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Tel~ral: iKDAM l•tanbal .J GÜNLÜK SiY ASI HALK 

M•JJ"' ş f• • ı• ·ı b•• DANİMARKA! ı ) . e ımız ngı tere u- v APURLARII 
.. k El . . . k b 1 tt•ı KIZILDENIZE yu ÇISIDI a U e 1 er Gönderiliyor -MülikaHa hariciye ~::,;~:p:~:~~:ı~ 

k · ı · Saracog- ı u ıanmak niyetinde 

ı V8 1 1 Almanyanın ka· 
) da hazır bulundu rarımaliimdeğil 

lı 13 (AA) - Rei•icümhur l•men lnönü, in- Vaşington, 13 (A.A.) - Umumi-
An aTa, • • • yetle ıyı haber alan mahfillere 

Uis büyük elfiıi Sir Hughe Knatchbull • Hugeuen'ı Çan göre, Amerika Birleşik Devletleri 
1 1ı·· ki · d kabul buyurmu§laTdlT Mülakatta Hari- lımanlarmda son zamanlarda mü-
lıaya Of erın e • sadere olunan 30 kadar Danimarka 

lnciıtere Büyük Elçisi Sir Sar ·ı d h b l •tur tiye Vekili Şükrü _açog_'! __ a az:ır u unmu, • ,·apuru; İngiltereye ve Kızıldenlz 
Knatcbbul • Hugessen _ _ .... "'- • volu ile Balkan memleketlerine 

S •ht• t t d -YUNA NIST At! / Amerika ha va ku- lıarp levazımı gönderilmesinde kul-
0• n. 1 ıya e - C E p HE S I NDE ıanılacaktır. Söylendiğine g(ire, bu 

h k d 
mandanı de d İ ki: vapurların Danimarkalı mürettc-

1r1 arş 1 sın a i M u- d a- f a a batı, Kızıldeniz seyahatini mem· 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

Bu tedbirimiz yalnu hak- t t d r a Y Yare Ve s lıdeğil,aynizamandata- ha ın a t"" • l"t ovgetler 
bii görülmelidir; Alman· mO Or ıma a ı 
·yanın verdiği teminatı A; mantar sel gı"bı· ·akıyor Japonya ile bi-
memnuniyetle karşılamak 
fo beraber ihtiyat tedbir· t d d•ldl• fara//ıkpaklı 
!erimizi almak.ta . dev'!.m 8 r e 1 Amerika azami 
etmek vazilemızdır. Boy· yardımda bulun- İ m z Q / a d l 
le yapınca, kendimizi bir İ • ) • t J • ba•kında11 korumuı olu- n g 1 1 z ayyare erı maya çal ışı y o r 

faaliyette bulunuyor ru21:. 
~~~--~~-------
y a4111: A.biJin DA.VER I 

H 
iıkQmct, Trakya ve İıı· ı 
tanbulda.kl uülus ke
:;afclini azaltmak içın, 

İslı~ enlerin bir miktar eşyalarile 
beraber Anadoluya meccanen nak. 

.e k rar v rdi. Bu, e doj:r ve 
Pek i,abelli bir ihtiyat tedbiridir, 
lıaua bııim (ikriır:ıizce, ıimdi de· 
iil, ~eçen sonbaharda, l\lihver 
lialkanlara ayak bastıiı zaman, 
başlanm.- olması lazımdı. Fakat, 
biikiımct' halkın kışın ortasında 
Sıkıntı v~ ıztırap çekmemesi için, 
ilkbaharı beklemiştir. . 

Avrupa harbinin başındanberı, 
••reyan eden hadiseler, büktimetiu 
bu ihtiyat tedbirini almakta ue 
~•dar haklı olduğunu kat'iyetle 
••bat etmiştir. Her tecavüze uğrı· 
Yarı memleket tam bir ba•kın kar· 1 
i1'ında kaim .. · binlerle ve binlerle 

"·· b .. . 1 \' r an vermiştir. En son mısa • İugiliz kuvvetleri Iaını&11danı ' 
Vilson 

Kahire, 13 (A.A.) - Reuter a· 

(fınsı ·bildiriyor: 

ı Londra, 13 (A.A.) - Dün Lon
i d.raya ıclcn Amerika bavA kuvvet-

leri kumandanı G<neral Arnold ı•· 

1 

;:~ere ııu beyaııaıta bulunm1ı1· 

cKlralama ve ödünç verme ta-
' nununun sür'atle tatbk mevki.ine j 
i tonulrrıasını i!teyen Roose·•elt'in ar ... 

zusu üzerine \•e daha geniş mikyas- ' 
.ta bir biri ıı.ı temi e· a 
dile buraya gcidlm. ruz.. muhtaç ol
dutwnuz biltun malzemeyi du a
zlmt ıür'atıe ıandcrrr.t:k btiyoruz:. 

Amerikada taıihs:ıll ar\\rmaJı: i
çin sarlettitmiz gayretler maddl 
neticeler vermektedlr. Günl,.r a:eç
tikçe tayyare ve ta:;ryarf' motörü i
ma!At.mız bir sel Jibi liabarmaJı:ta
dır. 

Tanare teçhfaatımızı İngilizlerin 
ki Jle ayni tiplerde stımdardize et- 1 
mek için çok .cayrct ıs<lrfcdiyoruz. ! 
Maksadımız bir tayyarenin hjzmele : 
hazır bir hale geldiği uman gerek .

1 1 

(Denmı 4 üncii sayfada) i 
- ----

YUGOSLAV 
CEPHES!NDE 

\ 

iki devlet sulh 
ve dostluğu 
idame etmeği 
taahhüt ediyor 

Moskovartan ayrıldı 

• 

l 
Japon }iJr1tıye "'azırı 

Matsuoka 

• 

GAZETESi 

SAYI 624 - SENE 2 

DfKKAT 

Gazeteye 
g<indnfleo 
evral• geri 
Verilm•, 

TAKViM 
Yıl: 1941 - M: 4 Gün: 104 

H - Nisan - PAZARTESİ 
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Son Telcraf Matbaaıında Basılır. 

F 1AT1 
Her yerde 

3 · 1 .,, 
Kuruf~r 

' 

DUN YAPILAN PASiF KORUNMA DENEMELEJtiN DEN IK1 iNTiBA 

Dünkü Pasif Korunma Tecrübesi 

Usküdar ve Enıinönünde ı 
muvaffakıyetle netice
lenen iki tecrüb a 1 

lstanbulun 
Tahliyesi 
Karar haklı bir 

1 

sebeple veril i \ 

Almanya endi 
1 şe duyınuyor 

• ı Berlin, 13 ( A.A.) - D.N.B. 

B 
1 bildiriyor: 

Bugün eykozda deneme yapılacak l . Al~a~' ~ar'.ciye Nezareti-
.. • _ .. un sozcusu, btr yabancı gazc 

Üskudar ve Eminonu kazaların- gınla başlanmıştır. Bundan baş1<a, teci tarafından sorulan s:ıale 
da, hava taarruzlarına karşı pasif yı?e mefruz olarak Şeyh camit ö- ceııaben, J~tanbul"un tahliye
korunma tecrübeleri dün yapıl- nunde elektrik teli tahrip ediln:ı.ş, sine Türk hükumeti tau .. lından 
mışt.r. İmrahor cczane:;i önünde bır su haklı bir sebeple karar veril-

Üsküdarda alarm işareti öğle- borusu patlamış, Atpazarında ha- m · ld • b "ld · · b d l t d ı. ış o ugunu ı ırmı§ ve u 
en evve saa on a verilm~, on vaga~ı bo~usu patlamış, Bulgurlu tedbirin hiçbir auretle Alman-

bir buçuğa kadar devam etmi.ştir, mescıtte bır k.ıiı Ah 
üsküdardaki denemede mefruz o- i . . ..yangın çı . 

1~' rne- ya ile alakaaı bulunmadığını 
d ye camıı onunde zehırlı gazdan ve binnetice Almanyanın ban-

larak evvela Beylerbeyinde Çamlı- hayvanlar zehırlenmiş, Tunusbn- d d" d L l 
ca yolunda ve Kuzguncukta 1cadi- ""~da 46 ok 1 d"· bir talı an en ışe uymama,,ta o .:Iu .. ,.4, ncı u a uşen .. • ·ı· .. 
ye caddesinde bir evde çıkan yan- ıp bomb d "k. 1.. 1 gunu ı ave etmıştır. 

r . . asın an ço un . u () mu,.<, isT ANBULDAKi FRA:lSIZLAR 
• Seliını~e _kışlası caddcsınde kJ • .ı- Vichy, 13 (A.A.) _ lsta!l-buld ki 

ayyare en olun -onune a . an ir z bo - Frnıısu bıı; ensel Juğuııun 0 .a:ı 
_.....;:::..._ ___ ......:...;;..__ 1 sından ~": semt gazlanmış, I aY· ve civarda ikamet eden Frııııs zı • 

A 1 m a n Y a Ya 
darpaşa Numun~ hastanesi önun- r:ı tahliye emri verd; ine da r •ec
de tramvay tclı ve tramvay riYl nebi kaynaklardan bazı h· '-
tah . ed"I . ı· B <WCfJC? •• h• b" k 1 rıp ı mış ır. urada, hakiki ~ıkınaktadır. mut iŞ Jr a ın o ~rak tel kopaıılmı.ş, ray tahrip Resmen beyan olundu un ~ • 

ı edıldıkteı_ı so.nr.a derhal her flı:isi de Fransız Konsoloshanesi tarafında~ y a p t ı a r tı.mır edıl~ıştır. Çinili karakolu bu yolda hlçbir talımat verılm ·~ 
k.~rşısındakı fırında da bir çökün- miştir. ~ 

-Brest ve Lorient 
Üs 1 e r i ş iddetle 
bombalandı 

iase ve mühimmat 
depoları tahrib edildi 

tü olmuştur. Bütün ekipler zama
nında yerinde bulunmuşlar, büyük 
muvaffakıyetler göstermişlerdir, 

Saat on bir buçukta alArm bit
miş, bundan sonra da, Çnınlıca ar
kasmda Tantavi çiftliği sahasına 
indirilen 50 kadar paraşütçünün 

imha ve esir edilerek zarars z hale 
getirilmeleri için tecrfıbe yapıl
mış, bu mücadeleye 250 kişi l.şti

Londra, 13 (A.A.) - Ha\"ll Nez:ıre- rak etm4, bu tecrübe muvaffakı-
tin!n tebliğ>. yet!e neticelenmiştir. Buraya dört 

İn&Uiz hava kuv>cUerl dOımana kar- (Devamı ( Uncii sayfada) 
n geniş m~·ast faaliyette bulunmu:-

Alman resmi 

tebliğine göre 

Almanlar Bar
diayı iş1al etti 
Lon-Ora, 13 (A.A.) - Hal'biye ~ 

ıaretinden bilwrilmlştir: 
Gazala, Eladen, Tobruk ve Bar• 

(Denımı 4 üncü sayfada) 

. ugoslavyadır. Talihsiz memlcke· 
:•rı rııerkezi görülmemiş bir şiddet. 
• hoırıbalanarak garple Roter
darıı'ııı uğradığı feci iikıbele ma· 
;~z kalınıstır. Hani türkçede bü· 
.~lr <ırırıiyeı.izlik ifade etmek i~in 
d •baırıa emnivetim kalmadı• 

İ i malumat alan ınahfillerde be. 
y 1 dug·una göre şımal! Yuna· yan.o un 1 • 

nistanda, imparatorluk kuvvctlcrı 

Sırplar 
Kaçanik 
üzerine 
yürüyor 

--------------~~ M k 13 (A A.J S !ardır. n • ı- ı ·moı denizi ne düı-
. os. ova, · - ovy.etler n işp.U altiııdakl arazı ve Almnı,ı TENKİTLERi 

•rler; şimdi hiz
0

im de babamıza 
~~rıiyetiıniz kalmamıdır. Onun 
ı"'n h ' 

!ün müttefik cephenin şark mınta-
(Devamı 4 üncü sayfada) 

hi .' arp kapım11.a dayanınca, 
trı •ıın de bu gibi tedbirler alma- M k 1 ta atı 
Ilı ızı :Yalrıız haklı değil; ayni za· a C af 
N~nda tabii de görmek Jô.ztmdır. z O ffi b Of S 
t ·~·~iııı Almanya Hariciye Neza· v e Yugoslav ordusu Pro-
z~lının söırii•ü tahliye tedbirimi- Jd - - --
~un:•klı buld~ğuııu söylemiş~ir. Szabadkayı a ı kupliji'yi geri a ı d ı 
na . nla beraber Almanyaııın, 1' n· 
t" ~ıstan ve Yııgoslavyadaki işle- ---<>-- I • 
llı

1 ~'. bitirdikten sonra bu tedbiri· Yugoslav tayyare erı 
ııı h k • • 1 • • '•h b"a •ız görmc•İ ve bir harp M car Şehır erını 

İiiı ~ L addetmesi de imkanSIL de· a d tt' 
dır. Çünkü, bu harbin tekniğin- ı bombar ıman e J 
~evamı 4 üncü sayfada).~ rı·azısı 4 ünrü so~fada) 

• 

cenubi Sırbistanda 
Almanlar Suhareak'a 

kadar tard edildi 
Londra, 13 (A.A.) - Salahiyetll 

askeri mahfillerde Yugoslavya va
ziyeti biraz daha emniyet \'erici 
telakki edilmektedir. 

Bırlığı ıle Japonya ar ında bır bi- Uzeım.c ı . ı " . 
tarafLk muahedesi aktedildiğine Bombardıman ttıyy. reler. llollanda'd.ı 
dair bugıin öğleden sonra resmi bır sına! hedefl•re ve Hull3Jlda a~ıklarında 
tebliğ neşredilmiştir. Tebliğde bazı vapur!.'<• hl!cuı~ •Lm ıkrdir. Let 

. , den c. var :ıda bır clcktrl.t !abrı.n:iU>ı ile 
Mosko\ ada M-:ılntoI la Matsuoka emtia dcp<>ru bomb•'a>ımı •ır. Fl .nıc 
aras.nda cereyan cd ıı miızakere-1 dekı doklar'" petrol depo rına da mu
lerdcn sonra 13 Nisanda Sovyetler vaffakiyotle hucum odllmlştlr . 
Birliği ile Japonya arasında bir b' Tayyarelerlm:iz A!manyoyo ıııd rek 
ta flık muahede i il l\i 

1
. ı- Ruhr'un şımalindrkl hedc!lerl bomba· 

ra s e ongo ıs- lamıslardır. 

(Deva.mı 4 tincü aaybda) (Devamı 4 üncü ,ayfada) 

l DÜN YAPILAN LIK MAÇL-A RI 
1 

r1 Beşiktaş: 1 • Fen 
Şehrinıizdeki u, "!"'.'.'!!llrnmm~r 
ınaçl:uuıa dı.ov I 

Şeref stadınıla ,.._ . ...., .. 
kalabalık bir ıe· 
) irci Jı.ütleııi ö
nünde devam " 
dildi. İlk maç İs· 

lat~saray araıın. 

da yapıldı, Gala· 

tasarsy maçı ;ı • 1 
kazandı. Jleşiktnı 
fener kar~ılaş· 
ması iki tarafın 
ı galile beraber· 

likle neticelendi. 
Maçların tafsi • 

Londraya gelen emm haberlere 
göre, bu sabah saat 7 de Şimali 
garbi Yugoslavyada vaziyet müp· 
hemdi. Yugoslavlar Morava ırma· 
ğının iki tarafında mukavemet e
diyoriardı. Be'grarltdn 30 kiloınet· ıanbulsporla Ga· 
re kadar mel'afede bulunan Topokı 
kö:ıünde Alman zırhlı kuvvellerıle 
karşıloşılmıştır. Bu kiiy şimdi mün 
ferıt bir vazivctte bulunmaktadır. 
Kraguıevac mın•akasında Yugos· 
lavlar çok iyi dayanıyorlar ve Pro
kuı;'ijiyi geri almışlardır. 

--"········ rlta 

Cenubi Sırblstan<la A!nınnlar Su 
ho R ak'a kadar tardroı:mişlerdir. 
Yııı:oslav kıtaları şimdi Kaçanik 
üzNine yıirüyorlar.Almaıı radyosu lalı .ı üncü sayfa· 

(Dcumı <t lln< ü s•) fana) 111ızdadır. 

Hürriyet apartmanı var!!! ..• 
Yazan: Selami izzet Sede9 

Devlet Tiyatrosu rcjısöni Bav 
Kari Ebert meslckdaşlarımııda~ 
birine verdiği mulakatta, •Halk 
tiyatronun ne demek olduğunu 
bilmiyordu. Sahneye kar" mu· 
bitte bir çekingenlik \ardı. Er· 
kekler rnğbet göstermiyorlar, ai. 
leler kızlarını mektebe vermi· 
yorlardı.• gibi bugüne kadar bil· 
mcdiğimiz, duymadığımız mıita • 
lealar )Ütüttükten, bı:ci meıule· 
ketimiz hakkında tenvir pttik
ten sonra birkaç da noksanımız. 
dan şikiıy-ct eıliyor: Salınrmlı 
yok, balemiz yok, koromuz za
yıf ve iptidaidir, di ·or ve en bü· 
yük noksanımızın da ese,.iılik 
olduğunu söylüyor. 

Bay Karl Eber!, Türk ediple
rinin, Türk ~airlerinin telif pi· 
yes yazmadıklarından, talebeye 
öğretilen eserlerin terciiınr eser
ler olduğundan da ~ikfıyetçidir. 

Bugüne kadar hiçbir Türk re
jisörünlin, sahne san'ntkarının, 
münekkidinin, muharririnin .se-

' yirci ve dinleyicinin farkına 
varmadığı noksanlarımızı bir 
çırpıda ilk defa meydana koyan 
Devlet Tiyatrosu rejisörü al· 
nı:r. bir noktada hata etmekte· 

ilr: Birde talebe t ö~retil 

:Vevlet Tiyatrosu bo.hnesindo 
t~ınsil Pdilecrk telif eser vnrdu; 
Sedat Simavi'nın •Hurrı ·cı A· 
partın:anı•. 

Bugiine kadar biz de Dc\let 
Tiyatrosu san'atkarlarının ıer
cüme eserler öğrcnınckıcıı baş· 
ka yapacak şe)·leri olmadığına 
kanidik. Fakat •Hürriyet ApJC· 
tmıanı•nın İııtanbul Şthir Ti· 
watrosunda teın.'.iilinden &onra 
:münekkitlerimizin ~ütuıı ~ulun 

medlıiyelerini ukı.dtık ı:a eneJ
Jtl kanaatimiz &ar•ıldı. Dc•let 
'1 4' .... t,·«·:-ıu sahnesinde temsil e~ 

dilebilecek bir eser kazattdıi;ımı· 
:r.ı öğrendik. 

. •Hürriyet Apartımanı. gibi 
lıır telıf e>ere malik olan ahııe 
edebiyatımız hakkında profc or 
un\'anı ttışıyan bir r<"jiıııurun: 

•En mühim noksanını" edebi· 
yattır!. deme. i Jıaks111ıkt1r. 
Devlet Tiyatrosu terriimc e>•r· 
leri bir yana bırakıp •ll:irrıy< ı 
Apartıınam•nı sahnesine "ko • 
malıdır. Bu milli tiyatromuı 

i~in bıiyük kazan~ olur, lınkü 
A~rupa sahnelerinde •llürriyct 
Apartımanı. eseri ay arın da bir 

• 



• 

SAYFA-2 

f Mevlevilik Nedir? l~Kanem~an•j 
1 Celfil~ddini RU~i .Kimdi;? 1 =B: .. :,":_~~e:.L 
L sinir harbi 

Yazan : zjy A ŞAKiR .J ı939 harbinin yeniliklerinden bi-
ri de hit şüphesiz ~inir harbidir. 

- 54 - Bu yeni mücadele sistemi birçok 
Evet.. e, bir (peygamber) değil- [Acaba; bu kıltlığun, ikinci rek- memleketlerde hayretle karşılanaıı 

dir. Fakat, sahip olduğu (kitap) ile, at mıdır •• yoksa, dördüncü rek'at neticeler verdi. Biz harp dışında 
bütün peygamherlerlıı mıılwhles mıdır? - olmakla beraber sinir harbinin hu
kitapların.daki ea doğru halribtle- [Aeaba, hen ne süre&iD.i elı:ııılııa; dutları içlııdeyu. 
ri teplanuş.. bu ~etli aovherilı ıJiye miil.ehanlıdir? Türkiye •inir harbine bu miica
llira ile, ~ ve m.ilyoıılıır- [Çünkü J.iua, ona ifac1e etmek deleden müteessir olmamıştu ve 

iKDAM 

Darüşşaf akanın 68 inci 1. 

yıldönümü dün kutlandı -An'anevi yemek, temsil ve ınuzik davet
lilerin fevkalade hoşlarına gitti 

c:a i11Saw• bUıleriai tearir etmif- ,,..., .. __ DUi ınııliJı; .ı.,ını.m,. olmıyaeaktır da.. 
tir. 

..~ .. - Darüşşahkanm 68 inci yıldönü- lıayatma ait hatır.alar .anlatm:şl.r-
"" H ... , Nanemolla: L~Y u .... _ Bana, amaa ftl'- So günJ d b' . dded mü dün mektepte merasimle kut- dır. * Zira bllriıın.i ele, ihtiru Ye bdre- . -:- h nb. 1ı 7 de d= ca .

18 
e lanmıştır. Saat onda, merasime, Davetlı1ere mektep gezdirildik-

(llazreti Mevlini)111a timi de, sen aldın. sın~r ar 1 aşa ı. ve ı ve ı mektebin merasim salonunda, bü- ten sonra yemek salonu.na hı Hm iş, 
(amd) cephesi [Namu Jı:darken, aeaba :yaptı- etti: Se Bed' di" P tün mektep talebesinin bir ağızdan ! ananevi kuru fasulye, kazan pilavı 

(Haueti Mevliıni)nm risıl •I- ğ.m (riiki.ı). tam oldu mu!- İmam- -. Safrvercv· 
1 Nn~) 1 

gerd'" e- söyledikleri İstiklal marşile baş- ve üzüm hoşafı yenilmiştir. 
teb · 1tc:r yamı a, a - u namı ıger la t M · d ekt b' Y kten t sil -1 dnğu (kemi\) mu esı, onu hJı: e4en kimdir, filiuıaı mıdır?- v-o. N dd' , 1 zd b 1 nnuş ır. erasım e, m e ın eme sonra, em s-.ıonun-

lii. (-•L' ·) - · ·ı. -'-'!--'- --'-- · a... ure ın e aarru a u u- sk' l d h kuk fakül d M---'-· d C ı-ı· · F tür ,...,.,rı ayın ve ı a...,. cnoen [Allalı hakin için, bwu;um hiç- A b k d' . . d 1 e ı mezun arın an u - a ...... .uıpza e e a m eserı < er 
de L-•--•·ı L __ ..._ • nuyor. ca 2 en ısının ers a - t · d k ·Al' F t B ·ı "k k nlı Deli H ti · ffaki bii ...,,...,.. a """'-""r, o Jtııe birinden habcı:im olma.-] [4] d • b" . • esı e anı ı ua aşgı, yu se ıma azre erı. muva -

(iıbil) ile (mabut) İırasmdaki (n:s- Bu (hikmet)1erden anlaşılan ıgı IJ' yer mı i ·- iktısat mektebi müdür muavini yetle temsil edilmiş; bestekar Ne-
miyyet) hududunu gözetmiş.. kOrü (hakikat), şudnr: I Harp Türkiyeye Togo, Davutpaşa orta mektebi cip Celiıl akordiyonla Şopenin 
körüne bir varifc ifa eder gibi de- (Namaz) sadece bir (~l)dcn müdürü Arif, profesörler, talebe cBitmeırıis Senfoni. sinin üvertü-
ğil, ancak bir (maşuk) un (iişık)ı- _ yani, yal;p kalkmaktan _ ibaret' g~lebilir ~i? .. .. . velileri, eske ve yeni mezunlar ve rünü, iki Ispanyol sereruı.clı,, ve di- 1 
na zevk ile pcrc;t:ş ettiği gibi (u- l - 'l.diı:. o .. le b' (ihadet)ti ki Duııyanın dorlte uçune sırayet talebe bulunm~tur. ğer bazı parçalar çalmış ve şiddet- ı 

Bugün mü
him bir toplan
tı yapılacak 

---<>----
Ticaret Vekilininde 
bulunacağı toplan
tıda iaşe işine ait 
kararlar verilecek 
Şehrimizde bulunan Ticeret 

Vekili Mümtaz Ökm.eıı tet -
lciklerine devam etmektedir. 
Bugün öğleden sonra mınta
'ka ticaret müdürlüğünde Ve-
1kilin hururile bir topla.ntt ya
:pı.lacak .,.., iaşe işleri hak.kın
da bazı kararlar verilecektir. 

içtimada v.ali muavini, mm 
taka ilrtısat ve ticaret miidür
lerile belediye iktısat müdü-biıdiyel) hislerini göstermiştir. J h:!

1 

şeyde; =~ve!; ı:Allah)ın b:zu'. ed.en h~~b~n Türkki)•deyel gelip g~e- 1 Türk Okutma Kurumu reisi Re- le alkışlanmıştır. 
Bu hah, ii>:erinde .m~••keıı ev- d bul d -, b"l k •-'- mıyecegmJ mera e en er var. a- f;Jr Palmir mektebin tarihçesini an Mektep müdürü Hasan Fehmi 

' -- ' ı run a an ugunu ı me .. ar..... kim el b .. . d TÜ, toprak mahsulleri ofisi 
vela (Cenabı Me.-lana)nın (mii- 1 beşeri ıliişünceleri tamamiyle ter- zı s er~ 8

, mevzu uzerm e: latmış, verdiği mezunlardan meş- Çalköy davetlilere teşekkür etmiş, 1 .mii<lürii, mhire b= komi-
bul) hakkınılaki düşüncelerini tet- 1 kelm.,k .. kendinden geçmek_ kal- uznn uzun .~dıyorlar. hur bazı simaların isimlerini zik- talebe bir ağızdan Darüşşafaka J seri de bulunacaklardır. Top-
kik cdelinı: 1 bini, tamamiyle ouua Ral>bani var. Na~e~nolla gülekrek: .. 

1 1 
retmiştir. Bundan sonra, eski me- marşını söylem~ ve saat on y-edi ' 

C .b ,, . ) b ,_, _ k ••--- • _ Jyı amma a la getirı en sua unıar•- D t rta ekteb' b ukt t 1 t _,L t il 1 lantıda şehirde vücude geti-
( cna ı !\Icvmna ıı~ ııruyor ""' l~'lll3 teslim etine a.ıuı.m.dır •. (a- anl Ni • Tü ki h b . z u...n avu :paşa o m ı uç a op anıya rn.ı.ıaye ver - riJecek un ve zahire stokları 
[ (Allah)ı lrJın tanır, bilir mhi- bit) beşeri his ve fikirler4aı 0 de- Y ""'., ıçın har ye_ aki~ e gırde- müdürü Arif ve Togo eski mektep miştir. ı h-'•kında ıınuz-akereler ola· 

· ? ] ı de ırzakJa k ki k 1 cek mı. veya rp Tür yeye e ._.. 
ruz... rtte şaca · . ' namaz 1 

- yayılacak mı? diye soruluyor. de- • cald1r. 

vaıı VC<l)'OT: ' 
1 !ooel!g~ lmam~n- a~ka.sın~:ı n~= ·:_e ~er~: :U~ıı':yeı :e~:nrken, opra sız oy uye 8C9D yı 1 ırme ım- . Bu büytik suale y:ne kendisi ce- dri7ıııın farkında bıle olmıyacak.. d' .. l . • .. 1 b't" d" T k k" J" 1 G 1 b 'f • • ._ ____________ _., 

tuUL~:!:~j yani lnküdan ~r- l~~ı=:.~aı~uşu~~~: o,b·~:: ~!eis~~di~e:s.;:r~7;ı: .::!:: yapılacak f ev z i af f ihanı veremı'yenler Devl.~tı n s.a tın 
, huzm&a<ladır. Ve artık aradaki ay- ı ı 1 - k ı C Diyor. [l] al üzerinde görüşülmek isteniyorıa a acagı na l V • 

. _ , r.lık perdesi kalkm•slır ... Şn hal-v l 1 .., ancak •Harp Türkiyeye gelmek M J" V k ~ 1 • d k B M "f c yın~, Ş••:·~" :uy1.1.ruy~r: de, (Alkhü Ekber-) diye el bağ- a ıye e a etın e o u sene aa e .. b d'ld' 
[Her kımc lu, \hal. --l) rn esra· landikt:ın sonra, bakkalın ka'<abm cesaretini gösterebilir mi?. diye • rı mu- ı saiti leS it e 1 l 

r':"ı _öğret~)~, o .. k·m,cıtin ağzını borçlarını, mahkemeden alınacak S-Orulabilir_ ın. K. mısyonlar kurulu yor racaat edecekler 1 
tliklıler, mulıurlettıler.J [2] ili'ımlarını, her ne şekilde olursa Maliye Vekaleti, topraksız köylilye Maarif Vek.~.leti, geçen seenler lise/ • V k~l • d 
Şu iki hakimane ifadcduı anla- 1 olsun beşeri alaka ve ihtiyaçlarım Kız kaç 1 r m a toprak tevzii kanunu tatbikatı için te- .re orta mektep bitiıme llrıt:ibanlanna Mal 1 ye e aıetin e 

1 ki \.:-\.il lı) ı w • k"' l şek.kül edecek komisyonlara dahil ola- girip de muvaffak: olamIJ1Dl ve kendi- kküJ' d k • 
ıı ıyor ' . a ın \'aı·, gını lll ·ar d.üşii..ııeıtlerin kıldıkları nall1Jl7, •• • d bilecek reis, liza ve fen memurları için lerine jnıtiJıan talimatname.; il" tekrar teşe . e en omıs-
edcnler, (hakikat)i bilmiyenlerdir. ne namaz ve ne de niyazdlJ', y uzu· n en •• müracaatı salı günü akşamına kadar bitirme imtihanlarına girmek hakkı ve- k l 
Halôkati. ~ilenler ise_, sükutu ihti- (Cenabı Mevliıııi), bu (:ıihiri kabul edecektir. Maliye Vekaletine mU- <ilmiş n!an talebelerin bu sene doğru- 1 yonun arar an 
y~r ~t".ıış .er .. onun azam~t. ve ul- J1.aıwıı)dan başk;ı bir de (balın na- racaat edenlerin evrakı süratle gözden dan doğruya Maarif Vekil.letto.e müra- ı Ge en ·ıl i tima yılı sonlarında 
vıyctını muhafaza etmek ıçın, her- ) d ' ltahs W)I Ve unun Feci b i r cina- geçirilerek komisyonlar hemen teşekkül ı:aatıarını muvafılc görmüştür. Bu şe-; J ed~' ç b 1 akil -
ke"e ifşa eylcmemişlerdir. ı~ınıdne,· an e ur. t . I d• edecektir. Komizyonlara kS.'fi derecede kilde imtihana gircneğe talip olanlar I kab . ış _u unan n . vası 

Ç ye iŞ en 1 müracaat vaki olmadığ.ı takdirde rnzım- imtihıuı talimatnamesi mucibince 13- tııları lı.akkııdaki lı:anUDllll hir mad-
Fakat (Cenabı Mevliinii), bütün [lklihrabı (dost cemi.il • yaıı.i, izmit, (İkdam) - Kandra'da kız gelen elemanlann alınması için başka .,mgelen evrakı, evvelce bir veya bir-' desile devlet tarafından satın a-

(lıakikat erbabı)ndau daha cesur doğrudan doğnıya, Allah) olan _ kaçırma yüzünden kanlı bir vak'a ol- bir tedbir düıünülecektir. Komisyonlar den ziyaile imtihana girdikleri zaman 

1 

lınacak nakil vas:tW.annın tipleri
Mvranmış: k' . . .. . .. ;nuştur. liaber verildiğine göre, bu ka- için kili derecede fen memuru bullID- tıldıkları ves.ikalar.a muvai.tak o.1duk.lan . t "-'t ~--let amma m"'-a-

[ festane.. fakat kahramanca, nıı:se ıçın, yua ne\'ı namaz.. yuz rarun Kaymas na.t>.Jycsine bağlı Davutlar mıyaca.ğı muhakkak görüldü!ünden bu loeı:s grutıların.a ait vesaik ı:e evvelce nı ~:1 . ve w;-.v n A • ,u.u 
· tilılü rüku ve secde vardır.} k.öyünde Topal Zülkade adında bir şa- ten memurbrınm süratle ye~lril.mesijınektelperden verilen sair evrakı vdcft- yaa ~ Maliye. Vekaletinde te-

~rlçe bir hamle ettim. Atıldım... B -·yor ,_,. a~i k"-'en İbrahim 0~ ... Kliz>.- için Tapu ve Kadastro Mektebinde lise !ete göndereceklerdir. Bunlar en ~on 15 şekkiil edecek bır komıs:yona bı-
(İl. )' d . d' (Mal" ) ~--• uy-u • ...,.,, -- v,u .,... J 

uıı 1• evır ım. um a "1IDI mın 13 7aş.ıoda bulunan kızı Seheri mezunlanna mahsus kurslar tertip edil- Nisan akşamına kadar Maarif Vekfile- rakmıştL 
oldum... (A>·eLlkürsi) ile, (arş)a ~u .• lıal~e;. lıöy~ bir ibadette. zorla kaçınnı,ı ve kıza tasallütt.a bulwı- m~tir. Bu kurslardan çık?nlar b'.:ş sene tine verilecekfü. Maliye Vekiiletinde teşekkül 1!t
doğrıı uçtam._, O merte!ıe uçtum\(7iılıirı) hiçbır §"kil aramamalı- muştur. muddeUe nıecburl hızmetı taahhut ede- Maarif Vekaleti taliplecin adedine. t'""ni evvelce de haber vet'diğimiz 
ki, (Cenabı Han~ü Uye.rnU.t)• gör- d~ ~Ü.. Rab~ cilve~e te- Kızın babası ihtiyar heyetine rnüra- ceklerdır. göre bunları bu sene bitirme jm-tJh1nıan 1 ıgı . . . 

! 
elligih ı (blb) beşen pı:r caatta bultmaraJı: hfü!lseyı anlatımıı ve Maliye Vekaleti toprak tevzi k.omls- yaPJ]acak olan muhtelit mekteplere karn.ısyo.ıı .satın alınacak otcmıobil, 

düm. (Kadirü lCayyum)a kavuş- c . 
0 

an ıa . . • · Seher babasına teslim edilmiştir. yonlarmın te§e]<küllerinden itibaren tevzi edecektir. kamyoıı ~ motosikletlerin tiple-
il{m._J [3] Geil kalkmış- (\'tcd) ve (istigrak) Bu vak'anın akşamında Toapl Zülka sürnUe taali!ete geQClıilmeler için ~o~ Tal.ipler Vekiletçe gösterilm mektep. tini ve nevilerile fiatlarını tesbit 

Buyurarak (hakil<at)i arıyanla- sııretile ib(:et b)811Bmı(ş~{;.ı)~tık de.yanına dört karclcşlni de alarak KA- ınısyonlanı liizım olan mesaha aletlenn.ı terde imtihana girmeğe mecbur buluna- etm~. Bu gibi nakil vasıtalan i-
l d k im b . -un ne yam ı, ne n ve zımın e.,;ru basmış ve kızı tekrar ka- &a?zl almaktadır. . . . caldardır. İmtilıanlara bütün~ -·P- -"tınd ki ~-,.,.;ı,.m,.ıer .. ft dun" -nn nazar arın :ın a ır esrar de ( ..• d)" _ __.__ •, ·ı, ( _ Ilk d k lann adedının -- m...... a ....,,..,.............. ~ 

d . k ld ne sutU u vu.nur. AllJ ma- çrmak istemiştir. Gece yarsı mü.thiş bir an a omısyon larından g.irlebileoeği gibi talilpedn iste . . . . .... 
per esı ·a ırmıslır. . -)d t ··t ,_. b--ı.-. 00..._ __ "'-·Jamış ve Kilzım tabancasını mümkün olduğu kadar çok olmasına ~,.1 . , __ , d . "·"iJec-• _._. y.a va:zıyetini.n arzettigı kararsrzlık 

{"""b t) t l''-"k' , . bö' l . sıva an ecerru e ... ış.. ~.- 6..,,,._ ..,._,, il" ibt' isbet' ~ "" ıtrtıJl~uan a gır~ ~...,.er d •-- . . . 
"'·" n e ~ ısını • Y_ ~ce ız- k.a lıir ilem ile laı~laşmışhr. O çekerek Zülkadeyi öldlirmüş, kardeş- çalışıla'."'ktu': B iihare . ıyaç. n .ın- tleı:s grup1rin gelecek ~e,,eye kalacaktır. karşısın a. .....,IIUS)'O.llca tip ve nevı 

har eden Cenabı Mevlana, {iba-ı .
1 

. b"tün l. . _ _.__ !erinden birisini de yaralam1ştır. tle yem ko~onlar teşkil «lilecektu;. lecin ta}'lıııJ;nde memleketimiz pi-
clet) husım•ndaki hislerini i'ı:ah et- "( ":~ak")ılır var ıgı ue, S...,.;t, Bu kız kılçmna hadisesi adliyeye in- Toprak leni kanununun tatb1katıle yasasında ,geçmiş'telri variyet göz 
nıeklen de çckinmcmis,tir. E~efun- za. • tikal etmiş ve tahkikata başlanmıştır ıneşgul otacak komisyonlar mıntaka Son ür yılda bn•ıuıan ve .. .. -'--- • let ''-" ..ır 

Ga l d mıntaka çatışııcaklardır .. ..,. on.une 4'&liJ.lllŞ, u.ev ........ ya.,...arm-
le (namaz) hakkındaki düştincele- * rsonu yara a 1 · evlenenler da da eı:nsaılııe tercih .edilmiş bu-
riai şö1leee ifade cylcıulı;tir: Ai<satayda oturan Cemal Ulusoy . • . . • .. luruın vasıtalar ve noı:::ınal vaziyet 
[Akşam namazı vakti, (çırağ) Amel ve ibadet .lııımmmda, Ce- Lfuıgada ı numaralı kahveye sar- Tünele kayış bulundu d-~~!eb'Vetkal~tı,d ".'ililyete ~on- 1 esas tutulın.uştı:ır. 

aiıhı lUevlani (orac)u da, şöylece hoş olarak gitın~. garson Muzaffer .. 
1 

ka 
1 

"dd t <=.L!gı ır amım e, uç sene ıçın-
uyandırıp taam sofrasmı kurımca, kı Tune yış arının uzun mu e 1 d ki 1 dedini 00 ----"•---
ben (;rô.r)in ha;raliııi gözlerimm ö- üç •m• ayınyor: Peşmezle kavga etmiş, garsontt bı ten beri kullanılması neticesinde es e ev ~e a ve şanma 23 Nisan gürbüz çocuk 

1-Savnıi im - Yemek""~- çakla yüzünden yaralamıştır. Ya- kı'dı··· malılmd11r. Belediyenin ye- sebe!'Iermı sormuştur. Bu lı.ususta mu-sab-Lası 
nüne alır .. gama, nevhaya, figana meyi tıorketmek. ralı tedavi altına alınmış Cemal gı . k . . tetkıkler yapılmaktadır. 'Bilhassa """ 
koyulurum... kal t ' ni kayı~lar teını~ ':tme _ ıçın yap- bo anma .sebeplerinin kanunda ya 1 Şişli Çocuk Esirgeme kunımwulan: 

[Giiz yaşlarımla abdest aldığım 2 - Sa'ftlli laas - Aza ve ceva- ya anmış U:: j tığı teşebbüsler ıyı neticeler ver- ş d" _ ül , _ _,,,.ta t _ 1 23 Nısan ÇloC'..üı: bayramı =un.asebe-
rici, seyyiattan muhafaza eylemek. Kereste duterek yualandı I . . ldı" . - İ pılınaS'I uşun en lodU-Ua -esas u tile Şişli Çocu~ Eslı:gemc Kurumumuz 

içindir ki, namazım böyle ateşin mıştır. Haber a gımıza gere s- ı t l • nla lınakt d '. . . .. .. 
3 - Savmi ahas - Misiviıdan Fenerde Ayazmakapı caddesin- . b ik 1 d •b' · d t" _ u acagı a şı a ır. hed.iyelı çocuk eğlence len ve gıırbuz ço 

•;:n •esi, blbimm mescidin-e '1'ÇIDe'k. de keresteci ~kmanın yanında ha :r~çi~a i~i ~:~~ :ali~:ınbaeşla~- --0-- ~:.;:":0~~~.~~1.1;~:,:~t;tt~;:,,:ü~= 

14 - Nisan - 1941 

Parçalanmalar 
Y4Uan: 

l'rel. H. Şükrii Baba11 
IE3) ıı büyük mub~reben~ 
lg) bariz vasıflarından bıt1 

de milliyet esasından aY· 
rı illetlere dayanan ve nfak aıik• 
;raıta da "1sa, bir nevi imparato~· 
luk çeşııw lafcyan memleketlerın 
ilk sadmede bir erime ve dağıhıl8 

hali almalanı!rr. 
l.918 zafulerinia yarattığı .ııo· 

ma117a ve Yugoslavya biriııd sar· 
suttıya dayanamamışlardır. Ro· 
manya Macarlardan, Bulgarlardan 
ve hatti açılan hudutsuz iştihB51 

jlc o zamanın mefliiç Ru,yasından 
ara:zi alınış idi. Felaket çanının ~·· 
lınmasına bıı son lokma sebep ol· 
mııştuı:. Esasen Moskova hiçbir ıa· 
man Besaraloµmn ilhakını taııl" 
mamışb ve Kttı1 hiilaimele uğra
dığı arui zayiatı içinde en ağır 
l!'elımi 'kiij;ük ve himayegerde;i ~o
manyanı:n uzaklarda, garpteki ın· 
giliz ve Fransız müttefik ve dost· 
!arına güvenerek, indirdiği darbe 
olmuştu. .. 

Fakat Bülaqin bu hamlesi btı' 
tün Romanya binasının yıkılııı•· 
·nı mtırip olacak lıattketi hazıt· 
lamıştL Fransa tamamen harp ııa· 
rici kaldıktan ve fn~ltere de Jııl"' 
rııaıı,ya ile her türlü alakayı keS" 
m..k ıztırarın<la kaldıktan o;0orll 
Sovyet Rusya bütüa kuvv~til• 
)'iilden4i. Bu iflltt1 üzerine ıvıa· 

ce· carların garpten, Bnlgarların 

nuptan saldırarak hüviyet ve ıııeV• 
cud;yet;nden nam .. ~ nisan kalnıl" 
yacağıııı görünce Kral Karo! ıııeıP 
leketi terkederek yanlış po1itilcaS1

• 

nm kefaretini ödeıniş ve iş başın& 
gel= General Antonesko artık es· 
ki ılostlarla isti•are,·e bile fö1t1f1l 
görmeden tam izmihlalin önii~• 
g-eçmek üzere kcndhini BerJioıJI 
1.-uc:ı)!ına atmıştı. Bö:vlcce 1\-fac•r 

.ııı· \'e Bulgarların hareketleri dnr 
rııldu~ gıöi Sovyet Rusya da esd~· 

ı· •rn muayyen bir hudutta ken 
llj;rinden tevakkuf ettiğinden tatıl 
inıu1ılil ve mahJvdan kurtnlundtl> 
Maamafih Berlinin tavassulilc )\!•· 
carlara Transilvanya ve ıloj!rud•" 
doğrnya mükiılemelerle DobT1''

9 

Bn1garlarıı terkeltındu: hatta dah
9 

il~ri giılilettk istı1ı:bnlin her tüt' 
tii ilıfümıl •e sürprizlerine kari' 
~eunm.,k ü:ı:ere memlekete Alnı•" 
ııslrerleri kal>ol edileli. 

Yugosla-rlarm başına geleni~~ 
ile Romanya vaziyetinin bir baŞ . 
türlü.südür . .Sırplar da geçen hart' 
te muzaHer olunoa \ki, üç misli~~ 
vessii ederek Bulgarlardan, • rs· 
carlardab, Avnsbıryal~la~dan. "etil 
zi aldılar; HıTvııtlar gıbı ku'" i• 
ve müteJta·,if bir kütleyi idarel•'.0 
ne geçirdiler, Bulgarlarla nı""";c 
topraklara, Macarlarla dolu yeri • 

. . l'k sırr tesahüp ettiler. Yırmı •ene ı i 

(~r..31ıı Mcv'liuıiı)nın en büyülı mallık ed. en. ı.smaıl Özen. arabadan m'•tır. Bunların kısa bir müddet Propaganda aı'anlıg"ı 1 t~-eıılerin Pazartesi ve 11.'erı;embe gün-öyle muhrik geliyor ki; onun te- il "' .• , 
d 

lnı:susiyetleriııdeıı biri ele, maddi -kereste ;ndirırken devr en keres- , içinde memleketimize ithaline ça- .. leri sııa't 11 <len 13 e kadar O•manbe;y 
sirile o göniil maba enin kapısı, 1 1 1 Ankaradan alınan haberlere go- . K.it h tı ve manevi perhlzkıirlığa riayet et· telerin a tmda kalarak muhte if k • Şair Nl!!iir sokak apçı ,,,,ar man 

poUtikast hep bn elde edilen a~:: 
ırk ve mi11et1eri Belgradın Jı:tı 9 
vetli nüfum altmda lıtı1undurJll1~. 
m11tuf i.li. Makedonyadan v~ J!.~. 
vatlardan çok şikayet seslen yıJ 

0
• 

oeldi. Hatta Hırvatlar bu bo'fd Jı. 
<lnruğa klll'Şı isyanlar çık•".'raıi· 
Kral Alek<andr'ı öldürerek ıJ11 ,9 
yaz ve istiklal taleplerini dünf'~• 
dııyurdular. Bu tazyik karsısııı ,e 
bilbru;sa Prens Pol bir uzlaşıtı• ıti· 
muhtariyet p<>litikast takiP •~o 
Hırvat rüesuile 11~-uştıı ve .. 

a~k atqlcrile yamyor. mektL Niie.kinı sık sık: yerlerinden yaralanmış, Cerrah- lışılaca tır. --0- re Dahiliye Vekaleti dahilt bir prcı ' birinci katta Kurumumuza müracaatle-
[Kıblemin yü:zü ne tar.ıft.ıı ka1mı§ paşa hastahanesine kaldırılarak te paganda ajanlığı kw·mayı dii.şün- ri rica J>tunur. 

k . b . 4 L><-ı L- - Benim sinemde öyle bir ejder Köy enstitülerinde tedrisat ·~-~'- Aı'a.nlık dahild-"-' mu ---<>---
ı, enım namazım • ..;;~.e ,..,,.. d davi altına alınmı•tır. meo. .... "'WJ. """' -

vardır ki, gı aya tahammül etmez. • d decek aı hah ı · .. .. Pann,..,., midi 
ti .•• 

~lelrete idari birtalrnn im l a~ 
zaya kalıyor!.. Der4.i. İki elini makineye kaptırdı evam e zir ve y an er erın onune geç- ,.. 

[Evcl. kazaıbnd.ır ki, ııla.im.ıı ba- Nişıntaşında otı:ıran ve Şişli Mekteplerde ders 'ı:esildiği halde m<!k için haLl<.ı her hususta tenvir GıWatada Şevlretm demir eşya 
ltt ve bi1' n""'i mııhtari~t uı;;0~ 
Macar ve Balgıırlarla da doS ı-rt 
m,,..hecleleri imza ederek "~ı"' 
teskine çatıştı ft bu ekallil'• .. jjlO 
bir<;&k haklar tanıdı. Fak~t. b~r
'lıu aıı1111"'alann rrki, milli. ~ 
lan:a ko1deşmi1 ihtiraslan sı Ol 
tntınm eıleıni,eceii ilk ~ııl 

na, bu bir imtihan gibi geliyor. {I) Sipehsalir'dan. lastik fabrikasında çalışan Halil köy enstitü:erinde dersle_re.d.ev":'° edec.ek ve topl11<hğı tam ve sahı1ı lfabrlk.· asında çalışan M':azz:~ elini 
[Acaba, (Allahın aşkı) ile mest c2 ı SCpelu:alar'dan. oğlu Ali fabrikada çalışırken ıltl e- edilmesi alakadarlara bıldırılml§- malumatı yayacaktır. malUneye kapb.rm_ış, sag e:_:;nın or-

olanların namazı doğru mudıır?.. <3 ı Si~alh'dan. lini makineye kaptırarak kestir-ı tir. Bu ay sonunda bazı enstitü- Ajanlığın kı:sn bi<' müdcieıt zar- ta parmağı <?zilnnş, Beyoğlu. ~aıı-
[Sen söyle! .. Zira o, ne zam.anı c4ı Sipelısalu'das. miş, Şişli hastahanesıne kaldırıla- !erde eğitmen kurstan da açıla- I fında faaliyete geçirilmesi.ne çalı- j tahanesine kaldıcl.arak tedavısı ya 

bilir .• ve ne de mekanı lıilir. (Daha nr) rak tedavi altına alınmıştır. eaktır. şılacaktır. ~ttr_ 

~---~~~--·-~~-~~------~------------~-------
. p l'"' ""' 

E D E B 1 ROM A 'N : 147 

ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Mal-ımut YESARi 

Ben şaşkınlıktan bir köşeye büzül- 1 'l.anmamak için 'bütün lruvwtile sa
miişüm. Nihayet ikisinin de yor - , nldığı ince dal parçası da kırıl
gunluktan sesleri kısıl<iı. Nigar, mıştı: 

blı-az sonra alı al, moru mor odaya ı -Şimdi ne yapacağız! 
geldi. EU .e\·ağ! sakır sakır titri - Anber nine, onun nevmit bakışlı 
Y?rdu.' lkı•.iın dilim tutuldu; ne l gözlerinde yanan ıstırabı görme
dıyey1m? Söyknecek, sorulacak hır mek için gözlerini kapadı: 
şey yok ki.. - Bilemem ki kadınım! 

Sadiye, yavaşça cevap verdi: 
- Nigöı. bir cevap vermedi 

Sadiye, bir an içinde çöküver
mişti: 

mi? Divc sordu. - Ben, ne yaparım! .. Ne yapa· 
Anber nine, başını geriye itti: bilirim? .. 
- Kendisine korka korka sor- ı Gezmek, eğlenmek, zevkle, sefa

dnm: •Kmm, annene ne cevap ve- hatle ömiir sürmek için değil, aç 
reyim.• Döndü, omm:larmı silki- kalmamak, açlıktan ölıııemek için 

verdi: <İşte ne olduğunu şen de ne yapabilirdi? Kızından bile yar
gördün, isittin ... Git, hepsini. anne- dım göremezken, ona, kim elim 
me anlat!• dedi. 11zatırdı? .. Çal.1§1p, kendi kendisini 

- Sonra? kurtarmaktan ba.şka çare göreıni-
- IDç! yordu.. Fakat neye, nasıl çalıp-
Yar keııarı.nda, uçuruma ~var· cakt>?, Hizmetçilik edemezdi; vii.· 

t 0 · u- e1 ,_ • A-' 1r-~ ık tezahür -etti. Prcm o ?"_ .,.D• 
cuıili, yasından Çl)k fazla ihtiyarla- J - Sen söyle, nine. Ben düşün- • iŞ'lt.memez ge g ere .. <revam - .... aml)"(!l'U'lll ma~ıı• aç b-"--' g ili b1"' • .. 1 ı ettiği m.ua ~,, ırp lJ1l gııle' 
rnıştı. Sonra. mendil yıkamay< bile meyı de unuttum artık etti: soy e. meli mıınmi lıir tenran 11e .ıer-
beceremezdi. O güne kadar hep Anb- nm' e, gözleri dalarak: - Bu yeni zenginlerin hepsi, Anber nine, istihfafla omuzlan- ,.8 •• .sllkt' yan ile parçalayınca Alman, ~~ 
saçmış, dağıtmış; on~n döküntüle- _ Karannı yine sen ver, kadı- daha dün; tinguz, kuyruksuz a- ıu ı: ha1 ltarekıele geçti Bıı taarruı,10, 
rıru etrafı toplayıp duzeltm~tı. Ye nım? DedL Yürüyecek bir tek yo- damlardc Bu.gün ellerine para ge- - Söyliyeceğim şey gizli kapalı:- tesebbüs, final ko1lıyan bütil~ tıııl 
mek pişirmesmi, dikiş dikmesini lumuz kaldı. çi.ııcc, ne oldum delisi olıhı.!ar. Pa- h değil ki.. D!lciakları hiıddetle kı- su~ları •yaJdandırdı. ~"~ı•I 
de b\lımyordıı.. Genç değildi ki öğ- Sadi enin anına oturmuştu: ıra sarfedecek yer arıyorlar. Kadı-ı·:sılınıştı: simtliden müstakil bir bili' be' 
rensın, elinden geldiği kadar çalış- y Y. .. B .. h . k rum, i'§'e asıl bunlara çatmal1 .. Dağ - Peki, kadınım, ne yapacak- ~ırdular bile. l\luharebenİJI. •it 

. - Zaman kot11. u.gun angı a- b 1 k h rı "-· · • "" ııı " mıya gayret etsın!. Biraz tahsilı . . 1 k km k a'§ında y-0 esen aramı er g>uı, sın? Kımde1'. medet umuyorsun... şin.ci günü Yugosla\'ya ye .jrıı'i 
vanl.ı, hocalık edebilirdi. Lakin pıyı ça~k. bır dı ım uru e e 1-ceplerinden paralarını zurla alacak Ben sana acıdıg"ım için söylüyo- •---llık dog"u.rdn. M .. acarlarl<.>"I"'' 
hangi aile, hangi mektep, ona: · ı ı kmek . egı ız ya. n rrıası e, rre ve- . Eğer sözlerime güceniyorsaıı, küsur scnedır talıas,urle b• 19ı· 

veren oımaz Herkes aç, herkes fa- d .. 1. , Gii' fil' •1 l K>U or" 

Al, u1tl O'kut derdi• ·kır .. Cebınde parası o an ar e ; rirlcrse onu a!acai.iız rum. kO!itıı 
• çoc arımızı • kad · · bulamıyorlar. Kelden köseye im- 1 Sad' ' anl t ben kalkar giderim. ırkdaşlarının yanlarına . ~0gos• 
f. d . d k ad daima uhi- dat olur mu?. Açı n so · o a- _ Nastl~ 1 Kapıra doğru yürüyor<l.u. Onun u ar ar -" e oııy . IJl'B Hayatta, başkalarına zerce ar 1 kta kak rt 1 ıve, amamış ı: 8 1g 1 "ak d adaki • ;ı 

aı esı 0 unm an, m d ·~ <• ı<öz uole bakan · 1 hıv kuvvetlerinin •ekihıtıŞ .. 1°~·1ııi0 b . - "'" :ı ca» "''" 'n -' · A be · · "zl · d · · tehdidi Sadiyenin damar anndaki > k"yltı .. tınin zararına yaşamış ır ınsan plmu ·or Tekkelerde ocak tütmü· n r mnenın go erın e sınsı. . dolayısile Bulgar . o. ı..-rrı" 
hicabını duydu. 1> ·· k 1 b' b' ka ı bir ıı;ıl< yanıyordu: kanı durdurmuştu. O da girlerse, ,,,u"ııferit SD'p askerlerıuııı .ı••o• y-0r. rnaret apı arı ırer ırer - _ .. .. .. .. .. .. tın• ' 

Anber nine; onu.n zihninden ge- pandı.. Sokaklara şöyle bir bak, .. - B_u .ad~~ların .. çog~ g?.rgusuz_- busbutun yalnız kalac~. O yaşa zuna uğradıkları na.kara uuııııO 
çenleri anhyorrnuş gibi yavaş ya- darülaceze boşanmış gibi. Kimin ; dur. ı.kı ·~orpe yuz gorduler mı, gelmişti kı, yalnızlık, bır kı:ıduzun, yaya yaymıya başladılar. 

1 
ço~ 

vaş ba:;ını sallıyarak bakıyordu: benzinde kan, can var?.. Amma, i gevşeyıverırler'.. Onlardan merha- sudan korkması gibi, insanı korku- bir hareket başlangıcı olıu3;. bil~ 
- Kadın~m düşünmek para et- beş parmak bir mi! Kazananlar met umarsan gnlerım. . tur. Kime sı~ınır, kime el açardı?_ mümkündür. Hatta Rum"~· ;ırrl 

mez .. Ne yapacaksan, hemen şim- da yok rı;u sankı? .. Onlarda tövbe O, söyledikçe Sadiyenin hayrntt Dadısının evine gidemezdi. Sene- cüz'l bir ekalliyet mesele;•~ 1111 

diden yapalım. yol<stılluğa.. artıyorciu: sürecek gibi görünüyor~.· Jllaf 
!erden beri onu ihmal etmiş, bir 1 bugiiııldi il 

Sadiye, ellerini ~esinde kilit
lemişti.: 

- Yapacalı: bir şey yok, nine! 
- Kar:ıılıklı otım.uı düşünelim 

öyle ise •• 

Sadiye; Anber ninenin sözlerini - Ne demek istiyorsun? halde ki Sırp arın .. • bit:İııııı 
dinlerken, çehresi sararıyor, sık - Kadınım, sen beni dinle! Din-. kere bile sorup, aTamadıktan baş- kül şartları içinde butüD aıııtı'ltıl• 
sık ne!es alarak baygınlıklar ge- !emekle günaha girmezsin iri.. ka. bir gün para istemi ye gelen Hil kinler ve husumetler ~ daıı- al~ 
çır. iyordu: j Sarliye, sinirlenmişti, ıkaşlarını mi efendiyi kapıdan ikovmuştu!. O husumet "" kinler kı ...&d•) 

CD h .ll)evamı ' üııell sa7 ~ - Sus nine .. Biliyorum, sus.. 1 çatarak sardı.: a • "•r) 
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Atin o 
• • 

sının 

üniversite
protestosu 

Donovan Irak Başvekili 
izahat verdi 

Harp ilanı bizim 
o- lehimize ise onu Irak İngiliz muahe-

'' Almanya İtalyan al- d·ı k 
ilan etmeliyiz desıne riayete ı ec~ 

Çaklığını taklit etti,, Bağdat, 13 (A.A.) - Ofi: 

A.t:na. 13 (A.A) - Atina ajansı 13 (AA) Şrkago'dan ga- Yeni başvekil Raşit Ali dün mec 
bild' .· Londra · · 1 k h eke-u ıyo~: ' kilen bir telgrafa naza- 1 liste beyanatta bu unara , ar . 
.. A.tına Universitesi. bütün dünya zetcler~ çe d uzun bir seyahatten tinin hedefi tamamen dahili mahı
Universitelerine aşağıdaki protes- rım, Avrtup.a alan Albay Donavanl yette olduğunu ve hiç bir yabancı 
to~·u .. d . t' avdet e mış o . l .. b t bomu 

., gon crmış ır: d" s·k goda bir nutuk söylemış devletle o :m munase a ı · 
i\tina Üniversitesi, ikinci defa un_, 1

1 
ad mistir: 1 yacağıru söylemiştir. 

ola k . . . . .. k lt ve ~y e e ..., . . 
ra protesto ıçın sesını yu se - E·w harp ilahı bizim lehımıze Raş't Ali sunları ilave etmiştir: 

Inck ı... t' d k 1 ktadı ger . .. ·· - 1 ~ .. meouurye ın e ama r. . 'Fn etmeliyız. Butun dun- Ir kı komsu memleketlerle Çunk·· • d . t 1 . ısc. onu ı a ! _ a n ~ 
u, manevı mc en.ye e sa ııp _ . h"'kmctmck istiyen Almanı ı - ascbatı dostane kalmak-Old u~ "dd' ed Al · y.,, a v _,an mun 

b. gunu ı ıa en manya gı-, f • d .. in araıbası çabuk koşmak- dı 1 k bütün bevnelmilel ta-
1 b · d 1 y . t k e en ısın . . ta r. ra . . 

. ır ev et, unanıs ana arşı t d . F kai harp kaybcdılmcmış-. hh··ıı · e ve bilhassa harfıyyen 
canı h. . d h 1 t . a ır. a . . . ı a u erın . . 
İtnlyyane l ıykal ~etın el:J. aca e_ ~~er tir. Hitler ·belki bu sene ıç~nsınd~ ı tatbik edecek olduğu Ingilız - Irak 

'. . an a ça· ıgını ta' ıt ctmış ır. -ı · biycte sürüklenccektır. Al- ahed.esine riayet edecektir. 

l 
Ilımle uğraşan bütün fıkir insan- mag u n bugünkü kuvveti ne ka- mu 

ar . . . manyan• 
b'J ı~a bu uta~ç verıcı hareketı dar fevkalade görülüyorsa yıkıl- --0-

n~~ıren LAtiknadUnivekrsitkesi, Yun~ ması da o derece tam ve iini ~la- General ~muts diyorki 
ana uu a ar ço sı -ı ve es 1 t r Almanya askeri \'e totalıter 

entellektücl bağlarla mer:but .bullL ~~ t hı.: kümettir ki en zayıf nokta-
nan b' • ·· 1 v r u A ı ya m a ır memleketin, asıl ve guze . kendi kuvveti teşkil eder. m a n -
olan h . . . . . t sın.. . 
h ..... ~r şeyı, ınsan fıkrını~ eza-ı Cünkü Alman milletinde kendi or-
l Urunu teşkil eden her şeyı aYak· dusundan ıbaşka ne bir kuvvet, ne nen çürümüştür 
at altına alacak ve Hcllas'a karşı j d bir ruh me\•cut değildir. 
a1·kadan yapılan bu tavsif edilmez 1 e ---o-- ----<>----
tı;c~vüzle hakiki medeniyetin .beşi- • " Almanya iyi başladı 
ğ~nı tahkir eyliyecek kadar aıçak Bıre karşı kırk dokuz . . . . 
b~r vaziyete düşmüş olduğunu mü- Londra, 13 (A.A.) _ 12 Nisan fakat 1Ş1 D netıCCSlDI 
ş< hede mecburiyetinde bulun· sal:ahı şafakla biten hafta zarfın- bekleyiniz 
l'rı~ktadır. Küçük Yunanistan.a k~r- da İngiltc>reye yapılan hava hii· " 
~1 bu ~lçak . tecav~z, ~mtelkktuel 1 cumları csna!;ında Almanlar 49 Benoni _ Transval - 13 (A.A.) -
ı:rakkılere rıyaset ıddıas·~1~a bu· ıl tayyare kaybetmi.~lerdir. Ayni Cenubi Afrika Başvekili General 
di~~n kudretli Almanya ı;ın ebe- devre içinde bu mmtakada yalnız Smuts cumartesi günü söylediği 

1
: lek~. olarak kalacakt.r. . . 1 bir İngiliz tayyaresi kaybolmuş- bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

A.tına Universitcsi, Alman ilım ı 
efkarı umumiyesinin, tazyil~ altın- tur. --o.- Büyük Britanya yıkılmaz, teshir 
da sükutu muhafaza mecburiyetin-. edilmez bir ruha maliktir. Bu ruh, 
de 1bulunmus olmakla beraber, in- f ransanın yeni Moskova Sefiri taliin dar.bel eri ne kadar ağır olur
:~n. fikrinin.., en ~kse~ tezahürl_e- vazifesine gitti sa olsun o nisbette kuv\•et kesbe-
ının evrensel mabedine ve mil

letıer hürriyetinin ınüdafiinc yapı
~an bu cinayete karşı, vicdan~~r1 
ıle isyan etmekte olduğundan şup

Vişi, 13 (A.A.) - Fransanm ye- der. .. .. . 
· M k r· · ·f · b 1 Smuts, Buyuk Brıtanyamn ve 

nı os ova se ırı, vazı esı aşma . . . .. . . 
't · 1· s r· h k t• d 1 müttcfiklerının mudafaa etti.klerı 

gı mış ır. e ır are e ın en evve . 
l\farcşal Peten, Amiral Darlan ve 1 da~anın nctıcede muzaffer. çıka-he etmemektedir. 

Fransada ı vye c çısı ı e go-k . So t 1 . . .1 .. 'cagına karşı olan sarsılmaz ımanı-
, nı söyledikten sonra 1941 senesinin 

Almanya Brezı·ıya no- rüşmüştür. 
I"\ j ------ ağ:r imtihanlarla geçeceğini, fakat 

fr 1 a cevap verdi Hamit ihtifali ümitsizliğe dti§mek için ortada hiç 
Rio-De-J;uıeiro, 13 (A.A.~ - Geçen bir sebep mevcut olmad~ını ve ibu 

ay İskenderiye açıklarınd.:ı Toubnte Bre ---c- işin sonuna varılıncıya kadar ıl::>ir 
~İl'ya ticaret vapurunun boınbardım:mı D .. H Ik } • d 
h:.ı!;:kırıua Brczilva hükCımctinin pr:ıtes- un a ev erın e çok inişler ve çıkışlara intizar et-
\osuna, Alnıany~ cevap vcrmistir. Al- toplan tı)ar yapıldı . mek icap ettiğini iliıve ctm.i§tir. 
illan cevabından, bu hususta bir talıki- 1 Sözü Yunanistana nakleden 
kat açılmış olduğunu ve cmesel~yi iki Büyük sair Abdülhak Hamidin Smuts, Yunanistanla Yugoslavya~ 
11ıe.mıcıcet arasındaki dostane munase
betıerıe kabili telif bir tarzda halde te- ölüm yıldönümü münasebetile dün n.n arkalarında Büyük Britanya ve 
l'eddüt etmiyeceğini:t bildirmektedir. halkederinde ih' ifaller yapılmış- bütün Dominyonlar mevcut olduğu 

tır. Eminönü halke\'inde yapılan halde Balkan hudutlarında .şimdi
ihtifal:l·:- şairın ha~at :~e ş:-.hs~yet: J y~ kadar emsal.~n:, tes~düf edilme

lfindiçinideki japon kıtaları hakkınria bir kaç soz soylenmış ve mış derecede buyuk bır ıordu Ç!.ka
bunı.ı ıı. sonunda Halkcvi temsil ko- 1 ra:aklarını söyledikten sonra şun

V~şi, 13 (A.A.) - Stcfani: ıu tarafından şairin bazı eserleri l ıaı:ı ilave etmiştir: ~ım.a~y~ 1bu se
Bındi Çini'de bulunan Japon tems!l edilmiştir. fer de Balkan harbıne ıyı bır tarz-

kıl'nları mevcudunun eylül 1940 1.1 t'f ld bı' çok tanınmış edip- da ba~lam:ştır. Fakat işin neticesi-
taı-·11· ·ı ik 1 1 a e r 1 · · B"t"' l k l t • 1 ı itilafta derpiş edı. en . m - lerimizle kalabalık bir halk kütlesi ni bekleyınız. u u~ mese e. yı · -
ardan fazla oldug-una daır bır ec- b ·' . t l n-adan devam edobilmektedır. Bu neL. hazır u t.nrr.us ur. 1 k 

l.'l mcnbaından yerilen haber 1 ·- h lke,;lnrinde de ihtifal suretle insana hayret er verece 
aı~ k " l Dıgcr a "' 1 · k l h"t 1 -a adar mahfcllerde kat ıyet e ı 

1 
. 1 • 1 un hayat ve e- dah:ı ib·rço şey ere şa ı o acagız. 

tek· ;apıaıa .... merıuın 1 1 h" k d 1 kb" 
·Zıp edilmektedir ı . h kk d s··zler c:fr ... lenıniş Almanya, e ıne ay o unaca ır · sc:rlerı a ın a o • J ' , • _ 

· d alar temsil edil- çok hususal:a ma1ık olmasına rag-
cs~rl.crın en parç men •benim fıkrimce bu partiyi so-

1'• 1 ·th mıştır. . n' na kadar ovnı'l·aınl' .. acaktır. Za-ıvtareşa. Peta.inin ı amı ·1- d H lk de "' J "' "' 
Uskii ar a cvın • . ,., ·,. n bir kuvvet nmnzarası göste-

Vı · ı Ü k"'d 1· lkc .. i ·de de Hamıt baz şı, .. 3 (A.A.) - Mareşa~ P~ten ~ · u ar ıa ' . ren Almany.ada manen çunımuş 
.P 1 .ı tnunevverleri gazetecıkrı ve ihtifali lıüyük bir kab.·n~l k h~zu; noktalar vardır. Milletin ruhu ze
ti~ 1.tikacıları yapt;klan propagan- runda yapılmı.ş, Halkevı edebıya lıirlenmiştir. Zaman geçtikçe kuv
tı.er ıJe ~enç Fransızları kaçı.~ .?~~ hltı oba~kanı Ih.~a.~ı ~ezer t~raf n- veti de k.rılacaktır. 
,_, aı <io Col'ün orousuna gonullu d·uı bir ac•.lış sozu soylcnmış, Ec- . 
.,azıı ' .. • 11. ·t v·"' eserleri hak- Bundan sonra Aıner1ka yardınıı-
et . nııya teşvik t!tmekle jtham vet Gurses, amı " 

tnıştir. kı d bır konfrrans vermis. bu na söziinü naklC'den Smuts, cAme-
n a • ı . . . . 

F'tan İ b _ konferans, hoparlörlerle de neşre- 1 rikanın kuvvetı bızımkıle beraber 
d sız makamatı spanya u .. .. . d ,, 
l
U<lunda bul .. ..k mevkı'- d•lrr:i ~Fr. olunca Buvuk Brıtanyanın ava ... . unan gurnru · · • ·d· hte- ' 

letıne yaşları 17 .1 40 arasında o- Burdcın sonra Hamı ın mu p(·k fazla bir tehdide maruz kal-
an F' ı e .. l'f : ··!.,,...inden parçalar okunmuş, . . d d . 

ad ransızların geçmesine musa- 1 
1 ~.ı; ". . .; b' sahne tem- nı!yacaktır ıtıkadın ayım.. emış-tt/ .etrnemeleri için emirler ver-1 ·Tar. K~ ı:ıy.es.nden ır tir. 

ıştı.r. sil edilm.ıştır. 

L_ 1 n g i ı tere --- Yunanistan ve Yugoslavyaya 

Al I• •ı• ! başlıyan Alman taarruzu ile şiınmanya ngı ız 1 diye kadar husule gelen neticeleri. 
1 yarınki inkişafındaki ihtimaller, d o n a n m as 1 n 11 bütün dünyada en büyük ve mü- v . d hiın dik..l{ati, alakayı celbeyledi. g 1 na A k d e n 1 z e n Cenubu şarki Avrupa ile Bal-

b 
• 
1 
• • ? kanların harbe sahne olan mcmle-

a ta 1 1 r m ı . ketlerinin siyasi, arzi vaziyeti ue Muharipler 'toprak 
.. hudutları filhakika 939 da başlıyan 

Şair mi, serseri nıi? 
Büyük romancımız Halit Ziya 

Uşaklıgil, dünkü yazısında meşhur 

Fransn şairlerinden «Rimbaud•
nun bayatınt anlatıyordu. Ostadm 
da kendi yazısında söylediği gibi, 
bu adam, şairden ziyade tam bir 
serseri! 

Londra. 13 (A.A.) -Alı:oan ılerleyışı harbin sonunda imzalanacak sulh b •• t •• 1 ••o.; 00MU00 ze Ve 
nin husule getirdiği sürprı.ı aıtnda son ı . . ,. U U D UgU Ondan daha meshur olan Sari 
günlerde oldukça bedbın neşriyat.ta bu muahedelenle bcllı olacak, katı-

1
• S t 

1
• k JaA.Jı·mı·ze n"ayet Bodler ile İngili~ şairlerinden 

ıunmuş olan Londra mati.ıuau bu sa- leşecektir. Zağrepte ilan olunan 
Marlov ve Şelley'in de hayli serse

bah askeri harakatın neticesine itima- Hırvat cümhuriyeti, 1914 den ev- e d e C ek J er d ı" r 
dını gö.;.teren bir lisan k~Jıanm:ıktadır. vcl Macarlara ait Yugoslavya a- ri tarafları olduğu söylenir aınına 
Sımday Tımes gazetcı.ı b:ış. 1:1~ale- razisinin i al edilmesi Makedon- Rimbaud'nnnki Mınların hep;ine 

sinde, Almanların Balkan işlcrıoı silrat- . şg_ .. • ' A • • kat kat taş çıkarır. Şairlik, 'Zaten 
ıc tasfi~·c cttıkten ~onr.a .Mısır'ı istila yada yenı b4r hükumet kurulması, Yazan• H J N I L 

J ~ • amı urı rmaR biraz da ele, avuca sığmaına1thr; 
etmek ve İngiliz donanmasını Akdeniz- bunlardan sonra yapılacak ben- ı 
den dı~arıya tard elm<'k husus~nd~ki zeri işler bütün bu mınt<ı.kalann mize, toprak bütünlüğümüze ria- ~ka.t _işin bu derece.s'.nkeb·ısnn rım 
ümitlerinin gü ngcçtikçe ~ah.'.l muşkül- eski statükosunu değiştirecektir. yet, bu husustaki herhangi bir te- kı hızım Ney'Zcn Tcvfı -. ı ~ cevaz 
lcrle kar;fılaşmakta oldugunu kaydet- A k f 1 "ht" 11 1 .1 . s·· .. k k k b. . v<'rmez. H<'m Tevfiktekı o bırnz da 
mektedir. nca az a l ıma er e ı erı u- cav':1ze ~arşı oym~ ızım gaye- hoşa giden coşkun serazatlık nerde, 

Ayni gazete şunları yı:wnakt.ıdır: rülen Olimps dağlarile Prespa ır- mızı. davamızı teşkıl eyler. Muha- R' b d'd ki h' lı 't . 
Almanların \:anını sıkacnk diğe~ bir mağı hattında, Vanlar nehrinin ö- rip büyük devletlerin cihanşümul ım au a ıç oşa gı rnıycn 

t taşkın serserilik nerede? n.okta da ~usların takmdıklan ~azıye - te tarafında yapılacağı tahmin edi- davaları, mücadele gayeleri ne Bo-
tı;. Bu va~ıye.t, en ha1:i~ maııası._ıie cma t len İngiliere - Yunan müd:ı.faa, ı ğazlar ve Yakın Asya ne de Uk- Şairlikle serserilik, hele bu tnrz. 
ıudar> teliikkı ohınabılıı-. Du cunılcden . . . 1 ' 
olıırak Sovyet ordusunun nt!şir vasıtası belki de mukabıl taarruz hn.rbının ranya ve Baltü yollarında hallolu- daki ipsiz, sapsız ve soğuk scrsc-
olan ckırnıızı yıldrı:> gazetesi, Sovyet- vereceği neticeler belli olmada!1 namaz. Bu sahalar, muhariplerin rilik nac;ıl oluyor da bağdaşı.) or? 
leriıı Simo\·iç ~fi!<ü~eti ~s~afın?an. ta- hali h~ır için de hükümler verı- zafer hareketlerile gayeleri için Ilıma bir türlii aklım ermiyor be 
kıb olunan harıcı sıyasetı ıyı bır sıy~- lemez. Iki tarafın k-uvvet deneme- lehliker h ı d B - d d 
set olarak telakki ettiğini ve son hiidı- . .. .. _ .b. . 1 sa a ar ır. u yuz en e nim!. Sebepsiz, Hizumsuz yere a· 

nanı terket, haham terkct. karde-
sclerin Almanya tarnfından yapılan le- le:~:ıle buyuk .. sevkulceyş ve ta ıy: ınanıyoruz ki, muharip taraflar
cavüz sabahı imza edilmiş olan Sovyet planları tecru'be olunacaktır. Şarkı dan her birisi mezkur tehlikeli sa-
- Yugoslav dostluk paktının manasını Akdeniz, mezkur muhtemel hatta- halarda hali haz.ırın muhafazası şini terket, yurdunu terket, ~urnsı 
kuvvetlendirdiğini yazmakta ve Rusla-ı ki müdafaa harbinin, İngiltere ve d tt· d"kk t •t· nı 
rıı;ı. daima \•alıllerinl tutmuş oldukları- l ,_ tl . 1 evam e ırmeye ı a ve ı ına . Yunan, Yugos avya ~uvve erı e- .. . . 

senin, orası benim, işsiz güçsüz, 
para~u pulsuz, kıymetsiz, itibar-ıu kaydetmektedır. . .. d 1 . ink' f h li d gostereceklerdır. Bunu beklıyoruz, 

vni zamanda bu yazılar belki de Chur 1 hıne muca e enın ışa 1 a n e ü.ın ·u · · · bo h !" ı sız, haysiyetsiz gayes:'Z dolnş bre 
~hill'in son nutkundan mülhem olan Adriyatik denizi dahi büyük hava ı erımızın ş ve a):a 1 o ma- : ·-· · • . ' 
Rusların ingiltere, Türkiye ve belki de ve deniz mücadelelerine şahit ola- dığına .da fazlaca ve hatta kuvvet-\dolaş ve heT gıttıg:n yerden scfıl, 
Birleşik Amerika ile sıkı bir anl:ışma akt le kam bulunuyoruz. sergerdan, hiihühasir çıkılan 
ihtimalini iyi surette t.clfıkki eı.ieceklcri C ır. - - b kıla ı p k. b 
manasına da gelebilir. Rusynnın dııima * K • l ! re çı n. e 1 aınına, unun 
büyük bir ilııliy:ıtıa hareket etmesine Herhangi takdirde husule gele- J e e yapılan ,şiir \'e şairlik nere;inde acaba? 
rağmen bu noktaya varmak için bazı Şükür ki bizde tam bu tarzda 
teşebbüsler yapılacağına muhakkak na cek vaziyet, Boğazlar mınlakasile akının tafsı·ıaA tı 
zarı ile bakılabilir. Yakın Asyanm şimdiki sükiıne- ve tanı bu yolun yolcusu olarak, 

Son vaziyetin hülasası tinde bir değişiklik husuıe getire- okka dört :rüz dirhem serseri şaiı 
Londra, 13 (AA.) _Balkan ah'llnline cek mi? Bizim görüşlerimiz. milli Limanda çok büyük 'çıkmamış demektir. Vakıa bizde 

ve Balkan milletlerine etraflı bir suret- misak ile tayin olunan, Lozan sul- birçok kalender, ehli dil, derbeder, 
te \'akıf olan İngiliz asker! şahsiyetle- hii ile kat'ileşen hudutlarının her hasar ika edilei ayyaş, bir yerde dikiş tulıuaz şair-
rinden biri ı;on vaziyeti şu suretle hill!ı- tarafında olduğu gibi, Şarki Trak-
sa etmi~tir: d <l h" · t• Londra, 13 (A.A.) _ Hava Nezareti- lcr vardn amma, bunların hemen 

Almanlar g~n harbta oldugwu g:bi yadaki aksamın a a ı masunıye ı 
- .. - T .. k' c·· h- · ti t n .... at adırcsi bugun yaplan ke- hiçbiri, serserilikte bu Fransız ~a· 

bu defa dıı cephelerde muhtelif c~bler ur ıye um .~.rıye nce esas ır. şif netıcesinde geçen pazartesi günü 
açmak sistemıne sadık kalmışlardır. ı:a Tcmam~n tedafuı olan Ankara mu ... u.ı ı.rr: .. zmıı karşı ha\•a kuvvetleri irine benzemez. Mesela ''aktile 
tırl~rdadır.ki, 914/918 harbinda ?u sıs- ahedesi, hudutlarımızın her hangi 1Tarçk1\·dan yapılmış olan taarruz.un vü b:ızılarının Sakallı, bazılnrının 
temın tatbiki askeri bakımdan bır hata bir kısmına tecavüz ihtimallerine cuda getirdiği büyük hasarlann §iıphc- Deli Rıfkı dedikleri hayli başıbo~ 
teşkil edinciye kadar devam etml.ş. v_e 'ı .. . , ,· .. d f ·ı · _ 1 ye mahal bırakmaz bır surette tespit e- . . • . 
nihayet General Fosh. bu hatada nıstı- goıe '.le )ıne mu a aa gayesı e ım dilmiş olduğunu bildirmek~ir. Bu de- bır şaır de bızde vardı kı bu zavallı 
i'ade ederek kati mukabil tarruza ge- zalanmıştı. 'ıniz ü.~süne kar~ı yapılan taarrıız şim- nlaıda b ·n d 
çebilmiştlr. . Sovyet Sosyalist Cümhuriyetle- diye kadar Alınanyada bulunııı; her son. zama · _ .. ya. an~ı .1 er 6 

Filhakika buraya gelen hava~ı.ı;l~r art ri İttihadile Milli Mücadelemizde hangi bir hedefe kar:ıı yapılmış olıın garıp olarak goçup gıtmışhr. Fa 
tıkça Almanların Yugoslav 'l.·adılerınden başlıyan sağlam ve sarsılmaz <lost t.narruzların hiç birinde kullanılmamış 1 kat 0 bile Rimbaud'nun yanwnclı 
birer ok istikametinde ilerledıkleri \·e ~ . rlerecede mühim b.ir kuv\·etle yapılarak ' . . 
bınıunla askert muvaftakiyeti temin lugumuzun. h~rhangı ~hvalde mu- daha evvelki hücumların tesirleri tespit uslu akıllı, mazbut bır ınsan sayı· 
için iktiza eden ilk şartları husule ge- hafazasını ıstıhdaf eylıyen ve An- edilmiş olduğundan bu sefer gelen ve ludı. 
tirmek kanaatinde bulundukları ve bu kara muahedesinin 2 numaralı büyük itina ile tetkik ve tahlil oluann 
iş görüldükten .sonra etrafta kalan duş- protokolu ile tasr.ih olunan keyfi- raporlar, münhasıran ıson hücuınun e- Hulasa demek istediğim şu: 
rnan askerlednı toplnmakı;ı IJfitiln mem .. k" C.. h . j • h scrl<'dni orlnya dökmeJfe hlzm(•t etmiş- H · Jd - •b• b• İl"hl 
le-keti Istilil ede!biliriz kanaatinde olduk yet, Tür ıye U.~ u.rıyet nın ~- tir. Ta<"trruzdan en çok zarar glircn baş c~ şeyın o agu gı ı, ır ıı 
tarı arılaşılmakt:ıdır. Almanlar bu suret r-ekct tarzmda .bırıncı derecede a- lıca üç mınt.akadır: mahIUk olduğu sö~Jenen §nırin 
le tankların ·~zırhlı otomobillerm mü- mil halinde bulunmaktadır. 1 De ts h rk t i d . _ dahi serserisi, zirzobu deail, uslusu, 
sait olıiuğu bütün stiralle ilerlemeğe .. .· . · . _ u c e we e ersatıes , enız cu- ıı> 
muvaffak olmuşlar \·e Stru.ınca, Var.ılar, . Mucad:les.ını . Ingıltereye karşı zutamlarını ıhtiva eden ılstO kapalı ter- akıllısı seviliyor. 
Mora va, Nisava, Serma gıbi \•adli erde ~ apan, Türkıye ıle dostluğu devam I saenye ci\'ar bölge ve limanın gnrb sa-
tcsadüf et.tikleri mukavemeti P.zmişler- eden, normal halde bulunan Al- , i Oaman Cemal Kaygılı 
dir. Yalnız bunu yapınnkla du~manları- r manyanın, Boğazlar mıntakasile Bahrl tersanede zuhura gelen yangın 
nı ne dereceye kadar itnhnyn muvaffak 1 y k A ll - 1" b" 
l b'ld"kl . 1• k k lmft'-t d a ın .-ı.svaya se em~usse am ır ı>cf, buyuk tanrıbaL vapmışlır Sabih o a ı ı erı meş u a ..,... a ır. · . . • · 

, • • • • taarruzla harbı bualstırmasını, nhtım temaınıle yanmış kr.ıblol..ırın ınu-
H ı t l e r ı n nıyetı yaymasını siyasetine, h~rp icaba- • aye~e:.ine tahsis edilmiş olan saıonıar 

Parçalanmalar 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) ıd b 11• •d• . b" .. 

1 

cıddı hasara uğramış ve hangaı J.:ırlıı evve en e 1 1 1 tı.~a h~ç ır A suret~e u~~ıyan bu- atölyeler harap olmuştur. Dok nmele~ 
Londra, 13 (A.A.) - Tiınes Dıploma- yuk bır hata, basıretsızlık olarak smin ikamet c-tınektc olduğu b;ılıkçılar gün evvel, Almanya ile Yugosla9' 

tik muharriri Balkan harbinden bahse- kabul ettiğine kani bulunuyoruz. 'mahallesinde e\·lcr yıkılarak tamamile 
den bir yazısında diyor ki: Bugünkü Almanyanın siyaset, as- j tahrip cdil:niş veya ynnmış ve bir çok 

Sırp orduları, cenubtaki dağlı .mınta- kerlik erkanmdan hatalı. menfi şokaklar agır hasara u{:raınıştır. Cadde 
kalarda muka\·eınet ederken, Alınanlar, J-ı.. ı ·kPl. h •k 'l b kl k~ l Jcrde bombaların patlayışından biiyilk 
memleketin §imal kısmını pnçalanuık- w '. 

1 ı_ . arc e, er e eme~e delikler açılmış ve bir yol üıerınde 
tadır. Şimdiden iki ınıntaka ayırtılmış- teyız. Nıçın saklayalım bunu. bulunan evlerden iki tanesi müstesna 

münasebetleri düzgün iken. ancak 
güleryÜ7. ve mültefit bir çehre ile 
Bclgrada müteveccih bulunuyor

du. Bütün bu mıntakndaki devlet

ler şefin işaretini beklemekte ve tır. Quisling'lerden y<ına hiç sıkıntı çek * olmak üzere üst tarafı tamamile yan-
miyen Almanlar, liırvatıstaıu tınusta- mı.ştır. hareketlerini Berlinin tcmayülleri-
kil bir bükıiınet> yapmışlardır. İngilterenin mücadeleye Birle- Denizaltıların inra edilmekte olduğu d 

- ne uy urmıya çalışmaktadırlar. 
Hitler'in kendisi için kııbil_ olur ol- şik Amerikanın fazlalaşan yardım- . Deutsche werke'de husule gelen muaz 

maz, Yugoslavyayı parçıılamag;ı çalışa-! larile belki de filen iştirak ile deva- ':ı:am hıısarat şu suretle telhis olııuabilir·. . Sırpla.r,. şimdi anca.k kendi haki· 
cağı bir kaç ıamandanberi bcllı idi. Fıl-ı . . . k~ lli k ti d k 
hakika, Yugoslavya Hıtlcr'ın fikrince. mı, Japonya~ın .:asıfık Ok;: an~s- İnşaat kızaklarının bir ucunda bulu- ı \"e mı uvve erıne ayanara 
Almanya tarafından tethiş edilebilmek larında yem dunya devletlerıle nnn depo hasara uğr:ıınıştır. Kızak ü- tam Sırp ana topraklarında çarpı· 
~·~ tnl~akkün_ı ~!tına aııı:ı.mak içın fazla harbe girişmesi ihtimalleri, muha- zerinde inşa edilmekte olan gemilere şacaklardır. Her türlü ihanet, be-
ıçın fazl:ı buyuk, Hıtıcr ın Bnlkıınlnrcla b · b lk. d d h · ft..:ı · d • la . ed.,,. k .. · 1 re eyı e ı e a a zıycıue genış- ogru vuruş r eldeedilınlşlir. Buvük şinci kol ve azim klncı havadan 

""Tlnk ıst ı&ı uçu c ehemmıyets.iz . . . ., 1 
~cvletler çerçivesine giremiyecek kad::ır letmıye. şıddetlendırmeye sebep bir levazım deposu yangınla kısmen ha- uzak kendi saf dağlarında, milli ve 
büyük bir memleketti. Bidayette baş olacaktır. Fakat bizim davamız, ga rap olmuş ve muhtelif madeni mcvaddı t ·w h 

1 
t ff~ d k 

'fak' 'h · 1 an ava anm ene us e ere rnrduğu hil~ m~ıvat ·ıye:S~1.li"'e u~a- yelerimiz 1939 eylülünden evvel, ı tıva eden hangarlar tamamen yanımı 
dı. Bunun uzerıne lt:.'thış ılave ettı ,.e ·onra ve siındi ne siyaseten ne de tır. Kazanhınn bulunduğu bilyuk salon müstevli ile uğraşacaklardır. Yeni 

'.;:!11 sene Rottcrd:ım tizcrinc yapılan ~ ' . .. ~.' . 
hücum karlar barb:ıı· bir surette Bel- 1 iktısaden cıhanşumul degıl<iı ve yıkılm~, bitişik bulunan büyük. havuı. Başvekilin Yugoslavyad.:ı bir mat• 

ı;rad üzerir.e kanlı bır hava hucuıııu ıle olmamıştır, olmıyacaktır. Yalnızca çok zarar gormüs ve bu depoların ıç- halden i.rat ettiği nutukta ded!ği 
kendi ııı.-ullerine ba~lad1. hudutlarımızın emniyeti, istiklali- !erinde hasarat vukua getirilmiştir. Me gibi bu mücadelede kuvvetli ln~ı

._______ ı iler tarafından tahkirata uğramış 1 nmın cesur hatibi mahut H:ıbip ı Zorbalar. haşarat yeri olan Tah-

Büyük tarihi roman: 70 l ~ · Sünni olan ;ı,u talebe1cr del idi. takalc, Asnıaallt, Unkapanı taraf-

ult A . N ıl o·· Idürüldü? 1 ::~~~en Bektaşiyan ocağı alevhm Diyor~u:i~ ' ld l . 1 larına karakullukçular yolladılar. 

murln daireleri, yalnız dauu henüz yı- lia ve Amerika dostlannm yardı· 
kılınamış olan merkezi kı.o;un müstesna 
olarak hemen tamamen tahrip edilmiş
tir. Bir tamlrat atölyesi kısmen ltömüro 

mına, Yunanistanın cesl\retine ve 
hatta Sovyetlerin 1'1acar barekctiııt 

an ZJZ 3S • J . · -:- Ar ~ aş ar, . j o aş .~r _!utur Burada Kı·ütlerden Arn tl _ 
'{ . M Sami Karayet-- de ıdıler. getırmeyın, suretı tereddut goster· ' avu ar 

- .... ___________ azan. • Ahali ise, yeniçeriden nefret et- ı meyin, Bcktaşiyan ocağının namı 1 ~an, Bo~naklardan ne ~ad~r ırgat, 
:Bunlar . . f Hern de Karlo!ça muahedesinden- m:s· ti. Son v:.k'alarda ırza ve na- kn.ramete kadar kalkmaz. J?oreviın ı ,kaldırımcı, yapıcı taıfesı \'arsa 

• şu cevabı verdıler. - J opl"'ciılar B l h B k • - l'l f . m~·sa, mala tcc.:ıvuz.lerıni aı ttıran ı sizı. Hacı Bektaş ocağını uyandı- • .. ~ . ... . ~ın ar, ep e taşı 
lıtıdır. e erlerimizin ~eyinleri ka : berı ... aller Sultan Mııhnıudun ve . . ·ıere saldırmak istivordu. r r ı zumresınden ıdıler .. 
l\!te 1 .Şayet bu tcklıf olunan s_u Bu h B derr Selim paşa- yenıçerı . ı ın ... 
t>tnı '~şa gavur talimidir, talım sadr.ı~a.rn1 . ~nbula~dırdı Derhal Sultan 'Mahmut, vaziyeti çok iyi 1 Gece saat altıda bir takımı ağa- Babıaliyi basma~ üzere Naki~ci 
c- ey-ız b · k ı · k al r nın fıkır erını · tertı"plem·ışti. Fakat, Bektaşiyan o- kapısına giderek katil için Celtılet- ı M_ustafa namındakı zorba başı ile \lic;h • ız ı ıç ıle eçe ç a , _ . a a ile mahrem ola- 1 
~~ft~ıı~ atar, nişan vururuz diye Ağa l'!useyı~i: ~pıldı. Ve sebat e- ca·ı ve tevabii çok kuvvetli idi. tin ağıwı _aradıla__r. A.ğa henüz kol- hır fırka yolladılar. Sarhoş Mus-

" ... gu. çıkarmıya idiler... 1 ra.k bır mec 
1 

Y. tedı"p etmı'ye ka- g M 1 t R \i"e E dan rrelmıs. yataga gırmcden f'vvcl tara dıve maruf bir zorba dahi be-
t•" b aıı Sultan a ımu' usyanın . . .... H . ı· - b . b" 

llıya:~ışlerdi. Yeniçeriler hazırla- dılerek .zo~ a Bu karar mucibince t' .k. Etiryanın O\ nadıgı rollere he!aya gırııııştı. arenıı, se amlıgı 1 ra crıne ır fırka alarak Mısırlı 
\'~r~ kardı. Rusların el altından rar vcrıldı. ı:.g-ımcı (kale mı ı ~ B •b le aradılar, bulamzıdılar. Avclellerıni binbaşı Da\'Ut ağayı eşkinci mual-

·~ı ler· b . 1 . t humbaracı, " vukuf peyda eı.mışlı. u c:c ep -t k' A- kapıdan k 1 ,..,_ ı· l . 1 
Yoı la ı ol paralar ıle bes enı - opçu, ocakları reisleri .. takarak devletı ve mu en. ıp ga . çı ara" .::>u ' ım iğıne tayi nettirmiş ''e evvelce 

l'dı. Hiğımcısı) tersane . . canını oışıne . . leyrnaniye<le bır eve gızlendı. S kb d' . . 
!-.ıe ~ b ·t haberdaı· edıldı. milleti kurtarmıya karar vermıştı. . .· e anı ce ıt kıtabehnde bulun-
, ~.~ızeı değil mi?.. . ve z: ı an fızlan Ağa Hüseyin N'h et (II 1~41) senesi zilka- Bunlar sabanle) ın kışlalardan muş olan l\Iısır kapı kethüdası Ga-

lıatl'\ ız keçeye kı1ıç çalarız. Fennt Bog.az muha İzzet paşa dahi 
1 

ay ' · kazanları At meydanına cıkardı- lip bevin Terlikcile .. d k" 1ro 
1' v 1 Mehmet desinin dokuzuncu Perşembe ge- !ar ~detleri \'eçhıleo cebehane ·re .. · b · r ıçın e ı • 

YoJtt . e Yeni silahlarla alakamız paşa ı e,. . .
1 

d hal İstanbula · • nagını nsmıya memur oldu. 
dt'tj.,.ur... .Bunları gavurluk adde- üç bin sıpa~.ı ı e her rlandı. cesi zorbalar birer ikişer At mey- saraçhane kazanlarını ua almıya 1 

.13 ..... gelebilmek uzere azı danına toplandılar. gi:tıler. Sadrazam Seolim paşa Beyleme-

lı, ı.u' ?kide tam Rusların ve dahi- istanbulda on binlercebmedr: Ocağın büyüklerini, hatta kol Cebecıbaşı ortası kazanı olan yinde, Nccıp efendi Kanlıcada idi-
•ıarıc· d'· 1 d k r sarıklı tale e v d d t b · k 1 k d h ı Jn Bab·;;lide carı·\.·el h bah !.ı"~ l uşmanlarımızın ekme- e o u) an .. i idiler kethü<lası Hasan ağayı a ave . eşıncı ·ış a ·az.anını er a tes- 'r. '" J er, arem 

lto~ !~:ğ çalan bir şeydi. Böyle bir l Bunlar ekseriyetle;ır:diyorl.;~ ettiler. Hasan ağa, bölük ağalarına lım etti. Ceoecıler de onlara ıl- sinin ortasındaki mahzene girdi-
€etır~er~ rn~~yar~.ar ve:~ls: vücude 

1 

Büyük bir kuvvet t ı muntazır olduğunu bildirerek ge- . ti hak ettiler. Tornacı başı Şakır a- ler. 
~'Y<.tı. 

0 
.. rn~mkun degıld1. Be~a: dı.. . ultİmt vaktile yeni~ !enleri başından savdı. At meyda- ı ğa haberdar olunca yüreğine indi. ı (Daha var) 

cagı ıse iddiasında musm:li. Bu, talebei 

inkiliıb elmiş, iki uzun levazım anban tasvip etmiyen ifadelerinden sonra 
tamamen yanmıştır. 

İş liman ve inşaat havuzunda torpi 

dolar deposunda da.mi ciddi surette ha
sara uğratılmış ve ağlebi ihtimal yan
gınla iç tarafla da hasarlar husule gl'tf

rilmiştir. llıfaklna inş:ıat atölyesinin bü
yük bir kısmı tahrip edilmiş \'!'geri ka-
börünilr bir surette harap olmu~tur. 

altı gün evvel Moskovada. inı:.mla

n•n Sovyet - Yugoslav ademi te
caviiz pakhna giivent>rek mfisaraa. 
ya dc\·am edeceklerdir. Biitiı ıı hu 
yarımadadaki hadiseler ne k .. <inr 
ibretle doludur. 

Hüıeyin Şükrü BABAN 

•• 
Yann Akşam SUMER Sinemasında 

STELLA DALLAS n ATLAS EKSl'RESİ flhuleriııde tılkışlaııu 

BARBARA STANVYCK 
HENRY FONDA ile beraber yarattığı 

·Z .U P P E Z l 
F~ sözlü buyuk nıo~DES ve Zabtı& Filminin K..ı.-ına \ 

• "'11.rd. nı o a"-ktır 
Asri f'.enç Kula.r ve Aşkları ... E Esrar ve ?lıtiras dolu bir film ... 



.SAYFA-4 

Son ihtiyat ted
biri karşısında 

Yugoslav 
Cephesinde 

Dünkü pasif 
korunma 

(Baş tuafı ı inci sayfadaı (Baş tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarafı 1 inci 'a)fada) 
de taarruz edilecek milleti, son da· nun genral Simoviç tarafından kilometre kadar mesafedek• Çak
kikaya kadar uyutmak, mühim bir müstakil hareket etmeleri için Yu mak jandarma karakoluna baskın 
mevki işı:al etmektedir. Belgrat goslav komutanlarına emir veril- VPrerek karakolu i.\'gal eden pa
bombardımau edHmcolen bir gün roiş olduğunu bildirntlşlir. Bu ko- ra ütçüler de esir ve imha edilmiş
evvel, Almanya ile Yugoslavya a- mutanların böyle hareket ettikleri ı ler, bu suretle paraşütçülere karşı 
rasmdaki gerginlii;!iu zail olma· ve bunlardan baz1larının vazifele- ı korunma t~rÜıbeleri de yapılmış
makJa beraber artmadığı ve nisbi rini iyi yaparak dağ yamaçlarında tı.r. Bütün bu tecrübeler muvaffa
bir sükftn hasıl olduğu söylenme- kahramanca döğüştükleri anlaşılı- · k.yetlc neticelenmiş, tecrübeleri, 
miş miydi? Bu itibarla son günler- yor. Vali muavini Nımet Kınık, Vila-
de, Türkiye hakkında Almanyada ALMAN TEBLlC! yet Seferberlik Müdürü Ekrem ve 
söylenen yumuşak hatta ok~ayıcı Berlin, l3 (A.A.) - Alman ordu Üsküdar Kaymakamı İhsan kon-

iKDAM 

111!~0~/-
Fenerbahçe Beşiktaş
la 1-1 berabere kaldı . 

Fenerbahçe Fikret i haf 
saydı maçı kazana 

oynatma 
bilirdi 

-~~~~~~~~-~~~~~~~~-

G. Saray : 3 - lstan bulspor : 1 sözleri memnuniyetle karşılamak- !arı baş kumandanlığının 13 nisan trol etmi~lerdir, 
la beraJ>er, bizi uyutacak değil; bi- tebliği: Eminönü kazasında Milli küıne maçlarına dün Şeref Beşiktaş ta hemen hücuma ge-
ln.:. daha zı'yade uyandıracak ma. General von Kleistin kumandası 1 tadı d d ed'ld' H · S "! il -ı. 1 Fener ka ""'~ Eminönü kazası dahilinde de s n a evam ı ı. avanın so ıyor. a~ ı so u ..,,.ın ar -
hiyctte telakki etmek, hepimiz için altındaki Alman kıtaları cenuptan ğuk olmasına ragm-en sahaya beş lesini sardı. Fakat Cihadın çok gü-

l gelere kb b h k d s alarm işareti tam saat 15 i bPş geçe bir vatan vazife>idir. Çünkü boy e u sa a er en en ırp bine yakın bir seyirci toplanmıştı. zel atlayı•ları ııole mani oluyor. 
yapınca hiçbir zarar görmeyiz, Al- hükıimet merkezi olan Belgrad ka- verilmiş, alarm işaretinden sonra, İlk maçı Galatasaray ve istanbul- ı Yirmi beşinci dakikada mukabil 
manya, ya samimidir; bize teca\'Üz 

1 ~e-sine girmişlerdir. Daha 12 ı;ıisan Vali muavini Ahmet Kınık, Sefer- spor takımları yaptılar. bir Fener akını. Niyazinin bir vole 
etmiyecektir; yahut değildir; Bal- J 0?leden fOnra ~":an S. S .. ~ume- herlik Müdürü Ekrem, Eminönü Galtasar;ıyın seri bir akınile baş şütü direğin tam yanından kaleye 
kanlardaki işini bitirince biz de ' nıne mensup kuçuk bır mufreze kaymakam vekili merkez nahiye lıyan oyunun ilk saniyelerinde ka- 1 girmiyor. Fener böylece bir sayı
gelecektir. Biz ihtiyat müd:faa şimalden hareketle Tunayı ge~~ş müdürü Cevat ve gazeteciler oto- rışan fstanbulspor kalesinin önün- dan oldu. 
tedbirlerimizi alalım ve en fena ib. ve Belgrada gırere~ Alman ~ıs_ıli- mobillerle tecrübe sahalarını gez- de topu kapan Salahattin hemen Oyun gittikçe zavkini kaybedi
timale karşı hazırlanalım. Bu fena I ğıne Alman bayragıru çekmış<ı.. . mişler, ekiplerin faaliyeUerini tet- ilk golü yaptı. I yor. Her iki taraf ta adeta didini
ihtimal tahakkuk etmezse ne mul- ı Lıublıyana havzasının tathın kik etmişlerdir. Eminönü kazasın- Ani yapılan bu golün bıraktığı· rlar. Fenerbahçenin son dakika
lu! Ederse, kendimizi korumu~ çerçevesi içinde _Alman kıt3;1arı Li· daki mefruz vaziyet şudur: On be- fena tesir genç sarı siyahlıları şa- !ardaki hakimiyeti bir netice ver-
baskına uğramamış oluruz ublıyana şehrını ışgal etmışlerdır. şi on geçe Galata köprüsüne bir şırtır gibi olmuştu. Netekim bu- meden maç (1-1) berabere bitti. 
Alı t db• 1 • 1 • 1 1 t Şimdiye kadar alınan haberlere t h . b b d" .. y b tesı· ·ı h k lesı· . .. te nan e ır erın amam y e e- .. . . a rıp om ası uşmuş, ere a- nun rı e asım a nı mu - -- - - -

dal... ld _ . h 1.. k gore Zağrep cıvarında alınan esır- t V ·ı K d' d .. d' ık t b 1 d I SQVYETLER uı o ugunu ızn a uzum yo - . d' 'k' . an, eznecı eri ve a ırga a uç ma ıyen s ış ırmıya aş a ı ar. . 
tu B. t ... b' h . lerın ade ı ı ısı ordu kumandanı İs İ t b 1 1 1 h ed k r, ız, ecavuzı ır arp pcşın- , .. 22 yangın çıkmış, tanbul Erkek Li- s an u spor u ar er n Pnse ço 
d k .11 ti d d _ .1. f olmak uzere general, 300 subay . t ı- . b' k 1 d e oşın mı e er en cgı ız; a- . k d. sesi önünde havagazı borusu tah- ıs c."sız ır oyun çı arıyor ar ı. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
k t b . 1 .. • d _ ve 12 hın as er ır. Bundan başka y di · dak'k d tek h" 

a ır ecavuze ugra ıgımız zn· ' .. rip edilmiş, Vezneciler ve Sultan- e ncı ı a a rar İ ucu· tan Cüınhuriyetinin arazi bütün-
m 1. . d ·ı·h 1 k .1 kıtaatımız duşmandan 100 top, 10 G 1 t 1 1 t 

an, e ımız en sı a ı a aca . mı - b' k h ah ahmette iperit gazı nPsreden bom- ma geçen a a asar ay ı ar s an- ) lüg' ün kar lıklı olarak riayet edi-
- tayyare, ır ço cep ane ve m - "" b 1 kal .. k • d 1 B e şı 

Jetlerden ~e. değiliz', Bize dokunul- rukat depoları ve henüz miktarı balar at:lmış, Orozdı"bak önünde u spor es>.llı arıı;.ır ı ar._ un- Jeceğini bildiren bir beyanname 
madıkç~ hızım de kımseye dokun· tesbit edil em iyen piyade silahları sı.: borusu tahrip edilmiş, Kumkap: dan ıstıfade ~den. Salım kaptı~ı to- imza edildiği bildirilmektedir. 
mıvacagımız; fakat harbe mecbur ve harp malzemesi ele geçi.rınişler- istasyonunda tren hattı tahrip e- pu sıkı bir şutle ikınci defa aglara Stalin ile Japonyanın Büyük El-
edilince de sonuna kadar dövii~e- dir. dılmiş, Şahinpaşa oteli önünde ıa- taktı. . çisi Tatekava da bu hUSW>1aki mü-
ccğ'imi~. bin defa ,ıe~rar~anmıştır. Sırbistanın cenubunda, Sırp kuv ğ;m patlamış, Soğukçeşmede Ttb- . Vazı~et .. (2-0) İstan~ulspor aley- zakerelere iştirak etmişlerdir. 
Onun ı~ın, bu bahıs uzcrınde dur· ti . b k 1 . . .• k bı Adli b·.·nasında bır' Nikun" tü' ~ı- hıne donunce sarı sıhaylı takım Bitaraflık muahedesinin birinci 

1.. .. .. d b ve en a ;ye erının mevzu mu a- .- v k d' · l ı d Onlar d 
mıva uzum ııormu ·oruz; sa c, u I . k ld . . en mı opar a .ı. a yavaş maddC'Sinde şöyle denilmektedir; 
t dh. . b' h 1 dL .. d •. 1 'h vemetı •rı ktan srnra ilen ha- mu.,,<tur. Bütün ekipler vazifelerini k b 1 1 b 1 d 1 ~ mn ır arp c nırı egr ; ı - k . d . yavaş. mu a ı aı<ın a~a aşa ı ar. Akit taraflar karş.lılklı sulh ve 
tiyati ~ir müdaf~a tedbiri ?lduğu. re D~~ d:v~~m:':~~~e~İeri cenu- muvaffakıyetle başarnnşlar, Vali On ıkıncı dakıkada Mukerrem mu- dostluk rr.ünasebetleri idame et
nu harıç ve dahıle karşı brr daha b k' sah d S hC'd fi . muavini Ahmet Kınık ekiplerin hakkak bir fırsatı kaçırdı. meyi ve diğer taraftan arazi bütün. 
tekrarlamayı faydalı buluyoruz. u ş~r _ı . as·n a ' ı~ e erı- ';;.zifclcdndc gördüğü ufaktefok Haftaymın bitmesine on b<?ş da- lü~nün masuniyetine riayet eylc-

T hl. • • · h · h . . ne buyuk bır muvaffakıyetle taar- aksaklıkları SÖ" liverek ikazlarda kı'ka kala Eşfak bı'r çarpısm• netı' a ıye ışrnın arıcı cep C'1nı , ' • ~ - meyi mütekabilen taahhüt ederler. 
bo"vl t h't tt'kt d h'I ruzda b.ulunmuşlardır. Alman tay- bulu tur . d ak ti k ıkt B" le-. e •• ı e ı en sonra a ' - nmuş · cesın e e a anara ç ı. oy İkinci madde şu hükmü ihtiva 
d• de hu"k' t h iki ' . 1 yarelerı Bosna. Hcrs kte tayyare E ın· o" . kaz d k' ı· G 1 t 11 k' . ı ldı , ume ve a an rıca a- .. m nu a."In a ı a arm. ya- ce a a asaray ı ar on ışı ,;a - el.Ir.ektcdir: 
rlmlz Varıdır meydanlarında 32 duşman tayya- t .. .. b · t b ı o "t'k ·1 · b . rm saa surmuş, on eşı o uz eş ar. yun gı. ı çe ser, eşmıye aş- Akit taraflardan biri dig·er bir 

. resi tahrip etmişlerdir. d" d"kl 
R•l~lan rıcamız, Tihke has iti. Pirede mahrukat depoları, bir geçe u u er alarmın bittiğini !adı. devletin veya devletlerin harp ha-

cla!, suldl•, Te vekarla hareket e- f b ., b' d . .. . ilan etmiştir. Kırk ikinci dakikada Mükerrem reketlerine maruz kalacak olurlar-
derck manasız ve zararlı bir telaşı b~ r;'<a dve b ır b~gırme7 muessır Bugün Bey kozda tecrübe Osm_anla karşı karşıya kaldığı hal- ısa, diğer taraf lhtilfıfm devamı 
ve heyecan havası yaratmamaktır. ır arz " om anmış ır. yapılacak de yıne gol atamad: Fak:ı.t nıhayet miidrletince bitaraflığı muhafaza 
Bi>vle bir bava yaratmak ve bun· y -0---N AN Bugün de Beykoz kazasmda pa- bu fırsatın ka~ışınc.;~n iki dakika edecektir. 
dan siyaset ve ihtikar bakımından sü korunma tecrübesi yap:laca.k- sonra Galatasaray kalesine çekilen üçüncü maddede de söyle denil-
istifade etmek istil·enler olacağını bir ~ütü Osman yere yatarak yaka- melrtedir: ' 

asla nnutmamalıy_ız: T~ıa~ .ve he· Cephesinde tır~ülün kazalar pasif korumra lamı~ken Süleyman
1 

ydetişerek elin- Bu pakt iki ak\t tarafın tasdiki-
yecan yalnız bu gıbılerın ışıne ya- kad"' .K. _ den kaptı. Top. ağ ar a.. ne iktiran ettii?i anda mer'iyete gi-

tecrübclerini ay başına ~ ld (2 ) Gal t -r ar. (Ha• :aralı 1 ind sa) fnda) Devre_ bu ş_eıu e -1 a asa-
1 
recek ve beş sene muteber olacak-

k d Alın ki il . mal edeceklerdir. ı h b tt HükUmetten rlnmız da, bu işin asın a an tan ar· e ve pıyn- ray e ıne ı ı. tır. Eğer akit taraflardan biri bu 
ekser i memurlarda gi.irülen kırt a- dcsile temasa gel~lcrdir. Bun1.;.n İkinci devrede her iki taraf'ın da müJdctın inklzasından bir sene ev-
ıiyecilik ve formalite zihniyeti ile nellccslnde bazı muharebeler ol- A A A glize ve he 'ecan lr oyıın çıkara ve! muahedevi feshetti~ini bildir-
değil; tam bir anlayışla ve umumi muş ve Almanlar tardecLlmiştır. cağı beklenirken bu tah:non tama- i mezse, pakt ;·eni bir b;ş senelik 

~ - N ;,.-._ - ...:.::..:--' 

Harp Okuluna hava<:ı subay yetişti· 
rilmek uzere siv il Liseden mezun 

olanların kayıt ve kabul şartları 
1 - Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. ı!l 
2 - Aldıkları mezuniyet d!plonıalarındakl kanaat notu iyi '\C)·~ çok 

bulunmak. 
iş l>U' 

3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla mUddet eeı:1neın 
lwımak. 

4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetne mllsaıt olmalr. 
5 - Yaşlan en yukarı 21 olmak. 
Not: ,.,, 

Bilahare hava muayene heyeti tarafından yapılacak nıua;yenede haı1 
hk durumları pilotluk sınıfına müsait görülmlyenler t~er1crse bi tıJ" 
okulunun diğer sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecbı..ırıyete ta ıeJ'f 
tulmazlar. Tam serbestt;rle.r. Ker-dilcrinin arzularına ıöre uıuaroe 
tabi tutulurlar. uJıı!l 
Okul tedrisatı 15/Mayıs/94 ı de başlayacağından talip olanların. ~teri 
dukları askerlik şubelerine milracaat edeceklerdir. Askerlik ~ 111 
yoptıracakları sıl-ffht muayenede milsbet netJce alanlar evrakları 
Harp okuluna sevk edileceklerdir (2822) ~ 

Devlet Demiryollan İşletme Um ~ı:i 
Müdürlüğü llanlan 

J\luhammen bedeli (15.500) lira olan (J0.000) adet takriben 620 M3 ı;.~ 
maden direği 25/4/1941 cuma gilnU saat (15.30) da kapalı zarf :.Jsulıl ııe 
kara'da jdare binasında :;atın alınacaktır. tdl 

Bu i.se glrmek isteyenlerin (1162,50) liralık muvakkat teminat ile_k3nııl')ll' 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar KomiSYoll 
isliğine vern1eleri l.izımdır. ·4J 

Şartnameler parası.ı olarak Ankara'da malzeme dairesinden, lJaydar~:;) 
tesellüm ve sevk Şe!liğlnden da~tılaeaktır. ( 2 ...,/ 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Satış Müdürlüğünde kapalı 
zarf usulile eşya satılıyor 

Mlktaı· 

Kl. Gr. 
De Geri 

Ll. K. 
Peyi 

LI. K. 

352 000 17038 83 1278 00 

E.,<ya ons! ,, 
İpek miktarı %20 d !azla 50 dCP 

pamuklu pek mensuc:ıt. <ftl! 
1/4/941 giln!U Hakiltat g:ızete le ilin edıld ği zere yı:karıda n lktafl· 1ıll 

ri ve clnsı yazılı eşya 16/4/941 gilnUn de ı549 sayılı l<anun mı..c bınce ve 6<' 
sayılı ka.n:.ında y~zıh hüklimler dairesinde kllp:lh zarf us~c s:rk~c.ıdeı.ı,Jf 
şadiye caddcsınde Hail antreposu dahilindeki Gilmrük Satış ~!ü .u.r.D;·,ıeı· 
satılacaktır. Şartnameler anılan Gumrük:tcn her g! n parasız alınnbll1t· .. ef' 

lilerin eşyunın hizasında gvstc.ilen pey akçelerin! ı~nıc gününde ög!cd~ttııf 
vel saat 12 ye kadar vezneye yatırın:ı ları f:l.rttır Isteki ılcrin tckhf rn # 
larile birlik;e pey akçesinin makbuzları nı ve 2490 cayıh kanurda yazılı ,,,.,
k.alarını zaıiJara koyarak Uıale gUnün de s:tat 12 (!en evvel ?,f~dürlili:C ,:ttr 
buz mukabilinde vt!nnclcri l~zın1dır. Teklif mektuplarının sartn,med~ tJ._, 
lan yerlere yazıln1osı nıeclıuridir. Zarflar ihale günü Ennt 13 de Satış sa 

0 

da açılacrutlır. Telefon 23219 (2624) 

1 IST A N BUL BELEDiYESi DEN 
~· 

Suadlyede cami sokağının makod:ım ıose ve odi k•ldınm inşaatı oçıl< :ıs . ~ 
meye konulmuştur. Keşif bedeli 3844 lira. 15 kuruş ve ilk ~m.·nat' ..,~ere.il 
31 kunıştur. Keşil ve şartname Zabıt ve .Muan r•~t lll ıdllrluı;ü ~-· 
görülebilir. ~ 

İlwle 21/4/041 pazartesi aünfi ıaatı4 de daimi encümende yapıl•C,f' 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mckluplıırı, ihale tarllıınocn 8 gün 911 
Beled.ye Fen izle i mildür!Ogüne mura caa.ı.ı alacı:. l • f :ıl ehliyet ,,. ,... 
yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen ıaatte dııJml 
mende bulunmaları. (2706) _....,,/. 

tekilde yürümesini temin etmesi Bunun haricinde cephede hı11bir VAPURLARI mılc aksıne çıktı. Ve ikı takım da devre için kendiliğinden uzatıl-
birtakım açıkı:özlerln balkı soy: değışiklik yoktur. sert bir oyun tarzı tatbik etmiye m:ş o0lacaktır. 
masına miıni olacak kat'i tedbir- Atina, 13 (A.A.) - Yunanistan- • başladılar. Dördü.ncü madde şudur: 1 f } 1 
leri almasıdır. Bu gibilere karsı dak.i İngiliz kuvvetleri umumi ka- KIZIL DENiZE On ikinci dakikada Salim İstan- İşbu pakt mümkün olduğu ka- stanbul Vakıflar Direktörlüğü ilan ar 
Örfi İdare kanunlarını tatbik et- rargahının tebLği: bulspor müdafaasının duralamasın dar çabuk tasdik edilecektir. Mu- :f 
m•k en iyi çaredir vo zannederiz İngiliz bombardıman tayyareleri Gönderiliyor dan istifade ederek üçüncü golü de sBddak nüshalar, kezalik en yak•n Şehremininde Guraba Hastahonesınin Bahtcslndc keşi! bedeli 14~.,,,.ı; 
ki Örfi İdare, bu ı:<bi vaziyetlrr Manast:r mıntakasmda bulunan yaptı. Ve nıa\ ta gittikçe tatsızla-1 bir zamanda, Tokyoda teati edile- olan 340 metre murabbaı Beton yol inşosı atık ck!iltmeye konmu~tµr. (}' 
için ilan edilmi•tir. Diğer taraftan Alman motörlü kafilelPrine mu- (Baş taralı ı inci sayfad:ı) şarak (3-1) Galatasaraym galibi- cekt:r natı muvakkate 109 lira 65 kurJştur. Bu gihi ~ıerı yapmış olduktar~ef 
Anadoluya geçenlerin ev kontrat- vaffakıyetle hücum etmışlcrdir. yetile bitti. Muahede Molot.of'la Matsuoka vesikası olan müteahh.dler Fenni pr. na"1e. E!mltmcsı ,.e muka\'• !c 1" 

y 11 . b 1 nunlyetle yapacaklardır. Fakat bu- F b h B 'k ni almak için ist.aııbul vakıflar Ba, nild ;rltiğü ba nimarhğına h r gno ıl 
lan me•elesi de halledilmelidir. o ara ısa et er vaki olmuş ve nu Amerika bayrağından ziyade ener a çe- C§l taf ve Japonyanın Moskova Büvük den ron.-:ı nı.uacaatları, Eksiltır.rye g; mel< i".n d. 2.; Ni•.:ı/911 •• at ıeıl 

Hükumet te<kilıitı da, halk da arabalar tahrip ed;lmi,tir. Danimarka bayrağı altında yap- Maça başlamadan evvel herkes- Elçi<i 'J'atrkava taraflarından im- İstanbul Ynkıfür başm!ldili:lüğü llınle ,.e müzayeı'c kofI' y ııuna gd';'s) 
bu im tihanı muvaffakıyetle ver- Diğer bir lngiliz hava filosı.ı Av- tc bir merak vardı: Acaba Fener zalanmıstır. (28" 

mak istemektedir. Amerika Birle-
m.iye çahşmalıdular, lonya limanı yakininde bir ka!i- geçen seferki neticeyi telafi ede- Moskova, 13 (A.A.) - Japonya , 

1 b 1 şik Devletleri salahiyettar makam- 1 
Abl'dı'n DAVER eyi bom a am~tır. bilecek mi? hariciye nazırı Matsuoka burada k ı · ı · f ı er 

Yu''AN T İ"İ lan, mürettebatı kullanmak arzu- M t t rı oı ız ayy"'re •' ı EBL u Oyuna büyük bir sür'atle baş- birhafta kaldıktan sonra m&nalli acar } aa ı , , Q I 
At. 13 AA) sundadır. Çünkü bu mürettebat, d T • Amerika hava ku- ma, ( .. - Yunan ordu- landı. Her iki takım a ilk anlarda 1saatle 17,55 tc okyoya hareket et- . 10Jı ıP 

lan başkumandanlığ·nın dün ak- Danimarka vapurlarında bulunan biribirlerini denediler. rnB-d mfy .miştir. Budapc0te, 13 (A.A.) - .Macar Genr' \tiaş tarafı 1 •h<ı ' 11 • ,,.J1!' 
d d d• k" dıesel rr.otörlcrini kullanmakta A- 1 ) bl'ğ' 1 walch<ren adazındak top "' ~• man anı e 1 ı: am ncı;redilen 170 numaralı teb. biril:ıirlerini deniyor ar.. Matsuo'kan·r, tren; bir saat evvel kın·mayının te 1 " • ~ ı 

lig-i: merlkan bahriyclilerinden daha Kı alanımı: tl.ıun lıudud boyonca dil;; ıle a<kc::ler ·z rl c mıtralşoı ' 
(Ho, tarafı 1 inci sayfad ı) İkinci dakikada Fener bir frikik hareket edecek iken Sovyet - Ja- manın tahkimat mıntak•sını delmişler ~ıbıışfır Zcute d'da rıhtıma .r"". 

Amerlkada gerek İngillA!rede der- İki ceplıenın mı·htelif noktala- mütehassıstır, Bu meselenin tefer- kazandı. Fikretin bi_r şütü direkleri pon paktının imzası merasimi ile ve bGleyc k,jar Bor.nya müschcslndc bL ,aşe g ,,1; ı b<Jn bal nm•ıu,~,; 
hal kullanılabilmesidir. rında mahdut temas harekatı vu- ::•atının ıx:-k yakında hallcdılece- sıyırarak avut.. Ilk dakikalarda son formaliteler yüzünden geri Darda mevkh ile Tuna ve Tisz:ı arasın- bornbardıma" tayyare bu ııar 

Tayyarecilik h usunda inıiltere kua gelmiştir. gı sanılmaktadır. sarı J1icivertlilcrin hakim oynadık- kalmıştır. da Zombors ve Szabadka ~ehirl<rini Jonmeı,l!ztir. en•"p ~ 
ile A rlk ı:, b 1 in . A 'k 1 . . K ld . . . . 1 ı 1 1 ·d . 5ahıl muhafaza """ ne r:ı J9 mc "'n .r ı: er e kar,ı Atına, 13 (A.A.) _ Atina rad- merı an geır.ı erının ızı en:- !arı gözükQyor. Beşıncı dakikada 'Tr' v0. 13 (A.A.) - Ja on baş- ışga em ş 01 ''.· .· . k ., . d vareler F<eamp bL nu y;u ın~ 11"~,, 
bıtblr sırları yoktur. .. , h t d b'lrn l .. · , . . . ... .. . . . . Kıtalar.mız, ılcıı hare ewerıne e· ., ' b ,...-,. 

Geııer.l Arııold hava Ma~ıı yosu, dun ak{am,. harp .vaziyeti ze .. se)~ a e. ~ ı, e en. ı~ı:ı oaş- Nıyazinın S1kı bır. şu.u yı~7 avut.. vekılı Pren~ Konoye bır beyanna- vanı eylemektedir. . . . . du~man iaşe vapu:.ın bon1 « . .,-
Porıaı ve vısmareşaı sıessor ile 16_ ha"kında aşag:dakı taıoilab ver- 1 muddeıumuının.n ;ı;anunı kararını Fener tazyıkı gıt!ikçe tesırını art- mene retmıştır. Bu beyanna,.,..ede SIRP TAYYARELERINJN FAALJYETII etmışler<hr. Dır ta)Y • bir k. _,,, 
rüştOğ(lnü söyledikıen sonra sözle- miştir: vermesi icap ettlği tahmin olun- !ırıyor .. Naci eğer iki metreden t.o- deniliyor ki: Budapqtc, 13 (A.A.) - Hava muda- fundan dun nem!~t':". ıınoıl l'~ı 
rıne ıöyle devam etmiştir· Umumiyet itibarile, •mağlılp e- maktadır. Fakat, Amerikan gemi- pu dışarıya atmasaydı sarı lacivert Japon hükumeti, Almanya ve faa kunıan.danlığının tcbHği: .. ·~ ;-,~~h~;~~~~;'Y•~ 1 ~ı1 r~' u~cr;11 ',ı;r 
Müşahade ve şahsı temas yolu ile d'lm Al hl k I . k • f 1.1 l · h t 1.1 1. · t kl d' İt l .1 .. 1.. kt kd , ki Sı•r ke•ı! tayyaculerı biltun gun tek- , • f 

ilk elden !r•.y••atı maıu·mat alaca•ı- ı ez. man zır ı ollar! ne~ f!rı. anunı orma _ e erm seya a ı er ga ıp vazıye c gcçec(' er ı. aya ı e uç u pa ı a e.me e il b• L d d \..~ fanr ct•c i çc.k taarr..ı; i k('c: t"J r y ... ı ~ 
~ ~ d . . , B .1 t . . ~ .. d.. . m cen:.ı ı~u u u vvyunca ıy ~ . 1 T J!i.L 'f". 

mı timid ediyorum. re e Yunan mukavemetı ıle karşı-ıdevam ederken halledileceği dü ii- Bıraz sonra eşı.< aş ta mukabil lharbın butun unyaya sırayet et- bulunmuıtardır. S:cged mıntakasmda·rl:r, B•r t.cvnye f, osıı ·~,.;r 
İng•Jt.,,e ile Amerika arasında da laş1rnşlarsa, muvaffak.yetsizLğe nülcre'k, hemen yola çıkacaklar- akınlara başladı. Fenerliler İstan- mesine mani olmak ve bu pakt Ja- bir tok Sırp bombardıman tayyuresi ı rneyda'lına ~"'k alç:ıkt:ın bır ,"~ .. l ~ 

ba mükemmel mOnakale vasıtalan uğrat•.lmışlardır. BLI Alman z.rhlı d•r Halen Afri:.aPın •ark sahıli ile bul şampiyonunun tehlikeli oyun-. ponyanın harici siyasetine b>r ıbômbalar "'"" !ır. . ~ıı~ıri Hang';;'la-'.t Pı mo~,~~erl 11" 
bulun<nasınızarurigörtiyorum . .Mu- kil . d' Y 1· . .. . ' ı l d'kk ti k d' 1 1 'h t k'l t k .. b" "k MACARISTA.NDA G!DAJ .MADDELERi e u unan uşn.;m ayy tır ,,,ı 
retıebatınııı.ın bir ınemlekcten diğer o arı. şım ı, esas unan ve. ngı- ticaret yapmakta olan Amerikan cu a_rını_ .. ' . a .. e mar e e ıy?r a:. mı v.er eş ı "'.'?e .. uzere uyu 1''İKDANI lanmış ve yangınlar çkanlr"ı )ı.:r•. 
memlekete g:,mek ı'r" bu k•d•r u- lız kuvvetlen t~raf:ndan tanzım ve 1 aemilerı'nden bı'r k· . 1 _ Yırmı ı.çuncu dakıkada Nıyazı- Şarb Asya sulhunıı temın eyle- Londnı 13 (A.A.) _ .Mookova rad~- Bere cıvarında da tep rıc ~. rJ' 

,L " "d f d·ı k . " .smının )O u u . 'b' b' .. , . d' • k h d k' im . ' . ,.. ·ı 1 .. t 1 t Dı er ı zun zamana muhtar olmam:.J.n ı•- ınu a aa e ı en mer e:ı: cephemız- t 1 k b ti b ,1 ııın bomba gı ı ır şu,u ıregin üs me ususun a ·ı sarsı az azını- su, Dudopeşte'de büyük bir gıda! mad- mı rn YO< • cşı • ı mış ır · ' ~ 
' - ~ l h ı· deci' ta ı aca ve u sure e u gem. er, . . k F b .. 1 ·1· '" filomuz bu topları su " O zımdır. Bunun için de hava seferle- e temas a.ın T. Bu, Almanla- . ,. . . lıinden gerıye açıyor. ener ah- ni hundan bir muddet evve ı an dele•· kıtl:ı;ı başlamış olduğunu bildir- , . 1 . 10 

ri kolaylıklarını arttırmalı: icabede- r,n muJ::ar~be vermek mecburiye- ıPort-Saıd m cenı>bundakı Mısırlı- çenin bugün biraz r,ansı da yok. etmişti. mektedir Radyo, bu son günlerde at ze~rouck d.1 1 yecek depo"' "" 
celı:t' · · ] gı'debil kt' eti s:ırliJatının mühim miktarda art- edıhnıştlr. ..,.r< -'' ır.> tınd" kalacagı çok kuvvetli bir du- nan arına ece ır. Devrenin sonlarına doğru Be,'k- Şu cihet aşikardır ki, böyle bir ld . - .

1
• 1rn· " Bu .ııcce bombardıman ıoır .ı."~, 

Bu ıon nokta htıkkmd it dl t k'l kted. . . ... .. .. f . . J mı.ş o ;.ıgunu ı ave e ı.şı..ır. t dcnıf ,ı., • en s:ne var eş ı etme ır. ALMANLARIN IDDIALARI •aşın ağır bastıı;ını goruyoruz. Hak j hede e erışmek ıçln aponya ve ÜSKÜP RADYOSU fena lı<ıv•Y• r~ı:" en, Bres nıı.I•"' ı' 
bir sual sorulan Gener:ıı Arnold h.ı- Atina, 13 (A.A.) - Umumi em- B 

1
. 

13 
(AA) y . kının bir şütü direkleri sıyırarak Sovyetler Birliğinin, Uzak Şarkta Sofya, (A.A.) - Ofi Fr:ıns12 ajansı ne .hileumlarına d'!Yam. ile~ıı• fı"d 

\•a seferleri için Amerikanın elin- . . . . . er ın, . . - an resm1 . . . . . . LOrıent'da blr de.n;zaltı uS! iı1- -~ 
deki vasıtaları arttırmas ı ve İneit- nıyet nezarelının teblığı: 1 k ·naktan bildirilmi ti . gerı kaçıyor. Fakat bıraz sonra Fe-

1 
komru olan bu ıkı memleketin a- blldorıyor: . w lfl bomba"d• an tayyarcıeti" ,-6". 

ıereye teşmil etme;! mümkiln oldu- Sabahın ilk saatlerinde, Alman. aA) 
1 

h"k" t' ş r.Am ner müdafaası lüzumsuz bir pe- ralarındakl sulh ve dostluk müna· ü11•1
·kubd radyostu dündetnedbelr!_ Bt.ulgar lı~ üssü ola~ ~erignRc ııav• "'c'~t •: 

t 1 . . . . . . . man u ume ının erıkan .. .. . . .. 1 mı ra yo pos asına rap ı mış ır. ... . ı..orı Ll" 
tunu oylemi;; ve şöyle demiştir: ayyare erı, . b:rıbı:ını takıp eden , . : ; .. ,. . naltı yapıyor. Hakkının şutu ve ı s~betlerını _devamlı te~eller uze- AJ ,., da bonıb~rdını::n edilml;tır. ,, (ıJ ~ 

•Butün Amerika barp mıntaka- dalgalar halınde Pıre mıntakasına gem.1e;ın.n b.taraflık h~kumlerı· gol.. r:nde takvıye etmelerı ve bu su- man reSffi} Mc:ıı;nac ~a buylik yangın\ b" ! 
!arı bakkc~daki konurJar ve nizam- hücum etmişlerdir. Şehrin halkla ne aykırı olarak K.zıldenıze gınne- Ff'nerbahçe hemen hücuma geç- retle mezkür paktın mefhumunu görulmüştur. B~r tayya~..m• ,. . . . . ,. . . . . . , . . bl•"' • •• harelraundan donmemlı;tir. ~ 
ııamelerıe bakh bulunmaktadır. Bu m~skun ~ahallerıne bombalar düş lerıne ka~ı nasıl. h~reket edeceg; tı. Lakın muhacımler;nın bılgısiz tarsın eylemelerı esastır. te ıgıne gore _ . : 
•aı:iyeti karşılayarak bir çare bul- muş ve sıvil halk arasında 20 kişi ıhenuz maıum değıldır. Berlın sıya- oyunları netice almalarına mani.. Beyannamede, Japonya ile Sov- Kaclıköv icar memurlotııııd"" ;~ 
mak mecburiyetindeyiz.> f l . . f d ) " sjV.JY 
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ölmüş, 40 kişi yaralanmıştır. Bir •l mahfillerinde Roosevelt'in Bir- Nihayet devrenin bitmesine bir yeller Birliği arasında bir bitaraf- (6aş tara ı ıncı say • n Dairemizin 9401375 No. lu d0 çe>"'. 
çok ev hasara uğramıştır. Pire ci- le;ik Amerika harp malzerr.es-inin dakika kala Naimin isabetli bir or- lık paktının aktedildiği bildiri!- dia havalisinde düşmanın kıtaları mahçuz olup bu kerre par•Y0

931 rl'( 
varında ve Eleusis'de muhrelif muharip devletlere değil, bitaraf tasını Niyazi ek gibi fırlayarak ağ- diklen sonra şöyle denilmektedir: ile müsademeler olmuştur. mesine karar verile~ bir ade~d1° 1' 
noktalara da bombalar atılmış, fa- olan :Mısıra teslim edileceği hak- !ara taktı ve devre de böylece Kanaatimiz şudur ki, bu pakt ALMAN TEBLİGİ deli 6 lambal~ Phllip• m•_r~ı';,,,8 sı ,~~~ 
kat hasar ve zayiatı mucip olma- kı d k'b t t' 'k t J'kk' d'I (1-1) berabere bitli. Japon,·a ile Sov,·etler Birli"' ara- Berlin, 13 (A.A.) - Alman baş klnesL-ıın blrınd açık aıt. _ J3 Ji.• ..ı n a ı eyana ı ıpı e a ı e , - " , 6' 941 Çar1ıtmba günu saat 1. ır· " 
mıştır. mektedir. Muhariplere nakledile- İkinci devreye her iki takımın sındaki münasebetlerde yeni bir kumandanlığı. tebliğ ediyor: .. d 1 d 1 a edilccckt eı' 4' 

B k Al t 1 · P l d b be b' ' •t k d kt d" Ih" İ'-1 Alm ku tl · 13 vun e çarşı çın e er ham'" _,., aş a man ayyare erı, re •cği evvelden malüm olan harp a era re ır vazıye. e çı ma- evre acaca ır ve unya su u- "' yan ve an vve erı ~rttırmada mahı;u: eşya mu ııul"ı.-· 11 
mıntakasına ve diğer yerlere, pa- malzemesinin bitaraf memleketle- !arı oyuna başka bir heyecan ver- nün 1curulrnasınm tacil ine pek zi· nisanda Tobruku geçerek Bardiya- ğcrinln yüzde yetmiş besini 7"' ~· 
raşütle miknatisli mayinler at- misti. Acaba kim kazanacak? yade yardım ede~ktir. Paktın iki yı işgal et.miŞlerdir. takdirde ikinci açık arıtırrn•~.,,ııc,.,, 

re tC'Slimlnin bitarafl.k kanununa · er ve ~ 
mıştır. Oyuna yine büyük bir hızla baş- memleket arasında muallakta bu- Londra, 13 (A.A) - General C;;rşamba ı:Unü aynı 1 n1er1"' 

'.llugayir olduğu Amerikada hatır· ı k fu'la ıırttır•nın ı 
Alçaktan uçan bir İtalyan tay- !anıyor. Br~iktaş kalesi daho ilk lunan muhtelif meselelerin müs- Carton de Wiart'ın tayyare ile pı ~r• en 1 ktır ,<J 

· b. latıldıg· ı zaman, Roosevelt'in mv·1- t lesı icro kı ınacn · "''' j yaresı, Gar ı More :mıntakasında anbrda bir tehl'ke g_eçirdi. Meh- bet ye seri bir tarzda halline esas Orta Şarka seyahat yaparken tal- T 11 la:ııar~ mua.•.Y•" ı;ün' ır.<"' 
bir koyun sürüsünü mitralyöz ate- i<ül vaziyette kaldıi!ı beyan c-lil- met Alinin arka arkaya iki Mfis teşkil edeceğinde hıç bir süphe- yan''.trın eline esir dü~müş old:ığu 1 na:aıfı; ~ .,.,,,, bıu.,,.,DJt cra 
..;..,. tutmustur. .r.' kted;ı;. kurtarışını görüyoruz. rniz yoktur bildirlmektedir, r•.ına urac aUarı. 


