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Atatürk, içimizde 
t'tö n .ü baş ı· nı ızda; ı 
1ii.rk o:dusu 
atı çalınca öde-

~~!~29~~!8o~~~~~d~ fz. 
~~-u kMebusu Mahmut Esat Bozkurt "Dün· 
lr...~ ~ a.rşısında Türkiye., mevzulu bir ko
~'-i\l Pltlı!tar. Binlerce vatandatın hazır bu· 
~l \' h~ konferansta hatip dinleyicileri Türk 
~~ıe •nkılabının heyecanlı safhaları ile kar· 
\.._~! ve Türk miUetinin istiklal askını bu 
~ Cu Ra.yr~tini bütün açıklığı ile beli~ttikten 
~.'İ)' trıh~~ıyet Türkiyesinin dünya karşısın· 
... ~: •etının ne olabileceğini -§Öyle ·izah eyle-

~ ~,uoosıa vyanın 
:-,Pakt vazıyeti 

- Bı.t her mnıctın haklarına rfa· 
yetkAnz. Bir prlla. bizim hak ve 
men!aaUerbn1zc. lıürını.t. 1'() riayet 
edilmelidir. Atatürk fçlm~. İn6n0 
başımızda. ve bwılann hep6inln UE.. 
tünde alnı ;)1iksekl~de, kBlbl :Cerah, 
dinç bir Türk milleti bulundukça her 
gUı:IU.,,'lii y'Deccıtfz. GfüıllmUZdcn bile 

Deı>a1 ı Sa. 4 sii. 6 da) 
~n: ASIM US 
~~ ~ \ !'\ bldi .. el<'ri l)a1'. 

~~. it rltn haberl<"ri lhtJ. p t • R • • 
~~,.._.de hu ilıHyatkiı:• ar 1 eısı 
'~" Yi lf'rl doğrudan doğ• 
~ '-..~'1~htarlığl Neklindc Yurdda bulunan 
\.,~ :ne raımu.•n oluyor.. TALEBE v AZtYE Tt
:~~ "4ı ı;, ft;ln Rt>l~rad """n-
~ ~t At ~i çok karalöterl. NE DAtR iZAHA T 
'·°' -._~lt:4'1la hükumet darb• • VERDi 
~~"" nlima\'f,.lcr eı;.~ır· 1 

~-,.. ~~'Oka.kıa.rından ~r .·• C.H.P. im~ ve erkek talebe yurUnrı. 

ve 
ltaıyaa dona••· 
ılle çarpııan 

TOrkiye 
Yugos
lavya 
Müşterek 

hayat sahaSl 
hakkında 

G6rDsme 
yapacak 
Almaıiıır • 

italyanJar 
v..-..,pıa 
. çe,ldl .,. 

. -~ . . . . 
. I • 

Yuıoalav hük\ıMeti 
bir tebliğ netretti . . 

MEVKUF NAZIR
LARDAN BtR KISMI 

T AHLIYE EDH:.DI 
RPAgnMI %8 (A.A.) - H1Ur6nw.tir. 

takip edeeetı he..rid ai~t ~-"Pııcll. 
remnen hl~bir 1,,.ıarette bulunuım.~ 
tadır. Fakat lt~l :meıtıbAlant.ı 
alman havadlsle!'le göl't, bu si;raut !lif 
l!Uret.le tarif edilebilir: 

t - UçlQ pakta Utibak k•~ 
tbtaı ıedllml~ktit • 

? - Hi.ikümet 'ftlrkıre ne m~ 
beUıer.tnJ aılhı.,m,,ıa ~ ı,acd ti! 
bu gaye)'f) va11l oln;ıak için tki mea. 

• ıeıt~tıp her.yat sallamda btr i;J birtili 
ıMiaU;ıc d&Jr vaktile Tllrldye taratm. 
elan yapılmııı olan bir tekille Wu..t 
edccekUr. 

Söylendiğine gö~, bu huautakı 
müzakerclett pek ynkmda bef181ta .. 
caktıt. 

8 - Bitaraflrk y<".ni siyuetif\ ._. 
ru teşkil edeo&ktlr 

( .l')ııotvJtnl • n. ! N.. 1 tk) 
~ 'l:\1'lr 

1 
ılc ta.rafından oto. nnı ayıık ücretleri hakkında. matbuat. 

lıı..: .S:ı,~ llnrnus. i.,, fl!:Iİ dip. ta l;iizJ neşriyatta bulunulmuştur. Bu 
~ ~ lııli nı rnuha.'>llm ffi<'n- n~rlyat, işin mahiyeti tamanılylc bi. 
\"-"'-t \lyeunı tanıtmak i~· llnmedeL vaki olmaktadır. Şu veya bu 
~~llıt~hlanca 1wnıt':!otu"u ırobeble mesele yapılmak feteccn bu 
~' 

11
:n dısarıla çıkarıla• l ln tc.nvlr ve tavzibl yolunda kendi. 

~ "' granııs , e hatta la. cine yaptığımız mümcaat Uzerinc, 
Yunan de- İ~~İİİ~: ESHAM VE TA~ViLAT BORSASI 
niz~lt_ıSı italyan B rkaç güne· kadar yeniden ~ Partı \ ilA.yet reisi P..e~t Mimaroğlu 

Loyd Trıyestınonun istanbula geliyor 
Garnia vapu 1 donanması B TTNDAN üç sene e\VC), .Ankara· veya 6btlrgürı neırine mubaldl8k •• 

~~\~ tı~tnndır kf, hu lıatll- gazetemize aşağıki izahatı ... ermıııtır: 
L 'li ii'-"- ı - Bu yurtda,;larda.n erkek yur. 

"'-' ' ıı._ 111•utnPtinin \'I) anll-
~ ~ Paktı lml.aladığı dunda S50 ye ve kız yurdunda 150 ye 

\\0:.~lttc '1lku bulu)or; c,• (Devamı Sa. 4 sfi. 5 ıle) 

b t d Tanareıer de dallll ya nakledilen Istanhul F.aham zan ile b:"kılmaktadrr. ru,, u a 1 r 1 ve Tıı.h\·UM BorsaH1nın yc>nl•kn §('hrf. !stanb\ıl borauı, 23 Nl.Hnda acai& 
Oldala balde mıze nakil kararlaşmıştı. Bu htısust.iı. cal<b ... Esa8eıı Borsa, 3 ene enel ~ 

"-' ~i)l 11 bu husu ta Ahnan 
~t~., bl e düşündilğünU SC• AFBİBADA 

~~"~~~~.;:~!~~~: Gen era 1 ~~l>tı~"nllı Üthi pakta dair bir 
(_._-~lı; ~ığuıa lsattt edile-

~~ ,~likitnwtınhı im1.ala- Yave ı ı· n ~~~ti ~ tıt tasdik edlliıı e• 
~~I\ ~t hıyor. Bu ualC' 

~ lnı1.ası tarlbindı•n fa a ı ı· yet,. 
~-' t {~te girer; ta"tllk 
~' ~ ~ yoktur." \ '-0• 
\.. , , t6~ edlHyor. 
~~~'-'le r kf, beynelmilel 
~ ~- Olt.b)~n tnf'r'il·eti IJ117.ft 
:\, ~'~ ı,.. "· Fakat muahcdr· 
\."' t.~~kt.ntolda. bir kayıt kon• 

-0--

KEREN NASIL 
ZAPTEDiLDi \°'\ ~~ ol hl nıillet nıecll le. 

'~ \-~lctırııa~a.. .. , lizımgelmez 
\,~~ ~~ger Alman hari• Kcr(m., 29 ( A.A.) -: ~ö~1~ı 
~~ıı ..::; ~koPc;lna mr.ı-1!· ajansının hususi mulıubm bıldı· 
~~~tilıttrıı lk cdilm~ lir. a. riyor: 
~~lliıı la-. lecekse ZH•tko,lı· Orta &ı.rk orduları ~kurr-11. 
~" "° ~. n(' iktifa Mte. dam Ge.ner.ıl Vavel. muvaffakı· 
'' rıra Hu«an :-.ımo' iç yetle neticelenen kat•i . ~aanı1:ı· 
(~ hld:uı icra edilml) P- dan evvel Keren cephesmı kısaca 

Atma, .!9 (A.A.) - Kurvet 
kaptanı Zopos'un kumandası ... ı
tmda bulunan Tt ıton denizaltısı 
W martta saat l.3.30 da Adri· 
yatikdc Arn~Yutluk sahilinde 
kuvvetle himaye edilmek~c olan 
bir dü. man vapur kafilesinf! ı,. st 
lamıştır. Cesaret ve soğuk kanh
lıkla hücuma ~n denizaltımız 
ağzına kadar dolu bulunan Loyd 
Tri}estino kurnı)!'..nyas;ının 5451 
tonilatpluk Gamla vapurunu ba. 
tırn11ya '\·e daha küçük bir ' ı· 
puru da ağır hasar<. uğratım.in 
muvaffak olmuı,tur. 
İTALY ANTJA RJN HÜC\JMU 
Atitıa. f9 (A.A.) - DahiJi 

cmnivet. ne1..:l retinin tebliği: 
DÜşman hava kuvvetlcl'i Ege 

adalaııMa bazı koylarda sandal· 
ları bom bardım.q,n elnıisler 

(Devamı Sa. h sil. 4 to > lı?tıı Sa.!!. Su. 6 da) (Detıaw Sa. J, ,<tii. S de) 

~~r .. kidi, -k6Pek do{iUrdu 
lt~~illler~çavu hanında, gt muzip bir Jdnıse tarafmdan kedinin hay ... an ar3lilnda, \•elcv bır homurtu 
·~ <lUn 1 tararındnn ~le- yanına bll'akılmam lbttmali de h .trra Bekllnde <>lsmı hiç.. görUlmUyor ve ü 

\"~'le gere- cııya t.aşınıa 11 gelebilir. Bununla beraber bu h~nda karde~ l>lrlblrleril bal gibi geçin.yor• 
~~;:,en birinin içine gir. oturanlar köpek yavru!UDUn da MU.. ltr. 
labıı rvı doğurmu3tur. hakkak kedi tarafından dOtnJlduğ\ınu Kedi köJ><;k karde§ler Unkapanı 

~lra.ltat ne nl!t olabıllr? diye.. iddia etmektedirler. muhitinin en meraklı mevzuunu teşktl 
~11 lj~ işin gnrıbl kedlnio Anlattıklarına göre kedinin rengi, etmektedirler. Bunları scyretmeğe 
~r Yıı."rucI:ın blri!ll.nin k!I- telıır, ve korı:W:i demek olan kopcğin ı;-elen .ahali bazan o kadar fazlal&ş. 

kt ise kirli bir siynhlır. Qözıerl henüz maktadrr ki, biınun tı:ln bllet kesmey1 
açılmamış olduğu tçln gözlerinin ren. dUŞincnler oımuıtur. 
r;ı anla§ılamamı~tır. ~on dakikada öğTendlğlnıize göre 
Şimdiye k&d&r gördilğümUz "e işit. ya.vru k.öpck ölmll§tür. 

tJtunl.Z ~edt lt•k ka'f'CUI bU tld 

tıazırıanaıı knrarnamı;nln bugünkü .Ankarada 28 Ni.aa.Dd& açdmJftL Jıt 

Şl.ddetıı• bı•r resmi gauıte lfo ll!nı bckl,.mektedlr. tanbul Bonaamm " \tfteü V&lal :N. 
Bu..,"'iin ilfı.n cWlınediği t!ıkdlrdt>. yarın nmdıı. c:ı.Il§&Catı haber verilmektıectir 

muharebeye 
tutuştu 

'talyan bahriye
lileri sallar 
üstünde 

Lolldra. 29 (ı:\.A.) - Amlrallık da- 1 
frc.ıinin ic bıiği: 1 

$arki Akdenlzdıı oldukça chcmmı- ı 
y\ tıi deniz harekUı lo'aplltnıştır. Ş!m· 
dıye kadar ancak llk raporl"r g-clml;ı. 
tır. Fakat. bu r&po.rlara 'öre Cuma 

1 

gtınU amiral SU' Andrev Cunnlngbam• 
ın kumandası altnıda h rekAtta bulu· 
nıı.n deniz kuvveUerlmlz, zırhlı, knı· 

vazör wı muhrlplerdcn mUrckkep :ı.. 
talyarı kuvvetlerini gönnllgtcrdir. 
DUl}mnn kun·eU dağılmıııtır. IAkin 

Dctı<ı rnı Sa. 4 sii. 6 dil ) 

ÇORÇIL NUTKUNU 
TEHtR ETfi 

Londn\, :!lf (A.A.} - Londra rad· 
)'osunun bildirdiğine göre, ~kll 
Çör~ so Mart Pazar ~U rady~~ 
söyJiyeceğt nutuk bir kac riD ~ 

J& bln.lulınıftu'· " 

Senenin en büyük edebi hadisesi 
Şimdiye kadar bilinmeyen ve edebiyat ta· 

rihirniz için muhakkak ki büyük bir kazançr 
olan şaheser bir romanı pek yakında VAKiT .... 
sütunlarında okuyacaksınız. 

MEFKORE 
Profesör, asker, edib, tair ve her ıeyden 

çok idealist bir millici olan Ali Haydar Emir 
Alpagut'un Türk gençliğine birakbği emaal·, 
~iz bir mirastır. ~ 

Roınand:ın birkaç sam: • 
GeçWer ... geçt!ler- ve ar.aldılar, en .snııuııda M~fkOre gört1nmtlftl: 
Uzandıkça derece derece incelerek milnbıuılle§e.n ge.nı,, btyaz, elmas 

d5~enmi§ blr yol; gt>Jgesiz, ye,,11 ~mlar, v(' IU'tlfıklarmdan denizin mafJJtt 
ı;!SzUken faaılalı beyaz c•lerle çerı:ıevelenmi§U_.. Bu yol, tA ııiha)-et!ne 

knda.r botlu ve tA nihayette en ince vennde, yUrüdllğti belli olm.Jyaa. 
fa.kat heran blra'Z daha blly\lycrek güzeGlk hattan tıeb&rt\Z eden Kef11t\re 
nrdı ... Siyah, dRr Ç1U11afmm iç:ndf' kah--edici endamı ve açık peçelllalD 
nltmda eolgun çehrt'~. cğtıml~en bati ile, yolun~ pllyaııdQ._ 

Bu romanı mutlaka okufunuz 



Radyo 6azatesı 
108lawla1Ull.._ 

slyuf mtınMebeflartn ketllmiyc • 
eetf tahın1n olunur. 

KaleCik yolund~ 
... tllJDllll 

BULGARtSTAN BALKA~"L.\11 
SULllUNU TEMll\ ETMtfl 

Bugün 14 ,l:S de SQfya radyc'• 
llWlda tıöz tıöyliy<'n bir l"f'~f sôzcU 
d'81iştlr ki : 

Abacılar hanmı gec:;tik, Çaiıkı 
rı yolunun ild tar~daki mor 
kayalar ve kurşuni dağlar ı.arar
dı. otomobilimi• birden bire dur 
du. Alrşamm koyu etmıer tUlle· 
rine sarılmış kağnılar ge:çiyoNu, 
yolu bqtan bata npatan bu a. 
r&balara yol vermek 1izmı ıel · 
mit. hayvanlar otomobil uğultu
IUndan Urktlyorlardı, bet daki.. 
ka on dakika geçti, Dfm kafile
si de yanmımdan sUzüldil. gitti. 

- Tandoiana -=======5===·=· lranmna saplamak medt, ceben· 
nem olup gittiler._ 

raa-ıav halkı ••o traılan • 

: 

Plyerin ctUaa ı~lerbd yap.: 
ti dır. Memlelret .snt fcJQcla
Bu •evindn lmllı.t tahlil o. 
uğu l8lllall iki .ebep ıöse --

1 - EweJl Kral Alebudnn 
ehe IOUa Kara Yarli aile. 

1*' bala ,mden b't'UI-

. 
.Almanlar, Belgracl ve dli8!' tc• 

ilrllll& fena muamelelere marus 
rallllall1laıdJrlar. 
Uçııı paktın Yugoelav milleti ta. 

llllfllBCllıa nıemnantyetıe brp1an • 
yayan Avala ajamll mtıdtlrtl 
edilmlıttir. Almaa taraftan 

"'"-- pıetemia ..... 1lbarrlrli -
de .. ""ılllUrUJr ,..,... -

' Bulgııristamn vaz'yetlne ıeU ... 
ce, BuJaıı.riıtan üçlü pakta girmek
le A vrupada yeni ve adil bir nlzan1 
tealalne çalışmak arzntunda oldu. 
fana r&rtertnlltlr. Bulp1'111ta!lm 
a.mısu BallruJardaki alyaJa balut. 
larm uzakl"fll'Hlchr •• 
MATSUOKANIN KA'RŞILAırrtÖI 

SV'&PBtZ 
Avrupa 'YU17et:llll aaheJllnde 

tetkik etm"k iller• BerHu 0 l"D 
Japon haricfy nazrl" • 'atauokanm 
ıirden Yu la a s rizile ka ·. 
şüqmaamm Japon nazın üzerinde 
bQyUk tesJıi oldufu muhakkaktır. 

Almaayum h.ponyadaa ne lat ... 
dili bir Alınan gazetesinde yazıl
maktadır. Bu 1Ul7& c&re. Japon. 
,... Uzak Şarkta İngilizlerin elinde 
bul'llUll ltratejllı mevldlerl alma. 
hdır. Qlül Ameılb ~ 
tehdit •tmlltedlr .. Ameıtba 
tehlikeli 8o.,-et tehHkelblclen dıe 
ha bilyllttlr. 

Ş.uml An!KA 0&11ltıll 
Şa..ıd Afrib Ollllt•mnde Kerem 
suk•ta !talyanlanD DomiQıcmmaa 
sukut dlbMll HahefUJertn •• 
nevtyatlanm feftalide laınetleD • 
dfrmlttlr. llabetUler kafile btlle 
Haıle ......,. orduuna s&atWI 
yazılmütadlrlar. K...- 80nrt. fnslllaltr Mma. 
raya dolra lltmütedlrler. t~ 
Jar ,.,aJara ..... ma1JD)an d5k • 
mektedlrler. 

ltalJU)ar Kerende pek oot Mir 
ve .. ,,,.... bırakmJl)ana da ..ır. 
Itır llellfb ayılmıf clelUdlr. 

Aalan. almdıktuı IOIU'a ban. 
kltm oeaulıa d&lmetıl ,,. bedetlD 
Habefllt,u bududmadald Aduft oı. 
mut bnetl• muhtemeldir. 

Cmapta fndlaler &ıu1aa DL 
radaftya dolra Derlemtldecllrle. 
y akmda İDIUlll•rbı ba telarl .. 
geçtJil baberl beldeamektecllr. 

Hararda ltaı)'all tllr .adan da 
malQm dellJdtr. 

'111NAX "CMilM.fııl--....,.m-• 
Yaw eeplaelfnde ttal)'aDJarm 

tahkimata ~ bir PJNtle •• 
nldddln ft tellralJer ,.,tlk•ın 
bil~. 

Bmludllll Y...-Mvm blytlk 

=~-~ rlnJa ~daıı ~ llıf 
'!'QMDMt .. blJlk bir taaftW N 
mü fm ı'rlı oldülm tlbdD o. 
ıunw. 
B!W .. YDILAJf ~ 

Ym tip dBrt wt.erttl alır bcım· 
berdlmaa tanaNleri Be 8m1!a tL 
serine Japdaa lqOls bava taar • 
ruz1anmD bl7lk tetir )'aPtddan 
geJea babelWden uı18'rbnakta • 
dır. 

Bremende Foker Vund Alman 
tayyare fabrlkuı Wırlp olunmuş. 
t.r. Ba fabrib mon llD'IUllarda 
.Atlanttkte lngllls gemilerbl• ta -
arrm ftl4fealnf alan cınrt motnrll 
USUD menzilli bombar<imıan tayya_ 
releri imal etmekteydi. 

Samldlk w ba d6 gittikçe 
koyulapn karanhklarm içine a· 
tddık, pe ytıkee!di~ eoğuJr 
artıyordu, ince ince buz damla 
l~rı otomobilin camlarında kırıl 
maya bafladı. 

Satay köyllntbı 5niinden geçi· 
yoruz. Çubuğun uki muhtarı 
köyün sönUk ışıklarına bakarak 
elini dizine vurdu, ve içini çeke. 
ret IDylmcli: 

- CUıan cenld llllUIDda u· 
radaıı geçmek kabilmfydi! •• dal 
tat etki)'& keellmtttl, daha IOjuk 
bir akpmdı, çok da kar yafıyor 
du, kmk bir araba ile Çubı.:~a 
d&ıllyorduk, 1U Sa.nealaJo köprü· 
80nOD bqmda takabm lıem1d1 
bem huta idim, hem de çok 11tfl.. 
yordum, araba Ue bet altı aaat 
daha yol gi&ıcek halde defildfm, 
arabadan indim, Saray JdSyl1nde 
akrablmclan blrlnln yanma git· 
mek fltedlm, pceyi orada pgi
nıcektlm. köyde ocak JÜUrm&k 
llUDD&k, icap edene bir iki glln 
kalmak. iyileftiktea m iyice 
bir glln lıolluyara.k c;abub dön. 
mek fena dl1ftlnce delfldl. 

Araba gerip ..ıer çıkararak 
o zaman çok bosuk olan bu goee· 
den uzaklaotJ, ben de karlara .. .ı.· 
tarak, titreyerek karanlıklar iwfn 
de köy yoluna dllftttm.. 

Nah ... Tam ıu afaçlann bitti. 
li yerde idi, nereden gelditini 
anlıyamadıtım bir tekme ile ye· 
re yuvarlandım yUzl1m gözüm 
mm ada sanlı olduğu için birden 
bire kendimi toparlayamadmı, 
ilci gölle korkunc: aeelerle !18tt1 · 
me çull&ndılar. bofufmlY& Matla• 
dik, ne lati,orlardı? paramı! ...e· 
bimde üç dlSrt kurtışum ftl'dı. 
ba~.: 
._...._~~ ........... ...._ .... ~ 

kın.. 
Homurdandılar: 

- Sırtındaki kaputu, Ratı.
Keeemi uattım, kaputumu da 

cıbrdmıt fakat bu mada elle. 
rlm lel1>eet kaldılmdan bir ham· 
lede tabancamı ~ attet et· 
tim. bir bir düL. 

Biri geriledi, 6tekf atladı, ar. 
kanıdan kollanma u.nldJ, tek· 
rar dUftUk, fakat artık ne .>lursa 
olsun can boğazıma gelmişti. bU
tUn kuvvetimi toplayıp bu her i. 
fin boğ;wna sanldnn, kollanm' 
serbest bıraktı, altım' aldım ve 
ta.banıcamı auntma cevtrdim, ar 
kadl.l!J yakla~mtvordu. hafif 
haf"ıf inliyordu, ~i bir eesle 

Yazan: 

SADRIAYDOCAN 

ıGylen~f: 
- Ulen Ahmet, kolumdan 

yandım, parmaklarım kımılda . 
mayor pannakl::ınm .. 

Bu aırada altımdaki herif fır
ladı. nereden çıkardıfnu ~nlıya 
madığuıı bıçağuu karnıma doğ. 
ru savurdu. veletfml mfn.tan:mı 
yırttı, ben de son kuquntan bu 
herife çevirdim... Aksi iMi,k~e
te kaçmıya baeladl, arbdap da 
ar kumdan. 
Busırada silAh l!lel!llerlnl i§P..dl 

köylüler çıkmıtJar, bunlarla kar-
11lattmı. hali anlattım, köye _,!t· 
tik. kabalı bisim tıç bet Jmtaela 
kıl keeenln bqina patladı. 

• • • • • • o yıl bahar QOlı. ,a.ı alclu, 
gfinefli, çiçekli bir bahar CLJk 
pazarında tıftlk abp •tıyor• 
bir cuma gtlnll, JUDD& &ar .,,Jı 
Omer geldi: 

- Seni amcam anyor, k6J'len 
gelmif. bekliyor. 

Dedi, belediye kahwetne -
tim, .amcam M\18tafa, ymmda .la 
pno, di~ bir cleJlbnJJ, kahveler 
181Darladık. dertlepDfye ..... 
dık, amcam antatıyoıdu: 

!Cöylerinde bu 11118 ekin iyi 
mahsul vermemtt. anlara ela b:.· 
h!l olmut. deN t1111111w evlerde 
kap kacak ne vana '6tlnntll. 
daw.rlan almı1-

- ~3D ne y&pJYONun. anı..:.s 
eormazsm. klSye plmemia. aia 
Çubuk çok ıtımı, puannm b.· 
lababk. .. 

Di ı...&...1. ye .... &1-_,_...._ "'- •• 
Hakikaten o .. ~ ~ ..... 

le rajmen bir ll)'dl. bll mı l in 
köy!U t.oplanırdJ. uttnder ara.-. 
tarla katar katar tqmJrdı. dM 
ta.raf sUrOden pqflınemt • .ısım· 
!erin her dalma ild koyun uılc--
ch ... 

Amcama cnap wrc!fın: 
- Ey amca. vaytlmfa o1am. 

'PL köYQnlla uaJc, Yollar emnt
~~, 1:JMID~ ........ 
lrilet bizim yarım saatlik :Pollardn 
bile eeJdyadan pçllmiyor. 

Bu lal bqmla nlenl bil9m. 
bir l9Cf buraya aefinen Sanoa
larda arkadaşlardan J aynldna, 
Saray k6ytınde blmu t.tedtm. 
Çok buta oldufumdan hem ara· 
ba lal'l1!ltlln'J'a. hem de daha Al 
aiti eaat açıkta yol aham .a· 
hammUlllm kalmam!tfb, k&pra.. 
nUn yanındaki afachfm ucunda 
ik! herif. iki h.-ydut UetOme ~ ·
dılar: eovmak, öldürmek istedi· 
ler. Bereket venin tabancama: 
bir att'41e birini varaladrm. or. 
htro'""' biri de. Nıtc btçamt. ,u 
yete~mi, ~m1e'ffml vrrtA'11ıf 
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:!:8-:::~E aa Sewı1oraiD 
istedim. Olmadı. Ellsabet haau 

ve ıeJd idi. YtlzUme bakar balanu 1 llr İDlllls lall 111 bir Tiril o 
bir pyrltabl!Uk oldutuııu hJuettl: 

- Nen var, yoka& haat.a nmm1 JtaJlrlJIJllbdll •• C lr all 
diye boynuma atıldı. 

Pazar fPaıarta 
30 Mart f 31 Mart 

knıel: llll&evwl I 
..._: ıu s-: Jtt 

Artdr saklayamazdım. 
- Dalla fena Eltıabet decüm •. 

...... lllleceiin bir haber ... 
recetJm_. 

- Aman lıılactt, çabuk möyle .. 
lııarbyorum. 

- Çaimyorlar beni FJibaset .. 
- Nereye?_ 
- V..,JeJretime.. ~ bara-

dakt ftJdfem eon.a erdi •• 
llDabetba, tıpia Maim ıeftrin 

ODilDdeld halime dllfUltthatl hilıe. 
dl)'ordam. Bir an ~ •rarm11, 
tltl'emeje batJım11tJ. 

- Ba mukaıdderdl. dedim. Bili· 
)'Onan, Jııl nJlaJJ beladufumu:ıı 
valrtt koDUIJIDuttuk. HattA len ra. 
• olmufma, 

Ne de ola o1111D bir 1dmılı. ltia· 
il kadar naaıablı da ftl'dı. 

- 8"1Dtnı. dedi. llbete pte
cebln. Vatama Jelli ban.ya P
derdi. Okuttu. feyz alacak, bun· 
dan dolayı ben fttamna da med
ymnun. Seni ban.ya g6Dderm•ey· 
clL Ben Mld nereden balacalrtmı. 

1 ft ba ll&det1 nud tadacaktım. 
1 Olt lılaclt, memleketlD Mndıla biz· 

met bekltJOI', ba bbmeU yap .. Jll.. 
minim Jd p muvaffak ol-.kRD, 
tok faydalı oJacaksm. Bana ıe· 

U1 ıuı e.a ıua llDce, ben hep eenin 1çiıı yapyo
nm. Seni düşünerek yaşıyacağmı. 

~ M'f 11.18 MI 1 Yalım her Jıatt& bana nıelltap ya· 
.. ... ..... • lren. 
.. .. .. ı 1 - · Ellabet, dedim. ~ umma
.... UI il.il f. cbldllli Ydfleıerte ~ 8a. 
.... &il ... a.aı adetimbıl mahvetmek istediler. P'P. 11----------... Irat 1lnmdfa1\ olamaddar. Temenni 

edelim. Jd bu &ynlJk da QOk 11ZUD 

sl1nDlyecelrtlr. Elbette 1nıraya ıe1• 
mek için fırsat bulacağmı. Bil' ara.. 
lılı een de gelir, gtlsel lstanbuhı 
rörürslln. 

- TElbil eevsiUzn. Beni ilzecek 
bir tek ıey vardır, o da senin mek. 
tuplanm alamamak. Bana mektup 
yu, fasla b!r ıey istemem. Sana 
ltiınadrm vardır. 

Aldıfım emir, bana birkaç gün 
daha olsun fntıllt~rede kalmak im. 
kim bırakmıyordu. 

Ebzabet, bent vapura kadar teıt
Yi etti: Cearetini mubafua ed'. 
yar ve aflamıyordu. Balbulr.i Hl .. • 
dl•taDa ıtderken ne gözyqları 
dökmllf, nuıl hıçlarmqtı. 

Bu dereoe metm olmalmm aebe_ 
bt. beni meyus etmemek içindi, 
hatıl: 

- Sakın tısoleyim deme .. blll
yorum, ki aen çok vatanını seven 
bir adamam. hıgtllder de vatanla.. 
nnı eeven bir millet olduk1&rmdan 
bunun mAnasmı çok tyt bilirler. 

tİT iB~A 
İhtiyar annem beni drünee: 
- Sv1'dlnı. dedi, H~ gitmif 

kadar eeWıd!m .. aent dOnya gtWJe 
bir daha gOremtyeceftnı ıunyor -
dum. 

Anneme, Hfndletandan, tilgiltlıl. 
reden ıettrd'lim hediyeleri ftT
•· l'•kat bu hediyeler onu hlo 
aJahdar etmemlftf. Ben İq11tere-
4e iken o da bir fuwatım balup 
luaıea ptmlt. Oradan ateberl ıe • 

tirmll. Hactan ptlrdlll ,eyleri f • 

vln en mutena yerlerine koymuır. 
tu. Benim tnıntereden ıet!rdflim 
etYalan: 

- Klftr dfy&'11ndaıı ıeınu.. dl.. 
ye en kuytu yerlere toydu. Halbu. 
ki anneme, tngtlterede evlendlft • 
w 16ylemek istiyordum. Babdar 
taaaubunu l«Srdtıkten IOllr& bJr 
tOrlU ~yUyemedlm. 

Bir g1ln blc; beklemeclltiıla bir 
teklifle kaT1tlattml. 

Annem: 
- Ojlum, dedi. G6rtlyoraun kJ, 

ben1m şu dtblyac!a birkaç gtlnlllk 
ömrüm kaldı. Belki mUrtlvvetfni 
görmek de nasip olur. Seni mer. 
dlreee'2uı. 

- Aman ıume, ne ~san? 
Diye baylardım. Hata etUltmJ. 

cUmleyt aarfettlkta llOllrt. anla • 
mıştım. 

Annem h8Jfttle: 
- Ne mi yapıyorum. O kadar 

kötU ,ey mt.. ba benim en mubd. 
dM arzum. .. 

- ~t amam mtT Blru ft • 
.Unmeıt lbım bu il~. 

- Ben öldtlkten eopra mı ev. 
leneceJı:sJn T Sentn de Yatm bade.''• 
nl buldu. Hayır, hayır, hk) d'lftlr· 
mele llmn de«il, beldemek de. 

- Çok doiru annedllm- Bu 
sözlerinle beni ne bdar oot in• 
dfl'nl bir daba anla~. 

Dedim. 
O, karaı1Dı venilJttl Deliftlr • 

mege de lmkln yıokt9. T.et ~. 

Sösün burasında amcamın ya. 
nmda.kl delikanlıya bir §eyle: 
oldu, iskemlenın u.ttlNie sallan 
DUYll başladı. sapsan kesildi ... 

- Ne oldu buna? 
Dedim.. amcam haykırdı: 
- Ulen ce olıyon? 
Sonra bana döndl1: 
- Tannnadm mı bunu? Kar· 

d~ımin 9flu. asker lıaqağı. .,. 
Ç('nde kolundan yua1aJaıe. .. 
old~ anlıyunadık pttl. 

- Ulan ne pbak bUylldlb:ı 
en! 
Dedim cenp vermedi. 
O&ıleri ....,mJAI tttıiyerc · 

ıyap ltalktı. bavkırdı: 
- ~ amea. he}' am& •. "-fen 

amcamı öldUreoekmişim. amc:.. 
mı, be... ömerle &raJ önttnd:. 
butırdıtmıız adam &mcam .nle 
ha? ... Ne etmifim ben? ... 

Ve yabm bfr kolu ile başmı 
dövmlye başladı 

Ben Mfl1'D'1ll. lmll"'ltcrtrm. • 
cam da ~tlfl'ID!Şb. Dellkmılı U.. 
tthne atıldı. ytWhU •"dnl eue
rime ıııff--ereolr v11 J·-ı-~r: 

- Bak. eenin lnarcıWl amca. 
saf kotuma kt'"ıtı. hl'l ırl olma· 
dı. ben ll!'ftf aldttreef'lmıfııim l.a? 
Ben 1eni öldflrc<:('km;şim ha? ... . . . . . . 

Melele anlatıldı: M111DD a1tra. 
ba biribfrlni bofazhvacak kadar 
tekavet, IO)'gUllculuk yol al
mıttr. 

• • • • • • 
Şimdi Çubuktan kalk. eipram 

yak, elini kolounu sallıya r411ıya 
Ankaraya ıtt. aktama da c:USn. 

Cumhuriyet ne eoJdyalık bJ
raktı. De de toypDCUlllk. Hepei· 
Dl sildi. stlpGrdll. 

Dedelenmlzin gftnftndeıı beri 
tamir görmemiş olan bu ŞOSl'yI 
de Cumhuriyet yaptı. her ~ne 
de tamir edilir ... 

• • • • •• 
Evet, dal tat birer canar.r 

ini, kayıer bi~ baykae yuVUJ. 
klSyltı hara.be bekçili ... Böyle ol
mtıttu. Bu bale relmlttl ... 

Fakat t>uıUn yal~ kayalar 
bile UaM"I~ . f&dlm ft s&ıli1Jıe 
gruuyor. ~~~.~ıw~ . kJ· 
~111 bııw ... Pbi --lu :pollaıdan brlı ellt dlfı geç. 
tim. bu mmtaklda bir wıe bu
lundum, bir qobaa ~.a 
rut1amachm. ba uzun -,ouar- .ı. 
kadm1arm, çocuklann bile Anka· 
raya. Çankmya, Kaleelfe .... e•· •• 
rlni. kollarını l&llıyarak gidip 
geldiklerini g6rdUm, w bUtnn 
memurivetim lll'Umda en ufak 
bir hAdt~n bile tiklyetle kar. 
pl8J'madmı. .. 

Otomobilimiz en~n ovalann 
ortamdan ~'.90!'. ovalarm kal· 
bine g6mWU kulübelerden ne.•eU 
1'Iklar titriyor. yanıyor. IÖDU· 
JOI' ..... 

ona her feY1 oldufu gl.bl anlat. 
maktavdı. Ya ldSptlrtlr. yahut: 

- Çare kahn&llllf. diye t. ~· ( . 
turdu. 
Baklayı aPandaa ~: 
- Faktt anne, dedim. Benim 

de b&ll amılanrıı vardı. 
İhtiyar otmdla beraber, karnaz 

olan annem. bU 18ztbriden bir f8Y
ler aezfnl~ndltı: 

- Daha atik .Syle. dedi. lenin 
latedJıtin b1rlsf varsa tı&yle, omı a
layım! 

- Yabds ~ o Mirada 
değil kl. 

1 rtadıse er 
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vuran adamın " • D 
müdafaası 1 enı estan 

O ES'l'ANI, muayyen bır zamanın ınalı sa) anlar '-rd·r. 
Onlara göre bu türlü eseı ler. ancak gövdeleriyle ) rd·~ 

11.1h ''e muhayyilclerıylc gökte ) aşı yan ıptıdai cemiyetlcı d el l
ğar. Böyle bir eserin ılk yaradılış F.-.rtı, buduı. 

Oı t;.ı. tedrisat müesscselorıne R. f leri IUJl)ardır: 
lı:nacak olan öih'etmen :muaviııleı19 lngillzceden: Bı.;dıa. Arkan, Za. 
Din :imtihanı yüksek muallim mek. h1de Selma Apart, SebHJat Bepay_ 
tebinde yapılmıştır. Mctamatik n: dm, Ruba Ongan, Calibe Seracoğ. 
tabliye imtihanlannda klıDle mu • lu. 

Dün, birinci alır cesa maıbke _ 
mecd bir müddet enel Ramide 
Topçularda metreel Santohlyi ba: 
fiil& aopa ile Y1ll'&l"ak öldüren. anı. 
'bacı Danyelin muhakeme81ni gör_ 
müş, katil mtldafaumı y&pnııttır. 

Katil Danyel dElı:ıiftfr ki: 
''-Morg, ceeet. üzerinde yaptı. 

ğı otopsi llOllUDda yaranın at tep.. 
mesi neticesinde olabileceği gibi sc. 
pa ile vurank da me)'._dana gele • 
bileceğini el;yledi. Sfıllatuhiyi ben 
öldürmedim. Bir gece ahırda at 
tekmeledi. Nal şudur." 

Derler, kı ··omiros" yazdıklarına ınandığı ıçm, .. llyada" h 
yecan ve harıka ile dolu duruyor. Bır kitabı, binle~ sene oma 
dit. bir heyecan akümülatörü halindC' yaşatan sır. iste bu • anı 
~n i<.;inde yaşar. 

valfak olAft\MIUlf,Jr. Ulan :imtihan- Ji'ntMncadan: Ru:b1 Gelıwa~ 
1annda ingiücedell bef, f.rasmca. Leyli Ceylin, Safinaz İneel. NU
dan d&"t, almaDcacJan ibir talebe ket I>anıpwı. 
muva.ffak olmuştur. Almancadan : SaduHaıh Tondc. 

.Muvaffak olan talebelerin isim. mirdir. 

Himaye gören yoksul talebe 
Bu yı l daha fazla talebeye baklldı 
İlkokul yoksul çocuklarını hlmr. 

ye etmek maksadile teşelrkUI edf"n 
Yoksul Çocuktan Himaye Birliği 
bu yılki faaliyetine geniş mikya.s
ta devanı etmektedir. Bu yıl geı;:en 
yılki raka.mlan nazaran (5000) 
talebe daha fazla yardım görmüıı
tür. Evvelki rakamlarla bu yıl yar 
dmı gören talebe (15.000) den faz. 
ladır. 

Orta tedrisat müeesesE:'lerindc c-. 
kuyan fakir talebelere bu yrl ya,. 
dnnda bulunulmuı;tur. Bu yardımın 

taydah neticeleri görülmüştür. O _ 
nümüzdeki yıl daha fula yardım 
yapılmak. üzere şimdiden teŞkilat 
yapma hazırhklarma başlanacak • 
tır. 

İlkokullarda yapılan yardım teş.. 
kilıitz orta tedrisat miiesseseJerine 
de teşmil edilecektir. Önfiınüzdeld 
ders yılı ba.şmda orta okullarda 
yardıma muhtaç talebeler tesbit e. 
dilccektir. Bu t.eşkilıita vekilet ve 
,·i!ayetin de yardım ctmeısi mevzua 
ba.hstır. 

Kadın çorabı nizamna me8İne 
bulunmak üzere 

dair temasta 

Çorapçlların hepsi Ankara ya gidiyor 
8 nisanda tatbik edilecek olan 

yeni ipekli kadın çorabı standart 
nizamnamesi etrafmda lktısat ve. 
kaleti ile temasta bulunmak üzer<' 
İstanbul çorap fabrikatörl<.>rindcn 
mürekkep 'bir heyetin tekrar An -
karaya gideceğini yazmıştık. 

Haber aldığnnıza gÖl"e, çOrapÇr. 
lar. bu defa, bir heyet g&ıderme<k· 
tense hc:>yeti umumiye halinde An. 
kara.va gitmeği kararlaştınmşlar -
dır. İstanbulda 14 çorap fabrikaSI 
olduğuna göre. 14 kişilik ka.Iıle,. 
bugUn Ankaı-aya gidecektir. 

Portatif karyola ı vard ımcı öğretmen 
fiyatlarını terin müter~k_im 

yokseltenler maaşları vırıı ıyor 
$iddetli takibata 
uğrayacaklar 

Son zamanlarda portatif karyola 
fiyatlarmm 12, 13 hatta. 15 liraya 
kadar fırladJğı. fiyat mürakabe 
bürosuna vaki şikiyetlerden anla. 

... ;ya~ 9jrit.menlerin mütera. 
kim maaş'rannı vermek Uzere 300 
bin lira münakale yapılmıştır. Ml'• 
na.kale mecli8ce de tasdik edilmiş. 
tri. Ay başmda öğretmenlere ma
a.ı;ıları verilecektir. 

ş!lml§br. Ticaret Vekaletinin 

Ve mahkmeeye bir at nalı ver. 
nıiş, sözJerine de ~yJe devam et • 
~tir: 

"- Bu nal üzerinde sekiz. çi•ı:i 
var. Bir tekme ile müthiş bir yara 
vücude getirebilir. Fakat mahke _ 
me yine benim öldürdilğtimde lSl'ar 
ederse, bu takdirde &0pa ile öldüı. 
milf! olduğum nazara alınarak ccu. 
mın buna göre verilme6ini rica e. 
derim." 

Muhakeme. karamı · bildirilmesi 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

Adliye terfileri 
Orhangazi ceza hlldmllğine te?"

fi eden dördilncil sorgu hlkimi 
Sami, Samsan ceza hAJdmllğinc 
terfi eden ikinci sulh ceza hAltlını.i 
SalAhattin Emiralli, Çanalrlrale ce. 
sa hüimllğlne terfi eden Kadıköy 
sulh bitimi Ahmet HuJQai Tünay 
• e Ankara milddeiumum.Diği ba."j 
muavinliğine terfi eden beşinci C(. 

za müddeiumumi8i Cemal diin va . 
zlfeleri başma hareket ~!erdir. 

İkinci sulh ceza hlkimliğine ta. 
yin olunan müddeiumumi muavin
lerinden CelAJ ile dördllncü sorgu 
lrlk.imliğine tayin edilen Trabzun 
ceza hi.khni Münir de dünden iti
baren yeni vazifesine başlanutıbr. 

Dahiliye müatefan 
Ankaraya döndü 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Milsteşan Ethem Aykut dün ak§am 
Anka.raya dönmüştür. 

Altın fiyatı biraz 
düŞtü 

Altın fiyatlannda. dtin biraz dü. 
üklük kaydedilmiştir. Evvelki 

g1ln 2:5 liraya kadar çıkan bir altı
nın dUnkU fiyatı 2~ lira 80 kurut
tu. 

lnönü Muharebeainin 
yıl dönümü 

EMt NON() ~DEN: 

"Firdevsi" de ayııı şeyı gorlı)oruz. O da, kendı ;}ar ttıgı 
"Rüstem•· e tapan bir muhayyile kuludur. Bugün o esrarlı geç. 
nıışten çok uzaktayız. Hakikat, bırçok nokt.ı.laı da hayali de geç 
tı. Türbin r.elzeleleriyJe sarsİlan bir dünyada, masal devleri, esa. 
tır ejderhaları, artık kimsenin kılını kıpırdatmıyor. "Maddr" nin 
tac giydiği bir devırde yaşıyoruz. Hıç böyle devirlerde det t~n 
yazılır mı? 

On sekızinci asrın, en büyük dchalarmdan bıri olan .. Vo teı • 
''Hanriyad'' adlı epopeeiylc bu imkansızlığa şahit getırmekten 
başım. bir şey yapmadı. "Volter" fransızcay~ kendı adının dam
grmn; vuran eşsiz bir bahtiyardı. Usta.da.ne şiirler yazmı.:-tı. Fel· 
sefedc çağının en yüksek varlığı idi. Sanata yol gösterecd: k~ar 
büyU.k kudreUere ermİ~i. Fakat on nağmeli koca eseri, bır t.iirlü 
destan olamadı. Çünkü her şeyi olan bu eserin içi, heyecanı, ım. _ 
nı yoktu. Her mısram. her coşkun nağmenin altında. Volt.erın 

ılla~ ia parlıyan gözleri. müstehzi dudakları gorülüyordu. 
Galiba "destan" ı tarif ederken yanıldığımız içın, "iptıd ilik 

dışında destan yazılamaz!" hükmünü vennişizdir. 
Destanın asıl ruhwıu teşkil eden şey, ne dini mucizeleı. ne 

esatiri devler. ne de ''Aşiller" le "Rüstem" ter. ''Rolan" larla 
"Ziğfrid" terdir. 

Onlarda gördüğümtlz cesaret. kuvvet ölçü fikrinden uzak 
kalsa da aslı değiştirmez. Maddı kuvvet için bir ölçü düşünüle
bilir. Mesela Aşilin savurduğu kayalarla, •'Rüstem" ·in salladığr 
.. &iın." lcri bugün gfilümsiyerek düşi.inebiliriz. Ama "ic kuv
veti" i"in hangi çağda bir mikyas kurulmuştur? lnsanlarm bü· 
tüı. hesaplarını altüst eden iç kuvveti değil midir?.. Y~nlann 

yıldığı, kütlelerin sindiği tehlike akınları karşısında. hazan bir 
tek adamın, bütün esatir kahramanlarını söndürecek bir parlak. 
hl:la yükseldiğini görmedik mi? Ve hila da görmüyor muyuz? 
Şu halde ''iç kuvveti" her zaman bir destan mevzuudur. 

Meseli. işte bugünkü hava kahramanları. Bunlar. bence 
''Riıstem" lerden, ''Aşil" lerden de üstündür. Çünkü Rüstem, 
nıuhtaç oldukça zırhlara bürünr, kalın kalkanların arkasına sı
nerdı. Ayağı sağlam bir toprak üstünde idi. ''Aşil" in arkasında 
biltün bir "sema" müdafaası vardı. Göğsüne çarpan mızrağın 

keskin ucunu ilahlar. ilaheler ipek kadar yumuşatırlardı. ''Ziğ

frid" bir kan cağlayanında yıkanarak sHah yaralarına karaşı sı· 
gortalanmıştı. Böylelerinin cesareti, bilmem ne kadar erkek~e '\'<' 

ne kadar hayranlığa layık şeylerdir. Halbuki şimdi havalarda 
çarpı~.anlann ne arka'larına sinecek kayalrkları, ne Zı'rll.laıı, n 
'kalkanları var. AltJarmda binlerce metrelik boflukle,ra baka 
baka ölümle yüeyfu.e boğuşuyorlar. "Firdevsi" nin _şim~ekler· 

ayulan dibinde çakıyor, yıldırımlar ayakları dibinde uğuldu. 

yor .. Her bulut. bir tuzaktır. Ustlerine, saniyede binlette kurşur 
yağar. Bazan kalbur gibi delik deşik düşerler. Dc...~n bütün şanı 
olanca parlaklığiyle hRla ya~ ve onlarm kahramanlan d 
bugünkü tayyarecilerdir. IJAKKI lgÜHA GEZGlrı. 

BUro, bu gi;bi karyolaları satan- açtığı akreditifler TUrk istlkllline ait büyük zaferln 
lar etrafmda şiddetli takibata gi. ilk temel taşı olan İnönü muharebe· 1 1 
rişmiş ve birçok karyolactlar halr. Ticaret Vekaleti. iplik ithalatı sinin yıldönümU l Nisan 1941 Salr G o· N o E N G o N E 
kmda ihtikir Z&brtlan tutulmuş • için 200 bin sterlinlik, manifatu- ak§amı saat (20.30) da Evimizin ca. 
tur. Bu kontrolün fiyat bakmım • ra ithali için de yamın milyon lira. gaıo~ıu salonunda ~~ıdaki prog• 

• 

dan tesiri !!~rUlerek portatif kar- lık akreditif açmış ve keyfiyetten ramin kutlanacaktır. Bu törene gel· Be 1 e d ı· yeye y u·· k 1 e ne 
yola fiyatlan tekrar 10 liraya in. alikadar birlikleri haberdar Pt • mck lstıyenlerin giri§ daveUyelerint • 

iş · · tir Ev Btlroeundan alnıalan rica olunur. 

~m!!!!!t~~. !!!!!~~J~G!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~·!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Kı~zm~a~be!!!!!!B~ab~ti~~.~d~oo~i.~1n-l miyE:t~Etk 
Hem. kimbilir, belki onun va· 

sıtasiyle Gahrielin de kim oldu
ğunu öğrenebilirim. 

Bu cellat yamağı kılıklı adam 
ihtiyar saatçmm evine gelirken 
kolunda üzeri. rengi malfun ol
mıyan bir meşin ile kaplı tahta 
bir kutu taşıyordu. Çıkarken de 
aynı kut uyu almayı ihmal etme· 
mişti. 

Meçhul adam köprüyü geçti.. 
Sağa döndü. Morg'un önünden 
de geçti ve her zamanki gibi 
korkak tavırlarla başı önüne e. 
ğik olduğu halde yoluna devam 
etti. Ben de izinden aynlmıy<t 
nmı. 

Hava çok güzel .. Yıldızlı biı 
gece. Notrdam meydanında ge
zen aileler göııe çarpıyor. 

Cellat yamağı kılıklı adam i.. :ı
yük köprü Uzerinden Sen nehri
ni geçti. Ben de peşindeyim .. Bi_r 
kaç cadde dolaştıktan sonra nı. 
hayet etrafına korkak nazarl!lr 
1a bakarak Sen Viktor caddesıne 
daldı. Ben yine takibe devam e· 
diyorum. Biraz ilerledi ve ufak 
bir meyhaneye -girdi. Ben de san
ki hemen ensesindeyim. Cellat 
yamağı kılıklı adam meyhan~in 
kapısından içeriye girerken ıçer
d,,kilerin hemen hepsi: 

- "Merhaba. M&kabe Baba." 
Diye kendisini ~adılar. 

Bu meyhanede aynı zamanda u. 
cuz yemek de yeni\iyor.. içerisi 
dolu .. Tabii hepsi mutad mtışt.e· 
rileri. Onun için hep bir ağız· 
dan cell~t yamağı kılıklı Ifl~ul 
şahsı selimladrlar. Şimdi benim 
içeriye girmem derhal nazarı 
dikkati celbedıecıek. Benim o mu
hitin yabancısı oJduğum derhal 
farlroıunac&k.. Ama ne~, ner 

Esrar ve maceralaTla dolu zabıta romanı sawn eğlenecek başka bir şeyi b • k 
olmazsa tabii böyle knuşw:. He r u sur 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

halde beni de mahalleye yeni gel· 
mi,J bir tıb talebesi filan 7.anne. 
derler. Belki de bence esas olan 
bu cellat kılıklı herifi gömen 
kaçırmam .. 

M&kabe Ba:ba dedikleri bu e6 
rarengiz adam selimlara muka
beleye bile lüzum görmeden gıt
tı. köşedeki bir masay.a çöktü .. 
Ben de bu sıcak yaz gecesinde 
arkasına kadar açık tutulan :ta· 
pıdan içerisim tamamen görüyo. 
rum. 

Fakat daha ;akından görmek. 
daha çok işitmek ıazım. Onwı 
için fazla tereddüt etmeden ben 
de içeriye dalıyorum .. 

Birdenbire içeriye bır yabancı 
girdiği için olacak, yemek yiyen 
ve i<;en grup birden sustu ve bü· 
tUn nazarlar Ur.erime çevrildi. 
Sonra birdenbire bir ses: 

- Yar~a kurban olayım .. 
Dedi.. Kıs kıs gülüştüler. 
Fakat ben bunlara alışkınım. 

Gülmelerine büyUk bir ehemmi
yet bile vennedim. Esasen ha
ystta daima benimle eğlenenlerle 
karşılaştım, şimdi de bunlar mu
hakkak ki güzelliğim ile değil. 
tahammülsüz çirkinliğim ile c.j. 
Jeniyorlar. Buna hiç şüphem 
kalmaması için imiş gibi içlerin 
den bir tanesi: 

- ŞarJo. dedi, bak sen karın 
;.çhı bir tşlk arıyordun .. !şte mU
kemmel bir naJmet? Artık af>.. 
tıln ~·'U'J'IJ'llUll. 

B ebek 
Çeviren: M. ACAR 

Dedi. 
Bu kere kıs kıs gülmeler, kah· 

kaha şeklinde birden yükseldi. 
Yalnrr.ca, meyhanenin patronu 

olan Şarlo ve vazifesinin ehli bir 
adam tavrı ile geldi ve benden 
nP arzu ettiğimi sordu. 

Yemek yemedim, yiyemiyo· 
rum .. Bilmiyorum nasıl yaşıyo
rum. Aç mıyım, bir şey ısmarla. 
sam yiyebilecek miyim? Bunla· 
n hiç bilmi}·orurn.. Yalnraca ben 
de Makabc Baba gilbi biraz grav
yar peyniri, ekmek ve bi~ dr 
~p ısmarladım. 

Orada yemek yeyip şarap içen 
kimseler birçok kereler Makabe 
Baba ile konuşmak istediler .. 
Hatta aralannda baztları: 

- A, söyle bakalnn babalık, 
bugün iş günü müydü? 

Diye latif eyi biraz ileri bile 
götUroüler ve nihayet makabe 
Baba sinirlendi: ayağa kalktı. 
Yemek yerken okumakta olduğu 
akNUD ga7.etesini de katlamıştı .. 
Muhatabım şöyle yukarıdan 
aşağıya kadar bir sü7.dilk~,... 
sonra: 

men ne diye içerliyorsun? 
Ben artık Makabc Babanın hu 

meyhaneden cıkıp gitmsini bek
liyordum. M.;ı.amafih buradaki 
konuşmalar da benim içm bir 
hayli faydalı idi. Burada Maka
be Babanın kim olduğunu da öğ. 
renmiştim. Bu cellat yamağı kı
lıklı adam eski bir bahçıv.andı. 
Fakat bırkaç sene işleri fena 

1 
ŞTE bir kusur kı, mes·uliyet -

. ni, her zaman olduğu gibi B 
lodı' ede değil, halkta aramak ı • 
safını göstermeliyiz; Şu lokantalıı. 
rın musluk tesisatının, Belediyece 
bir kenara alınmış, ayrıca birer 
paravanla gözden saklanmış olduğu 
mallımdur. 

gitmiş, mahsulü bozulmuş ve ni Fakat aramızdan bazdan, bu 
hayet faizle para veren muraba- paravanların arkasına saklanclıgı 
hacıların elinde bütün parasını, halde, "gusul abdesti" alıyormuş.. 
varım, yoğunu kaybetmişti. Mey casına, h('r çeşit nağmeden bir gu. 
hanede yemek yiyen ve Makabe rUltü, mübilil{falı bir sıhhat taas 
Babaya takılan diğer kimseler subu ilE' i5tahımızı kökünden ke!!ı. 
de o civardaki hastahanelerde u- yor ... ''İştah'' da söz mü 9 •• Nefret 
şak olarak çalışan kimselerJı. uynndınyor. 

Maka.be hır müddet şu veya bu Daha dun böyle bınnc rastladım, 
h~t~anede <:al~tı.~~ so~ra. yemek ycdığim lokantanın, hem{>}} 
Mosyo Jak Katentin ın hızmetıne bir kenarındaki musluğa soku • 
ginniştı. Jak ~ak.abe Babayı 1 muştu: Az son'ra acaip bir gürlil
evvela bazı pratık ışlerde <;alış. tü ! .. Kafayı arkaya doğru kaldmp 
tm:hktan sonra hususi işlerine 1 kaldırıp gargara )apmalar,_ A· 
<le karıştırmıya başlamıştı. lşte vurtlaı ı fl~irip homurdanmak ..• Su. 
Jakm hususi faaliyetleri için : lan dört bir tarafa saçıp, musluğun 
zun olan birçok şeyleri şimdi Ma- tı>knesinde bir canavarla boğuşu• 
kabe Baba tedarik ediyor ve trb yormuş gibi "kahramanca" didin. 
talebesi alim b.,lrkh Makabe ıle me ve bütün bu muamelenin birlta~ 
talebesi, alim kılıklı nişanlı ile defa tekrarı!.. Adam. paravamn 
Makabe Baba uzun müddet l,a- öteyanmda bulunduğu halde, her 
panarak büyük işler peşinde ko. yaptığını görüyor gibiydim. Dalı 
şuyorlardı. Bunun kanuna ay- fazla dayanamadım. Hesabımı go
krrı hiç bir tarafı yoktu. Çünkü rerek cıktım .. ~u _manzara~tn mü
Jak Kotentinin her işi yapmasr samahamıza tüküren tesin karşı 
na mtisaade venlmişti. Slnda Belediyeye ne sözümüz ol • 
Şu halde Jak Kotentin acaba bilir? .. Kendimizi kınamalıyız. 

deha sahibi bir adam mıydı? HlKMET MONIR 
- :iş günü olsa ne olur, dedi.. 

lş olsa senin leşine on frank ver
mem, anlıyor mUSlm ?.. Sen &-
gelimin elbet bizim tekkeye.. xm 
Artık hiç tüphem kalmallll§h. 25 Haziran: - Hayır .. Artık 

Konuşulan sözlerden Makabe adresini de öğrenmiş olduğum 
Babanın her halde bir W>oratu· Möey6 Baltist'e (Makabe Baba.
ftlda çalı§tıfı aniaşılı)'ordu. lç. ya) G&bırielin kim olduğunu eor· 
Miuden biri ihtiyari &ıledf: • nnyacağnn. (~ vtJf') 

Dünkü ihracat yekUnu 
DUnktı ihi'&Cat.nı yekillla 150 lbin 

liradır. Bu arada dlln Ymıanistana 
:f.mçeyıe deri satılmtŞt.tr. 



VAKiT 80 l'tfART ıon 

fugo avy .... 
v zıyeti 

(B<ı§ tan:ıfı 1 incide) 
U?Et öRFtl'E, SEFERBERLiK 

ŞAY:l .LARI A ILSIZ 
!>elgrad, 29 (A.A.) - Oft: 
:i'ugoslavyada örfl idare ve scfer

"rük illuı edildiği vesaire hnkkmda 
hllJııuısa Budapeştcden yayılan haber· 
!er ka.U surette yalanlanmaktadır. 

Rejim C:eğı ınesı :Beıgradda vı.ı bU. 
Jlıı Yut;oslavyadıı. oyıe b1r ıu~m Vt 

öyle ~!r ittifak. cJiıılpUn ve iUmııd h a 
vuı içıncıe cereyan ctml§tlr ki, tele· 
ton muhaverelerinin kesllmeııl, kahve 
luttı gece yanaı kaparunaaı gibi bl... 
day..!tte fllınan tevkalAdo tedbtı terden 
biç btrtai bir gUoden !ula idame edil 
meml§tir. 

Hlç bir zaman örfi idare llA.nı bahis 
mevzuu olmamı,,tır. 

Alman askeri te Mrıere gelince, 
buııla.r hiç hir ıurctte ı.eferberllk ted· 
b1r1 mahıyeUnl hıı.l:ı değildir. Yalnız, 

menıleketin ernnlyctl bakımından ll!Uh 
temeı lbUyaçlam gdre asken kuvv t· 
!erin yer değl§tlrmelerl vukua gel
mltUr. 

AUl ODAN \'ERiLEN nımua 
ıc~ 2V (A..ı\.) - Röytel': 

lk rad rndycau, 11.§ağıda.!tl teb~1 

D8§Ti't~J~Ur: 

- H ı yab:uıcı radyolar, yaı:ı 01 .. 
maki& beraber men teketıml n kom· 
pl&r: ile ola.ıı mUna!ebetlerl Uzerine 
teıdr yapa' Uecek haberler yaynrnkt.n· 
dır. BUtUıı bu hııberleri, en kati su
rette tekzibe eal!hiyetdanz. 

lıtf'mleluıt.lmi%1ıı hattı hareketi, ba.§ 
vekll Gene.tal Simovlçtn yaptığı beya· 
natıa n.rih ııurette tOl!bU edllmlJUr. 

Bu yalan haberleri ~ar hak· 
kmdA lUzumlı: ~dblrler alnumştır 
G&'dWt:ert m.lşa!irperverllğiq Juyme. 
tini takdir edemtye.n ve verdlklerl ha 
!lerler\e memleketimize kartı fen~ 
Y&PQ l banellAI' bahis mevzuu oldu· 
gu takdirde, bwılar hakkında hudut 
baricl çı~k kararlan alınacak· 
tir. 
lı'ENt RABINENJN TOPLANMASI 

Belgrad, t9 (A.A.) - Röyter: 
Yeni Yugoa?av kablneat, bu sabah 

Gl,1 buçuk sa.at .Uren bir toplantı yapı.. 
lJlJfUr. 

1çttııın sonunda ne§J'edilen yan res
mt tctlığe nazaran, 1 NIAildan Kil· 
nunuewel nlhayetine kadar olan 0ev
rıen1n bUtgcsi taııvlp edllınlJUr. 

Tenllfclo. ha.ri l m,ya..t Uzerlnde 
her hangi bir mUzakere ceroyıuı ctU. 
ttne -Oalr hiç bir kayt yoktur. 

DUn yapılan dini Ayinden ve kral 
tldnc1 Plycre, ikUdan eline aldJtın.. 
danbut Uk halka glirün\lfUııde yapı· 
lan lıarareW tezahürlerden OQDr(ı, hU· 
kQme~ merkc.zt bt:g1ln yeniden normal 
lf hayutma ~Ur. şehtr, bayrak. 
tarla oonaDDllfbr. Son iki gUnUn ba
§8.rJlan, yeni hir itlmat ve terahlılt 
ha ;.;ı yaratmış bulunınaktadır. 

BUtUn gazeteler, bugl\n, Yugoslav· 
yada ka.c dökUımedc.n yapılan ınkıl!p 
hakkındaki Yuıtt.uı mUtal"'l;\nm_. 
memnw.ıyetlerinl gösterir b1r tarzda 
aqretmektedfr. 

ALMAN ELÇtSt GERi 
QAOmILIYOR 

Belpad. a9 (AA.) - Röyter. 
Belgradm iyi ha..,.._ "l'Ul mahfille· 

rinde beyan olundu~ .et. göre, Alman
yanm Belpad elçlal Von Hooren bil 
k1Unet1 tarafmda.n geri çağırılacakt:ır. 

Peqembe g1lnU tevkif edllml§ olan 
b11tUn naaırlar, ba§vekll Ye hariciye 
Jl&Zln mu.tema olmak Uzere aerbeat 
bırakı1mlflardır. Ba§ve o hariciye 
JLUın evl&r~de mevkuf tutuluyorlnr. 
Diğer tevki! edilenler, Belgra ı po· 

:U. mUdtlrQ De Sa.MUr mUdUrU, radyo 
koml'leri ve Av:ıla ajansmm mUdUrU· 
dUr. 

NOTA VERtLUtGt YALAN 
BellCTI'd, 21 (A.A.> - on: 
Atmanyanın Bel,grad elçtııı Von 

Hooren'in evvelki gUıı ve d!ln harici. 
10 DUirl S!nı.ovtço yaptığı lkl ziya 
rette Alman bUkQmetl tara.fmda.n ve· 
rl'"n bir notayı tevdi ettiğin , bu ıwa 
kad:ır hiç bir ::elAhlyettar menbadan 
teyit .cillmemlıtır. 

RlR\'A'M...lllN VAZİYETi 
Belgrtıt1, 2Ş (A.A.) - Stefanl: 
Doktor Maçck'in "Hrrvat'"i':l DneY· 

Dlk,. gazetesinin bil<fu'dltine gö , 
Mtlçek, vaziyeti an!amfk ve kendls.I. 
ne malQmat vermek Uzere Hırvallitan 
valW Suba§içl Belgrada yollamı~tır. 
Subqlçin ZaBre~ avdetin! mtıteaklp, 
:?ıctagek, yeıı,J hUkt\mete ~lrlp girmlyc
cetını kararlıı§ttracaktır. 

Hırvatıald Dnevnik, bu ha.bert ver
dlkt4n sonra §UDlan il~ve etmektedir: 
•·:a~ vaziyet Hırvatl.stan vtı~ye· 

UQtn kuru\l1Ub'll 2G ğustos , 039 ta. 
rihlıı<lek! vaz.lyettcn tamamlyle baıı· 

kadir. )laçek, o uman, muhtar Hır· 

vat !a.)atmm vU'"Ut. :ıl!lııı,>ma, ııalı.st 

)torltesJ lle mlh:: h r et için hUkfi ""'lete 
rtrmott kahul etmljtl. :Maçc'k, bu su. 

Ue bUyt!k tedak&.rlık yapm13br 
eratvıl zıqnan zaman D<:lgrad ve 

~gb-Jd ıe oturmak mecburiyetinde 
• l\lrr.ı~ ır, Doktor Maçek, koro§U dev· 
ıeum-~ bir sljuet:l?ı ve 
beni' lerlne h~t vo mUu.vat enm 
UzeriııdeD Sırp, Hırvat vo Slovenlerin 
samımı S§blrllğlıı1D Yugoalavyaıım co-

~ Generar Vaverin 
nuhu §ark! Avnıpamndakl vnr:lfeıı!nf f '" • 
yııpmaaındn yegane yol olduğuna ita. alı yet 1 
ili b•1lunarr. k ~a yeUn inkJ~mı bil· 
ytık aJAl:a lle takıı:ı e~ektedlr.,. (Bil§ tarafı 1 incide) 

Bctgrad valisinin hUkt\ıntıt merke· ziyaret etmi§tir. Mısırdan tayya· 
zl.ndekl tezahwlert menetmek Uzere re ile gelen General Vavel ot.>
aldığı tcdllirlere bıılolırsa, hUk\lme mobille tayyare meydanından 
vaziyetin Y"'nlden normalleşmesinı ar. ilk hıı.tta bir tarassut nıevkiine 
zu etııyor gibtrtır... gitmi5 ve Kerene giden uıun va. 

Gazete. aunıarı da u ve ctıneıcted!r· diyi tetkık eylemiatir. General 
•'Harıcı alynset. bUtUn kaıarların Vavel kendisini Agordat tayya.· 

gayct dakik mll!ahaza!ardan E:>nr.... r€ meydantndıı. fU'§ılBmJya gelen 
almmnsını ve bllfiharn pişman o.ma· Sudan ordusu kwnanda.m Gene· 
mak it 'l 'ı b r t ~1 1 h al edilme· r~l Pl ... tt ile V:ızll~ti milzakc::-e 
m~ını ıcabcttirmcktedlr. evlenıı tır. General Vavelin cep· 

Her ne oıurs olııun, dahili ve bari· heyi zıyııreti aısker erasmda b 1!· 
et siyaset me.seielcrl. Hın•tıtista?lda yük bır sevınç ve eevk uyandır. 
iUdalle t.elAltkl cıunmııktadır. Hırvat mı§tır. General, taarruzun neti· 
mllleti, t:ımnmlylc sakin kalmakta, ccsi hakkında kat'i itimadını be
Hırvati!tanda hiç blr hlı.dı.se vukua yan etmiş ve Kercn'in it'galinden 
gelme.dlğinl ve Hırvat mllleUnln tam bir saat evvel cepheden ayrıl· 
slyaat olgunluğa sahip bulund tunu mışt•r. 

ı;österıııışur." KER~"'N NASIL ZAPTEDlL 

varôvada Milrt 
Bırlık hakkında 

konferans 
"T opyckUn milletçe har· 

bin ilk misalini tarihte 
Türkiye vennittir,, 

Me~usiarın ı 
nutukları ı ıngiliz - İtalyan 

rsas ıuraıı ı incide) 
1 denfZ çarpışması 

tllrgedlğlmlz TUrk ordusu eaatl ça· 
Jmca ödevi.ut bnşaracaktır. Bunda as· 
ıa tercddUdUmUz yoktW'. Çtlnkü TUrk 
orduau Türk mUleUnln k•Ddlaidir. 

• • • 
JUa.e, 18 (A.A..) - Kocaeli Mebu8U 

sawı Y ıı.rgı dUD lı.alkm Alonuncıa 

vulyeU buıra dola)'Udyte hWdUneti· 
mı.zın aldılı tetibtrlere ve ballıamımı 
bu Ulurd&k.1 galqm&l&rı etrt..tmd& bU 
konferau vetmıo bu kcmterans f9hrSn 
utuhtellt ~ hoparUlrler 
vaaıtutyte blnlerce b&lk tantmdan 
ııl!ka lle ve aQnkJt alkı~l&rla dını. 
nllml§Ur. 

(Baı tarafı 1. ;~) 
bul dllfman harp gemileri uıuııarebe'" 
19 mecbur edllm.ı,,Ur. Şimdiye ka~ 
Llttorio amrfındıın bir urhlmm ba.:, 
ra utraQJll iki dU§man ımıvazörilD e· 
l8e pek ziyade zarar gtirdııttl zaaıı 
dllmelttedfr. t.. 

Donanmaya ve 1ngUJs hava kuvve 
ıertne menııurı tayyareler de hUcu: 
pçmJflcnıo de neUce henUz nıeçb 
dUr. r 

YUIWl dtDls lruvveUerl de bu haf 

k~ta l§tlr&k etıııektedir. e· 
Yeni bablırtllr aıaur atmm&I nlfr 

dllecektlr. d., 
Londra, • (4.A.) - AmJrallık . 

!resinin bu akfam nqrettiğl tcblil· 

Hrv :ı.Uki :onevnik, Belgradda top· lJOu.dm, f9 ( A.A.) - Röyter ı 
latılmrşur. ajansrnm Kerende biılunan hu- 1 

Konferansı dlnllyen halle Jdlllt Şeı. 

flmlzln etratmda çelikten bir kale gt· 
bl vahdet lgtnde verecefl direktifler 
dahilinde yUrUyeceklerlne bir daha 
and ve peyman eylemiştir. 

şarkl Akdenl.USekl deD!Z ııt.rck&tı 
b&kkmda J9Ul haberler henUZ ıeını; 
mlfUr. l'akat tayyarelerimlz., bU . 
bah, kurtulmuı ltaıyan bahri:relııeri 
Dl Ultln edeıı sallar sOrmill oıdUkl .. 
nnı lıDdinlı1fl«dlr. 

Dl~er tarattan Pae1po'dan tiğrcnıı. susi muhabiri bildiriyor: 
dlğ"lne göre, Sırp mllla mutrezeıerl, Kapatılan d·tğ yolunun dUş. 
hııJkm tamaml,Yle sakin bulunduğu man ate~i altmda fakat tam v~ ::
Y.ağrebc gel!lll~Ur. tinde istihkArn kıU.lan tarafın· 
ALMAN[ >\RJN NOKTAİNAZAIU dan açılması sayesin'1e piyade· 

nin yardnnı ile zırhlı otomobille-
Berlln, 29 (A.A.) - Bertin dit'.. rlmiz Kereni zaptedebilmi§l~rC. . 

lomntik mahfilleri, Yugoslavyada lstil'ıMlm kıtaları işlorini bitirir. 
vaziyetin Jnkiııafı hakkında acE'le ken zırhlı otomobillerimiz mani· 
hfüı:üm vermekte Mltı. çekinmek - alı noktaya varmış bulunuyor· 
edlr. Alman radyosu, Berllnin bu tardı. Hücum emrini bcl;:liyen ln

vrurlyeUn ink1 aflnrmı dlkltatlc ta. giliz krtaatnun dtirbinleri o nok-
kip ettiğini bildirmektodir. • • 

Diplomatik _ Politik KoıTespo.. ta~ çevrilmi8tl. Zırhlı otomo • 
denz, hUk\imet değMkliğluin y~'. ler bUyilk tırtıllar gibi dar e 
nrz dahJlt siynsetl arn k"dar ettiği dolanbaçlı yola tırmanıyoı !ardı. 
hakkında A ·ala ajansmrn v rdlğl lstihkft.nıcılar geç\tlere dinamit 
deklıirasyon ile Belgredda • :.lrua konup konma.dtfını muayene e
gelen Alnuuı nleyhtnn tezahürler derek ilerliyorlardı. Birinci ta; 't 
a.rasındıı. btr mukayese yapmakla yolun boyun noktasına vardı~ ı 
iktifa etmektedir. zam~ hemen ilerimir.de bulunan 

Gazete bu hususta dJyorki: ve eevkülceyş bahmından ehem· 
Bu hldlseler, davanm srrf dıı.. miyeti olan Anchil tepesinde be· 

hlii mahiyette olmadığı hisainl ver- yaz bayrak sallandığım mtt:u:
ınektedir. duğwn topçu tarnESUt mevkini. 

Gazete, bundan sonra, YugoslnY• den gördüm. Görülmeden ilerle
yanın mihver aleyhine döneceğini mektc olan Hint piyadesi tank· 
görmek UmldlnJ izhar ebniş olan !arın yardımı ile yelpue gibi ya· 
bir İngiliz nazırmın ~ldığl sarih va. yılarak o sırada soldaki uc;;urum
ziyoti ve aynı zamarıdn Sumer Vel. dan aşağı yuvarlanmakta olan 
lesin de&işiklik kar§ısmda göster • düşmana hUcum etmi~erdir. 
dJği sevinci de tebarüz ettinnekto 
ve ma.kaley.t şöyle bitirmektedir: 

Bu teza.bUrler, İngiltere ve A -
merika. Birleşik devletlerinin Bııl • 
ltanlara katttı alaknsmı belli etmek 
tedir. lngilterc, Balkanları, dalına 
ateşe koymak arzusunda ublunduğu 
b1r yangın oca#ı telekld ettlğlnJ 
göstermektedir. 

tNG1LtZLim1N J\rOTALAASI 
Londra, 29 (A.A,) - Röyter 

ajansmm diplomatik muharriri ya.. 
ZiyO'l': 

Yugoelavyada vukubulan hUkO • 
met darbeıslnin mihver mahfillerln
d,.. doğurduğu ea.şkmlık, hiddet, 
memnunlyctsJzli.k vo ktzgmlı#Tn tn
l!lavvur etmek kolıı.ysa da Avrunr• 
nın cenubu ı;arkislnde il.ııi olarak 
beliren vaziyetin aynı mahfiller u_ 
zerinde tevlit ettiği nksüliimel h". 
nnz kal'O.lllıktır. Mili\•erin ilk tcşeb
bUs olarak yeni Yugo lav hükume. 
tind0 n evvoltl mihvere sonra da 
UçlU pakta kn:rşı Yugoslavyanm fl• 

lacağı vaziyet hakEında izahat iL 
tcyeceği aşiklirdtr. Yugoslav hü .. 
kfunetinin de bi.ıtUn ocvletler}Q bU.. 
ha.asa koII\iularile dostane mUna • 
sebetler idanıe etmek arzusunda. 
bulunduğunu söyllyeceği de roey • 
dandadU'. ücıu pakta gelince, Yu • 
goolav hükı1m1..i:inin ııa. ı:a kaııiI v. 
Jııcağı vr~i:, etin uzun zaman bek -
Iemeğe tahammfilil yoktur. Bu tak 
dirde Almo.nya iki Aıktan birini in· 
tlhap tıtml''~ mecburiyetinde knJ:-. 
cııktır. Yıı ... ugoslav milletinin ka.. 
raıını l:abul edecektir ki bu karann 
mahiyeti hakkında ise hiçbir (Jllpbe 
kalmamııstır • veyahut ınetin bir 
Yaziyet alarak Yugoslavyayı kuv -
vetle tehdit edecektir. 

Fakat Mdiselerin hali ha:: rd 1 i 
inkişafı Almenyayı bir sürpriz kar 
§?Smda bulundurmu"'tur. Söz dinle
yici bl-r Yugoslav hUkfunetini ku • 
ran siyasetine teltror bir istikamet 
vermek için Almanyanm zamana 
ihtiyacı yoktur. Hattl asker! ba -
kundan bile Bulgaristandan gcçr. 
rek Yuua.nlstann bUcum o.tmelt icin 
bazırlndu';"I p!Anı Yugoslavyantn ei
mal hudutlarına kareı eüratle ve 
mUşlıillatısııca bir tchdideı ~albede • 
bilmesi mtimkUn olıunıyacaktrr. 
tt ilh~ika Yv:x>sla.v hududunda b • 
zı tt:a.ıvan krtalan tahşit edild"f. 
doğrudur. Fakıı.t Hitlcr.in mUwer 
'tımat son haftalarda :t'l}'lfltuntstı. 
ortafuım Maıifctlorirıe beşledi~ 
Mihver deyletlcrinin harc:jte ~eç. 
mesi için bir müddet beklemek icap 
etmesi muhtemeldir. Fakat kur .. 
baıılarmı salhnneye götürmek icin 
Almnnlann m\lracaat ctffitleri mu
tat usul mucllıince Yugoslavyava 
ka~ı §iddcUl bl'I' propaganda. hU • 
cumu ynpılmn.st beklenilmektedir. 

Bu tethl~ tekniğ'ne karşı en g1' • 

r:ı:1 ~onınml\ lmlkanı, Yug08lav kn. 
blneslnda da göı Cld\i~rü Uzero ~r. 
tilerln birleşmiş olnıaaxdır. Cörçl • 
Un dediği gibi Yugoslav milleti ru
hunu tt>krar bulmuştur. 

giltcrenin ve mUttefiklerinin fiili 
yardımına istinat edebHmesi şUphe 
siz ki Kral PJyerln ve nazırlarmrn 
azmini kuvvetlendirecektir. 

MACARLAR 1'"E D0Şti1';}yOR 
Budape:'}te1 29 (A.A.) - Buda. 

pe§te rcsmt mahfillerl, Yugo!lav. 
yadaki vaziyet hakkmd:ı mUtalAa. • 
larda bulunmadan evvel halen hll· 
dJ:'leleıin lnld§afınr beklemektedir. 
Siyııst ma.hfillrede bazı gerginlik 
pek tabii olarslı: mevcuttur, fa.kat 
hiçbir fevkalade emniyet tcdblrl 
almms.mı§tır. Bclgradla tren mU • 
naknlatı mutat veçhlle lemekte -
gosla,vlcr tar:ıfmdan kesilmişir. 

B1tnmf' mü1n.hitler, YugO!lav 
hükfunetindcld deği!iiltliğin, Ma • 
cal'istan itin bir dahili mesele te -
lAkki edilmekte olduğunu bildir -
mcktedir. Herhalde, Macarlstanın, 
Yuı;oslavyn ile bir doothık paktı 
vardır ve bu pakt, ancak "enubu 
şarki A'\'nlpasmdn enternq yonal 
mttnr.sebetlerde çok şidd tll bir in 
filU.: vulmunda JhlA.l edllebilecelı: • 
tir. Buradaki dilşiincelere göre, 

'Mncarlsta.n, kendll9i için şlmdJden 
her halde büyük bir endi~e kay. 
n::ığı olan vs.ziyoti daha ılyade kr. 
nştmnayı hiç de arzu etmemekte.. 
ir. 
İJ'ALYANLAR, AUılAllı'LAR 

lOABJNDA. l'AID..t\'EYE 
JIAZIRLANU OR 

Buda.pe~tc, 29 (A.A.) - Ofi: 
Macar ajananım B.eJgrod muhtL • 

bitinin bildirdiğine g(!re, Belgrad 
dald Alman ve ltaıyan elçlllklerl, 
vaziyette bir deği.5{klı'k vuku ge'• 
di.ği takdirde Alman vş İtalyanla -
nn tahliyesi için hazırlıklara bal • 
lam lardır. 
B!R VAPUR HAZIR B:t~IJ\'OR 

Budapcste, 29 <A.A.) - Ofi: 
LUzumu tatdlrindc Sırbüıtanda

kl Alm.aı:ılann tabliyesi için hir Al
man vnpuru, Viyıı,ııadan nelgı:nda 
hareket etmi11tir. 

TAHLn"E llAZillLIKLARI 
Iı<\ŞLIYOR 

Lon4nt., !9 (A.A.) - Röyter: 
But"tıyn gelen hnber~re göre, Bel· 

graddaki Alman memurları, bugün. 
tahliye edilecek olan Alman tebaasını 
yazmakla meşgul olmuoı~dır. Evve· 
ııı. ynlrız Belgrada mUnhasır buluDNI 
emir, ı:!mdi bUtU., Srrblııtan.., teşmil e. 
dilml§tir. 300 il! 400 Alman, PU$t 
tes1 g:tlnU vapurla Vtyanaya hareket 
edecektir. Bunlann arumda ekaer 
gllzetedl"r de bulunmaktadır. Bel· 
!"'!'adda yatnız üc; Alman muhabllr lral 
maktadır. 

MUH·\llKAK AYRILACAIUAIU 
ANLAŞB.n'OB 

BelptMI, 21 (A.A.) - Oti: 
Alman tebaaauun, elglllk t&ratm· 

dan Pu:ırteal gilnUnc kadar Yu~ 
1 ıavyayı terke dant edlldlti teeyyüt 

etml~tlr. 

Teeyyüd etmemı, haberlere gGN, 
İtalyan elçnt#i. ltalyu ~•dıa ve ~ 
cukla.tmm tahllyc.şini tıı.val~• ebntl• Amerlk, 'l'tl ynrdun vadetmek 

hususunda g üalE'l'di ,... icıtical ve !r.. tir. 

• *. 

Zühtü Oıibu1.:mıoölıı 

Cumhuriyet Halk Partisi Betik. 
taş kaza idare heyeti reisi Zlihtti 
Çubukçuoğlu dün Yalovaya gide
rek mUıt birlik hakkında bir kon.. 
feranı vermiştir. 

Enlnean, 29 (A.A.) - Bltll.s Mebu· 
au SUreyya ôrkeevren burada verdiği 
hir konferanata Tllrk alyaaetlnln bu. 
gQnkU durumunu çok açık ve vecı.z 
bir ifade ile anlatan baUp Türk blr
llğiııin ve 'l'ürk kahrı;.ııuwıgtnm mü· 
ıahhaıı bir Umaall olan ordunun yUk· 
atk değer '" kıymetinl ltade ederkeD 
Tilrk Ur.an ve lnanmın bir eembolQ 
halinde batımızda bulunan lııl.llll Şe1 

lnönUnUn bu varliğına en büyük gUı. 
ven otcluğunu tcbarllz ettınnlo ve 18 
milyonun hir lıınreUe her tUrlU teca... 
vUzQ önlemeı:tc kUi geleoe#'inl aöyle· 
mtotir. 

Bundan. usut '* l~ ıeaıtsl· 
nin batm11 oldat9 lılmanO edlltblllf 

Samuel Hor Cebelütta· 
nktan döndü 

Hatip hn.rlci tehlikenin n" mle • 
ketler aşarak nihayet hudutlarnn·· 
za kadar geldiğini, tehlikenin bu 
suretle bizim emniyet sahnmıza 
girmiş bulunduğunu, bugün devam 
eden h'lrbin dilnkU dünya nlzamı 
ile yarmkf dllnya nizamı arasında 
kanlı bir bitişmeyi ve birle meyi 
ifade ettiğini söyledikten sonra 
demiştir kl: 

Madrld, 11 (~) - :tqillS BOJUll 
elçlei Hlr Samuel 'Hor, bir k-.O rOll 
ewel gltmJf cııl.dulu QebeJQttanJltaıl 
ktiçUk bir tanare Uo .Madrlde cSön 
mll§tUr. 

••• 

"- Harp başmdanberi mihver 
gerçi klmıeden toprak istememiş, 
fnknt herkesten hnyatmr, lstlklA • 
Uni, el emefinf, alm terl.ni lsterni~
tir. O bUtUn Avrupayı hegemon • 
yaaı altma almak sevdasındadır." 

Ankara, !9 (.A.A.) - DUnya buh· 
ranı ft dıf politikamız etrflfmda kon. 
feranalar vermekte olan mebualar dUıı 
ve evvelki gün de yurdun mulıtellt 

y rlerlnde konferanıııar wnni~lerdl.r, 
Bu aradt1. Konya mebu.au Ali Rıza 

Ttır.l EJ.tzığda, lçel mebusu Ferit Ce.o 
!Al Güven Sammında. KOQY• ınebUIJU 
Muz Cer Göker Mu&lada.. Aydm me· 
busu Ag&h Sırrı Le"·ent de Tanruada 
bbleroe halkın .lftlrlk ettikleri top· 
lantılıırda aöylemlJ olduklan nutuk-
1ar<1~ Mllli Şetln etrafmd& aarsılmaz 

Bitliate zelzele 
A.nıau-. 21 (A..&..) - Bura,a ır 

len m&lflmata ger. dOn aut J0,'5 ~ 
Bltll.sl.e 11.11 da Orbangazlde .,. l• 

• tı•ı te de J!:rtdncluada birer yer aarftft 
olmu,ıur. H.uar yoktur. 

ZilhtU Çubukçuoğlu Milıt Şefin 
Parti beşuv·l kurulta)'lmda s5yle • 
dlği nutuktan parçalar okumuş ve 

blr kUt1'e te,ıdl edin Ttlrk uınıetıııtD 
'1er tUrlU tecavibG Jmıııl&ınal& ~ 
zır bulunduğunu Nlb•- tlbf.rtlZ 1 

tlrmi,tlerdlr. 

c6yle devam etmiştir: --

·•- Kendine güvenen ve milCJa• , • 
delesinln aonuna ve zaferine eınfn 
olarak memleket mQdafaasma sa. , 
nlıı.ıı blr milleti mağlflp etme.k 
mlbnkUn değJidir. Biz kend.lııme 
gUveniyOl'tlıı:, eumiy~~ ve is-

1 tıklall.mize blr tecıwi\z ••ıku buldu

' • j 1 1 , '., ' 1 l ,. ' 

nkbalıanıı bQtıln zaraıeUertııl mtcMtmlf .... 

ğu anda btınu korumak için derhal j 
sllAbımııa aanhp bunun ıaterle 
neticelen~ceğinden emin bulun. 
maktayıı. Türk mllleti demek bu 
demektir. 

Çana.kkalede, İstiklal harbinde 
harp vasrta!armm no tsanlrğı kar. 
şısında hirika1ar yaratan TOrk 
ordusu bugün modern harp vasıta. 
lnrlle mUcebhe:ıı oldu~ gibi ~ok ı 
bilgili, tecrUbeli, fedı:ıkO.r ve kah - ı 
raman subaylar ve komutanlar e. 
llndedlr. Millt mtldafa~ızın rnac". 
dt ve manevi bfttUn ce helerl tam 
ve snnsıkıdır. lf udutlarımrzı beki'• 
yen kahraman askerlerimizin çeh. 
reler:nde o1runan azim ve irade 
herkese ltA.fi bir iza.btır. 

SevıriH dlnJevfclleriln; 

DEANNA DURBiN 
ı;;.exır<Jıtl btıtUıı filmlerinden daha cazip " daha nennta cllllllE 

Hollvut yıldı:zlarmm gt19eJlik ıtrallgelll 

KAY FRANCIS 
Ua beraber lmmen Havayda, NeyYOrlıt metropoıttu 11o;A1"-••-ıa 

lftirakile çevlrditı.rt 

BAHAR Meleği 
Şa.n.m ha}Tlt tllm1nde 

H!~TA SOMER Sinemas,nda 
MU7 ttenno bir :ınuvattakiyet kazanıyorl'.\r, Bugt\n aa.at 11 de 

tensil&tb ıııatine. ~ (ı 
• • 1 • 

' .,, : .. ' " ' ' -

SPE."(CER TRAOY - BOBUT l'OUNG 

t..ra.fındarı emsalsiz bir ta~ yaratılan 

Bütün bunls"'rıa bom.her, diğer 
bftytllr Ye Pıere!Ji bir mıuı'hnrfveti -
mi~ daha vardır. O da Türk mille
tinin vo devletinin baçında, en c;:r. 
Un gUnlerde iltiklll ve şrrefimiz 
Jçin mu.znfferane mUcadelelerle pf!I 
rn1f ve bu milleU blrc;ok şeref ve 
aaadet ve torakkiye mazhar ctrıı.iQ 
olan Milli Şef :Lmlet !nör.ünün bı·· 
Iı.ınuşudur. Ve Türk milletinin bu 
aziz Şefin ~tnfmda san11Imaı bir 
kitle halinde topll\nın11 olmaaıdJr. 

ZAFERE Doğru 
stıger tı\IAU. .saJ.ı JUDO 1a1o matincalııe lı:adar göaterllecektlr. 

BU SON 4 Gt1NDilS l8T1F ADE EDlNt.z 

Bu. millet havatmdui durumla. Bugün aaat ıo da teuil&tlı matine 
' • 1 ' .. J 

--

rm en üstunüi!ilr. Bu ı ıill~t her • flmll 
hangi bir tecavUzo çoluğilc. c;ocu- --......:-=-......:.-...._ ....... _.....--------------:::---
ğUe. ihtivan ile endi ka~ı ko,·. • ... 
mağa haztt'\lll'. Tonvelı:<ln haıbln . 

,. • • • .... ~ 1 

ilk ml•aH i tarihe Tl\rkiye vem•.._ BUGO' N BUYUK REJıSOR 
Ur. Bundan çeldndifi yoktur. Çe. 

kinece~i de yoktur." M EL E ERNEST LUBITSCff'. 

V ' lt .r.uoa ll'l'SWA.aT "- raAHJl 

unanlB~e:~~;~~!. ı SINEMASll'I DA llOMQAN - - -

mitraly~ ateşine tutm~la;rdır. AŞK 1·1~ ftl rı 
Fa.kat haıar Olmavliç'in limali ~&Jt. 
garbisinde köy mıntak~na da Nen. 11&r komedi 

hücum erlilmi3tir. Amele arasıu· - BugUn saat ıı de tenzııauı matine • 
d~ çok az zayiıı.t vardır. . 

•ııımmBa§lı ba,m& bir tarih yarala.ti .• Denizi~ ecalz bir aaltanat kuru.. DU1nıHlar1 

yüclınm glbl •tAD. .. :ıııare.n blr gü.aq Jlbl ııurlandJNB 

LONDRA UYUMUYO 
BUGUN L A L E SiNEMASINDA 

Cephe gerl.al.nde ~rpıp.n ild klvvetln ml\~adcl~slnl ... Cuaretln zaferini .. .A.şlrıQ kudretin! yap.tan ~ua 
hakiki tilınl. Fevlcaılde llAve: 

ı _ "Tllrkı;e, BriU, Pa"-mun Ju.rnalda: ı ı 2 - "Rumca,. Yunıı.ıl jumaluıda: 
A - lnA'flia kuvveUert Yu1'anlstanda. .A - AraavuUukta ileri ~k&ı. 

B - şım=ıranm i~pll. B - Aluluıizdt llCllll mUhlm donanma .. .-
C - btıhklm taburunun taaıtyetL C - Afrika muhanbtlerS. 

BugUn saat 11 de tenzna.uı mat.!ne. 
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__ ı_v_ıe_11 ... e_n_ıe_r __ ıl 
Zm'aöd ıı;.leııdlrıne r.ıemurlu#UD

d& ıılkAJıJAnaıılar: 

Hafta'ık Radyo 
PAZAC: 30.S.l&ll 

A - VARiT 10 IUaT INl 

Programı 
1 

20.l6 Hadyo l'a&eteal, 20.,G MUZfkı 
Bethoven - V• ...... ·y-•ar Ça _,,_ .,... . ıanıar: 

Obua - Vun&ch,, Obua - Şaki Y 
~ K r ~ 
...,,. or All&le - Etclal GUnflryan, 

0nıar1 h~ 
IUıuın .. stahaneyc 
orııarı kalınad . Bu.ı· 

Oltıl 'l'a. a, bizden d~a 
nrı rn gul ola-

Büeıct fua~-tp Ç'akrr ile Şükriye 
Sarı, Ge<ilkp3iada oturan Kuru kal:· 
vocl Jıl&rhaD TUtt.uıdyan Jle Marllca 
Paraao~lu, BerhPr Hüseyin Pekeameı 
ile Cer.ı.fl• Eldt, 8Weymanlyede otu. 

mi Alman öncülerinin yeti~k· ran tornacı HUııeyln r.rentc§ ile EmJ 
lcırinden bahsediyor, kimi Orle- ne s.uaa Ark, tofOr Ahmet önı,1ıı 
anda bir isyan hareketi olduğu- ne BaltlJt U911!Je.n. Ktıçük Ayaaot 
nu söylilyor. Nihayet ağzma U. yaa& oturan o. D. Y. ıannda nıemuı 
tenmiyen bir ;abitten hakikati 1 Hqhn )tuhlttin ile Saniye Kutıu:;en 
öğrer.ebildil:: Luvar kanalının Bekçı All Kenkuç ile Hatun Esen 
etrafına aöz:lc bir takım Almı... ı.r.k1nlıt Nuri Gölkur ile Mı>JA.hat 
P~tçilstt inmiş Bunlar l ·r Kırbodak. Kwnkaprda oturan Demlr. 

9.00 program ve memleket aaat a· 
yan. fl.03 Ajans haberleri, 9.18 MU. 
sUc M~lur ve hafif parç&Jar (Pl.ı 
8.,6/lilOO Ev kadını - Yemek llaleai 
l2.30 Program ve memlekat saat a• 
yun, J2.33 Müzik: Saz eserleri, 12.riO 
Ajans haberleri, 13.06 Müzik: .Muhte 
Ut prkılar, lS.25/U.30 Müzik: Radyo 
salon orkeatraeı (Vlyolonlat Necip 
A~kın ldareal:ıde), 18.00 Program •e 
memleket saat ayarı. 18.03 KUzlk 
Radyo caz orkeııtraaı (İbrahim Özgür 
ldaresuıde), 18.30 MUzik: Radyo fuıı 
heyeti, 19.80 Memleket saat ayan ve 
Ajans haberleri. 19.43 Müzllc: Halk 
tUrktil<'ri w f&J'kıl&r, 20.1& JılOslk· 

Kabare mllzfll (Pl.) I0.43 Müzlk Tek 
ve mll§terek prkılar, 21.15 Konupna. 
ı!.80 MUzlk: Şan reRltall - Bayan 
OcbaMJ, 22.00 MUzllc (Bvlnk) (Pi.) 

22.ao Mez:ıleket aaat ayan ve Ajana 
haberler. ve Ajana spor aervtaı. 22.GO 
Mll.z1k: DaDa ml1zlğl (l'L> 23.23/23.30 
Yarınki program ve kapanıf. 

plAkl.ır programuıuı devamı, 13.201 
H.00 KUUt: Kanpk program tPJ.) 
18.00 program " meıaleket aaat a· 
yan, ll:.l.03 MUzlk: Cazband (Pl) 
18.30 KODU§ma ıÇl.t.çlııln aaauı. 18.'6 
MUalk: Çlftçbıin .. u - Köy 1U1 

19.00 Mimik: Avrupa b&lll melodilert 
tPl.J llJ.10 KU&lk: Pi,yuo kODMrt -
Ferhund1: Erkin, 19.30 Memleket 1aat 
ayarı vo Ajaııa baberlert, 19.'6 ~C. 
DUfm&: Ziraat takvlmt, 19.6() Müzik 
Faaıl tıeyeU. 20.1~ P.ııdyo cazıetetıl 
~.46 Müzik: Radyo aalon orkeatraaı 
'VlyoıllAi.et Necip Aşkın tdarumde), 
21.JO Konuıma. 21.•:ı Mtizik Koro -
Kl&Aıtk ~rocram, 22.30 menıliket ... t 
ayan, AJan,I haberleri, ziraat. ~ 
bam - Tahvll!t., Kambl~o - Nukuı 

boraur (P'lyat), 22.,6 Mllzlk: Danı 

muzıgı <Pı.) 23.25/23.=o Yarmk• 
program ve kap&nlf. 

21·00 Müzik: Dinleylcl lsteklori, ~l-<>0 
Konuıma (S.ıbhat &aati), 21.43 KU&ik 
Radyo orkestrası <Şet: H. Ferid Al· 
narı. 22..3(ı Memleket aaat ayan. A. 
Jan. baberıert, Ziraat., Eabam _ Ta,, 
vll!t, Kambiyo - NUkut boreüı, 
tl<'ıyatJ, 22.t6 Milzık: Cazband • , 1 " 

23.~/28.30 Yaruıkl program \ e l'-6• 

Paıılf. 

Memıe.ıret 
Cll t ili <211 

l$6 Ilı 

~ . - . 

rıv"yete göre yedi, bir rivaye' 3 cf A.hılHl lemall Türkael lle Feride 
göre de on yedi kiıi bpiı'er. Kuv Yanut, :saıurk6yde oturan •ııbay Fahe 
vetli teçlıizatlan, hattl mitral· r1 Tanm ne Blr81D Süer, Fabrtltada 
yözleri v.;ı.rmış. Tanklar, bu ha· l§çl Muammer Kalblteml.z U• Seniye 
va çapulculanm tenkile gidiyor- CanrıMY. Jt'at.ih Barıstızelde oturaıı 
~U§; çUnkU. bunlarm makaatlan, beledlytde kAtip .M. Sabahaddin Kutu 
bır gece bukmiyle Orlean fe)ıri· ile Jınllb& I§lkAl• KAUp A. Kemal 
ni ele geçirmekmiş. Ekınell 110 MUnevve.r Seğlz, KAtlp 
ParaşUtçU korkusu son zaman M. &oettin TüZUntürk Ue Hatice 

Jarda Frıınsa~a bir !'& C>'TJl halini Topçuoflu, Eımai Mehmet lhııaııta 
almıştı. Bu, glS .. Je görlll ·p e'le sa&dot. Hoc&P&f&da oturaD unu. 
tutu"mı,·an acaip mahlQ'<attan, yoncu Fethi AU Beycan D• Saadet 
korkunun ver .iği bir nevi saygı Ari. Kumk&pı Nlpnca M. de oturaıı 
ıle, a ..ıeta cin,.,e'l, perMen ve eski memur K. ŞQkril Uıtaotla De, Fethi 
şatolarda dol~ hayaletler. en ye Fatma Altwıl&Y. Amele Mustafa 
bahseder g-ibi bahsediliyordu. uzunogıu ne Talı.ide Kaaademlr, w .. 
Gazete stltunlarında bile yer b.ı· kaacı 1&.1at Aldemir l!e Nazire, Bay
lan bazı rivayetlere göre, bun· ram Çavutördekll eokakta oturan mu 
lar iki nevi imi§: Bir kısmı , t!" tekait Mahmut AziZ Bllgeman fü 

pas, çoban, tren memuru, od1.a • F!lhnye GOlırtlJD. 
cu ve.s'1-ire gıbi ıh·il kıyafetle:de ..:.::=.:~----------
gökten yere inerek halk arasır.a 
karışıyor ve istihbaratçılık vazt. 
fetd görlJyormuş. Diğer kısmı = - • 

doğrudan doğruya Alman askcı-i 
kıyafctıyle büyü-:- ·.irler civc.· 
rmdaki köylere. tarlalara iniyor· 
Jarmış. Bunların beraberlerinde 
hır portatif motosiklet bir ma· 
kineli tüfek. bir telsiz cihazı V\: 

yirmi dört saatlik yiyecekleri 
var:m13. Vazifeleri, geceden ısti· 
fade ederek köylere, çiftJiklere 
baskın vermek ve memleket iç:n. 
de panik yaratmakmr§. Bunlara 
karşı her tarafta. mücadele ekip
leri teşkil edilmişti. lçlennden 
yakaJananlar da ol.muıtu. Yirmi 
yaşından küçük olan bu hava or 
dusu cf~ı (Hitler gençliği) na· 
mındaki teşkilat içinden seçili
yormuş. Bu milnf erit vakalara 
o kadar büyük bir ehemmiyet 
verilmişti ki, bUyilk kUçtık her. 
kesin gözü tarla içlerinde, ağaç 
altlarında bu iyi saatte olsunlars 
dan birini g6rdUğtlnil ~ 
du. Pa~tçilfere dair bir sürü 
garip. bazan çok g"!!lnç hikaye-
ler dinlemiştmi. Fa.kat bunlar
dan çok enteresan bir tanesini; 

(Devamı var) 

- Madam Leon; şimdi be
nıın etekliğimi bırakmrz da l.o
camm pardeeilıUnU tamir ediv .:ı· 
riniz. Bu akş:;.m sokağa çıkaca. 
ğız. Bizimki kolundaki söküğü 
diki!men:iş görürse kıyametle=! 
koparır. Fakat bugün sizde b~r 
tuhaflık var, Madam Leon. •• At
lıyor musunuz? 

- Hayır madam, bir veyim 
yok. 

- Boş yere saklamayınız. ;: J' 

hakkak bir derdiniz var. 
- Doğru söylediniz m.adam. 

Fakat bu dert söylenir bır ~y 
değil ki... Bugtln tam dört sene 
oluyor .•. Dört aene evvel bir . ğ· 
Jum vardı benim. 

- Demek oğlunuz öldü, \'.le 
mi? 

- Evet, hem de nasıl? 
- Vah zavallı, vah! • 
- Bu it uzak viliyetlerden bi· 

risinde olduğu için belki, aiz Jşit. 
memi§Sinizdit. Fakat orada her· 
kes benı b.rur. Ben yirmi Y31Jn· 
da, kendimden bir Ya§ kUçUk "'\ir 
delikanlı ile evlendim. 

- Mutlaka sevişerek evlendi· 
niz. 

- Hayır madam. Amcamın 
oğluydu o, kUçU.ktenberi beraber 
y~amıştık, biribirimizi sever· 
dik. fakat kardeş gibi, akraba gi· 

ı bi .• Yalnız DUiloldu bilmem, )1· 
nün birinde aklımıza esti, evlen. 

1 dık. Kocam iri yan, saf, temiz 
bir t&:ı.>ralıydı, konupıasmı bil· 
mewi. Fakat saadetimiz çok :
sa slirdü. AncaJ: altı hafta bera· 
ber yaşıyabildik. Zavallı çocu·: 
ansızın bir zatürrttden lSldU, • "?n 
de karrrmda yavrumla beraber 
dul kaldım. 

J 9 Mayıs tdman 
ıenlikleri hazırlıiı 

Okullarda 19 Mayıs idman şen 
Ukleıine bqlanm1'tır. idman ıen: 
rkleri bu yıl gec:en yıl olduğu gib• 
Fenerbahçe ve Şeref ıtadmda ol • 
mak üzere iki yerde vanı1arııktır 
Seref ıtadmda ortaokullar Fen<>r 
~tadında da vilayet adına van•'~. 
cak merasime lf'!!e, sanat ve ~fre' • 
men okulları, Univeratte tııüebcs' 
l5tirak edecektir. 

rener stadında 5.000 talebe fJCn. 
lik yapacaktır. 

Pa§Abahçedeki yangın 
Evvelki gece saat 23 raddeler' • 

de, Papoa.hçe önlerinde duran Şh 
man motörUr.den yan"tn çıkmış 
motör sabaha kadar deniz üzerinde 
yandıktan sonra batmıştn'. Yangına 
!stjnye deniz itfaiyesi '-akilnde ye. 
-tişmişse de benzin yukltl motl>rün 
tamamen yanıp tiatm•smm anll.De 
ı~ememf§tJr. 

İfti&l neticesinde Uç tayfa yaııa. 
rak ölınOf, titri itfaiye tarafından 
kurtanlmtf, 4 ilncUsll de Jrendinl 
denize atarak diri diri yanmaktan 
lturtulmu~r. 

minnet etmem diye döşündüm. 
Hem bu sayede yavrumu da di· 
zımın dibinde büyütebilirdim. 
Kocamın ölümünden sonra beni 
ıstiyenler olmadı değiL Bir •• aç 
ki§i haftalarca peşimde dolq!ı. 
Hem bunlardan birisi belli b~ı 
bir adamd?. Memurdu. Fazla o· 
Jarak kırk frank aylıkla bir .ca· 
sap dükkanında çellfIYOr, defter 
tutuvordu. Fakat belki sevgili 
yavM.ıma hor bakar diye Urktil.m, 
reddettim. 

··vııtar geçti, yavrum nazlı 
nazlı bilyildil, ~ek~be başladı. 
Bilseniz ne terbıyelı, ne çalışkan 
bir çocuktu. Hesaptan. ~Adan 
her va.kıt on alırdı. On _sek~ a.. 
ı:;ına kadar yavrumun hıç bır kö
tUiüğünU görmedim. ~kağa pek 
u çıkar. daima evde. kıtap. o~u;
d Hele kadm yUm nedır oıl· 
;~zdi, Tıpkı papas ~bi ağzı :tt 
kokuyordu yavnıcuğun. 

.. Fakat gllniln birin~ arka· 
daşlanndan birisinin eymde zen. 

bir tüccarın kansıyle tanış· 
gin ve bu kadrnı bir deli gibi · ıv 
mıı . · · f kında 

i Ben ht" bır şeyın ar 
m f· "' · gU ·1um d •"idim. Yalnız bır n og 
egı idi "' ban&: yanıma ge ded" dart uin ,._Anne. ı, 

franga ihtiyacı var. Bu parayı 
mut laka bUlmalJYUll· . 

.. ·ıum bir kötede saklı bıraz .... ..?! olduğunu bntrordu. ~a· 
---- ra körükörilne ona kat bu ı_>& yı edi Ne yanacağı· 
vsmek ısteın m. dı'ği n-

rd oğıumun rwv 
nı 80 um. :11u tmek üzere 
dmın kocası 14• e if1A
· m1ş oğlum bu parayla onu -.. 
~ kurtarmak tstiyormws. Ta· 
bil bu ı>araVI ftr1!1~im: .va:kı~ 
bu panLVI oğlum ıçın bınktı~ . 

f tf fa.kat Mvle ızeHn sreeı.:ı 
~ ' m, rıda israf etmesi· 
bır heves ufru Sonra i'4in 

PAZARTESİ aı.a.ıMJ. 

8.00 Program ve memleket aaat a· 
yan, 8 CS Aja.aa babcrler1, 8 18 Kualk 
Hafit parçalar (Pl.) 8.,6/9.00 EY U. 

dıllJ - KODUflll&t 12.30 Program 'Ve 

ınomleket aaı ayan, 12.83 llualk 
Hafit prkıl&r, 12.M Ajana baberıert 
13.05 .t.ıllaik: Köy tOrkWeri, 11.20/ 
H.00 MUzlk: K&rlflk program tPl.) 
18.00 prol'ram ve memleket ... t a· 
yan, 18.03 Mü.zlk: Radyo caa orkee· 
trUI (İbrahim 0sıUr ldare8inde), 
tS.,O Müzik: Radyo Jnce eaa beyeu, 
19.115 Müzik: SevUmlf parçalar, 
lTriO) - Çaluıl&r: Piyano - Ulvi 
ıı:rktn. Keman - Halli Onayman 
Vlyol"nMl - Kuut CemU, 18.3(1 
Mem~tket aaat aşan ve Ajana haber 

ıerl, J9.46 Konuıma, Ziraat takvtml 
19.:iO Müzik: Kadmlar faaıJ beyetl 
20.l:l Radyo g&Rtesl, 20.415 KUzik. 
Amatör aaau - Vlyolon.eeı eolqlan· 

Fey?ı3 Taıay, 21.00 MUzik: Dinleyici 
istekleri, 21.ao Konuıma, 21.415 M~ 
alk: Radyo orkeatruı <Şef: Dr. ıı:. 

Praetorlu.J, 22.30 Memleket •at a• 
yan, A,'Ja.Dı haberleri, ziraat, eaham · 
Tahv114 t, Kambiyo - Nukut bora&· 
Si (Fiyat). 22.41i MUzfk Cazband (PJ.) 

23.2ıi/28.SO Yarmkl proıram ve ıuı. 

pant§. 

8ALI U.JHl 

8.00 Procram" memleket aat .. 
yan, !.08 A.jaD8 JaaberJUI. S.d lılU 
alk: HalU procram (PL) l.'6/9.00 
1Cv kadmı - Yemek uat.at, lJ.IO 
Prol'ram n memleket saat ayan, 
12.83 Ktlz1k: Türkçe pltJıJar, 1:uo 
Ajana haberleri, 13.0D MU.sik: Tllrqe 

ÇARŞAMBA: U.19U 

8.00 program ve memleket aaat a· 
yan, 8.08 Ajana baberlerl, 8.18 MU 
zU<: Hbtit parçalar (PL) 8.'6/9 Oo 
Ev kadını - Yemek ı latut, 12.80 
Progrr.ı.m ve memleket saat ayan 
12.33 l4Uzlk: Hafif prkılar, 12.50 >.. 
jans haberleri, 13.0ô Müzik: Halk tUr
kUleti, 13.20/14.00 Müzll': Radyo ı;a· 
lon orkf:!lraaı (Viyolonist ~ec•p Aş 
km 1C111restnde), l.8.00 Proı;raı.ı ve 
memleket IMt ayan, 18.0ô MıiZlk 

Oda mıalkiat (Pl.), l!I <>!) Konu:mı:ı 

<Dış politika bAd!Aelerl), 18.45 Çoculc 
fia&U, l9.l:i Çocuklar için muelld, 
10.30 Memleket aaat ayan ve Aj&nh 

hııbcrhıri. 19.45 ltonu§mc.: Ziraat tak
'1ml, J9.GO MU k: Gcı;it programı, 

20.15 Radyo ~s.zeusı, 20.45 Müzik· 
Tek ve beraber prkılar, 21.10 Konuı,ı
ma, 21.2~ MUzJk: Radyo kUme !IW • 
tfu ~!lerlerl, 21.46 MUzlk: Rlyuet1· 
cumhur baı.dosu lŞcf: Ihsan KUnçer) 
22.31) Memleket saat ayan, Ajana ha. 
berlerl, Ziraat, ıtı;ham - TahvUlt, 
Kambiyo - Nukut borsa&l (Fiyat) 
22.45 llUıl ~: C8zband <PLJ 23~/ 
:.!3 ... O Yıırın.-ı program \'C kapaıı.1§. 

l'EltŞ~"IBE: S.t.llKl 

8.00 Prognm ve memleket aaat a
yan, 8.03 Ajana haberleri, 8.18 MUzlk 
Halit progrnm (Pi.) 8.4tl/9.00 :ıı:v ka· 
duıı - Konu:ma, 12.80 Pı ogram ve 
memleket saat ayarı, 12.83 KU21k. 
Karııık p.rkılar programının deY&DU 
13.20/1'.00 Müzik: K&nfJk proıram 

(Fi.) 18.00 Program ve memleket a. 
at ayan. 18.0I Kıa.tk: ftad10 cıaa °"' 
ıce.&ruı, (Jllr&Dlm o.sar ~· 
18.40 Mtlalk: Solo prkılar, 19.10 Kcr 
nuıma ı Beyyahat röportajları), 19.30 
Memleket saat ayan ve Ajana haber. 
Jerl, 19 4e Konuerna: zıraat takvimi, 
11.JO Mtızlk: Radyo ince eu beyeU, 

Son ziyaret 
Yazan: Triatan Banar 
vermiyorsun öyle mi ? O halde 
ben de vaftız babama miıracaat 
ederim. 

''Vaftiz babam ka.sa.banm bir 
ucunda, t&rlalarm ortasın ... ~ ·t' 
evde oturan aek&enlik bir İıçı 
tUccanydı. 

.. _ Vaftiz babam bilirim oğ· 
hım, ondan metelik bile alaıw.z
sın. bu adamcağm bot yere kız. 
dırmış olursun ki bu da bakkm
da hiç hayırlı olma. 
''Oğlum: "Peki, öyle olsun" :· 

yerek çıkıp gitti. Gece on 'ire 
kadar bekledim. Gelmeyince ya· 
tajmıa girdim. Yavrucuğumu 
merak etmiyor değildim. Fakat 
baz.an yaptığı gibi arkad&§lar: 
nm evinde kalmı§br, dedim. Sa. 
bah oldu. Hanri hAll meydanl..w'· 
da yoktu. O glln kasabamızm _ .. · 
zar gUnUydU. öteberi almak . e· 
I e ÇBl'flYa Çlktnn. 

''Sebze satan iki ihtiyar klS)"" 
ıu kadmm yarund&n ~ke;: 
kulağıma §Öyle bir konu!)ma 
çarptı: 

"-Zavallı kendini mUdaf..ıa 
edememio olacak, bakır p.rnda. 
nı kaf aama öyle bir yerleştirmiş· 
ler ki •. 

··- Katil serserinin btrt ota· 
cak. Mutlaka ihtlyarm çok pa.ra· 
sı olduğunu bir yerden ötren· 
miı;ıtir. 

Çeviren: Muzaffer Esen 
llni aldı. Tereyağ!arı burnuma 
mis gibi koktu. 

"Artık alac:ı.klanmı rahat ı .ı: 
hat aldım. Bıraz ilerıde de aynı 
vakadan bahsedilıyordu. Eczac:· 
nıu ev.uıde bızmetçihk eden bir 
kız ihtiyarın katıVnin bulunma· 
dığını söylUyordu, hemen yanı
na yaklavtım ve: 

.. _ Katil, dedim, izinli bir :....r 
kenniı. 

"- Hayır, hayır ... Gerçi ')ir 
asker yakaladılar ama, yine sa· 
lıverdıler... Cinayet saatinde ne
rede olduğunu isbat etmiı. 

''Bl.§ka bir oey alamada.ıı ~\e 
döndüm. Dizlerimin bağı çözUI· 
mllştU, başım dör.Uyor, midem 
bulanıyordu. Istırap mı çekiyor 
dum, yoksa normaJ olarak ~:ışı
yor muydum, farkmda değildim. 
Oğlumun odasına girince ne gör
dilın, bılir misiniz madam. Hanri 
yere bir Jiğcn koymu~. paltos•J· 
nu yıkıyor. 

''Bir dE'li ı;iti ağlayıp bağır • 
mıya başladım. O bana "sus'' ~
yor, fakat kendisi de ağlıyordu. 

••- Hanri ... Yawum ... Sen ~e 
yaptın'! 

"Bunlan söylerken ağlıyoı -
dum. Şimdi ağladığım gibi ağlı· 
yordum." 

- Ondan hir parça olsun Urk· 
mediniz mi Madam Leon, biraz 
so~adınız mı oğlunu7ıdan? 

- lnsan evladından Urker .ni 
hiç'! Ona öyle acıyordum ki. -- n 
ri yerinden bile kıpırdamıyor. 
ka<:m:l,., kurtulmayı dilşUnmil • 
yordu bfle. 

CUMA: '·'-19.U 

8 00 Program ve meınllket aaat a· 
yan, 8.03 Aj&n.1 b&berlerl, 8.18 Jılt1sllc 
Hafif parçalar (Pi.) 8.45/9.00 JCy ka. 
dını - KonllfDla, 12.30 Program ve 
memleket aaat ayan, 12.33 ?.ıUzib: 
.Muhtellt §&rkıla.r, 12.GO .Ajana habeı• 
lerl, 18.015 Müzik: Şarkı ve tUrkUk!r, 
lll.ll0/1'.00 Mll&ik: Karıfık propaıu 
(P!.) 18.00 Proıram ve memleket-.· 
at ayarı, 18.03 Jıılilsik: Rad7o <SYIDC) 
Kuart.eU <L özgtır ve Ate§ BöoeklatJ 
18.3(1 Mllaık: Çitte taaı.ı proıraaı, 

19.30 Memıeket aat ayan n Aj9Da 
babeı·ıen, 19.'6 Koouıma Ziraat tak· 
vlınt, 19.W MUı:ik: K&l"Jflk prlul&r, 
20. l 6 Radyo saaeteaı, 20.'6 -r.m.aı. 
21.30 Koouıma <lktıat .... u), 11.f:\ 
MU&lk: Rad70 MlOD erwıra.. (Vi. 

yolooiat Necip Ailem idarelll8da). 
22.1\0 Memleket tııat ayan, ajau -. 
Lcrlc 11, Zlrcat, llısbam - TahYUU. 
K.nınblyı1 - Nukut borsuı, (l'J,at). 
:.:2.tfJ ıtadyo ealon 01 kPstr381 prosra· 
ının:n devamı, 23.00 MU%1k: Da.na .. 
Zlgi {PJ.) 23.2!5/23..20 Yıınnkt prote 
ram \"O ı.apanr~. 

CliMAr.TESJ: .:> .... 1911 

b.00 proı;nım \'r> nl":tılekct saat .. 
p.rı, 8.03 AJo.ns haocrk..ı. s.ıs JılU.UC 
1W1t 51ıo,ram lPI.) S.(5/9.00 Ev ka· 
dmı - Yemek uatc:ıı, ıs.ao Pro:ram 
ve ıneoılekal aut ayarı. U.33 KQ1ı1k 
Tilrkçe pllkıar, lMO Ajan. bab&r
larl H.06 MU.sik: Tllrk~ pWllar pn>g 
rammm devamı, H.30 Küslk: ~ 
ticumhur budoR (Şef: lll8a xım. 

çer), 16.00 llllaik: Fraw Ş&MODDI 
yelen ( PL) ıo.ao Kllstk: Kamer -
devlet kon.eervatuv&rlDd&D D&ldtm, 

18.00 ı•rocram ve memleket .. ı a 
yan, ıs.os Mtlalk: R.&d70 cu odra 
truı 'ı brab1m ÔSfGI' idanlılDdl) 
18.40 Mtızik: 8&& ...,..eri, 19.00 D 
nuoma \G\1n\1n meaeltlerl), ıe.ıa 111G 
11Uu IC8.r &an ...... UM I' mhbd 
-. t ayan ve Ajam haberleri. a.ı 
Konuıma: Ziraat takvimi. 19.60 MO. 
zık: Mtı) <lan lulı, 20.ltl Radyo ıax· 
teal. !U>.t:s Mflsfk: Soıo f&J'kılar, n.u 
Konuoma !Kitap .aaU), 21..30 KblJı. 
Radyo salon orke:otruı (Vlyotcmt.t 
Necip A§kın ldarulnde), 22.IO Jltm· 
leke. saat ayan, Ajana b&berlert: • 
:raat. Esham - TabvilAt, Kambl,o -
Nukut borsası (Fiyat), ~.M JılGlft: 
Danı mUz!ft (Pi.) 23.25123.80: 1' .. 
nnkt program ve kapanış. 

Peşte aergiaine iıtir&lc 
ediyoruz 

Mayısın 2 sinde açılaeü Glaa 
Peııte sergi.sine memleket'mfzla de 
iftiraki kararlqtın].mqtır. Sersl
de bir Türk pavyoau Jqa ecWeoek 
ve milli mamulltmm tethlr edDr. 
cektir. Sergide kbnlerbı mlm..U 
olarak bulunacağı henlla belU de. 
ğlldiı. 

Paratüt tecrübeleri 
Sanycr kas&mlda yapıla ,. • 

ı.ıuilt tecrübelerinden aonra diler 
kazalarda da tecrUbeler yapılma. 
sma karar verilm'§tir. Tecrtllle 
&ilnl<'ri nlıikadarlar tarafından tere 
bit f1dilC'rck ayın 15 ine kadar vL 
Iayct" bilclirllecektlr, İlk olarak 
niAanm on DçUnde ÜıkUdarda ya. 
pılacnktll". Bu hususta hnıırhklara 
baRlcınmııtır, 

Şehir Tiyatroau 
~~-.. On.m elHllU

GündUz 16.SU da 
~il..- .......... 

Hürriyet 
Apartmanı 

Yuaıı: 

Sedat S1m&91 .... 
a.ıttıdat cac1c1 ..... M·metli ~ 

GUndlu. 15,80 da. 

All .. m to.JO dat 

DADI 
• •• 

Beyan! LA.leli ünra., eda .... 
QI ft ropJcapıya :>'.OMll 1 rtJıı Jlm" 

"lluttUf 

ilet '*' et,,... OftlW .............. 
'Cbı .,..... nt1llı 

--0--
"Kocam bal~ıntn C<'!lUCSinde 

soğuk almıştı. Bu halanın bir 
aktar dükkanı vardı, lfocamın ~ 
lümünden eonra bu dükkhı ben 
işletmiye başladım. Ne yaparsı
nız. Birdenbire yerytizt\ncle yal· 
nız basana ltalm,ctt1m. F.I k:ı.ı:ııla· 
"''nıia sürUneceğime çalışır. ke'1· 

ne razı olamazdım. cşf 
cok fenava varacağını. da ~.ı e· 
dememimm. Neyse htkave.r• u
zatmrvahm. otlum tw-nf kandn-
mıya bir hayti ı;aJrştrktan eon· 

"Bu dakikada nasıl olup da 
yen: yıkıhverınediğime bll! a. 
şanm. Nerede olduğumun far • 
kında değildim, baca.klanın tir 
tir titriyordu. Sade kadmlL""lll, 
ta. vuklarm durmadan bağırdığı· 
nı işitiyordum. Sonra başkalan· 
nm da bu va.kadan balurettikler. 
ni dinledim. Onlar bu hiklye;i 
&ıha başka bir gekilde anlatıyor
lardı, katil gtiya izi:ıli bir asker 
mi3, bu sabah yakalıyarak hap
se sokmuşlar ..• O dıı kilcada 5y""' 
aevindim öyle sevir.dim ki anla· 
tamam. Pazarın ~rUitüleri ·l>ir. 
an fçerialnde tatlı bir musiki ha-

"Aklına kaçmayı ben ge
tirdim. Li.kin tabii ıstasvond:-n 
trene binip gideme7ıdi. Yalnız 
çok iyi bisiklete binerdi. Fakat 
ne kadar yazık ki bu kadm yü· 
zUnden bisikleti de es.tmı§tı.. ') 
anda bUtUn birikt;rdiö-im narayı 
Hanriye wrdim. Y1lvnım r1E!r ~1 
hlr bftıiklet Rhıt-ak. bu uğurr ız 
kasabadan uzakhı0acaktı. 

Bevoilu Halk Sineman 

di yağımla kavnılur, kimseye 

ra· ;._ DemeJr. clldL Ba paraJI f .Dnamı vann) 

Bugtln matine 11 de. pce 8 ele. 
1 - Hortlak. Kan emen kacbn, 2 
- Leyllklar açarken. Nellaa IJ.. 
dl 3 - Renk!l Mfkl. 
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f ti Hava Kurumunun r 
ıya arı trlmlerı 

f ,----------~ ı Nevrozin Tar1ı1re 1;aauaarıyet1 Si 
Sp r 

Havagazı 
o - -

Yeni bir tarife tesbit 
olunuyor 

Hava.gazi fiyatlarını t€tkik et -
mek ve yeni bir tarifesini tanzim 
etmek üzere önümüzdeki sah günü 
belediyede bir toplantı yapılacak • 
tır. Toplantı neticesinde mevcut 
fiyatlar üzerinde bazı tadili t yap·'· 
ması kuvvetle> muhtemeldir. 

Büyük bir rağbetle 
seyrediliyor 

Tılrk hava kuruın.ı.ı senel mcrkt'zı 

tara!mdan i;Öndcrllen ve ı..-urumuıı ha· 

vacılık kitmp1armdaki çalışmalannı 

tebarll!; ettiren ısCflli ruimlcr Emlnönll 

Halkevı salonunda lsta.nbuMa mevcut 

Lıseler futbol 
müsabakaları 1 Bulunan eve baı ve KmW!~~-T~~~~! ~ 

1ı di• ağrısı, grip, nezle Şube ve Ajans adedi: 265. · 
Er.kek liseleri futbol maçlcu ınn x Zirai ve tıcm1 lıer nevı banka muo~ 

dün Şeref stadında. dcvnm edihni ... ı gibi hastalıklar girmez Para ~ U.800 Ura 111:ram1ye ırePJ-
Ur. 1 -!"!.""-"''""""""""'"'=""''" f! ' ~ 

Güııün ilk maçı Darü~afoka ile 

---------------1 lise ve orta mekU:p tale lcriyle :ın. 

İstanbul Erkek li-?Si arasında idi. 
Ha.kem Baha Uluözlin idare ettiği 
bu maça takımlar aımğıdnki kad • 

Partı Re·sin:n 
ızan atı 

( Bru.t tarafı I mcidc J 
)al.ır. taıeoo vardır. Talebe t>a.şına 

ıbate l.lfje \'C saire ıı;ın şubat ayına 

kııdar &)'da ylrmı.,er rıra alınm ~:ta 
ldL 

:? - Ee ıırm yUkseımesindcn dolayı 
te§rlnıev'el ayından ~ubata kadaı 
yurllar ar.ık ı;ö tcrmey() b..ı.flamı~ıar. 

dl?'. Bu o.çık Partice kap~tılacaktır 

.MarUan IUbarE:n ıo>enenın ~rl kalan 
yl.arı u·ln açığın temadl eltirilmcme

at ılizumlu görülmUştllr. Bir tıırattaıı 
da zaten taUI aylarında talebenin 8-'

eaı1 hacıde il:ımcsl hasebiyle yurtların 
tene ac;ık verecc'1i \'e bu açığın kııpa
tılnwıma tevusW olunacıığı dahi söz 
önünde tutulmak tfıımngcllr. 

a ·- Bu dU.S yılı içinde ve §Uba..1 

ı.yuıa kadar tahakkuk eden erkek 
yurdunda ~.000 ve kız yurdunda 2.000 
liralık aı;ık kapatılacağı &;ibi bilinme. 
lidf.: ki, bu meyanda PARTİ tarafın.. 
dan yurdun tev!il lçın bina tadilA.tJ, 
)"&tak n levazımı, gardirop, n1Utalca, 
ürt1betı veıı&lre için erkek yurduna 
(H.000> ve kız yurdun1 d& 15000) 
Ura para sarfedilmfştir. Şu hale göre 
P.~RTt talebe ıcın para a:ırfından hlç 
blr 'Zaman çekinmemla ve yurtlan 
deatekleml~ ve sar!iyatmm yerine 
aıaanıt oldu~a kani bulunmU§tur. 

4- - Yurt Ucretl-:!ciııln arttınıma&, 
yalnız mart aymdan yarun aylıkla 

m.azı Te mayuı ayl&rma ve nihayet 
bu denı seneal &onuna kadar makııur 
blr lftir. Gdec:ek ders yılı bittabi 
PARTİ. bUtçeaine göre bu l§e yeni 
bir ,ekil vermek hakkma da maliktlr. 
Aynı zamanda., PART't yıl ortuı da 
d&h1 UcreU arttırmak bakkma ellnde
ld yurt talimatmm ,.ki her talebe ta. 
rafından tamamlyle tıUineD bir teY• 
dir • dbrdllncil maddllU mucibince ma. 
tlktf?'. - ~ 

5 - Nihayet; PAR.Tİ. yurtla.mı. 
dakJ tüebeden bihakkın muavenete 
muhtaç olanlan pek lyi bilmekte ve 
l!leçmekte ve bunlara şu Ocret zam. 
mmı meseleıinde de yardımı dt!rpi§ 
eylemektedir Nitekim erkek yurdun. 
da fiO yf ve kız yurdunda. 25 "i mUte. 
c:am kudretaız talebe tcııbit etml§ ve 
onlara yardım etmeye Parti vl!Ayct 
!danı he)·et.izıce karaz ,·erilml§tlr. 

ıs - Yurtlar sine.sindeki talebenlıı 
varlıktan dereceJıinl talebenin muha. 
bereleri, velileri tarafından gelen pa.. 
ratarı. yurt kasalarmdaki talebe e. 
ıuneU glbi birçok dellllcr ile pekill 
'bltırurittedir. 

• Dı~rda yardıma bihakkm mubtaç 
d•ha birçok fakir talebe mevcut iken 
)'Uttlarda vcUlerinln verdlklerl para
larla ibate ve la§e ednen kudretli ta
lebeye Partice yardım etmeğe. yani 
bu auretle yurtıann açıklarını müte.. 
madiy<ın kapatmağa çalı~mak elbette 
pek yeniz blr harekettir. 

Şu izahattan hnki~atin artıl< anla
n:ım~ olduğunu JruwcUe ümit edfyo. 
rua. 

&a1vaaıarı Koramal 
Cemıyetlnla : 
mbamerell 

Güzide bir heyet önünde 
faydalı bir konferans 

verildi 
CemıY\)Umlztn ruı k ouııetınil:ı e11 

eski zamanlardan ~ri hayvanlara 
karıı göııtermekte olduğu 1~1 \'C mütı· 

nk ıı.lsleri tezyit ve bu suretle aynı 

zamanda ulusal ekonomiye hizmet et. 
mek gaye~ııc hayvanıan almayc eden 
'!'ürk knnun ve ntzamlannı tanıameıı 

l&tbika medar olacak bütUn vasıtallt
ra ba§VUrdugundan llOIİ& mi"ktcbl dün 
her 11ent- oıauğu gibi mUdür ve muA.ı.. 
ıunıerlyle d ''et ctml~liı-. Du •opıantı. 
da idare! örfiye komutanı Q.mer .. ı AIJ 
Rıza Artunkal da tıulunmu, cemlye 
tia reilı vekili eab1k Bıt1i.ıı \'ali& Ba) 

Sedat Aziz Erim tanıftndan oomlyeUn 
leeed&e ve faallyetl hakkmd bir kon 
..._ ftrilmlıUı. MUteakibuı hay. 
~ lıNınamHIM dair ve Of~bci 
..... ,... lıaltman ttlm rösterllmif ta 
1ebe ....._ ı.u edilerek topıantr~"i 

trilta,et verllml~lr 

at ve muallim mektepler! tdebelcrloe 
gösterl'm ~Ur. 

Bundan başka Eminönü, F'atih 
Beyo"'lu ve Ee8fktaş kazalan oahllin-

d ki t•kulların son sınıf t.nlebHcri de 
filmleri ı.cyrctmlşlerdlr. Diğer kaza. 

lara lıat;lı ilk okut talebC'ler'.ne dabl 
gösteı'fıccck olan filmler §ehlrdı> mev 

cut nıul!telif ırlnemalaı da muhterem 
h::ılkrmıza. gösterilecekUr. Filmlerin 

gfüıtcrlJıneninden VP l.stanbul Hava 
AUrumu tara/mdnn mekteplere tcvzı 

edilen blnlcrc karneden sonra mek. 
tcplerd~kl ba,·acılık harcketlcrl çok 

bari.Z ~kilde llerleml§Ur. BUhnssa li• 
ee ve orta okul talebesi nra.emd:ı bu 

ınevzua kıı.r~z uyanık yüksek alı\ka 
Ye hey<:ean her gün ve hızla artma.k 

tadır. Bu fllrctle mcktcpıcnicki bava 
cılıl~ t.ıernt-kleri faaUyet.izıin gelecek 
ders y.ıı lçtnd daha feyizli neticeler 
\ereceJ;i ve bu hareket mütekabil 

tayyaı eclliğimizdcn se.niı mikyasta 
inki§atına vesile olacağı muhakkak. 

tır. Bundan ba§krı orta mektep me
ırunlanncian her &Un ytlzlcrce genç 

kuruma nıüracaatla tayyaredUğe kay 
dcdilmelerlnf istemektedirler. Bu a· 
tc§ll s-ençlere ait muameleler ikma.ı 

edildikten sonra havacılık kamplanna 
sevkedUeceklerdir. 

Hamiyetli vatanda§lar 
1.ıımin'ı bildirmek istemlyen bir zat 

tarafından 2ŞO(), Suat Keribar 1760, 

ZOcacıl'eci Rccap Haeoğlu Halıcı 750, 
Sadullah Le\1 \'e Mandll Halıcı 700, 

İkbal Kocaeli Nakliyat tıirketi 600 
Beynelmilel gark nakliyat şirket! 

500, Şaban Aydm Halıcı 400. Al'liett 
Alfandarl Halıcı •oo. Vahram Şlmr;lr 

yan Halıcı WO, Aram Barunakyan 
Halıcı 300, tbrahim t<e Nureddin Ö7.-

kuı 2SCı. AbdUlgani ve cel!Uettin Ha· 
lıcı 260. 4gop BosracıJ9D ~ Bira.dert 

Halieı 25ı• ANm KmJno Ha.lıcı 250~ 
O&vut Muııa.llade Haııeı 200 lira Türk 

Hava Kurumuna teberrllde 
mU§lardır. 

' . 
bulun· 

Ayne& AntaJ3oa nakliyat anban 
3000, Anaatu Pıuıkalldl.ıı 1500, Anestl 

Kca.i5o~ıu 1000, Gevı'(lkyıuı AilCi'Si 
750, LokmM Talip Kur!§ 500, JUlz 

rolarla ifjtirak etmişlerdir: 
llarii .. ,afaka: };diıı • I'-1 uri, Ali 

Xccd(\f, Galip, Hasarı • Sa.liıhattin, 
Mt'~, Turhan, Murat, ~ükrii. 

ı~tanhul : Kadir. Xecati, \ 'eda.• 
1\ttdet, Oğu:ı:, Ahmet - Karn~r, 
Burhan, l anız, R<>ccp, Fikret. 

Birinci devreyi Darti ~afaka 1.0 
galip bitirdi. Fakat ikinci devrede 
Jstanbulsporlular iki gol, çrkaro. 
ı-ak maçtan 2 - 1 galip cıkmışlardır. 

Günün ikinci maçı Haydarpafia 
ile Vefa li.c;eJeri araJıındaydı. Ha. 
kem Şazi Tczcanın idaresinde er. 
rcyan eden bu mac.-ı. taknnlar n
şağıd;ıki kadrolarla iljtıTak etml~
lcrdir: 
Ha)darpa~: ~ezai • :Sanni, ~ü

wyman • tcımet, Tank, Kcmııl • 
Bülent , Süreyya. Mltat, F.rcümt'nt, 
Halit. 

\'efn: Na.tiz - Rahmi, Burhan _ 
Necdet, Halidon, Hamdi _ M~clt~ 
Üm(>J', Miimtaz, 1Uu:1.afft'r, ~lim. 

N eticedc her iki tarafın da v€
n lşemeden sahadan nynlmışl:ırdır. 

Günün sonuncu maçı haftanın en 
mühim knr§ılaşması olan Galatn • 
saray Boğaziçi kaı-şılnşınası idi. Ta 
kımlar sahaya aşağıdaki kadrolar. 
la iş.tiraK: etmişlerdir! 

Galatasaray: :Et>a,t • AH, Basri -
Sırrı, Xuri, Ekmel • ~lehmet, il. 
ban, Mahmut, Aydemir, Naim, 
Boğa~I: Tahir • }'eridun. Mu"• 

t.afa • Ayt.-kin, Celil, Enis, Gazan. 
fer, ismet, Salt, TC":&it, Rifat. 

Birinci devre 0-0 bitmiş, ikinci 
deırrede Galatasaray yegane gali
biyet gollerini atarak maı;tan J.f) 
galip olarak çıkmıştır. 

Beşiktaşlılar yeni idare 
heyetlerini seçtiler 

Beşiktaş klübilnün senelik kong
r~i dün saat on beşte Be§ikta§ 
klübünün lokalinde samimi bir ha. 
va icinde, yapdmış \'C eski idare 
heyeti ibra edilerek yeni idare he
yeti, eeçilıniıştlr. Hami reis otarak 
Nuri ~~len, Mçndikten eonra 
idare heyeti intihap edih)'liştir. 
Abdülkadir Ziya Karamürsel, Ah • 
dultah Posan, Fehmi Erok, Nec. 
mettin z!mirli, Muhtar Uygur id"• 
re -heyetine eeçilmiştir. Mürakip o
larak Şilkrti Erkuş, ve yedek aza 
olarak doktor Şükrü, Basri Bütün 
seçilm.işlerdir. 

Askerlik tlinı 
Fatih Afıkerllk Şube810dt!n: 

&a ını:r. '\'e dl~lniı; ağrnnı,ı.n 

ba"ladı mı h"8ıell bir lal6e 

Nevroz in 
Alınız. Bir §eyini: 

kalmaz. 

lc.abmda gundı) 8 ka~e a!mııMllr 

BORSA 
- Ankara 29-3-941 -
ıı--ÇEKLER 

100 Dolar 
100 Frcı. 
100 UNıl 
100 lnlçre Fre. 
100 Florln 
100 RaylfllUU'k 
100 Belp 
100 Drahm) 

uıo Leva 
190 Çelı Knnıa 
100 ~ 
lOI Zloti 
lOI Peqt 
100 Le~ 
180 Dtııu 
ıoo 'l'ea 
lQO t.&l"i~nı Kronu 
14'0 Rahle 

Altm: 

o.:u 
13%.%0 

0.9'J75 

12.93'15 

3.7Jü0 
:\1.137~ 

31.0975 

%·UO 

Esham ve Tahvillt -

Muamele olmam~tn'. 

Karsan 500 YakOTas Papazoğlu 500. 
Alekaanciroa tstavrldi.ıı 375, Artin Çc

kezy3n 350, Nlhııl Vaail Karadclioğlu 
350, Abraha.m K~yan 200, Abdullah 

Mclımet ve Şerifl Toma 150. Avni 
ŞM& 125, Gümllijoğlu Biraderler 100, 

337 doğumluların ilk yoklama müd. 
deti hltam bulmak Uzerc olduğundan 
daha birçokları ilk yoklamalarını yap. l•ı•••••••••••••I!! 

Mcbmet Ersin 100, Mehmet Neşet 

100 lira teberrU ~tmişlerdlr. 

tnmamışlardır. İlerde cezalanmamak 
üzere en kısa zamanda nUius cllzdıuıı 
lkam~t tezkcl'('.ai ve dört kıta fotoğ· 
rafla birlikte §ubeye mUracaatıan. 

Uaküdar Sulh Birinci Hukuk Hakimliğinden: 
9.U/S 
Ata Peklr6k ile Beklrin tahtı \l?ııayetinde bulunan Mebmcdin pylan Te 

müştereken mut:ıaarrı! olduhları üsl<tidıı.rdıı icadıyede Hamursuz sokağında 
• kapı numaraJ: ba.nerıin ka':>!lfyeti takllimıycsi oımadı!Jndan izalei ııüyu 
suretUe satılaralt paraya çevrıımcsine mahkemece karar verilm~tlr. 

ı - Mezkflr • kapı numaralı lıane ahıap ve hcycU umumlyui iUbarlle 
chemmiyeUlce muhta=• tAmlr olup cUmle kapısının ccphe.<tl çinko kaplıdır. 
Yeminli ehlivukuf tarafından t 0 mamma <600) AltıyUz lira kıymet takdir 
edilmf~Ur. Mezkfır hanenin hııraıı dört. ayak mermer basamakla çıkılan 
cUmle kapısından glr'lldlkte: Zemini çini döşeli ufak bir antre \'C buradruı 

camcMnlı bır l~apıd:ı.n g!rilerck ::emini bazısı kmk mermer d~eli bir taşlık 
ve bu t.a§lık ve \ıu la~lığın sağ tarntmda bit' oda ve bir sarnıç \'e işbu oda· 
nm altında bir vdunıuk ve kbmllrlUk ,-e ll!lğ taraftan bir kapı ile girilerek 
altı bcu;amakla lnlldikte çini döşeli lılr ta§lık ve hlr kapı ile girlldıkte zc. 
mini malta dö§e!I harap bir mı.tbah ve bu ta§lıktan bir kapı ile çıktlarak 
tahminen 80 .netrc ll'UrabbaınJ" l:radar ve itinde 12 adet meyvo. ağacı bu· 
lunan bir b.ı.ttçeyl \·c birinci ~:attaki eoCadın Uç basamakla çıkıJdıkta bir 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

Beyoğlu Pannakkapı, lman aokak 
No, 2, Tel: 41663 Muayene ve ber 

türlü ~ti7; aDlt'Uyab hkara ~ 

!!" hell ve buradan ll ayak mcrdi\'Cnle çıkıldı::.ta uzun bir korldor Uzerindo bir ·--
bUyUk ve üç kUrük edayı ,.e bir he!Ayı odanın birinde ytık!Uk ve sofada 
yerli bir dolap \'ardır) ve bu sofadan ıs ayık baBalll3kla çatı katına çıkıl· 
dıkta bir sofa UzcrinJe blr oda ve ikı tarı\fmda çatı aralıklan vardır. Hane· 
de elektrik ''C terkos tesi6atı me\'cut ise d<' hAlcn ~bu testsatm bir çok yer. 
terı buzuktur. Elyewa l§l>u hane «ehrı dort liraya kiraya verilmektedir. _. T. İŞ BANKASI 

2 - Sat:ş pe~lndlr. Müzayedeye ı~Urıık etmek tstıycnler kıymeti mu• ~ 
hamminctıin yllzde 7,5 n!sbctlnde pe} akçeli vermeleri llizımdır. Rüsumu 
telllllye ve yırmi acı elik c ·l{at ta.vız bedeli ,.c. müzayede kaimesi pulu mn3 
terlyc ait olup ır.üte~akim vergi ve rü.sum.ı eaire hissedarlara aittir. 

3 - atış 21.4.U4::. tarihin'! nıUUdif Pazartesi gUnU saat H ten 16 ya 
l<ndar ÜPkUdar sulh hukuk ma.'ıkcm<'sinde yapııacaktır. O gün kıymeti mu· 
hamminenln y'Jzde 75 ini bulmadığı takdırde f'n çok artıranm taahhüdü b!kl 
lınlmıı.k şa;tJylc mül'.ayede on gün temdit olunarak ikinci artırması 31.4.941 
tarihine mUııa<!ıf Cumıırtes!. günü saa:. 10 dan 12 ye kadar devanı ed cek \'I.' 

en c;ok artıra.1:ı lh<tll'i ke.Uycsı icr-. kılınacaktır. Satı§ parasınm bir hafta 
zarfında mahkenıe ve::.nesine Yt.lırılması §:1.Pttır. Akel tak&rde ihale !esho
lunarak bundan h'J..sıı oı:ıcak za.-ar '\'f' ziyan " taı k ve fcılz ' n1:ısraf ondıuı 

bıllt hllkUnı t.al".sil olunocaktır. 

Küçük tcuarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
"ı;;lDELER : 4 Şubat, Z .Mayıs 

l Ağııstos. S Iklncıte,rın 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 
.f .1,,bu gayri menkul Uz3rınde tapuca mll.'lecce.ı ve gayri musc,ccel hak 1 adet 2000 L.lık = 2Q()().-Llra 

sahıbi olduklarını lddia edenler va reıı. Ulm tarihinden }Uba,r~ on be§ gtın 3 ., ıooo ., :::ı 8000.- " 
zarfında vesa!i< 'e srnedatı kıumn!yelerile blrUkte mahkemeye müracaatları 2 750 = 15(1(),- ,. 
vo ıı.ksi halele ta;mcn :nılsccceı nınnyı:n hak s:ıhlpleri ıratış pamıııının pnylll(• 4 500 _ = 2000.-- .. 
ma!ındl!l'I h:ır .... tutt• ctılthrdıp. :;ı 2;,o .. 2000. 

5 Dn.t:ı. iıu:ıa ı"ltıluma aım ı, ıstıvenı<.'r nıııhkem nin 941/3 numaralı 3.'I ., ilOO ., _ :1500 
lı§ dc:ıey-uına. ve satı,. memuru nıan mankeme ba§l:tAUbind ve .gayri mP.n ~ • 50 " .,, •OO<ı.- .. 1 

kulU i'Örn:ıe1' Uıti:o.•eJllCrin de hanenin kıracı.ııma rnüra.caat etmeleri, ve talip :1 ıoo 20 .. = 6000.- .. 
ola.alarm satıe günU muayyen eaıı.tinde Ol!lkildar 5\llh Hukuk mahkemesinde 11 
bsım- butunma1a:-ı lu~Jmu Ut:ı clunı:ı {S:5S38) 

. _ __..""1 
Craat Bankumda laımbarab q lbt».rm tuarnd .,.....~ 

eo 11ruı ııwunarıJ&ra 8enede • defa ~ldleceıı ırat'• 
oıAna cm 0cram.ıy. dağrtılaCSktır· Jlll'. 

t MIOO l.000 ltralm &,000 Ura 100 llded 60 nı-"" _,,,, 
• • 5fM) • 1.000 • 120 • '° • .,.,..-
• • 

C() • 

ı.oo 

100 
• 
• 

l.GOO • 
1.00I • 

160 
.. 

50 
OlKKA T: Seapl&rrndald paralar b!r sene tef%1dt yıt 

cnıpüyeo1ere lkraaıi19 çtktıtJ ta1u11rde ~ ı<ı tazta.s1 p'OP 

Kqid,..ler: 11 Mart. 11 Haziran 11 EytQI, 11 Blr.iIICl 
rinde yapılır. 

i
l ____________________ _ 

İstanbul 

----~ 
Beherinc tahmin t;dilCD fiyatı 225 kuru~ olan Z0.00o S~t :ı) 

pıılı zartla eksiltmeye konmuştur. Thalcst 1.4.941 salı gıınııı. ı 
karada M. M. V. S.'\tınalma kcnılsyonunda yapılncaktıI'· ıt• 
liradır. Evaat ve şartnamesi 225 kuruşa k:>mis)ondan aıııı ıı.t ~ 
nunt vcslknlarlylc tekli! mektupların: ihale ı;aatındcn bir~ "" 
yona vermeleri. c-

1 n . ..,, s a r 1 a r 
m ü d-0..J' ı ü ğ ........ ~ ........... _ 

1Jlt1• 
l - lclaremtz ihUyacı içla 200 adet taç b!dOll pazıır 

nacaktır. 

41P 
D - Muhammen bcdell <f250 lira, muvakkat tcml1111tJ .. d 

~,.,, 

111 - PBMrlık 1 .f.9H Salı gUnlı saat ıı de KnbaWta 
b:ıyaat ~')ı!s)nde';d t.lım komt"yonunda yapılacaktır. 

IV - Nürnune sözü ı;eçen ~uixdc gl5rll~cbillr. ..d 

V - lstekliler.n pazarlık ı~n tayin olunUJ gün ve 
ssatte r 

''enme panu;1lc birıt~•c mukClr ı:oıruııyon:ı rc;UracıuıtıarL 

Kiralık kat ve oda19' 9dt,, 
Ankar~ Uid<..lt.-sınırı en mutet>eı ycnnde tev~a 8~ 

wadar v~ aydınlık bir kat lriralıkur. Ayru bın3d8 
'ldalar da \•;udu. 

Vakıf ( ;;l7('f.- , TrlarPh:tnP<:;n,. mn~r::ı~t 

V A K İT matb~a;! 
Kitap kısmı111 qenı~ 1 
larızim edip açmış 1 

,.,. 
Kitap, mecmua, gazete ~İıt• 
Tabiler nam'"" dizi!'i ;~ferı a 



lG Marttan ' itibaren toplanacak Jtu. 
Ponıa.~ h 
°'\ 't\J\ er 2-'S adedlne mukabil 
b il' OKUl'UCULARı K"-"'• 

~ .O ~'lı; U.&U~. 

'-~ 8 b!J • il,, Serisinden Şahin Reis Ro· 
Yllk rornı 

3.8r hediye edilecektir. _J 
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,---····-········ --····-, 
f Yagosıav haberlerıı Akdeniz 

zaferi 1 ---<>--- 1 
Alman 

VE 
italyanlar 

Hırvatiıtandan 
çıkarılıyorlar 

Sırplar 
U zerinde Almanya 

yazılı bir taşın üzerine 

Tükürdüler 
--<>-

Hırvat Köylü Partisi 
Reisi 

Maçek 
Yeni kabineye girecek 
lMg-rad, 30 (.\ .A.) - Röytcr blJ.. 

dlriyor: 
Alman sefaretinin e\·rnkıııı yakmak 

ta olduğu blldirllmcktcdlr. Alman ha· 
vn postnlıı.n dUnden ltlbarcu Alman• 
yıı ile Bclgrad arasındaki tuyyarc so· 
!erlerinl llgıı ctınlşlcrdır. 

Budıiııe~t ı;o, SO ( \ , .) - "0fı., 
Frnrum: A3ansı bildırJyor: 

Pcster L loyl gazetesine \'crsec'd n 
bildirlld!l;'1nc göre, Yugoslavyadnkl 
Alman ekalliyet grubunun nrnzlsi Sır. 
blstnndan gönderilen çcıtclcr t.arnfm· 
dan roUtt:madiycn fzaç cdılmckto ve 
A tman halkının muhaccroU artmak• 

tadır. (Dcrnmı Sa. ! :sii. 1 <le..) 

Ruzvelt 
Demokratlar ve dikta

törler hakkında bir 
nutuk söyledi 

Diktatörler 
Propagandalariyle 
azmimizi takviye 

ediyorlar 
\'ıısington, so ( A.A.) - Reisicum

hur Ruzvcıt dUn demokrat p:ırtıslnin 
milli ba)Tamı olan Jackson gUnU mU· 
nasebctiyle Potomac ynUndan radyo 
ile nc§rediıen bir nutuk söylem~Ur. 

Ruzvelt biltUn Ameıikntılan dikta· 
törleri dUnya t.ehakkUmUne matuf 
hareketlerinde durdurnnlarn karşı 
büt Un Amerikan kaynakları ve bUtün 

(Devamı Sa. 2 Sii. 5) 

italyanların 
3 

Kruvazör 
2 

· Destroyerleri 
BATIRILDI 

--O-

Bu büyük deniz 
muharebesine 

Yunan 
Donanması da 
iştirak etti 

(YoZ1sı 4 iinciidc) 

İngiliz denizcilerinin 
insani hareketleri 

Fransız 
bataryaları 

.ı\ lııı:ııı) n~ 11 tuı rp lm'B:ı:mu gotlircıı 

,·aımrlu rııı ı kurtarmak ldıı 

ingıllz 
sına 

donanma
ateş açtı 

Cebelüttarık 
filosu 

Fransız gemilerini 
batırmadı 

Loııdra, SO ( A.A.) - Amı:-aı. 
lik dairesi pazar akşamı aşagı -
daki tebliği neşretmiştir: 

Bu sabah hafif cüzütamlar • 
dan bir kısmı ile Frctı1Sızlnrın 
Cezayirdeki kara bataryaları a.. 
rasmda bir hadise zuhur etmiA -
tir. Dört tüccar gemisinin .,ir 
Fransız destroyeri tarafından 
himaye edilmek suretile Cebclül 
tank boğazından geçeceği ve bu 
kafilenin Almanyaya a;t mühim 
mikıarda harp levazımı ta~ıd.· 
ğı haber alınması üzerine bu 

(Dnx.ımı Sa. "" Sii. 2) 

-

= lngiliz. Akdeniz. - filosu, harbin bidayetinden beri 
en büyük zaferi kaydetmiştir. ltalyanların 1931 
de ikmal edilen ve sürati 34,5 mil olan meşhur 
10,000 tonluk Fiume kruvazörü ile diğer Pola ve 
Zana kruvazörleri ve Vienzo Gioberti ile MaesA 
trale Je'Mroyerleri bahrılm,.tır. Burada, i,,.;Jiz 
milletine bu büyük z.aleri kaz.andıran filoyu seyir 

halinde görüyorsunuz. 

Yeni İngiliz bom~rdı- ı Romen ve Bulgar 
man tayyarelerı 

BERLiN sahillerine 
ve ~iman topları 

Hamburg'u yerleştirıldi 
tahrip ediyor 

Bremende 
1000 kişi öldü, 7 000 kişi 
yaralandı, fabrikalar 

harebe halinde 
(Y a::ısı f ncidc) 

Berlln 8 0 (A.A .) - D.N.B. bıldlri· 
yor: 

Atman dcnlzcUcrlnJn :ı:aalı;)'l:ltilc Ka· 
radcnızdekl Romen ve Bulgar sa.hllln. 
deki sevkUlccy§ noktalarmıı batarya· 
lar yctlcstırllmesı hakkında D.N.B 
Ajanın bir rapor almı!Jt.Ir. Bu raporda 
§Öyle d<.>nJlmektcdlr: 

-

8 HAKKINDA 
hır kaç not 

ı:: t:r ixı§tan sona ha 
dar sUrtı ucylcı bır ~k 
v oıac ranın hıkA) 

el r HankuH'ldt: m rak
lı v hlBI rl tıtrctc 

üı pcrt.rn .-aknl r. tahliller izi bu 
romana ilk t frlkasmd n itıba n 
bağlıyacak tır. 

MUnckklU r. İsUklAI 
Hnrbınln romanı yazıJ

mamUJtır, dıyorlar. Mll 
tarekc scn<'IC'rlnd ba 
lıyar ık İstıklfll Harb • 

nın onunda biten Mc!kfır<' ıomanı 
ı tc buna da cevap vı.:rmcktcdlr 
Mc!k!lrc, mllll hlslcnn dı- en olı;'\ln 
nUmımclcrlnı vcrmckt<>'iır. 

BU)1lk tarihçi ve ideal 
bır millici olan memum 
Ali Haydar Emir bu 

Ml'-'Crl.nl gözJ rf glir 
mcdiğt nclcroo yaz 

mış, ruhunun blltUn atlşinl lıu mıllı 

m vzuo. dllkmUştUr. 
MC'fkürc'd , hayran 
lacağınız bir muhan • 
1 Ue kn~tlaşacakarnız 
Bu, nıUcllif'm zı.:ktuııdn 
Romanmı o kadnr h 

yccanıı \1,, zengin mt:\"ZU, o <.krec 
selis bir Us!Qpla bc.zcrutştlr, kı, en 
tıtlz okuyucu bile hUkmilnU v r · 
m,.kte tcreddUt clrnlycoektlr: Mt'f• 
itOrc bir şa~serdir. 

Okuyucularına dalma 
en olgun, en faydalı ve 
n gUzcl eser vermeğt 

4far eahunlş olan VA• 
Kir yazı ailesJ, bu 

hUkmUnQ, edebiyatımızın bugilnkü 
Ustadlanna da. tasdik cttırmışt.1r 

MefkQre'yi tetkik eden edebiyatçı· 
lar: Evet diyorlar, bu aer edcbiya· 
tıınıza bir zenginlik getireoektir. 
Bunda hlç şllphemiz yoktu!'. f 
l'ck ~al.,nda \'AKIT sütunıarmda ~ 

okuyacak !lmrL 

Eski Romen elçisi.un 
beyanatı 

Sovyeı 
Rusya 

Milli KÜME MAÇLARINA DÜN BAŞLA~DI 
ıstanbulda . ı= enerbahçe Galatasaraya 1 - O 
galip, Beşiktaş - ıstanbulsopr 1 - 1 berab~re 

Dalgııkıranlar denlzd" uzayıp git· 
mcktedir. Buralara Almaıı bahrl,Y\!Sl• 
nln batacyaları yerlc§tlrtlfiştir. DU§
man Alman kıtnlarmm ilerlemesine 
bir deniz manevrası He mani olmak 
tcşçbbUHUndc bulunursa toplar konu· 
08:,Caktır. Batarynlar toprak altı Biğı· 
naklnrı ile muhafaza cdllmcktcdir. A • 
leş nçmağa mUhcyyn toplar J{aracfu. 
Diz kıyllarını tehdit etmektedir. Top· 
tarın yaru başında bir düşman baro• 
k<rtlnln istilzam edeceği ilk ateıılcr i• 
çln ır.Uhlmmat mevcuttur. Arazi ba. 
taryalıır için şlnınl ve Atlns dcnJz! sa· 
hillc.rfndckinln aynı mllmcyylz v4Slf· 
111.I'ı arzı:tıncktcdir. 

Bugünkü şartlar 
dahilinde Alman 

tarafına geçmiyecelC 
---<>-

Hitler 
Hırvatlar arasında bir 

Ankaraaa : Harbiye Gençlere 3 - 2 Demır 
Mas kespora 1 - O g a lip 

\ 

Beşincikol 
Hazırlamak istiyecek 
fa kat vakti geçmİ§tir 

(Yo::ısı 2 mide) 

Günlerin peşinden: 

Kahve derdine derman kolaydır 
P İYASADA kahve yok. Koyun olmıyan yerde keçıye Abdur 

r ahman Çelebi derlermiş. Biz de kahve bulamayınca no· 
hut , yahut arpa içiyoruz. Yahut içtiğimiz ka.hvede nohudu ve 
a:ı'ayı .karıştırı l~ı~ buluyoruz. Fa.kat aklı başında olan hıç hır 
kımsmın kahvesızlıkteıı fiİkfıyet ettığı yoktur. Şikayeti mucip 
olan 5eY varsa bu da kavrulmuş nohudu, yahut arpayı halis kah 
vegibi.180 k~almıya ~:cb~r olmaktır. No4udu veya ar
ı ayı bılerck kendı kıymetı uzerınden almak mümkün olsa bundan 
dr..tayı hiç kimsenin cam sıkılmıyacaktır. 

Nohudu k~hveye karıştırmak bir tağşiş, nohut için kahve: 
fı)atı ıstemek ihtikardır; • u halde kavrulmuş nohudu halka 18() 
kuruşa içirmek çifte kavrulmus bir ihtıkrır • tağşıs suçu demek 
oluyor. · 

Şu kadar var ki bu suça karşı mücadele mahry· etinde a· " 
~ 1 k · be • t>oze rnrp~..ı:; '1.grr ı ms tinde zor değil. Bunun icin kahve satan af 

~ilmiş k~\e yerine sekirdek kahve satmıya mecbur etm: ki: 
fidır. Halrika.ten kahve oimavınca her.kes makul fı' tı - ya: a nohut 
,~.fi:CV~ı ~ U4~AN.. K.U_MÇArl 


