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Alman· 
Tagoslaw 

llarlll 
Belgrad dün 

iki defa 
bombalandı 

Almanlar Strum• 
vatllaincle lnglliz 

kuvv•tleril• 
'91'RM ettHw - _/, 

ti1R1z1ir v.;11111 _. 
amttlri 111isat111 

tutllltl ıtlillr 

Berlin • (AA.) - •· N. B. $a 
IUıa . blldiriwtfine . pe. Alman 

-.va kuvvetllri Mı·=~ laVJa18. kaql harekMe 
d.ir. Muharebe tayyare e lt\ı -
bıardan İnürekkeb kuvvetli haff 
filoları,~ tayyare mayclan 
lanna n ulwri ehemmiyeti haiz 
dil• muhtelif hedeftere Mlcum 
etınifierdir. 

D. N. B. ajansına plen ilk ha
berlere f6re, Alman taY}'81'9Clleri 
Belırad üzeriae yaptıkları akın -
laroa fevkallde muvaffaldyetler 
bzanıruşlardır. Şehir civarwla '"1 
lunan tayyare meydanlarlle kıfla
lar 'Ye bu me)"llllda muhafız alayı 
kışlası müeslir surette bombardı
man edilmi~tir. 10 dÜfDlan tayya
resi du" '' rülmn .. tür. ~!.w,h ikiaıci alan A\m b- Y .... .,. i1ıl Y•....W.m _..._.. turra ... swı...- n Y..-. 

.... ......._. teceumii .,...,ble._ stilt..tr harita 

Alman· 
YanaD 
llarlll 

Etenler mevzilerini 
sıkı bir surette 

muhafaza ·ediyorlar 
Alman ajansı Elen/erin 

,~ıf9'9 ... ...-.. ıiddetli bir mukavemet 
gösterdiklerini 

bildiriyor 

Bitüa Y-anaDi.,teeda 
vatanperverane 

tezahürler yapıldı 

Fiab S kurut 

B.din, 6 (AA.) - D. N. B.: 

Alman hava kuvvetleri, öaleckn • 'il ••b nasd s ti s· ı· ...-• 1 Yı l ~ ~'::u~~üt~ ~: lnglllzler ~--~ ovye er ır ıgı ugos avyaya 
et!7!.en:b~: dlJor•-.- •·1 UAn edildi 'I siyasetinde bir . Amerikan 
etrnifd ... - A Balkanlardaki 
~ v..-.~ . h b. ·ık . - dönüm noktası mı? gardımı 

Sofya 6 (A.A.) - · Emin bir " .h . db. 1 . yenı ar ın 1 Alına va Belgrada 
membadan alınan haberlere göre 1 tıyan le ır erı gününde vaziyet • . ~ndra 8 (AA). - İngiliz da- Vllfİnaton. 6 (AA.) _ Mu ... _ 
İll,(iliz kuvvetleri Yu1'oslav hava · . ı t ı hılı~ nazın M mso Alınan lüna iJ LI-L--! 

kuvvetleri tesisetını tesellüm et - kı· d ld k Yazaı: H. Emir Erkilıt varı en no a ar nın Yugoslavya;a ha~ illru hr=: "!~odii~e 0;-·A:ı:= 
nıişl~ir. İlk İngiliz tayyare}~ . va ın e a 1 " Din, Pazar .Unil. ..ı..ı... - ~ı:nda fikirlerini fÖYle ifade etmiı Aden körfezile Kızıldenizi vhult 
şimdiden Y11g09lavyaya telmİf mib el ltal . t .. LLls-- tır: mıntakaian» üte.inden çıkarac:aia 
bulunmaktadır. at S denl:teri ver yn J&ll r.m ...aı..--JODUD• Olan şey bekleniyordu. Bu an- bildirilmekM<lir. Bu tedbir AllWli-

ı..z Wle ..... · «A""-'• JBn)'Gıl• ~· leden ile YusoalaYJ& T• Y- daı ccV&,.na anlapnalan mu- cak bir zaman metelesi idi. k11n vapunanna Portaai<k bd.r 
Roma, 6 (A.A) - Ofi: ,.,._, ıwtl.ı.rt.ı lwar6 et- =:.~:: 'Y:~~ alWnce Sellaik Yuıoelav Moniaon, Yugoslavya ile Sov- aitmıek imklrunı verecektir Ye '-

•onda tmM. ~ ~a "~icia ...A mecbllri)'etiJ• :ra ile olan ~ut ı.ududu, e-. olal.ilecekti• deniliyor yetler Bll"llji arasındaki ademi te 11Utetle Y usoaluyaya Ameriba 
Atman "'9 lft;riliz lni""9tlen ara- L-...J.;.. ___ a. ... iN memleUtin -'-al bata- (Devemı 3 üncü aayfada.) (Det1am.ı J üncü ıaırlada) 

de vuk-. ırelnü,etr. ~·> ..... N B · · ... "- eaarns ...4'a mahdud l»ir mıntakaya Berliıi 8 (A.A.) - D. . . a]an 

Benin 8 (AA) - D. N. B.: LoJMira 8 <A:-A> - ~~ajan Rmii.,.!1!=hr~e1akBuat~~::aAj: • =yor~üıcam.ti Berlindeki 
Alınan savaş tayyareleri TUna 8Uiın diplomatik muhamn yuı • --..... - •--~ aL -....... ---~tine ........ .,..:ı.ı.1• nota 

tnıntakuında d6'man kıtaatı nak yor: • man ordvlannın 6ileaı itlrali ~ w.uao• -1.ac• ~·WIA 
leden bir trene muvaffakiyetle hi1 .Hitı~ •. yeniden bir darbe indir- tında bulunduklan için Yteo.. yı :~~: +--:ı•-re ı'le. Fransa 
'Wll etmiı!erdir. Alman tayyare - mış ve ıtıyadına aadık kalarak en layYa hu ordular tata&ndan 6' ~·••u.,,... "IK' """ 
rinden atılan bombalar tam isabet ~tıfa vul"JDUftlır. Httler, Yuna _ cİbett• Jl.ata olunmUf Wr n- ııın harb ilin ettikleri ıfindenberi 
le hedefe ilabet ederek mnteaddid ıustaada ve ,l'ugodavyada hasmı- • ....._JlinDiltir ibtUifıo nıuharib memleketler ara 
vagonları ve demiryolunu tahrlb lannı hazır bulaçaktır. Bq if, Hit '(Atfcan ·•Yt• 1 ıtıwtı 4 te &iilne münhaaır ve bilhaua Bal -
etmiştir. ~· __.!..'.( A~rkuı~~aavta~~7~ri~· tu~n~f~cla~)~~~~~~===~~~--~(~Dev:.:.:crmı:,:~=._:J~i~nri;.::..:::""':!!.:j•=d=a!._) 
ş.la 4h• ~7hMr... • hb• Arnivudlukta 
Bertin 1 (A.A.) - D. N. B.: h b • 
Resmen bfldirlldiline J(()re Yu- songD . mu are esı 
(~ 3 1itıei sayfa&.) 

"Ulus un 
" bugUnkU 

başmakalesi 
Ankara. 6 (Hu.smi) - Ulus 

yarın bqstltwıunaa cBalkanlar 
muharebesi başl~ır> başlı
lı altında Falih Rıfkı Atayın 
makalesini neşretmektedir. Fa
lih Rıfkı Atay bu makaleıinde 
Balkanlar vaziyetinin bir ta -
rihçe ve tahlilini yaptıktan 
sonra ezcümle dem ittir ki: 

cMihver için bq yaz bir ~y 
yapmak lhımdı. Bu şey İngi
liz adalarına yapılmaz hale 
geldi~i içindir ki bu harbin 
lı:at'i neticesi üzerinde asla 
müessir olmasa bile Mihver 
ordularına bir meşguliyet sa -
hası bulmak ve bu fırsatla İ
talyayı bir inhilllden müm -
kün mertebe kurtarmağa çalış
mak icab etmiştir. 

Haıt> hareketlerinin fbkip-
fını bekliyelim.• . . 

(Devamı 3 üncü sayfada)' 

Dunku lillt kuma m!Çları 

Beşiktaş ve 1. Spor 
galib geldiler 

Her iki oyun da çok hızlı ve sert bir ıekilde 
devam etti. l.Sporlula~ 2ene güzel oynadılar 

c .................. _ ........... .., ..... 
Düıı Şeref Stadında Mlllt Kilme kuında miMfir takım :ilk ~ 

~çlannm ikinci haftaaı OJ\ldft yi yaralıll. Bunda. kurtulua Nn &. 
yapılmŞltır. yahWar derhal rakib aaha)'a indilec. 

Çolc he~anh ve sü:ıel ııeçen bu Birbirini taJdb ~on lltanbulmıpM 
kar11lqmalann tafailltını blldirqo. hüıicumlan aol açıııın fena oyuu 
nas: yüzünden neticesiz kılıyordu. Sü -

1 Spo 1 O • O ~ l.tanbulapor. aluncı bu. . r • 8"11rspor bnda 20 nci dalcak&da Müken-
Karpbkb hücumlarla haıhyan de sakatlanarak on kiti kalmıJll: 

J~uabul.por - Demiıwpor mü.aba -1 (Arkası fl'Jlfn. 7 IÜNR 1 _, 
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2 Sayfa SON POSTA 

Hergün ' Resimli Jll&kale ı ;;;;; Büyük fırtına .. 

Büyük za1Jlanlara 
Mahsus ruh temizliği 

"-. Muhittta Blrren _J 

B iz içinde olduğumuz ve bü
tün had.isclcrini içimize kat.. 

ıre katre naklettiğimiz için yqaclıiı. 
mız devrin azametini anlıyamayız. 
Daima bir «tarih fırtınası» diye tav
aif ettiğim bugünkü büyük mücade. 
lenin, milletler ve cemiyetlcı için 
haiz okluğu fevkalade ehemmiyeti 
iı:ah etmek, hellci koskoca biı cil
din eayfalan arasına ancak sığabi
lir. Büyük bir zaman içindeyiz ve 
büyük jmti~nlar geçiron mille'tler 
gıbi. biz de ha<lisat aleminin eşiğin
de bulunuyoruz. Hiçbir şey henüz 
belli değildir: Her türlü tehlike 
vardır da diyebiliriz. hiçbir tehlike 
yôbur demcık te mümkündür. Her 
~Y bize baikar ve bize tabidir. Ha
yır da, tar de, bize, her yerden ev
vel, gene ancak bizden gelir. 

Yaşamak isteyen milletl~r. bö~ 
büyük zamanlan. büyük bir ruh te. 
mizliği ile karıılamaya mecburdur
lar: başka bir ifade ile, ancak böy
le bir ruh temizliğini anlıyan ve onu 
yapmaya muvaffak olan milledcr. 
dir ki böyle badireleri selametle 
atlatabilirl:cT. Öteki milletler, küçük 
ruhlu, çirkin duygulu, günahkar 
hayatb kütlelez. zamanm fırtınası 
içinde d'al~lar ausma kanpnaya 
m.ıhkllındtırlar. 

Fraoaız içtimaiyatcısı La Brujere f(iyle dcmi,Ur: 

- «Şüpheli bir ite giri'"1ek. te hlikıe1i ise, o işde bir büyijğün suc; 
ortağı olmak hiisbütün tehlikelidir. Büyiit olan ortak. itin içinden 

sıyrıln-, ceza çift lı:atlı olarak küçük ortağın üzerine yüklenir. ......... ....,_,_ ............ ._... ......... --·-

Yükadc mevki aahibi olandnn hiç bir garaz ve ivaz mukabiü ol
makc:ı:ın lutuf gönnek mümkündür, fa'kat bu lutuf büyijk ikramiye
ye benzer, binde bir kiJiye d~~er. wnum~ kaid'e, sigortalı kaide in-
8&Jlln iyi !§de ve kötü i§de daima kendi ayannda bulunanlar ile mü
nasebete giripnesidir. .............. -...................... -..----·-··---···--------· --

Hemen hergün diyoruz ld, bu J N d 
vultuat karpımda bize milli bir bir- acques orman 
lilı: liz.ımdır. Evet bu lazımdır. Fa-
kat, l:ıu nt111I bir birlik olmalıdır ki 
bize her ihtim.ıcle ve her hadise ( J A K N O R M A N ) 
kaJ"§ISUlÔa aclimet getirsin~ &gün 

c1e. "birkaç ttdime ile, bu aua1c ce- Yazan : Halid Ziya Uşakhgil 
vah vcrccejim. * Soba yandığı zaman odunlar ne oluyor? Bir Ki•b dolablannın raflan önün- oe Parisin en mühim eahnelcrinden 

Milli birliğin birinci §&Ttl ıuh t~- mum yandığı zaman, bpkı odun gibi ortadan d~L~L uzun . ~dr. bugün biri olan Gymnaac..d.a ~ı:un müd
miziğidir. Bu temizliği yapmak i- k b } •• _ .. •• banaoluı~calc bir p.ır aradım ve det tem.illeri dlcvam eden bu eser 
çin. yüzf.erim.izi milletin varlık ka.. ay o uyor, mu111 busbutün mu yok oluyor? gözlcrjıne ilişen bir cildin ka?Jlaın.. 1*.men bütün vilayetlıeri de dola-
besine çevirerek., kendi kcndiıniu F da fevaldruf ederde tereddüde düt- ;arak ar.tık laınclisini memleketin 
bir ist:iğnlka dalmamız lazımdır. F:~:~. =~ir ha1'1H"Ct _ 60 de- medıon onu çektim. Bundan evvel en çok sevilen temap. ln!lhanirlerj 
Milli selameti, milli emniyet:, milli yazılan makalede Fraruıızlann siyah ai"uına geçirmiş oldu. 
__ cah v·· -adeb· her tü""rlu·· f• .. dı4 .. _ rccelik Dir sıcaklık - kar§ISJncla ko. · ~- 1 1-"--'-t Bund' ah _ı_ ff 
l'eI ..... - .... ..... laycacık yanan k~~vi bir mad;.. pın.11: mıeşgu o ~ an ve onun, an sonra s neuc muva a-
lamet, emniyet, refah v.ç- aaadet dlcd" ha,yatla"ı beşeriyetten tik&inen k:a- kiyet?cri tevali etti: En mühim sah. 
duygularının üstünde tutmaktan .i- F:~er buluaur bulunmaz. ~ ranhk felsefesinde buınalc:ltlttan son.. ID~de temaşa mevki.ine konulan 
baret olan bu ruh temizliği. evvela, ritler ~n bundan iyi ve bundan ra ka1'8 bulutlar altında. melal ve- eserleri aruında pek güzel bir mud-
blııi blrbirimiuı daha fazla yakla~ münasib bir madde olamayacağı ren yağmuy şağnaklarında tıt:ut"" pike olan Lca Petits Marmites - Kü.. 
:tuacak, daha fazla bağlıyacak ve söylendi. Fakat, fU çoğu.rnttzun ha· ~ ~ bir SJk ormenda katra.n d'u.. Ç'uk bcncereler, Eski dostlar, Baba 
kaynatacak bir sevgi kaynağı olur. manlanru teneffüs ederek okamm~ ve lazı Blckson, Mr. et Mme. Du-
Bu sevgi tle biz, birbirimize bağlı trrladığımız lurm~ beşi\ flosforlu I ~ ciğerlerime, neşat ve n~e Vet"ecek gazon ve nihayet Theatre franr .. is-

k.ibritlcr de, bizim bugün ıkuHan· • / ,..... 
okluğumuı:u daha \yi duyarız. Bir- serin ve ta:te bir hava ihtiyacını bu dte oynatılarak muharriritı namını 

ak._ d k n$lk.ta olduğumuz kibritlere .naza- ~-.....~ ~.'>' d bul ,_ birimizin h xına tecavüz en or- L b · , şair "e acağıma ıı.anaat ettim, ve en yüksek §Cihret derecelerine çık-
kanz; isr.a.ftan kaç.arız; haram ye. ra.n, ner akımdan kötü ve i~ ya- kitab.ı:n.t ikanştmrk.en ondan gençli- mağa hizmet eden L'Amiral mud-

ramaz şeylerdi. mekten istikrah ederiz. Birbirimizin ğı.mden kahnış hauralardan c.en hikeııi, ve bunlardan sonra da cd-Çü .. 'lci.i: Bu foıforlu kibritler heT 
aleyhinde eöyleıne'.kt~ dedikodu_. şcydıen önce fevkalade zıehirli idi- _ bir n-cfcsle muattar bir vadiye çık- nancın tatlılığı» ve «Unutulmaz• 
dan içtinab edıeriz. Birbirlerimizin Ier; nniyon, en ulak bir temasla 

1 

mış oldum. mudhikt!leri ıtezkar edilmeğe değer. 
fikirlerine hürmet etmeği, fakat bü- gayet çabuk yanıyorlardı. Mesela ve Heliyum tesmiye deilen bir mad- Jacques Normand en sevgili şa.. Bu eserleri bizde Türk sahDCsi için 
tün fikirleri hep temiz ruhlu vatan- bu kibritleri yakmak için, duvara, de kullanılmaktadır. Helyomımı en fr)erimden biriydi, ne zaman ben de çalı~n1ann dikkat nazarına anede
daşlarcfan mürdtkeb bir millet ha- hatta elhlseye, ay,akkabının altıına büyük hususiyeti yanmaması vo fütura kapıl~ hayat,ın şiirlerini rim. Ekserisi manzum olan bu te
yatmın hürriyet ve istiklalini temin şöyle hafifçe sürtmek kUfi idi. Bun- bundan ötürü de tehlikesiz oluşu- ihtizaza getirerek inşirah veren ha- ma~ eserleri taravetinden hiç kay. 
gayıesinc eevk.eyledıeğj kendimizo dan mlaada bu 1'ibritler yandıktan dur, vayı onda ve onun gibilerde bulur- htetme~lerdir. 
vazife biliriz. Bütün bunlarla bcra- dum. O, zamamnın şairleri içinde Şairin. §iir mecmualan, roman-
ber bir yerine iki çalışmak ta mıı- sonra g~yet fe~a bir de ~oku neşre- Soba yandıg"'ı zaman ön Mfta bu'lunanlar arasında değil. lan .. ı..::Auk hikayeleri, huslLllİle mo-

&erle-l\d1. Kilmt çaJc1ldıgı zaman. d ,A~ 
kaddes bir borçtur. Toprakta. fal>. şiddetli sesler çıkanr, kibrit parra- odunlar ne oluyor ?. di, <!aha zjya e mütevazi' sayılan nologueJarı, ve muhtelif gazeteler-
rilcacla, yanha.ncdc, hülasa, bir mil- " bir mıcv:kidle idi. Bu makaleler ailsi· iıe mecmualarda mütenevvi maika-
letin ınüşterdt ~~ demek olan her c~an lür bombacıklar gibi et- Soğuk bir kış eüni.i kendinizi biT lesinin tamam addolunabilmesi için leleri pek -dolgun bir yekun teşkil 
ay sahasında çalışma kuvvetimizi ra s·~ı!.ra b. l b" k h 1 köy evinde farzediııizl. Köylü dayu. kendilerinden biraz sonra bahset- eder. MeD8ur eserlerinden ulçinde 
a~· hadde çıkarmayı gaye edin. ütüdn Bı.mL~brn. l ırço .. !"'~ zurb~~ kocaman bir kucak karlı meııe odu.. mek medx.ıriyetin<le bulunacağım bulımduğwnuz alem», «Madama 

b k 'f . -1!- n var ı. u L1 r.ıt er yuzunaen, ır ·• • • • • Od l b ) k d '~ H d · m tC en üyü vazı ~mJZWI'. ok k"" .. k ukl h" l d'iv. • nı e ıçen gınyor. un arı, &o arnn şair er a ar, mesem parnıııııs.icn hikAyeler», « üzün en ııüruran. p. 
Fakat, bunur\la da bit~z: Bir- ç. . uçu çoc ar ze rr en ıgı gı· civarına yere koyuyor. Son" bunr :ıümresinden inşi"ab ederek symho~ ir mıeanuaların.d'en da «Kı~ güneşi•, 

birimiZ'C yardım etmclc te ruh temiz- bı. bırçok ta yangınlar Ç1kmıştır. 1 ·· "nddci k l "ilan v liske ve dccadent namilc tanılan uScrbcst serçeler», «Samimi gÖTÜ"-
Nmayct takriben bundan yetmiş bıı;nl n 1.~zen .. dar arı aı ege r 

liğinin birinci §8.rtıdır. Nerede biri.. ıl .. 'I k"b . l . d .1 ı e uzum gorme en, odunlan so- edebi mektebin piş:dar:alrı 'Ver- lıerıı kayda şayandır. 
b f lık - - k J,_ y oncc dsveç ı nt errn em en b · · ..ı ld r.._ı 1 · R- b d M il • • 'b" • ş d l miz için ir ena gorurse oraaa • d"k" t hl'k . k'b • I . d anın ıçıne uo uruyor. vuunlar 0 aıne, nru au , a arme gı ı ~ airm nazmı son erece se aset 

\ d 1:._ ük" il fj ltn 1 ? fi C 1 CSIZ 1 rıt eril !Ca k d L 1· vı • f d "h l h b f 1 hopnniz ona ~ tm""' ın e e z: cd"lcfi B k.b . I . b l d a ar .ırnvvet ı ve sag am kı, odanın simleri etra ın a ı at i e gö ret bo- ve cibilli ir zara ete mütemayiz-
Her türlü yardan, elimizde mevcud f 1f · .u dı .:ıt ebn!1 kaş arın a içini s.ia gibi bir meşe kok.usu ve.. rulanrun gürültüsü uğuldamış bir dk Manzumelerinin ekseri büyük 
imkanlar dahilinde. kayıasız, şart- os or yenne ıger ır ya ıcı ve ya yahud bir çam kok k l ' şahsiyet değildi; fakat, nasıl ta'bir bir şöhret kazanmış ve halk,n ezbe• 
sız, garezsiz ve ivazııız yardım. Bir dn~c~ ~bad.d,e ~ullfanılmbll.ktakdıkr. $im.. Odunlar sobanın ui:oo:~ ~~~da- cbne'li, onun da kendisine mahsu& rine geçmiştir. 

·ıı . ı...·· •• 1-·v .. - b" l"k k d ıKt Ki rıheraoe ena ır o u ne§· k t d L b"" ··ı~ b" • clk ·v: d'e ca ak b" h B 1 d •. li mı et..ın 1.1utun ugunu, ır ı · u re- d k-k·· t b l d .. 'b" d" yara , çı U' ayara&. uyu&. ır neşe ve p zı.,,;a na y ın ır şa - un ar an ınwnune vere m: 
. k lan l b 1 re en u ur u unma ıır:ı gı ı, ı- · · ..ıL I Od I . - .. d ~<>+- • b" h tınıi yapaca o unsur ar. un ar- v . 1._ d hT d _ı_v•ld' ıçın~ ıyanıyor ar. aya tat ı hır sıyeti var ı; ~""' marız ır ru un e· 

dır. Bunlar ise ancak, insanların za. gcrı 11;a ar .ze. 1 ır e a'Cgı ır. mc.aklı.k yayılıyor. Aradan bir ilci sm olarak işkıence iç.inde yaşamış 
man zaman kendi içlerinde yapa- Su nıçm yanmaz ? . saat geçtikten sonra sobanın için- olan mcıaı şainıe (liri hakiki çığı-
catdar bir nefis mürakabesile ve de bakacak olursa.ruz. o koca kucak nndan ayırarak bir uçuruma doğru 
bir ruh t~mizliği ile meydana çıkar. Birçok maddeler vardır ki çok odundan yalnız bir iki avuç kül kaL aürü'klcmcık istiyen berikiler arası-n-
insanlarda bu cevherler z.aten mev~ ısıtıld:ıklar zaman yanarlar. Bazı mış olduğunu farkcdersinizl. yerde. amda, bu ~airin inşirah veren ha. 
cuddur; fakat, günlük hayatın ihti- maddeler de vardır ki, çok ısıtmak sobanın önünde, odunlardan c:iökü- vasmda tevakkuf etmek istiyorum. 
rasları hazan onların karartır, telvis şöyle <lursun, ufak bir hararet 'kar. len karlann teşkil ettiği yaşhk ve su TeTC'Cil'lCi halinden buhsctmclde 
ed r. Ruh temizliği de i~e bunun sında parlayıverirlcr. lck.eleri olmasa, ~nsan bu odunlann başlıyalım: 
jçin lazımdır. Fakat bazı madd'eler de vardır içeri girdiğinden bile §Üph.e edecek. 1848 de Pariste doğdu, yetmiş 

ANAHTARLAR 
P~ ıeri temasi.le 

c:anlan.arak, 
İsteğimize göre itaatle, 
Bir narin çekmeceyi yahud bir 

ağır yazı nıasasıoı, 

Açıp kapayan, bu parlak küçük 
hiçlerin, 

Esrar vardır. 

* * ki ne kadar ısıtsanız yanmazlar. Peki, bir kucak odun ne oldu? yaşlanna kadar yaşadı, henüz yir-
İşte :milli birlik, ancak böyle te· işte su bu maddelerden biridir. Y:andı. mi bir yaşında iken hukuk imithan· Onlar bizim için. ~n çelanele. 

mhtenmiş bir ruh temeli üzerine Acaba su niçin yanmıyor? Kül Yanmak ne demek?. 1annda muvaffak olarak dava ve.. rin içinde, 
kurµlduğu zamandır ki kuvvetli, niçin yanmıyorsa su da ayni sebeb- Bu meseleyi incelemek lazım. k.alet:ine süluk etti, fakat hatb zu- Sakit ve karanlık mezarlar gıoi, 
heybetli, yenilmez ve yıkılmaz bjr den ötürü yanmıyor. Çünkü su bir Bir mum da yandığı zaman, tıpkı hur edince askerlik vazifesini ifaya Sevinçli yahud hüzünlü bütün 
kuvvet olur. Böyle birlik karşısında yanma neticesind'C ınıeydana gel-ı odun gibi, ortadan kaybolur. Aca- kostu. Sulhu müteakıb bütün faali- sevgili hatıralarırnw hıfzederler: 
hiçbir fabrika silahının kuvveti kafi miştir; külün. ~ir !~nma neticesinde ba m:um büsbütün mü yok oluyor, yıe.tlru edebiyata hasrederek §İİ.-, ro. KaybOlanlann mektublan, res" 
d \:>ildir. meydana gelı!fl gıbı. yoksa bize mi öyk geliyor?. man, monologue fyalnı:ı: bir kişi ta- simler. aziz yadigarlar, 

Bu bir ahlak temelidir; içtimai Suyun meydana g~imesi için ne. j Bunu anlamak için şöyle bir ~- rafıncfan inşad edilmeğe mahsus Ki eberiyet üzere bezgin bir 
tesanüd temelidir; siyasi b:rlik bu yi yakmak lazımdır~ • rübc yapalım: Madeni blr kafıkla manzum yahuıd mensur fıkralar] kalbde, 
temel üzerine kurulur. Bu zamanda Suyun meydana gelmesi için şu bir mum ablım, mumu yakalım ve tarzmclıa biribirini tala'b eden kitab- Mazinin uzaklatmat, fakat berrak 
siyasi aynl:ık, bilha!-&a bizim bugün. balonlarda• bıllanıl-.n ımüvellidül- biraz yü.kaekten olmak üzere üze- lar ne§?1Ctti. Bunlann büyük bir mu.. bir rüiyetini canlandırırlar. 
kü Tür:kiyem.izde hatıra bile gel- ma (hid:rojen) in yanması lazım• rin-e kaşığı tutalım. Kaşık, ilkönce vaffakiyet lkaz~dığını görerek ee- Bu zariE ve hafif anahtarlar, 
mez. Ancak. aiyasi birliğimizi. böy- dır. işte müvellidülm'anın panmaeı buğulanır, aonn bu buğulw küçük sarcti artan şaır, sahne edebiyatına Bir maddi kıymeti olmayan fakat 
le temidenmis bir ruh ve ahlak ha.. neticesinde hasıl olan kül sudur. küçük au damlacıkları haline gelir- da girişerek birçok küçük mudhike- pahatma payan olmayan o hazi-
va.sı içinde tesis dmezsdc birliğimiz Müvellidülma havacfnn hafif oL lcr. J.cr yazdı. Sunlann temsili de bü. neleri 
kuvvetinden cndi~ye dit mc'k la- duğu için son zamanlarda balon- & su damlacıkları nereden pey- yük bir rağbet.e mazhar olunca SayWtısaz: ellere, kayıdsız gözlere 
zıım gelir. Halbuıki bize. ancak. her larda kullanılmakta idi. Fakat yan- da oklu?·. Hiç şüphe yok ki mum- meşhur (Bel-Ami - Güzel Dost) ro.. karp himaye ederler. 
tıirlü endişec:kn uz.ak bir birlik la- ma hassası onun kıymetini azaltı. 1 dan. Çün'kü hir başka yerden gel- manırun müellifi Guy de Maupas. Daha aorva, birden zuhur eden 
zımdrr. Biz temiz zevkli. temfa c.. yordu. Şimdi Amerlkada balonlar 1 m:elerine imkan yok. sant ıile müştereken Muiotte ismin- ölüm bizi ahnca, 
melli, ha}'lr düşünen, iyilik istiycn, için ıın'üvellidülmad'an <Iaha hafif (Arkası sayfcı 4 sütun 6 de) de bir büyük mudhike yazdı. IR:.ön- Bizi sevmİJ olanlar. daha bir u. 
hodgamlktan kurtulmu~ ve bilhas- ~~~~~~~~~~~~~~~~~..:_~~~...:..:;__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l STER i NAN, STER iNANMAl 
~ çal~an. kanaatli insan~ar o!m~
lıvız. Eö-er böyl: olursak bız.c h~bır 
fırtına bir şey yapamaz. Riiz~arlan 
oğe.ii.müzle karşılar ve talihle ka. ~ö?1~ fıatlarma yüzde 25 zam yapılacak. fiiphe yok, harb dola- tedbirler almabilir, en doğru yol bulunabiür, fakat en kestirmesi, 

deri önümüze katıp yüriitiırüz. & - yı~ıle ıstihlllll maeraflan arttı, artııı karşılamalc. zaruretindeyiz. hele en kolayı nedir. diye düş\jndü k, hatırımıza hemen geliverdi. 
de bizim, siyasi sevk ve idaremi~e Fakat bu zammın tcmri ne olacak? FraneızlaTın takib ettikleri usule uyarak sarfiyatı yüzde 25 ekail-
ltarşı emin olmamız. başımızda Tur Bir maıkktaş Ankaradan öğrenmiş: te'biliriz. 
lriyenin en kuvvetli insanı olduğu- - Bu zam kömür istihlak eden ımüesse.elenn satış fiatlıİl'nnı Fiaıt artumakla beraber masrah artırmamanın daha basit bir ueu-
nu bilerek rahatça uvkuye dalma- yükseltmelerini intac etmiyecek, diyor. Mün&ündür, muhtelif ~ilde lü bulunabileceğine: 
mız caiz değildir: .aiyaıti .M'.Vk ve i-ı . J .. 5 .T E R i N A N, 1 s T E R 
daremiDtı de, bilmukabele, bize 

(Araka.n scıyfa 4 sütun 5 te) '--------------------·-------------------------------r 
INANMAl 

Nisan 7 

• r 
Sözün kısası 

Nekahet 
E. Ekrem Talu 

B ugünkü Tiirk §Ürmin biri -
cik ve büyük. üstadı Yahya 

Kemal uSes» adlı manzumesinde: 
«His var mı bu alemde nekahet 

gibi tatlı?.» 
Diye sorar. Yoktur, gerçek! Ve

lev üç günlük bir buhrandan, bir 
ız.tırabdan. bir k~yifsizliktcn sonra 
sıhhate kavu§11lanın hauını ben de 
şimdile kadar hiçbir şeyde duyma 
dun. 

Benim neslimin ne güç hayat şart 
ları içinde geli~p kocadığını nazarı 
ilibara alarak gene de bu halde tu
tunabildiğime şükretmekle be,raber 
son yıllarda beni sık yoklamıya baş 
Jıyan bir taknn anzalar yüzünden 
oldukça bedbahtım. Bunlar, pek sev 
diğim. mesleğimin icrasından beni 
ahkomasalar o bedbahtlığı duymı. 
yacağım. Üzerinde yürüdüğüm yo
lun nasıl bir yol olduğunu ve nere
ye ulaştırd~ğını bilenlerden ve bu yol 
culuğun tabii icabla.rma kail olanlar 
danım. Ora<lan, 'benden önce kim. 
ler geçip, ufukta kayboldul, Benden 
sonra d'a gene kimler geçecek ı. Bu 
acı dü~ncenin ben. h:i_ç olmazsa, 
tesellisini gene o dü~ncenin içinde 
bulmuşum. Günün birinde: 

- Celi 
Diye çağıracaklar ve gideceğim .. 
Fakat ah, ıztırab olmasa! İşte 

'ben bundan §İkayetçiyim. Ve onun 
içindir ki her buhranın ferdasında 
huzura, eıükuna ve sıhhate kavuıı
tuğum zaman büyüle üstadın o nefis 
mısraında i,arcıt ettiği qsiz hazzı 
du.yma'ktayım. 

insan ne acaib mahl\ıkl Hele 
bir çağdan sonra kainattaki bütün 
uınsurlaın oyuncağı oluyor. İrtifa, 
mevsim, hararet dcreoeai, keder, 
sevinç, yorgunluk, hava değişiklik
leri, daha ne bileyim? Zavallı, liciz 
krden M:iz va•lığumzın üzerinde 
lıer birinin ayrı ayn tesirleri var. 
Sonra, bizi sevk ve ıclare edr.n, mu 
kaddcr:atımızı tayin ve teshit eyle.. 
yen Ulu Kudret de her birimizi. biz 
zat en ;kıymet verdiğimiz yerden 
vuruyor. Merhum babam. sekteden 
vefat eden akrabasından biri için: 

«Ne hazfodir ki kalb hassas 
Baisi mcrki icil oldu onal» 
Demi§!ti. Bu söz. kailinın de akı-

betini izah eder. ona da yakışır •. 
Zira, Recaizade de, bir kış gunu 
ölen evladlarına, pnrc;alanan yur • 
duna yana yana zedeknrniş, yıpran 
mı, aevgi dolu kalbinin durmasile 
gözlerini dünyaya kapamıştı. 

Hatırlarım: Her anjin krizini mü 
teakib, kan ter içinde ken<linc gel. 
diği zaman: • 

- Ooh 1 Derdi; şu anda duydu. 
ğum rahatı ebedileştirmek isterim! 

Şimdi aynı duyguyu. ben hisse -
der oldum. 

Nekahet.. Hakı"katen ne kndar 
tatlı 1 Acaba tabiat. üzerimize yağ
dırdığı bunca musibeti, sonunda o 
hazzı bize taıttınnak için mi yağclı -
rıyor? 

Her halde öyle olacak. harb ol· 
masa sulhün, kış olmasa baharın 
hastalık olmasa sıhhatin, korku ol 
masa emniyetin tadını belki de bu 
türlü duymaz. onlara hiçbir kıymet 
vermezdik. 

Şu üç dört gün iç.inde geçirdi -
ğim kısa bir buhran i~te bana bu 
değersiz sntırlan ilham etti. 

c. cklJl!HI. ~atı~ 
z.un zaman, 

Kemiren saatlet'e ve yutan ııis-
yana rcmme0t 

Donuk mailikleri parıldayan hu 
ince anahtarlar sayesinde, 

Gizli bir köşecikte bizi tekrar bu
lnbil~ekler. 

Benim sakin bir uykus~luğumu 
aydınlatan lambanın altında, 

Bunlardan birini. oldukça paslan. 
DUJ sade bir tanesini göriİyorum, 
Bu, ninelerimizden, dedelerinıiz-

deıı kalma, 
Parlak balorlardan, ziynetlerden, 

üslubdan mahrum. 
Fakir ve aade, çökük §ekille.-le 

bir çekmecenin anahtandır. 
Lakin iki yüz senedenberi benim 

kanımdan olanlar, 
( A rk11sı sayfa 6 süturı. 5 te) . ....... :r .. "A···K··\i··ı···M········ 
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SON POSTA Sayfa ! 

Telgra.E, Telef'on Ve Telsiz Haberleri 
Maki.neye Yanan 

tebliği 

Alman - Yunan 
harbi 

IHitlerin cenubi "Ulus,, un 
cephesi bugünkü 

1 Harb nasıl ilan 
edildi 

, Verilirken (Başta.rafı 1 int'i sıt "f'"la) k l • b k 1 • karakolları Alman kuvvetlerinin hü- QS er erıne aşma a esı CButarafı 1 fncl sayfada' 
Bazı hudud mıntaka- cumuna uğramı,,tır. kan yarım adasının harb. dışında 
l hı . d Atina radyosunun nqriyah günlük emri A k kalması hususundaki arzusunu i -
arı ta ıye e ildi ve Atina 6 (A.A.) - Atlna radyosunun n ara radyosunun lan eylemişti r. İngiliz sefer kıt'a 
d •• d d Jd spikeri, Alman tecavüzü haberini ver. Berlin, 6 (AA.) - Hitler ce. d •• k k • !arının imhasından ve bu kıtaat Bulgar ve 

Bame11 
,elllrlerl 

bombalandı 

uşman ur uru u dikten.sonra demiştir ki : nub cephesi askerlcTİne aşağıdaki un a şam 1 neşriyatı bakivesinin Norveç ve r~ransadan 
Atina 7 (A.A.) - Yunan ba§ Yunanisoo.n, kendi topraklarını, günlük emri göndermiştir: teb'idinden sonra A'l.'TUpa kıt'ns:t 

kumandanhğıntn resmi tebliği: AJmanyaya tar.şı, İtalyayıı kar.şı ol- Cenubu şarki cephcsı askerleri, (Baştarafı 1 ine; sayfada) İngiliz kıt'alarından tamamen tnt 
En modeT!.1 ~ilahl~n, tanklar, ağı~ duğu_ g.~bl müda:~a ede~ekt ir. Luzum- Kendi hesabına ha~kalannı lıarb (Dün akıamki Radyo hir edilmiştir. Bu suretle ve :trtık 

toplar ve muhim bır hava kuvvetı ıu butun teda!uı tedbırlcr alınmış • ettirmek prensiplerine sadık 'kalan gazete•inden) hiç, bir İngil iz askerinin_ A\:rup~ 
ile mücehez olaın düfman küçük bi-r tır. Memleket, haberi sükunetle öğ - İngilizler yeni bir mücadelede Al- Yugoslavya ve Yunanistan bu sa kıt asına ayak basmasına lmkan bı 
Y~an kuvveti tarafından müdafaa renmiştir. !Kralımıza itimadımız var nıanyay/ nihai olarak ortadan kal- bah Almanyanın taaruzuna u~ramı§ rakılmaması suretile bütün Avru 
~len mevz~e müt~~dd_~d .. defalu dır. Bai bekliyen :zıaferimiıe haıırız. dıımak .niyetile l IJ 39 da harbe baş- lardır. lpa .devletleri Avrupa bar ışının .eı~ 
hucum etnNftır. ( Koprulu ) ve Galib gelmeğe ve memleketimizi bü lamak Ve Alman kuvvetkri 1 kabil Harbi Balkanlardan uzakta tut- e~ın zama?ını el<le etm~k gl~l 
(Stıroma) ha~~-i.r.ind~. fi_?de!~ ~İT yük bir memleket yapır.ağa azmetmiş oldu.. takd.•Je imi u etmdc için mak istiyen mihverin küçı.ik orta - muş~erek bır menfaat temın etınış 
muharebe bütü_n .~n surmuşt:ır. bulunuyoruı. Polonyayı intihab etmişti. ğından sonra büyük ortağı da haıb 1ıerdır. . .. ~ . 

Bulgar ve Rumenler 
bombardımanların 

Yugoslav tayyareleri 
tarafından yapıldığını 

bildiriyorlar 

Yunan. kuvvetlen du~ana .takdı~e . Beyanname Şark cephesindeki Alman askeri ate§ini Balkanlara gelırmış oluyor. . Bu~a bınaen Yunan hukumetl 
a~za bır mukavemet go~tennı~leTdır, Atına 6 (A.A.) - Yunan htikı1me - birkaç hafta içinde harb müsebbib- Hitler'in bu miinasıebeıle cenubu nın ?ı~araflığı terkederek bidayet 

Ar:navudtukta harekatta bulu- ti, Yunan ordusuna ve maıete hita - !erinin bu aletini ma~lüb ederek or- tar1cideki Alman ltuvvctleıine hita- te gızlıce v~ fakat sonra ı:tittikce 
nan kuvvetlerden tefrik edi1miş ben bir mesaj n~retmiş ve Alman tadan kaldırmış~rdı;. ben neşrettiği emri yevmide verdi- d~ha acık bır ~rette Alı:n::ıny:ı.nı:n 
olan Yunan hava teŞt>kkülJeri bu tecavüzüne karşı orduyu ve milleti • ği izahatın kimseyi tatmın etmediği duşmanl~rı yanı .e\•velemırde İngıl 
h.ar~kita müızaherette ~ulunmuş- vazitelerinl ya.pmağa davet eyleml.ş - N~rveç ve garb cephe•ı fÜphesizdir. HitleT harbin Balkan- tere lch ı.nde v.azt\•et alması anla 
tur. Yunan kuvvetlen Alman tir. 9 Nisan 1940 da İngiltere Al- lara siray-eti mes'uliyetıni lngiltere- ı şılmaz bır sevdir. 
bomba:<iuna_nına şiddeti.<:: muka?e- Mesajda ezcümle şöyle denil _ maınyanın şimal cen;.ıhına yeni b~r ye yükletmelc:tedir. Halbuki Balkan G.ıranti meselesi 
le etmıslerdir. Yalnız. hır mevzıde 1 mektedir: hamle yapaı1alc maksadına varmab devletleri bu harbin baıındanberi Bu hal Yunanistanın 1939 Jlfo,a 
Yun.an. kıt'~ları soı:. aerece ... ~v- t Ati nadaki Alman elçi.si, bu sa_ bir !tere daha teşe~bu .. etmi~ir. U- J büyük titizlikle bitarat kalmı~lar ve nında batı devletlerinin siyasi ~a-

Sofya, 7 (A.A.) - Bul• ajan- v7tli bir d'işlnan hucumu orunde 
1 

bah, başvekili ziyaret ederek. hü- nutulma_z sava~ı !'11ut~akıb r~l~an Yunan hükumeti, ancak İtalyanın rantisini kabul etmiş olmasile sa -
liı bildiriyor: b~.r gen1eme ya~ışlar~tr.. On kU.met adına. Alınan ordusunun auerlen gene bır~aç .hafta -~çınde Yunani.tana taarruzunu müteakib bit olmuştur. Bu temayül H139 T ~ 

Aını.aııya ile Y~vya arasın- <iuşman _ia~~ı .. t.~rı.~ ~ılmış: 6 •Yunanistana hücum edeccgini bil- r orv~ ~u~.1.a~~besı~de bu hucumu lngilterenin yardnnını tc&leb etmiı • rinievvelinde harb patladı~tan 
deki askeri ttareıııMa hiçbir Bul.car tayYaresı düşıırulmuştur. Bırkaç ıdirmiştir. Ayni zamanda, hudud- da ~~skurttrn~U§ıc:._rdır. tir. Bu yudım da yalnız hava lruv- lsonra Yunan hükUrneti İtalya iL 
kıt'aısı i~k et.Meınekte ve Bul- esrr !'lınmıo~ır: dan da Alman tehdidinin yapıl _ D.~~y,nın ımkan dahil~nd.e gör- v~tlerine inhisar. etmiştir. ~~er son mevcud bulunan ve müddetı ayni 
~..-an lriik11meti bu vaziyetin Plan mucı~ınce ~~ hucl1;H1 ın:n mış olduğuna dair haber ~elmiş_ medigı teY ta~ak~uk etmış_ ':'e AL gunlerde _Yuna~ıstana lngılız kara sene zarfında munkazi olan riost
~ad höıkılmeti tarafından k.ifi takaları tahlıye ~dılmışlerdtr .. Düş tir. Bu suretle 6 Nisan 1941 şafa _ n~an kuvvetlen kirkene.s gıbı uzak kuvvet~en gelmıııee bu, Almanyanın luk muahedesinin uzatılmasına v 
d818ft-~.,..... takdir edilece~ini ümid man bazı terakkıler kaydettıkten 1 w d M'h . ··k' . 28 hır mmtak.aya kadar şrmal cephe- 1 Bulganstanı ~gali ı.izerine olmuıı • nasmamış olmasile tezahür evle_ 
etm-ı-.- .!l- y --ı h k sonra esas ce-'-e hatt bo a gın a, ı V'1'.ln ı ıncı azası, .. h' . 1 d" G b' ~ _eR ~va.Lav ava uv- ı.ru ı vunc T . . l 1940 . . h~d· mızı nnaye etmış er ır. ene ır tur. miştir 
, ..... t... • • 1-- · · k t durdu"ulmuştur eşrınıevve gecesının a ı- k L-ft Ç " · ı l ·ı · B · h b" B u_ J • n:~n .oU~ anmsıne arşı a- • • l . . t k l t aç 11a a sonra orçı ng1 terenın, u vazıyettc ar ı antan ara y 1 l 1 .. .. J 
aını-. bukı~rdır. Bu taar- se e;mı e r_ar .a!11ış ır. . .. . Fransanın ve Holandanın müttefiki getirenin de onu yayanın da kim ap an emas ıtr ve gonıım~ d 

ııu Alınan askeri aedeflerine kar- Yunan parolası·. ~ emleketımızın. şer~fıne, hurrı- olan Belçikadan geçerek Ruhrd'en olduğu anla~lır. Daha 1939 Eylülünde Yunan gP-
Şi de~il. açak ~dere ve sulhu , y~tı!1e ve .. tam.ak mıyetdıncykarşı bu cepheyi yarmak zamanının geldiği- ne1 kurmavı general Weygand'la 
sever Bttl,Pr ahalisine kaI'$ı yapıl- '' f .. ,.. yenı tecav~z _arl?!Sm a, unnn or ni zannetmi§tir. Al y 1 temas etmek iizere albay Dovas'ı 
JMtur za er veya o um dusu ve mılletı . bır kere daha, sev O d d b h . k l man . ugos av Ankarrıva {!Öndermiştir. 

Bu· münasebetle Bul•ar hava " gili vatanlarına karşı, kuvvet ve ... ant • .h.a gar cjp esı aAs -~~ C: 18 EylUlde Yunanistanın Pari.t 
ı-. "' At' 7 (AA) R d \in ıtesaretle, davalarının doğruluğu- rtaı ~çh~ınn enarı .,,

1 
safal.tl c;'admı~ır.I sxerı h b• elcis i Politis Yunanistanın İtalva 

.l\.'UVVetleri ıkuMAmi.anlı~ d\in ak- ına, . . - a yon k . ı k All h . rı ,..ere 1 enn en o an mu- ar 1 . . . . . . 
şanı aşağıda):t tebliği n~retmiştir: bildirdi.X.:...e öre rk ce h.esindıe ı:a tam ~ıu o a,;a .. • -~ ın . ınay_e- harabeler eenasında gllrb ordu lan ıle Tec:rınıevvelde mu~k~zı ~lacak 

Yu ....... ı..v ı.....-ı.....-.:ı.-an tavya- ••11 C f8 P tı ve şecı ve buyuk muttrfık!erı - '- 'tal' ti · ı· vı·b olan dostluk muahedesım bır te1t 
~ ~uıuı y nl la Alm ) k b' . . . .f . . .aapı ıs en evve a mag u sonra <Bat tarafı 1 • · yfad ) 

releri buRiin act1k bift.r ~ir olan k una ı r .. an kar~.sl ı ır mu- mı1:.ın vardımtJe. vazı elerını yap- da imha etmiılerdir. Bu muhıarebe- . t d ınca ~ a k • şartla tecdid arzusunda old•ığt u 
Sofya ve KWendile karş1 taarruz· avAe~et g7oat(AerrneA) te ırBer.h . maga davet olunur. de 45 gün sonra lehimize bitmiıtir. hnanıks t:.atndal ce~leyan ek.enAkads e~ı ı bildirmiştir. Bu cart şu idi: Böyle 
d-a buJummışlardır. Çok biiyük bi'r tına, · · ·- a rıy~ na- Yunanlalar fiddetle muk•vemet • • are ~ 0 ayısı e ş:ır. '. enız bir anlaşma bir şark cephesi ih -
f,rtifadan yapılan bu taarruzlar zın Amiral Va.;ly<> dün ıu ~mri ediyorlar Şimali Alrikada h.av;ası:ı:ıd~ ve Eg~ de~ızınde ha - das•nı intac etmemelidir. 
Kös~dllde şehrin orta8ll\8 ve as- yevmiyi netı'Ctmitttr: Dün akşamki Radyo gazetesin- Bunun üzerine Çörçil, İngiliz im- rekata .ıntız_ar .c~ılmesı . Iaz!mdır. Tesrinievvel bidayetinde, Yu • 
keli C>lmıyan hedeflere, Sofyada ccBugün 5, 15 te Almanlar 'bize den: Gelen malumata göre Yuna- puatorluk kuvvetkrinı şimali Af- Seyrısefaın. 1.cın tehlık.elı mm - nan harich•e rnüstE'şarı Ati nad~'-i 
ise şehrin v~nna tevcih edil- hücum ettiler. Parolamız daima yen nistana vaki olan Alman taarruzu rikada müttefiklerimizin Üzerine ~~~ E~ ~emr/e ?a~ılT~ldı<ğu Fra,.,sız ı:;efiri nP YuN•n İc:• ;ı nın mit 
ıniştir. Bi~rk kadın ve çocuk öl- mek veya ölmektir.» şiddetli bir mukavemetle karşılaş toplarnı~ır. Alman ve İtalyan kuv- ka \! 

1 
r sa ~ı ;;e b~-n~ ur 

1~~ , tefikler tarafından Selan i ğe yapıla 
müştiif'. Çok ehemmiyetsiz olan mıştır. Alman radvosu da bugün vetlerinin ~irüği ;sayesinde tehlilte al'a 5:1 .a~m~ a ar utu~ şar 1 cak bir ihrac hareketine yaln ı 
hasarların derhal tamirine başlan- Belgrad radyosu bu cep.hede, vaki taarruzu anlatır burada da bertaraf edilmiştir. İngi- Akdenızı ı'ıtıva etmekte~ır. Cere- murtllefet etmemekle kalmıvac-a-
ınıetır. ken zuhur eden müşkülaEan b:ı.h liz harb te,kilatının yeni hedefi har- Y.an e?nekte ol~n h~reka~. dolayı- ğını , b övle b ir ihraca fa al b ir c;u-

~yıa.. 7 (A.A.) - Bulgar ajan- bombalandı mı? setmiştir. bin batındanberi tasavvur edilen s~le bıtar~f ~yrısefaın, ~urk kara r"tte müzaheret de edeceğini hil-
sı bıldinyor: Alman ajuaa k vemett bir plinm tatbiJunc:kn ibarettir. Bu sularına ınhısar edecektır. Alman dirmistir 

Yugoslav. tayyareleri tarafın- Bem, 7 (A.A.) - Belgrad •d- ~Y~a en planın tatbilunın timdiye kadar sre- hülcümet:, yukarıda tayin .edilen 2 Kan~nue\"\•el 1939 dıı El n ge 
dan Bulganstan ~ık ş.ehi~~eriı:ıin yoıııu dün ~ neıtriy~tta.. bulunma- Berlin 6 (A.A.) _ D. N. B. cilunıesine sebeb muazzam Alman ~~ekit. mıntakasında Sf>yrısefa - nel kurmayı Fransız genel kurr:ıa 
bombard~~Rll ~dilmesı u~ı:ne mıııtır. Malum oldugu uzere ıehrin Alman kıt'alaru. Struma ırma _ muzafferiyetlerinin tevali etmeaidir. ını ~anzım etmek hakkını muhafalyı ile askeri görii <:meler yapmak 
Du~ h~~ı Bul~a: elçıli~~e Almanlar t'arafmdan ~bardıma- ğı vadisinde çok şedid bir mukave <(Umumi har'bde olduiu aibi• za eder. . • arzusunu izhar eylemistir. 
talimat J{ÖO<iererek sıvı! ahalıye nmda.n sonra radyo dun susmuıtu. metle karşılaşmıştır. Terakkide de Alman tebliği 4 Kanunusani 1940 da, CPnernl 
yapılan bu harekete karşı protes- vam eden Alman hücumu hakkın- H~~alardanberi gizlice ihtiyatla.- Berlin 6 (A.A.) - Alman ordu- 'jamelin Elen ,ı?enel kurmn"'" ' 
toda bulunmasını bildirmiştir. VUQOSlayyaya da müsaid haberler gelmektedir. nnı aıl:ıh ;it•= li~~~ Xugoa&avyan~ Iarı başkumandanlığının tebliği: "eliiniğe bir müttefik ordu ihra<" 

ROMANY ADA Elenler turruzu tutmiya muvaffü: ~~~l M: erik r gı ;zunam ~n:e - Yunanistana ihraç edilen İngi - odebilecek vaziyette bubnduğıın11 
Dübeş 7 (A.A.) - Radar ajan A •k d oldular bee tılr. ıte,_ s ! ;re .0s~a~e :;:tue-ı lİl kıfaları şimale dol{ru ilPrledi- bildirmiştir. 

81 L~LJ• • merı an yar ımı A . (A.A) . de ı· h.. er vazıyeüru teauı ıçm z yı ~ d f b d ' ) y 26 AX. ·- 1 uıaKirayor: tl'l 6 . - Şıd t ı u- hudu<lau b" b 1 t w ,,.n en ve se er er e ı en ugos- "'&m"'s • 
Ro01anya hiA.umetinin Yugoslav. cumlara rağmen, muhteşem bir ret' ~- hırı~ bır ad. yapBıgım b~aY- lav ordusu ile muvasala temin ey- 26 Ağustos 1940 drı. Fuschl' la 

akla 
L-L'- .,-1 f f d ) _;:ı ın mu .. a e esı u ur. una ına- led"ğ' "'ğre 'ld"w' d Al Al h . . V R"bb ya topc rında ıuur.•rını muoa - (Bll§t&ra t 1 hıci ,say a a surette muharebe eden Elen oıuu en, tı ki U • H bd olduğu ı ı o nı ıgın en, man or- man arıcıye nazırı on ı n 

faaya mecbur o&duju birçok teba- yard111Unın yapılacaiı ~ol ttmin su. bütün hat üzerinde Alman gibi. ~ir ta:J::~ b:iliz e fırkalan duSl;l teşekkülleri. b~ saba.h, mu • t:op. ~lmanyanın Yunan ~üküıre 
ası ve rrk.daş.ı mevcud olmaMna edilmiı 0facaktır. Amenka vapur- taarruzunu tutmağa mm•affak ol- Yunaniata a k rken. Sırbistanda kabıl taarruza geçmışlPrdır. Al • tıne bır taraflı olarak İngılterey\ 
rağmen Romanyayı Yugoelavyaya lanntn Ak.denizi geçip geçmiyecek- ı rnştur. <1a yeni b~r :~k:sd tevli.d edebile- man ordusu teşekkülleri , bir çok favorize etmekten vazgec;mesi tav 
karıı yap1~ m~aeama.ta hiç bıir aeri ma~~m değildir. ~iman malu- _ Strull!ada dü~n:an çok bü - cek kadar zaman r.levcud olduğu noktada Yunan ve Sırb hududla- s!v.esind~ f.mh~n~uğunu Yunan se 
suretle iştiN.lt etıJır.ınemrt ohnasuta rnata gore, malzemerun Mısıra çt- yuk zay.at vermıştır. :ıa.nnedilmekıtedir rını aşmışlardır. fırıne bıldırmıştır. 
l"ağmen "'--oelav kara ve hava kanlımaai ve oradan lngiliz kafile- ileri h•tlard• mukavemet · Sabah saatlerinde, Alman hava Diğer taraftan, Almanyanın İn • us Doğu..oenub askerleri, k 
kuvvetleri 6 ~n tarihi.nd.e Dor- lerile Yunaniatana ve Yugoılavyaya Atina, 6 (AA.) - Şark cephe- Sa . • 

1 1 8
. uvvetleri, Sırb tayyare meydan- Pi1İ 7. !':i)fıhlı kuvvetlerinin Yunan 

sava, Arad ve Ta1n9var şehiTlerini eevltedihneü muht ld' sinde Yunan ileri kuvvetlerinin her 
1 

abnı'z bu surete ça m;ıtır. ır larına hücum etmiş ve kuvvetli topra~ına ayak basmasına hiç bir 
bomhanhman etmi,ler, üç ki§inin eme ır. tarafta ...kı wrette yerkrinde dur- yı bvv~ arka~~flan~~n. ~rv~te teşekküller Belgrad kalesine hü - suretle mü.<iaade ve müsamaha ede 
ölümüne diier üç ki?inin yaralanma Sovyel)er duldan Teamen bildiTihnelttedir. ve atı a~p an b~· d ~ Al v- cum ederek kışlaları ve askeri e - miyecejti Yunan hükumetine biz-
arna sebebiyet vennifler ve şehirler Ymwm Krabnan J,eyannamjellİ rupafnın 

1 
. &:11 L ~~u u~ a 

1
1 mlan hemıniyette tesisatı tahrib eyle - zat Führer'in muhtelif beyanatlan 

_J l . . . k l men aat erını ruınayemz n tına a a- · 1 d' 'l b'ld' '1 · t" ue haz.ı hasarlar huau e getırmıı • Atına 6 (AA.) _ Yunan ra ı cak 1915 nb h md . mış er ır. ı e ı ırı mış ır. 
Ieruir. d• ? George Elen milletine hitaben ncş d" ~·~•z. .. d ı8° ~a~ . . a •ırn: Ayni zamanda. İtalyan muhare Y:Unan hükt1meti bütün bu ih 

Romanya hükumeti Yugoılav De ıyor • rettiği 1
bir beyannamede Yuna - b!. 1aıedzın mucaffe e b~ egınız ahynı be tayyareleri teşekkülleri, cenu- tarlan kat'iyen nazarı itibara al-

L~"'-" . • o g e muza er ır •urette mu a- b" y 1 d k • h · B f nwwm.etini fiddede pro~ et - (Baş tanıla 
1 

inci sayfada) nıstarun zaf&den emin olduğunu ebe ed Alma uk . d d h ı ugos avya a as en E' emmı • ınamıştır. u suretle, talyaya kar 
rn; .. "U.. Genet"al Antone&ko emniyet bildirmiş ve ezcümle demicıir ki: azr en hnı n ı_ erın0~.n a a yette hedeflere muvaffakiyetle sı harb başladıktan sonra sadece 

"T- y "st • l · · · ~ CCllUr o yaca .. a11uz. utmanın h"' · · ' İ .. ~~ İlltizamm muhafazasını temin ya .ve un.ant.' anda ~~e erı ıçın Mücadelemiz ağır, Iakat amkan- inaani bir tekilde davr&nacağı yer- ucu~ışlel~~~ :.a.~ 1!1gıhlız tekkunik tese~~ülleriled İııgi 
'CQ'eee* 1'er- türlü tedbirlerin alılnmıt emır ~rmış ır• emıştır. . sız olacaktır. Hiç bir dü!i;111an . ~- de iruıani hareket ·edecekuruz. O. • '--7Ul ~usı ız ava. . vvetlerı,nın yar ımınt 
olch.ğıu halck!nda Rom'ıanya halcı. So\•yet sözcüsü bilhassa bu söz- şısı~ boyun eğn;ııiy-e~eğız.~ _Hıçbı.~ nun kendisine mahsus :zorbalığı göı . Bern~ 6 (A.A.) - Romadan İ~ k~bulle ı.ktıfa . . etmı~ olan Yunan 
na tıemiaat ~r. Bu gibi ağar lerin son cümlelerinde kelimeleri f~dakarlıktan çekınmıyecegız. Yu tereceği yenl'e kendisini ıiöd.etle vı-çre1 a1ansın~. g~len .haberlere g?" h?ktimetı İngılız kıt ~~8::ına '!u!'a 
ve gayri doat.ane harele.etler Ro - teker teker okumuştur. ruyeceğimiz u~n y~hm ~cu~a kıracaksınlZ. re, talyan hukum.et!, kara, denız nıstana ç1kmak ve butün muh!m 
~ lrükUın4iR haTeket ıtar • 'f zafer bizi beklıyor. Bız muttefık- ve hava kuvvet1ennın Yugoslav - sevktllceyş noktal!lı:nı tutmak ım 
2lloda defitikler yapamazea da !erimiz, tükenmez kaynaklara rna- Hedef yaya karşı Alınan kuvvetlerile sı- kanını bahc;evlemıştır. 
b~anıı 1'iç bir kimıeye şerefimiz Bul~ar radyosu bugünkü neşri- Hk kudretli İngiltere ve Amerika Yunaın topraklarında c~reyan e- kı i~ birliği halinde harekete geç- . fnsaüa ordaaa. . 
ve ı..tbıık-.. taarruzda buhın.. yatında Bulgaristanın vaziyetini Birleşik devletlerile yany~na bulu d~cek muharebe Yunan milletine mesıne ~arar v~~iş .ve bu karar, . Bir kaç. haftadanberı . İngıJtere 
mıaia J,ir 1'ak verm.iyeceğinin de bi- anlatmak ü 7..ere şunlan söylemiş - luyoruz ve Yu~oslavya ıle elele ltarş.ı tevcih edilen bir muharebe resmen ılln edıhnıştır. nın Yunanıs!aI?d.a harb! Avrupa 
linmesi icab eder. tir. mücadele ediyoruz. değildir. Bu muharebe ancak bir se- kıt'asına nakıl ıçın so.~ bır gayret-

Bulgarlar Balkanlarda bu Selin* bombwdunan edildi ne evvel Avrupanın en uzak ıimal Arnavud'ukta sungu te bulunmak. m~ksadııe ~lmanya-
y"t?ni harb karşı.sın<la şimdiye ka - Sofya 6 (A.A.) - Ati nadan alı- bölgesinde yaptığı gibi §imdi de Av muharebesi ya ka"rşı yen~d bır cephe ıhdas. et. -
dar yaptıkları gibi. yani harb dışı nan ?aberlere göre, Alman tayya- rupamn on uzak ceınub bölgcaıinde ~: u~7 o uğunda artık hıçbır 
kalacıaklar ve hadiseleri dikkatle re~e~ı Sclaniği bombardıman et - silihlanmızın talihini deği~nneğ.e (Bat tarafa ı inci aayfad•) fU :S: ha mamıştır. " • • 
takib edeceklerdir. Bulgaristan mıştıx. .. teşebbüa eden wn~i düfffi&lla kar- gördükleri içi~ ~~peyi . terke~~r:k ~ ususta . A!man. hukuıneti 

. . · . Tezahurler ~dır. Bu mıntakada bunun için Yu- alelicele cekılmışlerdır. Kuçuk hususı ehemmıyetı haız haberler 

Yuanistana 
ancak. mecbur edılınce harbe gı • Atma ~ (A.A.) - Yunan hal- nanitıtoandaki soıo )ngiliz de Yuna- düşman m\.lfrezelerinin arkası çev a~mıştlr. Bu ha~rlere l{Öre Yuna· 
recektır. kı. Yunanıstana karşı Alman hü • niatanda Dunk..erq~ akibetine ka- rilerek bir Jtalyan sübayı ve 69 ne nıstan<la harelcatta bulunan kıt'a 

il d cumu hakkındaki ilk haberi bu vupıcaya uda.r müttefikimizle fer esir edilmiştir. İtalyanlar mü- lann ~enel kurmayı Bel~raddaki 
go anan or u Sovyetler Birliği siyasef nda iabah saat 8 de almıştır. Yunan mü.ttereken harbedeceğiz. Fakat bu hiın miktarda mitralyöz, havan to j!~nel kun:nay ile irtibata girmi~ 

Londra, 7 (A.A) - Dün ak- b" dö k ? rıa<l;yo.su, .bugün dini bayram dola- cihanşümul düşnana .>tardım ed~- pu, otomatik s ilah, yiyecek ve mü tır. Amerıkan haberleri Yunaniı 
~ .aşakıdaki tebli~ neşredilm~- r 1Üm nO tası mı y~sı~ .A.tma büyük kilisesinden di cek Yunanlılar da onlMlla birlikt-e himmat bırakmışlardır. Yunan pi- t:11~ 200.000 kişilik bir crdun~n 
tır: (8-t tarafı ı inci sayfada) n~ ayın~ neşretmekte idi. Radyo, yuvarlanacaklardu . .Şimalin en uzak yadeleri bu müstahkem mevzii iş- şımdıden h~zır bulunduğunu teyı• 

Almanya., Balkanlarda ımın za- .. . . bırdenbıre durdu. Yunan milli buz ve k.aıı .. nnda fngilizJeri mağ- gal ettikleri zaman Yunan to u- eylemektodır. 
ınan~~i hazırladığı . taarruza ravuz ~~mı .. çok ıyı karşılamış marşı çalmd~ ve müteakıben spi: lub edebileceğini iabac eden Alman su tarafından tahrib edilmiş ~ira (Arkası S<l!Jfa 1 stittın 5 te) 
R~W:· İngil~~e ~mınyonların ve d~ernıştir kı. . • v • • • k~r .. b~ ye~ı tecavüz hareketını ask.eri icabların zarıtri kıldığı bu aan- sıra dikenli tel hatları 'bulmuslar-
ınuvıdaltıtle, muttefıki cesur Yu- E~r bu Şov~~t~er Bırlıgını~ sı bıldırd.ı .. Muteakıben yeniden yu da da c~nub sıcaltlarında vazifesini dır. s 

nanlılara yardun etmeğe ve yan- yasetıncie bır <!0.num }:loktası ıse, nan mıllı marşı ve arkasından Jn- o kadar iyi ifa edecektiT. Hepimizin Gene Cuma günü merkez böl -
lannda ~arbetmek üzere, Yunanla y~lnız Awııpa ıçın degıl •. f~k.at_ ~y giliz marşı çalınmı~ır. bu mücadeled.e takib ettiği yegane gesinde Yunan tank muhrıbi to 
~n.a İn~b;, AVY&tralyalı ve Yeni n~ ~da Sovyetler Bırlığı ıçın Gazetelm", derlıal husust ınü.s - gaye milletimize hürriyet ve Al- lan. İtalyan tanklarını görür gK;. 
el~alıl~ mürekkeb bir or-- ~ ıyı ~U' şey . olac~tlr. halar çıkarmışlardır. Bütün Yu - manlara iatikbal n yaıama im.kan- meı baraj ateşi açmışlardır. İtal-

du J{önre~ır. . . . MoITıson. HıtJer'ın Bal~a~la:~ narlist~ __Ya~an haber, her lan temin etmektir. yan ileri hareketi derhal durmuş 
k Y\manistanda!tl İ~ız hav• ~arştl~asını al"ZU etmed_ığı bırı- tarafta. buyuk ':_e ™:yecanh vatan Aak•, bütün Almanlaıın düıün- ve İtalyanlar geri çekilmişlerdir. 

UVYetleri mıilhım takviye kuv- sıle karşılaşac.ı~ından emm oldu- perverlık tezahurlcrıne sebeb ol • oeai. aevıiıai ve temenniled sene Yunan ~ ild tankı ağır 
vetten ahnıolardır. jun11 Wldirmi.ftit-. muştur. •ziaılectir. vln"llt tabi~ eciilmiftir. 
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4 Sayfa .:SON POSTA 

( Şehir aberleri 
Bir şoför .. metresini~I" Biz hakk mızı müdafaa etmesini Mekteblerde imtihan 
yüzünü Jiletle kestı b·ıd·k b'I YİZ hazırlık~ başladı 

Kukanç ôtıiın maluadı katlı 1 1 ve 1 eceg JJ llkmelrtebler 16 Nisanda 

Nisan 7 

22 Mart tarihli 
bilmecemizde kazananlar nı çirlrinlqtirmelt V4? INndi.i- tamamen tatil edilmif 

ne mal etmelıneit İstanbul Parti müfettişi Reşad Mimaroğhınun bulfınacak 22 Mart tarihli bilmecem.izde Daniş Ekimoğlu Teoman Ekim, 

- kı d .. Sa 1 erde verdı·g"' i . A • • d 1 . kazanan okuyucul.arımızın isimleri Ankara Yenişehir Karanfil sokak 
Evvelki akşam B4;,yogl~nda. S· un r Y Maarıf Vek~ettnı~. ers erıı:~ Q.§ağıda yazılıdır. lstaıılm.lda btt. - N. Teker apartımanı 2 nmnarada 

kançlık yüzünden ~ :~r~~ konferans heyecanlı tezahürata Vesile oldu ~ Nis~nda. ~es~e~ı '.h~k~r~~:~ lunan okıı.yw:utanmızın hecFttye • Perran Türkuş, İzmit Akçakoca 
lama vak'ası 01:11~ · a 

1 
darıbuze1rın e. et. rhımızh e 1 klru- Zerini Pazartesi, Perşembe! günleri ilk okul sınıf 2/B de 98 numaralı 

le cereyan etmıştır: · ar a aş ıyan un 1 an azır 1 öğleden somıı bizzat idarehane - T~..... · 

Ş. l'd s··l mannazif caddesin Ciimhuriyet Halk. Pa.ı:fui Müfet· Smıırlamun hiç kimıe tarafindan nna devam olunmaktadır. -:-...1- _ 1 __ 1 __ 1~-...1- T Şayeste ~ 
lŞ 1 e u ey . . VilA İd I'.-1 t" R • . 1:__ •• d ....... :.rece& olan uwıc;u.c:·r~ ı.w.~ıwuu.:ı~ ı.u=t•'4U"I. aş-ra- J I . 

de bir apartımanda oturan Halil tışı ve ~ay.et_ are. ?':ye 1 em ~..ıın~a mwaa e c--.; dö Maarif Vekaleti, bütün orta ted da bulunaııla:ruı hediyeleri posta Muhtıra e terı 
Gülman isminde bir ~ofôr, 2 sene Rep5<l MimHar~flu .d~n ~~~den :Jı0 T_~rk.dc~ ~11,tu ug~:ddeali- risat müesseselerine yeni bir emil' ile adreslerine gönderilif'. BiNtici (Son Pos&a babrah) 
kadar evvel Muzaffer Altan adın- ra fi anyTu_.~,a ~vınb e -' k~nyda .. ~ fitır. ale, :::1_,m ... ~ kat':ı göndererek öğretmenlerin ders Yl ?ıe ikinci ikTamiyeyı kazan~ O• Tarsus orta okul .,..,..,T 3/C dıe . k va Te urıuyenın lıgun u uru .. gı şeı-e ne g eoe ve ~er o- 1 b nd k l ·· d ·· 1 · ~ 
~ g~n~ bır kadınla tanışa.sa se - mu) mevzulu mühim bir ko-nfezanıı olarak mevudldur. 1• aşı. a 0 . u rruı ur e:ıne velrl - ~lan' ga.zet~ye ko~ulmak üzere ?9 numaralı Abdüsselam Atılgan, 
vışmıştxr. vermif(:ir. Konferıı.m büyük. bir halk «Arkadaşlar, Cüınhuriynimizin cf!klerı sen~ık ders tevz.ı eetve e· lYl ~~ birer fotograflarım ver- Inegöl birinci okul sınıf 3 de Sami 

Birlikte yaşamaya başl~lax kütlesi tarafından hey~can ve ala- ve Partimizin progra.mıad.a bilini - nnde, 15 Nısana kadar ışaret et - melidırler. Arca, İzmir Misakı Milli okulu 
ve b~ buçuk sene sakin bir hayat b. ile taCib .edilmi:1. aık sık alkiş .. nlı: iki yurdda .ulh, cihanda sulh düa miş oldu.klan derslerden fazla. Bir aylık (Son PMta) sınıf 3/A da 381 Ayhan Sulhaoğlu. 
~eçirmişlerdir. Fak.at. son zaman - lanmıttir. Reşad Mimaroğlu kon - turu vudır. Böyle iken cihanda wlb ders vermemelerini bildirmiştir. abonesi kazanan K lnrl bu 
larda Halil metresını kıskanmağp. feransına IÖYle başlanuştır: olmamışsa bunda bmm kabahati - Ortaokul müdürleri Çarşamba gi.ı /B d O U •a n · 
-ve genç kadından şüphelenmeğe - Sizinle dünya ahvali hakkın- rrriz var IDJ<hr1 nü, lise müdürleri Perşembe gü - 75{1şak 0~ tktıl~l s;~ 1 Gült 8 (Son Posta. hatl:ralı) 
bas1amıştır. Bu vaziyet aralarında da bir müsahahe yapmak istiyorum. Dünyayı istila ııtetile yakan~~ nü öğleden sonra İstanbul Kız Li- k' numar smaı e. İstanbul Davudpaşa orta okulu 
~ddetli kav_galar mhilruna sebeb Ş~nu ~~~fiy~~ ki bu hal bizim ~rd~:· bunlar bizim sulh gıt.Ye1Di2.1 sesinde Maarif 1füdürü TeYfik m. Bir Şirle albümii sınıf 2 talebesinden ~i ~r. İs -
olmuş ve nıhayet danlıp ayrılma ıç_ıo ~fundür~e~ ve ~0:.kula~ak sonduremez. _ . . .... Kutun başkanlığında bir toplantı .Y . tanbul Galatasaray lısesı talebe -
lanna kadar varın~tır. ~ır ~yet ~kli_: •.. B~ goru_ş ~~- B~e te~avuz ed~,!mek ıstendı~ yapacak ve imtihan müm.eyyizleri . 1stanb~_l kız lıse_:;ı sınıf 2 tale .. sinden 730 numaralı Resai, İst:ın-

Metresini delice seven şoför, ni· lı ."'!e nnanlı ~ı~ ~~ruşun netıce11d.1T. takdır?-e hız o sulhu harbl~ temın ni tesbit edeceklerdir. sm~en Füruzan Göral bul 27 nci ilkokul sınıf 4 talebe • 
h t k ndi.!ine mal etmek Dünya abvalının bıze daha çok agır etmenm de yolunu tutacagız. İlk k 11 d k . . T t Bır maroken kapl._ı muhtaa . d S lAh ttin Peker 
. ~ye onu e .. ır-· . b :>7 şeyler göstıereceğini zannediyordulC. Mevhum yeni nizanı vadlerile u- . o u arın e.r~ esımı Vl aye d I • sın en a a a . 
ı~ın, kadın1:1 _guze. ıgıru ozmaoa Filvaki birçok sürprizler gördük. yu~p ve mahiyeti meçhul sulh ıl~ tedrisat mechsı tara~ınd.a.n tes ~ ~en Boya Ttalemi · 
karar vermıştır. Bı maksadla ev- Fa.kat artık. 00 ıürprizler nihayete fikri Ilı karikatürü bizden uzak bıt olunacaktır. İlk tedrısat mec - Burdur GaZl ilkokulu sınıf 4 . . 
velki akşam Muzafferi aramağa ~ gibidir. Bunlardan en sonun- olsu~ au lisi 941 - 942 ders yılı başlangıç talebesinden Şükran Yal~ Al'd.Şehır ilkokul ~ıf ~/BM~ 
koyulmuş ve Beyoğlunda bir ma cuım orta Avrupanın büyük bir dev A k d :\ar tarihini de kararlaştıracaktır. Müreklıebli kalem 1003. ~zan Batur. &kı~ır ı 
halle'Dici dükkanında bulmuştur. Jetinin bize adeta kom.şu oluşudur. ~ r a ba~a • deiHiz •nelerimiz İlk mekteblerde de lise ve orta- (Son Posta. hatıralı) H~ımı~. o~u sınıf.\ de ~~ 
Derhal sevgilisinin üzerine hücum Fakat bu garb ve şarki Avrupanm açh ~ . 

0 
k si~ de bilirsi- okullar gibi ayın 16 sında dersle- T ki d ğ k k tr 

1 
Nerım~n Ozkok, Kayserı st.a

1 
n u 

· b' d kl w b . ·· b k '" ü1t <i J..etl · · b ti ve varsa epsını .az ço e r a pamu on o memu caddesı 47 numarada Sena şhan. 
etmış ve ce ın e sa adıgı ır Jl- eJ ~. t!!Y ennm ce ane niz; Türkün an'ancvi kahramanlı - rin kesileceği anlaşılmaktadır. Ec- ru kardeşi Ahmed Eren, Ankara .• 
1~tle ~cnç kadını yüzünün muhte clalale~bıle .. olmku_şbtur.» .. .. d ği, ailah ve adecl üstünlüğüne karşı nebi ve ekalliyet okulları imtihan dördüncü orta okul sınıf 1/4 de Album 
l .f l · d - tt Hatı mutea ı en sozune evam h _ı_ 1 b · l 2 . .. .. İ C w l ( p hııt l) ı ye r erın en agır sure e yara- 1 ... ~~ 1 _ 1 .. 1 • ıı· • pervasız arı:ıı;et ve ga e esı. program arını ayın 2 net gunune 464 Emine Dinçel. stanbul aga Son osta ıra ı 

· a ezcurrue şun an soy emı~ r. d 1 h 1 k M "f M""d·· r· f 1/B d 228 Iam1ştır. Bu mücadele esnasında A le.ad la Arka ili ar, . . azır ıyaca ve aarı u ur u- oğlu orta okulu sını e Ankara Devrim ilkokulu sınıf 
kendisi de hafifçe elinden yaralan ::ı:e gö9:t;;rsunuz ki bu devlet .. Meşru ~akk.ınuzı müdafaa ıçın ~ne vereceklerdir: Ö.~etmen Tat Nurettin. l/A da 217 İsmet Atılgan, Malat _ 
mıştır. kurd kuzu hikayesini hatırlatacak iki kuTVetll ~~ n,?ktam.~~ v;udır.d bıkat okullannda ımti.hanl~ra he- KurfWI dolma kalem ya lise sınıf 4/B de 994 numaralı 
Yaralı kadın Beyo~lu hastane- bir şekilde Yunaıü.ı.tıma çarpmış - . ~~tan ve dıstiklal mu a aak.sınd a men başlanacak ve ayın 15 ıne ka- (Son Poria hatıralı) Muzaffer Bayhan İstanbul Kadı-

. k 1 1 k ı H ·-.ı L" k ı· t h dd" bıı: ~an~ yer en vazgeçmeme a- dar b"f il ktir ' · · · sıne a dırılmış, suçu ya a.ana - tır. er ı~e ır ma u !ye -~ .. ı ve vasmda bütün Türk milleti Milli ı ır ece • Ankara Maarif Vekaleti muha· köy Bahariye caddesı Alı Suavı 
rak tahkikata başlanmıştır~. bir mantık haddı vardır. Butun bu c:::_,. . t f d Hk bir kütle • sebe müdür muavini Mehmed Ali sokak 1 numarada Seza Pınar. 

mülahazalarda bir m.antık ve ma - 's'=mın e ra ın a çe . . . M d A nlo SakSO ~ -
• •• •• • kuliyet yoksa ve istila emelinde bu dir. Başımız?a,_ :t';İksek ıli~li .1!e tec 0 ern n~ - R ogl1;1 Muzaffer. Gelıbolu Kale cad: Ayna 

Emınonu Halkevı lunanı.n ulu orta bir saldırışı vaki o- rübeli ~e. milJı ~ıdal~: Turk~n. ~ tiyatrosu hakkında bir d':sı .2 numarada M. Tılay yeğ~nı (Son Poıı;ta ha.tı.ralı) 
k t I b d r· ki d bit his 'kU& taliiı:u. yenmış Mılh Şef sıbi b1r Lamıa Tılay, İstanbul 40 ıncı ılk 

Or es raSlnlR :~k::aku:~a b~t~~\udretimiz başbuğumuz var. Ni~ayet ka~nma;°" konferans ~kul talebesinden Haydar Aydo - İstanbul Çengelköy Hı:ıvuzba~ 
k • J d"" .. . h B" h'" · kumand'an v!e erlerile çelikleşmış gan. 81 numaralı evde Ayten Lerm.ı, 
onserı ~ . o~~d·l'.'~ .. ~ nl:.z urnye - Türk ordusu baJtaclır. Modern t-..;Uz tiyatrosunun ta- Dit lıTrau İstanbul Fatih Gelenbevi orta 

t.Jrnız ıçıo oıruşen ınsa arız. .u~ı ~ .. . 
Eminönü Halkl!Vi orkestraS'l. aArb.d~r. Arkad.a~ar, . A nınnuş şahsiyetT.:.rinden olan De- (Son Posta hatıralı~ okulu l/E de 2w10 Bürhan Cahıd, 

dün saat 16 da aylık konserini ver- <ıBalkanla.rda bir cenah daha te.. Teslim olan mılle~ler .. dalalette rek Pa~~rc, Konya İbnişahin mahallesi 349 İstanbul Cağaloglu Kız Ortaoku -
roişt i r . Kalabalık bir halk kütlesi şekl:.ül et~r. kalanlardır. ~üstev~ du~dan memleketımız • inci sokak 28 numarada Latife lu S-1 B de 343 Nuran Kaygun. 
tarafından alili ile takib edilen Balkanlar. h:.ı; de kolay yol ver mürüvvet .bek~ye!' _b:;çaıelCI~. Bu '.le b~1:1-lluşun • Özeler, Adapazarı orta okul sınıf Kitab 
bu konseri şef Cemil Türkarman nrlyt:n. çok yMlan, çok devire!' ve mı~ acı hır .~lini daha dun !'1a- :ian istifade e .. 3/A da 426 Semahat Kasap?ğlu, Tokat Perviz sok.ak 2.5/A sayıJı' 
. d t . .. . d ' tkA Ad nihayet pek çok kuvvetler helak. e- canstanda gorduk. Ne yakzı_lt ki bu ierek modern İstanbul Kız muallim mektebı sı· evde !Re..l~b Karlı, Amas..,·a orta 
ı are e mış, gllZl. e san .a ar - den bir sahadır. nu bir yıeis ve intihaı- taumn ede - tngiliz ve Aine. mf 2/D de 325 Nim.et. 'f J 

nan Bozcalı da pıyano ıle Beetho- Bize gelince, biz Türkler istiklal ~. rikan tiyatrosu • oj:ul sınıf 1/ A da 91 Afuned Haşim 
ven , Chopin ve Manuel de Falla- kur•~~~nın t-ru··beaini gönniiQ ve Biz ne dalaletteyiz, ne .k.ork.arı.z. hakkında kome . Dış maca_na __ , Aytural, Kütahya kız enstitüsü 
dan parçalar çalınış. ve çok alkış- onuI::;rmış i~nlarız. ..., Hakkımızı müdafaa etmesaru bıl~ık ranslar vermek- Gemlik Tuzla çıftlığı sahibi 1/B de 70 Şükran Gündüz. 
lanmıştır. Bunu takiben Bayan En mukaddes ve muazzez eme• \Te bileceğiz. Bize dokunanlar hız.. ~. BU-indisi 
Nedret Kocaoğlu bir şan konseri limiz, surhün muhafazasın. dan iba - den korlcsu~lar.> " f Ankarada güzi- Hergu·· n N ı·çı·n-Nerede-Nası (?. 

1 ~ b. - R d Mimatoglunun k.on eransı d d" ı · ·ı vermiş Schubert ve Giordani'nin ret om.asına ugmen ır tecavuz eşa h.. e ın eyıcı er 
iki pa~çasını muvaffakiyetle söy- karşısında kalırsak, haYb artık bir zan;an zaman heyecanlı teza urata huzurunda ve - (Baştarafı z nci sayfada) (Ba§tarafı 2 nci .orayfada) 

l · d" } · ·ı · t kd" 1 · · mukaddes vazifedir. vesıle olmuştur. rilmiş olan bu0-___ ,_ P her -·retle gu"'venebilmesini Te bi· Şimdi bu au damlaCJklannı sile-
emrş ve ın eyıcı erın a ır erını konfıera"'""ların 1· ııı:.n:a atmore "'~ }i k 1 1 k tır K k ._ k b" M'l(i p· bug"n .,,., zım· mfü.tere'k. lıtuvvetlerimizi emni.. "m. "" aşı_ğı. mumun a evi e temu azarunış . onser or esu.anın Peyn"ır "ıht; Arı yapan ır 1 ıyango u 'L' • • • r' b .. .. -1~ ,_,.. d __ t_ L!LJ_ ki 1 

· · · · d a.ıncrsını varşam a gunu ~ • yetle hcsaıba katabilmesini . te.;?in e e~ §e.IUJQIC ~uma Y~ .~ştır~. ı~. 
muhtelıf musıkışınaslaı-dan çaldı- 1 d ld kT or şamı saat 8,30 da Eminönü Haik~ edıecek olan bir ahlil: lemuligme Mumun ltarardigını, k.uçuk. k.uçük 
ğı parçalarla sona ermiştir. h3.kkal ceza an iri 1 çe 1 ıy vi salonunda İstanbul halkı da sahih olmamız. da ıuxnciır. Sade kömür zerratile örtükiüğünü. göre-

Sultanahmedd.e Akbıyık mahal Milli Piy_a~çonun ?,eşinci tertib dinliyebilecek.tir. . . biz. başlanrruz_a d~!· başlarımız da ceğizl. 
Matbuat teknisyenler lesift<le Ahmed isminde bit bak - üçüncü çekilişı bugun saat 17 de Konferansın ehenunıyetı yalnız bize güvenebıJmelidırleTI .. Bu kömür zerratı nereden peyda 

b. ı·v; • k • kal kilosu 55 kuruşa satılması i - Ank:aradaki Sergievinde yapılacak mevzuundan ve Anglo-Sa~on insanlar sakin ~anlam~ F"un• oldu~ Hiç füphe yok ki gene munı-
ır ıg nm ongresı b d be iri 60 kuruş tı . Bu --kilişte 64.,828 numaraya dünya~!la. ka~ı allkamızdan ıba- lüle ihtiraslarla h~d~m gafletlere dan.p-ı.: bu-dan ;;... ..... e, mu-.]_ ne 

. . . . _. ~.a ~ en yaz peyn . . r ~~ • . . ret degıldır. Bızzat konferans ve-" aalarlar. Böyle buyuk zamanlarda CA.lt ... ~·- IWHL 

. Matbu~t Teknısy~nl~ı Bırlıgı - uzerin.den satmı~ır .. Pe~ırı ~ - 749,520 lıralık ıkramıye tevz.ı o - recek olan Mr. Derek Patmore'in rohlamnızı temizliyebilmek şartile su. ne de kömür yoktu. Sonndan 
nın se?elık kongres: dun saat 14 tı:n. al~ AO~a:-1 ıs_mındek_ı muş~e lunacaktır. şahsiyeti de bu ehemmiyetin esas bunun 0 kadar zaran yoktur. Fa- bunlar neJTe<iıen çıktı?. Yanmadan 
te Emınönü Halkevı salonunda ka rmın şıkayetı uzenne der.hal bır 8 tane 2(),000 liralık büyük ikra- 1ı unsurunu teşkil etmektedir. Zi- kat gittikçe karışan bu dünya için.. önce niçin görünmüyorlardı?. 
!abalık bir ekseriyetle icra edil- cünnü meşhud yapil~ ve suçlu miye vardır. 842 numaraya da ra. Mt. Derek Patmore mevzu o - ele,, vulcuafta doğru gittikçe temiz,. Çok basit bir eebebden: Bir evin 
miştir. ~kkal. ya~a~arak adliyeye tes.- 34,s:lO liralık teselli mükafatı ve_ larak aldığJ Angio - Sakson ti yat- lenen bir ahlak ile &itmek en birin· kirifleri, tuğlaları. çivileri nasıl dı~ 

İd h · · ı-. dux. hm edılmıştır. . • • rosunun modern ve kuvvetli ele - ci vazifemizdir. rıda'D göriinmeaıe ve bunlar ancak 
. are. eyetının o~u .ı;U •• sene- Dün asliye 2 nci ceza mahke - rilecektır. Kazanan numaralan manlanndan birisidir. Viktorva Bunıu. unubnıyahm. bu yang.ın eanesı.nda meydana çı-

hk faalıyet raporu uzun . munaka mesinde muhakeme edilen suç_lu, Ankara radyosu 22,30 da ajans ha- devrinin şairlerinin merkezini t"eş _ fi / .. • ID. ::u~ ~ ~u~ k~:~ b~ kyaö1!'!~ · 
şal~r~an so~ra .k~bul v~ ıdar~. he neticede 25 lira ağır para cezasına berleı;ini mütea.kıb neşredecek - kil eden Coventry Potmore, Tenny CALuh ı'llın lA..Jıll<j~H ....... ~ . ..,.. 
yet~. rbra. ed!lm~ttr. ~ilen butçe mahkllın edilmiş ve dükkanının tir. aıon, Ruskin ve Cariyle grupundan • (mumun yanı§ı) esnasında ın.eyda· 
eıı~menı hır senelılt hesablan da bir hafta müddeUe seddine k.a Milli Piyango İdaresi 2.3 Nisa11. Coven.try'nin torununun oğlu bu- Moda Deniz klObünUn "n& &!':i: Bir mum vandığı zaman 
tetkık ederek raporunu okumu~. ı:ar verilmiş.tir. ÇOcuk bayramı münasebetile zen }unmakla doğuştan şair tabiatli! kömür ve aı ha.al olu.yor. Peki bu 
h~an son~a :y~i idar~ heye~ se gin ve mütenevvi ikramiyeli fev- olan Mr: Derek. Patmore, artistik dOnkU top'antıSI hasıl olan kömürle su. ne oluyor?. 
çımıne aeçılmıştir. Seıçun netıce- AtacaL Jü..&1ındaa Nkan kalade bir ...;yanao tertib etmiq - bir muhıtte yetışmekle bu kabili- Mod De . kl"'b"' .. 11 k Su. buhar haliode uçup eic:ler. ·-..J- E~- On Şe..-.e H" ı Ali Ilı '-• vn y• .,.... ·-m. ~ .ı~-· .ı~ b::...ı... ··ı.. -.....4. t a nız u unun yı ı u- K .. .. • w 

iıllUlt'" UC"m an, ı~ı. lVe, k tir Bu çekilişe aid biletler ya ye~ır;:sıı,ı ~uu un ~uumıs ır. umi h t to 1 t.ısl d" ··-ı d aşıgı mnmun uzenne tuthıgum'Ut 
Gerali, lL Cemal. Sabri şenkar- avga . . - - tAnnesi de oldukça büyük kabili .. m eye p an un og .e en za.ma.n lıuıl olan au damlacı.klan, 
tal Şerif ç b kel Bedr" Atam ı1lldan ıtlbaren satıli,ğa çıkanla- yet gösteren bir muharrirdL sonra yapılmıştır.Toplantıda ıdarıe işte bu bubarclU". 

• a u ' 1 an, T.'l-L!!L.te B - · ahall · d cak h eti raporu okunarak kabul e - .. - · T: l"t Derdağ. Şükrü B km .nu..wı eycegız. m es.an e tır. Derek Patmore'in konferans~ ey Mum yıandıgı zamllft ~ıkan ko-
H::ıu Hü~lieİ, Hamdi ~öz~~: ~tur:-n Rama:zan oğlu ~ull31:t ve • .İrfan Konur tarafından türkçeye di~iş, 1940. yı~~ ~i~.a~~ ':~ h~bt mür ne _?luyor? .. . 1 

M.. . n· A. Ahm ..... ,.:ı lli.r d A.dem oilu Abdullah ısimlerınde Tünel saferlerı bu sabahlan çevrilecek ve konferansı mütea ~ kati v.aıyetı goruşulmuştür. Mute Hergünkü bayat tecrubelenn-
urur. ızer.. . =a,. .. 

1 iki sandalya tamircisi bir alacak • • , kıb Eminönü Halkevi san'atldr ~ akıben 1941 bütçesi ve murakıhlar d>en bilim fd, mum yandığı zaman 
K.ılıçerı, Hayrı Şa.hiıı, Feyzı Gu - ~selesinden dolayı kavga e~ İfıbaren fahdid edıldi lan Jorj Klem.anso'nun cSaadet raponı müzakere ve tasdik olun· tüter; bir is n~dıer. K.üçüçük kö-
neşkuter. Ierdir. Bu kavga esnasında çok faz . . .. . . Perdesi> isimli piyesini temsil e..: muştur. . mür zerrele.rinden başka biT ş.ey ol-

• la hiddetlenen Sadıullah bıçağını Wnel _seferlerı bugunden ıtıba- deceklerdir. Bundan soara idare heyetı se .. mayan bu ı.s. tavana. duvarlan, ve 
Y e,ıhlycıların toplantısı çekmiş ve .Ahdullahı kasığından ren tahdıd olu.nacaktır. Tünel bun çimi yapılmıştır. Bu se~im sonun. diiğer eşyaların üze-rine k~nar. Sa~ 
Yeşil.ay gençlik şubesi önümüz ağır surette yaralamıştır. dan sonra sabahlan saat 8 den Arnavudfuk işgal·ını·n da eski idare heyeti değişmiş ve baha ka~r mum yanan bı~ odada 

deki Cumartesi günü sa.at 14 de Yaralı hastaneye kaldırılarak 10 a, 12 den 13 e ve öğleden sonra yeni heyet şu zevattan teşekkül et yattıiJmız zaman, sabahleyın kal-
Erninönü Halkevinde bir toplantı tedavi altına alınmış, suçlu. Sadul- da 16,30 dan 20,30 a kadar ~tiye- yıldönümU m.iştir: kınca, ağzımı1:zıda .. ~umurla bir ı 
yapacaktır. lah yakalanmıştır. cektir. Necmettin Sadak, Celal Sofu; takım kara~ ~T goruruz: $te bu 

Bugün Arnıay-udluğun İtalyan - Hidayet Fuad, Maşuk Kalkan, Nu karartılar komur zerre1erı, istir. 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: lar tarafından ışgali yıldönümüne rullah Draz, H. Vitıhol, Narssild, ~ 

tesadüf etmektedir. Bu münase . Tevfik Taylan. Dünya muharrirlerinden ter-

- Bak Hasan beyim 
gazete ne yazıyor .•• 

• 
Tramvay bılet -

çileri çoğaltılırken ..• 
. . . Bu arada bu va

zifeye kadınlar da alı
nacakmış .• 

Hasan f>ey - Oh oh 
ne fila .. Artık burulan 
sonra hem dışarıda çan 
çan... Hem de içeride 
can çan! .. 

betle şehrimizdeki Arnavudluk se cümeler serisi No: 4:5 
faretinde bugün saat 13 te milli Sağır, dilsiz ve körler 1

' 

matem töreni yapılacaktır. cemiyetinin toplanllsı 

iş arayanlara Sağır, Dil.siz ve Körler Cemi -

l·yı· fırsat yeti dün saat 14 de Eminönü Hallı: 
evl:nde bir tcıplantı yapmışlardır. 

Suadlyenin en merkez yeri o_ Bu toplantıda cemiyetin son 3 
lan Şaşkınbakkalda on be..ş sene- aylık faaliyeti müzakere olunmuş 
denberi bakkaliye olarak kulla - ve bu müddet zarfında muhtacı 
nılan müşteri& bol dlikkan bütün muavenet bir çok azaya yapıl'an 
vitrin, camekan. vesair t,akımJari- yardımlar bir liste halinde bazı -
le birlikte kiraya veraiyor. Ayni. nına bildirilmiştir. Bu rapor u -
mahalde Kema.1. Aksana. müra.ca- mumi heyet tarafından ittifakla 

Mih. Zoşçenko 

Çann Çizmeleri 
Çeviren: ... 

Hasan Ali Ediz 
Fi. 50 

Remzi Kitabevi 
'-...at. Telefonla 52.79 za . ..J kab.ul _ed_ilmiş ve içtimaa nihayet ,... ... ~----------.... ~ 

verılmiştır. 
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TobruB • Derne · BllllZI Güzel bir Ed.M h~~~~!~,~a_d!~~~.~~,ı.,. kup 
model - Acaba ne oldu, ne var, yeni büyük rağbet gösterildiği nazarı 

Sahil boyunca Zuvare 
ediblerdıcıa biri bihalclun methe de.. dikkate alınarak, lsı.cmbul Şehir Tı
ğer bir §&hcser mi vücuda getirdi? yatroııunun &'elccck mevsimde tem-

Oiyeoekşiniz. ail edec.eii eeeıler arMında telif pi-
- Hayır. 
"=··ec~. ~ler ekseriyet mi teşkil edecek.? 

•• • u~ -_. Di;ırec.ek.ııiııiz. 
- Ne eerbest nazım, ne hece 

vezni, ne aruz, türkçonin tam hün- - Hayır. 
ye; uygun yeni bir Türk. ııazmile Oiyeeeğim. 

yapılan harekô.t uzerıne 
Yazan : Emekli Genera.I H. Emir Erkilet g.iirler yazan ~kri meydana çaktı? - Peki ya bu edebi hadiseler ne 

Oiyecekeinic. dir) 

-67-
Zur>aJ'e ltarelıeti 

. ~yan kumandanlıjı, Rikdalin 
Ciaıerine hareketten evvel Zuvareytı 
talnuz etmıeği tercih etti. Bunun 
~bi, İtalyadan yeni gelen asker .. 
er~ içıeriye doğru bir yürüyüı ya .. 
J>ılnı..';nın tiiıtaen komutaaıne& fa.:ı: t b.ir cüredti.rlık ve tehlik..eli bir 
•~et görülmesinden ileıi geli

Yordu. 
tt.Jyan kumandanlığının, Türk 

k~ Yerli kuvvetlerin miktar ve mev .. 

1!kri hakkında hiçbir fikir ve ma· 
l.ltnatı yok_ıtu. Btt karanlık ve ıneç .. 
~illiyet i~sindıC. harb gcmileriıtln 
1'tİn.ad ve himeyelorinden mahrum 
cUarak içeriye doğn.ı y\iTümek ve 
hu 81.&ret~ müfrezenin yanl&Nnı miL 
Cahidlerin ant bMk.m ve hwumla
t~ maruz buakmalc ltalyan ku
~a.nhğma pek korkunç g&rün .. 
~ii. Bu sebcblorle de evvele sahi) 
"<>Y\ınca Zllvare fö:erine hareke\ 
letcib edildi. 
. Mücah.idlerBe, Sidi Ali hadise-

81odcn aonra artık 4ahil bi>Jvesini 
tılıtıbafazaya muktedir olamayacak .. 
~~ını anlamıcıılaT ve italyanların sa· 
~~de i.t-edilcleri yerlere hakim ola~ 
Ql}ecdt1~ kanaat getirmişlerdi. 
~ &cbeble asıl mukavemeti dahil
de Y•Pon>ak üzere .a.hil kısmılannı 
~alt pek hafif surette tarassud1a 
ılctifa ~I.rdı. Sunun için. İtal
hrılar, kuvvetli olaralıc tutulmakta 
o)d~nu Z'eltnettik~ri Zuvaro m~v 
klini ve va~ tüfek patlatma
da.n ve hic;hir za,,;.t vermeden iı
tal edebihnişlerdi; çü1'kü Zuvare 
'll'ııevki.i, m&daEaa Qlunasıayacaiı 
\"'aatile mücıJüdlerce aakerden 
~ a""liden .nliyo oluınmuftu. 

Buı"wıla beraber Zuvarenin İtal
~1-.r tarahadan hemen hemen 
~ tebüM:si.ı ve zayiatsı:.o 
b~ı: 9'ır~ i~al edilmeiin<le, ço~ 
clildt~ ve itina ile ve ~n uzadıya 
alt~ ~~ siirii ihtiyat ve kuvvet 
ted:bırlerini:ı de beeir ve faydaları 
o\d~iu nıuhak\ahır. . 

İtalyanl.nn Zuva.re hareketi, üç 
k1a11n h.Jinde yapılmıştı: 

1. Tm ı.n aldatmak maluadile 
C.atbıreb~ et:rahnda yapılan gös 
teri~. 

2. Ta.uoni tuia.yunn Zeggis btır-
1°1.'ıtıQa karaya çıkarılması ve Zuva· 
rc:rc ııirişi. 

3. Garionıi tümenin.in batıdan 
Z\lvare~ yUTiiya1'i ve l>u.rada Ta~ 
l!oırı_j htğayite bin~eııi. 

8'ı t-ın-tibattan maksad, Türk ve 
)'erli luıvvetkrin Zuvarede toplan
ltı~anna mlni olmak. için bunlar
~~ bir b1mını Garbtrabluw şehri 
~~ekte idi. &.tun için G.e
~rtll Ragni, biri Ayn Zaradan Biı 

0 bn... üzıcrine ve diğeri d'e Gar
iaretten F undu T ogua doir• ol
~ Üzere iki ha~t tertib ve .ıf 
~iu.tos tarihinde İcra ettirdi. Bun· 
•rı gören bazı Tü·rk ve yerli mü-
~ cruplan nveli. bu hareketle
le k.t,ı k.omak içjn harekt-te geçti
~ de İtalyan mühezelcri önün· 

de h-.it bir perde hattı bırakarak 
ie?'f c;dr;ildiler. Bu İtalyan müfreze
~ leceyi olduk.L.n yerde geçirdik· 
~ 

~ Poeta» nm tefrbı: 10 

ten aon-ra ertesi gün boo araziye top ae yalnız filoya kumanda et'Rlıekte 
at~ aevurmaea haşladılar; guya idi. CörüMiyor ki Zuvana bweluıti
burala.rda bir §CY yapmak i.tiyor. ne jftirak etmit olan kara lcuvvet
larmıı hieMni, 'TftÜcaniellere vermek krinin muhtelif ~ <h:'lllİ% 
· · kuvvetleri milft~k bir kumanda 
ıçaa .B:; eanada 5 7. piy~de al.yile altında buluımwyorlardı. H.r ITUP 
34. alayın bir tabıırundan ve iki kend§ l>aıına mü.tak.il hareket et.. 
Alp tabunmdan mürekkeb olan mi)ti. 
T aesoni aıpyı 4 Aju.to. 1abahı Kumanda tekli ne ol.na olsun, 
le.araya çıkAnhnak üzere hazıPlanıp tümen komutanı General Gaıiotıi 
tahşid ohımnut ve mekteb deniz miitealub günlerde. Zuvare i,galin3 
iiloaile deniz akademisi gcmitetinin tedib ve tanzim etmi.t ve vahanın 
refakatinde olarak. '6 A~&tos sa .. kenarı boyunca siperlerde V"vah~ 
bah erkenden Zegııss burnuna çı- tabyalarda bulunan kıf alan Türk 
lc.anlnııaya ba•lannnftı. Debarkman V'e yem mücahidlmn her tiirlli t ... 
hiçbir mukav~et veya muk.abelc.. arruı: dönüflinü ptiC.ürtmeie lıazır 
)"O uğram.akınzm aaat 9,30 da sona bir halde bulundumıu~. 
e?'dirilmifti. RikJalin ltarmti 

M\itad veçhile llk evvel karaya On gün sonra Rikdalin hareketi 
çıhnlan ckniz taburu, Zuvarenin 3 baflamıştt. İta}y.uı!ar bunQn dıa Z11. 
Km. doiueundaki Zeggiss bumun- vıue hareketi Kibi lcoiay, ubrnetaİl: 
tia MMCidi işgal etmişti. T asaoni t l fa._ t-hil v. • '·----~'-

' --1! • ı..~. d ve e e -m: o.- eeeauu .. uvveua 
kığa.ymın >areıç anı,,_y_ wtince e ~~~.. l _...ı H lb k' h-L..:L ~..._ 

h d v .. k il ;z:""""~or an;;ıı. a u ı ~a....., 
bmıwt t:wfay va aya ogru uç o a. . bi l ..... 
ve harb gen:ıilerinden hOJ yere atı. ış G ne ı° ~':"""·. . ..... ~ 1'ı.e<I 
lan mermilerin d\Jmanlarile kaplı o- fi Ri~-n_:__r~-· a.nonuunk. d~~~l ~ 

• .. w ı..-_ l d S. 13 ıı..aw.onın tMn en ısı ~·, ı• 
laralc yiırumege ı.>aŞ • ı. at te kat deniz.den 8 Km. mesafede bu. 
vahaya vaStl oldu. Zuvare ~erek 1 .. lunan çıplak Sidi Abcinl S...-o.eci tepe 
talyaınlann mutad bo.ınbe.rdtmanla- . id" B t Rkci r · 6 K 
rwıın teeiri ve !!erek bilahare bura- S'ld w 

1
· • u l!~pde, ı za ının • d rn..9 ' 

__ ı_ __ ..ı "l h li hJ' ogu şm.&U'IJ e ve uval'Cnın e 
snı_n ~eroen ve a .• den ta ıye Km. lcac:laT cGDUb batlaındıt Rik<h.-

- Hayır. 
Diyeoeiim. 
- Edebi c.aeıkrimizdcn 'bet, on, 

on hıe,i nıuiıtclif liMlllara tercüme 
ediicii de bütün diinya bununla ala... 
kadar oluyor mu} 

Diyec....ı...wz., 

- Hayır. 
"-'.--neY!. 
.ı.n~n. 

- Bft. opera mı viioJda ııetirdik? 
Oiyecdcainiz. 
- Hayır. 
Oi,oeceğim. 

- Son yıl jçiıwlc ediblerimizin 
vücuda getirdikleri eserlere dair 
ı:Z" istatietı1t ne~ldi de,. bu iata
tiaıtiğe göre bu yıl, edebiyat saha
anda geçen yıllarda.ı daha çok ve
ıimli mi olch.ı? 

Diyeceksini,.,_ 
- H•yır. 
D:iyıeoeğinı. 

Diyeeebiniz. Ben diyeceğim ki: 
- Gene gürültülü münaka~ 

ortaya çaktı. Ye:ailer kendileriaia 
kıymeti~ takdir edilmediğinden ti
kiyet~frler. Edöler, onların e9U• 

)erini gülünç ve kıymetacti. bul~yOl'
lar. Bu yüzde., biıbirleriııe ~. 
Yarın öbiirgün kim bilir daha ae 
kadar Şddetli ha.roket edecelt*, 
ne ağır sözler aarfedilecek. 

Soracakamı:ı.: 

- Edebı hldiae dediiin bunlu 
mı) 

Cevab vereceğim: 
- Ya bqlta naal olabilirdi ki ... 

Bizde edbei hl<liM. edebiyatı ba.. 
ha.ne ederek münakaşa çıkarmak, 

garezini, kmini ortaya dökmektea 
hll§ka ne oluyor ki 1 •• 

r:J., ,,,..1. :/.Ju.LU4i. ...................... _. ____________ _,. ............ -·---·· .. ···· .. ···---·-
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ikinci nişan .. edıhnı, olm~~ı sebebıl: h~rab .?1- bn ve Cemil Menşiye vahalarının ı 
muştu. $ehnn halkı Rıkdaline goç- · - ''-dedı"r 
___ ..,_ 1 • arası fiZl'll...un • 
~enti. ~lin AlxMil Samed tepeaİtıİ kız 

Nihayet 8u Ke~aşın m\lhafaza- hedef edinmesi, mücahidlerin bura.. Bazı modeller vardır ki, düz ol- Anurada oturan bir gene; Sivasta Bay «0. l» ye: 
- Dul bir kadınla evlcnecekai-sıınıt General T ettonıye barakan Ca- eını heıMlde adlan seç.en vaha kc- du.kları, aü.se boğulmadık.lan halde anlabyoır: 

rioni. hareket kıt'alannı bir gün ev- mwlarmdan daha az kuvvetli ola- en sü.slü ohınlarclan daha pk aörü- - erNişanlanmJıft1k, evlenecek- niı:. Mazisini tetkik ettiniz.. tertemi:ı: 
vel Sidi Ali<k tecomrnü ve.. 6 Aius- rak ivgal e1!miş olmaları ihtinıalia.. nürlCT. Daha fazla l'ÖZe çarparlar. tik. de~en bir kı.akançhk., bir de de buldunuz, vaziyetine baktınız. men.. 
tes Mhah fecirle beraber buradan el-en ileri reljyordıu. &!ndan haşlca J b J d&odu yüzünden aynldık. Simdi faatinize tamamen uy011n.dur, val-
han:ket ettirrnitri. Bu kelun Gene- bu tepeden top atıefile, mücahidi er Koyduiwnuz mode itte öy C• • - J 

ral Lequio komut~aki büyük vahalarda tvtu~mıyacalc. bir hale dir. .._nlım nitanı yenilemek taraftan, ruz işittiniz lci şabık kocaa1 bilhaaaa 
kMmı, sahil boyunca uzanan kum getirilcbilecekleri l'ihi bu v..M&anı Bu lı:adar düz bir modelin bu ita fak.at ben ikinci nitaaıo muhitmüz.. ıüzcllilı:. bakmundan size çok faik
t-epeleri ü.acrinden ilerlem.lct': v~ relen bütön yoHıar tepenia. top mCJl- dar deiişik ve ıık irÖrüneceiini kim de gAnb tesir yapmasından korku.. ti. kadının e.ki kocaxnı araması 
•ğ tarafındMı General ~vac;ıv~chı ı:lJi içinde bulunuyorlardı. yoru~ tcrcddüd içindeyim, ne der ihtimalinden ürktünüz. 
komutumda bulunan. bir a-tiyat Ceınerill Garioni. bu &ebd>le, umar. Iİıniz? » 
kuvveti yancı olarak yüriimekte Zuvarede bir geri em niyet kıt'ası Anlatmak isteseniz: tarif edil ecele Mürn1tün, yalnız arasa da bula.. 
idi. bmıkarak Aiustown 15. sünü saat yerini hemen hemen hulamıyac.ak- Ne diyeceğim) Muhakemeyi yan mayacağı muhaUakbr, öldüğünü 

la.~ ve mühimma.t nakletmekte 5 te Sidi Ahdıu\ Samad tepesi isti- ıınız. Ar~sı düz. yakatıı düz:, kol lış ve salkat bulduğumu söylemek siz söy\üyol'SUQ.lZ, Sonra erkekte 
olan bll' .-.dal kanlesi ayni hizada kametinde l\anket etd. lan düz. Hatta önü de diiz ... Yal· zarureti var: aüzelJ;iin. çirkinliiin bahİıl mevzuu · 
olarak <leniır:G:en in.talan takib ecli- General Cavaciocchide.n yardun nn:: jkj omllzdan ilci hü%gij beli ge- Bayan «C» muhitini değil, her olamayacağını wıutuyor&Wtuz., ken-
yordu. gören General Lequionun emir ve • w l b h" _y__.__ evvel ve her -·den ııonra diaini hiç sevclirememi• ...::-1 enek, Lequio kolu, Bu Beela (Zuvare- h.n&ndası altında bulunan büyük ç1p etege uzanlyor. §te ro un u- r- O'ÇIJ r-~ "' •""'"' 

n.in 9 Kın. şimali garbında ve •bil- Ia.m, üetün.de bazı tahkimat it ve tün nıhu hu büzaülerde... Onlar sadece kendisini düM.inmek zanıre- etrafında afk atq:İ uyandımıı§ çir
deki vaha) da bazı müealWd ml!f- oeederi görllııen Abdul 5.mad' te.. 81z eııı haeit bir gecelikten bile ba. tindedıir. Eğer his.sen ve maddeten kin erkek ııa.yılmakla bitmez. Ruh 
rerelerine ra-'8.dığt gibi ZuWTe pemi üzC'rino yürümekte idi. Bu bü· ait olacak bir rob onlarla en ~k bir 9llÜ .rabıtayı tezelemekte menfaat süzelliği yüz güzelliiine her vakit ' 
hurmalJdanna batı kCJıan yabnuı... yük k11Jm 22. Buaagliyeri taburile model derecesine yi.iksclmif. Bu ne görüyorsa bir dakika dahi tered. galebe ~. Bununla beraber 
da buluna'R Mersa Tif,Qda hilııuın.. 1 1 • &nıealiJreri alayını, 60· piyade vi buluşlara stk sık rutlanmaz. Sıa- · dıiki etmemelidir. Yalnız elik.kat e- hiç evlilik hayatı gcçirmenıif, hele 
da da bir ta.&rl'\11 t~bbüsünü püs- alaytna. 1. ve 2. Crenadya. tabur• 
kürtmiek mecburiyetinde kalmıştı. larwun bazı kıaımlannı ve ı istih.. deliktesa ayrılmadan orijinal &'Örün- diyor musunuz. nişan keümesini ruhan fazla hassa~ bir erkek iaenh 1 

Kol hu m«"Vkie aaat 9 a doiru ,kam bölüi\inil .ihtiva ediyonht. mek, daha doğrusu .sadeyi orijinal değil, rabtta kelim.eaini kuJlandım. dul bir kac:lın ile evleomeJi tavaİ)'o 1 

vannıt ve vahanın öte tarafında O- Büyük. kısmın &olunda, Menşİye şekilde göstermek istiyorsanız işte Zira ikinci defa olara.k niçanlanma.- edemem. / . - - -
lup 1"teo şeyler hakkında ?M:Kımat 1'ahuının yakın olması ve burada si&e aradığınız model. Y•. bir :müdd-et tc ikinci defa nipıı- * 
almak için dunnuştu. bir tıeh~enin gelmesinin melhuz (Düimeler arkadadır. Sentür de Jı hayatı Y&f&maya ula taraftar de- Bayan Bedriyeye: 

General Garioni, öğleye doğru bulunrnuı1 dolayuile süvari alayının L d b wl ,_ d ) -·lim B ,_ el,,,_ ... b' Kınlan testi' - Ladu tamir ııö-.. ' 
iki Erit-re t.abu1ile 2 süvari bölüğün- 2 hölüiile 2 Eritre tabu~dan mii- arJLa a ag anmada ır. V1 • u, genç ıuzı t ıuıı.en ır ma- -. iL ·-

den miittlc.Jı.eb seyyar bir müfTc.zc- Hkkeb bir mtifreze yürütülmüftÜ. F d J b•( •1 ceraya sürükleyebilir: gene çatlaktır, y.enisiııi almayı tor.. 
yi valıiaya 90ltm.uş ve buna vaM.yı Bu yancı müfre:ı.e ile büyüle kısım ay a 1 1 gı er Del11tanb mademki e.ıü rabıtayı cih ederim. • 

m6c.a1Md•erden temzilemek ve ay. araeında. mümkün old.uiu . ~adr Sofranızda daima ince dilimlen· tazelemcık hQVer;indedit. o hı.ide . * 
ni z:mnanda Tuaoni tupyı4 ile irti- sün.tle AbduJ Samad tepeamı _ e e miş çiy hav""ıa ince kıyılmış rnay b.aditıeyi ifa• «meden, yani ikinci Bayan Y. M. F. 
b d ek 'f · · · · le bu tepeden vahalu uze- "4r .atHpaJei_~. etmah- , va.zı.~aıh~dvemuş-k .. ~arerte _....ak vazife.ini b..iz 5 danoz, tere vespire bulundurur, nipna lüzum görmeden doinıea Yalan söyle.menin fenalığını 
tı. CJlll&J v aaa muca ı 'llV- nne a etf a,..... ı.. _ • • • 

1
• • ::.-~" " -? Si t · ~ 

tler yoktu ve bu sel>eble her iki dai veya Mhra hataryaaa araziye havuçtan yemek arasında yer, oelediye clıurCRne 111tme ı, nik.lhı gU1ouunuz mu.. ze avs~ ou 
k":ı saat 16 ya doiru hadisesiz bu· serpÜm1t bir halde yürümekte idL maydanoz vesaireyi et, balık, pey yaptıırmabdır. Derhal birletmek. daha her ne olursa olsun yal-. 
~P l:Mrleşmiırlcr-di. ler. . • nir gibi yiyeceklere serperseniz yuva kurmak mümkün olamazsa, söylememele ahdetmeniıdir. Ya • 

'General Garioni ~alnız kendi tü- n..Jc ~ !er& ?1'-~ahid\er, bıd:; hem iştihanız açılır. Hem mide - bu vaziyette beld~ elbette mü .. lan söyliyen insan yaptığı fena 
menine lurmanda edıyordu ve Tas.. vette pek !lllddetlı hır mukavem 'zl b kl f al' ı· dü CÜltJr H' .ı.......uı tehl°k . .. haleketi giıliyemi ...-JW l . fena • .. . .. "nd akşamdan ev- ~stermeCilt-r ve General Cave- nı e arsa ann.ızın a ıye ı • rec • aç ~9e ı enın o- Y~· çın . 
:ı ~:~k=a:dae ve tesiTde bu- civcc'hinin Marııl:ıuta y1uü Meae!Ge Z!lir. (·Havucu iyi çijnemelisi nünü alır, muhtemel dedikodulara hareketler de yapmaz. 
kınam~muıtı. Amiral Borca Ricci i. (Ark4St .lfCyftı 1 ri4tvn ada) nız.) ..d çeker. TEYZE 

YAZAN : EKREM REŞiD 

Nerede iee bütün dülllnı atin al- - Benim vuifem ftll'llda bura.. - MeMll İltasyona, nhtmıa llİ-
m&ia k.aU.lfM:Ak.tı. da dolapp mütteri temin etmek o- dıeı- 9e)'Yahlan, tqrada.ıı aden zaa-

Dü.nü, eden yemekleri bijyillt la.daktar. Meseli bir bu. gid.eriın. p. tüccarkn bckleriın. Tipkı bir 
bir i§tiha ile atıştırırken Melpomeni Numaralar alkışlanır. Ben hecn.cn otel simsan sib~ Ontari alır mu ..
ona tatlı ve dost bir t.ebeaaümle ha. yübek. aealıe: «Publ Bu bir fCY mi, tiririm. 
Q-or®, Birdeabire aİlnası cidıdilct· nmnaralan ıicfia de Bay Koç<mun Bu fikir Koçoawı botuna KittL 
ti, ııöz~ ac;1ldı. mam.miyet dolu müı=•e&esinde görün!...» derim... Ew Dürriiye it vermek karamu 
sesi Koçoya doiru yük.eldi. Koçonun bu işe aldı yatmadı. 1 almıJtı. Binaenaleyh her fikir hoau-

- Pek ~ •.• Küçük maymun ne - ~vet, dedi, aöylıenio am:ına , na gidecek mahiyetteydi. Şimdi b-
olacak)... barın patroıau.ndıua dayak yer9inl... l rarlaftJı"lla<$ak bir ıelı: nokta kal-

Koço suale c:evab nrmıedi. uKü~ Dürrü gövdeelni d.oirultaı, ba~- lllılfb: Dününün ücreti. Faltat bmm 
Hayır, hayır ... Böyle hir patro~ Rolünü lıı.\UIUTIUE oynadı. Evvela i-- nı»n son tcferriı~tını kararlaıtırir- çük. lllllymu.nunıı ne olacağını nasıl ıaa b.lchrdı, dudalrlanna müstehzi Mel~ halletti. 
~ >iantoda kalınmazdı. Fakat tiraı. etti, ebedi uda.kati hakkında k.cn Dünü. mahallebıici dükkawna kıesrirebilirdi. MüDkül bir mevki ih- ayni zamanda tahrik.kir bir tebea- - J!Colay ~.. Zavallı k.ü.. 
.~l'Tiinün ~ati pıjaal olanJt, tıeminat verdi. aonr'a iÖZlerinİ ya. iİr~. Melpomeni llalllimi.yet do· das edilmiş, ortalığı rahataızlık ve- aüm verdi ve: 'çük maymun ne verirsen mersi 

~~~nlcbilecek kedar büyüktü. f&.T:'a.tak. mıerbutiyetinden, mubah- kı bir el işaretile: rem bir hava kaplamışti. Fakat bu - Onıa bana aid! ••• dedi. der .•• O çabuk. doyar ... 
0 nlü, vicdam, 'elalte.te yuvarlan .. bet.ind.t!l'l bahsetti, nihayet Apuato- - Gd... Gel ~aya küçük çok sürmedi, zira Melpoıneni uıü- Malamafih Koço yavaı ya.vat Fakat Koço hiç te bu fikirde de-

~I olan. bu '1l.da.mı terketmeğ-e bir lun ellerini sdttı, kendiaini kucakla.. maymun?. .• dedir... .hirn bir lc:.qift-c bulunduğunu geviJtç Dünıünün terefine ihdas olunacak ğildi, çünkü Dünü çotba)'l, tavuğu, 
~.rlij razı olmuyordu. Belki bu: dl ve 'rkası.na bakmadan, ıendelc- Bu «]küçük mayınwn» Koçomın dolu bir sesle ilan etti. vazifeyi lüzumlu sörm"(:ğe başla· pilavı, mahallchiyi, ckm~k kada)'1-
Kll;ı;dı:n. Dürrü açlılt.tan ölecekti., yerek c;ı.lı:ıp. gi~. Dl.18tıda Dür:rü: hiç te hoşıu:na gitmedi. Bu da kim- - Buldum. dedi, buldum 1... mıştL Bwıa sebcb ..,deki madamın fını yedikten sonra garsona bir i.. 
n c~ de bu.na hazırlanıyordu. - Meclis fevkalade oynandı: d':i~ Nereden çllc..mıo•ı~ Belki. pı"""'iıtı ~~- 1hirim ag~ de publicitemiz ~ur kıska~ Melhip~ kinci dan.ek kad_:_yın ısmarlıyordu. 

etelt.et V~n k.i Apustol meni oL ben ban'kalar yarattım; ne yazık ki !:...!. k 'I'- ~ Oııac:.ex • • • pıe.yhaneye ya1nıx relmelde ·ç fÜP- -r 
~1'1. Bir gün, titrek, 9ÖMHt bir aeyirci y~tu i kim bilir ne çok al- aşa 805

._ au ~t~~k. iti boza Koço, frarwıızeaya fazlasile aşina Mı.iz madamın k.atk:ul-ımaada. Ayni günü. ayni sa•tte Ayaspa-
~le: kış toplardım .•. diye düıündü, fa.. tı ... Melpomenı .ıae •on dıerece obnachğı için hu vuifenin ne oldu. zihninden biT takmı fiipbdcrin geç- ta.<lı&i apa.rtımarun yemek odut.D-
l'\i - Dünü, dıecrıişti, oil\lm Dür- bt zil c;.al1m kamı kendi.ini başka uıerrmuıı. iÖrü.nüyo""'- • • Dirrü o· ğ1.ınıu pek anlamadı ve aordı.ı: meaıine sebebiyet vererek evddci da, Naime hanım sofradan knllctı, 
.ı.,'·· Senin aliccnal>lığın ben\ ebe- düıünceleroc sevk-etti. Cebini yokla- turduktan aonra: - O dediğin nedir?... rahat ve huzuru 9Cktcye uğratacak- henüz meyva ~ek.le mcffu! olan 
b.Y~n minnettar kıhnııtır. Fakllt ciı. Otuz yedi kuruş otuz para bul- - Ne içeceluıia? · •• Bir limoaa- Bu sefer Dürrü söze karııta. Sı- t,., Halbuki Dürrü ile ı-elcüği tak.. kocuı.na hakıaret dolu bir nazar at. 
~~c beraher çektiğin yeter!... clu. &ınu.ıUa aac.k bir çoı ba içip bir ta L. • diye sordu. caılc çorbanın harareti, Melpomeni-- dirde Koço Oürrüyü Melpomeninin b, aiguasınt yaktı ve dedi ki: 
~ yüzümdıen fa:ıla Qekmene ponüyon pilav yiyebilirdi. Bir ına. Aç karnına soiuk ?c tatlı biT li- nin h\IZUru kendiane emniyet ver. ae.,,gili.i olaı.lc gö.terecekti. Sevgi- - Bana baksana Turhan arak 
~ ~ olamam... Artık bcnd~ sana hallehiciye girdi. · m<>nı&ta içilmez. Dünü bir çorba mişti. liaile bir arada. çalıpn bir kadın ite 11en hiçbir i~ yaramaz oldun?··• 
~{Jr- ıehne.z, gek gelse sıkıntı, - A ... Dünü! ...... •·· ...... tercih ettiğini aöylemes.i. üzerine bal.. - Azcnt de publicite yeni ili- madamın kıskançlığını belki uyan- Bu gidi~le halimiz nereye varacakl.. 
t k, fakirlik .gelir ... fyisi mi beni Bu .es Melpomeninin ıesiydil den anlıYan, ha.Nas, iyi kalhli Mel· nat memuru ••• dedi. dmnazdi. Dünü herhalde t~lif et- Kendine gel. aklını ba~ın.!. topla ... 
d~tıdi Per.i!lan halime bırak, git ken- Dürıünün bacak.lan kesikli, kalbi pomeni: Fakat Koço gene anlamamıştı. tiği hizmette nafi ohnaaa bile aiperi - Ne ya.payım kancıgım! •••. 
~bir İş ara. bul, yolun açık ol- durdu, gözleri IC.anmlı, dütecelc ol- - Ah kaymenot.. ~arıun aç.. ilin mecmmı da ne demekti. Mel- aa.ikla vazifesini aörebilird.i. - Ne ;Y•J?aynn.'·a: m! ya .•. Bi-

. · • du. mi... pomeıni bir ilan oirkcti mi kurmağı Dünü, Melporm:ninin terviki ü- liyorsun lci_ ~ı:ı.e mbuı..~a1 fir lnzımkl .. • 
b Diirrü gene son dt"rcce acıklı - Mel ... Melpomeni!... D~erelc çol'ha, tavult_ piliv, ma- düşünüyordu. Dürrü yeni izahat zerine, daha ader yapacağını an- - NerCQell ayım, arıc> 

it 8-h-n~ keı.rtısında bulunuyordu. Melpomeni Koçoyla anlaşmala.. hallebi, denek kadayHı llmarladı. vermeği lüzumlu gördU. latıyordu. iımJ... (Art.asi var) 
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( M em 1 eke t il a b er 1 eri J Büyük Fransız ve ingiliz ediblerl 
IManisanın mamur biri :l:zm.itte 

Şehrin en güzel yeri 
olan sahil kısmı 

imar ediliyor 
kazası : Eşme 

Dilekler 
ihtiyaclar 

İzmit (Hususi) - Bu sene vila-

iKaetamoıwdan yaz•hyor: 15 Martta Çocuk F.ısirgern.e Kuruı;nu
muz namıtla bir kostümlü balo verilmiş ve memleketin bütün gü
zide aileleri bu baloda hazır bulU11.MUflaPdır. Resim balo dav&tli -
lerinden bir kı.snunı ,österiyor. 

yetimiz ~evresinde kış ziraati çok 
\iyidir. Mahsul 30 santimden yük
sek olarak boy vermiştir. Ekilme
miş ~a kalmamış gibidir. Yaz 
ekimi için de hazırlıklara başlan
mıştır. Tütün satışları da hararet
le devam etmektedir. Zürra, vazi
yetten memnundur. 

odı:.ıİRİ.z} ••• Söyleyiniz, e-...t mi} Buıw eöyliyıerek Bergin yanına 
A.nerik'alı b~ını salladt: çöktü. 
- K:imck olw:.a ol.un, bu bizi - Katilin itim olduğunu k:eşfet-

aWr:adar etmez. Yalnız cüade.n biz-. m~ için de biricik İpucu budvr. 
de deffl, dedi. Do.tum Ganison. Berg Yeniden cevab veMi: 
sizin k.endiaini niçin Torray'in ~le- - Ja. 

- Mesela" ,_ -- :~ta'- 1..m.i ı.ana ıile lurntt..dtğınızı bilmiyor. D' A.. gu ~ '" -.-··· o 

Y .... : V ..ı.ntin Wil&ııma reane'i o öldürmedi, ve öldttl*e bi- bıraka.cağınw umeam, yanılmış nu 
oluıum. Ne diyor.unuz buna} 

- Pelc iyi 1 Carbo,, •• Dedi. ruldl&, ı...&elrini içip içmewnekte ta le bu, bir hıraızL'k .içio, bir jntikam .lft yan t..dam yerinden •ÇTadı, 
M~nsard, dirsekleri W:erinde bi- ~eddiid ediyor gibi idi, omuzlaruu ıçm olmuttur. Ha)!'di, bakalnn. gözlerini açtı ve baiudi: 

raz doğrularak cevab verdi: kaUırdı. manldandt: Mö9YÖ Berg; ai.z ve ben bir İt ada- - Sin mH 
- Eier sizin için bir bcie yok.. - Na.al iıttersen.iz. • • DU)"IZ ve ben bunun için. meaeleyi - Bu ~ran çözmek benim dle 

sa burada kalmayı tercih ederim. Sonra dlfltC'1 çıitb. salim kafa ile görütmelc iç.İn huıra. meınfaatim ilttiza&ı değil mi'> Zira 
ileri doğru yürüyen Boldini: İtalyan da h'ain hain aıık8Mna ya geldim. Tahmin ediyorum ki siz doSWlnlwı m.uurn olduğunu ve bu 
- Halda var, dedi. Ortadll eiz- l>aktt, sonra dıpn çııkti ve kapll'l bu ciizd.aıu bulmak itini her ,eyin cinay~ hM;bir alakast olmadığını 

li lcapakh bir feY olmamalı. Hu lcapad:a. iiatiinde tutuyonıunuz. aqca.1t bumunla gÖ'rebilm~ 0 ,_aca-
şcy açıkça görüşülmeli. Berg yerden bir ı~e aldı, bade- Berg cevab verdi: jııırn. f'.tazla olarak ş.u da var ki ... 

Dö;ıeme birdenbil'C ııarıııldı, ı.ira hine doldurdu, yerine oturdu ve - Jal Philippe suatu. Bergin iri yüzüne 
Berg bir sıçrayışt..a doirulmuıtu. sonra homurdanır ~ibi: A&a.amı kanaJ>t')"e iyioe yasıad., yan yan haktı ve sözlerine d·evam 
Pannağ.ile kapıyı gösterdi ve ho - - Bunlar insan değil, ha.teratl ııözkrini yan kapadı. [fü .igara çi- etti: 
murdandı: dedi. Her biri öbürünü ith'am et- kardı. Muhatabının üzerinden gözl. - Eier caniyi tev1cif edemez.. 

- Jk.iniz de dışarı ç~mı.zl Hay- m* kalkıyor. Nerede ise beni çi. rini ayırmıyordu. .de, sılzin de. arkada,lannlZJn da 
di ne dW'1yonumu.~ leden ı;JkaracaUar. Onun bu halini gören Verity oo.. v~krinizin tehlikeli olacağını 

1 

(Ba§tarafı 2 nci sayfada) 1 
Nöbet nöbet bu köhne çekmece
nin yanından geçmiıler ve ona 

sürünerek 
Gözleri.le me'aas teklini~ 

lar, 
Ve ona ~lanarak mutad kiğıd

lannı ya:muflar; 
~ sakin ağır gozunu 

açmak için de, 
İp öniimde duran ıu anabtan 

.lıı:ullanmıılar. 

* Böyl.ce, miitevui' küçük aula-
tar, 

Senin IDÜcelli ma'deııinin panltı
ımda, 

Kaç.1cı bir hayal arasından, ebe-
diyen &"Öçmiİf bir mazinin, 

İn'ikasini cöriir gibi oluyorum. 
Ve elim, 9e0İn iizerinde. ölümün 
dondurduğu ellerle kavufUyorca-

aına, 

Onlann acaklıiuu lıisM:diyor. 

MOREKKEB HOKKAM 
Masamın üzerinde gördüğüm fU 

9"'i müreldceb hokkanun 
Ualu uslu fİfkİn bmmt yaydıiı

na bakarak. 
~onm, kaç kenler, kaç 

kettler, 
Teınbel yahıJd acul kalemimi, 
Adali, Te hemen fikirsiz denecek 

bir hareketle 
Babrmak için ona azaltım. 

* Ne lün._n kelimeler, ne- bot 
dola,ık yazılar, 

Sahifelerin b.kir- beyaabiulda 
İzlerini çiadiler 1 
Büyük bir eeYsİ ile ittenmit ne 

kadar ibareler, 
Şu etki ltoldcadan alaylarla çak

tılar .. . 
Be,.azLklar üzerinde ne çok ka

ralar!.. 

* Ne bdar çabuk çarplfbrılmı4 tez.. 
kereler, ne kadar, 

l>idrat.le aayılaa ~ kelime
lerine bir fikir nklflmlmiı 

Kiaa telcraf müweddekri. n, ne 
kadar meldublar, 

Muhabbetle dolu uzug m~ ..,, 
Ki bugün onlarWuı her üarall' 

;;.J 
Dolatan küllerden batka bir ,et' 

Jer blmamlftı'· 

* Hususile ne kadar ırwsra'lar ! Mt' 
rur nuara'lar. mağnıum mısra'...,ı 
Senilerin. gö~esinde güll~ açtıllı 
Ve nöbet nöbet. 
- Bu dünyada bayat daima ti' 
zadlardan mürekkeb değil ırJ 

dir? _,, 
Ruhun kinden mubabl.ete ka~ 

bin türlü duyguı.r.... 
Terennüm eden Dllll'a'larl.. 

* Dm kaç cün, kaç yıl 
Şu toprakt. mütevazi' multad~ 

rahrl"I 
Şa'p'aaz. ~ ta'lah e

derdıı 
Ey, IMınİm mesa'i saatlerimin • 

ziz ref~ 
Adetime teba'iyyetle ..Un Yfl" 

varlak cenahm_. 
I,ıldayan mürekkebindea alacl' 

ğmıf 

* Bcma yaLm Allah bilir. onun mır 
raduu takclia edelisOf 

Likin yolumu bitirince, 
Bana miaaliretini bahff<fen bll 

dünyayı teR:ederketııı 
İsterim ki eier biri, kınafık kaP.'" 

dan bak~ 
8eftıİlrf teoba muam.ın üzerindl 

leDİ U)UJOI' CÖrünfı 
Ey benim ilati,.ar h~, 

* ~d'İm ki, kendi kendisine, cıbtt' 
radan birç.>k emelletı 

Bqok hot arzular. birçok süreAr 
siz bülyalıd'ı 

Da'- aflataa mı&e.ir bir keli
ın'ı 

Be'zen ıüldüren n~'!Ji bir keli' 
me çılct!! 

Faıl4at hiçbir nlDt yırtıcı zebi.4 
ve ha'f.I 

Bir kötü lııelime çılanadı!ıt deeİtlo 
H. Z. U,.klagil 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Pasif korunma işlerinde kul!e.nılmak ü~re alınacak maa teferrüar. ,5 

aded yangın tulumbası kapalı zaıf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mec .. 
muunun tahmin bedeli (0012) lira 15 kuruş ve ilk temin.atı 675 lira. 91 ku
ruştur. Şartname za.bıt ve muarııel!t müdürlüt\i kaleminde görülebila'· 
İhale 18/ 4/ 941 Cuma günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk temfnaıt makbuz veya mektubları ve 941 yılına a.i<i ticare' 
odası vesikası ve 2490 numaralı kanun hükümlerine tevfikan ibrazı ıAzırıı 
gelen diğer evrak ile birlikte kanunun 'ta.rifatı c;ıewe&nde haz:ı.1'.ıya.caklarl 

teklif mektublannı J.hale günü aut 14 de kadar da.imi eÔıcümene veıme .. 
Ieri lazımdır. C2642> 

* * ~küdar - Beykoz yolu üzerinde- Vaniköy mevkiinde ya.ptınlacalc istinad 
ctuvarı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 153S Ura 7'1 kurll.f vıa jl} 
t.emine.tı 115 lira 3 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muamelAı'; mU
dllrlütil kaleminde görülebilir. İhale 11/4/9411 Cuma günü saat H de dai.. 
mı encümende yapılacaktır. Tı\liplerln ilk teminat makbuz veya. mektub
ları, ihale tarihinden 8 gün evvel vill.yet nafıa mildürtütfrne müracaat
la alacakları fenni ehliyet ~ 9U yılına aid tica.ret oda& ve.slkala.rile lha.. 
le günü muayyen saatte dalml encilmende bulunma4a.n llzımdır (2378) .. . 
Vil~yet telefon şebekesi için satın alınacak 21 kalem muhtelif teıetorı 

m.alzemesl açık ebiltmeye koııulm~tur. Mecmuunun tahmin bedeli 3711 
lira 50 kuruş ve ilk teminatı 278 lira 36 kuruştur. Şartname zaölt ve mu&'" 
me!D.t müdiirtüğü kaleminde görülebilir. İhale 18/ 4/ 9U Cuma günü saat 
14 de daimt encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ma.JWuz veya 
mekt.ubları ve 941 yılına ald tlc.ıret oda&ı Yes.ikalarile ihale günü muay-
yen saa.tıte daim! encümende buıunmalan. (2639) 

** Tahmin :b.k 
bedeli teminatı 

875,00 65,62 

64.6,00 48,45 

İtfaiyeye aid motörlü ?eSait için akruıoal:: S kale• 
motör BuJiSl. 
İtfaiye Bolar.içi motörü iÇin alınacak 2 aded ~naot 
ve 2 aded şart. 

ı~,-45 ll,49 Karaağaç müessesat.ı için alınacak kırtasl levazım. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikl:ıarları yukarıda yazılı işlet· ayrl 

ayn açık eksJt.meye konulmuştur. Şart.nameleri zabıt ve muamt:lit 
müdürlüğü kaleminde görülebilır. İhale 14!4/ 941 Pazartesi gftnil ,,aat 14 dt 
da.imi encümende yapılaea.ktır. Taliplerin ilk temlnQ.t mak·buz veya 
melrtubları ve 941 yılına s.itl ticaret odası ve&blarile ihale günü muat-
yen saatte daimi ene~nd:ı bulunmaları. (.2519) 

nıizdeiı anlatılan mana, o halde fU ke}imeyi tane tane telaffuz ederek.' 
oluıyıor. R1aoul'ü öldüren Garrieon - Eğer caniyi keşfedemezse~ 
değildi diyıe iddia ediyorsunuz; de- ve evrakın, aato .. IUbinin elinde ol~ 
lil olarak ta on\.Wl bu cüzdan ile lUç duğun<lan emin olmaz.M.k cüzdan• 
bir alakası olmadığını ileri sürüyor- ne olduğunu da kat'iyen bikmi,..
sunuz. Bu, mümkündür. Ancak bu ceğiz. 
takdirde d ' Arenne'i öldüren ad'&lll Sonra pannaklannı çıtlatarak: 
da Torraydir. Bunu mu demek İL ...1 - Ve hen aranızdaki hehranlP tiyonrunuz} 

Verity: birinin hayatına da olsa kimse)'• 
veremiyeceğim, dedi. 

- Bu adam betk.i Dunoan, bel-
ki ihtiyar Rary veya adada yafa- Sonnı. tllllhatabının sükuru mtl"' 
makta olan herhangi bir kimse ola.. hafaza ettiğini görerek, canlı bir j,. 

bilir. Şato $ıhibinin bu adada bir fa.de ile devam etti: 
kral meSftbeeİnde olduğunu nıÇJO - Siz bu i§de münasebeti ola' 
heaba kahnryorıııunuz} Bu id<lia- üç ark.adaşsınız değil mi) Fak .. 
lanm<la haklı değil miyim? binbaşı Man9&rddan ve Boldinid~ 

Berg bu wal kartumda elile mü- emin misiniz} Bu cüzdan muhtevt" 
him bir hareket yaptı ve: yabnın on yedi bin sterlin oldıY 

- Bunun. ehemmiyeti yok, de. ğunu hatmnızdan çık'armaymıı;." 
~· ~ıl\t~'k.kıak. o~an şu ki, onları~ Para insana her feYİ yaptırabilifo 
ı.tıed.iklenne malik olmaları ve bi- B da hatırınızda.n çıkarmamıtfl.. 
zimle artık her türlü münasebeti unu O la · k d. l d• 
keeıneğe hanrlan-malarıdır, yüzle- ~:~ ~ n dnnb' lmcnk 1 

• • ara jrı~ık' 
· • tan ·· ·· 1 sıze ıD11net e e ı e ıçm an aı Veıity bir- an, Mamard'm bu ha Kadehin.den bir yudum daha al- ..!'Ctin:i td:rar kazallGı: tahmin etmiyor musunuz? 

rdtete iıyan edeceiini landı. Fakat da ve V~'nin yüzü.e, euat aonır - K.abul e<fiyoll8UllU%, değil M.hat.a~ iri l{Övdeti 
nns fey gorsun la hi d ... , d . . . .. 

lcımtl- Bu son kelimeleri hidtktle ve nnı ç uıunme mız nu~ 
doi- nefret duyarak .öylerrut ve d&ılerile Berg alay eder bir tekilde bit Berg'in koyu mavi gözleri o ltadaT pbi ba'.lttı ve sonra: mi) dedi. Cü.zdan hemalde katilin dach, Berg, koha.iun içinde 

tıehdid edici bir tekilde bakıyordu - Pdki, azll:im, ·ne İ.tiyo.mı- elindeıdıir diw'e tal.mm .dıiyorewun nılclu: 
iti. biaıbatı ODA bo)'ull ei4 Doi - -) eledi. Bana cözcl11ı1111A& vere.. dıeiil mi) - iu. nıaad olur) dedi. Söderi-

eigat"a.unm ağız)ığuıi iyice ailkmifti. kahkaha aahverdi. 
Verity 011a cloiru eiildi ve her (Arku& •ar) 
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Dbldl •mı lrftme Ql.a_çları 

Beşiktaş ve. i. Spor 
galib geldiler 

General 
diyor ki 

Harb nasıl ilan 
edildi? 

İngilizler diyorlar ki 
(Baştarafı 1 incl ~a.yfada) 

ler için sadece bir gezinti olmıya
caktır. 

(Ba§tarafı .1 ind sayfada) (Baştarafı 3 üncü Myfada) Londrada h~nüz resmi malumat 
Yugoslavyanrn. Italya ile de kaıa . alınmamakta ıse de Eden'le gene-

hududu, şimal batıda mahdud bir B~ suretle, Yunanı~tan ~vı;.ıpa rıal Dill'in Atinada bulunması, İn-
sahaya münhasıdır. Fakat Adriya- camıasına karşı. a~ır bır mes u!ıyet giliz hükümetinin tehdidden ha -
tik sahilleri Fiunıe· den Arnavud - d~de eylemıştır. Yunan. h~ku- berdar olduğunu ve lazım gelen 
Juk hududuna lı:adcu takriben 300 metı A~ma!1yanı~ ~ık pasıf JC~a tedbirlerin alındığını göstermekte 
Km. olduguw h.alde ve Yugoslav do- ~ıyacagı bır va2!'lyet ihdas eylemış dir. Yakında ifşa edilmesi muhte 

tır. k' 1 "ht" tA t db" l • D"''"'~ası da denize hakim bulunma B b" Al h .. .._A, . mel va a ar, ı ıya ı e ır erın 
-.~·~ una ınaen, man U"Aumetı kt• d ı d w " -t kt" dtğıı ic;.in Yugoslavya garb cihetin- İ ·ıiz k etl . . y . va ın e a ın ıgını gos erece ır. 

d'en de İtalya tarafından ihata edil n~ ~v_v ermı unanıstan - Alman~"Clnın taarruza geçmek 
rnM. bit durunuia bulunmaktadır. da;11 tard 1~1~ Alman kıt'alarına e- kararı yeni ve geniş ufuklar açmış 
·-ır mır vermıştır. Alınan ordusuna h b sah · · k · ı t · 

Arnavudluğun orta ve şimal kıı~ karşı her türlü mukavemet k t"" v_e a: nesını ço ~nış e mış 
sımlan da İtalyanlarin fi.ilen askeri surette kınlacaktır. a 1 tır. ~•!:!er he~ ~an kaGındığı te 
işgali altinda bulunduğu için Yugos Alman hükfuneti, Alman kıt'a- şebbusun yanı ıkı ~pl_lede ~arbet 
lavya bu cihetten de kendini emni- lannın Yunanistana Yunan mille m~. zaman!nın geldi~ne hukınet 
yette addedemez. O halde bu devlet tinin düşmanı olarak gitmekte ol- mıştı~. Ha_!tık~tte ~u ?ç cephe de
yalnız Yunanistanla olan takriben madığını ve Alman milletinin asla mektır. Çünkü ~ımd~ Almanlar, 
130 Km. Hk cenub lmdudundan e- Yunan milletile muharebe ve onu Trablu~arbde. Bıngazı mıı;ı1!-k~n 
min olarak diğe-r bütün cihetlerden imha tasavvurunidıa bulurunadığıJ da ~erınlemesine harbe gırış.nuş -

l 0.000 - Artan 34.13. g~ek ta mızla kar~ korr~ k lerdır {'Bat tarafı ı inci sayfada) Mehmed A\\nin ye?.ne .. direk ~r • a ra 1 nı bilhassa kayıd ve işaret eder. · 
~- "'ene san swalı t•...vikı de • tardı ise c!.e. 34 un~u. _dak_ ıkad~ 200 - Göre.-ı 24. mecburiye(indeıdir .. Görülüy~r ki Almanyanm Yunan topraklarında Raa Yu,.ı.v .milnaselaab 
'llıtn e.a..·-. .. du. a,,,.·~rada -;e· 29 un- Gençlerbirliğı sol açığı ıkıncı golu 500 - Rza Maksud 1.10.2. Yugo.ııJavvya,. Yunan~ana . nısbe~le indJrmek mecburiyetinde bulun- Vaziyetin Ankarada ve Mosko-

"'•-, k • ı b. L- ·ı """ tı Gülle - Atat 13.41. ~bFa kagırybır alekerbı şkvazıyetdtedır. du<n• .ıarbe İngiltereyi istihdaf ey vada dogyurduguy akı·-1- h•nu-z -a ~ da:lti'kaea Cibacl >-ahsi bir gayYet mü emme •r ıı:oşe vunışı e J ... p . ':t 7 60 at ,,.. .. -u ~ "" _, 
ae ,, "- . •- Yavuz da çıhp Besikta" dokuz Disk - ., . • a ugoa av a uman an - le~ktecf l A d aj}d. y os1a So ı ~ ilk _,,ısını ~IDJrspor :ıı.a- • "' k 3 adan - Ömer 14.34. lığı, Sofya<Ian Niff! ve KöstendiL ır. umtl eB,,," 1.1~:1 biu~ ad~run ~-
''iline attı. İle. devrenin bundan son kiti kalınca oyun ister istemez ı ~ S.nk. - Halid 3.20. &en Komanoı.taya giden baıılııca is - Yqıoela-.,. Wla+Ha deldar.JOR ye er. ır 1151 e. r e~ ~ıwuz 
~ k.atı iki ...,.fm ~İn oyunjle zıfti. Cirid _Kemal 49.40. tikametleri ordunun büyUk k1.11ımla- Bedin, 6 (A.A.) - D. N. B. paktı ımza ebru~ O~ iki IDe1?1-
"le ~ bit-er .ılaallltmıp tedavi edi Gençlerbirliği Beşik.ta§ her da - 3 üncü bteeori ri)e tıkamrya gayret ederek, Yugos bildiriyor: leketl aııasındakı munase~tl~n 
~ dd4"11i1e 8* sık i.nkitaa uğ- kika korkutan hücumlarla oyuna 800 _ Hüseyin 2.14.4 lav aakert kuvvetlerini cenubi Yu- Alman ba1ı:Umıetinin Yugoelavya daha cok s~kılaştığıı;ı:ı .alamettır. 
~ ·-- '""'-i hakim oldu. 300 _ ·"aşat 39.4 goslavv.da etırade toplamak. ve bu halclundeki Te111Ui deklarasyonu Bu_ • paktın. ımza edilrnış _olmas_ı,, 1 · . --., ... eo•• • • G-,,-rbi..l!.l:!...: ._ _ _:ı..ınden kurlu-- ı ·"' - - '- h rb b 1 1 d be et ltinoi ~ Demlısporlular ~..-re rnwı ._.y..... ı d 500 _ Şinasi ) . J 3.6 surette çevrilip ihata olunmak: teh- nr.&: görmdttıedir. sınır a ı a~ ıra ı an rı m ın ha.ı..ı_, eye • &ft lan Beşik.taş t~k tük hücum ha in e 5 li'----'-_]- ku.rtannak imkanına ma- lngilterenin gayrı sabit vaziyeti tavrı hareketım muhafaza edıen l~llVD1lT. Pakıat aema'l san sıy - ik 3 ı Be iktaşın lebinde Yük.ııek - Cevad 1 .6 • IM:&lno~. • ,. • 

3 .~ aoMa.n Hk!b kal.e:Ye indile~. .~ maç - t Disk _ f'!ruk. Jl.25. liktir. ve adalarında inl.ilalin ber gün da.. Türkiyede teşvıkkar bir tesır ya-
~ d.kibda Ciftaclm zor pozıs brttı. Öm Besim Sırık _ Fikret 3.05. Hatta Yugoelavya haşku- 11a ziyade earahat ~esbeden alamet pacaktır. 
)~ attıfı ""'1:ıd&.de güzel bir er Tek adım -- Necdet 6.28 (ye- manôanlaiı §İmalıe ve cfuiu - kri. İngiltereyi. Avrup.da bir kere .AlntııBlıirm ~ 
~ aıncak k-alettin üst direii kur- ikinci kümeler n.i rekor) iuJ4a lı.a.r11 Müdafaada k.alara.k dalıa Alman akylatan bir cephe teai .mii...._ 
'lda. k k 1a . Gülll - Ali 13.12. bir ordu ile Arnaf'ldluktaki İtalyan si İç.in gittikçe daha ziyade nevmi- L dra 

6 
(A.A ) 'D- '--- • 

"8 İaci deKikatla .l.tanl>ulepor sağ Birieci lige terfi eeece ta~ J~ıd·T Cirid - Fuad 50.18 (yeni re .. or<luauaun ge.dııİlte dahi taamı ede.. dane pyretler sarfına mecbur bı - on A • :-: ~'1:1~ a.ıan 
-~ . ··züncJe.n maçına KadtköYde devam eaı ı. kor). ..J bilir ve bu s1Kede Amavudluktaki ra.bnı.ştır. Bu 800 Alman tetebbü • sının as~.eı: muhabırı b1ld1r~OI': 
8'h.; dıa ~edili hiı-bw ~~ · de -.kııim Gentlik Klübii, Alemdar 4 üncü ketegori İtalyan 0 rcl..........n imlaa.ııı netice.in- sünün mevzuunu, &Ik.an yanm a- • Teca~ son ~~~ un -
~ ~~ eSG:n;: ;6i. Öç d:ıİAka talumım 3 - 1 ~ailub ::ıtti. 100 _ İsmail ı t.9. de Yunan oıdaaite bidikte büyük daaı teşkil etmiştir. O Balkan yarpn kan dahılmd~ buluaan butun )'ti-

:0~ Y'*lli 16 nıcı dakikada bir!.ir. lf.uslSI IAl\'ıar Yüksek. ·- Giıner 1.61 {yeni re- bir hareket seıbestisi kazane'bilir. ada.amda ki. orada Yuına.niatan, in- dımllmarın İee ~danı Yfl -
~'llli ~...1:..- ı,; O · 1ile kor) Bunlar öyle imılc&nlarchr ki, geç lta- gilteııenin ihtilafı ~şletmek cani.. pı ~sına . .Y9:• ~ oması 
bed ~ ._~-;--~':'1;;::~an Calataaarayla Beyoğluspor • - o· 'le _ G • s 36.25. Imma4da beraber Yuaoelav genel yane siyasetinin k.urbamdır ve İngiJ harbın yenı ve rnuhım bır saflıla-
~~ edildi. İlti t~ da onar km'lan Şeref s&ftasında hususi 'bir G~~ll - .S:''.lim. 13.06 (yeni re- kurumayınca 'gimdi gene ehemmi - tere. şimdi de, bütün Balkanlara a- sını. a<;n:ıa!ttad1r. 
'19lblt tttkaedan bıu şekiMe daha. maç yaptılar. k. u e m ~"I yede dikkate 'allnabilirler. teş venneği ietihdaf eden emelleTi- $ımdıkı A~anyanm ~arb ve 
~nla ~amr,ııa o..lamw. 1.tan\ıul İk devreyi 1 - O mat..tuh bitiren or(r~n _ Şeref 6.31 (yeni re • Diin gece, geç vakte kadar ~ ne Yugoslavyayı muti bir alet ola.. şark C~:P~~le~ı arasındakt 1:1e.lfl~e 
~rlular.ı btç..dıjı .. birkaç fırsıat-- Galatasaray maçı 2 - 1 kazandı. k ) ' haberler, Almanların Yugoelav ve rak gönnıeiKedir. dalı.a buyuktür. Aralarındaki mu-
t"n ao1na l6 JKı d.kikada Demir • 8. takımları or · Bıayanalr YllllMl huducH.nna ~n giin taar Veeike'- nakale vasıtaları ise daha iena -
8Por w w ·· d ·· w olü 80 _ Macı'de 1 '. rekor nız ettiJı:leriıll ve agoslavya_ fi - 1939 yazıındanberi, Yugoslavya, dır. ~ açııaı yu:ı: e Yt!Z mT g G-L • ....,,,.y·"'Y - Beyogwluspor B t · - d ba · -~ _L k İ ....:ı '~esi ~ztindeR 1'eba etti. .-._,..,,. - . a- GüUe - Hale 8. 13 reker. malin e u ~c:_e_ ~-..a";' ~e nı;i.tere ve Fra:n.a ile anlatma ha- Alınan kıt'alan çok anzalı mem 

takib nısıf Za o~:adılar. °F~a~ lar. 1 ou··nkU gur~ıer bilhassa Yunan hududlannda şıd - fiipbeaiz olarak Ahnaıı aleyhtarı nınmış oırdularla harbetmek mec -
Sıo.ı ı,; ek i ~ l la kımle.r:r Şeref sahasında. kat~ılaştı- Yükeek __ Sar el f. 1 5 rekor 1 Zl~lı Alman aa •.-n PIDlf 19~ <ıe linde tek taraflı bir siyaset, yani l leketlerde, dünyada şöhrctile ta -. 

dört kifi{Hc uh . h ti ·ı De Galatasaray bu maç 2 - kazan.. "Y ~ mukavemete çarpDUf oldukJa.. bir aiyaeet takib ey)emiftir. Bu ve- buriyetile karşılaşacaktır. 
n.a-_ m actnt a arı e d J clı G"" A. lıgwı tarafından terril> rmı bildiriyordu. Ancak Almanların silclw, şun .. M isbet eder: . -- ---"Potun ~00 mUdaılaa.sı önün e • ureş .""\.Jan "ki · b .. ldiril 
ı,oı ~B.TamaddM. 31 noi dakikada Din yapılan bisiklet edilen seri halindeki salto. çipe nerelerden ta~-tb. eh- h b. - ı - 1939 ya&Jıa.da. yani muha.. .. Manisada sıtma 
"'•dir de bın1.11a y~-ıftr yumruk eko _ Rumen müsabakalan Fatih memıi.,tu. Yeril ~ ıyan ır aT ın •matın batlamasmdan daha evvıel, 
la naiı:a.vt olarak oyunu teketti. müsabakaları :ıonunda yapıl~. ilk gününde gelebılecek. oJan h~~er Fransa, Yakın ~rkm bir Fransı~ mücadelesi arttırıldı 

1 - O fstanbulsporun kazandığı Alınan neticeler: lerden zaten d~a f~~ _§CYl~r og - seferi heyeti teşkilini düşünmüş ve 
hı..ı ~'bakada iki taraf da çok fe- htan'bul Bölgeıri Bisiklet Ajanlı- 56 _ Ahrr.:d' (Güreş). renmek de kabil. degıldır. . derhal Yugoslav gendkunnayı ile .:Akhisar ( Hususi ) - Sıtma 
n.. OYJlad.. y egine teknik oyuncusu ğı tarafından tertib olunan seri hi~ 6 ı _ Halil (Güreş). Biz, Almanlann Yug081aırv~ ıle temasa geçmiştir. Fransanın Selani- mucadele doktorumuz M-ehmed 
Siıl d h b ı siklet yarışl"nnm birincisi dün saJ 66 _ Be'-ır· (Gürecı.), Yunaniatana ner.elerden, hat.ta .ne gw e v::apma~ dii .. ündügvü bu .. ~-ı..ı..ü.s A. taman , Manisada son aylarda eY'lnan an ma nım u unan sa~ h M id" k .... ·ı B .. ... d K "' _ı _b l .,- ... _,, ~ 
n si~ltlar d:ı rakiblerinin oymtla- ha nıd e~k. ıyd~c 0 Yt>;d1• e u1yuk ere ~ 72 _ f 3ik 'Gür~). mikıar kuvvetlerle taarruz E'cıe 1 eJ Ü2'Crinıde Belgradda.lci Fransız elçisi ışlerin kesafet peyda eylemesi yü-
~ kendaeritti bıraktıklarından ras a 1 1

. eıa gı. ıp ?eme suf redtı- 79 _ .Rı-zık ~ ceklerini. bu aütunlarda defaatla .i'le Y1J€o&iav genelkurmayı ara.ııın - zünden, buradan vilayete naklen 
aç ço4ı: sert ve g..,Ji~..,) bir şe- le (60) kılometrelık bır mesa c a 87 _ Adno..n (Gür~). tetkik e!miıt!iık. Bunları tekrar ıçm da ilk ip~i~i gö~şme, 19 ;\~stos tayin e~ilmi~tir .. Dokt~r. Atam~ 

kihle <>ynannuş <>ldu. hilincle yapıhnıştır. . Ağır _ Çob,,n Mehmed (Cii • diyebilinz ki Alm~nlar, Almanya - 1939 tarihinde vu~u~ g~lı:nıştır. bura~a.kı. verımlı m~ı.sıle muhite 
~ 3 G ı • 0

v· Çok mYntazam ve 0 nisbette de reş). &an doğrudan .~og~uya ve ZaYTeb 2 - .~9?9 1:"~rusanıstBde, YU- kendısını ç~k sev~rmış olduğı.tn-"'"''?"UCl~ - ençıertHrltgı 2 heyecanlıı geçen yarış n~icesinde ı ........ · M'll~ k'" (ytani Ag.raın) uzennden Sava. neh- gos~v hükmnetııun ve genel kur- dan bu tayın Akhısarlılan mlite- . 
' Süleymaniye klübünden Agop 2 ZmlfutJl\I 1 1 Ume ri boyunca vaki o'-cak taarruzların maynwı arzueu üzerine, Franaaya essir etmiştir. 

b ~~ oyuna bııış1ar başlamaz saat 28 dak1~cada birinci: aynı kliib nl dan batka Macaristan ve Romanya bir Au.usi askeri heyet göndıerilme- ======-=======::1== 
atmruyeti tesis ederek taıeyika geç- ten Har.Llmbo ikinci; Feneryılmaz- ma\'ıarı cihetlerinden de bir ordu ile ve u- si ve BdK.Jada General Gantlin'in etmiyc möUmayil değildir. Bu se-

ti '\re İİatiiete ~ fırsat kaçırdı. dan Niy;azi uçuncü BeyoRluı·ıdan lzmir, 6 (/\.A.) _ Bugün Milli mumiyetle Vuko~r, Seymen, Bel- genel kurmaymd.an bir sübayın gel lbehden dolayı. Alman hükum.eti, 
~Bf hle.ind:en 9ok uzakta Yani döJdüncii oJmuşlardır. Küme maçlarına Al.sancak Stadında grad ve Semencl're üzerleTine ta - mesi tle da.ha sıkı bir mahiyet almııı A~ya.nın elind.e bulunan bütün 

)'er alan ıaüdafi!er, oyunu ~ suretle Biftnciclen üçüncilyc kadar df:re- d·evam edilmiştir. Altay - Harbiye a.rnız edecekleri tabiidir. B~ .suret- tr. askrri vasrtalarla, Avruparun bu bıı 
~e daldıkları yedinci dakilııada ce alan~ara b:Ter madalyr.ı verilmiş- karşıl ... aması 1 -O /\.ltay.ıı:_ galı"biyeti- le Almuılar üç ordu ile §lm&kl~n 3 - Harbin ilk: a·.ıannda, Yugos • mmda ..ı.._ nı·zam ve •mruy" eti· t....; .. 
"~irliğinin cmi 'bir hiici.ımi.k tir. le ve Maıkespor _ Altı~ordu maçı cenuba yürürktfl Bulg~istan~:ıı d~, ·lavyaırun hattı harek:~i, İngtltere ve için Al;:n kıt'alanna ~emir ver:;;; ~·r ve sa« açapn yaptığı bit Basketbol ma...t~rı da 4 - 4 beTaberlikle netictlenI"lJıt- bir ordu ile Sofya - Nış ve dıger hır Franaa)' D&kliyata miimldin oklu... I tiT it 
~ ilk golü yediler. \'"' ordu ile de Köetendil ~ Komanova ğu ka.da.ı geniş. bir müzaheret ve 1N · 
· T>eiuar hüeuma ba,layan Betik.- Eminönü Halkevi basketbol tur tir. yolu üzerindeı_ı umumiy~tl~ şarktan lilw.re bu devletlerle fiili bir habom' Riblteatrop'un sözleri 
t~ cllok.auucu dakik.ada Gençler - nıuY911a devam edilmı§tir.· Netice. Ad.IS _ Ababa garba dojru ikrlemek .-tıyecekler- leşm.e mahiyeti anJeCÜyordu. Bu - Berlin, 6 (AA.) - D. N. B. 
hlıni:i JwMeçHrinin bir hataıtile beraJ ler: cfü. nunla betıaber, bu harekat, lı>itaraf.. Hari~ Nutn Von Ribbentrop 

el'llt ~ı yaplL Kalecinin 1 inci kategori müs~balarında İtalyanlara gelince, bunların da Iık kisvesi altın&a yapılıyordu. matbuat mümessillerine aşağıdaki 
~ki. vu.Muiu top kaleye gir • Kurtuluş (B) İ.ıtcınbulsporu htik- t d•td• bir ordu ile TrietJtc höl~es.inde u- 4 _ 16 Niıaan 1940 da. ~lgrad beyanatta bulunmuştur: 
lllifti.. 8ir dakika sonra Şerefin bir men, Kurtol'lı, ( A) Heybdiyi 18 - zap e 1 1 mumiyıetle Bo~ ~rayı ı~ıkame ~ daki Ftansız elç.iei, Harbiye Nazırı İngiltere Avrupaya karşı yeni bir 
t°~li ltaleye gi;di ve Beşiktaş 29, Alev de Kurtuluş (C) yi 19 • tinde ilerlemek ıat;yeceklen kabul Nadiç ile, görüşmelere başlanrn-ı- cinayet iflemiye hazırlanmaktadır. 

ilca gohi de havadan kazandı. 16 y_enmişler~. (B(l..ŞtaTafı 1 inci sayfa.da) olunabilir. · nı .i&tihdaf edcsı bir mülakat ohn.ut Balkanlara mühim tn!kLnrda İngiliz 
~ ~tapn 13 ünr.ü dakıkada yap 2 nci kaıegoridc lstanbul~por Eritrede, Asmara - Musavva ~o Aıınanların Yunanistana karşı vu tur. Yugoelavya, şarktaki Fransız kıtaatı çıkanlmıştr. Dönkerk. n 

;•rı. _bit- hücı.ımda Cenc;lerbırliki k~J Qalatasarayn 18 - 35 galib gelmİ§- hı üzeırie.de esaslı maniaları tt>mlZ ku bulacak taanu:darrna gelince seferi ordusu ba~umandanlığı ge- Andalsens ricatlerinden sonra İngil 
"c1'ıı sakat-&antlı iıe de gene kalesı- tir. Botıkuct ve Kurtuluş hit'\nci taJ ]edikten sonra, Musavva limanına bunlarm en dddi&i Struma boyun- nel kurmayı nezcline itimada liYık tere harbi tekrar Avrupa kıt.asma 
~e geçti. kımlan aT~~ır..dd yapıian müsabaka, doğru ileri hareketimiz, y€niaen ca Seres'.e kartı vuku bulaORk ola- bjr irfı1tat sübayı göndeimelctı\dir. getirmek teşebbüsündedir. Atinada 

·~ın devam eden hikuınb- çok zev~lı. ol~ş, 4~ - 39 .Bozkur~ devam etmektedir. nıdtr. Bakat Ahnanlann, Yrg08lav o zam61lıduı.beri. Seli.nik teşebhü- kör bir hükfunet ve Belgradda Sıı.p 
'lln<lan birinde Hıtkkıya favl yapıl- dun ga..lihıyı::tıle netıcelenmtştir. 1leri hareketimiz, Dessie'ye ve haTdı:atını bitirmeden Yunanista - süne Yugoslavyanın müzahereti te.. suikasdcılann<lan mürt:'kkeb bir 
~ 25 inci dakilı.:ada Yavuzun çek Bu hafta ya~~ıı miisab.a~alar Gondar'a giden esas vol üzerinde na bü~k kuvvetlerle ci<i<li ve ~~·i min ecJ.ihniş bulunmaktadır. .zümre İngilizlerle ~lbirliği yaparak 

Peneltı havaya gitti. dan sonra ı·çuncu kateg.orı~~n beş de muvaffakiyetle devam etmek- bir tl!farruz yapmalaıı memul d~ıl- S - Fransanın yıkılmasından bütün Yunaı»:stan ve Yugoslavyay1 
~ n\Uıu Hakkıntn fevkalade bir şü grupun?an Kaba~a:, A. Sım~ek, tedir. dfr. O halde, diin Yunan hududlaJ sonra <1ahi. 11 1 laziran J 940 da, Almanya ile ltalyanlara karşı ileri 
~ llalib etti. Bet:tlktaş tek kaleye çe Heybelı. K~~tul.u~ A. Robert Kol - Muavv.a.'ya doğru nna karşı ba§lamış olan Alman taJ salahiyettar Yugoslav makamlan, arazi olarak İngilterenin emrme v.e-
., ltdiği oyunda pek güzel şiMer at. lej grup hmncı<ıı olmuşlardır. 11,

1 
arruzlarınn şimdilik bir i,gal hare- askeri vaziyet yeniden Fransaya gü mişlerdir. 

·ı. · · k · · A b" · Hartum 6 (A.A.) - J.V usavvaya ' ı k ·· · F ' · b f li lkincı ategonnm grupu ı~ın . ] İ Tz kelinden ibaret olama an pe mum- lerse, Yugoslavya yenıden rıan.sa- 1 Almanya aylardanoen u aa -Bir türli.i ncti.:e alamıyan Beşik
t~ Şükrüyü merkt-ze. Şakiri saii a
~~. ~lrrıak t'Uretil .. hücum hattında 
~§ildik yaptı. 
ı.. ~eşiktaş kuvveti: tazika rağmen 
• ~kı ve Şerefin durgun oynamala 
~ l'ii-zündcıı mühim fusatiar k.açır-

~~~rbtrliğtnın son dakikada ka 
~trdığı mtMiak bir sayK19:n so?r~ 
~'\tre ı - 1 s~~iktat1n }ıehinde bıttı. 

htinci c!evrı:!nin üçifocü dakika
~ctiktaş kalesi için c~~ bir .teh
t oklu. Ya~ kalenin .ıçıne ~den 
tl>ı>ıu bir mucize olarak ka.fa ile kur 
'-r~. 

0,}~eıi.!ttaş bozuk oynadıiı hakle 
Ş~ hirkim oynuyordu. Hakkı ile 
~~f araaında :yaptlau iyi hir anlaş 
b-'• Şu.efe üçiincü gol için müsaid 
it "ilZıiyet hazırladı. 

~ l 4 Üncü dakikada topu sola ge 
rı'.~ctı Şeref Beııi-ktaştn üçencü golü 
~ >'llPtı. 

" ~iktaş hücum hattının bozuk 
~ c thngun oyunu yüzünden ü~üncü 
-~ aoma oyırn tal~ıL bir şt>kil 
J.i ~ uncu daktkada SeşikW.ştan 
ae.t ltıaedi '.>lrtıyan hİI' tekm~ ile 
~ •tlanıp oytmclan Çtktı. Madaia
~'. ~\&a\Me ~ bu 'boşluk Beşik -
'-.:, ~ bir a.n •elı.likft .W.. C.enç
~ ... , K.l!liiW. .... fÜ'iini 

cisi 1stanbulspor ohıuştur. (B~ gr~ do.i{ru ılerle~.~ktel 0 :~~ it~f;dn kün ve muhtemeldir. nm )lanında yer almıya mütemayil yete şahid olmuş ve Yunanistanla 
punun binncisi •.. Kurtuluş - Kc>lle1 kı~'nları 14 stt a~r ~ e- Bir Macar .:>rdusunun Yu~oslav- bulundu@'unu Fransız elçisine temin Yugoslavyayı mantığa ve doslanı.:, 
müıtabakasıı gal•bı 0.la;aktı~. . . ~\:lsle~leke askerını baskın s~r y-aya girmesi memul ise de Rumen- etmiJtir. bir anlaşmaya sevk iç.İn çalıftllış.U-r. 

Her üç kategorınırı fmall!l~f'TI tıle esıır almışlardır • .. :smtr~ n~~ lerle Bulgarların bu h:ırbe k;n~a- Bu vesikalann lisanı çok satihtir. Fakat bütün geyretler boşa gitmiş-
geiecek Cumartesi karşılaşa.ca ar, oefl'Uıbun~n akan mt~ e7e e~ım;1_ ları şimdilik beklenemez. . Almanyada bu <ak.ıalar bilin - tir. Şimdi Führer ce~·ab '"~recektir. 
bu suretle turnuvanın :ampsyonla- de 200 .ı;nustemleke aıs~ert es~r b İşte mihverin Yugoslavya ıle Yu. meklıe beraber. Almanya, Yugoslav Bu aabahtanıberi Alman kıt alan İn-
ııı beHi olac.l.ktır. mış ve Ital~anların elı~d,e esı~ u nanistana karşı gİri$llllŞ olduğu yeni siya.setini doğru yola. ezcümle mih lgrltereye ic•b eden ~ersi vermek 

H ık 1 • tara'·ndan lunan 60 Sudanlıyı kuı tarmış ır. t<earruz hakkında şimdilik söylene- verle ıa.nJaşmaya sokmak iimidi ile, için yürüyüş halindedır. Az zaman 
a ~V 8rl n. Asmara valisinin te~~fonla Mu- bilecek bunlardır. Ancak bilmelidir Yt«O$LavYll ile anlaşma siya&etin:e da Çö~il l~tı:reni!1. kıt'a üzeri~de 
Yapılan ktr koşuları savva makamlarına muracaat_ e - ki bu iki Ba}kan devleti ya.lnrz de- devam için mieli görülmemiş bir yapacag.ı hiçbır ışı • kalmadıgını 

derek Asmara sivil halkının ıaşe- ğildirler. Şimdilik, birkaç gün evJ alicenablık ve sabıT göstermittir. kat'i surette anlıyncaktıT. 
Eminönü Halkcvi: Mesafe )000 si temin edilmek üzere limanın vel Yunanista.na kara kuvvetleri çı- Bir kere daha, akliırelimin galib İtalyan l"ellDİ dddi.rasyonu 

metre idi. . . !Yi ~i!. hald~ İngilizlere. ~limini kanruş ve zaten c;.oktanberi Yuna: geldiği ve mesu1 Y.ugo~~ dev~~ l 
Neticede Osman bir•nc1, Vah;;ıb ıs~~~~ v~ ~a_kat bu t~klıfın redde nistanda külliyetli hava .kuvvetlen ad:amlannm memkketlen~ hakikı Roma, 6 (AA) - tal}1an rad 

ikinci, Habib üçüncü olmu~ardn. dııldı~ı 'bi.llırılmektedır. bu1unc:lurmuş olan k.::>ca İngiliz lm- menfaatlerini ankunış o~u~~ sanıl- yosu, Jtalyatıffl Yugoslavyaya kar~ı 
Kadıköy l·la~'kvei: Mesatc 5000 Biagazi muıtakasıncla vaaiyet paratorluğu onlarla berab_erdir. . eh. Bu suretle, zalune~ı muzakere- harb ilanı haldundaki resmi dekl&-

metre. Londra 6 (AA.) _ Askeri mah O impal')&torluk ki dogu Afrı~a: le«ien soJJıra, bu -:enerun 2.? ~artın rasyonunu neşı-etmiftir. 
Neticede Fadıl birinci, Kemal feller, Trablusgarb cephesinden ge daki kuvvetleri Eri.trenin merk.~zm~ da '(u~osl.avya, Vıyanada uçlu pak- Resmi ddclarasyonda ezcümle 

ikinci, İbrahim ü.;üncü olmuşlardır. 1 n son haberleri tatmin edici bu miiteakib Habetıstanm merkezı A ta gır:di . . . . deniliyor ki: 
Sanyer Halk-evi: Mesafe 5000 leuyorlar. Zannedildiğine göre AlJ disababaya da girmiş bulunuyorlar. Tam Salihiyetle;ı haız olarak ~ı YugoslaV)la, 25 Mart 1941 de 

d d Ietlen de aml bir U··çıu·· pakta girdi. Viyada anla,.mala metre. İtalyanların Trablusgarl:ı- ~ fil&- yana a, ev ne v ı 
Neticede S:..ireyy.:ı birinci. Todo. man .. v~··kle topladıkları tanklar 'ti ~ emniyet ve Yugoslav milletine metı rı mucibince, Selaruk Yug<nlav l)a 

ri ikinci, Eyüb üçiincü olmuşlardır. d~ guç. ~eki faik İngiliz kuvvetle~ . • -~ ~ ud bir istiklial garanti edecek brr bilecek.ti Fakat muzlim kuvvet eT 

0 -0-u··d·ar 1+.ılk~vi: Neticede Rem Bıngazı d l . ı· 1 uahede imzalannı ko muş olan harekete geçtiler ve hedefi üç)~ pa~ 
-. ri tarafından dur uru muştur. n- __..... my l 1 B l Y d d.. ta ı·ltihakı olmamış gibi ıel&kkı ettır zı. bı·n·~1• • ,Lmct ikinci, T odori ürün · ete ha"kı"mse de du·· ş naos av nazır arı e gra a on- ) . k ~ ıs " gilizler vazıy , - , dükı . .. kif, d"lrni 1 d' mek ve mihver devlet erıne ar§l 

cü olmuşlar~r. ileri hareketinin nihai ola- 23 N 1 S A N erı gun tev e ı ş er ır. ınuhas.ım b'ır h-'tı hareket tutmak 
l 1 . manın k b. Alma h··1_• . n_ı_ d_] b' •• Dil apt an at etlzm ak d d ·r:ılduğu veya te rar ır n u.-umeb, ~.gra aa ır lru d 

1 n y r "k ur u . t<> ... ketmek mecburi - ll.a1k saJ6ınaiının kurulduğu canile zümresinin hareketlerine al- olan bir rejim r u ar. • . 

Ü a..ak 1 mı tar arazı ~ . . giin.dür. Banan için Çocak Bay. ..il.~ ecl . . k lm~ ..e YugoslayYB. 2 7 Mart gec.esı, mıh m sau a arı etinin takarrür etmiyeceği hıssı --· .... ..._ __ ~o.a. eılu Çecak ~ etm en &eyırcı a .b. verin diİfnUlDI devletlerin yaoıba • 
Y · · "Imemektedir. Gene ·- "'"' .._... - hakn Yumaniet.ası.da «Mduiu gı ı. al l ·ı· k ti Din K..Q.kö.v aaMaıımda mevsi.,. venlmek ıstenı. . . çoc* ......... ies'tıi Yugoıele:~yan111 kıt'.mı:ıra ,..ı,..a fUMlıl yer mış ._ nııı az u:nc e-

min A adetiz ~ ~~r. ral .Wavell,. ~.un~ ıe:~: edilir. lıncilir ı,ıı.skerleri için bir ınanevn ~- btr hıareket üssü haline gel. 
1008 - R.a M.k_. 2.-4 t .8 tin ıoab ~ r 1 

...... -- al e mlir _.-. 
,- nıkor eakbr. 




