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~aAf.~ 
Yeni bir 
liarp 
"'_..,,... '"""~ 

Y ıgoslav milletinin §tlllh an'a
ı lerine lAyik harikalar ve knh

t ı.manlıldar gösterl'Ccğlnd , k :
liac& vazifesini yapacağında hiç 
tercddildumuz yoktur. Alman 
ordusu ÇC'tin bır düşmanla kar
Fıtlaçıyor. Vatan aşkı~ la canlar.
nuş kahramanlarm makin li kı
talara ıstinat eden miıstf'VlilC'rc 
knrşı ne mucize) r ynrattığmı 
"atanlannı se n Yu osla\ lar 
bızı: ıspat c d eki rdir. 

Yazan: 
seyln CabU ·a çın 

Alnıa.ıı)a nilıınet \u~o la\)a~a. 
4- Prn ini ULattı. ~C'hrıı. ç iinkü 
~an~ a kendi ini kil\' l'tli ~tiri:
~· {'unlm kl•nı'll Jnıkn l c.•fü c 
ile d(•fa d ha nzlıl bir mil ete 

I'\ ıısızra. aldı rabil~<'l'fİıH' iıuuı -
)'or, Hail uı.ı bu \lınıuı) a d.ılıa dil
~ kadar ne dlllt•r dökmü)ordu. 

l' rh 1 r t minat '<'rrnirordul 
~.zat H"tlcr Alnıanl a ile•\ ll"'c
-'J a arn.smd:ıki hududun cbedj 
~e hat'i oldu•unu tt~miıı chni~ti. 
ı.~ne \lman,a ~ıı.rhi \\rupadn 
~bir <>meli olmadıgını en ~.at'i 
!' e rnutJ k teminatlarla iliiıı l'ı'h'-
e)( 1<1-nm.1l'\ ı t e-;kiııl' en lısnu~tı. 
~(' &)nl '\lman~ıı :\\nıp:ıdıı artıl• 
~~lr rarl dın ıı ı b("<;JC'nwdiği 
~rn dunyal a teminat 'er
'- l. G • mi \tnmn\ a l,ehi rt uı 

ılı.. d tluk H' a< <'mı eca\'liı mi. 
~lan akdf'tmi.,ti. (ı<'llll n:\ nl \I• 
~ a .. F k t b ıHııı b ı tutulmı-

1-.fıh 1 

mı 

Ilı indi biı. biloa a Balkanları~. 

l '11 olmak nt('!\ kiindl':\il, llit-e . 
ı.; ~o nutul.lıırmd:ı. gul, Hnll.an• 
._ nı ı.ulh 1 lnd(' kahnıısıııa t ırııf 
..... olduguııu bildlrirk<'n buruda 
ı._ ~ili 1 r bir eeııhl' fo kil etmeğr 
""lcıııazlan.a Bulkanlaro teca' liz 
~1' c ··ni bir kere dnlı,ı ilan 
'"llb;tl. Kendisinin tm ır 'e lııırc

":tt'ttni, ffl('li,kğini JI( ( affı bildii,-imlz 
~ il bu sô:t.l<'ri Hl ti erin bil: hi :ta-
lttda. Balkanlara saldıracağına bir 

"'-ret \ e delil teliıkki etmiştik. 1~
~ C:'f.< 1-:'l""'m<'<l<'n JUtlcr Ualkanlıır 
111 

3 l'ni bir facianın daha kıı.hr.· 
lnı o du. Şuph...,iz ki blrkıu: gün 

::nra 1 ır \iman rcsını trhli[,i bil. 
~ ~ hııncl hamı• amba lçincll' 3 a· 
lııı~ bilmem harı~ esirin liz<'rinde 
~1111 'csilmlar J,(•;.fedlldiğini 
.~ bunlnnıı l ugosla\ lada Almnn)a 
~Yhlnde bir taarruz hıı.rrketi ha· 
~llndığuıı 1 pat C'ttli,..fni dlıana 
, lree•l.."1fr. Alman hak .. ızlıklan 
~e taa.rnızlan karsı mıhı g\ilmek 
·~rl'tlnl muhafn1.a eıl<'bilenlcr 
"tı d ğ ~ıi en bu tabi) e Ur. ('Jıcr 

~lt·nf'hilt'<'eklerdir. 
Ru dakilwla bütün empatil<'rl• 

~,., hiitun hiinnet ,.e teıırnnııileri
tı l Cl"t>tır l ugo l:n mili etine• mun• 
~ hulunu) or. Yugo lav milleti 
11(1 ~unll'rde k<'ndlsini kn 1..1.('r.;iz 
~ litıkacılann <'lin 1rn knrtnrnrak
.:; ' i henli/:-ini buldu '" alnını se-

'e mrtan<'tlt'! l iıllScltti. Be'· 
~da son hlikfım('t darbl'Si ) Bili 

.. l"lt.,n bunun basına gctml ol:ın 
't.ııpef\ erler nasıl bir 1('f lk"Y" 

(Dl'\nmı 4 ünciidc) 
lfüo;eyln Cahit '\" \J,ÇIN 

Bulgarista nda 
bulunan 

Alman 
kıta ları 

Garbi Tra kya ve 
Makedonya 

hudutlarından 

Vunan1s tana 
tecavüz 
ettiler 

Yugoslavya ile de 
muhasamat başladı 
\ tlııa, 5 (A. A.) - A tfna a

jansı bildiriyor: 
Bu sabah saat 5,30 c1n AlmnnyA. 

nm Atına sefiri, başve::U Korizi
sin iknmetgflhma gderek, ayni 8a• 

atte Be1·lindeki Yunan <>lçi!inc 
bir nota v<>riJdiğini ve bu nota jlo 
İngiliz kıtalannm Yunanistana 
muvasalatı dolayısiyle Alman kı
talarrnın dn ı>u sabah Yunan ar~ 
zisine girecelcriııin tebliğ Pdil.mclc
te olduE;runu bildirmistir. 

Ba vekil Korizis, Alman P!rıs' .. 
ne v rdıgı cevapta, YunanldtaDm 
atalarının topraklarını müdafaa e
derek Alman kuvvetlerinin bu §e

kilde heriıangi bir teşebbüsüne 
silahla muhalefet edeceğini beyan 
l't.miştil', ' 

Sabah saat 5.30 da şarki Ma
kedonya ile '.rrakyada muhasamat 
başlamış ve buralardaki Yunan 
hudut karakolları Alman kuvvetle .. 
rinin hücumuna uğramrştır. 
YUGOSLAVYAYA TECAVÜZ 

Bcrlin, 6 (A.A.) - Bu sa:ba.. 
hın ilk saatlerinden itibaren 
Alman kuvvetlerinin Yugoslavya 
arazisine girdikleri ve muhasa
matın başladığı öğrenilmiştir. 

(De, arn ı 4 üncüde ) 

EN SON 
DAKiKA 

Bel arat 
bombardı
man edildi 

Anıtnra radyosu bugünkU öğle ne§
riyatmda şunlan söylemiştir: 

Yugoslavyadan buglln haber alın

mamıştır. Yalnız Alınan radyosu Bel. 
gradm bug{ln Alman filoları tarafın
dan bombardıman edild~nl blldlrmlş 
tir. 

"Yı rtılmış şaheser,, 
(Bu parça ları ihtimamla 

toplayınız) 

ı 

SON 

6 NİS A N 1941 
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'l mauııtana 
verilen 

Almu nota11 

Almanya 
Yunan 

milletine 
dOşman 
deOildir! 

' Yunaniıtanda bulunan 

200 bin 
kişihk ingiliz 

kuvvetleri 
tardedile

cektir 
(}'azım 4 üncüde) 

Alman Hariciye 
N a.zırının beyanatı: 

Balkanlarda 
ingiltereye 

ders 
verilecekmiş! 
Y unaniıtanda kör bir 
hükUmet, Belgradda 
Sırp suikasçıları varmıt 

Berlln, 6 (A .A .) - D.N.B. 
Hariciye nazın von Ribenlrop mat.. 

buat mUmeSl!lllerine 8.§ağıdaki beya
nat ta hulunmU§tur: 
"- İngiltere A vrupaya karıı yeni 

bir ctnayet işlemeğe hazırlanmakta

du. Balkanlara mllhlm miktarda ln. 
gll!z kıtaatı çıkanlmqtır. DUnkerk ve 
Andalsnea rlcaUerinden aonra lııgD. 

tere barbl tekrar Avrupa kıtasuıa ge.. 
tlrmck te§ebbtlaUndedlr. Atlnada kör 
bir htikflmet ve Belgradcla Sırp suı.. 

kaatç!larından mürekkep bir zümre 
İngilizlerle olblrllğl yaparak bUtUD 
Yunanl.ı;tan ve Yug08lavyayı Alman
ya ile 1talyaya karşı ileri arazi olarak 
lngilterenln emrine verml§lerdir . 

Almanya ayla.rdanberi bu faaliyete 
şahit olmu§ v.e Yunanlstnnla Yugos.. 
lavyayı mantığa vo d011tane bir anla, 
m aya sevk için çall§ml§tır. Fakat bU
tün gayretler bo§& gitmiştir. Şimdi 

Ftlhrer cevap verecektir. Bu aababtan 
beri Alınan kıt.alan lııgiltereye icap 
eden dual vermek 1~ yflrUyUJ ha.. 
ltndedir. Az samanda Çörçll lngtlte. 
renin Jrrta tuıerinde yapacatı ~ 

it kal!Mdlfm• katt nretu ~ 
tlr ... 

HA VAD i SLER 

PAZAR Yazı ışleri Tel. 2a872 Fiyatı 5 KURUŞ 

İnşaata hemen 
ba:§lanması mukarrer 
'1).irkiye demir ve çelik fabrı 

kalarmm bulunduğu Karabüktt 
yeni fabrikalar yükselmeğe baş
lamış ve lktısat Vekrueti diğer 
yeni fabrikaların inşa.sına kara.1 
vermış bulunmaktadır. 

,.,. crnubf 1'uı:oslıw,·a n g(i8ff'rlr Jıarlta ..• 

İkinci beş yıllık proğra.mda 
iken inşaatın tacil edilmesine ka_ 
rar verilen asid sülfürü ve sü. 
peıf osfat fabrikaları şimdi Ka
rar verilen asid sülfürik ve eli 
dır. Şimdi sıra bu iki fabrikanın 
anbarlannın inşasına gelmi§tir. 
Sür'atle ilerliyen buinşaat en 
kısa bir zamanda ikmal olmıa.. 
caktır. 

l'ugoı;lıt\'~ a kralı l\lajı·ııfo 

lklııcl P f'f ro 

Sovyet Rusya 
Yugoslavyaya karşı 

Dostane 
siyaset 
takip 

edecek 
Almanyaıun Y ugos

lavyaya harp ila
nından birkaç saat 

once 

Arnavutluk cephesinde 

Yunanhlar 

bir tepeyi 

zaptettiler 
400 den fazla esir 

aldılar 

.lUna, 8 (A. A.) - Yunan baş.. 
kumandanlığı tarafından dün ak. 
şam neım~dilcn 161 numaralı teb
liğ: 

''Ke, if ve topçu faaliyeti. 400 
den fnzla esir aldık.,, 

(De\'amı 4 üncüde) 

Diğer taraftan İkt.tsa.t Vekile_ 
ti KarabUkte bu fabrikalar zUm 
resi yanında. bir de çivi fabrika
SJ inşasına karar vermiştir. Bu 
yeni fabrikanın, inşaatı da he. 
men yapılacak ve tedarik edil. 
miş olan tezgahlar derhal kunı 
lacaktır. Bu suretle Türkiye 
demir ve celik fabrikalan had
dehaneleri- yanında bir de çivı 
fabrikası kurulmuş olacaktır. 

Sümer Bank mütah~sısları 
şehr;mizdc bu yeni fabrikan.rn 
in.~ntı hazırlıkları ile meşgul 
olmaktadırlar. 

TUNA 
Y ILDIZI 

' 

Bir şoför metresinin 
yüzünü doğradı 

Kadın Beyoğlundaki muhallebici de 
bir başka erkekle beraber miydi ? 

DUn Beyoğlunda lstiklCll caddesinde halcbicl dUkkft.ıımda gören H&lll Gül
b!.r yaralama vakası olmuş, bir §Ofi.ir 
metresinin yUzUnU keserı:ık yanakları_ 
ru doğramıştır. Vaka şöyle cel"t'yan 
ctm~tır. 

Şişlide, Sülcymannazlf sokağında 

Bcemo. ap:ırtımanınd:ı oturan ve §<>

!or!Uk yapan Rahmi oğlu Halll Gill
man adında birisi, bir buçuk sene ka.. 

man hC;mcn içeri dalarak üzerine atıı.. 
DU§ ve jilet ile genç kadmm yU.zUnü 
birçolt yerlerinde hacamaUamı§tır. 
Bu aralık, mücadele smı,smda jılut 

kendi elini de kcsm~. ycti~ler ta. 
rafından yakalanmıştır. 

Muzaffer, ~yoğlu has~eslne ya
tırılmı.. tahktkata ba§lanmıştır, 

DıGEK YARALAMA VAKASJ 

Moskovada 1 
Yugoslavya ile 

Sovyetler arasında 

dar evvel Nusret kızı Muzaffer Altan 
llo tnııışmış ve sevişerek beraber ya. 
§ıımağn tıaşlamı§tır, 

Ancak. §Oför son günlerde metresin.. 
den §1.lphclenmeğe ,.c sık sık kavga. 
lnr etmcğc başlamıştır. Nihayet met.. 
reslııln kendisinden uzskl~'<tilasma 

sebcb güzelliği olduğu kanaatine va
ran §Oför, dUn cebine bir jilet yerleş. 
tirmiş ve Bcyoğluna çıkarak Muzaf_ 

Bundan başka, dUn bir yaralama 
vnkası d:ıha olmuş, Fatihte Beyceğlz
ao oturan iki sandalye tamircisi kıptı 

Wrlblrlne gırnılşUr. Ka\'gı:ı. .ındalyı: 

cl Rama7.an oğlu Sadullah lle sandnl
yecı Adem oğlu Abdtıll b nrnsmdakı 

bir iş meselesi yüzünden çıkmı:tır. 

Kavga esnasında bıçağını çeken S ı. 
dullah, Abdullahı kasığından tchlıkt. 
ll Btırt"ttc ) uraıamı:;tır. 

Bir pakt 
imza edildı 

(l'aı.ıı.ı 4 üncüde) 

Afrika cephelerinde 

İngilizler 

Adisababadan 
145 kilometrede 

Adua 
zaptedildi 
Blngazlde Alman 

ııerıeıtfl 
dardaralda 

cv .... 4~) 

' 

feri u.ramağa koyulmuşlur. Nihayet 
uzun süren bir arama. sonunda met.re. 
slnl istlklAl caddesindeki "F.sen,, ma. 

Hadıseıe rın - - - - -
retsır ı 
-~ 

818 TUTAM OT 

Yanılt hastnn<>ye knlclırllmış Sn. 
dullah yakalıuımıştır. 

\'anyayı R-0manyadan alıp \erdi. 
Fakat imdi bu memleketin tama· 
mmı kendisi tesahüp ediyor! Maat
ristandan asker geçirmekle kalmı· 

yor. Romanya ve Bulgaristan ~h 
filen f5gale doğru gidiyor. 

VE BUZU B BA YESJI MM'Arlstanm eski A\'osturya~u 
Ya.zan: Hasan Kumçayı düallte şeklinde bağh olduğuna 

düşünenler A\'Usturyanm l'al'lsl o· 
Adamm biri bir kuzu görüyor, 

bir tutam ot , ·eriyor. Sonra kuzu
yu boynundan yakahyaralı: : 

- Gel, sen benlm8in !,, d iyor. 
Bir dostumuz, Ma.car ~ekili 

kont reJeldyl intihara sevkeclen 
A iman - Macar meMıleıdnl bu mi-

' 

Mile izah e tti. HaldkaUın a rkada

~ yerden göke kadar b ak'Jn 

'"ftP, il#ııMLJ.I'~-- TraueQ. 

lan Almanyanm bu memleket üze
rindeki emellerini kolayea tahmiıı 
edebilirler. Kaldı ki Bitlere gör t' 
Avrupa Almanya demektir. l'eol 

nizam işte bu fikrin tatbikatından 
ibarettir. Kont Tt'leld lntnıar et
mekle 'ita vaziyet ~mmc'ta Ma· 
.. ,. .. m"",..ffnf dl\şlinmele c'ta\ eıt .. 1 

mi'! dt"mrktlr. 

H A.SAN KFMI ' 1 · 
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45 TAR/Hl DENiZ ROMAN/ 
- OrMını bana bırak! •• Gel~ 

ry'lmf blldlrnıek igin ild defa bay • 
l;:u &ibl öteceğim! 

- Peki auıa, baykuş libl öt -
rne, ishak kuıu elbl öt •• 
Şiıman bir kadın mutfaktan çık 

ı; kllmeslere doğru geldi; ikisi 

ie swıtular. Kadın sulan tazeledı, 
)lem verdi; şurayı burayı sUpUrdU; 
ırkaç pilici oqadı. Geldiği yere 

!itti. 

Roizta Koç Ahmede beklenıesi
ıi J§arct etti. Balkonun kapısını 
·apadı; pancuru araladı ve yüziln

de vuslat ve hasretin biriblrine ka
rıştığı garip bir k~crle gözlerini 
delikanlıya dikti: 

- Artık konuşmıyalnn 1 
Dedi. Böylece iki saat kadar ba.. 

ıu3t1la.r; yalnız arasırn el, parmak, 
::öz ve ağız işaretleriyle aı;klar;ı • 
nı, hill rlnl anlatmağa çalışıyor -
lıırdı. Sonra gene işaretle, bahçe:. 

ve ~ka ağını hep odada kalırsa 

"'1phelcnınelcıi ihtimalini anlattı. 
Rozita gene balkonda kanarya 

ve kafesle. bahçede tavuklar vo 
piliçlerle oynadı. KoÇ Ahmet onu 
heyecanla seyrediyordu. Oyle mes 
uttu ki. .. O gece yansından sonra 
dilnyanm bu en güzel, en iyi kalp
li ve fedaklr kızma sahip olaca • 
ğtnı d1l3UndUkçe heyecan ve se • 
vinçten kRlbl duracak gibi oluyor.. 

du. 
Glln batarken geç kız bir ara • 

Irk ba1'•onda göıilndU ve son defa 
söz verdi 

- Geccyıı sonra .• Bekll-
yeceğim ! •. 

- Geleceğim! 
Karanlık basar basmaz Koç 

met ağo.çtan indi; etn.f'ı kollıya -
rak ha.na döndil; yattıktan pen -
cerenm dibine geldi ve ufak bir 
ta§I içeri attJ. Gamıtz kuşağml 

sa.rktttı ve delikanlı ona tutuna • 
rak yuknn çıktı. Alı uıyordu ki: 

- Öntt'l1fnde bu kadar sıkıntılı 
hlr gün yaşarnadml. 

- Niçin? 
- Seni merak ettim de ... 
- Ben de bu d:rece mes'ut 'bır 

stın yaşadığımı hatrrla.mıyorwn. 

- Niçin? 
- Rozita Ue konuştuk; knçma-

ğa ra:t oldu. Bu gece yarısından 
sonrn gidiyoruz. HP.1.tr mısın? 

- Geceyansma daha epeyce 
znnınn vnr, knrnm acıkmadı mı? 

Yok a C' 1vda mı yemek yedin? 
- O kadnr değil ... 
Koç Ahmet hem arkaadflllm 

verd' i söğ~ vr- ekmeği :.Uyillt bir 
i3tahla gövdeye 1.ıdh""yor; hem de 
o gUnkU macoras•!Jı nnlat.yordu. 
Sonn ltnnJtlrklı Jturdul.ır ve ne 
vnpamaltlarını kararla3tıro.1ar. 

Gamsız Ali ha.ıcıya aerlendl G'!· 
lince dedi ki: 

- Benim b:ı.C'r..ğım cpel·~c geç
ti; arkada~ımrn a~"'fli de \.t>ı.i'cii 

HPmen gitmek ir;tivoruz. H::r h&l. 
de ikimize de gUneı dokurun113 ola
ca.k. Bu mevsimde gece yolculuğu 
daha rahattır. Atlarmım ha1.1rlat, 
he.sabnnızı gntJr! .. 
Hancı bu sözleri biraz gıı.rip bul

mııktan kendini alamadı; hattil. eilp 
Jıe ile karşıladığı eöylenebllirdi; 
fnknt hesnptan başka onun hemen 
hcm"n yarı kadnr d:ı bahş1e alm. 
c:ı hava hemen değişti ve güzelle§-
ti •• O:ılnra Grenad:ı yolunu gayet 
ı;i, uzun uzun tarif etti .. HattA yo
lun ilk rlC\nemeclne kadar uğurla. 

Oraya varıncaya. kadar ıııklardnn 
ıkisi eöndu. Yaklaştık~n §ato.nun 
binası ve duvarları gittikçe bUyük 
ve heybetli görünüyordu. Yüz a
dırn kadar kalınca Koç Ahmet atı
nı arkadaşma verdi: 

- Sen burada bekle ... En geri
deki karanlık pencere onundur. 

Gökyüzüne bakb, yıldızları göz. 
den geçirdi : 

- Nerdeyse gece yansı olu -
yor! Çabuk kuşağını ver! 
Gamsız Ali bu arzuyu hemen ye

rine getirdi. lkislnln hu§o.ldan bir
leşince on kulaç kadar olacaktı; 

bu da maksada bol bol yeterdi. 
Koç Ahmet yUrUdUğtı yerler! 

kollıyarn1;, ara sıra durup dinliye. 
rek ilerliyordu, 

Rozitayı pencerede hayal meyal 
gördü; aydınlık pencerelerden i -
kisi daha söndü; Koç Ahmet öte
kılerin de eönmcslni bekledi. Son· 
ta çekine çekine ağaca çıktı; Rozi
ta şimdi balkon kapısına gelinişti. 
Yalnız yUzU ve elleri yakamoz pa
nltılan kadar seziliyordu. Bundan 
81yah elb.l.sc giydiği anlaşılıyordu. 
Delikanlı genç kızın tedbirli dav
randığını anladığı i<:!n cesaret ve 
emniyeti artıyordu • 

Mutfak kısmındaki son ııık da 
karardı; bütUn bina derin bir ses· 
sizlfğe gömUldU. 

Rozita ikide bir ellerini uğuştu • 
rarak ağaca, etrafa bakmıyordu; 

sabırsızlanıyordu. 

Koç Ahmet hafifçe ishak kuşu 
gibi öttü; biraz sonra yine öttü ... 
Dallan 1;1ee araladı. Rozita bıılko
nun parmaklığına eğilmiş; bir şey-
ler yapıyordu; bu işi bitirdikten 
aonra doğruldu; tutunarak dış ta· 
rafa sarktı; boşlukta yavaş ya\. 1J 

iiıdi; de • ek kl demin oraya bir ip 
,Yahut ip yerine geçecek bir eey 
bağlam~tı. 

Koç Ahmet qc kı•şaklan dala 

bağladı; aşağı sa:+.ıttr. G"nç kız 
o zamana kndıı.r ht r veyin yo!-.n. 
da gittiğini kuşağın u ~ u çekerek 
haber v~rdi; sonra beline doladı; 
mnısıkı tuttu; bu işin de bittiğini 
anlatmak için iki defa dahıı. oynat
tı. Koç Ahmet yavaş yavaş asıldı; 
genç kızın ayaklan yerd<'n kesildi; 
ytıkselmiye ba§ladı. Birkaç yap

rak hışırtısı, işte o kan""' ... 
Ro~ittı. kollarını delikanlının bo,:. 

nuna doladı; birkaç dakika öykce 
knldunr; etrafı dinlediler. İkisi de 
birlblrlerinin sıcak nefrslerinden, 
heyecanlı ve mesut kalb çarpıntı· 
Iarından ba!lka bir ses duymuyor
lardı. 

Koç Ahmet fısıldadı: 
- Haydi gidelim! 

- Gldellm ... 
Ağa.cm dalından birlikte kay -

mak gUç oluyordu. Roz:ita: 
- Ben yalnız ineyim; daha ko

lay olur! 
(Dc\·nmı ,·ar) 

Val:ıt 
Asım Us "Bulgar mılletı harbe SU.. 

rllkhMlyoı,. bn11lıklı mnkaleGİnde Yu. 
gosı:ı.v bAdilelerinden sonra Bulga. 
rlstanm da bUyUk c!cndi erine ayak 
uydıırarak buradaki tcb:ıasmı memle
kete çağırdığını, hakikat halde Anka.. 
ra dek!iuasyonu ile bUtun kum§uları.. 
na :Car~· her tUrlu tccavUzden icunap 
ettig-l.ııi ll!n ed:ın Bulgarlstn:ıda Al. 
man oıausu girdikten sonra çok değf. 
§ikllkler olduğunu, prot'e&ör Ftlot kn. 
binesının bUtUn lşıert bilerek ve lst!
yerek ) apmı§ olduğunun yersiz bu-

dı • ıundtJ6unu, Bulgartstanm bövlece bU.. 
lki arkadıı.e birnr sonra enğı:Jaki tUn tnı.ac ve Imt.yıu:ını mihver dcvlet

lcpenln ardmıı. clur.rült>r; daracık lorlne te<:lım etmiş olduğuna hUkmct
ve nncak görUnebılen bir keçi yo-

1 

mek leııı- ell.{iini anlatnrıık Buigar 

1 1 ll d ine k harbl}'l.· nazırının "Bulgıı.r milleU 
unn saptr nr; a arın an re ~lhçu oımakla bernber, bugllnkU bcy-

yedeklerine aldılıır • y:ı~aş ;avıış nolmıteı vaziyet dolayısi'e mücadeleye 
en kUçUk bır ıır.1: !.lltU yamııktan ve fedakArlıklara hazır olmak Azım. 

çekinerek ilerlcı:liler. Etrafta 2• dır. i!::r.ılr ve kaU ndnnı rln geçmişte 
P,ııRtoS bôc"l:'ur l 11 ve J:lınbıhr nt:. bUytlk f<odnkl';rlıklar bahıuı~ \'ermiş 

rede olduklar. bi:inmiyeıı kurbağa- oldu:Uaıuz ideallerine tohakkuku~a 

J:ınn acslcr~~len baeka tılç bır gil· doğru tkrllyoruz ... ş kllnd•kl s8zlerL 
rü1 il k ı nl knyc.cdivor v d!yor ki: 

t yo tu. . .Acaba General Da"ktılofnn hah 
Ağaçlann aralarından, çıUerln settığl ldcnller nedir? Bunu da 

k!'narlarmdan gittiler. 1 BuJg
0

ar gazetelerinin ıı ~riyatı a • 
Koç Ahmet bir aralık uzakta sol· ra&mda bu,uyoru1". J,a Paro'e Jıul· 

gıın ışıklı birkaç pencerey' göster_ ~are t"mlni""ld "'"~"""rl" V. !m .. ıı..c;ı 

dl~ 1,t.e, oralia!... 1 ~::,~~:~~:~~~:f~;~~~b~2;~~~;~ 
D 1. gar milletinin hıırbu hazırlaııması"' 

B A B E R - Aksam t>OSt:ım 

Dünkükonferanslar Ders kesimi hazırlık-
F ahrettin Kerim, 
5'tff~!U:,;:ve lan nihayetleniyor 
Kadıkö yflndJ 

birer konferans 
verdiler 

Muallimler, senelik ders planını ancak 15 nisana 
\<adarki kısmını ikmal edecekler 

M:ıarif mUdUrltiğU m"kteplerde 

Kadıkö halk artist kaza hE'- ders kesimi i~ h~zırlıklıınna 
· y, ~ f devam etmektedır. Lise ve orta 

yetınce tertip edılen konfernruı - kt tid"-l · dil .. e · 
dil me ep m ıu en n. mum yyız 

ıara n ak~am profesör Fahret- 1. t 1 • i h la 1 rd 
O - 1 ıs e enn azır mış a ır. 

tin Kerim ökay, profes-0r Silhey Dl~ ta ft b ta kte 
Ü t . ger re an azı or me p 

nver ve havan ff€'t Halım tara- Iis 11• 1 ri i de 1 rin · . . ve e mun ım c n n M e 
fından Kadrköyiinde, opera, Sil:ey k b'tm I d 1 ne talebe e 
ya ve Hale sinemnlanndıı. vcnlen ~~ en 1d es f 0 a~ d Y 
konf P-ranslnrla ba.şlnnmrııtır. ::uı;ıu~ an a z .a e r 5 

B gU k.. dU , , h il e b" . verdıklrı şlknyeti mucıp olmakta-
u n u n ;n 11. vıı v ızım d M if kili'~· b i t' 

yekvilcut Milli Şof et afındaki vn· ır. aar ve ı;;ı u vaz ye ı 

önlemek ic;in bütün tedrisat mUcs
seseleri e bir telgraf gö:ıdermf.5 -
Ur. Muallimler senelik norm"! 
planlannda nisanın 15 ine kado.r i 
şaret elmiş oldukla.n deralerden 
fazla ders vemiyeceklerdlr. 

nk okulların da liseler glhl a -
yın on altısında dersleri kesilecek, 
son sınrfların imtihanları derhal 
başhyacaktrr. 

zivetimlz hakkmdn kontrnan ı--- --------------------------
tipler salol'llrın c1old11ran halk t~
ra.fmdan derin bir ıılfı.ka ile din1r
nllmiş ve uzun uzun alkışlanmıştır. Müstahs iden 

alınacak 
tütünler 

! Cura çalıp oynadıktan 

Yeni mahsul 
peynır 

Piyasaya bol bol 
geliyor 

Piyasaya bol bol yeni m hsul 
peynir gelmeğe başlamıvtır Böy
lece şehrimiz tam bir peynir bol
luğu içindedir. 

4 milyon liralık 
tahsisat 5 milyona 

çıkarıldı 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

doğrudan doğruya milstahsilden 
tlltUn mübayaası i~in ticaret vekr· 
!eti hesabına ve yerli tirUnler Türk 
anonim §irketl ve Türk tUtUn 
ıimted ııirketi namına tahsis olu -
nan dört milyon Jlralık mUtedavil 
sermayenin beş mllyc--ı çıkanı -
mnııı hakkındaki koordinasyon ka
ran dUn neşredilmiştir. 

BunA n ba§ltn uhlbi askere gt. 
den ta otomobilleri hakkındaki 
kararname de dün meriyete konul
muştur. 

Gelen kaşar ve beyaz peynir • 
leıi, ikinci ve UçUncU ellere, bak
kalnlra devredilmiştir. Bundan b8§ 
l::a, bir miktar beyaz ve kaşar 

peyniri de buzhaelerc konmuştur. 
Yalnız bir buzhaneye otuz çu\•al 
kaşar peyniri konduğu haber alın
mıştır. Buzhanelere konulan pey • 
nirler de, ihtiyaç halinde plyaeaya 
çıkartılmak Uzere !iat rpurakabe 
bürosunca tesblt edllmlutİr. 

1 KUGUK HAtSEtiÇt~: f 

Tünel 
seferleri ta ,dit 

edıliyor 
• ~nzm yaklqması dolayıslle ao. 

kaklaru: sulanması için belediye icap • 
eden tedbirler. almı~. yeniden b1rka(. 
araz5-: temin e~lştlr • 

• DUn Yunıınlstana balık, Aımıın_ 

yaya t.ütt.'ll, Amerlkayıı. av dertaı 

Frnn.seya fındık, ı:: lgnr!stı:ı.na zeylin 
Mısır.ı 200 bin llralık tutun aatılmı§~ 
tır. Bu ihracatın yekClnu 860 bin lir ... 
dil'. 

• Ulln Beykozun Ağvn nahiyesinde 
bir frrır.da yangın c;ıkmı§, fınnln Uç 
dUkl<Cl.Iı yandıktan sonra söndUrUL 
mUşttır. 

• l"lorya pltjı bir mayısta açııacak
tıt. J<"Jorya pllj gazlnosundn lUks ta.. 
rtfe nıcrl olacnltlır. 

• Belediye reis ~ kaymakamııkla.. 
ra gor.drrdlğt bir emirle lri nısana 
kadar tekmil asansörlü binaların tes
tbt e.lilıp muayene oıunmalıırmı bit.. 
c:W' m~ t.r. 

• DUı: gece, Ankara radyosunda 
Yun m çocuk' arına yapılan yunanca 
ne,riyatta. Türk çocuklannm kardc' 
Elen çocuklarına sell.mtarı blldlrllmlş
Ur. 

sureaıe hulfuıa ecllleblllr. Valdile 
Bizans de,·ıett llnl"'nrt""ID '' nhe 
cıkmnk emellerine rnr;l'I olmuı:; i 
mlş. '}imdi de ark nıes"'I inde 
Bulgaristan aley~lndc blrlecımlş o 
lnn dc\'letıcr ıwnı vazı~ ett"yırıl •• 
DenlzJ fethetmek için mUC'.n'lele 
Btıi?.nrlann t"ri ine 'abnncı de 
ğtımı,. BulgBrlar dc~lz yollann; 
zapt!.'tm1.•k uretllc zı .. ni ı, 1 '-!ll·e· 
rlnl ihraç cde'ıilnu '& m eleı.inl 
hall 0 mccbnrmus. 

llu',.ar Harbiye !\'nzırınm söz.il' 
ri ile Dulr;nr ıtazcteterinıl • ~orUlen 
bıı "~cnlze çıJmıalc için 1'nrbc ha
zır olmak ('de ivııtı" tirit• tlrl'lrsc 
llnl"'tırlsfanm m~ll'rle me~;ul oldu. 
ğnnclı ,.e IJ:lllc"rı' rdn n"l"'f 1•.,zır 
lancl•;;•na nrtıli "üphc ecllll'bilir mi'? 

Yeni Sabah 

Tünel, a~bah, öğle ve 
akşamları işliyecek 

Tünel arabalan 7 nis3Jl tarihinden 
itibaren sabahları saat öğle llzerl 12. 
13, a'<§amlan da İ6,3C-20.80 ara.amda 
çı:ı.lı~acaklardır. 

lzdlhnma meydan verllmememesl 1-
c;ln tramvay, elektrik ve tUnol ldaroai 
ıcaı eden tedbirleri almıştır. 

Yerli n şadır 
imali 

ilkmaddeler Karabük • 
fabrikasından veriliyor 

Geçeııl.:rde btr 'l'Urk genel Ucarct 
odasın:ı. müracaat ederek yerli nışadır 
imal et.Uğlnl blldlrmlştl. 
lktıut \'ekAleU te~ebbüse mUzahe. 

ret vo u:.zımgclen bam madde"erin Ka. 
rablll< tab,.ikasmdan tcmln'ne karar 
venn.~tir. Bu surcUe yeril n!fadırın 
fiyatı hı>.rlc;ten geıenıerc nazaran c;ol 
ucuz cııacıı.ktır. 

lerlne y1thut Macarlıtanı ıarbe sürUk 
ıemck içın tazylk'erde bulundukların. 
da ıırtık hlı; §Uphe kalmadığını, Yu
gosıavyunın ise gayet authpervernne 
ve dlirUst bir hattıhareket takip etu. 
ğlni, !&kat mlhver1D kendlaJnl rahat 
bırakmıyacagını, zira Avrupayı kendi 
emir ve tahnkkUmU altına almak a.. 
~ıktan açığa iıtuı ettlgt bir gayesi oı. 
duğu:ıu, hele Yugosıavyanın Uç!U pak. 
ta gt~<Ukten sonra ba§knldırmMınm 

mıh ıue bususı bir hakaret sayılaca. 
ğını v" ken:liaine bir ibret te§kll ede. 
cck bir edip dersi vermek istedikleri. 
nl anlatarak şöyle diyor: 

''İ3te Otı sırada Almanlanm zaptet
meğe 7orıuı.ın mıJ\'nffuk oldıığu bll

l ilk blr hırs \'C lntııııım nt ~I ltlndu 
ıın:ıırlııdığı tstıkb:ıl budur. ımıu eref 
ve hııyıılyct hissine mıı.llk, hıtlldtıllnl 

mUdnr:ıa;n haz.ır bir l'ugosl:ı\')ll I Uh
rer lem bir kAbuıhır. l'ugo lıwya AL 
nıanyu ın uykusunu ka~ınnııktaclır. 

sonra .. 

Arkadaşını 
öidüren katıl 

ız sen hapse 
mabKGm edildi 

Geçen sene bir gece yansı, 
Fındıklıda arkadaşı Abdillmut
talibi bıçaklıyar-.k öldüren Hü. 
seyin Deliosmanoğlu dün ikinci 
ağır ceza. mahkemesi tarafından 
12 sene n·üddctle h&pis ce.zası:ıa 
mahkum edılmişfir. 

Mahkeme, Hil..wyin Delios-· 
manın, Abdülmuttalip ile vaka 
gecesi bir şarapçıda içtikleri ve 
sonra Hü.seyinin kııkard~inln 
evine giderek cura o:ılıp oyna
dıkları \'e Ab Ulmuttalibin,. evde 
daha fazla kalmak için ısrar et. 
mesi üzerine HUSeyinln kendisini 
zor dışarı ~ıkardrğı ve burada 
kavgaya b~l.a.dıklarmı, ilk b1ça. 
ğı Abdülmut&bilin ıııavurduğu 
bundaıı,~~ H;tışexinin .lsmti
ai öldil!dÜ~ ~aıbit görülmüş. 
Hüseyin 18 stne hapse mahkfun 
etmişken 6 senesini indirmiştir. 

Usküdar tramvaylanna 

Kad n biletçı 
ahnıyor 

Bunlara 120 şer kuruş 
gündelik verilecek 

UskUdaı· tramvay idaresi kon
dükt.örliik yapmak üzere k~m 
memur almağa karar vcrmıştir. 
İlk olarak 7 kadın biletçi alına
caktır. Bunlara 9 saat çalı§tıkla. 
rı takdirde 120 kuru6 yevmiye 
ver ilezek tir. 

Suadiyede yapılacak 
yollar 

Beledi\ e. gittikç.. genlql"'Jn"'' _ 
~e olan Suadlyenln e!mc'!ye • • 
far yapılmamıs ~;ollannın da bu 
sene in"!a'3ına karar vermiştir. 

t:ıınstıu;m \'a:ılyt•U bizi bilhassa ııU\l(a 
dar etmtkten hall kalamar.. Almanya 
Y11ıo11m\')'aya nereden taamız edece. 
celdlr~ 

l\Iauırl .. tan tnrlkll , yahut doğru. 

dan doğruya Alrnan rn l:oılndt:n fı!r 

iltllA !e5ebbilsU vukua rllrse bizim 
ııamrırnrzda bir Bulgar meselesi ~ık
ınnz. 1-'al.at Almanya Bulgar toprıık
larrnı.lıln l&Uft\de cden·k \'ııgOf>lU\') a
ra Ye)B Yunaniııtana. )llhUt her lldııl, 
no lrden t:urnız et.nı •ğe kalkarsa 
Bulgur!• tanın 90n gtlnlerııe lmı:atadığı 

dostluk beyannamesinin no olacağını 

düşüıınwk me,·kllndeyjz, Çlinkii Hu!. 
ı.-nrl;ıtan lılçblr taarruz t,l)atıetl tı:

ldp ı•tmeıneık taahhUdllnde bulun-

mu,ıur. Hudutlıınnı l"Cnebi ordulara 
açarak mmelt'ketlnl bir t.aarru:ı uıuıu 
haline g<'tlrmı>k bu taahh \t ile hlı,• ıtl
IAf l'tlfmez. Bulgar bilkfım"tl dUn 
lm1.a l:ı.Jığı doı.tıuk muahedenıımeal. 

ııl lhlAJ edecek midir? tıııtıı edince 
lnmtın ne gibi neticeleri olacaktır f 
Bu bapta resmi \'e ııalll.hlyettar nı::. 

k.o.mlann noktıll nar.an blllnmeden 
bir tahmin yapmayı mev&lrmtz tnılt·. 

ruz. Fakat tfmdlden 13y1enecıek 

bir hakikat vana o da ındur: 

6 N! SAN 

Suras!<i mağazası 
Bir ayda 

28 bin liraltk 
ihtikar yapmış 

Stok kumaş mağazası 
sahibi de mahkemeye 

verildi 
MUddeJumumUik ta.rafmdan, Sult.aıı 

hamamIJ>dakl "Suraski., kumq mata 
ı:asınL'l lhUkAr yaptığı lddlaaı etra.. 
fmdaki tshk.ikatı bitmiş, dosfa asli .. 
ye lld.r.cl ceza mahkemesine vcrlln1l&'
Ur. 

Ta'lı'lrıkat evrakına göre 
mağtızası son ayıar Mrfında 2S biıı 
küsur l!ıalık kutn8fl yUsde 7{'.')0 arıı.
emd .. fllhlş k&.rla satmı,lır. Bu cihet 
mUesse~~nln defterlerı ve kayıuarı 

üzerinde yapılan tetklld.er sonunda 
kuvveW delillerle tesblt olunmuetur. 

Sura.ski mağazasmm aahlplert S 
SuraskJ ııe M1hal SuraakinJn milli ko. 
rwııııa kanununa göre muhakemeleri 
ne oırkaç gUne kadar .tıagıanacnktır. 

LllKS MAOAZA OUIADIOJ 
HALDE 

Gene Sultanhamammda "Stolt,. ku
mq magazaa• da ibUkAr ıruçundaD 

asıı • ikinci ceza mahkemesine vcrJ· 
mlşllr. 

Bu m'.lğaza sahibi Kenan Araçııı 

mağut.81 •'LUks., addedllmedlgt htı • 
de, ıUks mağaza imiş gibi yllzde ~ 
klrla eauıı :)apm ur. 
Kena:ı Araçm d" muluıkcmesinc aynı 
mahkcınede yakında bqbnacalttır. 

Amarika- Porlsait 
yolu açıldı 

Tacırlerimiz, bu yolla 
ihracat ve it ıalatta 

bı lunabilecekler 
İskcnderiyc ticaret nta~eliğim ~ 

ze, Amerika ile Portsnit araıımda 
muntazam vapur seferlerinin işJr. 
meğe başladığını, istJycn tacirle • 
rimlzln bu vasıtadan istifade ed • 
bileceklerini ticaret odasına 
dirm1gtir. 

Oda keyfiyetten alakadar ta. ·r· 
leri hab rdar etmiş, vapur llh. -

tcleri Tilrk ihracat ve itha'fıt t 
cirleri 1Qln her vapurda muayyN 
bir yer ayırmışlardır. 

Tac'rler, navlun ve sigorta pri1'1 
teri ilzerlnde bir anlnr;maya varı • 
dığı takdirde derhal faaliyete ge 
çeceklerdlr Bu arada, akreditif r• 
çıldığı halde bir tUrlU sipari ed • 
lemlyen dem'rlerln ısmarlanıp 
tlrilm~l için do bir formUl bulu, 
nacağı Umiti hfı.sıl olmuetur. • • .. 
lfım oi1u~u Uzere Amerikan derrtit 
sanayii firmalan ilo demir ithal!t 
birli~ arasında cereyan ed 0 n --", 
zakcrelcr. sırf tP"1\m tesellilm mu 
arnelesl vUzilnden bir a,,1 cımn\'S 
varamamıştır. Bu va-pur seferleri. 
emnivetle kal'Şrlannığı tııknirdc it 
halatçılann, Amerit~an tekl'M<>rinl 
kabul ederek Amerika te:ılln: 1 si -
parişlerde bul•·nması mt•r+Pre>ldlr. 

Ankara • Jstanbıal 
arasında 

Bir mayıstan itibaren 

Yeni bir tren seferi 
ihdas olunacak 

Anknracıan haber 'lierlldiğ e göre. 
ı mayıstan itibaren Ankara - lst.an
bul arasını.la yeni blr tr n aet'eri lhı

daa olunacaktır. 
Tren her -=tlü Aukaradan 

lat,ı:ı.nlr..ıldan da saat 
hareket edecckUr. 

Bir igçinin parmakları 
doğrandı 

Çuoukıu gaz depo'an 
dcm.tll bulunan Salkım vapunın<'I' 
ııııçılık yapan Göreleli Ött!er oğlu f= .. , 
Uru Atnbaş, dUn vapurun vincine cıı.n 
kaptırmış, sağ elinin parmaklan koP 
mu§ttır. Amele baygın bir halde Hay, 
darpaıJ3 nUmun~ hast.ıı.nesine kardırıl
mışbr. 

Nişantaşındaki çocuk 
bahçesi itti 

Vali konağı kanmnnda inş=ı e .. 
dllm~kte olan çocuk bahr"sHJl 
inşaatı ikmal edilml'jtlr. Aksam)" 
çocıık bahçesinin de ikmaline !;& .. 

lışılmnktadrr. 

Tıp fakültesi dekanı 
Ankarada 

Tıb faküıt.~si dekanı ordlnıı.ryih 
pro~csör Kemal Atay, çan!nmbtl 

Hllse~ın Cnhit Ynıı;m busUnkU yazı 
sını Yugoslav hll.dlse'crln truısls et. 
ml:ıti" Muharrir, Alman matbuatı
nın ve radyolarmm t ı --tadıkları mu.. 
cadele. mezaıı.m haberlerinin, mllba
l&ğalı v.: :') .Jnnlnr'a aııker1 bir t.ı:ıar. 

nız ha.~rlandığına delil ota k ıtll<knt 

ıe t.nkıp edllllımnı. kont Tel<'kln!n in. 
llh!ln Ue Almanların M cari tanm 
coğrafi vaz1yetlnden latltRdc ederek 
Yugoslnvyaya taarruz etmek lstcdll•. 

Ne l&ptığmı pekAlA bilen ve vatani 
\"llZlll'ttlnl llada ır.crre tıadar tercddUı 

gö tf'.rml;ettğl oUphP iz bulunan )'C• 

nl ı·u,, Of'"" hUl<Ometlnln bir Alman 
tehi '<P ln! bU;1lk bir o{;"lıklıanlılıkla 

dUşl\ııdlı .. ü "e bUtlln tedbirlere bao
vurduğu ııUph~lzdlr, Bu arada, Bııl. 

Il'111ftr1ar Alman ordu'arına ktni!I ~Unil An'!:ıırn· n rri•M;"ti. O ktıtl 
toprakl:ırmdıın bir taarruı.I har l'm faltUltr:ı·l alfı.k:ı.:ı,,r edC'n l l"r ,. ... 
g'E'ÇIDl'k ml\uade&lol vertrlf'lr~ 'ara. I rafmda vekaletle tc...,.,.,ı.,...,.,T ı.t ' 

mtttlald dotıtlnk beyannameelnl )'ut- tlnnfl ve bu sabah sehrlmJze ha -
mıo olacaklardır., reket e tir, 
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~;kwtoı tı• ,.,,.. ,,,.,,. lsaııhıl ı.a 

111 ~len ~lefonu : 23912 
ııl.dıre • 2''"-... . . . _,v 
'!• • . 203.15 
~a···· ............. • ONE SARTLARI 
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llorsaa harbi ... 
~~l~e bir "fabrikalar mem. 

~ı dir. Bu adanın yetiştirdi. 
l-'iyecek mahsulü, oradaki · n-
. arı ancak bir hafta besliyc

; orada çıkan iptidai mad. 
e; ~abrikalarm ıbir kaç gün. 
ihtıyacıru bile karşılayamaz; 
~ içi~r _ki !ngiltcreye beş 
ın gemı hıç durmadan dün· 

. .her tarafından yiyecek ve 
. maddeler taşımaktadır; 
~.caret filosu durduğu gün 

milleti ve İngiltere felce 
çır. 1 ş demektir. lngilterenin 
iı • ~yrf tarafr budur ve bunun 
M . ır ki İngilizler, ne kadar 

i.t verirlerse versinler, gemi 
tleterini bir an bile hareket. 
alıkoymuyorlar. 

benizciler hemen her gün 
~aç gemi kaybettikleri bal. 
. Oca Okyanuslarda her an 
ille, tayyare bombalariyle, 
U.t düşm~n gülleleriyle mah
.'.1-k korkusuna rağmen · 
~t göstermiyorlar; onlar her 

ar bir tüccar gemisinin tay
r değil seferber ve asker Lir 

etin nakliye kollannda çalı. 
askerlerdir. 

d~ilizler Alm&nları abluka i'e 
ıt ettiler; bu tehditleri. i 

• t~ak hususunda hiç bir feda
<llltan çekinmiyorlar. Alman
' t:la onlara karşı ayru silahı 
<anıyorlar; düşmanlarmı ada.. 

a açlığa ve yokluğa malı. 
• k ~t~ek, böylece pes dedirt· 

rı ıstıyorlar. Bunun için de 
il Zaınanlarda denizaltı gemi
~~e, tayyare, .zırhlı ve torpito. 

.' İngiltereye gidip gelen. 
1 kafilelerini vcrmağa, kor. 

li~arbi yapmağa başladılar. 
·<.(I, bu maksatla yirmi altı§.a.r 

Jaatonluk iki zırhlılarını da 

0~ Okyanusuna çıkardıkları· 
,greniyoruz. 
~tzak ve malzeme gemileri.: 
··ı ll:k için yapılan harpte yc .. i 

d.ı.r; hele korsan harbinin 
ı.~Ükemmellerinden çoğunu 

u ~"ler yapmışlardır. 
~37 senesi temmuzun ilk gün
de Iskenderiye limanım .. ..ın 
1 .• kadar Türk kadırgası ı:r. 

~ Wklü olarak denize açıl. 
ı. O sırada bizimle sulh ha

1 
buiun.;ı.n ve açıktan açığa 

4
ltet edemiyen Vened1ı";1er 

amiral Anderyadoryaya 
~ verdiler. 17 temmuzda 

Yadorya yirmi sekiz gali 
Y~la çrktı: bu gemilerden on 
~t lll.e rastgeldi: zaptetti ve 
~ 22 temmuz pazartesi gü. 
~ rr gemilerini k~rştlamak 

ı Rg?nderilen Gelibolu beyi 
tk eıs kumandasındaki 12 
~ kadırgası Korlu önünden 

1 
iten pusuya düştü: harp 

~ <>ldu; Dorya dizkapağın. 
İll!i~<lralandı; muzaffer oldu. 
n tıaya yedek-te on iki k~Ir· 

8Ürükliyerek döndü. Lakin 
~~nra bu küçük kazancın 

~ ~ı Prevezede pek acı ola~ 
~ edi. 
ı.0~~an harplerinin o zaman 
~~r karlı olduğunu anla. 
~l"'.çın şu sa.trrları okumak 

~barosun yalnız kendi :ıis· 
~~~~ ganimet "bin kız ve 
ri~'Yilz oğlan ve dört yüzbi'l 
~~ ?l?u. Sair mallar da buna 
l)r 1dı. .Barbaros ertesi günü 
~lerıni takdim etmek ürere 
ııa. bir alay yaptı :AJ ren · 
~ lll~rdan elbise giymiş iki 
~e~.G erkek ellerinde altın 
~ lllu.5 sürahiler ve kadehler 

" lı~rl~dı. Bunların arkası sı. 
~b:lrbırı altm akc;a ile dol ! 

ar taşıyan otuz kişi. uf.::·: 
~la dolu torbalar götür~n 
\ .kişi ve en sonra omuzla. 

" 

ilbı~er top çuha taşryan bin 
ı,.e eııı.Yordu. Bütün ganimet· 
'fırı esırler Sult311 Sülevr. ı 
\~an memnuniyetle kabul 

na. k öpmek üzere elini Kap. 
!,\ k:'}aya uzattı. 
~1den korsan harpleri her 

Y.apılırdı. Y~~f!-

riil 
ıraktaki hükOmet 

darbesi 
h ba§ına geçen Rafit Ali 
İngiliz aleyhtan imiş 
Loııdra, 6 (A.A.) - Röyter Ajan

smın diplomatik muharriri yazıyor: 
İrak, Kral naibi yok iken ve parla· 

mento da tatilde bulunurken Raşid 

Alinin hır hükumet darbeslle iktidarı 
ele aJmııt olduğu teeyyüd etmektedır .• 

Ra.1id Ali, ikUd&rdan düşürWdtiğün.. 
denberl muğber bulunuyordu. Alman· 
lar bılbusa Raşid Alinin İngiliz aleyh 
tan flk.irleri ol<hığunu gördüklerinden 
onu kullanmakta tereddüt etmlyecek• 
Jerdir. Bu İngiliz aleyhtarı darbe bi· 
ziın zararımıza dönebilir. Hususile ki, 

Raşid J\ linin arkasında ordunun bazı 
unsu .. ları bulunmaktad.IT. 

Lonaranın salil.hiyetı\ mah!Ulerinin 
mütale!iSma göre, vaziyet ciddi ol
makla beraber vahim değildir. Ingil· 
tere bliktl.meti ve onun Bağdattakı 

milm~!IJ'ili Sir Kinahan Comvalliıı -bu 
zat Arabi.standa uzun tecrübelere sa• 
hipti.r- vaziyeti yakından takip edl· 
yorlar. Londranın ımlahiyetll mahfil· 
lerind:? kaydeliliyor ki, İngiliz · Irak 
milnasebetıerinin kesilmesi mevzuu• 
bahis değildir. Ve iki memleket ara
smda mevcut muahede tamamile 
mer'ıyette kalmaktadır. 

VİLAYETLER VAZİYETİ !li.\ SIL 
KARŞILIY ACAKLAR? 

Londra, 5 (A.A.) - Röyter ajansı. 
nm diplomatik muhabiri, İrakta hU.. 
ktimet darbesine benzer bir hareket 
yapıldığı hakkında Londraya haberler 
geldiğim bildirmektedir. ıraktaki va. 
zfyet henüz mUpllep olmakla beraber 1 
son haberlere göre parlAmentonun sa. 
lAhiyetıert tahdit edildiği ve kral na. 
ibi devlet merkezinde bulunmadığı bir 
s:radıı Raşit Ali iktidarı ele almağa 

muvaffak olmuştur. Raşit Alinin Bağ 
dattakı mahalli bazı askeri kuman. 
danların mllzaheretUe resmı daireleri 
işgal ettiğl zannedilmektedir. LondTa
ya gelen malQmata göre naip, başvekil 
Taha Ha.şiminin istifasını henUz kabul 
etme~tlr. Binaenaleyh naip, yenl bir 
hllkQmet teşkili vazifesini kimseye 
vermiş değildir. VilA.yetlerin bu vazi
yet karşısındaki battı hareketleri de 
meçMldUr. 

Kutup mıntakasında 
ilmi tetkikler yapmağa 

giden heyet 
Londra, 5 (A.A.) - Londra radyo

ı!U "'>ir Sovyet balonunun 2 Nisanda 
Vrangel adasından Kutup mmtakası• 
na hareket ettiğini bildirmiştir. 3 Ni· 
sanda balon 82 derece arz ve 180 de· 
rece şark tul dairesine vasıl olmuş ve 
burada buzlar üzerine inmiştir. Balo
nun mllrettebatmı teşkil eden heyet 
bu m.mtakada mühim ilmi tetkikler 
yapma!& memur edilmiştir. Heyet 
telsizle muntazaman muhabere etmek. 
tedir. 

nedenberi sulh za.manlar1._.:;.ı. 
korsanlığın yasak olduğu bütün 
devletlerce kabul edilmiştir: te
rakki bundan j,barettir. 

KADIRCAN KAFLI 

"Hasta ola.n bir ada.mı kendisine 
şüa verecek iJ.8.cı almakatn kimse 
menedemz. Hayata ka.nıksıyan bir 

adamın hastalığını gçirecek yegiııe 
ılaç olan ölUme müracaat etmesine 
kimse mani olamaz." 

- Eğer ölümü ilaçla mukayese 
etmek istiyorsanız Sermet, bunu 

cesaretsiz insanların ilacı olan ko
kain, morfin, esrar gibi uyuşturucu 
zehirlerle mukayese edin .. Çünkü 
bunlar acıyı asla geçirmez, yalnız. 

ca unutturur. 
- Unutmak!.. Oh benim ma -

sum çocuğum .. Unutmak, en bü -

yük şifadır. Unutmak tamamen u· 
nutmak rstrrap çeken insanların 

aradıkları en büyk menfi Madet • 

tir. 
Cemil Sermet sustu. Biraz sü

künet bulmak için kendini zorladı 
ve bnun nafile bir gayret olduğu
nu görünce sözti.nc devam etti: 

- Hayır Şlikran, sen bilmiyor· 

sun. 1ztmıbm ne olduğunu anlamı
yorsun ... Dlin seninle bir roman . 
cıdan bahsettik .. Sen bu ,roman -
cınm bütün sağlam düşünüşlerin 

kanatlarını koparan menft zararm 
bir deha.sı olduğunu söyledin. Ben 
de sana: "Bu adamı affet, fena bil 
lıısa.n değildir, yalna;ca hayatın ha

kiki manasını anlatmıyan fena bir 
hayat yqam?Ştrr.'' diyerek bu mu.. 
harriri miida.faa etmiştim. Sen ba 
,Yeeari ~ ~ Y.e ~ 4>-

,. - la..i4. :o. ~· . ~ ~ 

Breste yeni 
bir akın 

iki Alman muharebe 
kruvazörü arasına 
bombalar düştü 

' 
I..ondra. 5 ( A.A.) - Hava ne_ 

zaretinin tebliği: 
Cuma - cumartesi gecesi bom_ 

bardmıan servisine mensup kuv
vetli bir hava filosu Alman mu. 
harebe krovazörleri '"Sch.a.rn. 
horsf' ve "Gneisenau" bulundu· 
ğu Brest deniz üssüne tekrar hü
cum etmiştir. Mehtap sayesinde 
bu harp gemileri mükemmelen 
teşhis edilmiş ve büyük bir şid. 
detle hücuma geçilmiştir. Tay. 
yarelerimizden bazıları bomba
larım alça.ktan atmışlar ve iyi 
neticeler almışlardır. Birçok 
bombanm biribiri arkasından 
gemilerin arasına diiştüğü gö
rülmüştür. 

Doklar yanında hüyük bir 
yangın çrktığr gibi petrol depo. 
ları ile antrcpol.a.rda da bir çok 
yangınlar çrkmıştır. 
Diğer tayyarelerimiz de Rot. 

terdam petrol depolarını ve 
Rhur mmtakasındaki smai he-
defleri bombalamışl:ı.rdır. Bir 
tayyaremiz kayıptır. 

Cuma günü bombardıman tay
yarelerimiz garbi Fransa sahil 
leri açıklarında. iki muavin ~ 
va.zöre hücum etmişlerdir. Bun· 
lardan birine isabet vaki olmuş 
ve gemi batmağa başlamış bir 
vaziyette b~kılmıştır. Ba.zı 
mayn tarayıcı gemileri üzerine 
de mitralyöz ateşi açılmıştır. Bu 
ha.rekata iştirak eden tayyare
lerimizden biri üssüne dönme. 
mi!ltir. 

Pc:rşenıbe • cuma gecesi Bres'i 
bombalamağa giden bir İngiliz 
tayyaresinin bir düşman avcr 
tayyaresini tahrip ettiği teyit 
edilmektedir. 

• V~t. 5 (A.A.) - General Vcy. 
gant Cezair ve Tunusa gitmiştir. Ge. 
neraı buralarda~i himaye idaresi ma
kamlarile görtiş;melerde bulunacak. 
trr. 

• Nevyork, 5 ( A.A.) - Associa.ted 
Pressin bildirdiğine göre Amerika 
mart ayı zarfmda 1216 tayyare imal 
etmiştır. Bunla.:rm 1064 tanesi Amerl.. 
ka ve İngiltere ordu ve donanmalarına 

verilmiştir . 
• Belgrad, 6 ( A.A.) - Radyo, Yu

goslav başvekill general Simoviçin 
kont Telekinin öllimtinden dolayı Ma. 
car bUk~metine bir taziye telgra fr 
çelttiğllli bildirmektedir. 

Altın fiyatı 

Altın dün, 24 lira 95 kuruş Üv'~ 
rinde kalmısttr. 

Müstekil 
Polonya - Çokoslo

vakya federasyonu 
Polonya başvekili 

Amerikada Ruzveltle bu 
mevzuu da görüşecek 
Do11.dra. 5 (A. A.) - Pat ~

jansı bildiriyor: 
Siyasi mahfiller ve matbuat, 

Polonya başvekili Sikorski'nin 
Amerikayı resmen ziyareti mü
naseebtiyle generalin Amerikada 
miktarları beş milyonu bulan 
Polony:l.lılarla yapacağı temasın 
Polonya ordusunun takviyesi ba
kımından husule getireceği bü. 
yük tesiri tebarüz ettirmek!.• • 
dirler. 

General Sikorskki, halen Ame· 
rikada bulunan milli Polonva 
meclisi reisi Paderevski ile de 
temas edecektir. 

General Polonya başvekilinin 
reisicumhur Ruzvelt ile ezcümle 
müstakbel Polonya - Çekoslou 
va.kya federasyonu bakında sı. 
yasi müzakerelerde bulunacağmı 
yazmaktadır. 

Amerikada bulunan bes mil· 
yon Polonyalının general Sikors. 
kinin faaliyetine krymetJi bir 
yardımda bulunacakl~rr şüphe
sizdir. 

Japon 
harrc1ye nazırı 

Moskova yoluyla· 
Memleketine 

dönmek üzere 
erllıulen ayr~ldı 

Berlln, 5 (A.A.) - Japon hariciye 
nazırı Matsuoka ve Alman hariciye 
nazırı von Rlbentrop öğleyin yeni bir 
mlllnkat yapmı§lardır. 

Japon haricıye nazırı oğleden sonra 
Berllnauı hareket etmiştir. Matsuo
ka. Rusy& yolu ile Japponyaya dön .. 
rnektemr. 

SE':a'AHAT PA \:"DALI oı...uuş 
:rok;\·o, 5 (A.A.) - D.N.B. bildiri .. 

yor: 
Domeı aJanıımın verdiği bir habere 

göre. Avrupada bulunmakta ola.n Ja.. 

pon llanciye nazırı Matsuoka bir şah. 
si temasın diplomasi kanalı ile yapı. 
lan yül: mlliakereden daha faydalı 01. 

du~un11 söylem~tır 

M!i.t..<ıuoka Alman ve ltalyan zı.. 

ınamılariarlle yaptrğı görüşmelerden 

!lonra Uç!U paktla t::ıkip edilen gaye. 
:er !luo;ı..;sunda tered<lıit edecek hiçbir 
nokta kalmadığmı illve etmiştir. 

Jap'l;l hariciye nazırının yaptığı 

mUlı\katıarın neticelerine gelince. bun 
lar iimitlerin fevkinde olarak tezahür 
etmiştir. 

Mnteuoka bu neticelerin Japonya
nın ı-efahmt ve tealisini temin edece. 
ğine emın olduğunu söylemiştir. 

AHRE TEN 
1 ) ( • • ) r---..ı L.:J §2 __ __, 

- 37 - NaKleden: l'v1uzafter Acar 
serlerindeki acı ifadeye bir mana 

vermiştin. Fakat bir insanı yrkr. 
lan hayatta tutunacak kuvvet 
bırakmıyan hadiseleri masum dü-

şünüşünle aPlryamadm. Bu gibi 
kimselerde yaşamak cesareti bile 

kalmıyor, hatta her 3eye şüphe et. 
tikleri hayata şüphe ;·~ dahl bnka
mıyorlar. O kadar düşüyorlar ki. 
belki çekilemem, belki hayatta ka
lının, korkusuyla, şüphesiyle titre· 
yorlar. Bunları teselli bile büylik 

bir şüphe bir korku doğuruyor. iş_ 
te Şükran bu Yesari Gündüz, bu 
kötü görüşlü adam, servetine, şöh
retine rağmen günltik kazancını 

bin bir mlişkmatıa kazanan.ı.ard'ln 

çok daha. betbabt olan r,avallr, bü
tün hayalleri kıran ve arttk ~ıı.adP-
te inanamıyan insan benim ... 

- Bunu biliyordum Sermet. Yı>. 
sari Gündüze verilmek üzere ben
den çiçeği istediğiniz zaman bunu 
tahmin etm.lştim. 

Ve, ŞUkra.n krrtlmı.ş sesi biraz 

daha inceliyerek devam etti: 
- Eğer ya§amak vazifesi bü -

'tün insanlar içni bit olmaı>a. Y.iJıe, 

YesarJ Gündüzün, fenalığ1 gören 
zekasiyle kendisini iji de ede~)ile· 

ceğini ve binaenaleyh yaşaması ıii. 
zım gidiğini söylerim. 

- Yesari Gündüz namına size 
teşekkür ederim. Fakat sizi;, dP 

dfü;ünüşlC'r gibi tahammüller ara
sında da bir fark olduğunu takdiı 

etmeniz lazımgelir. Sonra bu dün
ya yüzünde bütün kadınlara düı::cı:; 
vazüeler de yok mudur? Ve bu -va· 

filelerden biri de betbahtları tesel. 
li etmek v onları aynldrkiarı doğru 
yola getirmek, hayatlarını kazar.
drrmak için biı·az fedakarlık ehnek 

1.3.zını d r ğil midir? 
- Bir kadının vazifesi t.er şey

den evvel kocasına bağlanmak. co

cuklarmı yetiştirmek v~ bu ya,·. 
nılarma ıstırabı yrnmek için rovı:l

verden çok daha başka vasıtalar 

bulunduğunu öğretmektıL 

Scrmet, Şükranın bu sözlerini 
anlamamış görünerek Judaklarm
da aer bir istihza ile c?vap ver· 

di: 
- İşte, dedi, görünüşle saatle. 

te J>enziyen cntere.san bir vazüe ... 

Ha.tıraları yazan: Aşçı Dede ~brab m Bey 
Yazı cemiyeti, hatim duası - Arnavut İsmail pa
şaya mühühdar lazım! - V arz Sani efendi
Erzurumdan alayı vala ile ayrılış -Bir delikanlı
nın yol kıya/eti . 

20 
O kış. Azizin \·e Hüsamettin j cademizı sererek \"~az dinlerdik. 

Çelebinin tahsil ve terbiresile Sani Efendiniıı vaazı kimya gi • 
uğraştım. Hemen her cuma gü· · biydi. Sultani aşıkinden bir ka· 
nü. öz oğlumla manevi oğlumu lendermeşrep vaızdı. Camide~ 
alır. hamama giderdim. Baza.n kalmazdı. Kapıdan giren: .. Alla.
da çarşıda gezip dolaşırdık. A/. hını seven ıleri gitsin!'' diye ba
tla bir kere falan da. Azizin fev· ğırırdı. Kadir gecesi ise, camiin 
kalade ısrarı ile Hacı Osman E- hali bir başka oldu. Sani Efendi 
fendinin ve Hacı MusWa Baba- bır vaaz etti ki ağlamadık kimse 
nın dergahına giderdik. O gece ı kalmadı. O gece Medinei Münev 
dergah yerinden semaya giderdi. vere ahalisinden bir 1..at gelip 
Aziz. güzel olduğu kadar zeki i. fakirhaneye mısafir olmuştu. O. 
di. Altı ayda yazıyı öğrendi. o- nıı da camıe götürınü3tüm. Vaa· 
na fevkalade bir yazı cemiyeti zın sonunda Sani Efendi duaya 
yaptım. Evvela kendisine bir J;at ı kalktı. Arkasındakı cübheyi çı • 
giizel esvap ya ptrrdım. Bir cu - karıp kollarını sıvadı: "Ey ehli 
ma günüydü. Ahbapl~ra fevka - ı tevhid! .. Bilir misniz icimizde 
liuje taamlarla bir ziyafet ver . bu gece kim vardır? Hazreti Ca· 
dim. Bahşişler dağıttım. Erzu · nanın köyünden gelmiş bir sul • 
ruınun eski müftüsü Dursun E-· tan vaı-dır. Hiç süphe etmeyin 
fendi, bu yazr cemiyeti için bir ki, ruhu hazreti resaletpenahi şu 
tarih sundu. Uyik olmıyara.~ anda burad~ır •. " diyerek duaya 
hediyesini takdim ettim. O gün başladı. Onu gördüm ki, halk o 
Hüsamettin Çelebinin de hatim saat diğer renge ve alemi ,.ah · 
duası vardı. Hüsamettine mevle dete dalrp külliyen a.~k ve mu -
vi elbisesi giydirmiştim. Ônd; 1 habbeti hakikiyeleri cfış ve hu - · 
o, ufak tefek, arkada Aziz. uzun ruşa geldi. Değil in.sanlar, kan • 
boyu. setre. pantalon ve fesi ile 1 diller ve şa.md.:ınlar raks ve se • 
kapıdan içeri girer girmez, içi • ' maa geldi. Gözlerimizden akan 
me bir hüzün çöktü, kendimi tu· yaşlar muhakkal\: cehennem ate
tamad1m. ağlamağa başladım.. şini söndürürdü. Cenabı Haktan 
Çocukl.'.1.r davetlilerin. sıra ile mağfiret diledik. Dağlar Ye taş -
dolaşarak ellerini öptüler. Aziz. lar çekmez günaJılarnnrz bir an. 
utancından ter içinde kalmıştı. da mahv ve .zail oldu. 
Nihayet benim karşıma geldi. 
Fakat ellerime sarılacak yerde 
vefakar çocuk ayaklarima ka -
pandı. Kaldırdım. Bir iskemJe -
ye oturttum. Abdülhamit Ağa . 
ya: "Azizi götür, anasının elini 
öpsün!" dedim. Evladr manevi 
ama, Aziz bana hayli masrafa 
mal oluyordu. :Eski borcum iki 
kat oldu. Erzurum hanedanın -
dan pek çokları. mekkarecibaşı
nın oğlunu kendi hizmetlerine al
mak istiyorlardı. El'Z\lrum vali
si Arnavut lsm~il Paşa da baba· 
sm:. haber göndermiş, "her ay 
yirmi lira maaş vereyim oğlunu 
kendime mühürdar yapayım" 

demifl. Hamit Ağa da cevabmda: 
''Yüz lira verse olmaz. Ben Azi
zi nıznamc:cci efendiye evlat diye 
teslim ettim'' demiş. 

R4maz:rn geldi. Kıştı. Evimi -
zın civarındaki :"\armanlı camii. 
ne. soba kurdurdum. Sani Efen
diden rica ettim. tkindiden sonra 
vaaza başladı. Bi?. d<> Aziz ile be
raber camie gider. Bursa işi sec-

Şükran darguı bir güfü~le: 
- Buna inanmıyor ve benimle 

eğleniyorsunuz, Sermet.. Evet ben

ce saadet bazan bir vazifedir Ve 
bilhassa biz kadınlar saadeti va .. 
zifemize bağlı olarak buluruz. Çün· 
kü etrafımızdakilerin saadetleri de 
bize bağlrdır. Biz her ne pahasına 
olursa olsun bu saadeti hazırlamak 
mı>clıuriyctinde olan kimseleriz. 

- Şu halde mesut olun sev~ili 

yeğenim. Allah sizlerden lfıtfunu 

esirgemesin .. 

Cemil Sermet arı acı güldü ve 

kalkıp odadan dışarıya çıktı. O gün 
öğle yemeğinde, Güzide teyzcsınin 
gösterdiği misafirperverliği fazla 
suiistimal etmiş olduğunu söyliye. 
rek af diledi ve yakında barekr>t 

edeceğini bildirdi. Glizide teyze 
bu haberi duyunca derhal itiraz 
Ptti: 

- İmkanı yok .. diye bağırdı. .. 
Daha hiç değilse bir hafta kalacak
sın Sermet, yolu;a dost.luğunda.n 

şiiphe ederiz. 
Cemil Sermet mukavemet ede -

cckti, faknt teyzesi söz brrakma -

dl: 
- Şükran her halde sana. ya

kında resmen dostıarmııza bildi -
receğimiz nişan merMim.inden bah 
ııetmiştir. Ben sizin Neodetle tanış
manızı çok istiyorum. 

(De\'Mlı ar) 

Bir müddet sonra ordu mecıi· 
sinin Erzincana nakledeceği ha
vadisi şayi oldu. Manevi oğlum 
Azizi de beraber götürmeğe ka · 
rar verdim. Haremleri evvelce 
arabalara bindirip ileri çıkar . 
dık. Arkalarından, ikindiden sor 
ra da biz alay vaıa. ile çıktık 
Ama ne alay, tarif ve tavsif e 
demem. Teşyi eden dervişlerir. 

had ve hesabı yok. Azizin yol el
bisesi şöyle idi: Srrnıalı keyfi ye 
başında, üzerinde sırma topuzlu 
agel, keyfiyenin püskülleri omu
zundan aşağı perakende, perişan 
sarkmış, sırmalı palaska boynun 
dan asılmış. Belinde sırma ka • 
yı~lı kılı<;. ayağında Napolyon 
çizme. At üzerinde yanımda gidi 
yordu. Arkamızda muhafaza me
munı serçavuş Hacı Bey, ilerisi 
ve gerisi de mütlıiş bir kalaba · 
!ık, atpaza.rı meydanına doğru 
yola revan olduk. Caddeye adanı 
eığmaz. Hayvanların ayağı al . 
tından kalkan toz asumana se1 
çekmiş. Gürcü kopısma geldik. 

Bizim uğurlanma alayımızı gör 
mek için etrafta olan dükkanlar
ıia boş yer kalmam!§. Güç hali€ 

ı?ehirden sahrayı bulduk. Erzu · 
rum delikanltları sahrada af 
sürmeğe başladılar, yani Erzu . 
rum adetince at dizgin edip oy 
narlardı. Kimisi güzel sada :k 

mugat olnırdu. Erzunıma üç sa· 
a.t mesafede Ilıca nam köye va 
sıl olduk. Evvelce çadırlarım•ı 

gidıp kurulmuş, harem daires 
uzacık bir mahalde nlup selam 

t ltk icin dahi öyle, güzel bir çı 
mcnlikte su kenarında kurulml' 
tu. Akşam oldu. Yemekler yer 
di. Herkes dinlenmek Uzere kö~ 
de birer mahalle taksim oldulaı 
Ertesi gün. güneş doğar doğ 

maz kalktık. i~te or.;ıda Erzu 
rumlularla bir veda ettik ki, nw 
cut bulunan ihvanın ruhlarl c, 
setlerinden ayrıldı. Mevsim ya7 
dı. Artık subaşlarmda taamla 
ederek, indiğimiz köylerin ya 
nında çadrrlarımrzı kump istira 
hal ederek Erzincana vardık. <' 
srrada Hicazdan dönmüş bulu 
nan Fehmi Efendi hazretleri be 
nim İ(in, camii kebir karsısınfü 
harem ve selfı.mlıklt bir büyü~ 

konak hazırlatmış. Konağa in 
dikten az sonra, Azizi abp atlarr 
bindik, Fehmi Efendi Hazretleı 
nin elini öpmeğe gittik. 
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Hazineye ait Alman, Yugoslav ve 
Yanan bar bl Tarihi deleri oımıyan · 

Bazı kıymetli eşya satılacak 
Muhafazalarında bir fayda 

görülmiyen bu eşyanın satışı 
yarın bedestanda yapılacak 

(Caş tarafı 1 nrlde) 
HARP lLANINA DA!R 

1LK HABERLER 
Ankara, 6 (A. A.) - Bütün 

Alm.~n radylarmın bırlikte ver
diMeri malOmata nazaarn Alman 
orduları .bu sabah erkenden 
Yunan ve Yugoslav hudutlarmı 
tecavüz etmişlerdir. 

Bu sabah erken hariciye neza. 
rcti ~onlarından birinde Al
manya hariciye nazın Von Rib. 
bentrop ecnebi gazete muhabir
lerine her iki lıükOmete verdiği 
notanın birer suretini tebliğ et. 
miş ve bu notalar aynı za.-nan
da aynı salondan tdgrafla Atim&. 
ve Belg?'Q.d hUkumetforine ~kil_ 
mi.şt•r. 

Maliye Vekaleti, hazineye ait 1 satışı yapılacaktır. Satış her 
olup tarihi bir kıymet ''e ma.hL parçanın ayrı ayn satılması t.ı.. 
yet rzetm en muhafaza.farında retiyle ynpıl.:ı.caktır. 
da bir faydu görülmeyen bir ta-1 Sandulbcdestcninde bu kıy
kım zinet eşyasının satılmasına metli eşyanın muhafazası içın 
karar vermiştir. Bu eşya lir lertibat alınını§ bulunmaktadır. 
hayet marifeti) le tesbit edilmiF Hazineye ait olan bu kıymetli 
\C bunlar satılmak üzere ayrıl. 'Şya saatler, yüzükler, bilezik· 
mı~tır. 44 takım ve 131 adet er, murass.a çantalar vesair Dün gece gelen 

haberler lan bu kıymetli eşya defterda nurassa eşyadır. ~u .eşya ara. 
hk tarafından satılmak üzer< mda çok kıymetlılen oldu.., t 

Sa.ndalbedestenine verilmiş ve ..,.ibi az kıymetli olanları da var. 
kıymet konulmuştur. dır. Maamafih mühim bir kısmı 

altın hurda eşy~. pırlanta ve el
Hazin ye ait bu kıymetli eşya. mnsh kadın zinct eşyasından 

rm yarın sandnlbcdestcninJe ıbarettir. 

:Ne\')'ork, 5 (A.A.) - D.N.B. bUdi· 
riyor: 

As~ı-lated Press'in Bclgraddan va· 
zlyet ~akkwd:ı aldığı maııımata göre 
sl!a.h f..lslmıığn elvul§ll bUtllu erkek• 
ler askeri nlzmete ı;ağırılmı1Jtır. 

'Serlinde 

Amar lıanın bjr 
ıe ret memuru 

tev .&il edildi 
va,Ingtnn, S (A,A.) - Hariciye ne .. 

zareu Amerikanın Berlln bUyük elçi. 
llği memurlarından Stl'vart Hermanm 
tovkl!i mUnascbcUle Alman hUkCınıctl 
nczdln.lc prtcsto® bulunıuduğuuu 

blldırn ıştır. Amcrlk~nın protestosu 
•evkifin s beb! h'lkkında daha evvel 
elliğe bir nota verilmemi~ olması 

yliyctine istinat etmekteJlr. Ame
m bUyU " elçUltf 3 nisanda lçerle
nJe Herrr,.n <b bulunan b'.lZJ Amc
}.a t hı mın J\.lmnn p!'llls1 tarafın. 

n tevkıf dildiğini blldlrmlştlr. 'Mev. 
ıtıa aUcrce sonra serbest bıra

lmtş, yalnız Hennan alıltonulmuş. 

ur. 

Yu an ııarbl 
(lla tarafı 1 nci e) 

ı.o-r:r· DA nın KÖY 
no IBALANDI 

A in11o, 6 (A. A.) - Yunan ı·. 
m..uni cr.ı iy t ncznretfnin tcb"
gi: D rnnn t ''Varclel'i Korfu e
da ınıfa bir kövU bombardıman N-

in 
h 

mltrnly8z ateşine tutmtı.'i, 
:t"'vi ve r''""'miyet~~ 

s bop olınu&tur. 

81'\IA'. C'l:PHESll\'DE 

Atına 6 (A. A.) - Atinn rn"'
~ ) ı \ J n matbuat nezaretin'n 
R ' l ~ n tını n retmiştir: 

"" h cl n S"len son telgraf] ~ . 
ra g r kar ar kinde göğüs gc- ·• 
s" rer ''ln eden ııiddetli ,.arp•r· 
m lard ~ ROnra Yunanlılar Arn • 
vutluk c phf'! nin imnlln • iki 
bln metre irtif mda bir tepeyi 
z1ptetmi 1 r-'lı•-. Cephenin bu k· ... 
mmdıı. harp, b!r'.mc: baftnlık bir r .. 
kün devre inden sonra, Nrdorl ·• 
re oidd tl"nmi tir. Mc··-"b'.lhs h • • 
rekAt piyade ve topçu kuvvetıcr·
nin iq birliğiyle vapdnııtır. 'i:.
hlın miktat(fo mitra.lvöz, havan 
topu, otomatik il\h, viyecek nuı"'
desı ve mUhfmmat iğtinam edi'
miştir. 

Her akşam ..................... 
(Baş taralı l nclde) 

d ~'l'U yUrfülUldC'rini biliyorlardı. 
l~n.kat gbı.I rint bile kırpmadan 

gayelerine kosmakta.n geri kaime· 
dılnr. Çünkü bu ga)c \atanlannm 

r f ' namusu, Jıa) ıdyet , . ., ls
ı :· .. laU~ dl. \: ugotıln.v milleti bu u
i:'lırda en bU) uk ~ıı~ ret 'c feda.kil'
J,J:ları gö termck ka.rnrmı \erml• 
ti. Son gUn: rde Il•rvaUann da. m•ı

li htikf;-nete iştiraki Yugoslav 
dostlarımızın mukavemet kablH• 
~ etl<'rfnl arttırdı. 

Yugoslav mill~inln Danlı an'a
nclcrinc liyık h!lrllialar ve kahra· 
manbkhr gUstercccğlnde, kısaca 
':ızlfe trl yapo.Mğmda htç tered
düdümüz yoktur. Alman ordusu 
ı, "Ün lr düpnanla karlab.şıyor. 
\'atan a§tdyle canlanmı~ kahra-
l ıınlann maldneU latalara istinat 
edl\n mftst.e, illere kar1t"J ne mucl
rJer yarattığını w.tanlannı seven 
Yag • $ .. .., .,.. a1fıcsıMer-

ilr. 

Alır1 .. ,.a cephesi 
Kahırc, 5 (A .. A.) - Orta rıark 

tngıliz lrnvvctlerı umumt karar
g8..hmın tebliği: 

Liby;:.da: Bir.gaziden şarlc.ı 
doğru ilerliyen c.tli§mnn kuvvet
leri muvaffakıyetle tevkif edil
miştir. Vaziyete kuvvetli bir su. 
rette hakim bulunuyoruz. 

Eritredc: Asmaradnn ileri 'ıa_ 
reketimiz devam etmektedir. J.!e
n kollarınu1Ja Adouasın şarkın. 
da bulunuyoruz. Bu şehir cıv.ı._ 
rında bir ltalyan l~buru baskına 
uğratılarak esir edilmiştir. As
marada alınan esirlerin yekunu 
dört binı ltnly<.n olmak Uzcre 
beş bine yaklnşmıstır. Bir~ok 
harp levazımı, şimendifer, loko. 
nmtif ve vagonları da ele geçiril .. 
miatir. 
l. ·011.JZLER ADlSABABA . 

DAN 145 KİLOMETRE 

l\IACAP. • 1'UGOSLA \' 
HUDl.ıI>U.lliDA 

Bodapeı.te, 5 (A.t..ı..) - Bu ak
şamki Mıurnnr 0111ay gazetesı ılk 
sayfasında ve bU~ ilk ba,lıklarla 
Yugoslavyanın umumi s-.ferbC'rliği 
ni Yugol!lnv Macar hududunun ka. 
patılmış olduğunu bildirmektedir. 

Bu hUkQmct gazctc3ine gıire, Tuna 
ve Dr .;e UzcrlnJ bir köşe te~kll eden 
Macar • Yugoslav hududund:ı. motör· 
lU bir Yugnslav tün.eni mevzi almış
tır. Yugoslav • Macar hududu boyun· 
ca da, Yugo~a.v nrnzlsindı:ı, köprUJr. 
re ve ~·o larıı dlnamıtlcr konulmuştur. 

llCKCl\IE'.r l\IEJtKEZt, 
RELGRADDAN NAKI,!':DILECEK 

:Cetgra.d, 5 (A.A.) - Ofi eski 
Frn.ıı.sız nj'.lnsı bildiriyor: 

Kralın, b<ıtun Yugoolav mUsel -
lilh kU\-vetlerfnin harbe ha .. r bu
lunması hakkındakı emirnamesile 
hnrp teblik si hakkındaki hUklı _ 
ıret beyannamesı bUtiin Yugoslnv
yada duvarlara asılmıştır. Yugos · 

. MESAFEDE . lavyo. ile Macaristan, Roma.nyn. ve 
Kahıre, 5 ( A .A.) - Dıredaua- Bulgaristan nrasrndn telefon mu -

dnn ilerliyen cenubi Afrıka kuv. , hab ıeleri durmuetur. Almanya ve 
vetleri Adisaba.baya takriben ttatya ile de mulınbere pek ı;Uç -
145 kilometre meaafcde bulun n Iflde ~·::ıp•lmııltb vC1 ynlnız ~crıni 
Avaş nehrini geçmişleruir. muhn.bere!P'l" ka.bul edilme' tcdlr. 

ADUA ZAPl'E01Lı>ı Yugoslav Uısynre t"ı:1ekkUllcrl bu. 
K"hirc, o ( A. A.) - ~im li c;iin öel"'den birnz sonra hudut is· 

Habt-şistanda kfıın Adua. lngiliz Wmn e a ~ n. igr u fu:erinde uç· 
ve imparatorluk kuvvetleri tara. muglardır. Başveldl General Simo-
fından zaptcdilmislerdir. viç bUkı1metln Belgradı terke ha ~ 

AL.\1ANLAR L!BYA zırlaıımnsım emr tmiştir. 
TAARRUZUNDA GEÇ lUANASTir. l\U 'TAKASI 

KALDILAR 01\'Al~lNDA tNGlLtZ ASKEULERt 
Kııhlre, 5 {A,A.) - Reamt sözcU, Sof~ı.ı, fi (A.A.) - zora. gaı:etcslnln 

Ltbyadakı harektıt ba.kkında §Unları yazdıgına göre, Yugoslav ve Yunan 
se;yleınıı,ıtlr: orduı:m il-0 kuvvetli lngıllz cUzUta.'l!. 

Liby1da ,3rekltta bulunnn düşman Jan, Yugosla\•ya, Yunanistan ve Ama 
kuvveti mnklnell ctızUtamlard:ın lb~ vulluğun te5ldl ctUG"I köşede ta.tıaş.. 
rettir. Bunun yansı Almruı, yarısı I. şüt etml§tir. Yugoslav, Yunan ve İn. 
talyan:lır. Bunlarm hUcum kuvvetini glllz ı.11.natı mU:;tcrck bir plA.n dal!. 
piyade ve tayyare ile tak\ iye edilmiş lmde l:arcket etmektecıır. 
tankıar teşkil etmekteJir. Almanlar ı:iEFERBEHLIK 
taıırruzda i\ı.; bnftıı gec kıılmı§lıml• ı . TAl\lAMLAN l Ş 
Zira. bu taarruz muhtemel olarak blzl Bel ... rud, G (A.A.) - D.N.li. ajansı 
bir miktar kıtantı l.Jbyayıı t'ekmeğe blldirl;>c.r: 
mecbur etmek ıruretlle l<~rltre llzerlne Kral ikinci Plycr tarafından imza 
tazylklmlzt ha!tfletmeğe matuftur. edilen hlr kıırtı.rncunc mucibince Yu
Bu'lunıa beraber Almanlar Italyanıa.. goslıwyıı.nm bUlUn mUseUAh kuvvet .. 
rın yo.raımına daha evvel yetişmişler- lerl ı nlııan. ıon tarlhlndcn iUba.ren 
d r. Asker Ye malzemenin Sicllyadan harbe hnı.ır blr vaziyete konulmu tur. 

deniz yuluy'a getme ... ı zaruridir. tngt. Berlm, 5 (A.A.) _ Yarı res
llz donnnmaaı Is:: bu yolun kıaa olma- mi bir tebliğde deniliyor ki: 
ama raı'l'men daşman ko.tııeıcrını mu. Alman hariciye nezaretinde 
temndl surette murakabe etmektedir. beyan olunduğuna. göre, Yugos-

SözcUye au auaı aorulmu§tur: lavy.,nın vaziyetinde ve Alman-
•'Almantar, lngtltzlcrln Almaklla- yanm da hattı hareketinde hı-ç 

dan 200 kilometrelik ı:ııı yoluyla yap. bir değişiklik olmadığı gibi Ber7 
tıklan me:hur ilerleylşlcrinl tııkmr lin riywi mahfillerinin noktaı 
teşebblliılerinde yelpaze oeklinde inkl- nazarında da bir değişiklik yok. 
şaf etmcğ'e muktedir midirler? .. tur. Almanyamn ka-vdettigi va. 

SözcU ısu cevabı vennl§tlr: kıalar §Unlardır: Alman düş· 
"Böyle bir manevranın muvııffakı.. manlığı Yugoslavl ada mütema.. 

yetı geniş mikyasta sUrpm o.mmne diyen artmakta ve Belgrat lıU
ooClıdır. Bu kolay kolo.y iki defa ta.. kümeti de vazih tedbirler alma. 
hakkuk edemiyecek blr muvatfaklyet maktadır. Sekiz gündeberi her 
ur. an bir deklarasyon noşredeceği. 

laglltere ıe dlakl 
tanare htlcamıarı 

l ..on<lra, 5 (A. A.) - Hava ve 
dahnt emniyet nezaretlerinin ter .. 
liği: 

Münferiden uçan bit düşman 
tay~ aresi bugUn §imali §ark[ ls .. 
koçyanm obir şehrine bomba at -
mıştrr. Birkaç ölıi ve bir miktar 
yaralı kaydedibn4tir. Maddi hasar 
azdır. 

Şark! lngilterede bir yere de 
bombalar atılmışsa da, ne inaanca 
zayiat ne de ha.sar olmu§tur. 

Gilndtizlln, lngiltere Uzeıinde 
bundan ba.ş)tn hiçbir düşman fac
liyeti kaydedilmemiştir. 

Dün gece Briatol kanalmda iki 
dtlşman ıbombardmıan tayyaresi ha 
va dafl bataryalan tarafından dl'. 
ollrllldüğü fimdi tesbit edilmiştir. 
Bu euretle diln geee tahrl!l edilen 
d!ı!Pnan tayyarelerinin. eayısı ilçe 
baliğ clmnl*w:..,f' 

ni bildiren yeni hükümette • e. 
gane mfüıahede edilebilecek şey 
Almanya ve tt.alya aleyhine mü
teveccih l arcketlrdir. Buna ye. 
ni bir Mdise olarak Yugoslav 
orduslf(lun seferberliği inzimam 
etmi§tir. 

Bir suale cevaben Almanyanın 
Yugoslav hükumeti ile fiilen s~
yasi münasebeti kalmadığı harı
ctye ne.z.::.retinden bildirilmiştir. 
Yugoslavyanın Almanya elçi. 

si B. Andriç'in dönüşte hariciye 
nezaretine gelip gelmediği sua. 
Jine "hayır'' cevabı verilmiştir. 

:MAOAUIS'l'AN1 TAZl'lK 
BPlgra<ı, fi (A. .) - Buı·ada mtlte. 

.- t:ı Macar bn§vek!U kont Teleklnln 
Alacaristnnın Almanya yanında felA
kcLl hir harbe aürUklenmek tehlikesi
ne maruz 'bulunduğunu gördUğU için 
intihar etti~! zannedilmektedir. Buda. 
peşteder alman scın haberler YugQ.!
lav hUkfim t dar°bı'-.lni mUtPa t p Al. 
manyannı Macarlardan Yugo ıavyaya 
karşı fiill askeri yardım lstedlğiııi 1.s. 

bat etmektedir. Almanlnr tavlzat ola. 
rak Macarlara Yugoslavyanm Banat 
mmtakasmı vermeği tekllf etm!§ler. 
dir. Almanya, t klifi reddettiği tak. 
dlrde Macarlstanı parçal:unakla teh. 
dit etmı., ve bu talebe mUvazi olanı.le 
şlddeUI bir eiyast tn.zylk tc yapnu~
tır. Kont Telel.I .Macar ası.eri rlcııı!

nln mukavemeti imko.nsız kılan tavır 
ve hareketlerini görUnce btlyUk bir 
ydse duşmU§tUr. Macar rullletı ekıre
rlyetlnln herhangi bir §ekllde harbe 
iştirak aleyhinde bulunduğu muhak
kaktır. Mlliet, Teleklnln lntlhanndan 
sonra gözelrlnl naip Hortıye çevirmiş 
bulunmaktadır, Herkes, amiralin mcm 
tekelin bitaraflığını muhafaza ederek 
Macar ordusunun HiUerln emelle ini 
tahakkuk ettirmek için kullanlmasma 
mani olacağını Umlt etmektedir. Tehli 
kenln ce kadar yakın olduğwıu pek az 
kimse idrdk ediyor. 

AL)IAN lilTAI \RI 
~IACAUl TANDAN GEçn·on 

Bu arada. Alman kıtaları Yugoıııav. 
hududuna doğru Mncarıstaı.dan ı;et• 

rr.eğe devam etmektedir. DUn halk, 
B"dapı.;9te sokaklarındnn uzun Alman 
motörlU nakllyc kollarının sec.:ıııını 

ıoıeyreun~Ur. Bombardımnn ..:e nal •• 
hye t.ayyarcıerl de Dudare§LC Ul"rın. 
den uçare.k gitml§lt'rdlr. 

l'tU.CAnLı"..n \'tl JH"T.OARLAR 
AR.\Zt TAuı:ı Llmlr{E 

BAŞLIYORLAR 

Relgr:ul, S (A.A. ) - Röytcr Ajan• 

sı bl1'Jl rlyor: 
Buıün Belgrada gelen haberlere glS· 

ro Bul.garlc;tan Macarlstnnla bırllkte 

Yugoslavyada.n tadile! mctalıbatta bu· 
ıunmak Uzcre Budapcııte He lstt.ı:are 

h!lllr.dedlr. Gayri resmi fakat iyi ma. 
ıamat alan mah!lll re göre bu husus
ta mUzakereler şiıncll So(yada ve bu 
dıı.pcştede fanllyctıe rlevam etmekte· 

dlr, 
Buradaki mU§n?ıt•tertn nıUtnıeasmn 

nazaran, böyle blr te:ıebbU:! Bulgn
rtstanm eski tarlhlle a!Aknlıdır. Ve 
bu son hafta içinde mihver basmmm 
ve ro.dyo.runun Yugoslavyadıı gOya 
mez:ıUm yııpıldığt yolund:ıkl §iddetl! 
ne§riyatından sonra Yugoslav mille. 
tinde pekaz hayret uynndıracaktır. 
Bu teşebtUs, Yugosınvyanm kati ve 
hakiki bir b1tarnflık muhafaza etmek 
ve bUtUn komşuı:ırı Ue iyi geçinmek 
hususw::dakl aı;ık kararının bi%Znt 
en alAkahlar tara!md:tn hll.IA anlqr.. 
ıo.mndığınm yeni b\r delllldlr. Bunun 
Yugol!lıwyarlakl bsşlıca tesıri, • nazlk 
ş'.J anlarda Sırplar ve Slovenler aramn 
dakı t-el:'r.ı;tıt duygıı"unu dnha. z!yude 
arttırmak olncaktır. 

MACAR KABlNES! 
TOPLANDI 

Bııdapeşte, 5 ( A.A.) - Baş. 
vekil ve h.a.riciye nazırı Bar
dossy'nin riyaseti ~lt~d~ Macar 
nazırları mühim bır ıçtıma al~. 
tetmektedir. 

MACAR DOKTOR VE 
ECZACILARI 

Bu.dap(,Şte, 5 (A.A.) -:- HUktı .. 
mctçe ittihaz edilen bır karar 
mucibince Macar doktorları ve 
eczacıları srhhıyc m:J.kamt:ınna 
15 nisandan evvel isimlerini · ~ 
adreslerini bildireceklerdir. 

&ovyetıer donta. e 
siyaset ta!dp ad yor 

Ankara radyosu bu sabahki 
n~riyatında şu haberi vermi~. 
tir: 

Moskova radyosu dUn gece 
Sovyet Rusya ile Yugoslavy~ a. 
rasmda bir dostlul~ 'e ademı te· 
caviiz muahedesi imza edildiği. 
ni bildirmiştir. 

Bu muahede Sovyet Ru.<Jya na
mına Molotof ve Yı goslavya 
namına orta elçi Gabril!ıviç ta. 
rafmdıın imza cdilmir.tir. 

MISAKIN ESASLARI 
Londra, 6 ( A.A. ) - Moc:..kova 

radyosu bu sabahki hususi :neş
riyatında, Sovyct Rusyanın Yu. 
goslavya ile dostluk ve ~emı t.e
~vüz misakı imzaladıgmı ibil. 
dirmiştir. 

iisakm esaslan şunlardır: 
Madde 1 - !ki akit ta.raf bi

ribirlerl aleyhinde l.er türlU te. 
ca-vüzden çekineceği ve biri4ıi..
lerinin ıstiklfiline, bükUmranlık 
haklarına, arazi hlitünlüğünc 
hürmet ctmeği ta3hhUt eder. 

Madde 2 - Akit taraflardan 
biri, Uçüncii bir devletin teca vU. 
züııe maruz kalırsa dığer akit ta
raf dostane siyasetini muhaf~ 
etmeği taahhlit eder. 

Madd 3 - t~bu muahede beş 
sene müddetle meriyette kala. 
caktır. Akit taraflardan biri mu
:ıhedenin mliddetinin yenileme. 
l .ek tasavvurunda. olduğunu b•ı
dirmedikçe, mun ede otomatik. 
m:ın beş sene daha muteber k.ı· 
lacaktrr. 

Madde 4: - Muahecle imzam 
tarih ·nelen itibanm meriyet 
mevkilnıe girecektir. ,/ 

Alman =otası 
Berlin, 6 (A. A.) - D. N. B. a

jansı bildiriyor: 
Alman h' kfuucü Berlindeki Yu

nan sefaretine aşağıdaki notayı 
verm~tir: 

"Almanya, İngiltere ile Fra~sn. 
nm harp ilfuı ettikleri gündenbr
ri ihtilii.tın muharip memlek~Uer 
ara7Jsine münbnsır ve bilhassa 
Balkan yarımadasının ha1 p <lışın
dıı kalması hu.su.sunuaki arzusunu 
ilan eylemiştir. mgiliz sefer kı -
tala.rınm ihma"ırdnn ve lıu kıtaat 
bn.c:iyc:;lnin Norveç ve Fransndan 
tadarmın mıamııınndan ve bu kıtaat 

İngiliz kıtn!armdan tamamt'n tat .. 
tcbld!nden snnra Avrupa kıtası 

tık hiçbir İngiliz ask rin.iıı Avrupa 
krtasma ayak basma.sına imkan bı 
rd:ı1maması suretiyle bütün Av -
rupa devlctle'l".i barışının en emin 
znnannu elde C'tmck gibi mfüıterck 
bir menfaat temin etmislı>rdir. 

Buna binaen Yunan UkilmeHnl11 
bitaraflığını terkedcrek bl:1av<'tte 
gizlice ve fakat sonra gittikçe d"· 
ha nçık bir surette Almanyıı.nm 
dilr1nnnlan vanl evvelenıird l: tn • 
gilterc 1 hınde vaziyet alması anla 

şılmaz bir şeydir. 

Bu hal, Yunanistanın 1939 nisa
nında batı dt'ıvlctlerlnhı ~ivnri gı:ı .. 
rantisini knbul etml~ olmnslyl<' 
sabit olınuştUl'. Bu tem yUl, 1939 
teşrinl<'vvelinde harp pa.tlndr dan 
sonra Yun n hükümrt ttaı ·a ile 
mevcut bulun~n ve müddeti ayni 
sene zarfında mDrlı:a?.i olıın do •. 
luk mun.hedesmin uzatılmasına ya 
na.ıunamış oimasiyel tezahUr eyk
miştir. 

Ayni ?.amandn Alman hlikiımeti 
İngiliz y:ırdnnt ile iktidar mevkii
ne gelmiş olan Yunan hilkı1metinln 
daha ilk dakikadan itibaren blivilk 
bir mikyas dahilinde fngil!ı>: siya
setine bağlandrğmt gösteren vesi
kalara malik bulunmaktadır. 

Daha. 1939 cvlüliinde Yunan 
genel hurma vı general V . , ~ncı. 
la temas etmek iliGere Albay 
Do~·ı Ankaraya gôndcnn: ... 
tir. 

18 eylillde Yunanistanm Paris 
elçisi Politis, Yunanistanm İtal
ya ile ~~riniev\•"lde mun!·azi 
olar.ak olan dostluk muahedesi. 
nı bir tek sartJa tecdid arzusun
da olduğı.inu bildirm~tir. Bu 
sart ~u idi: Böyle bir anl~a 
bir şar~ cephesi ihdasını intaç 
etm0melıdi..r. 

Tesrınievvcl bıd..,yctindc, Yu. 
nan hariçiye müm_çşan Atina<la
ki Fransı:z sefirine Yunanista.nm 
mUttcfikler tarafından Selfhıığe 
yapıl~ak bir ihraç hareketine 
yalnız muhalefet etmemekle 
kalmtyacağmı, böyle bir Uıraca 
faal bir surette müzaherrt te 
edeeeğini bildirmiştir. 

2 Kanunuevvel l939 da Elen 
genel kurmayı Fransız P"en"l 
kmmayı ile askeri görüşn eler 
yapm~ arzusunu izhar eylemiş. 
tir. 

4 kaı•utıusani 1940 da gcner.ıl 
Grunelin Elen gen 1 kurmayına 
Sclaniğe bir müttefik ordu ihrı ç 
edilebilecek vazivette bulundu
ğunu bildirmiştir. 

Bununla ber::ı.ber, Alman hU. 
kumeti Yunan Piyasetinin bttn. 
dan sonraki inki~".!ıru ~kliyor
du. 

26 ağustos 1940 da, Fusch"da 
Alman hariciye nazın Von Rıb. 
benb'op, Alrnanyanın Yunan ~Lü
kOmetine bir taraflı olarak 1n. 
gıltereyi favorize etmekten. 'az 
geçmesi tavsi~e.sind~ ~ulur. 1

.u
ğunu Yunan sefırıne bıldnmişt. •. 

Dlğc::- taraftan, Almanyanın lng'füz 
sllflhlI kuV\· Uerinln Yunan toprağına 

yak ba !..UlSilllL hlçblr suretle musa. 
ade ve n1llsa.maha cdemlycceğı Yunan 
hUkOmeUne bizzat Jo"'ti rtrln muhtelif 
beyanatları ne blldlrllml"t.ir. 

Yunan hUkO~ti bUtUn bu U:tarları 
katlycn nazarı itibara nlınamıştır. 
Bu sım tıe, ltnlyaya k !.l'Şl harp baş
ladlktıul sonra sa.u •re lngillz teknik 
tcşekkUlierlyle tngillz bava kuvvetle. 
rının yardımını kabul ile ikWa etm~ 
olan Yunan hllk\ı.metl tne.iUz kıtala
rm Y\!D&Dlslana çıkmak ve bUtUn 

mUbhn sevkulr.eyş nol:t !arını tutmak 
imkO.nın' bahşeylemlşUr. 

Blrkaı; b:ı.!tadanberl lngiıterenln 
Yun "llstanda harbi Avrupa lntnsına 
nakllçin son bir gayrette bulunmak 
maksadlle Almanyaya kaT§I yeni Lir 
cephe !höas etmek Uzt're olduğunda 
artık hiçbir şüphe kalmamıgtı. 

Bu hilsusta Alman hUlcilmetl husul 
ehemmiyeti haiz habl::.rler almıştır. 

Bu hrbcrlcıte S"öre Yunanı.standa hare.. 
kAtla l.ı..lunan kıt&larm gcneJkurmıı
yı Bejgraddaki r:enelkurmay Ue lrU.. 
bata girmiştir. Amerikan ha°bc'"l ri 
Yunani~tanda 200.000 kl§illk b!.r or. 
dunun ~imdiden hazır bulundu:"'.unu 
teyid E.ylemektedlr. 

!Bu suretle, Yunanistan A \'TUpa cıı
m laauıa kareı atyr bir mesullyct der
uhte eylemiştir. Yunan bUkOmctl Al. 
manYaıım artık paalt kal&ınıyacağı 

. ---

Hitler·n 
Balkan c:epbeıl 

ord sua 
Emri yevmisi 

Berlln, 6 (A. A . ) - Hitler 
nup r.eplıesi askerlerine 
gUn\Uk emri göndermiştir: 

"Cenubu §arki cephesi uk 
ri, 

Kendi hesabına başkalarml 
bettirmek prensiplerine sadık 

1 1.:ın İngilizler, yeni bir mUcad 
de Almanyayı nihat olarak 
dan kı.ldırmak niyetiyle 1939 
haıobP başlamak ve Alınan 
Yl'tler1ni ka•'l <>lduğu takdirde 
ha etmek için Polonyayı intill 
etmicı+ ', 

(Auodoln Ajan11 saat lS.30 d 

dar emri yevminln bu kadarmı 

ml5tt.) 

v şi Fransaıınd• 

Talebeler 
Yugoslav elçiliğine 

Ç çekler 
götürdü er 

Vl 1, 6 (A.A.) - Ofi Fransız 
sı bildiriyor: 

Bundan blrkaı; gün evvel bir 
radyosu son Belgro.d hld!.selerl d 
yısllc Lioı::da yüzl rce kl§inln I&' 
ldle Dö Go1 lehlnd.. tezahürler Y' 
dığmı hlldirmlştlr. 

Ba,vekll mu vini, tnhkikatun 
ra, bu haberi ti olarak tekzip 
HM sc §Udur: KUtUk bir talebe 
lesi Yugosl:ı.\ya elçlll~ne çlı;ekl t 
tUrmU§lcrdlr. Fesatçı bağn§lar 
mışt•r. 

Sovret Daıyad• 
askeri maaevraı 

~l~ko\'a, 6 (A. A. ) - A 
jel askc>ri mınta.knsmda birle r. 
devam eden manevraların nıe1 
dil~manın knvvetli buz kıran 
ve tayyare himayesinde getl 

11 tankların ihracına mani ol.mll1' 
Manevralar, mildafa ıun nıu 

fakıyeti ile neticelenrnl tir. 
mlldafaada k ya.klı plyadelt 
topçu tayyaresiz i,I>irliği } a 
!ardır. Bir bölilk, düşmanı d 
durmak için 42 saatte 130 kil 
re yürUmüştilr. 

Mlbvercllerıa 
Amerllladakl 

deniz ıaite:erl 
:Nuvyark 5 (A,A. -

Deyli N!yuz gazetesinin 
muhabiri blldiriy r 

Amerika bUlrometinln yakınd' 
ınan deniz ataşesl vlsaınlral vıt 
Emdtmln geri çagı-ılmaıını s.t• 
muhtemel oldtJğ'u Va§!ngtonun 
mahfillerinde ısraı ıe. söylenme1' 

* * * la,hıgton 6 (A.A.) - Rusvett 
zetccller konter.ınsuıda batmıan 
tahrip edilen ckr.crl ıtalyan vap 
nın İtalyan d~ ataşesi amiral 
in emri tızerlne t&hrtp edllmil 
larmı söylemiştir. 

Yugoslav Ba§vekili 1Je 
har iciye nazırı 

beyanatta 
bulunmamışlar 

Rt-Jgrad, 6 (A..-'. ) - Av.>ta. 
bl !diriyor: 

Blr ~ unan gazetem 4 nı.an t 
nll!ıhnsında YuJ"osluv hariciye ~ 
Nlııçlı;in Belgraddakl husual ın 
rlM \•ermL' olduğu bir mWAk•t 
retmiştir. 

Ninçlç hlı;blr ecnebi vtya Y 
gazete isini, hinııenaleyb hiçbir 
n:ı.n gıızekcislnl kabul etmcuılf 
ğundun hiç ltims2ye memlcl<e 
'\azıy.::tl hakkında beyanatta 
ma.mıştır. 

Mevzuubaluı Yunan gazetesııılll 
dıktan tamam"n uydurma ol 
beyana mezunuz. 

bir vr.ziyet l.hdas eylemljtir • 
Bunn binaen Alman bUkOnıetl 

llz kUV\ etlerini Yunanıatan~ 
lı;ln Alman kıtaınrına emir "'et ı 
Alman ordusuna karp her t~ 
kavemctkaU surette kırılacak ... ' 

Alman hUk\ı.meti, Alman 
nın Yuu&nistana Yunan L Jl 
dJ.§IXlıını olarak gi~te 
ve Almo.n milletlnln ula Y, ~,; 
!eti ile m harcbe ve onu ~ .,,,_, 
vurumla bulunmadığını bilh.,-~ 
ve l,iarct eder. AlmanyanlD tii' 
topraklıınn(i9. indirmek roeclJU i '.;" 
do b··ıunduğu darbe lngUtere) 
da! eylel!K'ktedir,,. 
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6 N1SA~ 1941 

Deve olan kuruşlar!. .. 
Tramvayb.rdan şikiyet etmıye- ıe,·hayı :;ljsteriyorlımh: 

ceğiın. Hem bntksadık, hem itL• "Biletçiler , para bozma.ya mec--
mcye, L:a.kılcınya alıf:hk. :ni:r bak... bur tutulamazlar. l.\luJatert;m )'\l1cu 

ma §lkayete de bal;kmıız ) ok. la nn bozuk para. \ ermeleri de& <>"' 

Normal .anuııMla mı yaşıyoraz! lunur,,, 
Dwıya b&li ma.liım! İhtiy:ı.r kii· O ı,rfuılt.'.rdc bozuk pn.rası1Jık yi'-

re;ti aşağı ) kan harp 'e harbin zünden, Jmlkm cebinden bir hayli 
doğurdağu uğursuzhıldar, mul'ıibet- fuzuli paralar çıkıyor, başl<a ceple
ler kucalıla.rmş, Azrail elinde tu... re aktarma. oluyordu. 
Jl:m geuç kafabn uçurup duruyor. ı Bfletltt l.'iisnrnttan kurtolon('1.t 
Ç'.ok fi{..ter, J'Unhmnızda, Aznll1 fa- se' iııcbK.. Fak a.t, bu ha ] bll~iin ele 
allyotl yol< ama, dünyanın rnzi~·c· de'\"am ediyor. Birinci me\ • irle 10 
ti, bilhas~ ikfı,.,a.di cepheden mem- '.o~ \-erip yOOi knruşlnk bilet a·
leketlmlzi müteessir ctmi~tir, Göy- tlığımu ınman. bil.etçiler ü~ lmrn~ 
lo nazik an.l&rda, tramvaylarda ra- geri vennfyorla.r. &mık yok, iliyor• 
hat gidemi)oruz diye, şika)et eı- tar. 

mek biraz tuhaf olur. 39 paranın., !O parftnm olmama 
Esasen, izdilıama keodinıiz ~e - c;;mı hl: •erre!'"l"e k:\tl~r J.:- bul ('d<'· 

bcp oluyoruz. Snamt7.J ~klcsek, biUru. an • Uc: k ~ yo\ı clmlf':'· 

atılmasak, birlbirimizl itip kakma- biraz rnü'l scbe~ ·,.ııı<. l'Jnradt'!; 

sal·, hepimiz rahat rahat amh la• "bi'etçilc-r para bozmaya mecbur 
ra bineriz. ltaltı.ba.lık oldu~unu ı._ör rlr-;;· ı wr.,, ".özüniin mAı.nus1 ,·o?. ur. 

rlii~umüz erabıılarn l•inmc-ğc im · 10 pam. 30 pıtra belki buluucuı.z, 
in="lltlL'Jak saıda.l~a istifini yatı • falrn.t ü~ kuruş? •• 
m:ıı]tın S"yahat 1eblliriL. 1 l\lf'm~·.kctte tx:ızuli par" lluh.,.~ 

Bı:>nim "'Ö.rknıelı: lst~<li .:m şu: 1 yolttu r ve olama7.. B u.nnn iı,:ln, ~f•ri 
ı:slddenı trnnn ay \icrctteı·i, i!ç ycrilecel< lmrn5l :n1 df'n~ lRP!'!l 1 · • 

on parn, hrs ıt&'ılli, yedi bn~k l!i- l t~tçilcrin bn harckctl 0 ri'li önT<'mCl< 
l:i f ·ıs ırat 1''dı. O ?:anın lar, Rl 1 lazım lır. Bn münııs<'lı .. ~ .. ızlik ok
lrnru. 'l'rdiifüni.! mman 20 p:ı.ru· büs' erd de a yn<'n Ya ' i ir. 
~·ı, dört kurus unduğumuz 'akit Bn ft mı. lx'n!m un:..., ıanmm 
30 paraşı pek aramryorclnk. Uııttiiı da bir<;ok defa de~e oldu·, •nn i<ı• . 
ye<li buı;•1k kuru';ltıl\ bilet almak bı"r 

rettf'.Dle)..; ı.-.in, de'"~. umumi 
iclıı 10 karaş l'erdlğlmi:ı: zaman, de.riJi me. daoa kovmak i~in ya.-
yüz ıın.rayı da geri i teıniyoNlurc. rhm. 
İste.sek bile gl'ri alı\ml)·Qrduk. Söyleyenden dinliyen " .. ;r "'"_,.,, ! 
Çünkü, biletçiler. bir kenara nsılr LAEDRİ 

- ;uauo=~~ 

H A B E R - Akşam l>OSta..sT 

A• ra tak mı rı i ı ı,. de IAsm maçları için istan a da: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v•••••••••••••••••, 

Beşiktaş Demisporu 3-1; /. 
spor Gençleri 5-2 mağ/Up etti 
Anl~ara şampiyonu takımın genç lstanbulsporlu lar karşısında tutunamı
yarak mağlup oluşu bize, An/zara futbolünün bu sene istanbuldaki esasen 
düşük seviyeden de daha düşük olduğunu gösterdi. • 

Milli kUme maçlarmm ilk depl~. 

ınan karşıla,';lmalcı.rı dün şehrimizde 

ve tzmlrde yapıldı.Şehrimizdeki karşı 
laşıruı.Jı;.r Ankara şampiyonu Gençl.er. 
birliğı ile dördüncü takını olarak mı!. 
li kümt-ye giren tııtanbUlspor ve şeb.
rimiz ~&.mpiyonu Beşlkt.aşla Eski~. 

hirdrn :ııilH kUıncye giren Demirspor 
arasınıiıt cneyan etti. 

Di\nktı maçlardan sonra. gördlik ki 
Ank,•rada da futbol İstanbuıdaki gibi 
lıayli tliJ~:ük bir lmlite göstermektedir. 

Eski dlir Deruirspor takımı GL•nç ... 

h:rl.ı"rlı~..ne na?.aran daha derlltoplu 
\'e goz tutun bır nıa.D..ZHra arzediyor. 
du. 
Şunmm ı-öy'lerl•en aldanmndığnnıza 

f'Dll!l.7. .ki 

Mnr;ıarm tnfailtıtına g;eı;;ellm: 

Gllniıu ilk k~ r~ılaşınası lstan bul ... 
sporla Gençlerbirllğl arasında cereyan 
etti. 

Takımlar ~u kadrolarla sahada yer 
altlılar: 

htanhulspor: Nevzat - ~rer, 

Ha,'.'·rl - Muzafi< r, 'l'ank, cemi -
K:ıdlr, &ille.) ınun, Mill,errem, Cihat, 

lsmı.:t. 

Gt"nı:lerlrirllj;'1: Halli - l\I ehmt.!t, 
Ahnıct - Halit, Keşfi - Ömer, Se. 
llm, ,\Jı, l\lm;tııfü, SaHhatJdin. 

ta 11.ucta ~z va.z!.yetlcre dli.~rken nu arasında yaptlan bu müsabaka-
birinci devre nihayete eriyor. 

lKL""iCl IJEVRE: 

nrn büyük farkla Besiktaş lehine 
neticı:>Iencceği tahmin ediliyol'du. 
Fakat ilk dakikalarda vaziyet hiç 

. . , de böyle değildi. Genç ve enerjik 
Bu crevrc 1stanbulspo~ bırınci de~- ı Dcmirsporlular ilk dakikadan iti -

redeki gUzel oyunuyla rüzgarı da lehi. haren basladıkları canlı bir ovunu 
ne almış olnrak başl!tdı. hemen h~men müsabaka so~una 

Daha be§lnci dakikada Kadir kal<'- kad:ır devam ettirdiler. lstaıılıul 
ye çck!.iğ! bir şiltle kalecinin kontrp'. şampiyonu karşısında ezilmediler. 
yede h"llmasından istifade ederek ikin. 
el !stnulıulspor go!Unü yaptı. Bu gol, 
çekilen şUt Ahmede çarprp kaleciyi 
alc.latarak olmuştu. 

Bıt ık.inci golden sonra Gençlerbir .. 
Jiğ'l hücum hattı biran toparlandt. 

Bu sırada İ!!t&nbulspor kalesi yakı
nında bir frlkilt kazandılar. Keş.l bu_ 

nu gole tahvil ederel~ vaziyeti 2-l ~k-
linc soktu. 

tst:ı.nbulspor artıl< bu golden sonra. 
bUsbütUn hızla.nmı~ vaziyetl~'<lir. De\',.. 
renln ortasında. 15 dakika içinde tr. 
tanbn'sporlula.- Tarık, MUkcrrcm ,.e 
gene Tanktan olmak Uzerc 3 gol k:ı. 
zanarak vaziyeti !'. 1 şekline soktu. 

\"aziyetf bu şekilde ~ruıtil!yen h·
tanhulspor, rahat bir şekilde devreyi 
bltirn1eğ-e !:alışırken bir penaltı knzı<
nan Gençlerbirliğı 2 ınci golunU gene 
Keşfinin ayağından kazandı. 

1 O uncu dakikada soldan inkişaf 
relen bir akında solar.rklarınm u -
zaktnn b:!' 'iÜtil ile bir de gol ka. 
zandılnr. Bu golden S<lnra Beı:ıik -
t.a~Iıl:ır Demirspor knlesini sık sık 
ziyarete basladılar. Fakat Demir • 
spor kr.lE'ci<>inin fedakar oyunu gol 
yapmalarına mani oluyor, Müsaba 
ka süralli olu:·:or. Bcfikta~ın o her 
zamanki akıcı ve düzgün oyununu 
göremiyoruz. Nihayet 27 inci dalti 
kada Hukkt Şükri.iden gelen topu 
güzel bir kafa vul'u§ile Dern.irspor 
a~fanna takarak takımının bera -
berlik ı:ı:ıyısın1 çıkardı ve birinci 
devrf! bu ~ı~kildı> n etıce değişme -
den ı-ı beraberlikle bitti. 

İKİNCİ DJt;nrn : 

Bu dvreye Demirsporun merkez· 
den inki;ıaf eden bir akını ile baş. 
landı. Derhal mukabil akma ge • 

Taruchklar.auzdan, ahbaplar.
ruzdan biri !hastadır. !Kendisine 
geçmiş olsuna gitmek ve hatırı_ 
ru yoklamak istiyorsunuz. Fakat 
bir y~ndan da kendisinden size 
hastalık geçmesinden korkuyor· 
sunuz. Ne yapacaksınız'? 

Evvela, her hastalıktan kork ... 
mamak lazımdır. Bazı: hastalrk
lar bir i.n....~ndan di~rine am-ak 
sıkı tem!\Sla gecer. Fakat, bazı 
hastalıklar da vardır ki, konu~ 

şurken hastanın ağzından C'ıka· 

ca.k uf al\ tUkrUk zcrrelerilc geçe
bilir . 

Yalmz, eğer dikkatli ve ihti
yatlı davrannc"k olursamz ken. 
dinizi bu şekildeki tehlikeye kar
şı da k.ruyabilirsiniz. Bunun ça.. 
releri şunlardır: 

1 - Yorgunken, terli iken ve
ya karnınız ackcn hastayı zL 
yarete gitmeyiniz. Yorgun ve aç 
olan bir vücudun mikroba mu
k.:wemeti azdır. 

2 - Hasta ile karşı karşıya 
oturmayıruz. 

3 - 1\ llim.kün olduğu kadar 
pen cere kenarmda veya pence. 
reye yakın bir yer intihap edi
niz. 

4 - Sabahleyin erkenden gi. 
derek ,hastanın henüz haval!6n
dırtlmamış olan odasına gir. 
mckten çekinin. 

5 - Ziyaretten dönüp eve ge
lince elbisenizi değiştirin. güne. 
şe veya açık havaya bırakın, 
karnmızı doyurun. 

Yeni harbin 
A..okarunın §ampiyon takmıile kar

şııa,an tstanbulsporlular, başlangıç. 
ta ol-:h.kça ihtiyatlı hareket ~·orıar. 
Gençlerzirl!ğüıde de sahaya yabancı 
oıu~ları gözilküyor. 

BEŞİKTAŞ 

DE,J1RSPOR 1 

~en Be!;iktaşhlarm daha düzgün 1 Q Q 
oynadıklan göze çarpıyor. Nihayet 1 
17 nci dakikada Sabri, 24 üncü d:ı-

Ame.i 
şilebi KIZIL KiTABI 

Göriinmigen Ordu 
B~ ODN11'N EN TEBLıKELİ CASUSLABI 
Yeni Avr~ l:ıarbinfu en tehlfüt"ll ~uslnrı, şıılıı.IJ<etleri, hayatları, fa l'il{ 
&IAme.tl rı, tatbik etttklert a..sulter, en h4'yeeaııh maceraıan. .. 

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

Bu ganktl beı•elmtıeı en teblikell 
· casusların büyük serisi 

Yaz n: C,ısus ıncld~bl profesörli bveçU Ç~vlrt>n : 

A. MENGHAM H. O. 

========== PEK Y AKlN DA ========= 

Bu vaziyett<'n istifade eden 1stan
bulsporlular enerjik bir oyun tuttur. 
mağa muvaffak oldular. Ru arada her 
iki tarafm da gilzel hUcuı. !arını sey. 

rediyoruz Gençlerbirliti yavaıı YM'SŞ 
hissedil!r .bir hlklmiyetıe İstanbulspo
run ı.ale.ııini tehdide başlıyor. 
Fal~at bu baskıdan çabuk kurtulan 

tstanbwspor rakip kaleyi sarmağa 

başlıyo?". 

Nihayet 36 mcı dakikada Silleyman 
kaleye oldukça uzak m<'3afeden çeıtt·a 
ği bir şütle !stanbulsporun ilk golilnü 
kazanıyor. 

Bu gol tstanbulsporu coşturdu. 

Gençler mUda!an.sı kalesini korumak-

BUGUN 
, 

iPEK 
Sinemasında 

, 

Günün ikinci kar.ıtlaşmasr Be_ 
şiktaş - Eski!}ehir Demirspor ta · 

krmları arasında idi. Hakem A. A
kmrn idaresinde oynanan bu mü· 
sa.bakaya taknnlar aşağıdaki kad. 
rol arla çıktılar: 

BEŞtliTAŞ: 

Mehmet Ali · Yavuz,, Feyzi -
Memduh, Halil, Rifat - Sabri, Hak· 
kı, Şakir, Şeref, Şükrü. 

DEMiRSPOR. 
Abdülkadir • Mennan, Nuri • 

Mehmet Ali, Fahri, Celil • Hakkı, 
İsmail, 1skender. Zeyı1cl, Murat. 

Demirsporla İstanbul şampiyo · 

kikadn da Şeref Be~iktaşm ikinci 
VJ! üçüncü gollerini de çıkardılar. 
Demıt'$porlulnr 3-1 mağlUp va-
ziyete dilı::melerine rağmen oyun
ların. bomıadılar. Ve bu müsabaka 
da böylece 3-1 lstanbul şampiyo-
nu lehine neticelendi. 

izmirdeki 
dünkü maç 
Harbiye AJtınorduyu 2-0 yen

miştir. 

TVRKÇE SÖZLÜ ve ŞARK EFSANESt:vlN EN GtJZELt 
Z('n~in \ e lhtl~mlı SPra~ larda çevrilen 

l\lil:ılk v e Yeni 

şarkılar 

SADETTiN 
KAYNAK 

Binbirin c i gece 
l'ea l Şarkllan 

Söyliyen 

BALIKÇI OS.'\IA:"ıl 

rakllt U ) l tlkAlemeleri 
YA P AN 

MUNiR , FERDi 
NUREDDiN TAYFUR 

Prenses ŞEHRAZAD'm 

Yeni Şarkılarını 
söyllyen 

MUZEYYEN 
SEN AR .................................. 

•• ,, ... ....... :, ,:'f • .,... .. ı ·• .... J " • • .. • 1 

'HABER, SOTUNLARINDA 

,~llC&"mrml--1, 1 
~!-'V, DEANNA DURBiN'ın ı"-~ KAY FRANCIS ile beraber çevirdiği - .a-m~• 

...,,.. ôn:ı"yen Melodilere yeuldnn haya t veren._, ....... al ... ""'"" "" , .. , .. .,. .. .. ~-, 
; Ba~;~,~~!~mejli 1 

Her s• ::ınsta Mlouunıı b:ıştan başa dolduran 

SUMER SiNEMASINA 
Gldlııi:ı. Bu Snb gUmi sor matlnı.:sln~ kada r gösterlJecek ola n 

Bugüniln KAR UZ OSU s ri 111 11 &jl ııt ,,, 1 
GINO LUGOnun yarattığı ev ~flllffiJlfl SeSJ_ 
Kalpleri muzlkle mesteden bir san •at Abidesi. Gönülleri aşka bıığlnyan bi r bayat romaru. Senenin en urıgtn ı 

bir musiki konseridir. Bu Şaheseri a.ııu.,ıamal{ için = 

LALI ye koşunuz .. 
Programa illive olarak: Son Gelen Brltiş PARAMUNT JURNAL 

Bug'llıı saat 11 de toozllı1tlı matınell••• 

i 
!CE 

~ 
~ • 

Mısır civarındaki 
üsler e 

Harp malzemes · 
taşıyacak 

Vqlngtoo, 6 (A..A.) - Jıluıır ve el 
varındaki lngili.z üslerine yiyecek ve 
malzeme nakli iı;;in 100 Amerlluuı şl· 

lcpinln tahsisi ciddi surette derpiş e· 
dilmektedir. Bu suretle tngilterenln 
Akdeniz ve Balkanlardaki harp gay. 
retlerine oldukça. bllyük bir yarchm 
yapılnu~ olacaktlr, Bu fikir Ruzveltln 
Cuma günü Amerikan vapurla.rınm 

Aden körfezine ve Kızıldenize gitme· 
!erine milsaade etmek niyetinde oldu

ğunu beyan etmesi üzerine ortaya çık 
mı~tı r. 

A merika deniz komisyonunun elin. 
de bulunan 100 vapurun bu işe tahais 
edileceği tahmin olunmaktadır. 

, Kızlldenizde 
kalan italyan 
harp gemileri 

Bir kısmı batb veya 
batırıldı, diğerleri 

araşbrılıyor 
Londra. 6 (A.A.) - SalA.hlyetll 

mahfiller Kızıldenizde İtalyanların 

daha ı muhriple 2 torpidoları ve a 
de.niza.ltılarr bulundugunu zannet 
mektedirler. İngiliz gemileri bunın. 
rı aramakla me~guldür. Tahınin 
edlldiğı.ne göre harbin başlangıcın~ 
ttalyanlarm bu deniZde 7 mubripl• 
2 torpidoları bulunuyordu. 

Francisko Mullo 22 llkt<'şrlnd• 

Panteria'ı Nisanda, diğ'er 2 muhrir 

iıte 3 Nisandıı. batmlmışlardır. Bıı 
gUn ikı İtalyan harp gemisinin ken 
dllerini batırdıklan öğrenilmiştir . 

Tahrip edildiği. bildirilen 22 lta 
yan denlzalb.smdan 4 il KızıldenizdE 
batırılmiştxr. !talyunlarm bu deniz. 

~ 8111111•--lll-.. l-l•lll•lllMHlllll•l .. lml~•ııı•n~ :y!n"a:~~: g~::1z;~: 2 ~~~n:tt f r ... . .. ··~' nlzaıtııarı bulyıımaktadrr. 

t 8 Nisan Kıvırcık p a fi:.{j, SUMER ve ..... B ... irlnc1S~ını1Müıe--b.a8ısı!i~ 
j SALI ~ ~ ~ TAKSiM ... !'::°J?!E::ı. .... 
~Rıımnımıırm~~ım~•m~nırmaSinemaiaırıında basb.yoır- .. !.-:.::~::-:.:-'~', 



YABANCI Dil DERSLERi 

FRA SIZCAc2e> Meşhur yıldızlar 
(Her lıııülq ..... .. ı t 1he aJMar.) nasıl filim 
O.OL OM B A 

P. Jllrimle 

KOLOMBA 

çevirİlJorlar ? 
m 

L - MOlbllear della 

.... ., .......... = ... .-• 

...... elqaea joan; ...a. e11 mer, 
et dau lee pa19 ..........,., - Yomı 

.. eıreaerez, je reepiıre_. - dan 
ı. ,.,. butJuoee, • devlent unl 
.... 'ite qae dan le monde ... Aln 
il ile VOll8 eto.Ms pu .. je VOU11 

f8le en amle de eltoeew a pea 
lılea latlmes. et dont peat-'tre u ..._,er ne denatt .-. 11e me1tt. 

- Oll ! ae dltee pu ee IDOWA. 
.._ evn: r .. ıre me p1u..1t -. 

• IBleu. 

- bt lılemJ ..... em, Je delıl. 
... dire ...... •\'Gir eJaenıM 
i •valr w. .....,._, .leme tro.wflli 

.. av• apprla • putle, el D y 

• a ... •'attllpat. '" .... , --. 
..._, le ....ıltt'lllr ... a ı.....-

....,_ &mllle; - •'• ...... 
JIUl6 .. canetne ""6ıatftl -
W9~etdelev..m. 
ile de ee , ... ıer-1 N'en ce pu a 
.... f111e le prefe& falal& ....._? 

- MiM L,.U. peaf-9Ue ,__ 
1- Et 0no devhlt p&le ~ 

.... n. 

- N'•, ......_r della Bela1ıla, 
• De en l'laterromput; Je alt 
.. 1089 ~tes .. ıeatlftmm .... 
...... near. Voa m'avea dit ~ 
lllme qa"ll n•y avalt pl1l9 ..... 

pa,_qae•pe.an~ 

1111 CODRU88<'11t 18 \ endette... q•'ll 
plalt d'appeıler ne fenne .. 

- PldıNrw Je ·wea. pule de ee
......_r Ono, v.,.. devea ble. 

:e.lr ••e Je ae dolate ... de v ... , 
.ajevOMal~ .......... 

en ba191ant 1811 yen, e'esl ... e 
eomprlııt qae de nıtoar du 

,.,., eato.n peaWtre de 
'8 .......... V01111 Hrles bl 

ae c1e .voır .. ,. 1 • ..,,ı. 
q.a ..- et1tlme pou votre 

-lllP A lev "'8Wer. 

ANALiZ .... ,..: 
a. Mlll Lydla ne connait rien 

amuaant comme ... 
it. tı n'y a penıonne de triste 

ElU. ne con-
plus amUIBDt 

Herkes bilhassa sinema me
raklılan beyaz perdenin meşhur 
yıldlzlarmın nasıl yaşaınakta ol-

.ı Mis Lydia kızararak devam duklarmı, neleri sevdiklerini llE' 

etti: terden nefret ettiklerini merak 
- Bay della Rebbfa, biribtri- ederlr .. Bu hususta bir çok yazı. 

miale ancak birkaç gtındenberi ıa.. lar yazılmış ve meraklıları artık 
nışryoruz, fakat denizde ve Bar- ıinema yıldızlarını bütUn huau-
bar lllkelerde mazur görece. <Joa Kn\'fort ıiyetlerile tanıtmışlardır. Fakat 
ğinzi Umit ederim evet, bar-

1 

yalnız bu noktalar yıldızı tam 
bar lllkelerde kiba r AlemindP . !J ~ mA.nasiyle tanrtmağa ki.fi değil 

·daha çabuk dost olunur... Bunun ~ • .. !il dir. Çünkü yıldızlann bir c ~ 
için biraz mahrem ve belkJ de bir - stütyo hayatlan vardır ki bu her 

(Bu IÖtaada okUJ'UtlUlarnmzna p. 
vabancmm karnpnamaaı icap eden 
bir §eyden dostça bahsedersem 
hayret ~tmeyinb. 

- Ah! MJa L)'dia, yabancı ke. 
llmeeini eöylemeyiniz, öteki beni 
'daha çok memnun ediyor. 

- Peki! Sırlarmm öğrenmeğ .. 
çalışmadp halde kmmen bunla

" atr'ennüt bulundutumu size 
eöylemefe mecburum. banlar ara. 
smda beni mllteeutr edenler var .. 
Anenbl 1anmzş olan efllketl hl. 
Uyonmı; vatandqlarmlZJD kan 
gtltmeyi eeven tabiatından ve öç 

ahi tardannclan buıa ~ bahse. 
dildi. VallnJn ima ettlfj ısey bu 
değil mi! 

- Mia LJdla bunu nasd dl1şt!. 
ntlyor! .. 

Or8o bir Gltl gibı sapean keell
di. Lydla oaun eösl1ııtı keeerek de
di Jd: 

- Sisin terefll bir centilmen 
oldufunuu blliyo~. bizzat ala• 
bana kan ıtttmeyt bilen kimselerin 
memleketlnbıde mevcut bulundu.-
lana... bana bir nevi düello de
•elı bofmaua ıtttflW 83yleinle
tiniz. 

- Benim blT katD olabilecet;.. 
me ihtimal veriyor mU8Ulluz? 

- Bay Oreo, mademki size 
bundan bahsediyorum. şu halde 
slsden IJ(lphe etmedllimJ görtlyor
aunuz. Size bunu aöyledim.se bu 
beHd de. gGzlertnl yer indirerek 
devam etti, barbar ham fikirlere 
gömWtl bulunan memleketinize 
d&ıtlfte bu fikirlere mukavemet 
haueundak1 cesaretiniz için sizi 
takdir edecek olan bir kiııuıenin 

IDft'C1lt balundufunu bilmekle 
memnu kalacaimızı anladığım ı

çiDdir. 

ve TEORi 

vıeit.e au pretet? 
it. Pourquoi le prifet ne "°~ 

raitJl pu partir? 
e. JDtee-vomı venu en Oorse 

pour venger votre pire? 
d. Y a-t-il une lettre pour Oreo? 

e. Qael mal y P• -'1 ! 
f. Lequel de cee matelota av~

vo111 ricompmlf? 
s. Quelle eet la cauae de cette 

vendetta? 

(1) viııdleattf: öç almait ıeven. 
intikamcı. kan döken. (1) ae WDoo 

ger: birlblrlnden öc: almak. 

aetemlz yanındaki 11upon1a lllrllkte halde hususi hayattan kadar 
cöndereeeklerl enteresandır. 

l:VLl:NMI: nKLln.l:RI, iŞ ARA 
MA. iŞ V&&ll&, LIM. 8ATIM 
ırllll &M-arl mMIJe&f bak ol....,an kDo 
~ UAalan ...,..... IM!frolaau.) 

Evlenme teklifleri 

• Yq 38, boy 165, kilo 77, ııenellk 
geliri altı bine ya.km, kumral, Mrbeıt 
mealek aalılbl ytlbek taball görmüş 
bir zat ten bllba11a çok ıtlzel ve mU. 
tenuip v1lcuUu bir bayanla t•nıımak, 
•n'aımak ve nlenmek latemektedir. 
Ktlracaat edecekler Sade edlleceg'.ne 
emtn olarak reıı1m göndermelidirler. 
Yqlle ve boyuyla mUteıwılp oımuı, 
808;yele bayatmdan baaetme.ll, bu-
nunla beraber evtnt de o nlııbette aev. 
meal, muU olmuı, Hlzunıaus lwlkanç 
olmamaııı iyi tabail görmllf bulunma. 
• p.rttır, Medeni bal ve milli 
yet mevzuutıaıuı detlldir, Yabancı bir 
dil bilenler tercUı olunur. laUyenıerlD 
(R.K.C. 5) reJUIDe mQracaaUan. 

• Yq 2•, ortamektep muwıu dev. 
ı-.t memuru tO Ura UcreUi ve ber ay 
20 Ura da gellrl olan, ı.tanbuld& kim. 
..s 1ıu1~ bir PDt n.u )rllfla. 
tmda onanıeJdç taludJJI deYlet bJ9. 

metinde memur, eıa. gö.W. etine del. 
guıı, temiz ahllklı tyt ve namualu ta

nman 183 boJiu, netell bir kmla ev. 
lenmek istemektedir. ı.tlyenlerlıı 

(B,B. 22> remslne mtlracaatlan. 
• '9 )'Bfmda Anadolulu ktDWMiz 

bir amele kendl.tle yun. kurabilecek 
bin.tol aramaktadır. İ•tlyenler 1 A. 
16:5) remaine yazabilirler 

* Yaı 87. Şerefli 1>11' me8lek -.bibi 
lçld8l& aotru. 106 lira maqlı bir zat 
oamll81u. Kibar, Ull boylu, çok temııt 
ve tertipli mtlteıı&8ip vUcuUu ve gtı 
zelce bir bayanla evlenmek 18temek 
tedir. bteyenlertn ( Bunmaz) remzi 
ne mbracaatıan. 

* Yq 25 boy usa. kUo 60. Kum 
raı. ly; bir aileye memup, llkokw 
öğretmeni merammı ifade edeceıc ka 
dar tranaızca bllell, tnıctın tatrada 
bUlu:ıan tir bayan çalqkan va ılğtl 
tftUıar edUebllecek Y8f' UM)) elliden 
yukarı olmıyan bir erkAnıharp tfUba 
yUe nıeıunek ı.temektedlr latey n 
ıer (il A. 102) renıalne müracaat e 
deblltTler. 

lı arayanlar: 

• Jll•velca blr prkette ve plyangı.. 

rtfelennde çalıf&D tecrübeli blr ıenç 

yuıbar.elerGe lf aramaktadır. Anu 
eden1 r Beyoglu Atabam&m it num .. 
ra tdrlncl katta tJ P.) ,. mtıracaat • 
deblJ.rler 

• ı.a.enlD 10 UDeU auu1ma deYBID • 

dlJOl'Ulll ôlledeD -.ara bot lca.ıan M 
..atimde çabpDalr latlyorum. 1 eene 
romence taludllm vardır ve romnce. 
yt çok ıyı bO!yorum. Romence den 
9'el'eb111rtm. ~ JtJcab mee.etıelerde ça. 
b§abWT ve a7111 amanda tercflmaa. 
ilk ta yapablllrlm .. lat:IJd)er ırasete. 
9lnde (N • 10'7 Ziya) rematne mell. 
tup. müracaat edebU!rler. 

Aldırınız 

Evet beyaz perde de gördilğtl. 
nüz yıldızlar film çevirirken 
~ka bir şahsiyete. evlerinde 
başka bir şahsi~te ve nihayet 
film çevirme aralarında da bir 
üçüncü ııahsiyete maliktirler. 

Her yıldızın kendine göre bir 
hususiyeti vardır. 
Şimdi biz burada size meşbu: 

yıldızların objektif önünde v~ 
mlha8e4 objektiften kultu!duk 
!arından sonra ne hal aldıklarmı 
anlatacağız. bu şekilde yıldızlar 
hakkındaki malfunatmız herhal
de daha zi~ .ade biltünlenmiı olur 

Bilirsiniz stUtyolarda bir sah· 
neyi bir çok defalar tekrar tekrar 
çevirirler. O kadar ki artık sen 
sahne ı;evrilirken artistin ıinir. 
teri tamamen gerilmiştir. Aynı 

aahneyi bir çok kereler ve aynı 
mt\şkU\Atla çevirmek ~rtistliğin 

en r.or kisımlanndan biridir. 'i. 
DJ,enaleyh objektif önünden : • -
nldrktım eonra. -..S art e • 
anormal. bir 4'.1ler~ vardır ; ~1.. 
timdi bunlan gözdtn geçirelin • 

Meseli. Vallu Bery objektıf 

önünden kurtulduktan aonra aon 
derece asabi olur. Gözleri döner. 
saçları diken diken olur. hemen 
bir fırtına koparmağa hazır bir 
eylül akşamı gibıdir. Vallcu 
Bery'nin bu hususiyetınl bildik· 
leri için herkes, hatta reJi r 
bıle bu sllk\uıet ~inde artistin 
normal hale gelmesini bekl r. 

Levis Ston bir sahne çevirdik. 
ten aonra derhal bir sigara ya 
kar. kollarmı SJV8J' ve dikkatli 
nuarlarla sağma ve aoluna .. a
kar. Bu hal çok kısa bir zam4D 

ltlrer ve artist hemen arkasın

dan bir şaka savurarak herkesi 
gUldUrilr. 

V A K 1 T matbaası 
Afıaiıda ıumaslan JM1b olan o. 

-~ ........... ideli 
melL1aplan ldıarelııaaemla ...,... 

...... ta. 6tleJ• kUar "" .. , 11 
dea ...,.. aldmmlan ıte. olaaar, 

Eğer çevirdiği sahne çok ağır 
ise o zaman Levis Ston derhal 
tenha bir kÖ!1eye çekilir ve me~ 
diine kolonya bopltarak uzun 
mun koklar. • 

Don Ameç Mhnede hakiki 
hüviyet ile oynadığı halde ob. 
jektlf önünden veya l&hneden 
ç*t*tan aonra kendini kaybe
der. ArtJk hali tabii dejildir. O 
Udar ki etratmdaldleri bile bir 
müddet taıvmaz bile, bu artistin 
hakiki tipi sa.hanede g&rterd;ği 

ti~i':r. 

kısmını 
tanzim edip 

qeniden 
açmı tıı 

K-.,. mecmua, pzete ltuar. 
T• !I ~· .... ' • 1 • ...r lt•lfttl'9' "...... •• 4'r• a ". 

(B. B. U.) (D IO) (4. D, 121) 
(Bulmtl!J 18) la.at) lİ71 kalbı 
(8,1',8. 21) (Ciddi) (J'. 1 ... ) (Spor) 

(11'. Y. 38) (K.t,Ş. Km') (8.V. 12) 

(W.'!C..Z) (R.P. 18) <C. 8') CK~) 
(Bay 15) (B.B,) (A.N. latanbulluı 

l 
(Dl1cen) (Hava H) (lanatl K.lt.C A) 

(Ktıllendla P,S.) (Pu&uej!(llRlmat) Şa:rl Bu&ye sttıtyoda t.dnndu-

ğu aman hakiki hayatmdan ıı. 
zak, çok malt bulutlar arasında. 
dır. Fakat iki film çekilif ara
sındaki fuıla uzana o ama., 
bu meşhur yıldız dıertıal muhite 
uyar ve aör.ıe ~- Buan \"8 

daha ziyade çok yorgun olduğu 
zamanlar Şarl Buaye La Madelo 
şarkısmı ıslıkla çalarak dolq1r. 

Rober Montgomeri sahneden 
çrktrğl mman uabt ve eerttir. 
Sonra sanki büyük bir maraton 
yanşmı yapmuş gibi alnından iri 
ter damlalan akar. Fakat bir bil. 
yUk bardak buzlu sllt içip bir kaç 
parça da şeker yedikten llODI'& 

yine eskisi gibi kuvvet ve Wat
le çall§Dlağa. hazırdır. 

Ripr Gren oynadJfı aman 
veya oynamadJiı aman hep ay
nı ttıM:tr. Dalma. nee'elidtr w bu 
neşesini etrafma da saçar. 

Gari Grant neeeeiz vıe hemen 
daima endişe eder. Her eeJe m. 
di e eder ve Uzllltlr. BHhı- re. 
j'sörün bir roltınn tenkit etme
si ihtimali bu artiati harap eder. 
Fakat kütUn bunlara rajmen 
çılgınca bir komedi çevirdikten 
e nra kendisine istirahat evrildi
ği zamanlar neşetdni devam et. 
tirmesini bilir ve partöner ı e 
yorgunluktan y1lnlmcaya kadar 

• danseder. 
Klark Kabl'in rollerini seyre. 

denler onun tftbii hallerivle kar· 
şı kattıva olduldannı zan eder 
ler. Filhakika bu dofrudur. 
Klark Kabl hiç komedi oynama. 
dan rolünil ifa eder. Fakat ha. 
kikatte hem artistin sahnedekı 

hüviyeti ve hem de hay.ıtta\tt 
vuiyeti onun tabi! hali değildir. 
O gerek sahnede gerekae hayat
ta daima biraz rol yapmak ihti
yacını duymaktadll'. Çllnldl Klark 
Kabl sahnede ve haYQ.tta gortil, 
dllğUnden da.ha az hoyrat ve c;ok 
daha ince ve merhametlidir. 

Kadın yıldızlara gelince: 
Greta Garbo iki film çekiliş 

arasında kendinden g~. Mad. 
diyatı kaybolur ve aadece .1ır 

ruh kalır. Bu zamanlarda Garbo
ya yaklaşmak doğru delildir. 
Çllnktl artlk o kendial defildir 
Bir mermer heykel. bir hayaı 
veya bir sairUfilmenamdır Onu 
uyandırmayın. ç6nkU öldOrmüt 
;oıununuz.. 

Joan Kraj:fort tiri film çelcilit 
araamda bllytlk bir itina e 
makyajmJ tueıer. BMan ğot 
neoeli olduğu zamanlar gıımıo-

fona m eevctiii"11rk111 -,.r 
avuı çıktıfı Adar bainvak 
şarkı eöyler r.b.t ~ yıldı, 
an bu hali pek .Dlıdlldir. 

Norma Şenır mftlldll Nltlndc 

elnirlendili _.,tar -- UllD 
ellerini yıkar ve telkin edtel has.. 
u.ya malik bir ıa..Je ellerini 
boan yanm basan • bir aat 
opr. IQltahp==lwr bu halin 
ylldmda MllJI bir lmdrl* J)FıliıD-

de olduğunu söylemektedirler. 
Bet Davis iki fDm çekilış -

rasında muttasıl sigara içer.. O 
kadar asabi bir halt vardı ki 
kimse yanma yaldapp bir 8i5I: 
aöylemeğe esaret edemez. F.ea. 
sen birisi lbu eeaareti gösterse 
bile Bet Davfs muba.Jdct.k cevap 
vermez. Ancak rejisör çağırdığı 
aman bu uykudan uyanır ve ]'e. 

niden ite başlar. 
An Şeıidaıı, Barbara StaYBik 

ve Karol Lombard objektif o
ntlnden kurtulur kurtulmaz ~ 
yl1k bir sUr'atle meyva euyu J,.. 
,.erler.. BaZan da bu güzel yıl 
dJzlar bir kötYe çekilir ve yUn 
işleri &-erler. 

Marlen Ditrih iki f"tlm çekil 
arasmda dalma pmpanya içer 
Buan çevirdiği bir ""'"""le ffR 
kalide muvaffak oldutu anan; 
rejilıörll veya asistan1a:rdan bl. 
rile bir köşeye çekilir ve vavaş 

aeele uzun usun konueur. 
Virjina Bria işi biter bi~ 

dedıal locaama kopr ve lJütUn. 
lflklan e&ıdtlrerek karanldrta 
dinlenir. 
Cinpr Bocers ile Eleanor Pavel 

objektif karşısında kurtuhu:c 
ya danlllarmı tekrar eder ve ya 
butta tahtadan bir da.ek tlzerine
,atip mcatıanin dtbrek ~ 
aaleıleıini dinlenctirirler. ~ 
nor .Povıe1 muttaaıl damedıp pek 
gak JWUlduğu amanlar a~ 
larmı parafinli 811 ile banyo ,.. 
par. 

Vman Leyg i8e lki film çek1.i 
liı arasında muluakbk eıme 
törpöytl alır ve tırnakl&rmı dil-
21eltmep başlar. Bu zamanluda 
Vtvlan Leyg her kimle oluru 
olsun konuemak istemez bir kö-
§ede oturur ve kafasındaki ha. 
yallerle vaktini geçirir . 

İşte size bir çok meşhur yıl, 
lızlarm küçük hUBU8iyetleri .. 
Görüyorsunuz ya Iİnema Alemi 
Holivutta bilyük bir ıfJk ve lüks 
içinde yaşayan bu yıldlzlarm da 
ekndilerine göre kt1çilk monileri 
var. 

Küçük ainema 
haberleri 
• Tino Roll8i ya.kında ''Gine. 

şin hakkı vardır" imıinde ~ 

bir film çevirecektır. Bu filmıll 

sen8l70i Piyer Gale.nt'm bir ma.. 
aalmdan allDllll§tır. Şimdi tanın 
nuş l'ranalz muharriri Jak Pre 
ver Franeanm en gUal köylerin.; 
den blrİ8i il.yılan Sen Pol 
van'm hanında bu yem ftlmin 
mükilemelerini yamıakla met.o 
guldür. 

• Samuel Goldvin iki seneden 
beri "~ Birliği" ile mu, 
kaveı.tni feaıtıet:mek için up 
11p duruyordu. Samuel'm bu 
firmaya dahil arkadaelan Man 
Piflrord, Duglae Fayrbanka ve 
Şarlo'dur. 

Kari vtık film ç&Yirmiyor, 
Duglu öldü ve Şarlo iae ancak 
bet altı eenec1e bir film çev rt 
)'Ol". o blı takdirde mtleMeeenitt 
bUtün faaliyeti ve yWdl Samuel.. 
in omulannda k&lmlflır Loa 
Anjeb mahkemeleri Metro 
Goldvm lla)'el"in eeld ıde•e11e 
iline hak v~. 

Saauwt Gohh.n Artistler 
Birlitinden çekilecek ve birlikte 
olm 300,000 dolarlık hİ9lel 

Fli•alilllr, 



~ ece 
eğlenen 

Büyük hareKetıı zab•ta romanı 
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MeJamet ... &ıJerbMlen pçc. 
k• .J-.k lwtne ~JUi&. Mehmet 
,.. 1'lftl'lamrkn bati taea Ç&rı>' 
tı. ~ tllert)'dl Blnbap 
Vaıtaro ~ bir tıkaç 10ktu. 

..::ı:-"' JU'llll dlıkika llOnra eU 
Mllı bir hal• aokulmuttu. 

• baJtard!: 
- ... .,... bir! dedi. Şimdi ... 

ra llrlnclilnde 
ClmI l1ll blt.lnll81Dlttl ki, IOJıak 

llelıtrlk .,_ altmda kaldı. Var. 
boıo ........ bütılı zaman, ytl a 

allae bir elektrlk feneri tutuldu. 
08.ı.t bmattı ve .-Yeti bir an 
ltlaıl• ~ 

Jlôtrtk ·--- tutan J'oban
-- 1-fb• olamudı. ileriye 
atdılı. L&ldn Jobautll goktall ka9-
.... bet'ınnFı. 
....._ la.tik a1Ubbı vardı. 

Vaitloro tmuelrin1 çlbrarak kot
... bellıcll D&t yol ajsJ ile 
Jra ....... takipten vaıceçtl. c.,.. 
111 t ... llal4e -*ılmıttı. CJtrialn ıe 
rlıe ..... Ve mtma :Uellaet A-
~ )'llrlep•lt olan Jüa tas • 
..... LejlJoaer ................ : 

- .._,,.. 9l4Um mu bba • 
'-tiaıiT 
-- -.,... 19.m kanalllta llqoo ...... 
- u.m..,ıa. elebqdarm biri 

YUID: O'.rwm.I. alNNB 

bir adam ••• tayam -- edeblllr! 

Pari 
- lehrin bllttbı ~ 

nöbet.eller dlkkatll ohn•lıJar n Jl9t 
rW kaçırmamalıJar. Kendiai :uan.
~etten bir an eneJ aıv.-p ba· 
bolk. Mewfbıı Msfl 118' Amali <Jorenllr ,. _...,. ........ 
•• amıs. o!dlajunu *' 1111a'. 1&11• en çok eğlenilen şehrici 

- lt\'91, ladıWa llJletemes • Parla olarak tan•• ıl n Ye ta. 
HJI, IGTJetmulm ,..._ lllllrlıl. lıayyll etmltlerdb'. ~ 
Ha, o .,.._ttlltnll bdrn ae oldu! gözlertni k'1tp&dıklan, ~
~ ID11 ter baJ8llerini if}etuıderi uda 

- Kendtll .... Abdullah Hr. gö=leri lnUnde lf1} lfl} yanan bir 
JDGaa evlncltdir. üduıı.iı dlrt 
atıaalUtl ut• SOrlDM bialen - gece caDlamr. S. aydmbk fcvi. 
btr ıey eakJJtamu. sinde yfllcn ve yıkanan pbir 

- B\'et etet, Abdullah canmm Paris içiıa bir tiaaal oimuttur. 
kljmttlni blla biffdfr. Bet pyt J.. 1939 lılrbi t.eiarU. Pari9in 

değişen manzar~dan, k&1'81&· tini lder. 
m. bastı. tçerl giren eıbirbeN lık ıokaklanndan, maskeli fener. 

lerinden çok NlıaediJmi..+;. Harp birUg emir ....u. Varboroya -. !lW 

nerek: ytlrilyllşUnil takip etti. ~ 
- Kapılu*n tıkan btlttln oı- orduları Parlle girdiler. O gUn. 

cular lll1layeae edilecekler. Jo • denberi Pan.ten baJwıden her· 
hcııar muh*lrak elt ıeçlrıneU • kes biribirine ~= Acaba 
yb. Ka4mı Murtanralk n• ya.,. ffmdi Paris nMJldlr? 

c•k••t Son günlerde gelen bir Fran. 
- Sltlblı ed•mlarm ve Merıe. su mecmu.ası bg auale cevap ve

rin hfmayeam.e llopdora ı&ıde- ren bir yazı n841fttmiştir. Esas 
recePll; çızgilerini aldıllmız bu yazıyı 

- 8onn ne yapacab?nıs? umumi olduğunu 18Ddığmıız bu 
- Tekrar tlmal• gtdec i'.m. meraklılara sunu,_,ruz. 

Onda l{ehmet lfbi yakalanmaı.ı 
tcap ... tdrl dabf. v.r. Paris eğleniyor, barlar, gazi. 

- 419Dtılt Jt Mnbqı! l'abt nolar yine açık .•• P'lkat bu ei
mllftffd ..,,..IJS takdirde lenot yerleri eekiaial nazaran o 
J'raua h__,. ... mhlııettar kadar farklı ki .•• 
blacaktli'. Eskiden Paria nakil .-.im 

Varboı'o cnap veı_..a ,... ~k bol olan bir ....._ O-. 
t1a bir tebellUmle lkdfı etU. ala llucf .. tinde olarll olllla 

balık 8lkiai 111>i klJlalmlyor 
f'lbl... 

çnAlll bil' lismı Pİrilliler · ıi
Ai Yinlkta 1D11n. •lerin .. 
18kaeak odunu veya köm:.arü 
vana alet batla çöküyor ve ge
oe IOlabederi ~l1'f01· MUtareke.. 
.. llOn1'8 Parislı okumllUD. l«.· 
m•ranıa, clUeilnınnuD zevk•:ıi 
teknr tattı. 

Eskiden bir Parisliyi evinde 
bulmak imklnsız bir teydi. Şün
di, Parialiler geceleri komşulan
na gidiyorlar, aile t:oplantilan 
yapıyorlar. Fellket Franaıztan 
birllllrine l8llldmfJ ve aevdirdi. 

Fakat evlerinden dışarıya çı. 
kanlar bir eflence yeri bulmakta 
sıkıntı Qekmiyorlar. Kapılar yi • 
ne açıktır. 

Yahu dame~ JUak. ÇU.n
ktl Alma!IJldlı dana yuaktır. 
Almanyada yasak ola her gey 
ill81 altındaki Mlttın memleket
lerde yuak edilir. 

Bar salonlan yan kaf'anbktır. 
El!ence yerlerine esrarlı bır 

hava veren bu 111bızlık buralara 
yaklpyor. adeti yeni bir cazibe 
veriyor. Burada eğJenmeğe çalı.. 
PD insanlar da ölen Fransız ne.. 
ııtnin matemini tutan bir hava .... 
1>an1e~Mn1111 bulNıu· 

Mt ....... Jcı~ nu. 

Blb1lk baba Jak Uc ut e bir- ...._ ,........ .... l'liWI 
ilkte .üd llah HamOD811D evine veya ecnebi, 11111 12 "• .,.,. 
..... X...,. 11Mr1a•. Abdal•hm ot.eline illll•lll 1119. cll&I dil& .J
Mlllrltll IOlllMf' rtDll ıttı. 1tıt tobU8leri .._ bulur, ma .._ 
ır~ ftldt IW6etaedeai _, • otomobfu.ıı&rt bitrtdne atlıtyabt. 

·~aılli·~--MAll: .. ~.. 11ntıMtll~~-.ı-.••~ ... ,..Mıliİ~wE~~lllllJIH 
AN •• • Pill, ilJifttsm. 

clla W'M\ Mtlr4eki Amapab 
........ br. 

AbclaJWt rt 11111 ....... . ..,. .,.,.. ....... ..... .... 
cnabmdıa lohauenln 4kt la&t 
9"91 ........ .......-atttltbd ., 
ledl. 
•~ __. Jalla 18ytea• 

dlllnl ........ 
Gtll'I d8Deften Jak: 
- Kajdarda nabetcDer var, ~ 
rift~emla
bJUrllDls, dedi. Yama lafak ~ 
kea, türlD bltlll kale lıapdmaı 
teftll eclertl. ..... llkerler 1o • 
hentMlf teftlt itmek ICbl emir aJ. 
cidar. • 

BrtMI •bala lafüla beıülr 
tehrln bpdanm pdklett btlde 
~ lıaluı•....,. 

Kllla:va. D&bettl • .,.. oc1ul • 
- ..... ....,.. uıattdar. 

Mlbettl •• , eU:al iDi olarak 

--~ -Tuma eumaa! 
Yarboro: 
-lfevar,ae~...._ 

...... .U) 

... 
Genç kadnmı y(bG birdenbire 

apn:ı kesildi· 
Asesbap, lrldmln yiidnQ \'9 

bqmı mr açtL 
Vebiıdln,... .. b91a* 
- Ta lradllL.. c..ı Çelebi 

Be baskın veren bdm. A.-.,..... ....... 
lir· 

Ve blaludaa birılllt 
- itte. Lakı'OJ'I bir bdmdaı 

o.. '-!'n ..,.,... qtft"'hn ~ 

ttbD- o ••lndu tanmm. 
Defirce. LukreWa kendini sak 

lı,...... 

Sr.t bir ta~ JJlpnt 118l<hrdl: 
-E• ~ blaim. Ne 

ildJanmaUI ~? 

\--.ıdkftl 
- !W 1111 lltiymıız? Sen J*ll 

phm &Wetl tbn ..., ... -tasa.., .. ,.._... 
t1s--..ıablr1111aD1,.... 

mniyor. 
F.elktrikli reldAmlan ~, 

Kon martr, ,.tflf _.tlan cö
rtınmeym Şaft Eli• De Plrlıl .. 
klalne nMd .... 

l'abt 1'llna np.n pceJeyiD 
barlar )'ine blılle'dr,, Bu bJa. 

bl1ık vudı. 
Herkea Lulmçyayı Jlkınmn 

.... iltifGlda. 
Yolcular: 
~ Lukreçya bulundu. Artık bl· 

• yol :la de _.,. blallim-

1>1,. ,....... bmlladllar· 
A.-... ~ele l'Çlrln 

et ~cularl mGsade efmlttl. 
o -- cltll8ıHteıı d5nen sGsltl 

bir arabaYI revtrdtJer .. LukrıJewa 
ri' a"9" va blndin''ler perdelerini 
mattrcn-. Ve etraflln ...... lllh 
........................ ? .. 

.. ....... do~ OD ikiye 
....... lalllllo mUtteri. 

........., ~kadar 
~ ya.km bir eeldlde hafif 
jt)fnmle tllflranlar ptererei; 
mflllerl batwıfa ..... .,. .... 

Aeı1 Yar;ete Jl1lllllralll1 • 
..... - JaMlllı ..... ..,.._ 
11aıon dolu. ldarmlr Alma.ı 
1abaylan da bu kalıbahla kanfl 
fbr. Kaclm pek u. Barlarda bd.. 
lmbDen :CadmJer mlle•eae ta. 
rltmdan ldralmmnı mtblaJrlır
dır. Banlar hem numan ,.,._ 
,.._., ı..n Dll!llll'I anlarnnLI 
bir 11111111 Jel{eflvert,orlar. 

lf• m11anm Wnde ....._ 
plll1a tleeıert var. l'akat beJu 
travatıı pnonlann ~· 
nıııden _. ,ok. Qllnktl ...-
panya n,.ta Da111a tabidir. aa. 
rtnel mmf bir barda, bir .. 
lllllpanJa 200 frankbr. Dller
lerlnc1e ıso. 

Gece OD ildye )'Üfafll'Un b!r 
..... ,.,. ... ıa.,an .... 

Aseabatı nlbayet araclJlnu Dal· 
lllUllU yolda liderken. 

- Aeeslere emir ....... 
Caır.u HOseyin i-.clili •Yba • 
De)'') lirip çıksın.. lstedtll kadar 
İCllD.· Ona bundan dab& bcıydk 
mGktfat olllDD 

Dedi. Etraftan JOll• çıka"'• 
LuknıcYamn yf)IOntl dm* lcla 
blribirlnl çilniyorda. 

LUKREÇYA SARAYA 
GBLlNCS... 

Vale! sultan Dlrltiıılİlade • 
.. emir venntftl.. ~,. 

Zira tece yaı •ada• eonra 
Put. IOAldarmda ,abam elle. 
rinde gece serlıest gezme vesi. 
kası olanlar dolaşab Q!. 

Ganomm bu maline: 
-HaJir. 
Cevabı verildi mi ganron IRll'l.

tı asar .• 
- Jla'e1et emruıisl yerine ,,.. 

tiremfyecegım. Yalnız s at beşe 
kadar burada ka!acaimua aös 
verirseniz o başka. 

- Fakat posta edilmeği gö • 
se alır da iatedtğim iaat bura. 
dan ~ıkarsam. 

- Buna mbucle etmem. Zi· 
l'a buradan çıkarken tevkif edi
lirsiniz müesı!eseyi kapatırlar. 

- Peki beşe k!.'!"r kalıyorum. 
O vakıt ganonda surat asılır . 

Zira avalı da bUtün mütetriler 
çıksalardı evine gidecekti. Şlm. 
dl Par;• ganıonlarmm kAbasu 
beşe kad~r kalan mUeteridit. Gece,........ 
Çıkma vesikası olmayanlar. 

gece eğlencelerinin amatörleri, 
hattl et dost evinde t:oplanan. 
lar, aon metroya Jetiamek için 
yoUara dökUIUyor. 

_..... 
$akaklar 1e11ia w ır.n.alıkbr. 

u.ttaD ........ M ,, ... 

karan1ıtı benekleJw ....... ,. 
nerinln cteiiflnden bir Jtık çbci· 
ai man bir araba geçiyor • 

Ve bldmmlar berinde gM.. 
n8p l&len renkU JII)dJlr. Şiılıdi 
Parilte renkli elektrik fenerleri 
var. Jlr clqmeJe NIJDCa maYI, 
baeka bir dilğmeye bumca ..,. 
tltDnefl bir clUtme1e balmc& lal'. 
mm lllk veren elektrik fmer
leri. 

Fenerinin 11111 m11keleır'"matı 
Mr gıeee ,olcaimiun yambqincla 
birddiie lir poUa ~
Malkuia ıtlktalı polialtr haJ&l 
.,,. .. gfM lrhrler Poflıt cJer. 
1aa1 bir abıt tutu'. 15 frank pa. 
a cm11 allr •ortada* kQbo
laır. 

Barlann en kalabalık ol4ufu 
,ant• ayın birinci, on bfrincl ve 
pmibirinai gtlnl4- ir. Çl1nktl 
'8rlate lcretler, Oll glblde bir 

Halbuki balarda •lllterilerin 
prkı 86ylemesi de yuaktır. 

Derkin barda bir cUWftk ça
lar. Bu bara devriyelerin girdi. 
iini göatereıı giali bir ilareWr. 
Hcıkes susar ve toplanır. Ku
ketli 1~ Alman aakeri lçerlye .. 
rer. Etrafa ~e MI' lfls gadL 
rırler. Asker mllş ~rilerin * 
katıtlanm muayene ederler. 

Ve sonra çıkarlar. 
Sabahm aat ikisile dördll -. 

ruuıda. Parla bomboştur. Ka
ranlık eokaklarda ağaçlan m.. 
zanneclea poli.ıer feaerıerinl • 
ğac;lara dolna tutarlar. 

Konkord meydanında bu il. 
atlerde yalnız gece çıkmak 8"L 
kul ohMkt.M _, ......... 
taşırlar. 

Saat bef. 
Geee ~-par. 

tUd evı.rtne d&dl)OI. 
Parla uyanmağa bqlayor. lo

kaklar eanluıı,ar. ilk meb'olar 
harekete balJadl. ,.....,..., llt.. 
cW r &ılmde kalMe'tk tcııplmb. 
Ev kadml&n 'bil'lMrJlrile ...... 
f!YOr. Jl'eltkett &ılb• Padl ... 
bessilm ediyor. 

Her 
derdin 
o ur 
aresil 

..,, ediJlı•. - .... ...... .. , ... MI'( 
Gece saat ikiden eonra barlar 1 Sula Yaliam &,.. '* lrAld a,. 

bina n11deıür. Kütteriler hafif 
1~.iear S,le lo ~ ..... 

..ıe prla 8DJ!emele lıqlarlar. ım- da -..ı 
---- ------~ ___ -J.-_ ______ ____._. _____ _ 

aetıllieJenti. 
~ bOUln pyret ~ak! 

sma nlmnı lstanbuldan ka~ 
dılma. tekrar vakle sultaDJD eUne 
dfl~~ne yamyOrdu. 

Paditahtn -- blrkaÇ g8n 
beldedl: Jier b"' a~Mtça bir ha. 
yırlı haber seldi sandı. Halbuki 
öfte vr aJquı vakti kendisine an
cak iki •han vf"IDekten ba§ka bir 
ter wrtlmlYOıda-

Lwtk9Çfa ıa, ~ ne zaJ1l3D8 
lldar ~ta<"t1ctr" l('@ftdftfnl fMıraya 
1'5".l"e·t'~" kftndi? 

v~ ~· ban1r&n 
lllheri ,.oı.. o tiir "' tftldyor. .. 
~neft-' ~ vernelr 
nlill ıaman Lukrfçya lıa saf 
141P yOdM . . 

ve ıetiririDt 
- Elmas aiaYı buraya ... 

mu mısm? 

- FJmu tlanm yama& -
qıa!Jilir DUJim? Btli matfMtu 
dqanya Çtbrmulir· 

- Sana bir kıymetli bedlye .. 
ser.ı 1Ju 111 yaparsın tanJyorumt 

Lukreçya ~ lnd1enlea 
birini k"Pll'Ciı: 
-~at-.ana1111ra;a..dP 

cfif
0

"'1i~ ..... ~~ 
ttedfyeter Wrtnm. 

Vıe )-anp Uvr etti: 
- SeDdeıı •flhim bir .., lılte,:; 

miyot m& Bil J81'l)rrnyacA 

teY det1. Sadece m.. dalJ 
eda .... OMilmim ... zl\11 
~ • -filimi~· 

BlıM , ........ , ...... al~ _. *" 1 .. w.,,. ,..._ IMddl: - ~--:'!lt,....,Pftl'a.;i... --~J, ... .._ ••• !i ... ..-.Mı1l1 , 
- ffeniDt tıllııadetl bir "' ... 



s 

GRi:PiN 
. J • 

J&f, Dff, Kesle, Grip, Romatizma 
Nenalji, Kınklık ft Bütan AğnlarınlZI Derhal Keıer 
~ il•••• •lııııbıllir. TAl\Lm..P:RINO!.N SAımmnz. 

Hl:• YERO& PUU.U KUTllLARI lSRAQt.A tSTEYINIZ 

' 
, ~ • :) ., ı 1 

• •., ., .. A~"ll ~ ...,• • •· BEŞiNCi TERTiP 

• • • 
UÇUNCU ÇEKiLIŞ 

Kızılay Cemiveti 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

7NtSAN1941 

ULKESINE 1kramıyc I lkramiye I İkramiye 
adedi mJkta-rı tutarı 

~ 20.000 ]6(1.000 

il 11 il 8 6.000 40.000 Açık eksiltme suretile 

15.000 ADED YUN ÇORAB 
ynplu ıJ,ıc;;.l<tıı. J !ıblO ı t 941 ta,. ıun,• nıus::.t.Jü Sıı 1ı gtinli 3aat 15.30 da 
Kızıltıy D<:posu DirektörltigJn<iP ~ apııaco.ktır. GOTUnuu 1 lO 

!lO 

• 120 

:~.000 20.000 

LOOO 110.000 1 

\ 500 00,000 

N uınunı ve şaı tnameginı f:Ormek istiycnlcr ı-0ııı Postane civarmda 
1-i:ızıla., Dep<JSU Dır~ktörltığıJne mUıaca ... tları ııtın olunur. 

.............................. 

f lstanbu ı Levazım amir iğinden veriı;--f L narıci askerı kıtaatt ılamara ...:....__ 1 
A.§ağrd:ı yszıtı nıevadın pa:~arlıkla eksiltmclcri 7.4.941 paznrtesl günU 

sant 14 ltın 17 ye Jrndıır Pmarnlsarda asker'i ıoıatınalmıt komlı:ıyonwıd11 yapı. 
acttklır. Talıplerin b"lli vakittJ temınatıarite komisyona gelnıf!en. 

Reherlnln fiyıııı miktarı cinsi 

J{UrUf 

7~ı0 50 adet karavana 
;;.:;o 50 karavana 
::;..,o JO kevgir 
~l)o 10 .. Et baltası 
11)0 60 et çengeli 
300 100 Odun baltası 

2•JOO 15 .. 150 kilo çekerinde ka.ntar. 
J :;I) kepçe 
1.10 10 .. süzgeç 
J.ıO 10 .. Saplı taa. 
ı •O 10 yağ t.a.v~ 

JlJI) ~5 .. et satırı. 
ııırı 40 et bı:çatı 
3iıl) 30 .. l'l metrelik• bUktımlü 1930 gram a~ır. 

rljında 2000 liralık urgan. 

ı:wo 22 No . .,, makinesi 800 liralık. 

:.!UO «)() llra1rk gemici feneri. 
( 222!5 • 263-t) ..... 

25.000 kilo 3adeyağı aımac:lkbr. Tahmin bedeli 33.500 lira teminatı 

SU:?5 liradır. Pa.uırlıkll\ eksiltmesi llH.9il pe~embe günü saat 10 da Diyar. 
bakırda. askeri satmalma komisyrınurıda yapııacaktrr. Taliplerin belli vakit.. 
ıe komisyona gclmel:m. (2221 • 2620) 

• • • 
5150 kılo sarı sabunlu köse«~ alınacaktır. Pazarlıkla ekJ!!ltmesi 9.4.941 

çarşamba gilnti saat 10 da Diycı.rbakırda ult<'ri satınalma komisyonunda ya. 
ııııaeaklır. Tahmin bedeli 18,952 lira ilk temintı 14!!1 liradır. İsteklilerin bel. 
lı ~·akitte komisyona gelmeleri. (2247 • 2732) 

PAZAR 6.4.19U 

9.00 Program ve memleket saat a-

•
•illı••••••••••••••••••• • ••••1111 yarı, 9.03 Ajans haberleri, 9.18 MU• 

a • uk: Marşlar ve hafif parçalar (Pi.) 
iyi ve lzeı Tra, 9.45/10.00 Ev kadını - Yemek listesi, 

1 1 
12.30 Program ve memleket saat aya-

QLMAK STERSEN Z rr, 12.33 Müzik: Hafif şarkılar, 12.50 

POKER 
TRAŞ BI(.' c\KLARISI 

MUHAKKAK h."ULLA'NINIZ 

ve her yerde Poker 

trq bı~aklannı iateylni;ı;. 

Devlet Demirypllan ve Limanlara 
işletme Umum idaresi ilanlara 
Muhammen bcd11Ji 3900) lltt cla..n 30000 metre tek telefon kablosu 

(18.f.IHl) cuma giin\l saat (11) :>n bir® Haydarpap. gar b!na.!11 d.ahilindekl 
komisyon tanı.fından açık ek..<ıiltme uı:ultre ııehn alınacaktır. 

Hu ışe girmek iatiyenlerln (2921 lira (.'>O) kuruşluk muvakkat teminat 
,.e kanu!'luıı ta\1n ettığl vceaiklc hır!lkte ektıi!tme günü saatine kadar komi.s. 
runa nıi.ıral.!aAtları lazımdır. 

Bu işe alt MrtnnmelPr ko;11:syondan pa:-a.ım: olarak dağıtılmaktadır. 
(2593) 

........ ı ................... Q 

V AK 1 T matbaası 
Kitap kısmıııı 

iallzin1 edip 
qeniden 
açmıştıı 

Ajans haberleri, 13.05 Müzik: 'ftirkii 
ve oyun havaları, 13.25/14,30 Mtiz.ik : 
Radyo salon orkestrası (Viyolonist 
Necip Aşkm İdaresinde), 18.00 Prog
ram ve memleket saat ayarı, ıs.o~ 

Müzik: Radyo caz orkestrası (İbra

him özgür idaresinde), 1~.M Müzık: 1 
Kadınlar fasU heyeti, 19.30 Memleket. 
saat ayarı ve Ajans haberleıi, 19.<l!l 
Konuşma: Ziraat takvimi, 19.50 Miı-
Zik: Solist okuyucular, 20.15 Konuı; 
ma, 20.30 M.üzlk: Oyun havalan, şar
kı ve türküler, 21.00 MUzik: Meşhur 
operalar (Pl.) 22.30 Memleket. .saat 
ayarı, Ajans haberleri ve Ajans spor 
servisi, 22.50 Mll7.lk: Cazband (Pi.) 

23.25/23.30 Yarml:i program \•e kıt

pa.nı§. 

BORSA 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
ıoo 

100 
LOO 
100 

ıoo 

ıoo 

r; Nt!i!AS 19.U 

~tı.ıılin 

Dolar 
li'rc. 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florbı 
Rayi§mark 
Belga 
Drahmi 
1..eva 
Çek kronu 
Peçe ta 
Zloti 
Pengö • U'} 

Dinar 

Kapanı~ 

5.2'4 
132.20 

29.98 

()('.!l'li ') 

1.6:.!:.! 0 

J;!.93i5 

:'i.17ö 

1!10 200 !J0.000 { " ıoo 300 ao.ooo 
;mo i'iO 

ı ... ooo 
ııooo 

lf) 
so.noo 

),000 4 
240.000 

812 n .,elli 
ıııt.000 

mi.ıktlfatr 

f!1.82K 71!t,1'i20 1 

Yarım Bilet Tam Bilet 

:! ı 

Lil'a T.ira 

Jandarma genel K. Ankara satınalma komisyon undan: 
Cinsi ve miktıırJ Lira Lira Kr. Eksiltme gOn ve saat! §İırtname 

40.261' 3.027 60 bedeli kurus 
11.600 adet kilim 120.000 7.250 00 17.·1.941 perşembe saat 11 202 

400.000 metre çamaşırlık bl·z 39.200 2.040 00 17.·l.941 perşembe saat 16 600 
4.000 adet battaniye 63.000 1.400 00 18.t.911 cuma saat 11 196 

20.000 metre kışlık C'lbi.'3c kumaş> R2.f00 'ı.375. on l 'i.4.!H 1 cuma saat 16 31 !'I 
71.000.100.000 metre yazlık kumaıı ıcri \ ,-. muvakkat temırıat ınlktrırları .W.·Ul41 cumartesi saat 11 413 
Cin~lerile miktarları tahmin beucı raun li.<•rnlsyonuıuuzun bulııoduğu nıa yııl;:arda. yazılı be~ kalem malzeme Ilı. 

zalarında yazrlı ı,"Üll ve suatıcrde Anluı. bedel karşılığında Ankara ve lstanbul halde kapalı zarf cksiltmelerlle alına.. 

caktrr. Şartnameler hi1.aıarında yazılı lstckliler~ eksiltme zamanlıırınclan nl J. Sa. Al. Ko. !arından alınır. Numun• -
ler hergün komisyonumuzda görii!Ur. 'l'ahmi"l tıcde~i Muvakl<at t·~mlnat hayct bir saat evveline kadar teklif 
mektupla-rmı komisyonumuza vermeleri. (1822. 2557) 

1 
... . 
IOA~U!NI 3a:u 1 .. 3. :!Kf'.SIP:OA 
İKRAMlYELİ HESAP AÇAR_ 

, T. iŞ BANKASI ' ..:-~;;;:;::;:..--=-.... -===~~~!!!=..,,.,..,,,....____.,,, 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
Eı;ilDEL~R: 4 Şubat, 2 Mayıı< 

l Ağustos. 3 !klnc!teşrln 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Lı.lık = 2000.-Llra 
3 • 1000 • = 3000.- .. 
2 .. 760 = 1500.-
4- 500 2000. -
~ • 250 • = 2000. -

85 100 • = 3500.-

C. ıııi,H·tiınl.f.in idıın"Siııclı· hııluııarı :\lyonka""11ear l\11\densııyu 
"-l';ol'h rhıl ı.oyıııalt iuı•rc asgari 7500, ı\7,amj 15000 

Sandık yaptırılacaktır 

Kitap, mecanıa, ııazete basa,.. 
Tabile-r """''""' .l=~~; :.1 ... ,.: e.lır . 

100 
100 

J.00 
~::;: ll ,: Yen 

isveç kronu 

1'Ubıle 

~o • 
20 .. 

= 4000.-
- 60fl0.-

ssı ;ı 

.. 

Bu qan(iı!{lann t:•lıta \'c çivisi Cemiyet tarafından verilecefi.Dden 
yalnız im<ıliycsi açık münnkıı ııya konmuştur. Mlinakasa gUnU 11 Nl.san 
1941 :;aat 14,30 da 'I aliplerln • :-tnamc ve §Cma. için lsta.nbulda Mimar 
Vedat Caddesinde "Kızılay Hımmda, KızlJay Deposu DirektörJUğüne 

mür-acaat etmeleri llln olunur. 


