugoslav - ta . ıııııb•)'t~ 
gU;; bulacaktır. betlerinin kesilmesı lill b' 

Sonra beni bu meselede en çok aeğildir. Nitekim :ser ııı ~ 
la glrmi~. hedef!ni bulmuş olur. korkutan, tabiat kanunları ve ce- rı Almanya lle ltaIYe.Jl ce'"P' 

Bu itibarla vergi şeklinde icba- mlyct niı:amrnm bozulmııs:dır. Ka- kadar Yu~oslavy~d~~Jl bil° .. AIS 
u betslz dmlar böyle bir kanun olma!':ı dn miye ihtiyaç gÖS ~ eııııtP: n, fena, manasız m na.se , d klannı tevıt ... ~ 

bulurum. evlonmek ist1ve::ekterdlr. Fakat sorma ı .J 1'1J8~_,-. 
GALİP Bt:N'GÖLON ıı1KİRl ... ER!. kndınlar kanunda ewel veya son- Vakıa bu arada. arııtl tP 

Altıncı noter Galip Bıngöl şim- ra bu arzulannt ifşa edemezler.. ile Almanya ve ItalY caJı bit 
diye kadar şaka olarak dönen bu ÇUnkU .. udınlarda hepim' in sevdi- sebetlerini zorl~tıra yal<•' > 
haberin birden hakikat olmağa ği bir hicap vardır ve biz bunun kını şayıalar çı~U. rettı'1 
yaklaşmasının verdiği haı ret için· bo7.11lmasını asla istemeviz.. goslav hUkum(..~ neŞ ·atııtl 
de sualime şu cevabı verdi: Bu n!zamı bozan kadın belki çı· emirname ile bu şar;,~ ~ y 

_ Evvela bilmı}oruz, tu ka- kacaktır. fakat bUtün ömrUnce de zip etti. Yeni Yu~atl ~ ... # 
nun vergi almak için mi, y ksa ev. kocasından bir nebze hürmet gör- meti butün komşu arşı dO""ı 
Jeruneğl teş·ıik dmek ic;uı uıi ko· :nh·ecektir. manya ve Italya,•a k et~ o'. 
nuyor? Bu bilinmı>c' ... Açe dohru b.?' Diğer bir mesele de şehirleroc-- münasebetleri id8:~e b r ı:ı>~~ 
tahlil yapamayız ki bekA.r erkek ve kadın nUfusu rnindedir. Bunun ıçı~da f';~ 

_ Her halde evlenmeyi te§V11t nisbtlnin tesbit olunup olunmadı • evvel Berlinden ~l~'';ıırt' 
ve nüfusu artırmak için olmalı, ğıdrr. Teklifın pratik bir eda taşı- olan Yugoslav. el.Ç15(;ıder~ 9-

• • • aksini d!lılinemcyiz.. madığmı p,ö:;terır taraflarmdıın bi- m.;ı.nyaya gitmıştı!'-. c;erıtP' 
Uzun zamandanberl dolaşan şa.- Dedim. o zaman şu cevabı ver- ri de budur. Eğer bir ııehlrde be- Yugoslav Başvekılı JJ'l''ltl ~ 

yialardan sonra bJrdenblre haki- al: • ktır erkı>k mlktan hı> kar kRdm movıç taraf ,,da.n ~Uf111U!':..f 
kate yaklaşan "Beklrlık verg si., - Teşvik içinse, o taKdirde hr.ı miktarından azsa kocasız ka' met ne bir mesaJ ~ö rnU~' 
hakkında evvelA hukukçuların ne muvaffakıyet bence çok şUphell - kad'Jllar şehir. ş"hir dfvar · diyar Acaba bu mesaJ.Jll t Jg'T':.ı 
dllışllndilklerln! öğrenmeyi faydalı dlr. Evve!A kadınlan ele alalnn. dolnşıp koca mı al'a.8JI\lar.. u nedir? Buna da.ır "~ 

General dö Gol'ün K&hireye gftmea buldum.. Yaş haddi 17 _ 45 oldu~na g!Sre En mlih;m bir nokta da vazl··e- çık surette malunı~ttidl' .-A 
sinin rebebl anl&§ılıyor. !taıya.ıım Bu kanun teklifi hakkmda ne derhal aklıma gelen btr misali ııt- tini teklife uyduramıyonlardan alı· Yalnız vaziyette~ ıs 'bİ. ~::~ 
mağlClbiyeU llzerllıi! Fransız Somali.at dUgUndUğUnil sorduğum avukat tr- ze ısöyllyeyim: B!r kadın tanryo- naen.k verginin bUtUn cemlvet ta- biliyor: Dediğimız~ gı ııUJY-"' 
mevzuu bahaolmaktadır. Franaıs So· fan Emin Köscmihaloğlu toplu o- rum, qg yaşındadır .• Bu ka.dm 25 bakatarma S?öre nlsbetlcrlnln ne o· lavyada yeni ihtil~ dlbİ 111"'.t 
maıısı r;ımcllye kadar Vlşl hUkClmeUne larak ııunlan söyledi: yngmda dört çocuğu ile dul kal - laca~dır .. Bir amele ne bir ban- selefi olan zvetk?Vl~ "1111 11 
tAbl bulunuyordu. Anl9.§ılan dö Goı. - İnsan evlensin dJye emre- mış bir talihsizdir. Bu çocuklar • kerin mükelefh·etlerf onlan aynı leketin bıtarafltt!'~· J,r'ô! ti 
bı4ikA müstemlekelerde tertip etUğJ dildiği için evlenmez. çUnkU inııan dan biri şimdi yüksek tahsilini bi- arzuya icbar edemez. siva~ti Uzerindedır._tı:ırıı.flı 
darbelere benzer bir darbe ile burayı kurulan veva mline.!!lrı<;e bi,. tara- tirmek Uzeredir. nı;:;er sebepler Bir mPsele dana: Vergiyi öde- fnrk varr~. hu da b' Js ıııOJ~ 
elde "!dece-ktir. frna dlimen takılan bir ~let dC'fHl- bertaraf, yalnız bu QOCuğun gnıru yecek iktidardR olmıyanlar hak- cavilz vukm -3a silgJı ıııtlt~· 

Vl§ı hUkCımeU buna karşı tedbir aı. dir. Evlenmek bir çok am'Uerin anneslnln evlenmes'ne mani olmı- kmda nasıl tııklbat yamlacak., le edtp etme'Tekte ,..;\~_r 
mı§tır. Petenın radyoda btr nutkuna bir araya gelmesile emrivaı 1 hali- yacak mıd.r! Hukuki bakımdan vergi borcunu olmasına muka_bi.1 b~Ud f 
dö 0oış bUcum edecektir. Dö Golün ni alan mühim blr içtimai hii. lise. Erkeklere gelince: Erkekler a.· vermlyenlere cezai takip de yapıl- moviç kabinesının .,,(lrt'·it 
de radyo ile Petene cevap vereceği dir. Bunu' Uç beş kuruşluk bir ver- raııında da pa"raSr olmıyan genc;Jer maktadır. Şu halde bekA.rlık vergi- karar vermiş bulur""ı~~ 
muhnkkaktır. gf ile halle kalkışmak çok basit bfr var. Hayat esasen kolay bir da- sini verrııiyAn genç kızaln karakol vaziyet<.> ızöre h. ük~oerlill 

... , ta kanm Ro zt u .,,.~a dU3Uncedir. Evlenmek salahivetinl va değil .. Bu be• par ız gen,.ler, k k 1 u Ukl .ı h . ta ·n ...11 -a uo ma yare ....... " " nrn o s r ej·Jp apse mı a · General Simovıç 
1
• fllı;·-

.... ı. Be un dCSn ..w ı k t bu kendinde bulmak bir yuvanın nıi- veya yuva kunı.cak mali kudreti - d d -. erm09-. r e ece&•• a a · cagız... va.sıtasiyle gi'n rr old\11'' 
Yugo!'.:ıvyada skor! vulyet hemen nun re8Illİ olmadJğı bildirilmektedir. znnı vazlfecıJnf yüklenmek, mUştc- olm"Vtlnlar nasıl evlenirler. Çok iyi takdir olunmalıdır ki AlmEı.nyRvı mUmkUO 

81
,1 

emen umumi seterberllk halini aı.. Matauokanm ııeyahatinden üm\t e- rek ha~·ata esaslı bir dllzen ver- Bir Il""sele de bu yeni va:ıdvet· kadrn hiç hır zaman fakruhallnf Ö"t' tes~·ne uıJıf.'l'IA.ıc:.,fJl~ 
m t.r. HattA bugUn veya yarın umu· dUen neticeler alınamayacağı tahmln ;;~~P.vlet idaresi kadar .zor bir 1e tab ızse koca bonıasmm mcydıına 'w'llnnak istemez.. Bir 1,at bu tcEk"n ga~-t ~ 

1
; bntU 

mı setcrberllk 1l4ıı cdece:ı bekl ı>a edilmektedir. Halbuki mihver gazete· ~enç kızm annesinden kalan eski- r.leZ de Y•ı!: •sı·•V uJl 
15

til' 
. "-rl b ·-'-·t traf Sağımızda, solumuzda gördUğU - Ne r. emeli " 1 rl bo k .. isi 1 t ;;.. . • "Il .... lerl, aylaraan~ u ae,,....... e u:. L r e zup en·J ne yen yaTI ıo' niyetlerine rağm" ditıi w 

lsviçreye fındık da çok parlak neırlyat yapmakta idi· mia bir c;ok dilşUncıslz evlenmele- • ve ko~u.sunun kUpeıılnl yUzUğil - tecavüz edilirse ken.b 14 

1 rin ne gfbJ facfalarda, rezal"tler- Btr yanlrıs ki remnt ve!i.kalara nU taktı~ e"örlllUr .. Bu va?.fvet kar f ed kt' Bu jtı 1 
ihracatımız artb er. de k;arar krldığmı da'ma göı1iyo- kadar ....erdiğini görüyoruz: "tS'""da mahalle mUmessllterl 

0
_ .:?a ere ır. _.,,e!C.:.trı) AR.~AVUTL\ı"KTAKt SUKUN b• .. .. • veya su! ıa karar ve1.:;: }J1>" 

Isviçreye fındık ihracına de- A:rna.\'UUuk cephesinden gelen h~ ruz. Evlenmek, babUyar olmak, (MUstahdlmtn) vergi8i! Vakıa caklar bu kmn vergi verecek ik- lavyamn de~il. sadeı.-... 
vam edilmektedir. Son gUnle1'..e berlere göre ltaıyanlar eon günlerde bahtivar etmek fçindJr. yoksa rast c;alıştırdığı kimselerin vergisi do.. ttdarda olduğu hat.asma da dUı,ıe-

1
. ded' /~ 

ts;içreli ru•cılara lr~akoca mah· hiç b1r faaliyet göst01'emecllkleri g1bi gele bir in.sanı harcamak için de- layuı'le çalıştırandan çıktığına gö-1 bilirler .. 0 zaman ne olacak, bu nın e ın ır. ,d pdt: 
su.:

1 
l~rıt~den 500 ÇU\ial fındık ve. , derin bir ııUk~n ı~tndedlrler. MusoUnl ğil.. re (MUstahdim) demenin yanlt§lı· kız hanse mi atılacak .. Ya Uılibl SON DT?Nl'l 1l Efl 

rı mEıe ır. d azd ğrm 'b· niçin ııUkQt etmelıte ve hereketstz Bu dü~Unceler dolayıs'ledir ki ğı nihayet verginin mevzuuna ait c;ıkmnzsa "koca?" dip! mi yrılva- HUSUSIY ,t\ltd 
vve.ce e y ı ız gı ı, ben evlenme mevzuundan C\\" 1 kanun tarif'ne aykmhktan ibaret racak?. ' Bı'rka"' gu··n c~vel dOf'I ııtr.1,. Akçak f dk ah }" kalmaktadır. Bunun, her halde bir aile ahlakının bir aile iktıımdtya- k 1 F k t t1 ri ıt " oca m ı m su u, ec- k kti Y ' b.. a ır. a a essıcıen a ı ması. ve - - Blltlin bunlara nıihtıcn sizce ltnlvan ve lngiliz bdrbol 

'!...' • ı · · ·· "l mtı.nıı.si elma· gere r. ugos. : :.ı.· tının. hulii.sr. aile mevzuıınu · i ( k i) 'bl bl U fb' · .J n " 
ne .11 pbıya,sa ar .ıtyenı Byuenmı ısnurut-'·a- dlsclerln!n Alnıanyada olduğu gibi ı. ne eme " gı r m na~ nın bu verginin tutar tarafı yok mu- arasında ceery~n cdedefa oı~il 
mıye a.s ~nnmı ır. ur lendiren her şeyin tamam1le ha- alrnmnııı liızım g 0 lcn hu kelll"'leye dur? . llk :ıJ""'" . 
mahsullerinden bir parti de Türk talyada da bir tesir yaptığı muhak· zırlanmasını birinci eart olarak a- a~ıl (mUstahdim) dPn ayrılacak _ Bonce bir sartla bu iş doğ- hüsusıyetı va::. ecC 1' 
• Alman ticare~ anlıuımasınm !.aktır. ltalyan ordusunda bUyUk bir rarnn. hır suret vermek gerek... rudur. Eğer blltUn bekarlardan bu deniz harbının g tıı~idl 
fındık kontenjanına ait liste da. şaşkmlık husule getlrdiğl muhakkak• Eğer bUtlln bunlar hallo'ıırsa (MUstahdlmfn) dememeli, (mUs· alınaciık paralar, evleneceklerin içinde olmasıdır:. eseri ~ 
hılinde Almanlara satılmıştır. tır. o zaman mevzu kendlll~nden yo- tahr'IPmfn) dPmell. ·"~··--· .. _ , .• ~ ... , Bu, bir tesaduf ce 1'' fil !il 
Dig-~tanftanbwç~ndeh~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ Y~sa ln~li~ergc·~Jl'~ 

- --- içinde harp etmek 1 ıflJl el-
d·k UzerİnC t.:ı.lep}er gelmektedir. Levaşe Rayıya tekrar b&.§VUr- r ---:ııı---------------------~ D'van muahedeyi tamnmen tatbik USUl kCRfetm;c:lfI J., .P,ııJ \ ı 
Fakat hükumet. lsve<-e lisans du· T ı i o t .... 1 ı. ~.11 · ürh Deniz Tarihinden Yapraklar: c: n 2 esirin mntlaka ırnrbest bı- olar.:ı.k bir vaziye ... ta tt" ... v_ 
vermediğinden bu talepler karşı· - Yirmi dört Franm esirini rakılmasr.ıı şart koştu. Buna göre mişlPrdir? Bu husu; rııU•··r,r 
lanmama.ktadır. brrakm. Ben eahsan Manıilyadakl- - - - - - - - muka,•eJo taze?l?ndi. Fransı:r.lar da den bir şey anlanıe.l< derıı•~f'.t 

---o-- terin de kurtulmasını aize vaat ve ,.ekilin -"tl 1 K bl nl'lll • 
" "'' ı er. I!ll!. r zaman son değil. Anc.ak b~ ""·,r l';,. •• l'I 

Şeker saklayan bt\.kkal temin ediyorum, dedi. ceza y i
1 
r o ay •

1 
s ~, n 1 n ver d ı' g .. ı• s '1' z ! 

1 
ra eslrlerd

0
n mektun e:P-ldi. ~"r- b:ndo Tna,•J•:r'"rtn tı ttsl• ·~ Dayı cidden sevdiği Levaoenln hest b k ı kl _.. b ide ıW.ı-

adıl·yeyc verı"ldı· -rn ı aca nrı ven .... şark rlo- kavdedilmto;~i ıı. s"'r• t bu teminatı kargıamda oöyle cevap nanın k ı ı ... ha ,, 
!\!",.,..'11 a yon aMlua T.inclı e rın bir zırhlıları.. -:

11
e jl<I ~111 Fiyat mlira.k::.1::e komisyonu, verdi· vuruld kl 1 rd 11".:I' • u arını vaı:ıyo"' a ı. Bu ması. iu; kruvnZQr ,.,.e tı .,.ti". 

dUn de mut.ad toplantılarından - Levqe! •. Senin bUvUk ha- Yazan: y. Ragip O nen "'nnl estre va!'l•Jan ı>za vo crfa do'arınm bat:rıası f'."": 
1
.,1 ~ J 

biri .. i yapmıştır. brm i~n esirleri bırakacağım. A- ka-r d R · d nı .., ' 
3 . .., sm a ransaya sron i'ril"n !nrriJizlerin hedt-fleı:11 tı:ı1"8,'"' DünkU toplantıda mağazasm- ma sen de bir TUrk gibi verdiğin .. _ ,. şid 1 •ı· .... Hı t " ._, b ~P' 

..- ar ı •1ır u. >n omnan sonra di· terini. buna muka ' bİC bl 
da Uç çuve.1 şeker bulunduğu hal- sözU muhakkak tutmal'!ırn ?.. van 16<:ıt "C'"leeınde Framıava harp ve hat~:ı. Almanbtın · 
de bu huı:ıtısta ı"stenen be'-"'"'na- - Gxreceks!nfz! .. Bir aya var- tı~ tt' 'tU 14 _,.f'll ~ 1 ..,, u un e ı. ,, nnl'le-bat kes!MlktPn v.;:.ff'ıkıvet göste~-- ... ~ 
meyi ,·ermiyen bir bakk::.hn vazi- madan TUrk esirleri buraya gele- Fakat TUrk konıanlan bu alda- - Ama bu değlldJr ki Tllrk e- bir mllifrtot 80.,,-q 29 Frs>"ıııız ı::-e· ;:?," 
Yeti. görUcıUJmii~.tUr. Bakkal. bu cek, ben de ytızUmUn akıyla kar- tılmayı bir tUrlU hazmedememiş • flirler'nden vaz geçiyoruz .. Biz ft.- mı' · ,1 .,00 ir C • li te"b

0

t eiivor. d..J'e 
.. sı e , es "~R\'U manma Sı'mdikı' halde sa c;-- j, 'hareketi milli korunma kanunu- 6mıza çrkacağım ı.. lerdi. Gemisine atlayan reisler Ak· llcenapluc gösterip isteğinizi ye. S.:-<'tfrilmiş bulunuyordu. M 

1 
txıtl ~, 

na muha~if görüldUğilnden adli- - Görelim ... Levaşe.. denize açıldılar. FranSiz sahilleri- rine getiriyoruz. Slz ise bizim 20 se iize~ne r<ı mu 
yeye verilmiştir. Hakikaten yirmi srlln sonra Mar- ne ani baskmlar yapıyor, yüzlerce es'rlmizi vermiyorsunuz ... Sonunda 16S2 senesfntn tel"'muzımda bir m'lkln iktifa erle~__, 

s!lyadıın hnb0 r geldi esir alıp bol ganimetlerle Ceza)'i- zanı.rlı biz değil siz çıkarsınız... Fransız donanması Cezavir ön e ~ 

il l D . •ıı "'O 1 Tilrk esirleri serbest brrakdmış, re dönüyorlardı. Dayının bunlara Fransız donanması isted!ği esir- geldi. On beş J!'{ln kadar dolaş'Tl . V 1,.jJi.,iıl &r&ıa 3 "!i <:1 • geliyorlardı. Bir kaç gUn sonra bir şey demeye hakkı yoktıı. lerl alıp gltikten sonra divan altı nUmayig vaptı. 20 airustoe gecr.-af fktısat e... . ~-°"' 
D lt··am'arı Cezayir llmanmda bir Fransa: ka- Bu mralarda l~panvol kalvonla· senedenberi hediy~ listUne hediye Fransız donanmasından kaleye a· k"k)er• CT.:ıJ 

DD ~ .. dırgast görünürdü. :Muhakkak TUrk rmda b luııan yedi TUrk esiri kn- gönderen Holandalılarla b1r aulh te~ ha.cı!Pnr. 12 evliıle kıvlar hRVa te• "<Ulu .,,. 
fBWJ tarafı 7 mcitlf!') esirleri bunda idJ. Reisler, kor- yıkla kaçarken Fransızlar tarafın- muahedP.si yapb. Holanda her se- müııatt oı~ukca ilci taraf top ate. tktısnt Vekıli Jl~ilıtıtr"'~ 

neı,rettJğ1 Aö:ıler kendlne mahsus ısanlor nrkadaşlannı karşılamak U- dan yakl\Jandtlar ve küreğe ko• - ne vergi olarak halat, direk, ba- şi yaptılar. Hava bouiu~ından dün. ö~leden sonrauzeriJldl ..A 
f.Cdrler cleğtldlr. Bu rlklrlere ıtaı. zere sahile toplandılar... Sarılıp dular. Levaşe evvelce iade edil- rut ve gUlle verecek~ı Bu muabe- Fransız donanm""I çekilin gitti. -;e1ı>re1< cııti ic!er ~~41'~ 
yan ordnsundo.n çcldlmL5 olan \'e öpUşeceklerdi... Kadırgadan bir mJyen esirler meseleBI benli:; hal- de l<~ransızlar tarafmdan öğrenilin- BI Jr bl gul olmuştur. 'ktt!B-t 1,r;~ hali vazife başında bnh:nan ku- kayık ayrıldı, yava~ ynvnş gel!- IC'illmemlşkcn ortaya böyle yPni ce fena sarsıldılar. Bir yandan da r seneye " m ·"mıın g~ç- Vekil. mıntaka 1 ıı ,..:.1~ Y~ 

bi 1 ... h' d • k 1 ahi!! . d ti. Ertesi sene hq ltoa~r· la Frruı- H .. tu·'· B"'"'"'" 1·ı .. ver rı . ..ıı'IJö', • .., mandanla m 1 tfral. ettikleri mu- 1 yordu.... Nihayet sabile yanaştı. r mese e ç 11.masmı ıç ogru orsan arm Fransız s enn e ... .., .,•ov , ı:11~{) fil'". 
h~mkhr. Ilillıa.s a Alrnanlarm içinden kör. to.,al eli değn .. klf sa- bulmuyor, Fransa kralına mektup ynptıklan tahribata dair Ustüste ırz filosu vfne Cez ~·~ HnU,,,..., gö· zarları mUe-:se"e1E'f ·r 61,~~ 

1• ö ı ı ı ri.ln"IU V" 26 h11zl""tn nkcı'l-nı hnher- 1 t'!l;rt• il " tarilıl ile b:ışlı~·ıın so11 Al:d"nlz kat b7 tn cım tns!!nlar l''kb. Re- yaıarıı ... ı; .. e dl,.ordu. zarar Ar her tarafa yayı ıyordu. me~; knbu e A;,,Ae ... ıY 
u 9.rC'b el de lta.lvan harp nıo isl"r bıınlPO"Tfl vn .. ml\ Yn .ı .... + lıır. - 'r'l .. 'tlr>r lnt'kam rıı....,,.yt ll:.~P- l'>SO s .,,,siııd 0 11 eylfıldcı bir !11l7. h"I""'"'"' ~"M"'"' .... ~ 'PifI. R" "I b., .. •-::ı Vek·ı;., ... ,... ·r tDY' 

A d 1 ld ı B i i F ll ·1· C "' idi -,...:ı., ,...,. • ., irrl" hlr hl11tr•J"!r>t cl .. r · · k' ı'lc bl ı n·m en lcı~rne+!i u~snrlarım kııy· 1 ac'!lbıı ~Uzlerl mf aldan•vordıı I Bı•n· re ··n zere açı ·ar. u "n so- rnnCJ·z m ınessı •za\ıre gc . dır nrın •c.ot•t'3 ı ~ 
bettığf baldo lnı..~llzlcrln eu ltüçUk lar Türk reis ve konıanlarmdan nu femı olacak .. Vurulmadık sahi- Dayrnm hıızuruna c;ıknrak korsan- besi ol.mu.. Mczemor•a Davı ı"n yantlTI°'tlr. --ıp tı1f f(ıİ 
t has:ı.rıı u'Varnadıhlıın, '\C Afrl. bambaşka insanlardı: Mevcutları llmlz kalmıyacak! lann tahrfbat•ndnn acı acı şikayet geçmiı;ti, Bir c:ok klrns,.,lf'r FranQıı DUnkU e-Xrü<m'!E'ıe~ ~,....ıı ı~ 

ada bUWn tt:.Iya.n lmp:ıratorlu- onu bulan bu esirler Tunuslu bir Fransa kralından göyle cevap etti. Cevap olarak şunu aldı: konsoloshanesine hllC'um etti. Es· dettenberi Siime"'h~ ntfııT1 ~;JO 
rJdcn çıktığı n.nla,-ıl- kaç zavallı idi. Manıllyadakl Tilrk geldi: - Yirmi Türk esiri gelmedikçe ki Davının çok iyi ahbabı olan ih- lar nazart.:ı.rı t.,,.qfr ~rilşil 
sonra bu lsyankA.r- esirlerl yerine bunlar gönBerilmi$- - Böyle hırsız kor'3anlarla mu- mlicadeleye son verilmlyecektlr. !yar LeVtı.Şey:i hastal,ktan yUri.l- inlik tcv7i.,tı ;.,;rıi" o~ vr: 

f'ıklrler da.ha ziyade s:ıh:lsmı gc- tJ. Türk reis ve ko-:11anlan derhf\J kavele yapmak Fransa kralmm Aradan uzun bir zaman gec:me- yemiyecek halde tutup kale h<ther verilm~kt~fr. ted';t 
l teceldlr ,.e nllıny.ct İtalyan saraya kOQ'\rak Dayıva. gelen ~fr. şanrna liıyık değildir.. den Vire! ve Hayetden isminde burcuna çtkardılar ve orada bir to- Vekil, hnc>-lırı e Jf 
u1Junuo bir gU!l kendi lc;ln~cn leri anlattılar. Dayı divana main- ~vaşcı çok fena bir mevk1de iki Fransız mUmesslU daha geldJ... pun ağzına bağlayıp tonun fitillnl c1 .. ,.am e".iP,..Pktlr. '· _..tır:. 

ğtt, ar.un çökmesi ile.- hcra- mat verdi. Herlc0 CJ Fronsıı:'ara idi. Kendisinin konsolosluktan af· Bunlıır Cezavlrle Fransa ara.CJmda t J<>d'l K ı k d hU p 1 ] • ~r 1• ':I"' 
q eş ı er. onso o.s o a ar s. nrma ,f ::1 rH1 .. ~P • ıfı 

r fa tst ltalyanm da y ''1ldığJ karşı müt~1!ş bir kin beslemeye fını isteyip duruyordu. Dö Turvil evvelce aktedilmiş olan muahede-- nünivetine ve gnvrct.ine rağmen "kl\S,.~11 ,. ,.t ~ 
rWecokttr, ltalyaa mIJletbc hiç başladı. Levaşe Fran!!ız kralının isminde bir Fransız gemllerile C.:e- nln tamamen tatbikini ve her ne ·kurtarıı.marhğı 20 TUrk eıılr'nhı uğ· Be,,koz fnh~ ıırıi t ~-

ana,·atanı Jrnrtanıbflınell afdatr!dı~a. lıatanm muhaJckalı: zayire geldi. Esir ednmış Frans·z- şekilde olu~a olsun h1ç bir Fran· nına havRda daireler çizerek Fran drk, dUn mnkln"ve e 1'1f'lu1 ~ 
'n görttnUrde bundan başlca ç:ıre tamir edlleceğlnt binlerce i!.'tavroz- lan istedi. Dayı ve divan kendieini sızın esir edilmemesini istediler. sız gemilerine doğru uçup gitti. parmakları rnr""ı~n ıne O 
lmamqtır. 1 la temin etti, nıvan ,Pek gUçlUkle hllrmetle kabul ettiler. HattA ~- H~rlflerde utanma vok ! ... 20 TUrk amele bw~n bir tıa ~ut 

ASIM US )ııtzetırılabildl. tcdiği esirleri verdiler: esirinden hiç bnhis bile etmediler. <Devamı G no~aJ eifa yurduna yatırıln1 
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Kilosu 300 nihayet 350 kurup 1 n müdürü Nezilıiye de 150 ~ 
satılması 18.zmı gelen stok jela - sunu 700-750 kunı!P': • sa.ttıg_mı 
tinlerini, kilosunu 750 kun.ıştan sabit görmüş, kendısını 500 lıra 
satarak ihtikar yapmak suçundan para cezasma ve 2 sene de Yoz
geçenlerde Mliye iJrlneJ ceza malı- gada sürgü~ c~ıı_ma mahkfım et
kemesince tevkif olunan tacir Ra· miştir. Raşıt Sevılln suçu. teker
şit Sevıl hakkındaki karar bildi· ! rür ettiğinden de yarısı nıs~etin
.rilmlştir da para cezası 750 liraya, silrgUn 
Mahk~me Raşit Sevil'in ltalya- cezası da 3 seneye c;ıkanlmıştır. 

dan kilosunu 260-300 kuruşa Dığer suçlu Samuel Pa~o da 
mal getirdiği jelatinin Enver Ba- 25 lira para cezasına ve 3 gUn de' 
tur adında birine lOO kilo. Samuel dilkkıinmm kapatılmasına mahkftm 
Pardo adında bir kağıtçıya 50 ki- 1 f'diltnişUr. 
lo, ve İbrahim Etem JAboratuva-

Memleketimizden tran 
sıt geçen museviler 

Filistinden Şehrimize gelen mümessil V ~li~i ~i
yaret ederek minnet ve şükranlannı bıldırdı 

kalblerimizden hiç bir zaman si· 
linmiyecek minnet ve şükran his
leri bırakmıştır. Muhacir musevi
ler namına hislerimi7..i iblağ için 
tetanbul valisini ziyaret ettim. 
Duygularunızı ve teı;ekkürlerimi
zi kendilerine bildirirken fel&ket
zede vatandaşlar namma Kızılay 
için kendilerine takdim ettiğim 
bin liranın kmlaya yatırılnwmım 
temininl' rica ettim. 

Şehrimizden transit olarak ge. 
çen ve ekserisi I<'ili.~tinc giden Mu· 
sevilerin seyahatleri ve vaziyetle
:rile al8.kadar olmak üzere Fills · 
tinden şehrimize gelen Musevi mu 
hacirleri idare mUdllrU Barlas diln 
Liitfi Kırdan ziyaret etmiş, mu
hacirlerin memur ve alakadarlar
dan gördükleri hUsnU muamelr
den dolayı gerek kendisinin ve ge
rekse muhacirlerin samimi hisleri
ni, minnet duygularını bildinniş· 
tir. Bu duygularm bir ifadesi ola
rak kızılaya \'<'rllmek üzere 1000 
lira bırakmıştır. Bay Barlas gn 
zetecilere şunları söylemi§tir: 

"-- Transit olarak TUrJdyedon 
geçen Musevilerin hudutlarmız ve 
sularınız içine girdikten sonra gör 
dükleri fnsani alılka ve muamele, 

Bu milnasebetle vatandaşlan • 
mızın tirrk sularına. girdikten sonra 
tam bir emniyet havası aldıklarını 
ve gördükleri insani muameleyı 
hiç bir zaman unutmıyacaklarmı 
tekrarlarnn.,. 

Bay Barlas dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. 

Gümrüklerdeki 1030 çuval 
kahve çıkarıldı 

Piyasaya yeniden 1030 çuval 
kahve çıkanlml§tır. Bu kahvele
rin tevziine başlanmış, 400 çu
val Ankara ve havalisine veril. 
miştir. Mütebaki mallar, lstan
ibul ve hinterlantine tevzi edil
mistir. 

Bu 1030 çuval kahve. m&lfım 
olduğu üzere, bir milddettent .ri 
İstanbul giimriiklerinde bek1iyen 
İngiliz kooperasyon şirketine ait 
Kenya kahveleri idi. 

Ayrıca. on şehrimize Mersin 
deniz yolu ile 500 çuval Brezil. 
ya kahvesi .gelmiştir. Bu kahve· 
!er de yakında piyasaya çıkarı-

Ja.rak kahve pıyasası tamanıiyle 
genişletilecektir. 

it talimatnamesine 
uyacak müesseseler 

Ondan fazla işçi kullanan mü
esseseler iş talimatnamesi hUkUm
lerlne göre bu müesseselerde silı-
hi teşkilat vücude getirecekler· 
dir. Sthhi teşkilAt 17 mayıs tari
hine kadar hazırlanmış bulunacak
tır. ı 7 mayıstan sonra bu teşki
latı yapmıyanlar hakkmda kanu
ni takibat yapılacaktır. 

1 - Y.&Krl' 

Suad Gun Tconseri/ıirıp 
5

111t1at1nçe: 
Genç muaikl 

~~=ı Bar1ştaki 
:::~oo::s=:/ feyiz! 

. Suad Gün olın- Rusya. dünyayı ateşe veren 
diğlyeb. kad~ vkerdi- harp belasından, tbugün lçin, en 

ır ço... on- lml.k, ülkedir. Doğudan Asr.uım 
serlerde fevka- son kıyılarına, !batıdan da. Baltık 

Genç 11anatkar 18.de muvaffak ol denizine kadar uzan t.o kla 
Suad G"" muş ve sevilmiş an pra r 

.UD ı:zd üstünde tatlı bir barış havası e. 
bir saantkarmı ır. sivor ~ 

Son konseri için uzun müddet - ·ı,,.te· b ruı t ·· ·· h"" . 1 d - .....ı. • '!/ u ne yuzu suyu ur-
t~mben hazır an ıgı ve."'"" zengm mctinedir, kı 1\16skof alimleri, 
bır program hazırladıgını haber · lı - .. . .. k =., 
aldık ı~ gm on;ınu esen sır aıe. 

K~nser programında DOOe E- mını fethe ugr~ı~o.rlar. . 
fendiden, Udi Kanbur Hafız Meh- Geçenlerde, Sıbıry~ı . fil 
met Eşref merhumdan, Rahmi mezarlıkların~. araştıran bır • -
Bey ve Tanburi §..şık Mustafa ağa Y~· bu ta~ıı buz .. ~ola'bı~!: 
m~humlardan kliisik parçalar oku ?,iizlercc.. asrın çuru~~dıgı 
yacaktır. Programm ikinci ktsmı Mamut !ar bulmuş. mur.e! ~ 
hafif şarkıları ihtiva etmekte ve taşımıştı. . 
UçUncU kısım halk şarktlan teşkil Başka sahalarda da yme ıbu 
etmektedir mukaddes te.cessüsle çalışılığına 

Suad Gü~ programma kendiRi _ hiç şüphe yoktur. 
nin !bestelediği iki şarkı daha ila· . D~.n:. bi~ g~~e, Rus fil~mleri. 
ve etmiştir. Henüz duyulmıyan bu nın olulen dınltmek ugnında 
şarkıları ilk defa konserinde din- döktükleri alın terlerini ve bu 
letecektir. yolda attıkları adımlan gösteren 

Otobüs altında 
kalan çocu ' öldü 
iki çocuğa da kamyon 

çarpb 
Eyüpte oturan Hakkı admda 

birisinin 9 yaşında.ki oğlu Hasan 
dün, 726 numaralı şoför lsmailin 
idaresindeki otobüsUn altm<la. kal
mış, karnı patlayarak Etfal hasta
nesinP kaldınlmıştır. 

Yavru hastanede çok ynRa.ına -
dan ölmüş. vakaya müddciumu • 
milik clkoyarak tahkikata bruılnn 
mıs, şoför yakalanmıstır. 

haberler veriyorlardı. 
Ölmüş köpekler üstünde yıLpı

lan ameliyeler, 10 dan 40 daki
kaya. kadar süren bir canlanma 
kaydetmiştir. Ameliyat nasıl : -
pılıyor? Bilmiyoruz! Fakat ne
tıce müsbet görUnüyor. 

Haber. bu köpeklerin, kaza Je 
mi, yoksa. yıllarla yıpra.yarak 
damla damla eriyişinden 80Dl'8 
mı öldilklerini bildirmiyor. Yani 
''hayatiyet kabiliyeti", bu işte 
bir rol oynayor mu? Malum de
ğil ' .. 

Ama her keşif, her 2ki. ham
lesi. ba.~langrçta böyle ter dolu 
adımlar atar. Ayağa kallanadan 
önc-c, çok kere emekler. 

Bu son fen hadisesinin de bu 

yoldan geçip geç.nuyeoeği elbet 
te kestirilemez. 
B~. bom.ba.lariylc şehırleri 

cclıenneıne döndüren tayyareleri 
bir düşünün. ilk uçak, nihayet 
bır oyu.n~-tı. 'l'ekcrlekleri yer • 
den kesılıp biraz haYalanmak en 
büyük marifet sayılıyordu. Hele 
'2Manş". ı ~tlayışlnnnı insanb
gm yem bır zaferi saydılar. 

Bir şu daracık kanaldan ge
ç~i. bir de koskoca Okyanusları 
aı;ışı zıhninizle blc;ün. yirmi, o
tuz yılın ta.yyanye getirdiği, a. 
kıll&ra zarar, terakkiyi ka'Vl'art 
sınız. 

Ölüleri diriltmek meselesi de. 
belki böyle olacak. Şimdi, ancak 
kırk dakika yaşaWabilen bir & 
lü, umarız, ki yakın bır gelecek
te ikinci hayatına girecektir. 

F.skiler, "ölüm'' ü: "Başka bır 
cihana doğmak!" diye tarif e.. 
derlerdi. BUSbütün ayrı ınaruş
lara, ayrı teli.kkilere dayanan 'bu 
mistik izah, demek yarın bütün 
hlilyah ve vecidli tozlarından .,U
kiııerek herkesin görüp tutabile
ceği bir şey olacak. Hem dünya 
değiştirmiye de lüzum kalına. 
dan. 

Avrupa. bütül'l zekasını, bütüo 
ilim ve fen mirasmı, sadece "ö
lüm" ü muzaffer emek içın har. 
cryor. 

Barişta.n a}Tllmanın ne ılJii.. 
yük bir felaket olduğuna işte bir 
misal daha. Tevekkeli değil, §im. 
di amansız bir hınçla boğuşan
lar: 

- Biz, torunlarımız için dövıit
şüyoruz. 

Demiyorlar. 
Bilmeliyiz': ki yeryii2lü ancak 

uzun bir banşa lAytk olduğu, bu
nun temin edildiği gün kılıçlar 
kına konacaktır. 

Hakkı Süha GEZGiN 
Aynca Unkapanmda oturan Nu

ri oğlu 10 yaşında Burhan adında 
bir çocuk ile Küc;ükpazarda otu
ran Ahmedin kızı Ayşe de birer 
kamvon tarafından yaralanmışlar, 
Etfal hastanesine kaldtrılmtşlal' -
dır. 

GONDEN GONEI 

Suçlu şoförler yakalanmıştır. 

Diinkü ihracatımız 
Dün şehrimizden yapılan ihra· 

catın yekfuıu 380 bin liradır. Bu 
meyanda dün R<mıanyaya yer 
fıstığı, lngiltereye tiftik. Yuna
nistana balık, Filrstine lakerda, 
Jsviçreye fmıi*, Mısıra çevla 
aa.tılm.ıştır. 

~ewıertade 
Konferans 

Beşiktaş Halkerindea: 

1 

8 Nisan 1941 Salı gilnU alc§amı saat 
20,30 da dUnya ahvali mP.vzuu etra· 
fındn bir konferans verilecektir. Da· 
vetlyl'lerin Halkc\inden alınması rica 
oınuur. 

---
Kadın ve hava 

H avalarm ısındığına bakarak, 
paltoları bir taTafa atıp, 

yakalan fora edenlere pek çok 
rastlanıyor. Gerçekten bu 88De, 
sıcaklar biraz erken basml§ gibi
c'lir. Mevaimi olduğu halde o ka.
dar ,,.._ar da ~ ... Oe
c;enterde bir gazet~e ~ 
tıım. Bu seneki yağmurlarm ço
ğu, top tüfek dumanlarmın fasla.
lığından ileri geliyormuş... Eh; 
Balkanların ''Bllyük banıt f1Çml .. 
henliz patlamadığına. giSre, yağ. 
murun yağmadığına hayret et
memek laznn gelir... Ateş olun· 
yan yerde duman görülmez. Du
man olmayınca da yağmur yağ-
mıyormus. 

• 

Bunu geçelim. Lakin, az bucuk 
hararet bastı diye hemen palto
ları bir tarafa atmak, bil' ba.ln-

ma •'acelecilik" değil .nıidir? ın. 
aanlar çok defa, kU.çUk bir ümi
din belirmesi karşısında büyU.k 
hazırlıklara geçiyor; bazan had
di aşıyor; sonra, yine,' eski vazi
yetin birdenbire geri dönmesi il· 
.-riDe kilılkln, pipııaıı ve biraz 
da 1dmlarak •endfne gellyol' .. 
Bllbuea blribirJmizle olan müna
sebetJerfmiale bu hesapsızlığı. 
mız ne kadar çok göze çarpar! .. 
Bir kadmla taru§nız. Aradan ya 
rmı saat geçmeden, o kadmm ü
zerinde muvaffakıyet hasrl etti 
ğimJze hUkmederek derhal samı
miyetl artmrız... Derken, kısa 
bir mukavemet! .. Küçük bir tenı
leme ! . Olduğumuz yerde mık!!. 

-41-
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dun: 
- Neden, bu sua.li neden ba

na soruyorsunuz? 

Sakm Ta.biat da, bizi, vaktin
den evvel getirdiği bir yaz mev 
simine J.8.yrk görmüşcesine g&ı
terdiği bu sıcak iltifatlardan eon
ra, birdenbire ters ve keslWı bir 
fırtınaya çarpmasın •.• 

Hem de pa1tolarımm ~ 
ya.katanmızı fora ettiğimJz blr 
sırada... Dikkat! 

Fakat ne korkuyu gizliyecek, 
ne de alay edecek v&kit değildi .• 
Yukarıdan in.iltiler geliyordu ve 
bu iniltiler uza.drkça biz de ken
dimizi titreıneld.en menedeme
dik.. içimize garip bir korku 
girmişti. Kendime hikim olarak: 

- Fakat her ne olursa olsun, 
Markizin kolundaki bu yaranın 
nasıl h38ıl olduğunu öğrenmek, 
her halde faydalı olacak, dedim. 
Çünkü Marki bize istediği iza
htı.tı verebilir. Halbuki bizim 
biu.at hakikati öğrenmemiz la
znn. . . . . . . . . .. 

XIV 

Vakit pek geç olmuş. akşam 
yemeği saati çoktan geçmişti. 
Biz, bu derece esrarengiz ve ıs
tırap dolubir hava ile dolu olan 
bu konaktan çıkıp evimize git· 
ıniyc bir türlü karar verememit
tik. Halbuki bu saatte bizim mu· 
hakkak gitmis olduğumuzu tah
min ederler .. 

EsraT ıJe maceralarla dolu zabıta romanı 

Kanlı Bebek 
yazan: Gaston Löru Çeviren: M. ACAR 

1..;.;:;~..;.;~-------------------,----... 
lü sessizliği içindeydi. Bu ~ -
sizlik daha birkaç ~t evvelme 
kadar bizi dehşet ıçınde . tutan 
iniltilerden de <Hdla mil~ı~·· . 
Yarmı saattenberi Krist~ ıle 

beraber bir işle uğraşıyor, bıraz 
meşgul oluyoruz ama, ne on~, 

de bende işe r.evkle sanlaca.. 
~=l var. Her ikimizin de zihnin. 

biri.birimize açmıya cesar- · 
~ediğimiz fikirler koşuşuyor. 
Nihayet ben SÖZİİ açtım.: 

- Ya sız J{ristin, dedinı, Mar; 
. · rahat bırakJyor mu . 

ki artık sızı bi • --""-:..... "Ya · böyle r~~~ 

. ~nım.dive sormam omı bayre~" 
sız . ,J •• _,,,;ı.., bı r 
diiıfiirmüştü ! Biraz u~ ..... 
sesle: 

_ Beni de mi? Hem n~en ben 
bahsediyorsunuz? dedı. Yok· 

den -.t. .. rıdakinin hayalleriyle 

çup olmalı.. Çünkü bana karşı 
yaptığı hareket kibar olmadığı 
gibi biraz vahşioeydi de.. O ka
rakterinde sertlik görülmesinden 
hiç hoşlanmaz. Hakikaten Möe
yö Masson, böyle şiddet kullan· 
mak ta.raftan olduğu zamanlar 
Markinin yüzü hiç de güzel ol. 
muyor .. Diyebilirim ki sanki be
ni opmek değil de ısırmak isti. 
yordu. 

- Isırmak mı? 
Diye hayretle sordum. 
- Oh, dikkat edin Mösyö 

Masson, diye cevap verdi. $azlin 
gelişi olduğu için öyle ösyltıyo
nım. Yoksa ben vampirlere fa. 
lan pek inanmam. Fakat bütün 
bunlara rağmen Markinin o ha
liyle beni çok korkutmuş olduğu· 
nu itiraf ederim. 

Derin bir hayretle gözlerini 
gözlerime dikti: 

- Neden bu kadar bomldu
nuz Mösyö Masaon, dedi. Sua
lim bu kadar gayri tabii mi ki? 

- Fakat neden bana bu köy 
evimden bahsed.iyol'SUnuz? 

- Hey Allahnn. :Eğer bilmiı 
olsaydnn, hiç ba.hseder miydlı.ı. 
Bakın reginiz birden sapsarı ol_ 
du. Ne var bunda bu kadar te
laşlanacak. Bunu Marki bana 
söyledi: "Mösyö Benedik Ma.sso
nun çok güzel bir köy evi var. 
Sizi şimdiye kadar oraya davet 
etmemiş olmasına şaşıyorum 
doğrusu! .. " dedi. 

HiKMET MtlNtB 

Yırmı yıl evvelkı Yakıt 1 

Lt.nl 

Madam Bristol'ün 
Darülacezeyi ziyareti 
DUn Amerika rnUmeum atyast 

Amiral Brlııtol'Un zevcesi :Hada 
Brlatoı DıırUlAcezeyi ziyaret edere 
gördUğU e eri inUzamdan dolayı be· 
yanı memnuniyet etmiştir. Kadaı 

Bristol memnuniyetini DarUJA.cesen 
defterine yumıştır. 

4.4.1941 
8.ts Ajanıı 
8.18 Hafif 

parçalar 

8.'6 Konuının 
U.SS Mubt.ellf 

19.45 Ziraat 

takvimi 

Bizim planımız katiyen kendi· 
mizi burada saklamak değildir. 

,-----1 Esasen bu bize yakışır bir h~: 
ket de değildir. Fakat bu gıbı 
şartlar altında bizim bu konakta 
kalmamız lizmıdır. Her halde 
geceleyin bize ih tlya.çlan ol~k 
kimselerin bulunacaJ.ını tahm~. 
etmiştik. Sonra binsi gelse, Lızı 
böyle kütüphanede bulsa ona da 
pekfila verilecek cevabımız var .. 
Çünkü onlar bize burasını ~
siR ettiler ve bilJden iş ietedıler. 
Binaenaleyh gece yanlanna ka · 
dar kalıp çalışmammia ne malı· 
zur var sanki ... 

sa, ,, uncı. .,_ ıı. .:ı· ara-
burada geçmiş olan ~ı~ ase 
sınd& bir yakınlık, bır mun -
bet mi ··,..;;..-muz? 

- Sizin burada kalmış olma· 
nız ve k&lmakta devam etmeniz 
fevkalade garip bir şey Krl&tin .. 

- Sim niçin kaldığmıı evvel· 
oe d izah etmiştim, değil mi. 
Mösyö Benedik M388011? 

- Marki benim güzel bir köy 
evim olduğunu nereden biliyor? 
Söyleyin Kristin, söyleyin, Mar
ki bu nereden biliyor? Hayır, 
bayır Kristin. Benim bu köy e. 
vim, hiç de güm değil. bilai.kis 
çok beroat, çok kötü. Oturulamı
yacak kadar kötü bir şey.. Bu 
ev bir ormanm kenan ile, kara, 
pis, bQ.taklrklı sulan olan küçük 
bir gölUn arasına sıkışmış ber
bat bir şey .. Hayır Kristin, çok 
kötü bir şey benim evim. Seni 
ula oraya davet etm.iyeceğim .. 
Siz oraya gelmiyeceksiniz .. Gel· 
meyin .... 

prkılar 

1%.30 Ajana 
JS.05 Türküler 
ıs.zo Kanıık 

19.50 Kan~ıl 
prkJI· 

'!l).JS lladyo 

guetf' 
20.45 Temeil 
21.SO tktısa .... 
'?l.46 Salon 

orkest 
%%.30 Ajıla5 
2U5 Salon 

ke8tnl 

6.37 

l8,J7 
l6.1S4 
l&.38 
21.ıı 

4.33 

u.oo 
!'i.40 
9.17 

12.00 

l.8t 
8.16 

Çalıştığımız odadaki kiiçl1k 
portatif elektrik Iimbasını yak• 
mıştık. Şimdi koca Jmaak bir lS-

~&~~~silnü bir da-- EBki ~ .. 
ha tekrarlamadı ya?.. . 

Bir saniye tereddüt ettı, son· 
ra: 

_ Hayır, dedi, ben buna .ma· 
ni olmaık için ıiizmn}u tedbırle. 
ri aldnn. . . 

_ Doğru, ben de Markının .sı-
ze karşı tam bir dürüstliik ve 
dikkatle hareket etmekte oldu • 
ğunu g&1lJmımı. HattA konu -
iarken yUzUn11ze bile b8lkmJY'i1 
ceearet edemiyor. 

- Evet. her halde biraz mali-

Kıistin bu cevabı sanki ken
disini hakir görmüşüm. gibi üzü· 
lerek vermişti. 

Bu konuşmamızı takip eden ol· 
dukça uzun ve UzücU sük(ıtu yi. 
ne Kristin bozdu: 

- Sizin ha:kikaten gü1Jel bir 
köy eviniz var, değil mi. dos
tum ? .. 

Dedi.. Ben, bu suali hiç bek· 
1emediğim. için birdenbire şaşır. 

Ben böyle kooustukçao hay
retten hayrete düşüyordu. Niba.. 
yet: 

- Ne kadar garip bir vaziyet 
takındmız.. dedi.. Doğrusu her 
şey hatmma gelirdi de bu gel
mezdi .. Peki dostum. peki.. Hic 
merak etmeyin. Ben de ısrar e.de· 
cek defilim. 

- Peki. Marki bunu nereden 
bildiğini 8İJıe söylemedi mi? 

( DevtmM .,.., 

proırranı 

18.0S Radyo 
(8,ing) 
KllU'tıetl 

18.SO Çine fasıl 
programı 

19.SO Ajanıı 
2S.OO Dam 

mltzlğt 

Altın Fiyab 
Di1n de bir altmm fiyatı 2 ~ 

Un idi. 



• - nur ' Nllld tMı 
.. Yugöiiav haberler! Yunan-·Kra1ı 

Beklrhk vergısı (Baa tm'afı 1 mc;.1 ) .lngiliz hariciye nazınm 
k d 1 - Yugcelav ordUBUnUD ter. kabul etti 
arşısın a ne ıuı;~lavya efkAn umumiye- Atta.,. <A.A.> _ D.N.B: 

du~unuyorlar sindeki cereyanla.ra bakarak Yunaıı kraJI, İDıg11ls hariciye~ 'I tarziye meselesinin iımkAnsJz bir mı B. F.deıı ile lngiUs pnelkur. 
şey olmadığına hükmetmek ma;y be§.kanı general Dil'! ~ 

(Baa tarafl B ncids) 
lblt1!D evlenme m.ura!larma eka
btll eı'Jebilecek bir haddi bulur ve 
alınacak vergi evloıneceklere tevzi 
oluau.na, o zaman aehlr şehir, köy 
kay evlenme ~lan teabtt olıı
ııv " bunlara: 

- Evleninia ! 
IJmrl vcrilebillr. Evlenecek fktl

c!an olmıyıı.nlan evlemneğe cebre-
4ebllmek l.ç:in: 

- Al para. kur yuva.~ 
1>emelr lbmıdII'. SolU'a ileride 

ba Mrlepnelenlen huaule gelecek 
GOGU)darm, lefalete ujrayan bir -
lldrln iGtJma! sigortalarını dilşUn
mek vazifesi de cemiyetçe ele a
lnmıa.k lAımı gelir. 
%1'4V1K blKAN VEBHEKLE 

OLW 
!wntntn netrini lltemiyen blr hu

kukçu da bu mewu. etrafmda ou 
.cı.ı..ı 86yled1: 

- Evlenmeyi tefVlk için vergi 
almak bilmem ne dereceye kadar 
dıııtnıdur Bence en güzel tegvtk 
macldl lmkAn vermekle olur. Kar 
AQCI delil alleelnl. kendisini 'f&

mümkül'l old w gti Almanya den kabul etmift,ir. 
ile Yugostav:'1 arasında bir ade- Loadra, S (A.A.) - 'nmee P.. 
mi tecavüz pakmm taedikinin de set~ dlpioma.Uk muharriri ;yaı
münakqa edilebileceği kabul o- zryor • 
lunabillr Fakat ordunun terbi. Alman radyosu B. :Edenle gene-

. • . ral Sir Jon Dil'Jn yeni Yqoelav 
sı mevzuu'bahıs olamıyacağI ı..u- hilktlmetiyle mtlakerelerde ba 
hakkaktır. Yeni Yugoalav hükfl- I··---'- n-A B ,_ --.......: harici . tin dair , . "'-ı- ~ ~re e._ ... ta geldikleri
~ 11yue e .... yl#&&. Di bildirmJftir HJç bir tarattan 
beyanatta bulunnı&mJftır. Yan teyit ~ bu haberin Al
~ beyanatlardan anlalıldrğı- manlar taraf?ndaıı ld sebeple 
na göre Y1Jg081&vya bUtün. kom. 1f8e <>An-'- oıma. a....ı-ftu 
§Ulan ile imkln dahilinde dost- dır: ~ ... .........,. var-
luk mtınuebetleri idame etmi" ;:, 
taraftardır. " 

General Simovfç biT beyamıa
me neşrederek balkı sUldma dt>:
vet etmi3 ve Belgrat halkım ~
ri terketmekten ı&encylemiştir. 
Eu byan name çok faydalı olmuıt
tur. Çl\nldl harbin içtinap edile
mez bir hal olduğunu zanneden 
birçok kimseler şehri tahliyeye 
başlamış bulunuyordu. Gar:ar 
ve trenler hıncahmç dolmuştu. 

YUGOSLAV ELÇISl 
BERLlNDE 

1 - Eden'hı tam.vvurlan h&k
kmda maıaınat elde etmek arsı. 
811. 

2 - Böyle haberlerin Alman 
propagandalmm. Yugoelavlann de
mokrasilerle birlikte suikut ha
zırladığı hakkındaki Jddialanm te
yide yanyacağmm dDIWmtıe ol
mam. 

ingi tere 
flbıdlremlyen veya. kazancmda, ha- Berlı.., ~ ( A.A.) - Bir hUIAr 
~ bir istikrar ohnıyan, bu- st muhabir bildiriyor: 

İspanyanın ablukasını 
istemiyor 

tb iki yUs lira kazanut:en. yarın Yugoslavyanm Berlindeki elçi. 
hvncr yetm.lf bet liraya düşmek si buraya dönmüştür. Zavahire 
llLtlmal ve tehlikesine manız bulu- rafmen bir sureti hal bulunmaaı
un bho erkek pek tablt 1d evlen- mn imkln dahilinde oldufu zan-

eyi. yuva kurmayı dtı.şllnmez... nedilmektedir. Bilhasaa ftaıyan-
Hem eonra bu bir cemiyet, fçti.- lar anlqmava tara.ftQ.rchrlar. 

imal, Drtmadt durum meselesidir. Belgrot, ~ ( A.A.) - St.efani 
Jlemlekethı lktısadJ ıeviyeıd ytlk- ajansından: 
..._ o saman blltlln banlar km- DahiJl vuiyetteki karanmdık, 
Mtllncten hallolur. Benee bu ka- aef erberliğin atm11 olduiu nitl. 
.. un teklifi, lOmınvn.ıa hafif bir betler ve hUkilmetin bir gQna 
_,ey_&_. __________ , beyanatta bulunmamam vaziyeti 

laarif Vekilliğinin 
bir kararı 

' - Liae bitirme imtihaıılan 
!B mayıata bitecek ve devlet o1-
pııl1* ~tiha.nl.a.nna 9 mayısta 
~vak ve 14 mayıata hem 
tarta oku1larm BÖ~ il imtihanlan, 
.._ de li8e devlet olgunluk ~ 
t.fıh.tnlan bitmit bulunacakbr. 
6- OiNtmen akallm 811D 

1-.mf ~ imtihanlar! da 2'5 
1~ ve ıo mayıs tarihleri ara. 
~ yapdacattır. 

e
Mellekotullarmıla 8Dll r 

imtihanlarma 17 ni"Dda :'111 
" 15 mayısta aon veri· 

. J?iF aı..-utlarda bir tr 
nftua b9drisata devam olunacak 
"N aynı amanda kanaat notlan 
teebit edilel'ek 15 mayıata den. 
Jer bitirilecektir. 

7 - BittUn yil1nıek okullarda 
c1& her ttırlt1 imtihanlarm 15 
m&J'IS 1941 tarlhbıe kadar blti
rilmeıd için llzmı gelen tedbirler 

~ 
HAZIRLIKLAR 

Oıta tedris&t mi1easeseleri 
ID8&rK vekAletlnin karariyle 
~ 16 ıüaanda keseeekler 
98 imtilwıla.rma dertıal ıbqlıya. 
rat 14: maym akpmma kadar 
llma1 edeceklerdir. 
aı brara l~ orta, öğretmen 

wan'&t. ecnebi ve ekalliyet olrul· 
ı.n Wddir. 

Maarif mUdilrlilğilDde dl1n. u
mum müfettişlerin Jetirakiyla 

r.u~. ~tı yapılmıç ve hntiban 
~-~an. m&neyyis

led teebit edilm.i§tir. 
1...,.,. yarın akşama kadar 

~1111.ıL'& t.eblii edilmİI buluna.. 

btıtün bütiln vahimle§tiımekte
dir. 

Ofren!'diğfne g6re Alman h11-
killneti, Belgratta yalım bir 
maslahatgUzar bırakaca.ktrr. 

Bt'fM, 8 ( A..A.) - Stefani 
ajansmdaıı: 

Alman matbuatı, Yugtıelavya
daki Alman tebeasma kaı"§I ya. 
pılan flddet harekAtmdan bah
llel'mett.ıe ve Yugallavyada vui
,etin ciddi olduğu amretindekl 
Macar lllyuet ve m&tbua.t maba
flltnm ""t.aJeal•rm& ipret ~ 
1Mıld&11P. 

HARP,MUH.AKKA'K 
Nf1f1y<1f'lt, 8 (A.A.) - Belgn.t

t.aıı Nevyork TimeB gueteaine 
blldiriJdltinie göre, hilkfunete 
yakın mahfillerde, Y1J808)av-;a 
ile Almanya arasm.dakJ diploma
tik müzakerelerin bir c;ıkmaza 
girdiği ifp. edilmektedir. Del
gradm ~k dinlomatik ma.h. 
f"'ıllerince, vazi~ Umltsiz ve 
ha.rp gayri kabllı içtinaptır. 
:MAYNA ÇARPAN GEMtLim 

Btrlin, 8 ( A.A.) - Zağrepten 
Berline wırilen bir habere ~ 
Susa.k'dan Split'e giden 1300 ve 
1700 tonilitoluk iki Yugosla.v 
vapuru. çarşanba günil Adriya.· 
tikte maynlara çarparak batmıt
br. Vapurlann mürett.elJ&tı kur. 
tanhmftır. 

SON ALMAN KAFlL!Sl 
Bl1amt, 3 (A.A.) - BelgraL 

ta kafm1t olan elli kadar .Alınan. 
Y1JgQ8lav h~et merkezini 
dertıal tedı:etmıek için tıu sıMla.b 
Berlinden talimat almıft.Jr. Yu· 
pavyadüi Alman elçiliğinde 

yalmz ~ De ataee
mlilter kalaelllrbr. 

Belplıd. a (A.A.) - ıımt,.u meo
ımı ac tanare dGD .... t ıı..ao • oe. 
DUlıl 8ubiııııta1tdakl 'Oütlp baw. 
...,... blrtDde UÇlllQltw'. y..,... 
IP1a llaft dl.fi batarJ8ılUI dedla1 
at.et 8f9lll " alert ftri!mJftlr. Ta,
,areler meobG1 bir tıııımaamııı• .-Jr. 
JafNlllaıdlr. 

Matsuoka 
llomadan ayrıldı 

Loadn, 1 (AA.) - Hariciye mQa. 
tetan Butıer çarpmb& cQDU A.T&m 
kamar:ı.amd& pa beJ&Qtta bulwım.U§
tur: 

"lçanJ'Ol mJUeUDID ablubd&n maa 
tarip olmaa. hıcWs btlkOm•tbdıı ... 
yueU lıcapl&rmdul deliJdlr. Yeter ld 
lapuya dQpDaa IGiD bir lafe JOla 
haline gelmeslD.. 
İktladt yvdıJD IDtllhlbıl llpeıı. 

yadaki bul ld7Ul temayQllerle karii 
tırmak mWAh•••"e Irat edlleD bul 
ınıallere Butler l&mmple cnapıan 

YeJ'ID1f t1r ... 
.... .,.... S (AA.) - Macar-.,. 

veklll kont Teleld dOD gece amuan 
ölma,till'. 

Macar başvekili 
intihar etti 

Romanya ı ltalyanlar 
Yeni Yuaoılav rejimine 

sempati göıteriyor 
B9lael. a (A.A.J - Bador ....._ 

lı0cllr'1M'I 

RoımeD gazetelerl. RcımaD.ıa kralı. 
nm Jakm aknbul o1u pnç Yugoa. 
la• bOldlmdanm metiıtlllen& etmekte 
Ye hQldlmdarm TUitMIJldtkl ma,Jdll 
mab!yeti teb&rtla ~. 

Umnrml gazet:Mt, Ddncl PlyerlD 
han..taınmn ... mDl•tlnlD pnlJ ana. 
DeslDe •• mtıtneffa Alebandrm 
•'!'uplaTJ&l'I koruyunu,. puoıa.. 

m tatbtka devam edeeefbıl teı.ra.. 

·~· Cmutuı psetesl it.oman,. kralı 

1mıall ile Y'ugo81&VJ& kralı Pfyerln 
tahta çıkmalanm intaç eden vaziyet. 
lerdeld beDzerUC1 hatırlatarak f«Syle 
cUJor: 

lat1Dat noktamı& fbtlyaç hi!ıeed!!L. 
ce bun~ genç kralda ara.DUi ve beııç 
k.ralm tahta caltıaudahll l blrqt tem.. 
1ı1r etmıeUr. 

Luoeafanı gazeteat. Yugoalav kra11 

nm terctımeJhaUld JUdlkt&D aıonra 
fUDlan llOylQJor: 
Şu fırtmalı zamanlarda mllU ba!'ll 

n zafere dotru me:yabat eden vapurwı 
dtlmoDl lkt seno htWUDdaml elinde 
buluumaktacm. 

Almanya 
Birkaç aya kadar 
petrolıüz kalacak 

.N..,.,.tr. 1 (A.A.) - Vorld Te1ep 
ram. ıaJW,.Ul .A.merilWl mabfnı.. 

riDdlD nrileıa raJramlan. da,.narak 
.A.1maQ'aDm bir kaç Qa kadar clddl 
auntı. petrol mu,tekatı dnntm oe-
bcellnl ~· 

Pet.rW hUIUllUDda bu kıtlık "bir -
roı akdlnmdaD deltı. petıolb petrol 
aüallnadu taDklar8. deDtnlblal'a 
ve tayyareleN kadar nekııftdeki -. 
lUktaa ileri gelecektir. 

Rcau petl'ol ı.tthl&litı llMllerla 
lhtJyacm& kA1l teWdd edlJıpekt.e ... 
de, rup.iaT maJraftlMU JOsQDdeD 
nak.llyat zorlutu artuuıtır. Ba yua
den. Romanya beklenen 100 bin nril 
,.rtm gtbıde IO - 80 bin ftrDdm 
tatla lönderemtmektedlr. 

Amerika italyaya 
nota verdi 

(Baa im-aft 1 ~) 
geri aJmmumı lltemJltir. ftaıyan 
denia •taıttbb Blrleelk .&mert -
ka lfmanlarmdüi ltalyan vapur -
larmm mtııettebatı taraflDclaıı ba
tınlmeem• u.z.m. o1duiu ilıer1 
ıstlrWmelrtedir. 

BarJcQııe aearetl tanflndaa ba 
-.. aılral LUl'la Vlllnlt4a-
daJd tta17aa 1ıtb'lk elglllil -
•taeell .ıatlla buhm-ı-m Ame-
~ :lltlldametiaoe ... edilmedfil 
blldlrilmelrte '98 1taJ;ya hUktmetia-
- amlıs1 deıW Amerikadaa 
---~. 
N~ bul JF' elel- tanfm.. 

dan Amerika .......... •wm. 
amln1 Lm'ta .. Dnlml old1lfa. 
na dair .-\aatlraa bllctmetlabı -
lOma olu bul .,.._ ve hMlıle ' 
-- dolaJı -*"' tedblrta a
Jmcbiı w amiral ı.wa Amedb-
da bakmQlmlUJl .... Amerika kA
ktııaetl lalu memmmlyet verlcl o&
.ıruyacaima Rmnltln karar ,..... 
il illve eclDmetiedir. 
&ı. awtecller tıcıplwıtwncJa 

noıtQı lılldlıirken. Am8litadald 
mlm..0 .AJmaa Wllrlanu kar .. 
il d& bGJI• bir tedlılttD a1mıp &· 

J.mımJwlr m.---e. tfmcUIJt 
u..... • .....,... 157Jepılıtfjr. 

Orta Şark Hal'P. 
aahaunda 

178 Tayyare 
kaybettiler 
~ a (AA.) - SaWıiyet

u mehmteıd& ~e g6re 
ltaıyanür orta 1aık harp 88.lıııe
leıinde mart ayı zarfında 178 tay
yare ka)1>etmlalerdlr. Buıılann 
12fi 1 İngiliz ve dambıyoalar hava 
lnınetleriııe mensup pilotlar tara
fmdau d~. 21 ltalyan 
ta)'al'eldıd tayyare dat1 batarya -
lan tarafmdan iı*at edfJmJıı ve 
32 tayyare de yerde tahrip olun
mqtıır. 

ırakta kabine 
buhranı 

Bal*t, 1 (AA.,) - Taha Pa
l& Elhq.iml kabineyi tetklle mu
vaffak olamamıatır. 
Bazı generaller bir hllkOmet dar 

bc91ne tetebb&ı etmiflerdlr. Bu 
bapta tafaillt yoktur. İralr kral 
naibi Bağdat an ayrılarak Bura
ya gitmiftir. 

Vunanhlar 
iki ltalyan tayyareai 

düıürdüler 

500 garalı 
ltalyan teslim oldu 

A.U... a (4.A.) - Yunu bqlmo 
mandenl•lmJD 1G8 Dumarall 'N J m,. 
llUl akp.mJ nepolUDan read tebllll: 
De~ '" topçu tuıQıeU olma§tur. 

.A.ftl tanarelerlmJsle haw. dat1 top. 
lamDm uo motörltl lld ....,...D tana 
ruf dO,OrmDflerdlr. 

... ...... (.t..A.) - Ml8a ~ lıll. 
clldJWı 

Umumi elllDQ9t llılZaNtllda t Dl. 
... alıpmı u,rolunaıı nad tebllll: 

l)QpNn tanareJeft Golo9uD • 
f&Jm mahallelıerlDl bomb&rdımall et. 
lldflılrdlr. Blrkao Jradm '" coc:ak ,.. 
rallUlDlJI Ye muh&clrlere alt kllçOk 
evl• lıarap Obnufbar. 

Bmııdlm bqka dtlimaD tanareıe. 
..-..-. lıia•> , .... bir_. ... 
ba.rdlmaD •bDillerdir· :au.ı.- pek .... 
dır. BkMG kadm '" çocuk JUeJu. 
JIUlbr. 

ltaqsn tanaıe1ed Ep-.ıaımdua 
blıtDdıl bir kUçQk PIDl1l ~ 
•tetıne tutmqlarsa da lıuar ika ede. 
IUlldfJerdlr. 1111' dftpnen '*naı-1 

bir .lrö;rtl pek aıc•Jrtan mıtnıy«ıa ate. 
fiU tut.mut takat ... ika ~ 
mlftlr. Buctla memlıeut cfabl!hade dil 
ıUrülen dü.,naa tanaretert IDQreU... 
bat.mdall. par&flWe 1DC 7 t:anarecı. 
::rt 9* ettik. Bmüardaa tlQll bir pe.. 
pu taraflDdaD ~. 

Vmedlk 1 (AA.) - ltdul aja. 
....-.: 

Yumm t19era lmmplanadım ple 
&00 ltaıy&D ~ din akpm bu. 
raya muvaalat etmııtir İlk tedavtlerl 
~ ..... BGmaya dotn..,. 
baGutDa --- etmlflıudlr. 
BiR .ublALI LU>DllN oGl.miA 

amoau 
...... (.&..&.) - ~ ... 

bDdlrQor: 
...... oeplaedeld uUrlR ...,._ 

da allelldDe ... unaı.lul tamım. 
du ..ı.tere sWJSp pMdw ta.. 
rafmdg JllFdla JllmJ& mılkblplar 
aruaadıuı ıp ..... Jrint ......... 

Ba mellt1lp 1 Qdlmberi .AıDuaDak 
ceıphelbıcie baln-n otlu JdclUr. a1ı1ta ır.Mıe, S ( 
mmetl taıaflDdlıa JI",,.._.. MM fncW& ..... 
otıuna dlJOl' kl: ği: 

"SeDln 'bir pare& l8tlrabat ettllbd 
sGrmek ı.tertm. rabt bir bafka dUf. Ubyada, -
~ da htırrl)'etimJl:e tecaYb etme.• dablımn 
.t muhtemel olan bD1lıl 1ılr --da uırJne pil 
bB1'e dllf9Dceltr ,........ --- ld reketl, dur-
lldnd dDf!-"' da tudlıdeollt ... lllr. takip etmlfd"-
rfJ9ttmlll ıcm ......... .... • .,.. 
oma da_,..,.....-. 'l'anW et. 
m.-ı Dm ablm. A:mwleılldsla 16. 
ttla ltqırll ...... .,.. llllblle ...... 
dlr.,. 

Bu mektup. -1cl bir tlırll lıftaı... 
da ...,.. .............. dftlr. 

DAVETNAME 
Slima oe T Gliaim Sinemaları Miidiiriyetinden: 

8 NllılD la tullııllıdla ttnıı - 11111 Dil UBiida slr1wfl Ilt b..,-.. 
caJı: ola (&ifW •At&> flllll lgla 111JG111' MAT l&lt il& 'J'ASMM 

SINmlmmA. tertip .... JCatlıaet --......... lıııQeUınd .. ..._........._ ...... ,....._ 



~ - ' "fT t NİSAN lflH 

1 Tarihten: Avrupalı bir •eyyahın başmdan geçenl~r: 

Rooesp:yer 
ve bır ders Kork unç avinler 

Blrl anlatıyor ve diyor ki: Ç 1 FT E ATEŞ A-. Y ·ı N ·ı _ Diktatör kellmeııinl diyordu, in· 

11... _ 24 _ sanlar bugılnkU kadar hiç bir zaman Vahşilerin kayığı ügue'nin 
'll Yazan: Afil OBA)' nefretle kaı"§ılama<lııar. kumlu sa.niline saplandığı ve Av· ""' ~lNcı öbürll cevap verdi: uk Lı.. lın{A KOL, ::- .T.ER çocuğun feJAketinden kim mesı... _ Bı!Akl8, dedi. Tarihin her devrt rupaU keşşafa kılavuz! edeı 
~~r lrıi Rrı o!rıcak ki... Bu biçare. y~tagı~- :n mUthl§ diktatörleri görmll§tür. zenci tekneyi k~aya çekmıye Ç" h-~rdjdedinı? Hayır. Bu dan tz~n bu muazzam nehre · csım saymağa ıllzum yok, her hüktım. ııştığJ sırada ormandan müthi~ 
~.a heA.ı.: Kryamet gününde lfilılan~ gazabını te.;kln et.mel{ Jar, hattA ruhani reisler b1Je birer çığlr'.ıelar i§itıldi. Avrupalı sey. 
~~ _.,, vermek için top· için atılmış bir kurbandır. Onu ilk~tördU yahla zencı kulak kabarttılar 
~ se~tnıeın ki böyle ı>i l{ader seçmiş. Kaderine razı ola· Robespl.yerl hatırladım. sonra merak ederek ormana dop 
~ llırı bir"""!' 

0.la~ilsin. 'ak... . 
1 

Fransız ihti!Alln1n adı kanla yoğu ru koştular. 
~de §ebr·banlıyo caddesi g~ I~ke Orlean'a girmeseydım · "Ulmu§ bu diktatörünün mücadele ve Fakat '1.ğaçlarm seyrekleştığı 
~ ~aıı ~n nıcrkeziııe geldi {eşk~ bu büyük şehri bu halde JlUmıl tulbin cidden lbrcUI aayfala· bir noktaya varır varmaz olduk· 
"ııı guniyJe fte boyle bir mnh ~örmeseydım. Dağ başı~da ~al· "llldBo.:u. onun parolUJ ıu idi: lan yere mıhlanıp kaldılar. 
,..._ bır ın . a~ılaştım. Muaz nış bir adamın yalnızlıgı. çoldc _ .hen, dstıa uerl, tıer zaman UerL , Yüzlerim, gözlerini korkunç bh 
~lYoı;qu. eydan bir miting hg,l <aybolan bir kafilenin açlığı. • ve .Rooosplyer Uer! gitmek için sekilde boyrunL~ ve \'Ücutların 
~ Jı:rı ~ca~ bu toplantıJ· usu ıstırabı pek tabiidir. .nı.ıUaka kan akıtmak ıAzım geldiglne deriler, ve hayvan tüyleriyle süs· 
le, ~~Yi 8eyı dınlemiyor, kim r.löz. bunları aykın g?rmez tanldl. Ondan ttorkmayan, Urkmlyen ıemiş. belle .ne hayvan kuyruk 
~r "11

YUk bf:11atnıyor. Bir zelze 'akat büyük bir şehrin. ~ır m~· voktu. En yakın ahbaplarını, arkaduıı larındnn kuı::~klar yapmış bir sil 
~~•hanı Yan~ın belki böyl ieniyet ub;desinin bu h:ı.lı. ev,a arını idam etmekten çekinmiyordu rU vahşinin ınsana l>cnziyen bil 
~k tiitberYaratatilir. Birkar dım tammıy~ çılgm ~r anaya oıyorıardı ki: yük bir taşın karşısında çılgın 
~ eltnek ! :18k~r seyrisefer 'en.ziyor; insana örI~ bır. Y<:1dır· _ Kimse Robesplycrl mağtQp ede- bir dnns yapmakta. olduklarım 
~ a!ınışlar ıçıa Şurada, bur~. •ama öyle bir garıplık hıssı mez, onıı karşı gelemez.. görmü.5lerdi. 

&esir~ k. Bunların bağır:nal ·iyor. . Bir gün mecliste maliye nazırını KJlavuz zenci korkarak: 
ıııtı"%13. 13 I ... ılrnııı kulakları sa Vakit g~irmcden buradan çrk ılbam rtm~ti. Mıı.ltye nazın, bu ltha· _ Baguö! diye mırıldandı ve 
~~~r. S~~ıy~rlar, Fakat g:.iı ılalı ... Kırlara. dağlar3 kaçm~ı ~nm kenolslnl giyotine götüreceğini kaçmıy~ hazırlnndı. Fakat Av-
~-·0ı.ınUı, 1~k~ınl~iklerini &. Oraların yalnızlıi7mda vahşetin· :tnıayınca pervasını attı ve: rupah keşşaf hemen kolundan 
~ 01'1ar . .4~ ın hır şey 4nJa de hiç olmazsa bir sük~~et ~·ar _ Millet mecıı.sını haysiyetten dil· yakahyarak kaçmasına mani ol-
~ı~~tııolıif'zlarındaki dUdlik- Her tarla, her tepe sızı hür : şUren .P.obespiyerd!r. Bu fenabklara du. . 
~ "qjrıı ida' araba. insan ka· mc 'e dinliyor 1stıral-Tnızı pay karşı geldim. Slz hOkmUnUzU veriniz Baguö, mab.utlara. tap~n. zencı 
1-t.~ış gibrey: kati gelmiyor, l:ı.şryor gibi gelivor. Insanl.ı:mr: Dedi. büyücülerin gızli aymlerını Y~P-
1-ıL.',lkil \' saga sola koşuyor· bu kadar biribirin~en uzaklaşa· :Mebuslardan blr1: tıkları yerlere verilen isimdir. 
~ llisbe ~ıtalannı durdurıp ı.,:ıeceğini unutmak Jii.zmı, . _ :Maskeler aşağı .. diye bag-Jrdı ve 1 Bir Baguö görmek kolay kolay 
~ çOctıkı tınde Yorgun ko.dın· Bövle dii~ünerek Luar n.~ı ııtıve eiU: bir Avrupalıya nasip olmaz! 
~~t ı~ih~1;.:. ~erleştiriyorıar. .;öprülerine kachr indim. . u - !len fikir hürriyetine malik de· Bil? MAlIT<Olı!IYRT 1(,1. f?,ARI 
~r. Bu · biraz olsun azal· könrül{'ri de gerince artrk şebı gUsem. sükötumıa bir harlı.in clım- Malfun olduğum veçhile vahşi 
'aıl d;binJ:an tufanı sanki den crktım sayılır. , . ~etlerine fllct oımak istemem. ces: kabileler kendi yaptıkları veya 
~\'e l:.ellzj kaynıyor. Havo.yı Rıhtımda birçok aske;lerBu;;. dimi bakkm yUk.ııeımesıne baııama mukaddes saydıkları mabufüı.ra. 
~ ~~~ir / dumanından mü· şeyle· yanmakla meşgulaU. l· olmak istıyorum. taparlar. 
)fıt' ~rı 18 tabakası kapla- !arın istihkam kıt::\larındıın ° Mecııstekl bu heyecan mUlhl§U. Kısaca, puta tapanlar diye anı-
~ Bu l!ıaJıllefes. almak güçleşi· duğunu anladım. ın cesaret gösterip söz ~yllyenler, ötU. lan bu vahşi ırkların mabut!an 
~ i~l§eı ıçinde biribir:ni Onları seyreden ~a.l~_,:m1kı"ksat ıru göz.ı alabUenlerdl. Mecııate, etı ar umumiyetle bir heykel, bir t;;ış, ycrek veya istemiyerek Baguö. 
~I'\ tlniş ç~r da var: Anasını da yaptığım ufak bır ~i.stedı"kl ,. ka sıralarda iki mebus vardı .Onlara bir hayvan, bir ağ.ıç vesaire ola· yü keşfeden her iru.~ ı derhal öl-
~ trıaıar b Uklar. evliı.dını .• askerlerin ne vapmak " "SUnepc,, diyorıardL Çllnkll bu iki bilir. Din adı verilemiy~k olan dilrUIUr. On,ann muk:ıMdes ayin-
~ atkad abalar ark ... daşmı rini bana anl:ı.ttı: . . aıebua, o zamana kadar ne dcnmtpe: putperestlik ekseriya gizli ve lerini icra ettikleri yeri ve i-lıl-~)1' bü a!lar:·· Her tarafta Alınan ordusu yetı~eden ev - Peki .. ıttve mukabeJe ctml§lerdl. kanlı ayinler ica.bettirir. Heı. - hassa bu ayinlerde yapı'an şey. 

!!?~ Sarıt~nıüş gözler, hey" vel köprUJerin uçurulması em.e- Kara~ı onlar verdiler. Ayaga kalk- sin zannettiğinin biUüma. ol~ .!t leri görenlerin cezası ölUmdür. 
~~Pltı.arı ıs af!Tılar. ilzUntiı d'l iş Köpril ayaklarında ~apı: ular ve. ha kırdılar. bu mabutlar P.utperes.tlerın ıl~- "Anci kıl~vuz ile Avrup"lmın bu ~:'1-i.h.._. kolla b d 

1 
m · · ·t aketlerı T kıt tevkif diye Y lm u.~ı ı k d le ~ ~ ~~1Yen r u mey ana, lan yuvalara dınaını P · ev ' ·· l~n o g,yıp, .ıus.u ar ı e en 1 - bakımdan hayatlannm tehlike-.e ~ ~lıl'd ~anilerin dunr.<1.· yerleştiriliyordu. b. "bı"rin.e * * ~ n arasında bır .!ll~~;assıttırlar. · olduğuna stiphe yoktu. Fnlrnt ~ trı.~1 

bir cehenr.~1 Elektrikli tertibatla ır~ . Robesp!yer· Dantonu gıyoUne gan Ve ancak baş buyücu tarafından böyle bir manzarayı görmek ba-
~)danın o asını vermi§. bağlı o)Q.n bu dinamitl;r, ıstem- derdiği vo.'•'t halk ba§ı kesııe:ııe bera- yapıldığı takdirde veya o~un hasına Avnıpalı hayatını teh· 
~ ~ını ?'tasmda, küçük bir 1 anda bir elin tek hır hare~e berdı. ııanto. ceııl\da: tavsiyesıyle mukaddes addedıle· Iikeye koymayı göze alm·ştı. ~ · bır doın Parmaklığı etra· tiıe patlıyaca1:1aı: ~u~zzam -~"-! - Bu kafayı halka göster. Bu, zah· bilir. Eğer m~but baş bUyücü ta-
'bt:.~~ llıUt nı a~.beygiri gibi baıwı v; demir kütlelerı bır anda • - mcte dcg-er .. dcml§U. rafından yapılmamış veya tavsı. Bü•·ürü namzedi. inS!!-"a çok 
r..Z'tl~lllı göl'd~ı~en dönen bi · vaya uçacak. .. .. · .. rıantonun başı kesildiği vakit dost. ye edilmemişse hiç bir kıymeti az benziyen tae heyke1 kenarına 
"Q' •ı gib1 .:-UU· .Tıpkı o dolap En yakınımd~i köprunun us. ıan· yoktur. . otı•rtulmuş, Uzerfre Bu u o.1ı 
ltt ~ Söyıego.zıerı bağlıydı. Hi:t tüne çıktım. Dinamit yuvalarıru -~ cumhuriyetin batı kealldL de Diğer taraftan baş bUyUcU dı- v~'c'l b;)yaz bir ö tU örtülnıfiş-
~-~llliyoınıyor. kimseden bir · · örmek merakiylc koı ı<~· ml§lerdL ğer bUyUcUler tarafından seçilir. tü: YUz'l r-örillecek b:r manzara 
~""lillQe S:.· elleri pQ.ntalon :~~n gdışına. suva · ~ eğil· Robesplyer giyotine götürUIUrken BUyUciller ayinlerini ekseri. ~ arz"'dıyord~. Çok z:ıyıf bir halde 
~11li do\ de o parmaklığın dim Ju;kerleıin, köpril a~aklan aynı halk'. ormanların veya mağ.;ı.raların en idi ve yanakları çukurlaşmıştı. 
~1 1~"()r. N~1Yor. Kimse ona etrafına kurulmuş asma ıske~~ - Yqaam Cumhuriyet., diye ha~ gizli yerlerinde hemcinslerinden Sihirleruniş gibi önün° doğru ha. 
Q 

0ltlutuı;<:ın böyle göz!eri ler üstünde çalıştıkları?.-1 go · kırıroröu uzak olarak yaparlar. BUyilcil kıyor, kolları ve b;.cakları tir tir lla~klı~ Sormuyor. Neden dUm Fakat dinamitle kopı'Ü ~~· BUvük tııktatör. darbeyi hiç bekte mertebesine yllkselmek için ~ ı- titriyordu. 
ki~u ltı\ 61 etrafında dön- mak · ilmi hakkında en ufa~ ı>ıu~ me ~ bir anda ve en yakmtarmdan san denen mahlQkuu büyük iş- Aclık ve ilk meşakkatler l:en-
lll~tıina~°:._k isten iyor. fikir bile edinemedım; . çun... yemişti .. Ne ibret verici bir te::nL A. kencelere katlanması icabedel'. disini bu hale getirmi" hulunu-

"ı. ı: llsirıin ""§kasına acıyacak, bulunduğum yer çok yüksektı Ve bu işkenceler sonunda ya ö. yordu. Ayaklarının dibl!!.de, toz 
l':h.."_ı:lllı. hatt~a~daşrrun, kom· Fazla bir şey göril001~yordu. .. IUr V{'ya o mertebeye yU.kselir. haline getirilmiye hazır h=r tUrU t.~~~llt \'ak .aılesinin deroini nmi merakımı tatmın edemı EVLENME . Bu iı:ıkencelere tahammül ede- i"S<ln kemiği bulu.,makta idi: ~~i ~.Ul>h~ı tı ~ok. Bu zavallı yeceğımi anlayınca yol~ma de- Bors.ı muhasebe §dl Gallp Bumin- miyenkimse büyilcU mertebesine Bu lar kerıd1 ecd~dmm kemikle-
,:;4lClı. ır b., z bır mecnundu. \'am ctmive karar verdtm. Etra. Enl8e Bumin ne mer- yükseltilemiyeceği gıbi görclüJü riv"'i Et .... f m c"vre1('·•pn o .. iki 

111,' ~... lllbardı""' d " h · ktQını in kızı Bayan s 1 1 bil ··cUı ·n kerameti- bU'-.ı1cU ara sıra caflhı-ş fer ··~ ';-lıı:i d ... an :.ı. yara· fım.;ı. bakınarak. ne rm a ~ Hilmi Engln'ln oğlu a- şey ere yu erı " / u , •.. • ~ b.bır oto;._Yoblda bir kaza ge- seyrederek. agı-r adımlarla karşı bahuhmatytınarbaEnYgln in dU .... '"lerl dUn g~ rini meydana vurmaması için y3tlar kopararak tnş mabudun 11
\ "'lld l'llaı-.ı .... ,o ilin altında h..l· yürUm' • e bac.la- ~-· ı w• öld'u'rUIUr. etraf•ndı zmhvm dunıvorlardı. tıj ıı '"an k" sa.hile doğru I}' ':I Tokatııyan wonıarmda yapı mıı · 
~~~~~?!lM~ ~. ) ~p~~ı-~ad:e:tl:u~dl:~:$~--~-A-~~-~-~~P-~_~Y-~_n_d_e_n_ı_~_·_-__ A_~_p_a_lı_il_c_~_a_~ ___ a_~_ç_1_~ "'\t le b· rıı afetzede oldu- (Deramt 1'ar ........ ,. ___ _ 

Müthiş bir macera 
tık ıc: C.:ıniyet bünyesin-

~ler mi? ..3:ı ~---1)-;;_i_f -H-~4 WI ıp 
lkİııcj .. • _Hayır, dedi sen hıç Uzül"!• 

trıii kunıe terfı" ı-~erdi çok yeisli idi. he~eyi ben yapacağım. Ve bu 1§ 

- Eg-er. dedi ,benim başml~ ı.. ıab k rl olacak. . d ıı-... ~tını a ası gelen maceranın bir benı.e nı Güzel Ferbıindenın o an a "'-' ıcıı~-i9iı Fııttıoı ' havatta olswı, romanlarda ?lsun · de belki elli bin liralık mUcev. 
t:_ ltl'f~~~~dcA~;~:;:kn\kincl bul~bilirsen en büylik ~eedllı v: ~;r vardı. Evine bir uğramakl.a 
a..~,lı ........ ı. miş ola.caksm. Seni ternın er . birkaç yüz bin lisa.lık da.ha geti-
,~t ~ te 8ladı: ki bu kadar iç içe giren.' ~u kada~ rebilirdi. Bunu da yapa.cağını 
~•~ 'l'-•rı~eö"-1.eıncıar • Takııim. Ha- §8.Şırtıcı ve hayret verıcı macer ima etti l 

'Cj ~ ıeren~ln. yok~ur. re;,,, U .: il~ gece Ferhünde? ~ 
1 ' ellı: 8aııa Acele etme, a.n1a.tacağrnı. ':>'...... çncagun -1endik. Onu daha ıyı 
~ lUıı • BU!end. kil anlatmak ihtiyacmdaynn. Y:.ı.I çılgı egdah~ l"Ok sevdim Ve 

~~let ~ nız soze"' nereden bac.lıyacağımı tanıdım, .. ~.. .. gu .. nUn ak • qtl..) "'li alıştım Fakat uçuncu . -
... ~ UO nıaçlan kestiremiyorum. Çok karı9ık.. 

1 
~rtade.n kar.bol?.u· Takı~ 

ıı.~ lt ~ele &ı şamt:tirdim. Evine donmuş. kocas '-.""tlıı. ":l~eıı l!a ektepterı Voley- Ferhundeyi tanırsın san.IJOğ· e . . • 
·~ li:ıtıuı6 ı>l<antıtınaan: l\fo bur zahire tUccan Gumilşo • da. har~ k~:ıi Ferhunde dive ı:ü 
~llc tıı~1~tı lialkevt aalonUDda luııun karısı. Vaktile kız k:ırd~- -d:ıyı Vicdanı ra=ı olmadı, f~ 

\ı.'1ı ltaıtıı.e · ı şini him..ı.ye ettiğim için dost 0 - şUn u.m. k 
~· llcu • "~· ~. Teku, mu!'ltuk. Kardeşi öldiikten sonra kat her ha.ld.:ı gelece . . ı 

,_ 1ıı_ ~ .\ı.~ q"l'ıiye "aat ı~ 80 da d ··..;:~ürd· ilk Bana dert yanar- On iki sene bekledım.. Kocas 
.. -~?tt ~t, - "• · ""g0ı ~ · . beşl"k u d" · Adaya taşınmıştı. 
~t .. 'tu;u11 dr. Kocası ihtiyar, yetmı§ 1

• - öl~üş, ~ 1~vrupa seyahatine 
~'it l:tı: lı.hıtıe~ Mektebi saat 15 ti. Kendisi henüz otuzuna gır. Bır İr anyaya kadar gitti. Son. 
~lı ~~otıu 1 mişti. d ğil c;ıktı .. sp .. dU orada yaşamı. ~ ı,. ttlaçı.r Eiaıkevı a.ıonunda 

1 

_ Ne yapayım, hakkım ie r.ı. Nıse don ve 

'~~ıtıı~erı; N ö rni? çılgınlıklar yap~k ~; ya bai~dı. bayrı ka.lma.dı .. Kirrı-
ı~l<t • Cartı, . rs. rum. der. manalı maı ı bilı"r ne ı:acera.Iar yaşıyor. Sod_nu 

L""' ltı: Oıın le.taka eaat 14.80 bakardı ld 
1 

b"ır servete kondu. ıye .'"\ Otrıı ltaY<la~· Bir akı;am çok te!ftşli bir ha e ge.mez 
h \tı. a ııaat ı~ te. Ha· b~ geldi: diışUndUm. d şnn 
q' , 1 - K!mil. dedi çok tt!eyusum. Meğer be, ne saf a mnm~ . 

t., Ü\ti Beni eğlendir, gezdir içır, huas~: ·Ne kad~r ~kl~ayanryş:d~1:j~~~u~ 
)e.t hast h d tın 7.evk1ni tatt!r .. Bıktım. hundenın ı ı • ld ktan 

L Çı'k1 ' a ane en dım olduğunu. ben on~.an a!" ı eşk 
:"rafı! ilca öldü Otomobille Büyükd~reye kadar iki sene sonra ögrendım. ~. ··~ 

~~ita bıroğıı.ı so uzandık. Birkaç kadeh içtik. Fer öğrenmeseydiın veyahut, butü 
~ t.~-•~uYar YM!tıda Mlşon hunde tam~ile açıldı: öğrenrJiklerim bu ol~ydı. . d 
l~tı b'1°llıdan ge~enlerde bir _ K8.m'J dedi. Ben eenden Ferhiındenin çocugu, benım e 
~:11~ ane Yaralanmış ve' 1 

' B .dan sonrn çocuğumdu. . ., 
~I~ llıtı:y Sine l'atınlmıştı aynlmıyacağım. urı - Ne .. Senın mı... v• r 
l\'f. • faıta r dUn hastaneden ben seninim. . .. ; _ Hensi bu kadar denıl.. '.e 
~~~ t~olcta ölmtiştllr. Şa§ırmı<>trm; F~rhunde de~l~la- onun benimle çtlgmca evlenme~ı-

mede evvel ondan bir cocuğa mi. 
ras konduğunu ısbat edebilmesi 
idi .. 

- Anlamıyorum.. Bu nasıl 
şey? .. 

- Evet, biraz kan§ık, fakat 
9()k basit. GU.müşoğlunun serve. 
tine k.on~k başkalan da vardı. 
İhtiyar bir hemşiresi ve onun da 
güzel bir kızı, GümU..,oğlu ölilnce 
mirasa konacaklardı. Halbuki 
Ferhunde, muazzam serveti kim. 
se ile taksim etmek niyetinde de
ğildi. Bu parayı, Gilmil.50ğlunu~ 
yavrusu nam ve hesabına. kendı 
cebine indirecekti. 

- Olur ~Y değil.. 
- Dinle azizim, dinle .. lş gene 

bitmiyor. Böyle bir muv~aaya 
feci şekilde aı~t olmam daha bil. 
yük facialara sebep oluyordu . 
Giimilşoğlunun hemşiresi ve 
hemşiresinin kızı sefalet içinde 
yaşıyorlardı. Müthiş bir vicdan 
aza•bı içimi kavurnuya baı;ladı. 
Evet, onlar.;ı. ben sebep olmu6-
tum ve şimdi de de: ~erine deva 
olmak bovnumun borcu idi. Bir 
yolunu bulup aralannagirdim. • 
Gene k!zı iyi bir avhkla yanıma 
katip olarak aldım. Onlara ev 
tuttum. Elimden gelen yardımı 
esirgemedim. . 

- Çok iyi kalblisin F<'rdı._ Bu 
hilrmetinle günahk.rını temızle. 
din. 

Bir kahkaha attı. 
- Asıl faciayı anlatmadım, 

dedi. J<orkunc faciayı .. 
- Gene mi? 
- Bütiln bunlar yanında BOl. 

da sıfır kalır. 

- Bir tilrlil anbyamıyorum. 
- Bir gün düşündüm. Bu kıza 

toplu hır para verip artrk uzak. 
laştmı.yım. Zi~ onu her görüşte 
jrim sızlıyor. Annesine bin lira 
verdim. Münasip bir lisanla an. 
lattırn. Kızının da evlenme yaşı 
geldiğini, İnşallah iyı bir kısmet 
bulacaklarını temenni ettim. 

Kadıncağız: ' 
- Halbuki biz Mel8..hatle bQş. 

ka tilr!U düşünmilştük, dedi. 
- Hayrola. .. 
- O sizden ayrılmak istemi. 

yor. 
- Ben de çok memnunum, fa. 

kat.. 
Kadmm solgun yüzü kı1.arır 

gibi olmuştu. 
- Hayııı, dedi öylesi değil.. 
-Ne .• 
- Evet.. Anneciğim "Jeni Fer. 

di beyle evlendir .. diyor. 
- Aman hanıhl .. 
- Kızım ciddi has«astır. red. 

dedildiğini duyarsa emin olun 
kcndiı::ini öldiirilr .. 

Evet azizim, bu k.=.dın vatan 
söylemivordu. Reddettim. Melli. 
hat intihara kalkıştı. Gilç halle 
kurtardık ve .. 

- Evlendin dei?il mi?-
- Maa.lesef azizim .. 
- Canım bunun neresi facia .. 
Ferdi hayretle yüzfüpe baktı. 

Milthiş ~ir ıztırap icinde idi: 
- Ne divors11n, c'ledi. Giimfüı. 

oalu ile Ferhnrıoe ara."'"""t.-; "ı'l'l 
f"~r,., 'h:-rl,,..., 1•inc1en ı>lr'3ik değildi. 

Tarih bir tekerrürdür. 

na seyreden bir Ana. 
palı ne blr ZenelJI 
ağaçlara bal'IJl°&l'llk 

)'akmap baflMldar. 

nn yaprakları arasnıdPn bu müt
hiş manzarayı seyred;yorlaru. 
Zavallı zenci, yaptığı işin ce.~ası
nm ölüm olduğunu bildiği için 
korkud.;ın titremekten kendisini 
alamıyordu. Fakat olan biteni de 
seyretmekten vazgeçem ·yordu: 
Memnu olan her şeyin insanlan 
kendine çektiği gibi! 

Fakat bu manznayı uzun müd 
det seyredemediler: BüyUcUler
den biri yapr..klann araEud n 
onlan görerek müthiş bir çığlık 
kopardı. 

Zavalhlar hemen kaçmıya ko
yuldulat'8a da hiddet ve gaza. -
tan ağızlarından köpük'er saran 
büyüciller az sonra kendilerini 
yakalamıya muvaffak oldular. 
Avrupalı seyyah karabinasmı 
kullanmıya vakit bulamam!§ "Ve 
zenciyle beraber kıskıvrak b;.ğ. 
la.narak kabilenin mesk\ın bulun
d uğu köyün meydanına götlirU.1-
mtiş!erdi. 

Onlar, gördüklerinin cezasını 
hayatlariyle ödeyeceklerdi: Bü
cillerin birihirlerine ate.ş mana. 
sına gelen "Gu-0" kelimesi fısıl
d'ldrkl., .. ım isittiler. 
ôTJÜMLE KARSI KAR81Y A 
Gilneş ~tmak üzere idi. :Ciı

ltac yUz vahşi, Monoton musi:J
lerinin gürültüsü arasında çılgın. 
bir dansa başlamışlar, deli gtbi 
haykırışıyorlardı. Mey 'anlığın 
ortasında, yere çakılı duran 'Jir 
metre yi.Hcsekliğ'!ndeki bir afaAl 
yağlanmrştı. Bu ağacın iki ucu. 
na ellerl arkada ol.,r.ık Avrupalı 
ile z0 nci kılavuz bağıanmuıtardı. 

Bu "Çifte ateş" ayini idi. Bu 
avin vahşfer n rr>ah"um·a~an 
biri"i kUI haline geUrip öldtlı
me'"iyle net=ceı necekti. 
Sağ kalan mah 1 il ın ise eonra

drın mukaddes hey'"el önllnde 
kurb'n e"'ilecekti. Bu atetten 
kurtulan iMan bUyllcüler tara. 
fın a'l mukad"ies mabuda tak
dim edilmiye J.B.yrk addedilirdi. 
Çılgrn gibi danseden vahşilerden 
her biri yanan ateşe bir dal par
çası atarak merasime ıştirak ~ 
derken, bUyücUler şikarlannm 
etrafında ayinlerine başl.a.mışlar. 
dı 

Gilneş batmış, ateş etrafı ayw 
dınla tmakta idi. Rüzgar, alevleri 
A vnıpalmm Uzerine doğru aev
kediyordu. Zavallı adam gayri 
ihtiyari bir iki ~ım gerilemek 
isteyince ağacın öte tarafı iti 
d1ıran zenciyi önUnde duran a 
şc do~ itmiş oldu. Ateşe ya\. 
!aşan zenci müthiş bir çığlık ko
pararak gerileyince ağaç bu ae
fer Avrupalıyı ateşe y'1.klaşbr
dı. 

Direk, mihveri üzerinde dön. 
düğil için zavallılar kendilerini 
ateşten korumak için gerileyor 
ve neticede direğin öte tarafında 
bul.ıınam ateşe yakla.~1nnı13 olu
yorlardı. Bu. canlı canlı ateşte 
knvrulm~k istemiyen iki insanın 
miithiş 5avaşı itli... 

AHMET REŞAT 

Vahc;iler heyecanlanarak fer
yatlarını :ırttınrlarl<en büyücü • 
ler sessi?.Ce ayinlerine devam et. 
- LUtf en sa11f ayı ceviriniz _ 

""lltııt§trr dııı1ın1'. tahkl· kadındı. Müthış bır ıskan nın sebebi de bu idi. Kocası ol. 

· cakt~ı~= --~'~-------------------------------------------------~----------------------------
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Yeni Neşriyat : 

İslam - Türk Ansiklope
disi Muhitülmaarif 

Bugün intişar eden 11 inci sa
-ısı ahırct vP aile gibi mühim mev

zu nra tnhsis olurunustur: ı) Kur-
n nazarında. a.hıret: Ömer Rıza 

Doğrul. 2) Din alimlC'rine filozof
lara, mutasa\'\"Ifnya ve b;zı miltc 
fekkirlere göre ahrrct: Profesör 
İsmail Hakkı İzmirli. 3) Ahir w
man hakkındaki haberlerin mahi
yeti: Profesör Kamil Miras, 4) ts. 
Jam hukukunda aile: Temyiz mah
kemesi reislerinden Ali llimmet 
Berk .5) Mısyoncr ve müsteşrik
lerin l azdığı islil.nı ansiklopedisinin 
hata ve noksanları: Hüseyin Na
mık Orkun. 6) Birlik VC' dua: Or
han Seyfi Orhun. 

Cezayir dayısının 
verdiğı söz 

(Bu,'i l<uafı ... ncidl) 
İş bununla kalmadı. gıe geciril<.>n 
diğ<'l" Frnnsız esirleri de biı·eı· bi· 
rcr kaleye çıkanlıp topların ağız
larına konup atıldılar. 

Bombardnnan bir nctıce ver. 
mPdi. Fransız donanması r('riııc 
<,:Pkılip gitti. 

Yirmi 'l'ürk esirinin acısı kat 
kat telıifi edilmlşti. Cezayir zin· 
danlan binlerco Fransız esirilc 
dolmuştu. Koca, koskoca J<'mnsız 
htiküın<.>ti ruha~ et amaıı dilooi. l<"'a· 
kat Dayı "Sözlerine gUvcnilmcz., 
diye reddettt Koısanlann vurgu
nu devam ediyordu. Fransa niha· 
yet Jcııtanbula saraya tavassut ri
casında bulundu ve knpıcıbllSiı ile 
bir Fransız mümessili l 684 scııesi

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l ııin nisarunda Cezayire geldiler. 
mekteydilcr. Direğe bağlı olan 
zenci, A\.Tupalıdan dah;;ı. k-u\•vct-
lı olduğu için, zavallı sey) ah sık 
ık ate1e yaklaşıyordu. Ayağın· 

daki izci pantalonu, alevlerin te
siriyle tutuşmak tehlikesi arze. 
diyordu. Bu tf'hlikeyi uzaklaştır
mak ıçin siddetıe kendisini geri· 
ye ~tmca direğin öte tarafında, 
artık insanlıktan cıkmış vaziyet-
te olan ve ateşe düşmemek için 
adalfitmın bütiin kuvvetiyle a • 
yaklanm yere mıhlayan zenci -
nin mukavemetiyle karRılası • 

ordu. Zavallıların her biri ku-
durmuş gibi yerlerinde tepiniyor, 
ağ11·Jarmdan köpükler saçarak 
teşe düşmemiye çalısıyorlardı. 

Bu anlarda rencinin adale kuv. 
veti Avrupalıyı mağlOp ediyor, 
fakat adamın önünde mıhlr bulu· 
nan ufak kazıklar kendisine, atc

atmasma mani teşkil ediyor
du ... 

Biri ötekinin cellfidı olmasivle 
n "hayet bulacak olan bu hayat 
memat mücadelesincje o.t~ler 

gittikçe büyümekteydi. Seyyahın 
cızmelcri alevler içinde yanıyor. 
l rdı. Tubii ayakları da yanıyor-
du. Bu büyük acı içınde ayakla
mı kurtarmak için diz çöken 

Avrupalının bu sefer de başı ve 
hın yanmak tehlikesi arzet
Büyü "lir kuvvet sarfederek 

vrulnn ) üzünü arkaya doğru 

tıp var kuvvetiyle gerilemiye 
baladı. F'akat zenci m1Jkavc. 

met etmekteydi. Kavrulmuş o-
n kocaman ayaklarını yerde 
~ı duran bir ta~a ilıştirmiş, 

d yanıyordu. Ara sıra birıbiı-
rine deh.set içinde \'e kindar na

r.arlarla bakıyorlardı. Avrupalı 
duyduğu büyük ıst.rap karşısın. 
da vahşileşmişti. Korku~ ç1ğ

klar ve boğuk sesler çıkararak 
ümle sonuna kadar boğuşmayı 
oı.e aldı. Elbiseleri yannuya 
lamış ve etrafa yanan kuma.s 

kokusu yayılmıştı. 

Acı ve duman nefes almasına 
an bırakmıyordu. 

Vahşiler müthiş çığlıklar ko
rak tepiniyorlardı. Kim ka· 

acak ? Herkes aklından bunu 
· riyordu. Ategler içinde a -
a.rı yanmıya başlryan zenci 
insan hançeresindcn işitilme. 
sesler çıkararak bağırıyor-

Vahşi kütlesi üzerine ani ola· 
açılan bir yaylmı ateş neti

i belli etti. Büyücülerden biri 
in içine cansız olarak yu. 
anmıştı. Ani bir sükut vak

inden sonra vahşiler paniğe 
ldular. 

Birçok silah ~i ve bu arada 
'lizce bağrışmalar işitildi. Y.a· 

ışan zencilerin peşine takılan 
iı=kac İngiliz askeri ormanın i

de kayboldular. Biraz sonra 
vrupalı seyyah ile zenci kılavuz 

kları ve vücutlarının birçok 
rleri kavrulmuş olduğu halde, 

lı olarak bağlı bulundukları 
ctan cözUldülcr. 

"Çifte ate~ ayini" hiç bir kur. 
vermemişti. Fakat Avrupalı 
ahın Qacları: yalnız yanmak

ka1n u .ı ·' O'peen lbir saatlik 
mman zarfında tamami; 1c 

azlaşmı. tılar. "Bo;:an bir 
lik bir 1r01 im insanı 11irmi 
ihti varlatırmış." Bunu söy
• ha.tıratmı ~ e yukarıdaki 

ayı anlatan İngiliz seyyahı-

Kapıcıbaşı pudişnhın seliimını ge. 
tirdi Vl' tavasutta bulunarak Fran· 
sn il" Cezayil" nrasmda 100 sene 
müddetle bir sulh mukavı•Icsi ya. 
pıldı. 

Vurgunlar canlarına tak dedi . 
ğinden Fmnsızlnr bu sef Pr sözle -
rinde duı'Clular ve .Marsilyadaki 20 
Türk esirini serbest bıraktılar ... 
Türk denizcileri bir kac giln sonra 
Ceza~irc döndiller. 

s o:\ 

Şubeye Davet 
ltndıkiıy A kcrllk ı:;ubeslndcıı: 
Şuoomizc mensup 325 \c 326 do

ğumlu mllslim vo gayri mUsllm ihtl· 
yat crı.t tallın için celp ve sevk oıu
nac~lnrclır. 

Bu doğumlar için toplanma glinü 
8 Nisan 941 S ılı gtlnü saat 9 dur. 
Eratın, eözU geç<'n gUn ve saatte şu· 
bede hazır bulunmaları, Taşrada bu. 
Junaularm derhal bulundukları yerin 
asker.ık §Ubcs!ne mUracaİıtııırı, bu 
uan da\"Cliyo yerine kaim olacıığt, 

mcz~r günde müracaat etmlyenlcr 
ho.ltkruda askeri kanununun 90 mc, 
maddesi tatbik edlleceği mın olunur 

• * :r. 
Usküdar Askerlik Şııbcı;lndcıı: 

1 - 825 • 326 doğuınJular (s:ığ1am, 
sakat, lsiAm gayri tsJA.m) bütUn sı

nıflar talim lı;in .scvkcd!Jeceklerdir. 
2 - Toplanma günü 8 :Nisan 90 

Salı gUnUdür. 
3 - Bugünden sonra gelecekler ba· 

kaya sayılarak kanuni muameleye 
tAbl tutulacaklardır. 

4 - Bu il~n davet mnhiyctlndedir 
Davet ceh·eUeriyle davetten haber o
lunmasını bcklcmiyerck toplanma gü· 
nUndc §Ubedc bulunmaları ilAn olunur. 

*. ~ 
8'ıyoğlu 1·erll Askerlik Şubesinden: 
1 - Gerek askerlik yapsın ve gerek 

her hnngi bir sebeple askerlik yap
maam talim maksad.lyle 325 ve 326 
doğunııular askere sovkcdlleceklcrdir 

2 - Şubede toplanma gUnU 8 Ni· 
san 041 Salı gUnUdUr. 

3 - 8 Nl.ıırm 041 de sevkedllecek bu 
erata elbise verilcoeğlndcn elbiselerini 
nlmak Uzerc anu edenlerin 5 Nisan 
ve 7 Nisan gUnleri gubcyc gelmeleri 
Htzımdır. 

Bundıın başka kendi va.ziyctlcrf Jçln 
bir §CY sormak lstlycnlcr do bu glln. 
lcrde 6\lbcyc gclmclldlrler. 

4 Toplanma gUnU gelmlycnlerln 
askerlik kanununun 90 ıncı maddesi 
mucibince ceza göreceklerdir. (429S) 

KAYIPLAR 

Edcbl\'at FakUıtcsfndeıı aldıgıın pa· 
soyu kay~ttlm. YPnlsinl nıacağııııdun 
esltlslnln hUkmU yoktur. 

Yabcın<•ı illi Kııııdan Xo. IO:t 
Sııdullah Gür. 

-IC· * * 
26S sicil numaralı şorur ehllyetna· 

mcmi zayi ettim. Yenisini çıkaraca

ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 
Şoför Ahro;ıt oğlu Tc\flk Sarı~ül 
hrıılr • l'.!lnekll HamhUy•• mahl.dt• 

(35402 

• *. 
Lıman idaresinden aldığım 941/1943 
numaralı cüzdanımı zayi ettim. Yeni· 
sin\ alacağımdan eskisinin htikmll 
yoktur. 

K~iikmuııtaf11paııa Hehaeı ,\h· 
met S«>kal'ı 8 ncmıı.rada Zekeriya 
!;11foğlu. (35-100) 

it- * * 
Divrikl askerlik şubesinden aldığım 

askerlik tezkeremi zayi ettim. Yeni. 
sini alacağımdan esklsinin hUkmU 
yoktur. 

SIR tewııtiUü Dh'rlkl ZlmU.ld kö
~inden Ahmet otlu Melunet As· 
tır.r. (Emniyet Sandığı müs1Blr 
demlerinden). ( !15399) 

Birinci ı:;ınrr Mlltebae8ıs 

Doktor 
Nuri Beller 

SJD1r ve Ruh J188f.alıkları 
Ankara Oadde8I Numara: '71 

Muayene saatleri: 16 dan 20 ye 
kadar 

M~ -.. imi""' ............ 

Petrot ofisi 
15 Nisanda faaliyete . 

geçıyor 

'ricarct Vekaleti iaşe müst<.-
şadığına merbut petrol ofisinin 
15 nisar.da faali) et<! geçeceği ha· 
her \'erilmektedir. 

Karabük 
Jabrikası 

Çivi imaline yarayan 
demir çubuklar 

çıkarıyor 

Son zamanlarda şehrimize 170 
ton çivi gelmiş ve tevzi edilmiş. 
tir. Diğer taraftan Kara.bük 
mir ve çelik fabrikaları da çivi 
imal edilmek üzere firmeşin tes
miye olunan demir çubuklar ~ı. 
karmıra b:ıı.ı;ılamrştır. 

Baş, Di9, !l ezle, Grip, Bom• 
Nevralji. KınJdık Bütan Ağn)arınm Oerb.ı 

btıtııo.ı ftled• ı n.- •lınıbUtr. TAf>Ltn.!RIND!N sAıcPI, 
HU YEROt PULLU KUTIJt.ARI fSRARtA ISTfYiffl 

Bilindiği gibi hükiunet, bu teş
kilatı kurmakla halkın mübrem 
ihtiyaçlarının Iayıkı veçhile h.
min ve t<.>sviyesi gayesini güt· 
nıt•ktedir. Binaenaleyh, petrol o
fisinin faaliyete geçmesi, mem
leketin zaten yolunda giden me
vaddı müştalesi işinin bir kat 
daha intizamla cereyanının te
mini demektir. Bu maksatla An
karay<ı çağrılan şehrimizdcl.i 
petrol ve benzin kumpanyaları 
direktörleri de, hükOmetc icabe
den izahatı vererek scllrirnize 
dönmüşlerdir. Aynı ?.amanda 
petrol ofisi $atış müdürü Nejad 
da §Chrimi7.() gelmiştir. 

llk verilen :-ıoo t ... nluk bir par
tiyi, önümüzdeki hafta içinde . 
aynı miktarda bir parti daha ta- --1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1-ı -mımır::•••BE•E:3!l••~ 
kip edecektir. Karabük fabrika. ~ 
sı, ihtiyat· ııisbctindc çivilik de- , 

:~tf~buk cıkanmya devam ede- ş 1. R K E T 1• H A y R 1. y E o E 
Aynca, ~ekyaya ısmarlan n 

350 ton çivi de yakında memle-
ketimize gelecektir. Bun mall<ı. H d F d T lf 
~~~rsv~:fı~~t~~t:. çıkarıldığı sse aranın ev <ala e oplan . 

_Haliç Şirketi Münakale 
Vekaletine devrediliyor 

Böylelikle, memleketin çı\'ı ,. • 1-k • 1- f o ,. Si 
iht;yacı temin cdılmis ~ulun· Çill ıncı ç ma a ve name 

Haliç şirketinin münakale vckiı.
lctinc devredilmesi hususunda ya 
pılan teklü vekıi.let tarafından 
muvafık görülmüştür. Bir heyet 
bugünlerde Ankaradan gelerek 
devir işlerini tetkik etıncğt' bar;lı
yacnktır. 

--0-

Korıservatuar icra heyeti 
konserler verecek 

Alafranga musiki ve halle şarkı 
larile meşgul olan konservatuva -
rm icra heyeti trvsi odilınr>ğc ka
rar verilmh~tir. Bu hususta bütçe
ye t:ı.hsisat konmuştur. 1cra heyeti 
tevsi edildikten sonra konserler 
verecektir. 

mru tadır. 

İmar planları 
Eyüp kazasiyle, Kadıköy ban· 

liyö ve Boğazın Anadolu kısmı
nın imar planları belediye imar 
mjdürlüğü tarafından hazırlan
nuştır. Şehir meclisinin bu dc·
r('sinde müzakere ve kabul edile
cektir. ·-· ., Çoouk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
l'aks1m Talimhane Palas No. 4 
l'ıı7.ardan m11ada hcrg\ln saJ> ili 

U'n cınnm. TelPfon 4012' 
.... w. ............. .. 

f.. · •Türkiye• 
KIZILAY CEMiYETi 

UMUMi MERKEZiNDEN: 
OomlyetJmlzlıı ldal'efllndc hulunaıı f~·onkaruhlsar l\lndcıısıı\ 11 

•*lerlııi koymo.l• i11ere asgari 7500, AY.aıııi 15000 ~ 

Sandık yaptırılacaktır 
Bu "8Jıtlıklarııı tahta ve Qtvlat Oemtyct tarafından vcıilcccğln<lcıı 

yalnız imallycsf açık münakasaya konmuştur. MUnalmsa gUnü: 11 Nısan 
1941 saat 14,30 da.. Taliplerin cartnamc vo 13cmn için Istanbulda Mimar 
Vedat Cııddesinde "Kızılay Hnnmda,. Kızııay Deposu DlrektörlUgünt' 
müracaat etmeleri llft.n olunur. 

Universite Rektörlüğünden: 
Fen falrtlltesindc Astronomi DoçcnUiğl nçıktır. Namzetlerin yabancı elli 

imtihanları 5 Hllziran 941 tarihinde yapılacaktır. lsteklilcrln sıhhat raporu, 
5 fotoğraf, niıfus tezkeresi lim.,ğl ve ilmt hUvlyetlnl gösteren fişıcrJylo "fl§ 
ler tcdrls işleri kaleminden lstenecektlr.,, 

2 - Haziran 941 tarihi akgamma kadar Rt:ktllrlüğc müracantlarL (2652) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Mart Solmazın hazineye olan borcunun t<•m\n,i tahsnı için sahibi bulun• 

duğu Bcyoğlunda Şelılt Muhtar rnaball<'sinın Tak.qim Yağhane sokağında 

şaı-kan yol, şlmaJcn yol ve 32 ve gnrben 2,82, cenubcn yol ve 2 numara ile 
mahdut 28 metre miktarındaki eski 30, yeni 32 ve 32,13/1 sayılı ve 23 o 
llrııya mukabil ipotekli bulunan bir bap ktırg'fr hnne:nin !potelt fazlası tahslli 
emval kanunu hUkUmlcrinc gli·~ satılacaktır. 

Talip olan1arın 28.4.ll'U tarihine rasUayan Pazartesi gUnU snnt H ten 
sonra Beyoğlu kaymakamlığında mUtcşckJ.·!l idare heyetine mUracantıan 
ilan olunur. (2647) 

j5fanbul \ı.li.n• 9 lUICU hukuk hii
klnıllKillılt•n: 

940/1400 
Gülizar tarafmdan Tophane® Kn· 

roba!; mahallesinde Karabaş sokalt 
S No. da mukim Ahmet oğlu Ali aley 
hine açmış olduğu bo§fillIIUl da,'Bsın· 

da M. aleyhe göndcrılen arzuhal su
rcU tebliğ ilmllhabcrlne verilen şerh• 
de adresinden çıkarak semti meçhule l 
gittiği meşrubattan anlaşılmakla da 
va ar?.ııhnllnc kar§ı on gUn zarfında 
cevap verm' sine ve mahkeme glinU 
olarak tayin edilen 2.5.9U saat 10 a 
talikine ııe mahkemeye gelmesi veya 
bir \'ekil göndermesi aksi takdirde 
muhakeme gıyaben devam edeceğin· 

den 15 gün mUdootıe ilAncn tebllğat 
ifasına vo davetiye makamına ltalm 
olmak Uzere lll'ın olunur. (35406) 

Ticaret Vc-kAletı ı · Tlc-al'l"t Umum 
:'\lüdilrlüğünclen: 

TUrklyede yangın, nakllyat, hayat 
vo Kaza Sigorta işleriyle meşgul ol
mak Uzcro kanuni hUkUmler daire
sinde tescil edilerek bu gUn faaliyet 
halinde bulunan Anadolu Ananim 
TUrk Sigorta Şirketi bu kcrro mUra 
caatıe Galnta Accntcllğlnc glrket na
mına, yangın, nakliyat, hayat ve ka· 

1 
- T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
._;lDELER : 4 Şubat, 2 Mayı 

1 Ağustos. S lldncltc§rin 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
zıı. Sigorta işleriyle meşgul olmak ve ı adet 2000 L.lık c: 2000.-Llro 
bu 1.§lcrden doğacak da.valanla, bUtün 3 • 1000 .. = 8000.-
mnhkcmclcrde mUddcl, mUddcaaleyh 2 .. 750 ,, = 1500.-
üçllncü ıınhıs süaUarlylc hazır bulun t • 500 

" = 2000.- .. 
mak Uzerc Abdi Vehbi. Dural'ı taylr g 

" 
250 .. = 2000.- .. 

eylediğin! bıldlrmletir. Keyfıyct Slgor 35 
" 

100 .. m3500.- .. 
.. 50 .. =4000.- " 

20 " = 6000.- .. 
ta Şirketlerinin tcl'tl§ ve murakabesi 1 80 
lıskkmdak.1 25 Haziran 1927 tarihli 1 800 

kanunun hllkUmlerlne muvafık gö~ •••••••••••••i 
mUı oımalüa, llAıl ol~~}. .. 

Şlrkçtlluı.yrlyc hissedarı • umumi h yetinin ıs Mart 1911 S 
f vk ılllde ıçtimaında hszır bulunan his <'L'nrların t(msll tU 
mnye mlkt r.na naznrnn nlw.ron:ımc tnı.Iıli için kanunen mukt 
kı:re nı bı tahns :.ıl ed m dilfnclcn celse ııçılamumı tır. Bu Jt 
6 darlar 26 Nisan 1941 Cunınrtt>s! ı;tınU saat on buçukta §ırk till f. 
tada 1<-.crm nccılerd kUn merkc..zi idare.:ılnde dahili nızamnaırı 
17, 26 ve 30 ıınr.u madde' rlndo taclllil.t icrası için ticar t k ıı 
3 6 n<'ı maddı..sl hUklımlcrlr.c tevfikan tekrar fçtimaa dav t o 
tııbıı l<;Umaa ticaret 1,nnununun 385 inci maddesi muclbin b r 
malik o.:ın hl d rlo.rın dahi i.,tır .. ke s . .UA.hlyctlerl \"nrdrr. 

Ru2namei m ·· zakerat: 

1 Ticaret Kanununun 389 uncu maddesi 
mucibince ilanı muktazi tadil metinleri: 

Maodc O - Şirk tUıaynyc hl lcri kanuni ve ınansub ı:ıı rtı 

1 

Madd lb 

Mnıld 17 

M lcl• 2(ı 

Madde ııo 

kanunu mcd nl hükUmkrtnc tevfikan lnttlrnl d r 
ş.rkı..t hlssedarl"iTTDdan olup da medeni haklan ıst !" 
yclina<'n tııma.n u veya lnsmrn mahrum bulun ° 
hıss lt:rln dcvn ve temllkt l<anunu mcd ıi h 
L: bidır . 

KIZILA v cEMivE1i 
UMUMi MlBKEZINf EN: 

Allkıı.rada Ku.ılay umumt merkezı pn kmda çalı mak uz re 

Müsteid bir bahçıvana lüzum vardır· 
Talıpl r.ıı yeni poı:lan• C'lvannda l{ıztlny d posu direktorlilğ{l'1' 

muracaatııırı Jl n olunur. 
..... "':"" . . - . . 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

Sa!1ibi: ASIM UB 

genidefl 
açmıştıı 


