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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 



:! - \'Al\.11 

AFTA BA 
YAZAN: 

HiKMET MONfF; 

Veni edebiyat çekişnıe;er nde (Va- NO) 
ya yapılan bir ısnadın yersizlığı 

M A.TBUAT filemi, yeni edebi- rum ... Galiba, ''Başll?." diy? har• 
yatçıların çıkardığı bir k.~rdık~ sonra şoyle bır şey 

. b' 'b' · soyledı. gazete karş:ısındn. yıne ırı ır:• la ka 
ne geçti. "Yenilik" adını t~ıyan Bıı B~1. vazar 1·a cı nb 
bu gazetede gördUbıümUz bırkaç satmak istivorıtm 

şiir mtınn.sebctile, geçenlerde, .Şai; b~u. ok~rk~, "cv~.NQ) 
biz de birşeyler yazmıştık. Son. · ti" il · · ı 
ra (Vu Cı) biraderimiz işi ele y~ da, "baş tıcare e ı~tiga 

eden bir mUtehassısmış gibi aldı ve aynı apartmanda oturan bakmıştı. 
ıki komsunun biribirinden ş!kiı- (Va-Nu) nun Celfil Sılay'ı ta. 
yetini andırır bir hususiyetle, nımadıirr, şiirlerini ancak kulal • 
"A.kcunn'' ga7.etesinin iki muhtc• c· 
~ tan dolma bildiği yolund ..... ı 

lif sütununda bir münakaşa l:aş neşriyatı. g,paçık bir isnnd adde. 
gösterdi. (VL.Nu) nun üçüncü derim; dostum Selami izzet! .. 
sayfadaki hücumlarına, Şevket Hakikat bu merkezdedir. 
Rado, beşinci sayfadan ceva!> 
veriyordu. • • * 

"Tefrika taslağı,, H8.dise, birkaç sokak a§ağıda 
"Tan" gazetesinin bi~.inri saj~~- s 
sına geçti ve oradan ustad Rt!rık 
Halidin, hücumları t;.dil etmeği 

ÖZUMUZ ede!>iyattan at;··· 
mışken, buna uzak düşmi. 

yecek bir dil meselesine tem:ıo 
edeceğim: öğüt veren insaflı bir mUdafıu.:ıı 

zuhur etti. 
Der {CD "İkdam.. gazetesinde 

Selami 1zzet dostumuz, (Vf.~u) 
nun genç şairler arasında say
dığı' Ccliı.l Sılay'm şiirlerinl her 
halde okumamış, kulaktan '1.d.ım 
duymuş olduğu yol~aki istih• 
zalı bir mütalaası bclırdi. 

(Vli..Nu) biraderimizi bu hu. 
su ·ta müdafaa etm?k isterim. 
z· ı a kendisi. eski edebiyat nesli. 
nin kalbur üstü şa.hsiyetlerinl 
çok iyi tanıdığı ve • kendi. orif • 
n.:.1itesini de kaybetmeksızin -
onlara mu\affakıyetle imtisal 
etmeği bildiği gibi, yeni şairlerin 
de kodamanlık yolunda her tür. 
lU marifetlerine şahit olmuş bir 
zattır. 

H ·ıe Cei1 Sılay hakkına 
ev:. 'i(ı) ya herhangi bir bilg!• 
sizlik isnat etmek gürWıtır. 

Bir gün (VA-Nü) ile eğlenceli 
bir mahalde oturmuş. sohbet e. 
dıyorduk. Yannnrzda Şev.ket 3!1-
do da vardı. Derken ge~ m•.• 
nekkid Celalettin Ezine, !:>crabe. 
rinde. kırmızı yüzlü, k_ısa boyhı. 
fakat bir zenherek gibı, bırakın
ca St($l'ayıverecek hissini veren 
ateşli, coşkun bir del~kanlı ile 
yar: .mı~ geldi. _Bu. Celal. ~ılal. 
mış ... Muarefenın O:erecesıru g~s 
termek için kaydedıyorum: (V· • 
NCt) ile sarmaş dolıı§ oldular! O 
kadar ki, arkadaşımın gözlük},. 
ri yerinden oynamak, kravc:.~-

Garr.telerden birinde şöyle bir 
fıkra. gördüm: 

''Nisanın onuncu gününe ka
dar kaymakamlar, mm~alar.n
da bulunan eğlence yerlerinin 
tarifelerini tetkik ederek, yeni 
tarife taslağını hazırlıy~tır." 
deniyor. 

Bu ''taslak'' kelimesi öz tUrJr. 
~e yazmak gayretinin yanlış bir 
sahada belirmesidir. Halkm ko. 
nuşmasmda çok ivi yer etmiş ve 
pek kuvvetli bir man!l;:a ~~·en 
bu kelime, bence bu gıbı mun.;ı... 
sebetlerle kullanılmamalıdır. 
ÇnUkü ''taslak'' m dilimizde r;r • 
yet gUzel bir kullanılış: vardır. 
Mesela "şair taslağı" deriz. "Mi. 
mar taslağı'' deriz... Alim, dol·~ 
tor avukat. n.ihavet ı;azetecı . . 
"taslağı" tabir ederız. 

Bütün bunlar, bütlinlüğA er
mek istediği halde yarı buçuk 
kalm~. kıymetsiz, saçma mana
larını lfade eden bireı tabirdir. 

Belediyenin, eğlence yerleri !• 
ld ~ (1 çln hazırlamaJ.:ta o ugu yaz 

tardesi" her halde böyle · bir 
"tasllii.k'' olmasa gerektir. 

O halde "tarife taslağı" deme. 
meli... . 

Ne demek laznngeldiğini. b· • 
zim ve dir7er gazetelerin liean ve 
ifade miltclıassısların.a bır&.ka
rak bu sözü de burada keselim. 

• *. 
Son sürate dair nm kuyruklan meydan~ çıkmu 

ve masamız muvazenesini kay. A MERlKADA tayyare ını~ 
betmek tehlikesi gecirdl. la.tına hız vermek için f'ord 

(Va.Nfı) nun Celal Sılay'a • • namındak' fab:-ikatör, ''son . ..r. 
"ınnhğı ve genç ~ılay'ın.: ~uha- rat usulU" diye- bir şey keşf<'t
f ız meJekleri eT'\dışeye duşlirecek 
derecede • (V: •'lQ) ~ olan ~u: 
habbeti bütün ihtic:~1 le ken<l nı 
ortaya kovmuştu. 

Sonra ·cva.-Nu) Ce'A.l Sı1g,y. 
d.,,, bi.- ._.,;rini" okulT'"c;rnı ric? 
"'t B'zi memnuniyetlere 
lı ~mı yeise dUşitrllp 
., .:ır b~ a ' • \ • 
sa vecde ~etirip uzun, üzün• 
baygmlıkl~ra mı u~ratacağmı 

miş. 
Bu keşif. beııi h~yecıınlanr.ır. 

dı. Zi a, beşeriyetin. fenalıkları 
yoketmek irin sarfctti~i e:ayret, 
''son derece'' vi buluvor demek. 
tir. Ya u da par" (tmezse.. O 
zaman n vanı · 1-tır?. '~ n 
r;Urat" ın t .. ~ ı dü itp r::.rralan
n ~ r. 

düşünmeden, kahr.unanca, he • IDgllfz enızcı er 

1 Afrikn cepheınnae j 
1 i r g ' ~,., a arı 

Asmaı·, ,., ;; yakıa~ı, or 

Trablus 
ımanı 

İngiliz tayyareleri tara
fından bombardıman 

edildi 
Iiabiro. 80 (A..A.) - Orta Ş~·k ln 

gfllz umumi kararga.bınm tebliği: 

Libyac.la. vaziyet değlşmeml§Ur. 
Erltrede Asmaraya doğru Ueri ııa. 

rcketimı.t muntazaman terakki et• 
mektedir. Şimdiye kadar 6S l subay 
olmak Uzere 3775 esir aldık ve bir 
mikdar t p iğtinam ctUk. 

Habc~l.ş..anda Harrnr'dan ilcrllyen 
kı.alarımız imcH Dlrcdaua'ya dogru 
olan büyUk bir kısmını katetmlgler· 
dır. Yolaa tesadüf edilen her tUrll.t 
mukavemet te~bbUsU bertaraf edil 
mektedlr. Bir mlkdar esir ve malze. 
me almmı§tır. 
Dlğ r bö gclerde rlcat etmckt olan 

di.l,}man Uurlnc tnzyikimlz beI vrın

dır. 

Kahire, SO (A.A.) - Askeri ııöz.;U 

prkt Afrlka harbinin sonuna geldiği 
nı söylemenin fazla bir nikbinlik ol 
mıyacağı:ıı beyan etmlgtir. 

Kahire, 80 (A.A.) - R men blld -
rildiğlne göre 28/29 Mart gecesi k
gtl'z tayyareleri Trablus llmanma ta 
arruz etmı.,,ıerd!r. AUlan bombaların 

llmand:ı bulunan eemllerln arasına 
dU§tUğU tesbit cdlUnit tir. 

Nııl«ıbl, 80 (A.A.) - Doğtı A!rika· 
sı 'ı.a.va kuvvetlerinin tebliği: 

Ccnuo Afrlkaşı tayyareleri Dire .. 
daua bölgc.s!nde Adls:ıbaba yolu U.-:c
rlnde ır.otör!U nakllye gruplnrmı bom 
bardımıuı etmi1 erdir. 

Rudolt gölU §ima inde cenup Afri 
kası tayyarecileri motörlU nal·Uye 
kollariyle mUsta.bkem mevzllert b rn .. 
bardıman etmişlerdir. 

• Kahire, SO (A. A.) - B. B. C 
lngUiz kıtalan §imdi Asmara · 

dan nncak 40 kilometre mesafede 
bulunuyorlar. lngillz piya~e vt 
topçu kuvvetler~ ıin kısmı küllis1 

Kerenden Asmnraya r1n ~., kaçr-
ltalvnnları taklo etmektedir. 

Resnıi sözcünün beyn ıatmn gö
re son a}larda ttalyanlarm Ke 
rendeki zayiatı ölU, yarnlı ve esiı 
olarak on bin ki hri hnJmnktAdll'. 

eni ıng liz 
bonı a:ruın1an . 
ta yarelerı 

un an 
• a y e erı 

~ ·i · J1 n.i•! =mmat 
dc~olarını hombardı

m,,.n ettHer 

~phede 
Şiddetli topçu 
faaliyeti oldu 

Atına, 80 (A.A.) - Yunan ba§ku· 
mandanlığı tarafından nc§redUen 154 

num'.U'lllı rf&ml tebliğ: 

ŞıdtlctU lopçu ve devriye faaliyeti 
ayded1lmlşt1r. Blr mlktar esir aldık 
Tayyarelerimiz dU§man mUhlmmat 

dep ı rını bombardıman ctml§ltrdlr. 
lnfı!Aklan müteakip yangınlar görW• 
mü tlır. 

BU.lul tayyaı elerlm!z Uslerinc sall· 
men dönmU lcrdlr. 

Ati , 80 (A.A.) - Emniyet ncza. 

EJe geçen bir vcnika. 

Ba~ogliyonun 
bi mak alası 

Sabık general ltalyan 
siyasetinin içyüzüni.ı 

anlatıyor 

1 ·-- d 
H rvat 1 

MaçeK 
uıt Yugosk.vyada ıxıuı 

netıce.::;ınde teşe'd~ ııs 
Simovıç kabınesı ~ 
r:ncı ba~vekıl ıııua 

.. l ~ Atina, 80 (A.A.) - Atinn Hırvatların Iıder. 
janeı bildiriyor : vardı. Yugoslav ~ 

Yüksek faı;ist meclisi azasırd· 1akt aleynınde b: ~ ı 
Farinacc! bundın bir mUddet ev .uğu şüphesız O• ~ 
vol Regima Facista gazetesindl .nr harekeU teıntoıııe 
eski genelkurmay başkanı maro- teş~.ckül ed -~aın~ 
§al Badoglio aleyhinde ithamlarda üçl paktı mı~ dl 
bulunmuş ve mareşal Badoglio da bir adamın bulQJUJl arıP 
trlbuna gazetesinin 23 kiuıunucv- mumiy~e bıra.z g 
vel nüshasında bu ithamlara cevap mü.ştü. )i 
vermişti Bu cevabı ihtiva eden Şımdi anla.şıll)'Or 
nUshalar o zaman hUkfımet tara goslav kabıne ne ıı• 
fmdan toplanılmıştı. Bunlardan bi· Mac;:ek başvekıl Jl'l~ 
ri e!imize geçmiştir. :ı.lınırken kendi. ~.u tetınıu lcbl!ğt: b b d .. ~ 

Memleket dahilinde .sükunet hUkUm Ma..-oşal badoğliyo u ceva ın n tihsal edilmemı§UZ 
su.·mU.ŞtUr. 

Harbin b<>şlncl ayı zarfından ltnl· 
yan bıl\a taarruzları ncue~sınde sivil 
ahali ras•ndaki zayıatm ve tıasaıatuı 
t>lllnçosu şudur: 

ôlU cdedl: 15, bunun dördü erkek. 
altı& kawn, beşi çocuktur. 

Yar.llı adedi. :n. bunun 20 si erkek 
6 sı kadın. 25 : çocuktu .. 

M•ıhtell! gehlr \e köylerde 100 mes 
ıter ve bir kllsc harap olmu,tur. 

Eski Romen 
elçi J in beyanatı 

Farinaccl'ye karşı istihfaf edicı t:r esnasında Maçek, " 
lisan kullnnmcıkta, o askeri m~ lunuyormuş. ~enı ~.o.#1 
;?lere müdahale etmek hakk.nı disinin baş\ kıl :ırı

reddetmekte ve §Öyle demekte. alındığını g& ıınce 
dir: 1 ada .ııı 

''Ortalığı aydınlatacak yegiı.nL val~sini Be gr . \~1: 
hıidiseleri mahrem tutmak zarure· Kendisinden yenı. t 
ti vardır. 'Ru hil.d'seler öğrenildiği kında malQmat 15 Ş 
zaman g~rıtlkurmnyın nasıl ve.tan vatistan valısi or. ~ 
perverane bir hattı hareket i'~r radda t hkıkatını r.ta 
etmiş olclu!;'ll meydana çıkacaktır. Zagrebe dönecek~ eti 
Şimdilik ne siz, avukat Fn.rın<ı~~. sonra kendi vazı~. 
ne lt&lynn düııUnceslne yabsncı f:- bir karar verece?k ,,, 
kirleri.J\ propasa·ldıum: .• yayan id"~ Hırvatski Dinevnı tiş.t' 
reniz ı!ltındaki te~ki.atn mPnsup o· çekın Zagrebde ın 11 
lanlnr bu bapu bir hüküm v<!re- ganıdır. Bu gazete edtr 
mezler. Fakat siz, avukat Fari- diselednden b.~:n 

Loıtdra SO ( A.A.) - Roma • naccl mUteaddit mahrem raporla - demiştır· "Bugun 
3 yamr. sabık Londrn elçisi Tilea nmm muhteviyatır.ı aFtkalı zat - 20 ağustos 1939 ~ildi 

Balkanlar vazıyetindekı rolü he. tan öğrenebillrslnlz, Göreceksl - B.:ı.natliğı ihdas :ı.rd!f· 
nilz b1r ısttfham teş!dl etmekte niz lıJ ben körlikörUne bir muta - arasmda fark ~ bit Jt 
devam ed.n Sovyetler Birliğını vaat değil mUstakll bir iş b'r iği nman mils.takıl 

8 hattı h~reketinı izaha çalışmak- lsUyord:ım. İtalyan kı1""Illavı di - vücude getırmek ·~i~ 
tadır. ğer lıiç bir kurmaydan a~ağl de- rad bükümetine. 1bit f 

Tilea şöyle demektedir: . ğildtr. Şu veya bu metbuun :,·~de- Bu suretle şahsı !~ 
"Yugoslavya büyük bir hiiıT·• ğinrlo g'tmeğt kabul demez. Bir ta bulunmuştu. B:dll o 

yet zaferi kazanmıştır. Bu, ay- mUttefikin yıırdımma gUvenllebi- bazan da B"l~ ıeri 
m zamanda hem tngilterenı..ı lir. Fakat bu yardım tam ve mut- du. Marek hadıs;()Sltl\ 
hem de Sovyetlerin zaferidir. lak olmamnhdır. Çünkü bö~·Ic bir takip ediyor. Yu~ fo!d 
Perşembe günü Yugosla\., _ -~ siyasetin neticeleri milletin men- nubi Avrup~~akl.,.eÇ, 
cereyan eden hadiseler TUrklerin faatlne mugayir olur. Vatnnper· komşularile ıyı tl'1~.şt _., 
vaziyetini de kolaylaştırmıştır. \'C'rl!ğl ve mufahham ~ahslyetin Sırp - Sloven • ~bit ıd"~ 

'"ürklerin hudutlarını müda • emrine itaat arzum beri fazla laf- ar sında ahe'1klı 1~d sllltt vermekten menediyor. Ar.!J.· k d' :se r1·' faaya mecbur kaldıkları zam:.n dm mr avukat? edebilme te ır. edbİ ~ 
Sovyetlcrin herh~gi bir teca • metinin aldığı t 
vUzlinden korkmamaları lazrm mal hayatı iadeye wı1d' 
geldıği hakkında Moskovaı R uzv elt laşılıyqr. Hakikati }(~il 
verdiği Leminat Yugoslavyanın d~ pişman olma.ma e1' 
esaret alt:na alınmasından son. kat ile hare~et etıl'l 

(Bas tarafı 1 incir1r d '' ~ r~ Almanların Yunanistana ye • bır zaman ayı~ 1UF 
pacağı taarruz esnaşında TUrk • Amerikan lkUdan Ue yardım azmin· GörUIUyor kı. ·a 9)1 
lcrin müdafnad:ı. kalacakların de mUttehlt bir cephe tc§klllnc cıavet k(ımeti Hırvatlar\. 
delalet etmekteydi. Şimdiye k:ı • eylcm~tlr. tarzda hareket et~ irı'~ 
dar SovyeUer küc;Uk milletlerin Reıslcumhur eByle devarı1 etmiştir: Ma .. ekin üdU pak 8.ııı•.ıe 
mUdafii olduklannı göstermek - Dıktatllr menıJcket!erlnln 1ttifn. mak taraftarı olJJl~ııı""· 
fırsatını kaçırmamışlardır. So l kı Amerıkı:ı.ya, onun bırliglne, demok kendisinj kab;re••e r 

Lo.ı ra, 80 ( A.A.; - Alınan had!seler gösteriyor kl, mazi.:_ rasislne ve hUrriyetln ana prenalpıerl t"Pk ise henUz ka13rarli~ ila haber, lnguız .. ombaıdıman işlenen bazı hatalar tamir edile. nı tehdit eden bir U:hllke oı taya çıkar bir va'1.ivett"Clir. ef'11 ""' 
ta.nar( lcrinin miıthış kuV\ etını bilmektedir. cnı§tlr. Bu tehUkc bize her gün b!raz teloraflar Jı.1wı!l."1are1< ff 
on .ıtc:.ı e oaha meyJana koym~k- Tilea, Almanl~rın Ruslar hak. dahıı yakla§maktadır. Demokrnslnln vette'l istifade e<1e elC 
tadır . .bmııci haber Almanya L.• kındaki duygularım gizlemediğ'• dU~manlan şimdi bUtUn vrısıtaı .. ra tahrik yoluna m;J11 rtlC 
zeı ine yapılan bombardımanla. ııi, Rusların da bugünkü sartla:- müracııat ederek Am"rikan blrlıı;ını rini pf'ı;terivor. ~b~ ,...,. 
mı arttıgını bildiren bır resmi içinde Almanlar tarafına ge~ek tahribe çalı§ıyor. Kuıancııgı ba§lıca \tini Yu

10
,.•.,v ka W'tı" 

tc:bligdir. ıkıncisi bir Alman • istemediklerini söylemektedlr. aUAh uaıma bUyUyen dalga nallndcki riveHne muthıka (il 
zı f;eJ.ınİn bunuan bbyle daha s:k propagancasıdır. Bu propaganda mem ~,.ı.te ısr"r F- ,,~~e 
ve KC • ha\•a hucumlarına ınt · Bitler ne yapacaktır?. AB • ıeketlmlzd:ı tahrip cdıcJ devlctlerm a.. H 

1
,..,l'P "',,"'.,ı,;ı.r. 

, r L.t .. ı::k ırunn ge!d gı bal •. l:..ı keti ha e1cete ge~meden önce Yu janla!'ı veya o:ı nr tarnfmı.lan aıdau 
1;; d.- .. ~ - 1 • r,os avyayı dahili entr .nlar"' mı ma u.n kırn.ıcJ r tarnıından ya •

1 

tll.' 
ıntaL J' r a 1 amağa çah~m sı muhte - pümaıa .... r. f) "l.., '·l r. 'tika"~ 

1 u . .ı. b• ,z ı.ı .u .. ar..Uına.n -) meldır. Bun.u yapmak içın ~ Bozguncu.ar.o ı.ııa. ı orku telkmı - e ....... ...•• ..k 
yare.erı haK.ım..la eı.de edılen Parloviçi t;.rafından idare edile., dir. Bunlar Amerııta ı.ı.nn bUkt'tmer.. ................. ğP' 
bazı tn.fsılfitı a~-~rya yazıyoru..: Hırvatları kandırmağa çalışa • terine ve birbirlerine rşı oıo.n ıtt. Hayvan at\ 

pimiz bu ricaya iITTira.k ettik. 
Bereket, genç şairin okuyacajb 
şiir. tamnmen kendine ait. ezası 
kcndı maddiyetinde izler bırakft. 
c" müthiR f'1kat bizce tehlike
:nz bır şeymiş! 

"Hava nazırının söylcdiğıne raktır. Hitlerin maksadı bunlar- matlnnnı kırmağn çn ışıyorlar. Al murl,.... 
gore, ı;ıimdı bır bomoardıma;ı dan bir beşinci kol teı:ıkil ederek manyada nazi hUkfını •t ne yardım me. 

(Baş tarafı 1 inride) tnyyareai nornı~l şekilde 500 :. b Yugoslavyayı içinden fethetmek den eanaytcller'.n başına gekaı gör-
. . . . · · i reıik 2l>bomba yahut 100 lıbrelık tir. Bit~bi ajanlarının bu htıs~ı·. duı•. Bunlar temerlulz kamplarına kafılenın tev~ıf edılı:tes~ ı~ın ~· 5 bomba He 500 librelik 10 bon • taki faaliyetlerini dışardan dıp gönd0 rllmek suretilo mUkMnuandırıl· 

c~p eden e~ırler verılmışti. F' - • ba :.n;;:;yabih ..... ektedır. lo:rnatık ve askeri tazyiltlcrle tak mı§lnrdır. Fransacıaki işçilerin gUya 
file buna ra~en İspanyol. kara. , .Su ~.at radyoda )aptığı konuş viye edec~ktir. M'<lnmafih H:tler şampıyonlnn olnn komllntstıerln na.su 
sularını takıp etmek suretıle bo. maJa ~z~mle §unları sbylemis • için vaktin g~miı; ol~ası ."! l lhanet gördüklerini ötrencUk. 
ğazdan gecmiştir. Kuvvetlerimiz tir· sağl.;.m. teşkilatlanı111ş bır nı~ 1 - • 

Fransız gemilerini İspanyol Sl • Şinıd~ .but.ün Alm;.ııların ateş tefik cephesi karı:ıısır.drı kai11". Nazizmin ajanlan ve onlara b~mı· 

ÖkstırUp boğazını, temizledik. 
ten ve hey~nla biraz daha k • 
zararak eski ''Hikmet" ilminin 
"müzab"' diye tarif ettiği hale 
yaklaştıktan eonra: 

- BAŞIM! diye başladı. 
Sözü ur.atmak ve teşbihlerimt, 

kimseyi kıracak bir ~ekle sok. 
mak istemiyorum. ÇünkU t:ıı..;-. 
timde böyle bir tel""=..•riil ve ni
yetimde zerrece kötülük ·oktur. 
F.JSasen şiiri de iyi hatırlamıyo. 

}arından ayrıldıkü:.n sonra ya - 1 hattmda buluna;ğunu hepiı.ıiz 81 muhtemeldir. E· ,rdan başka yerek vardım edenler. mlllctımizln 
M 1· • • y · tana taarruz ı ban~ I<:ID otan tabii qkmı ıstısma kalamışlar ve normal tarzda mr. biliyor4Z. . U&' ınının ~n~n·s~ • d H't edereı< mUsnlemetçı gibi gorUnmJşlcr . !l g 

ayene edilmeleri için derhal dur Alman ~aya kuvvetlerı. umu • etmekle. yaptıgt n_at~yı a ı - dlr Hakikatte ise bUtlln tarih'erln er. için bu ııeueeyi tab ~ 
maları emrini vermişlerdir. Bu. mi mUfel~ı s:eneral Milch de ler gitgıde da'ıa. ıyı anlamaktt;. ha;!n barpçılarıdır. Uarıı telkin et cnk -ordunun da tıııYJ<el' 
nun Uzerıne o civarda i;:.ı.hi!de bundan .. bu· .muddet evvel a~-u .2:;;.., _ , mışı~rdlr. Fakat ban§ı ıeytanın mu ı~ri olduğuna gbre-;~etl',_ 
bulunan Fransız bataryalatt mu mevzu u.zerın; . vatandn.§l~r.n.ıı -de bulunan Humlıoldt fa'::rikası, kaddc.s kiıabı ileri aürdUğU gtb ıu~ l ltcr.lkte geçecek t ı-t"~ı' 

. ~ . -· h k nazan dı,kkatını celbetrnışti. AI- • h be mU§l"'ıdır. l'abll bUtUn bunıaruı tıede. kendi meslcklertne ~~e tı'-.ıı ba.npl~k sıfatının bah&ettır:ı .a m.::..n;y J.ı. yapılan tahribat ön • b:l1. .. 1 m:..ştemilfi.ti.e ara ha - ... u • 
ka istınat ed.er ek bu talı;. ..... rıy.e 

1 
celerı tahmı"n eclildıg-ınden "O.k lind~:lır. Kez.;.lik Bör.e istil:nme- n aramızda dehıet yaymaktır. Faka lf etm'!k mumı n dlf. f' ıJ 

1 .. • k 11 t - lJUtUn bu propngandalarm tesin an balleri bakımından tcf'ııl teşebblls etrnış olan gemı er~n mühimdir. Bu tahribata. daır tıne giden trenlerın a t ıgı gar cak azmimizi takviye etmek oımuııtur nur. Ziraat Vckrıt"tld·" ıııl 
k üzerine ateş açmışlardır. lngı. 1 ı .. ondraya ge!en raporlarda ""U da bu('J'ün bir enkaz yığını ha • k ının """ . .; M ts lJ O an 1 n w -> kesi 1 ağzında tekrar edıllp gidecektir. vetlendirme ba 1 dlr"'../ a ' Uz cUzUtamları kendilerini mL • haberler de vardır: lin:ledir. ya ı,tır!k eder zanJlil 

daiaa. için ateşe mukabele mee -
1 

Berlinde zayiat pek tUyUktUr. Ko!onyada çıkarıl~ 100 ka · » _ Harp donanmamızın zn!erlerl· Avr!I 11a seya atın buriyelinde kalmı~l~r ve attık· I Her tar~ enkaz yığını ile dolu. dar ya"gından b~ri Uç .günden le Britanyaya yUzblnlerce tU!ek, yUz. -------
LI t' · • lan güllelerden bir kısmı kara dur. Bundan başka sivil halktan fazla dev~m. etmış ve hır ~ab: • terce top ve binlerce ton milhimmat 

en ne Çl t111I ". bataıyalarına isabet ettirmişler.! birçok kişi ölmllştUr. Berlinln knyı tamamıle harap etm,ıştır. I geUren geml'ert mubataza hususunda 
:\ f dir. Fransız bataryalarının bu 1 en zayıf noktası sığınaklarınırı 1 Bomb:ılo.r su. b~rularım bırçok gösterdiği bUyUk liyakat .. 

h~ttı hareketi Ur.erine harp ge • katı olmamasıdır. Berlinin 80 noktalarda cıddı hasa:-~ uğrat - , 
(Baş tarafı 1 incide) milerimiz Fransız ticaret vapl'. • kilometre kadar uzakl~nnda bu. ' mış oldufy gi~l b~P~ıca deırtıryo Şimdi harbm en ııkr devresine gl 

Galiba Jtıpon diplomatı Berlloıle larile bu vapurları himaye eden lunan bütün kasal:a ve sayfiy~ ~ lu da tahrıp edılmıştır: .. rtyoruz. Bunu kazanmak Ulzımdır. Ve 
b<iyle harp taahhUdUnclen bir ne\1 gemilere haklı olarak ateş aqa • 1 Berlinden kaçan zengin Alman • Bremende 1000 kişı ölmuş ve herkesin yardımı ile §Upheal:t ki ka 
ibnı. senedi aldığı için olne:ık lrt bilirlerdi fakat im:.-ı.ni hislerle lnrla dolmuştur. j 7000 kişi yaralanmı§tır. Foeke zana':ılllrtz. Bu za!erl uzun ısu:~cek 
Fc Rlbbentropon notlcuna venU~ h reket ederel· böv' yapmadı • Ha.mburgda ik.r. edilen hasar _ Vulfe fnbrilmlnrı t:.mamile ha _ b:r sulh devresinin takip edeceo nde 
c"v:ıpt.ı tl~ U p~' tm 'b!r sul ı eseri la~ ve Frnn ·z· r urlnrı da oı a l:ır f,;ehrin ·uV\·ei maneviye "ni rap olmue ve müesee-enin Uçte şUpbe etmiyorum. Biz ne bir d!lttatur 
o• ·a u noktası liıerınııc ısrar et· ya yahn bulun~n ·er.1ouı 1i • hakikaten sarsmıf'tır. Her ikisi biri kunanmak mecburiyetinde lhdaaını, ne de kendimize memıeket. 
mi ı . Ne hnrptnn ne Zlfrrd n ' . ' . ~. d b 1 

1 

k ı t lt!r llhakmı aklımızdan bile geı;irm. manm.;ı. girmeıTe muvaffak oldu de askerl tesısat cıvarm a u u- a mı§ ır. 
bah"rtmeml.:-, faluıt Al r.n.n harici· lar Gemileri~iz Cebelllttanğa 1 nan ve birisi 153 diğeri 60 met• Hanovreda Schnnfe!der, Slu-. yoruz. Gıı.yemlz. cuıanm hUrrtyeU. aa 

~ 

> 
~ 
c:ı: 
'-

'llKlllt•J 

lll'Ş11• 
6.4ı:i 11 .ıs 

öl; le 18.18 5,4'i 

JtdnJI 16.15'! 9,19 

Ak,n.ru 19.Sll 12 oo 
l ntst 21.05 1.ss 

)C n .. urınm nutkunda hArbln ,tm. dö~..crken iki defa bir Fransız reli';: bir cepheye malik olan ıki der ve Rohbock so'caklarmın teş kin bir hayat ve emek mahsuııerln 
<Uden kazanılm~ oldol'!tıno söyle. bombardıman tece'·külünUn hü " a".:;rtman bloku tamamile hı:ırap kil cttiı'Ti mabnllenin merkezi 4. mU:ıkUltıtırızca mübadele edebllıı;:kteıı 
meııf kam lıer rcdc-n"e bu mo- cumunn manız l·~'-ı• tµrc-". ı olmuotur. ş;mdi valmz vılqk 1" ~ tıl:ı.n infilf\k ve yarı"'ın P"mb , • !barettlr. Bu gayc'er ynlnız ntılz 
ar.r.arn ;mfeıi tebrU.e lüzum gör· . ' . t vul bul ı . i duv!ırlar CTo"r'ilmektedir ri'e dü!l"~·;z olmtırtur Bir te!;: lisanı konuşan demokrasllcre değil, ~-------"'"-& 1 hfrlVr h•u:~r ve zavıa ;:u • 1 rıc , ,. L • • J b •Un dün t tbll .. ıı lldlr ' 
mcm">l"W" ASIM us n·amı~ır. Jfoloryada D"ntz ır:ı'ta1!"oin • gecede 250 ev yıkılmı§tır. u~ ~aya a t c .. mc · 

1nı al. 6.0'! 9 sı 
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İ zm İt Vİ 1 a Yet 1 aiioh:rıt.:p:-.d:m.l;-:,ID~d~llE~ç=e:-: --.:..:==:_..::_~~:_ 
ru -
~osıavya içın 
uç siyaset 

bütçesı z ""' b 
991009 lira olarak arurı ,. 

s~~. 
bit tibi ... _ ·~ld Trihü " .. 

Ullı' -anı n an 
~ ~d arcı ki Yazlyet 

(\ dt."""si 
lıft karşı i'-""· \ erdL Bir gc-

~'c>t ~ hu~ta yapı
~ l lllJ.corı 'ar~ı )'n.lnız si· 

l 'nzfJ<"U dr tebdJI 

'&°"''% 
'~' 1t~'het he kabi~t'nlıı deği.;. 

1:4fl!ı YCUnın 1!.tifası, 
~ ~ Clii ilna gelınPsi Yu. 
-~t ı.! llıt teli Pal."tı hnzn ed<>n. 

J 
~iP~ ~ı:ı.ı ~ki ediln1{'!(.f nal· 
~'llUr.~11.1 .• İidfselertn zuhur 

i 
~ lt~ \ f;01Sier.•n nlii.met· 

ilt. \ l!gOSla.\ 
s~ be na_._, eldli Gt•ııe-

laı, Yaııntı l'u~oslnn"R 
~' ~~ lb~~mdaki dosm;ıc 
1 \ D etın etnıemek mnk
~ lıgOsJa, l'.l<t-O(fjr. lUnamafih 

~.~~~~;0 ~:l'ke~1'~~:1ıe~~~11~ Muıatfer Akalın Nafia Vekili 
~ ı\ tıflıaııer eceJ< mahiyette- ı . . 

, "iman fllnlıı.rdır: Çorum valisi oldu Trakyaya gıttı 
'ı il ~n il" f..,Jıirliği ynp İstanbul F .. nınlyct MUdUrU Muzaııcr 1 

11 t~~~l'(' , , Akaluı Çorum Va!ıliğıne tayın edıl . U hı . 
{l ·""', \nıf'ıika. ile ınJştır .Genç ve çalışkan bir idare Cumartesı gun şc ·ımız~ ge· 

' ili lı.mln ulnn Muzaffer Akalın muhtrllf len nafia Vetkk_ilik.I GdenC'brall Alı Fuk at 

~~ ... fi Ccbeso\' te 1 er c u unmn u· 
\ •cı ık Pol' kaymalmmlıklard.ıı. tzmlrdc hukuk iş- · • · "t • 

1
• 

~tııı b ıUknsınn do lerı mlıaUrlUt,Undt'!, mUlkıyc mUfettl§ ıere Trakyayn gı mm Jr. 
il h li.l(İııııettn liğin.J,.., L>ahllıye Vekıuctı şube ve u-

Jıı b t,~ 'ita .Alnınn.)n ile iş. mum mtidUrlUklerlnde bııluıınıw;tur 
~ 't, ÇUnkij un?fkf lınlclf' im- Emniyet mUdUrıU tı vazife.sinden ev 

>'llQ 1't da l ugo in, '.\nıln.
daıı ,~hep l'besini, ihtıtiİi ha· vrl lstıınhul Val! muavinliği vazifcsl-

ııc.., UC)iı k nl llR cdıyordu. Mıızıuf<'r Akalına ye 
~'h.. ., "'"I • ııa tın iııı1::ı 

Sanat n1ektepleri 
mezunları cemıyeti 

tesbit edildi 

~''1lltl "" ınıstır ol vaı.ifrsind• de nlU\'Rffakiyetlcr t~ 
~ tdııaitlı I)~ n . mcnnı cdcrız. 
'h.t ~ ~ h · nitı .llel~rnttnn ---o---- B · · k f lzmıtte Tek ekmek çıkma~a ba§la· 

Jr seri • On ~rabS ı Dllljlır. J{ilOSU 13 kurl!1'lan verllmel< 
btı~Stı lıınııın~berJcrdc \'ııgos- Başından yaralanan 
~b(ı. ~ı>au ·~~lnin Alınıuıyn- k 
t. .. ~ ile,; 

41 
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~· ~ lilıl'dü~n alp~ htnrlığı- FcnC'rde oturan Hasan o~lu 12 
d.c ~d. ~li<o.. 1• ~nü nıılatmak· yaşında Celal, sokakta o)narkf'n 
~ .""! Ç ıını" }{ hı. ıJ doıa • -....u Jlnktı imza. ennn adında bir <'O<'ll!!un fırlat· 
~ ıı >t11/ 'plktidar m<'\ kün. trğı ta. la başından ynr Innmıştır. 

tertıp ettı tedlr. Belediye reisi Kemnl öz bu h ı. 
. susta bana şöyl' ııayledi 

Türkıye s.-ınat mektcpl!'n me- _ Bl:r.dc esas ıtıbarlyl tek Up ek 
zunları cemiyeti, gcçPn sene oldu· mc k çıkıı rm:ı~ knrnr verdik. Bu su

ğu gibi bu vıl dn bir seri konfC'rnns retle devletin istihdaf ettiği ttısarrut 
lC'rtip etmiştir. Konferanclal', E- yoluna girmiş bulunuyoruz. Bundnn 
minöııü hnfkP\•indl' verilmf'ktC'dir. ,.e ckmeklcrın evsafından halk "'' be· 

.. ~"JJuıı~'li i ·h l'<>ns Pol w nt. Yaralı c;ocuğun miıdıwnlı \'aı>ıl-

..., lh- ~ "'- ntı..1 Hazıı' nnıı listeye nazaran 4 ni-f,. ."'ııı._, ''Clt;ıJ ()! a Uçlu pnkt mL5t1r. 
ledıycmız memnundur.,. 

"->" "i\ ,..._ an san cuma günii Muzaff Pr Yas:ı !'\ .. il) ~11('t RnJeynnn knr- -----0----~ 
ı..~"'1,~tır oı:?:'nl'()iğinden isti· Bir fırında eksik ekmek "Teknik rC'Simdc olçiı", ll nisan 
.:'~ l'or Sd stur. llu manza.. b I d cuma guniı doktor Hafız Cemnl 
'· l "'ı\J11ı:uı ~f'hj ı·u~osla\• hü- u un u Lokmnnhekım "Frengi", 18 nisan 
llıı ~" ı~~i!'~ üçlü palct ~er· Belediye zabıtası tarafından ya· cuma günü profesör Nafiz Zi}a 

"eıı ıı~, lıği yapamaz. pılan kontroll!'r neticesindt' Şehre- Bnyçu "Beyaz kömür", 25 nisan 
Ilı" • ~ gı takd' mininde 334 numaralı Ahmet Rı- cuma günü doktor LokmanhPkim 
ı 1'i"4 ile clı oıa ırde tam bu ha- zaya nit fırında 49 kilo eksik ek-
ı;lıı trı!t ~ 1 birU~· Jn~ilterc 'e A- mek bulunmuş, mUsade're edilerek "İspirtolu ickiler", 9 mn) ıs cuma 
~o fi 11ııa da ·ı ~ümklin olnbi. fırıncı hakkında takibntn girlııil- gUnü muallim Kemal Denkel' 

İzmit - İstanbul şosesi 
yapılıyor 

J:ı: .. ,ıt ile lstanbul §Ost'sının ve De 
ğirmcndcre • Gölctik şoselerinin yapıl 
mı:ı.sm:ı başlnnacaktır. Bu yollar mU.. 
tcnhhldc ihale olunmu~tur. Hasar ve 
Yanık köprüleri de ikmal edilmiştir. 

.,ehr., lrcn bUtUn şose yollannm illi· 
snk noktalan kntraıılı olarak yapıl· 
maktadır. 

l._G_O_' N_D_E_N_G_o_· _N_E_ı 
MeKtup yazmak zoriuğu 

11\-·'lllı-, { ~ Ilı ilıtbu~nkü sartlar mistir. ''YükSC'k \'<'! lrnlf J~ l<'zgfihlnrı,. 16 
i ~ ı,..lıtı1'u \· hn:ıı ayırmak liı· Tramvayla otobüs ma\'I<ı cuma gilnU mılhrndıs Nnmrk 
~ l ıı~)(<'t iııg<>sl:w~·nnm b<iy Ög0 "'ölçü iilctlC'!i'', 23 mayıs cu-
laa "ti~ "-. ltiat11ıı 1'1i~az etmesi iı;in çarpışması mn gün üdoktor Hafız Cl mnl Lok 
il.' ~ 'ı gfbı hir fecaviize Şofor Hüseyin Öz,,,nün.in idare- man hekım "Hava gazı", 30 mayı.s 
lab~ ~~~~~t da ıu.•ncli.,inin sindeki 3159 numaralı otobüs ile cuma günü profesör Salih Murat 
ıı1:t 1 

r llıh bJ,. t 
1 laznndır. \ 'una- Ycdikule - Sirkeci hattımla i~li- "Pizik ve harp", 4 ha1Jrnn cuma 

blııt: • Cıı taa l"ruzn. maruz kn.- yen 12 numnralı tranıvny nrnbası günü muallim Kemal Denker "Ma· 
\ l'ru7. iki c<'ı•hf!d<>n çro·ptşmışlardır. Her iki araba da kine imaıatı" 13 haziran cuma gü-
1ıııı. l'Q \t• 1 hnsara uğramı!}. bu arada Ağaha- nü tst.nnbul sanayi mektebi müdü-

b;,. t~'•ıı tııı~adnn ! mammda oturan Niko kızı Annn a· rü Yusuf Ziya Etiman "Motör nc-
\t• ~111. ın Ytı \.'ll"'ndan fohlikcli surC't!P yaralan •· ?" 20 hazı·ran doktor I -"kmnn \ ~'Q.le 1.... _ go}a\~ayı nni ,.,. rur. ""' 
le 'l'fı ~ \aQ "O!.Sbrmnsı nskcrlik mtshr. hekim ' Avcılık n ~ılıhi ve favda-

tl:ıb,!U(lıııl"ijbı:ı~l::j nb~mdan ftek Deniz Lisesinde Jı bir spordur" mevzulu konf Pramı 
·• ı "" oyı hl h Jar vert'ceJderdi "° 1' lııu~ <' r ııre· 041 ııencsı mC'zunlarınn diploma 
~ tlt'lı ~takdirde ınilwc- te\'zı mero.slmi bugün s..ınt nn nllıı:b Konferanslar saat 18,5 tan 

Dur! emrini dinlemeyen 
mahkum öldürüldü 

lznıit, 80 (Hmnıııi) - tzmltln Mc· 
§Ukly"' J,öyUndc Osman ottıu F\ınt Cif 
isminde bir adam; bundan bir mUd
dct vvcl, aynı köyden Etem! öldür· 
mlls \C 12 sen{) hapse mahkClm edil• 
miştl. Bu adam, evvelki gllıı basta 
olduğunu söyliyerck h:ıstnbıuıeyc yn
tınınuısıııı temin etmiş, gece yanın 
kaçmnk tsterkcn jandarmanın dur1 

emrini nlnlcmedlğlndcn öldUrUlmU 
tür. 

T ANINM.1Ş Fransız mu
hamrlcrinden .Jules P.R• 

nard, •·yazdığım ve postaya 
vemıcdiğim mc.ktupları bir a. 
raya getirirsem, bir kitap olur'' 
der ... O, gene yazmış ... Ya c'ı 

kalem tuttuğu halde. gurbette 
bir dostuna iki satır .mektup 
ya1.amıyanlarn ne demeli? .. 

Zaman olur kı insanın, ı~r
sinde arzu ve teamülde mccbu· 
riyet bulunmasına rağmen, zih
nine doğan fikirler. iplere ~. 
kılmış birer kursun tanesi gibi 
~~Jılara doğnı sarkarak ve 
bu hallerile bir türlü kağıda 

"' \~ı,.,. Ilı fll•ır n1ard:ın derh:ıJ d <l d kt' "e l "il rı.ı.' • vaptlacnktır. 19.5 :ı ka o r Pvam I" ecC' ır. 

I~ u~Oıj~-...ıı'~M ~;;~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!~!!!!!!!!!!~~====~============::;:::::~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~ ~bit ,.la. \n taarruzu ôniııı. _ 37 _ • .---------------------··---•:, tür!U göremedim ama. yine de ~"le" (~flhl'' tınnnistan hı~il- müteessir değilim. 

g~çemeksizin öylece kalıp gi. 

1111ıı~t · 11)( 1ı h:ılincte h~rekete Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı Size garip bır şey söyliyeyim 
\ '" ~ ltaı'""kc·t olarak A rna Çünkiı evvela ~fosyö Babtistın mi? Ben artık Kristindcn nefret 

;ııd ~11:\ıt n!t n krtalnrı Yugo • de bu mevzu üzerinde benden ~ ı ·~ lf'> ~ e ,ediyor, hatta onn karşı garip bir 
~"rırıuı.t 'e \ erlr-Jiniu atesi nl- fazla bir şey bilmemesı ı~timal H~ fID, ı .l.:Q)~J.YJ kin de besliyorum. Hem biliyor 

'l'ıı &fııt1e11 ;;'1a.''Utluk m~elc- dahilindedir. Sonra bilse bıle ba. musunuz neden? O güı.el deli . 
la,. bıı"<ı~ ~ allolunur. na bir şey söyliycroiyeceğine l'- Yazan.· Gaston Löru Çeviren: M. ACAR kanlı ile .Jak Kotentini aldattıgı· ııı ı,. ~ Jaİ4ha . . • 
f' 

1 ı\cı'i llııı111 ı•· n bumuna kn- mınım... ı~in. 
llhl'\ı l'tıtığ. JhdüsJt>rl• \°t' arka· Jak Kotentın en mühim ışlc· Siz de garip buluyorsunuz 
llo 1~ Q~ ''(•r,•n bir Halkan rinde bile bu adamı muavın ola- t>ll' değışıklıktcn bahsolunuı. evini Kultrcylerin kvıınğmdan dr?'il mı? m~.khsımz. Fakat şu 

ıı~ ll11 bir (.'tJrr. rak kullandığına göre: her halde Halbukı ızotermih tnhavvulfitta bu duvar ayırıyor.. lşte şimdı inl"~n kalbi 0 kadar tuhaf ki.. 
t- ııı ~t·p1ı . bu Mösyö Baltistin Mösyö ·' .:· kaybolan lüzumlu enerjinin 'bır ben bu duvarın dibmde, Kultrcy· ş· 

~~t ı\~ llr?:ıı "':~~ tcessüsii Jn- ka fevkaliide sadık ve bağlı ol. sistemle telafisi mümkündüı. leıin bahçesinde dolaıyor ve Kns . ın;di ar~t JakkKoten.ti!ıi bı. 1 ~ ~arı) "~ıgi bir sevdir. ması lazım. Bundan böyle artık daimi hare· tini bekliyorum. raz 0 sun ımı5 ıymetıru gör. 42lıttııı~kta ~ın höy1t~ hlr ·,..,p. itiraf etmek lazım ki Jak Ko· ketin bır hayal olmadığı netfoc. Bu duvarın bir yerinde ikı bı müş, takdir etmiş olduğum için 
" ~ \ 11 • ı <'nfnıı.ti QJnıarnak tentenin güzel bile olmıyan ~ sıne varmamız icabcder." nayı birlctircn bir de kapı v.ır. ~ris~in bana menfur. sevimsiz 
t'tlıt')( Jiı ot da b a'"Ynnnı Yapacağı resi benim nazarımda. birdenbıro Bu makale insanların kaybet- Şimdi bu kapının anah~rı ben- ır tıp olarak göriinüyor. Çün • 
~ '111\ı.ıtı ıınıcı, ... u~n ~?111 beklen· müthis ve çok biiyük bir y~r aJ· tikleri enerjinin telafi,gi mümkiın de .. Markı bu anahtarı vermek kü .Jak Kot<'ntin gibi kafalı ve 
artı \'('k "dal u.,.Qünku bö3IP bir dı. Bunun üzerine. Jakm oır yç olabileccgınw• ı büyük bır kuvvet için hıç mükülat gqstcrmemi.. hakikaten kendini ilme vakfeL 11

11 bı"QIJ ı ... <>sıa,-:va .. t»L"· .. · · · b · · miş bir adamı güzel bir dclıkan-•~- ,. ı~: 0 ~ • .. ""
1 11s· ni anatomi ve fiziyoloji mecmua· le müdafaa etmekteydi. Yanı ö· Krıstın u anahtarı benim ıçır. 

der... Fikirlerden satirlarn ka.. 
dar olan mesafeler ve sntırlan 
dan postaneye gidecek yol, v... 
purları batmış, denizaşırı ibh 
memleket gibi uzak görünür. 

Sevgiliye, gurbet dostuna, sı. 
laya çıkmış akrabaya, YanL 
mızdna ayrıldıkl~ esnada söz 
söz üstüne verdiğimiz halde,. 
bir tek satır yazamayız. 

Bunu. bizden ayrılanlara 
karşı vefasızlığımıza mı yor .. 
malı? .. Yoksa, h~tin müş ı 
küHHı mı saymalı? 

HiKMET !ıfUNIR 

1 Yırmı yıı evvelkı Vakıtj 
Sl.8.D:J 

Zabitanın ikdarı 
Zabıtanın ıkdarı ıçın çalt§an ko· 

misyon mcsnislnl lkmal cl.ml§tir. As. 
kcrl fabrtkalann §irkct haline ifnığı 
tnltdirinde eshamm zabitana itnaı tc· 
karrUr <'tmişUr. 

Arazly<' ait mC'Sıı.il hakkında yapı• 
lacak ıılz mnamc şimdilik tclılr edil· 
'lllştlr. 

31.3.941 
8.03 \;JUllH 
8.18 HnDJ 

ıo.so AJan., 
19.4ü Zlrnat ar""'1l'rtıı ""Gl'rıı.ı h tır. l'ugosl::l\ • sına zaman zaman yazmakta ... o. I · lümün yenilebileceğini iddia edı· istemiştı. Marki anahtarı bana :1 .. l_le aldatmakla muhakkak al • 

lı(\ı 'aı·, arekı>ti yaı>nrn1· d n rek tt balı verır· ken: ...,..nhk ediyor. Öyle değil mi? .. atı ,,(•und n " duğu makaleleri okwnayı uşu yor ve daimi ha e en se. E~ . 
1 

8.45 l\onıışın:ı 
\ Sı ~ ew :ılkJlnl:ırdn düm ve düşündüğümü de ~p- diyordu. - Buyurun, dedi. işte arak~ ger ıuşan ısını sevmiyorsa oruı. 12.SS llnfU 

ıı. 1l ~ı at.,'l :r.anııoluıı. trm •. Doğrusu bunlar sayam dık· Evet, her ikisi de daimi hare· pının anahtarı, istediiniz zaman hiç bir ~ey vaad etmemesi lazım. parçalnı 

ıı:ırı;ular l!l.60 Kndml:ır 
taln imi 

l't>~l•t ~hııın k ketten bahsediyorlar. Demek kı bu yoldan daha çabuk gelirsiniz. Bir başkQSlnı seviyorsa bunu da 12.ıw \jam. 
ı~'~tı hlllln ı tutacağı hattı a~~~~lelerdc bütün eskı ıhtiyar saaU;ı ile müstn.klbel da Artık burası da kendi eviniz de· pekalfı açıkça söyleyebilir. Fa • ıs.o.> mi~ 
ü 

1~ c~(\ twl~ tuıabııır 1 1 yeni nazariyeleı i. düşünüşleri ;rıkan madı aynı fıkre saplanarak h~- mektir. kat böyle bir adamı aldatmak, tilrklıtı rı 
1~ ~ d1" lroın :a, ınesı indı• hil · yepyeni yu .. ksek fikirler var .• JnAk reket edı'yorlar. Sa~tçı meknnık Bu vaka daha dün geçti ve ben doğrusu bu bir cinayet sayılır. ıs.20 ı nm.ık "· ı. rt~~ ar ıı dostaıı<> b ·· b h K tı(\ ~t....,11 i 11 Kontcntin bilhassa meçhulat a. sahada, trb tal<"besi . n_işanlı d~ ugun u a.na. tarı ristine ver· Dikkat.. lşte bakın gelivor... prugmm l·ıı li"J" bıı 1 5e' ind<' olu- t f h k t · cb F k t baht N ı· " :. ~ " .. " tı:ıı.-ı "e« ostane ınünıısf'. lemini yenmek gayesine mn ~u fiziolojik sahada daımı are ·e ı mı~e ~kı· urum. a a sa. an .? gen9 ık. ne güzellik.. böyle 18.os cıız <>r-
;~lır. "l'rlı 'tıda" ~b.~·~ı içinde j.,. büyük bir faaliyet ve gayret gos· bulmıya gayret ediyorlar. bcrı uc Yorum ve şimdi vakıt guzel bır tebessüm, bir bahar I•• tnı"' 
b"rı .. ıı u.} iik rnrklıı.r termic:... _ ı · akşamın besı olduğu halde hfila havası 'h .. sucunda olduktan sor • 18.40 focc az " ';,/ _ Evet. bu yu"ksek .au.var ı .cvın K ı· 1 ....:.ı: Esase . ~ 
1 bı l.1 • Önümdeki makalenin ba.şlıgı: f ı t rıs ın ge m ... -uı. n hırka( ra Gabriyel nasıl şifa bulmaz? w.ı:; ıoı •,11ınio; 
~ " d{' ad<·ta \' "Y?o"'ı'-"'n 1·----'aı·da ener:ı"inin nrkasmda büyük fıkn aa ıye eiindnebcri J{ristin pek se\fW>k B ·· 1 ı b' · parçalar 

'
" lıt kı:ı,,'let lıaıı· tıgosıa'·'n'ı ~ .I"' u.:::ıaıu 1 göst' ·ıd·w1• muhakkak Fa ~ r- u guzc c ır ölüyü hile me~ 
~~ ltal'atLf:tJi, ınııı~" ">Olı:uyord~. düşmesi .. ''. Bu mühim mevzuda ::t ben ~~~;iyade bu .clu~:arlaı· geliyor. Her halde Gabriclin il rmdan çıkanr. Mezar dedim .! 

n '111 ıı.'Q. ğ11 .0 ... ı hiru;;.;11 .,, sn- yem na.zariueleri müdafaa et f a me ham ve teda\•iye muhtaç olduğu- hatırıma geldi.. Ben 0 gu"nden lr •ııt " . u .... ' " arkasında oynanan acı yı - ed' 
ı.ı,.,, IJnaı· \un ''<> her ,,.l. mektcdir. ·· b ıı"m nu ?.ann ıyorum. sonra Markizi bir d;:.ha !!Örme-

fasıl heyutl 
20.15 Htıd.)O 

G zetGI 
20.45 A.mBtor 

santı 

21.00 Dlıtlf'.) ki 
lsteı.ıorı 

21.80 l\onu ma 

21.4,j Jtad.)O 

ke r. ı 

22.80 \jruıs 

22.4~ Cnzband 

" \' '"tı l (ınij "m · · rak ediyor ve henuz u ~ ..... u 

ıı .. ()\ı ilen 1 1. ncı" lıiraz dn· Işte, sızc bir tek cümlcsım o· ;ı.Jıta 1 ı Kristini neşeli ve açık renk e~. dim. Tabii onu göremeyince de 
U .. ttte ....... ~\ a .,: •lıl:itııı<' nhlı· kuyayım ve itiraf ede,_•inı ki.bu mayı ç.6recck an r ar ı.: biseler <ri''llliş go""rdu··gum-.. zaman şu vampirkr hakkındaki yazıları Ynrınm Ş:ıfuklnnm l~ıkbndımroı. ".ıl ~ .. .,, • .,... r demcdigımW• içı'n üzülüyorum. Ar. c·.1 '""'- J·•~nt 1 

a {'ı:ı 1(0 • ''<ııı ci" hl t.araflığınr cümlenin son kısmı beni yerım· tık zihnimi işgal eden yegane bu kıymetli hastanın da sıhbntı· kendisıne iade edemedim. Doğ • ı . Y"'"'1 .... ır. 
~ !I ~"· 'l'eca,"·· '·en<lini ff"<'n den sıçrattı. Cümle aynen şu: . mesele Gabriel ve Markiz... nin düzeldiğine hükmedeceğim. rusunu söylemek lfızım gelime 1 )' urtto. Ulusun yardım \e çcf'katuıe 

1lL ~ t.tı1'~0sıa,...,-Uze uıhayıncn. ''Bu cribi bir t"rmodinamık. K ı Fakat her halde o cerrahi r •• ü· ben bu yazıları tekrar tekrar de: muhta~ Çocukları 23 NıEan Çocuk 
·~,. tıt~"~ etın~~ıırn hö~·ıe bir den vüc~dun muilyyen isti~~: lerT:%.~=~0e;~t~da u0~.1:fn dahale zavallı genci tamamen falarca okudum bana biraz , .... ~yra;: ve haftasında Sevindırmck 

"1"1 l:-01(\ale \'azt~"<' rnlidnf:ıa mette bir değişiklik gösterdıgı makta olan bu iki facia... kurtarmış ola~k .. Filhakika o rip geldi ise de bir hayli alaka. ı ç n uk Esirg~me Kurumunu yar· 
ll"ıUını.u ~~ nnıhn.fa- müşabade olunmaktadır. Halbu' Bu iki s.;ı.hnc .. ·i rıyıran btiyük nu, güzel hastabakıcısmm ko- landrrdı. dımlannWa kuvvetıencliriJıi&. 
~ndur? ki klasik termodinamikde müva· bir dııvar Yar. Snntrının küeük lunda bahçede dolaşırken bir (Deva ) 
' ll.t ~ 7.etıe veya mukabil istikamette mı var ~1tı0tı.T.Ja..1tı0tı.~ 
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Yugo~ıavya 
haberlerı 

(Ba.ş tarafı l incide) 
Zolrep, 80 (A..A.) - D.ı~.B. a

jansı bildiriyor: 
Hırvatistandıı mukim Almanya 

lı .Almanlar memleketi terke da • 
vet eWlınlşlerdir. Hırvat makam -
lan bu hususta teessür ve teessüf
lerini bild.irmi§lerdir ve hareket 
için Alınan ofislerine ellerinden 
geldiği ka.du vardnn etmektedir
ler. 80 O kadar Almanı hamil ilk 
hus..uil t.r.en bugün ı.at 20 de ha
reket etmiştir. İkinci tren gece 
Yammdan oonra .sa.at ı de kalka
caktır. 

ne1grat, 80 (A.A.) - Ofi: 
Dün Hirva h n a İtalya:n a-

'cyhtarı .nüm yaptlm '.Ştn-. 

Loruıra, ao (A.A.J - Amlra.llık 

dairc8f bu kşam ~ağıdaki tebliği 
neşretır~Ur: 

Akdeıılz do:ııı.nnıası ~kumandanı 

aon yıı.pıln.ı:l bahrl tıareka.t eıması.ıdn 
İngiliz c'.ız:ta.mlarwm ilılı;blr zayiat 
,.e hasara uğramadıklaruıı blldl.rmek 
tedlr. Yalnız tayyarelcrlınlzln bir ka· 
çmdan haber alıoamamıştır. ŞimdJyc 
.ıtadar t.ıı.hakkuk eden neticelere göre 
İtalyan kuvveUerlnden her biri 2\1 
BanUmetJ't'lU: toplarla mUeehhea 

iume, P.ola. ve Za\"n kruvazö•lcrtnln 
ve bUyUk V.ince.mo Gı.utJerU ve Maes.. 
t.'"altı ~troycrJcıinln btttklar.ı azıla

~ılmakta<lır. 
Daba. !azla tafıılllta illt.izar edil· 

.mektcdir. 
.Londrn. 80 (A.A..) - AkdenU.de 

cereyan eden oon •?11% mubıı.rebe!tlnln 
olmdiyo kadar malCm olnn neUeesl 
dahi harbin bldayetl..udcnbcri İtalyan 
veya Alınan filoaw:ıa ka?'§t kazanılan 
aı bUyUk Ul!er ınevr.ıubclıs olduğunu 
gDırter mc r: tedir. 

olls Zagrebtckı !talynn konsotos-
1 ığu öt ünde toplannn nUmnyi§çi· 
erl olaycg, dağrtm~ır. Hiç bir 

vahim hfı.dise vuku bulm~ıştır. 
Rorna., 80 (A.A., - D.N.B. a- Am~Ik dalrcs1n:.n t.ebllğlne göre 

je.ruı bildiriyor: tsnrlp eulldl~i şimdiye 1'.adar teeyyüd 
Son haberlere göre, ttnıyan te- ~de.ıı beş lta un harp geml.slnder. 

baası ve İtalyan gazetecileri Yu- ( Fiume kruHlzörünUn kun·ctı bilhwı&'!. 
gos1avyadan e.yrilına0"8. baPlamq: _ t barUz ctUrllmektedir. lıış3St 1931 
Jardır, de lkmal 0011.e..ı:ı bu gemlnln .s!lr'atı 

Sırpların Wr tcza:bUrab tccrilbeler ~a.sında .'.M,6 mil gibi bU 
Sofya, 30 (A.A.) _ D.N.B. a- ,T'Jk bır rokkcmıı. ballt oımll§tu .A.. 

jansı blldlri31:or: gır sllA.h.ları arıuıuıda 200 mll!metre-
Mariborda Aim4n aleyhta.rı bi.?' 1 k .S top, 100 millmc.tl'eı.ık l.2 top ve 

nfunaylş vukubulmu tur. Te;;ahü· ıs ta."l <i;, bv-a dl ı topu vnrdı. .. -ıor
n.t Sırplar tarofmda ntertip edil- mal .m1.l •ttclıatJ 70.ı Jd~i idi. Fiumo 
m.lştir. Yzcrinde "Almnny,a'' yazı- 10.000 tnıılu.ktu. Bidayette Zara smı· 
lI bü)'Uk bir taş teşhir edllmiş, te- fmı te.,~il eden .dört kruvazörden :im. 
zahilratçtlar bu taşın Uzcrin.e tU- dl yalnız in.,5am lU30 dıı. .ikmal edllm.!ş 
ktirmfu terdir. Tez:ı.bUrat csnasmda olan Gorlz!a :ktıJma.kt.adır. 
kinde lngilterc ile birlikte Alman V.imcenzo Giorbcrti torpido muhrl• 
yaya kar§ı mficadclc ediyoruz iba.. blnln ~ı 193G d.ı. Jkmal edilm1t1 L 
resi bulwıan bey.a.nnameler dağı· Ha.cml 1729 tondu. 120 mllimctrellk 
tılnuştır. dört topu vardı. 

Maç.ek yen lkabineye girecek lda.estr e tor,Pldo muhribi 1449 ton 
Belgı;at, SO (A.A.) - Hırvat hacminde idi ve ayni toplam malik 

k öylü partisi reisi ve Başvekil mu- bulunuyordu. lll34 de ln§a edllml§U. 
avinl Maçek'in salı günü Belgra.da .tn.&tllz gazeteleri del.iz muharebesi 
muvu.sa.tatI beklenmektedir. Mıı. - hakkmdakl yazdtklan yt!.Zllarda Eten 
çek 27 mart hfi.di8<:slnıienberi Bel· deıılz kuvvetlerinin de bu zafere ~ti· 
gratta değildir. rQk ctınış olmalarını bl~a memnu· 

,..<ı.cek tn.srlhan muvafakatini bil n!yeUe kaydediyorlar. 
<lirnı ' olmamnkln beraber, yeni Kruvazör ve torpido muhriplertn. 
kalı!.n ... ye oahsa.n .iştJ.nı.kine §imdi den m1lrekke111taıyan filosu Ywıan 
pren!llp itibarile halledilmiş bir me denizinde Amiral Cwıningham'm filo
selc ol!U'ak bakılmaktadır. Bunun su tııra!mdan muharebeye mecbur 
sebebi 26. B. W39 tarihli Sırp - edilmiştir. lta1yruı gemUer1 1tlyatlan 
Hırvat anlaşmasını partilerl namı- veçhlle da~rım~ olmıı.k1.a lbera.b:?r bun 
na taS<lik etınenrl! ol.an radikr Pr- larda.n bazılarmı muharebeye icbar 
le Sırp demokratların dahi yeni hQ- etmek tnıkAnı ıııum olmuştur. Bu mu· 

..Jrlimete girmi.' olmaland.ır. Ms.çek bı:ırebedcld za~alta.n .evvel 1.talyatıla· 
mevzuubahis anla.şma.nm, rejim rm harbln bidayetindanberi muhıık
değ!şmesi mUnasebetile, yemden kak olarak s torpido muhribi kıı.y
mevzuu balısolnusıtu arzu ediyor- bettıklert bUdlrllml§tl. Bu torpido 
du, Bu hususta kendisine Şubeşiç muhrlpleri §unle.rdır: Espers ••geçen 
<vasJts.sile temlııat verllmi§tir. Haziranda", zetırs (Temmuzda). Cur-

Slnıovf~ eski ,Ba..,veklle bir tatone tipinden bir torpido muhribi 
00\'8.bı (Eylülde), Airoru:ı tipinden iki torpido 

Lonc .... , 80 (A.A.) - Yugos- muhribi (Te§rlnievveldc), Artagllere 
lavyndan gelen haberlere göre, (Teşrtntevvclde), li'ranecslto Nullo ve 
genç tayyareci -subaylar bu mem- diğer bir torpido muhribi (Tc;rlnlev· 
!ektin istihlAs harketinde büyük veldc). 
bir rol oynaml§lardır. Bu subay - Bartoıomco knıvazısrtt geçen Tem· 
lnr hiyanet etmiş olan nazn1a.rI muzda Akdeıılzdo b:ı.tır,dmıştır. En 
t!:vkife ve remıt b!.nala.n işgale me- az 20 İtalyan denizaltısı batml§trr. 
mur edilmişlerdi. Tıı.rantodn.ki İtalyan zayt.ııtI bu za· 

E ki BaşVkil Zvetkoviç tevkif e- )'1a tm hnrlclndedlr. ?ıınlfun olduğu o. 
tlildikten sonrn General Simoviçi zere Taro.ntoda Ca.vour amıfmdan bl:
görmek nnusunu izhar etmiş ve. zırhlı tan::amen kaybcdUınl vaziyete 
kendisine lhtidm ·kimin namma girm!§U. Keza hntırlnrdadır ki, Ta.

ele '1J.w~ lduğunu sormuştur. Gc- rant d:> Cavour smnmda.n d!.ğcr Wr 
neral bu suale Belgrat hUkümet gemi ile Llttorio smıtından da bir 
dr:rbeslnin manaSJm tebarüz etti - zırblı, 2 kruvazör '\'e 2 muavin gemi 
reJı 'u cevabı vcrnJ.~tlr: Sizin hiç ağır hasara uğrnmı§tı. 
bir za..rnnn temsil etmediğinr in- Harbin btdayeUndenbcrl 1talyanta· 
ııanl:ır nammn. n 1 mevcut 6 zırblı:sından 8 ağır ha· 

Mlisutman cemaati reisinin a:ıra uğratlll.3ttr. 20 kruva.USrden 4: ü 
bcyannnmesl batml§, 3 u hasara uğramıştrr. 8 İta'.. 

Bc-l~d, 80 (A.A.) - Yug081avya yan torpido muhribi batrul§ttr. :tt.a!• 
MUslUman Cem:ı-U n::isl Fehim Spa· yanın torpido muhrlbl ve torpido !ilo
ho, dlndaı,ı1arma hitaben bugtın tün su bidayette 70 gemiden mUtqekklldl. 
c&.mllcrdc okunacak ol:ı.n 'Lir !beyan.. Londra., 30 (A.A.) _ AmiraJlık da.. 
nar> l'Yi neşretmiştir. Beyannamede !resi Akclcnlz muharebesi hakkında 
bUbUM ştsyl" derJimektcdlr: ıı§:ığılJakl t.avzl.hi ne~rctn.~Ur: 

"Genç hUkOmdarımızm maniClar h:ı· Muharebeye i!iUrtı.k eı:ıen t.ayyarcle.-
rekeUıı1 öğrenır Ö"'rtnffiez kendlıılne rimlzC:.Jl yalnız l.kl!!lnln dönıncdlğl 
bir telgraf g6ndcrerelc mUalUmanıarm tesblt ~dwnl.§tlr. 
yüksek ve s.:.vglll vatanımt7. Yugos· 

Japon hariciye nazırı 

Roma da 
ıavyaya karşı muhabbetıcr.n! ve sar
sılmaz sndakatlerinl teyit ettim. Bu 
aureUe en sonuncusun kadar genç 
krallarını ve memleketlerlnl seven 
bUtUn MUslUmantarın din b.l.slertne 
tercllnıan oldum.., Bcrlin, 30 ( A.A.) - O. N B. 

Kralın hangi §cralt altında devlet bildiriyor: 
1.şıertnt eline aldığım hatırlatan beyan· Japon Hariciye ,Nnzın M.atnu~ 
namede §Unlr.r n~ve edllme1>tedtr: oka Alınarıyayı zt1 aretinın şpn 

•'Bu aralık bUtUn faaliyetimiz ve I günUnü Pot&iam'ı gcmıeğe haf• 
ça.lışmalarımız Kraım ve meınlek,.Un rdmi§tiı. :Mat.suok'1. bUyUk Frod 
scı etine veccüb etmelidir. Hepi· rikin l 'lrj. önünde eğilmi§ ve 
mlz tarzı bareklmlz1e kral tamfr!ıdan müteal{iben ta:'ihi şehrin sokak 
hUkQmete tevdi edilen ve bUtUn halk !arından geçerek Saruısouci §l • 
smıfl!ırı tarıı.fında.n harareUe ltar§ıla tosunu ve parklarını dolaşmıştır. 
nan ~enin ıtıı.sını kolaylA§tımıalı· Şatonun galerisinde Alm3.11 
JU... Hariciye Nazırı on Ribentrop, 
Beyaımame §U sözler e bltmektedır: Matauoka §e:refine bir kabul res 
"Y~ıısm Kral İkinci P<'trO, 1aşa· mi tertip etmıştir. 

sm sevglli vatanımız Yugoslavya kral· Berlin. 30 ( A.A ,) - M~tsr • 
ııg-ı... ka bugün öğleden sonra Romaya 
Buda~tc. so (A.A.) - Ofl: hareket etıniı=Jtir. Japon nazın 
Be!J:;raddan öğrenildiğine öre Yu· yarın sa~t 18 de RomndG ola.en·:~ 

gos\av Geı:elkurmay rdsl askerl bir tJr. 

beyeUe beraber dilo öğle üzeri Alman ============== 
c çisi Von Hoot"enl ziyaret ederek ~ "': 
aaıı turist bürcw:wıa yapılan taarruz 
ecıtumıda Alman atl'~emlllter muavi· 
• ytızbqı Moser 'e karoı fena muame-
le yapılmq olma.ıımdan dolayı tees· 
stırlennl bildlrml§tir. 

Birinci sınıf köşesi: 

VS KA 
BAHARIN GELDiGtNE TAVŞAN 

DEŞ PEK SEViNDi. ARKADAŞI tLl 
MEGE ÇIKTILAR. BiR MUDDET KIRL 
DOLAŞTILAR. KOYLU ALI DAYINI~ 
ÇEStNE GtRDtLER. BtR DE NE GO 
LER? .. BIR LEGEN DOLUSU MARUL. 
MEN YEMEö E KOYULDULAR O K 
ÇOK YEDiLER Ki, PATLAYINCAYA 
DAR. TAM BU SIRADA BiR SES Dl 
DU. HA BABAM TABANAKUVVET 
KAÇAR MiSi 1 

•• 

HERKES BtLtR Kı , TAVŞAN ÇOK 
KOŞAN BiR HAYVANDIR. ÇUNKU, . 
AY AKLAR KISA ON AY AKLARI 1 
DUR. 

Hayat ve T abiat: rA "' b . . k . ı Kış uykusund nuyanan ga egzmzn çiçe erl ne 0 
hayvanlardan: 

Köstebek 
KıJ ıuykı:aundan uyanan hayvan

lardan biri. de köstebektlr. 
Bu hayvan toprak :ıuu:ar ve 7er 

altında ya.,qar. 
Yer &.llmda. köatebe';ten dalla ko· 

lay y&.§8.yan bir memeli hayvan yok. 
tur. 

Bu!la sebep de ~cudünUn Ost11 siv· 
rl ve sllındlro benzlycn biç1mld!r. Her 
tarafı yu9Y1Jvarlak ve burnu sivridir. 
ön ay .. Itları toprağı kazmak için bir 
kazma vazifesi görecek kadar u ygun
dur. KlJııın ~ dar deliklerde Deri ge· 

Bir gUn ağa be. 
)'im bcııl kıra. g~ 

tUrdti. Kırda bana 
dedi ki: 

- Şu kır oUan· 
nı, çnlıla.rmı gorü· 
yor mw;:.m? Bu 
'kunı siyah -0tlarm 
araamda gtızel renk 
lJ birçok çlgekJ.er 
vardır. Topla da 
güzel bir demet ya. 
palun? Siyah ve 
kuru oUarm ara· 
emda ne güzel çi· 
çekler açarmıo ! .. 

lnaruımadım; fa • 1J gidecek vaziyettedir. 
.Bazı ktmacler kösLebegiv. göıtl 0~ ka.t merak ettim; 

ma.dığım ZQ.Dllilderler. Bu hiç te doğ· çalıların. oUarm a. ' 
..:'!.ıl~~:ııı 

ıı.: 4 .. J1fldfr. Gllzcl Ulylerle örtUlUd.Ur. rumda ~çek toP" 
'l'oprQ.ğı kazarken g!Szlerinl bu .sure~ l.alyJ.aya ba§ladmı. 
lo h w cey4Q korwıur. A. l .. .Ne ıııız.ı ı;l· 

Eı.rıı!.rıa haJ<ma.k istediği zaman ~klcr buldum. Sar.I, ;mor, ~a. pe,m· 
ı;lmsiye.h boncuğa bcnzlyen gözlerini be, kırn:ıu;ı, beyaz ... Nazik yapraklı. 
kıllardan dı:art çıl,uinr. Kulaklan çok eevlmll. .ııe güzel çiçekler! .. Toplııdım, 
ı;abuk i§!Ur. Koku e.ıma duyğu.su da ı topla•l:ın, kw:.k ,kucak topladım. Top 
keskindir. ladıklarmu ağtı.bc)'iıne geUrdim. Afa. 

Yazılı /iade: Tarih Konuları: 

beyim çlçP.klerl renk .renk ayırdt. Blr 
kuca.k daha ı;etl.rmiaUm. 

- Artık bu kadar çiçek yeU:Ir; 
otmdl otur da demet yapalım, dedL 

Scviılç içUıde r.ğabcy1m1n yanına o-

turd;.ur~ Agabe)'im: 
- Snrı, dlyecc,ğtm ur.l 

vereceks!n. Kırmızı c:ıtyecell 
zı bir çiçek vcrcftck51n: deı:: 

Ağ3.beytmin ne dcmdt 
enlamJftım. 

- Peki, peki dedim; ttç 
ile önüne dizdim: 

- Sağdan b1ıinc1 kıI1J1I2 
diye baltJrdrm. Ne yapayım 
QC>k !everim, zaten ):ıfi)I 

kırmttı delil mi 1 
Ağabeyim: 

- Yır. eoldnn blrlncl! de• 
- Beyaz olacak. 
Çiç~cr BU"alaJıdL A,pl 

meye tıa§ladı: 
- Kamızı. beyaz, ınoTı : 

§il, sarı. y~l beyaz, kırını 

yC§ll, mor. 
- Kırmızı, krrmm, ktr!! 

beyaz, 'beyaz, beyaz. 
A~yim gl.ttiltçe o i1' 

söylem~ğe tm;ladı ki, kend 
çalıyorum zonnetüm. 

İlk baha 
Eksik cümleleri 
tamamhyabilir 
mısı niz ? 

Se./çu '{.ilerde 
ilim ve sanat ilerlemeleri 

&ııar OklMlltM' geltr 
K orulardan ylllaıellr 
NaAmder Uıcıe tnce 
Halit ba.flt eıNıı~. 

Bah~lcr sfil•llz ol~ 
Bahar biUbWtık olıDIU 

Hep tlı:dder eoJac.:slô 
Her )er elem 4olaM1' 
BunlAl' gldJnce yamı 
B ll1bUJ nıhu bahal'JO. 

Balt.çeler .-wsUz oı-.r 
Balı.u bWWJ.tlz oı.-ı 

Blzlm Ayhan, kard~lne bilmece 
sordu. Fakat bu bllmeccıer yazılı ifa. 
de dcrs1nde öğretmenin kendilerine 
&OrdUğu b1ç1mdc idi, 

Necll!. uzun uzun dtl§UndU. Bu ek· 
sik cUmlclerl tıunıı.mladL 

D kalım a1z d tamamlayabilecek 
ınislnlz'! 

ı - Bahnr geldi her taraf ... dL 
2 - Sıcak meml .. kcUero glıkıı. •. Ye 

... geldiler, damlarm llltunde - kur
dular. 

3 - Baharda c:ı.ttçll.er ... aürerter. 
4 - Koyıınbr ilkbaharda ... tar. 
)5 - Doğan ÇM§ıcl" ... aldı. Şimdi 

çayrrlaıda l!.ep onunla o~uyor. 

6 - Kış uykusuna yatan ... gibi 
hayvanlar artık uyanarak ce.lıımaya 
ba.şladrlar. 

Tarih derl(lerlnde Selçukllcrln fikir 
ve san'at b:ıyatııuı. nlt bllgllerl öğret· 
mcnlertntz: EiZ!) ~·crml§lerdir. B.r. de 
bugün bllgllerlolzl arttırmak ıÇın bu 
konuyu e le al.dı'k. 7 - ._ atacın evvelA yaprak to· 

murcuklarmı açtılar. Selçukiler zaına.ıınıda .Anndtıluda 

8 - •.. Ağaçlan evveli!. çiçek to- kuvvcW bir tiklr ve snn'st hayatı 

murcuklıı.rmı açtılar. 1 ba.ıılamı,tır. BUyük §chlrlcrde o zamıı-
9 - Kırlarda .... açtılar. Bele k rr· nm okunan olan medreseler o.çıımıt-

mızı, ı::arı .. . Ar;u:md::ı. ne kadt!r ho~ 
du ıııyo-rlı:ı.r. 

10 - İnsanlarda da bir değ{fm«' 

b&§l"·lL Herkes üzerinden -· 1:1kardı 
Yerine ... giydi. 
ıı - Çocuklar otmdl kırlarda ... 

uçuruyorlar. a!zln do ••. var mı! 
12 - Nisanda çocuklann en bUyük 

bayramı olan ... var. O be.yram aynl 
zamanda ... bayrrunıClır. 

tr. YU!u;ck tahsll görmüş olruı Selçuk 
sultnnJarı !ıklr hay Uyle çok yakm· 
d:ın me:gul oluyorlardı. Bilgin ve can. 
atka.rıarı lcoruyortardı. 

Bo.tı TUrkelindc Cen~lz ordularının 
öuUnden kaçan bir çok bilginler ve &a• 
ırter ~ııadoluya g-c'crek yerlC§mlııter 
dl. C) Eamann:ı ı:olt değerll bilglnleı 1 
ve bugün blle 18lmlerinl ffllUğtmlı: 

Muhittin Anılı!, Konyalı Sadreddin, 

MevlAna CııHHcddln Rumt gtbt t.&ıını. 

mı§ tıabıs!ar hep bu ıwrda .A.ıı.adoluda 
Y~ıı.mıııardır. 

Selçuk aarayJarmda rcsmt deVlet 
llııanı .Arapça ve Acemce idi. Bilgin· 
ler de ~.erlerini Acemce yazmıolardır. 
Türk "firleri pek azdı. :Buna da sebep 
o zamanın lisan rnodumm Acemce 
oımumdan Deri geliyordu. 

ıı~aknt halk araamda Dz l'Urk(:e Uer 
Uyor vo zengin bir halk edebiyatı 

meydana gel.yor, halk dlllyle ve öz 
Tilr kçe kelimelerle yazı yazan birçok 
falrler ve mUo vverlcr yetişiyordu. 

Oz:uı denUcn, OğUz halk oalrlerl ~ 
na.doluda dola,ırlar, Kobuz den ilen 
sazlamı çalarak Tilrk kahramanlan 
nm h&.yatlıı.rma ait vücudıı. getfr1lmlt 
~serleri okurlardı. Halk toplulukl8"' 

VAK VA KIN MACE AS 1 

0-

Sevimiı 
kahveal1 
Tnuk bayan gıkııdal' 
Der yumurtam uc sıCJI 
Grt.gıdak, ptgrtıak. 

Bayan Senm kalk ~ 
Hnr ııabah k oyun nıe 

üt barlar ~ 
NAff11 -nnda ~ ordula.rd& ozanı. 

dan ckunan Battal Gasi c 
bile aduıı duyduğunıUZ bll 
o zaman büyük bir UgUJ ne 

TUrk Blzana mnca deleter 
dınln bu dutanta.r Selçuk 
c:a bil~ zevkle oırunurdtl

Anadoluda bundan ın.ad 
derviş 17alrlcr de, T Urkçe lll 
da.na getı rml:ılc.rcllr. 

Sclçukllerde en z!yttde ne 
at miınaı1 olmll§t ur. ıtoı 
Kayseri, Dlvrikt, :Niğde vı 
gibi bUytık şehirlerde caınt 
sclcr. tUrbeler , bn.ntşr, 
mevcuttur. Bunların çok de 
lercllr. 



ARt H SAY F ALAR!NDAN 

Şat ita y ıruı : Verın kalemi, 
un katlıne fermanı şer.f yazayım 

~ - Y.'\KtT MART 1941 

bo~ıllında 
Viy"na b harp devam 
hiıa. . 0Zocrunluğu • 

et, harr.lnıeıni§ti. t . 
İçin ın, ta.ferle ne. 
ede sadrazam Ali 

t 4U ~ talinıatı ver _ 
idi ~a, kendi =~vk 
~~ 1/Vkiıni kuv

Yorıı ın bir d~ise 
Sacı u. 

•orun:~tnın kımııd~· 
~aı AI llrektte geç. 

Yazan : Niycui A hmet 
- Onun sarayda ka.Jmanwn 

13.zQ:ndır. Kurnaz ağa, bir yolu. 
nu bulup gene kendisini affetti. 
rebilir. O vakıt halimiz yaman -
dır. Ne yapıp yapmalı, ağayı 
saraydan çıkarm3'ı ve sar· ya 
bir tezkere yazdı, Bir de araba 
gönderdi. 

lkincı Ahmet, müdahalenin 
bukadarın:ı fena halde sinirleı.• 

.Milli Küme maçlarına 
dün baş landı 

t 1 Paşa, daha 
e~ 1 Kııı~rağasına 

lC~cı· e. a Şeyhisli.ı.101 
llıak lStediği ada.rm 
~ <t.nıına getirdi. 
ilecekt·ettiği fetvayı 

mişti. 
- ~ın bana Ali Pa.§ayı .. 

diye bağırdı. 
Ali Paşa, biraz sonra paditi(l. 

hm huzurund=ı idi. Vezir, ilk 
bakışta bir fırtınanın kopacağ:. 
nı ar:laroıştı. Önlemek için mu. 
havererun başlam"'8ıru bekledi . 

islanbulda: Fenerbahçe Garatasarava 1-0 
galip, Beş:ktas·· istanbulsoor 1-1 berabere 
Ankarada: H arbiye Gençlere 3 - 2, 
·Demirspor Maskespora 1- O galip 

.Aı.~- ı. 
::"'!net Ali 

a~ ~1 Paşanın bir 
e)t Isti6 ıu anlıyor o 
kıtıar~~rdu. Fakat A: 

ı i gasını da elde 
~ın her azıl bah

kap:ı ... Padi§ahın a • 
---~....,uYor: 

tı' 
O, el~ hata etmiş 
lef den gek!ni ya. 

haık e~ hazırlanıyor. 
enden bil~cck, 

lbııll nı·· 
~Q.kltğınıu d.arUssuade 
eı- bıutıak edıyor, diye. 
~ela k- ~ azletmeı> 

~nı azlet. Son, 

Padişah: 
- Baka Paşa.. diye söze baş

ladı. Ben sana sefer i§lerini tıi• 
maınla, serhadde git diye kaç 
defa. te"bih ettim. Hiçbirini yap. 
madın. Şimdi de benim harem iş 
lerime el uzatıyorsun. Hizmetirr • Haftalarca dedikodusu ıür~n 
de kullandığım adamlarımı ~b.

1 
ınllli küme maçlarına nihayet dün 

ren dışan atmağa cesaret edı - lstanbul ve Ankarada b~lanJJUi· 
yorsun. tır. şebrlınir.de yapıl8.'! müaa?ua· 

Ali ?aşa, rCk\lne~ vı. safiyetlf': larda Fenerbahçe ezelı rakı~ı Ga
- Padiş3.hnn. dedi. Bir yan • ıatasarayı 1-0 yenmiş ve. bilh&S: 

Jışlık var. Ben böyle bir §eY yap I sa milli kUmeye alınmak isteıımi· 
madım. . yen genç lstaubulapor takanı d.a 

- Arabayı sen gö:ıdemıedın 

1 

lstanbul gampiyonu Be§lkt.aşla gli· 
mi ? zel bir oyundan B<>nra 1-1 bera-

- Hayır padişahım... bere kalmıştır. ~u ka:a:~a~ 
- Ya buvunıl.:u da mı ya. sekis bini aşan bır seyi 81 

landır? ' · önünde Fenerba.hçe stadında ya-
Ali Paşa işte buna cevap ve. I prlmIRtır. . An 

remiyordu. An'karada da Harbye ıdman. . -
İkinci Ahmet yerinden doğ • 1 kara şa.mp.iyonu Gençl.erbirllğindao 

ru.du: 3-2 FAıki§ehir Demınpor ıı· 
- Verin möhrü Rerifimi. Sen 1 maske spora 1-0 galip gelm! 

bu sadrın ehli değilsin.. diye _ıe_rd_tr_: -----:-:--:-:-=---
ha.yk~ı. nefyetmenin onun için kafi ce7.a ( 

Al\ Paşa bozulmuştu. olduğunu söyl~i. . r 

- Ferman hünkarnnın .. diye Bunun Uzenne Alı Paf;a}~ J 
boynunu bUktU. MUhrU çıkanp sordu: . ? ı 
uzatmıştı. - Nereye nefyedeyım · . 

Fakat padişah bir türlü ; · - .R1Jla!1IZ olursa hacoe gıt -
detini teskin edemiyordu: mek ısterım. . 

_ Kalem verin, dedi. Çabu:: - Mel'un .. hacce gitmek mü•• 
k~em verin. katline fermatlı ' • 1Uman1~ m:rs~:· se~~osa 
rıf yazayım · Rodoaa Y "'""""6' . 
Kızlara~ı bir iki adnn yak. MUthi§. vezir, b6tün ikbalın 

ı u: . mahvetmıs ve Rodos yolunu tut 
af_ Padişahım, dedi. Bir ihti • mu§tu. Arkasından: ,,. 

r kulundur. kuş k8dar canı - Arabucr gidiyor.. d~r! . 
:r Bir ere 

0

nefyedfn. dı. Saraya araba gönderdıff ıç•r 

Maçların tafsllAtmı sıra8lle veri· 
yoruz: 

tat.spor 1 - Be,iktaı 1 
Bu mlisaba milli kümenin l.stan

bulda birinci maçı idi. Hakem Şa. 
zi Tezcan. Son dörtler.kupası maç· 
larmda oldukça iyi netice alan 
lııtanbulsporlularm bu ilk milli 
küme maçında, geçen hafta Fe· 
nerbahçeyi 7-1 mağlCıp eden ls
tanbul şampiyonu kareısında ne 
netice alacağı merakla bekleni . 
yordu. Nihayet takmıla'r su.hada 
§11 kadrolarla yer aldılar: 

İstanbulspor: 
Nevzat - Sefer, Hayri - Mu

zaffer, Tank, CelAl - lsmet, Sil· 

leyman, Mükerrem, Cihat, Kadir. 
Beşikta.,: 

Mehmet Ali - Yavuz, Feyzi -
Memduh, Halil, Rifat - Hayri, 
Hakkı, ŞaJdr, Şeref, ŞUkrU. 

Oyuna İstanbulsporlulnrın sağ
dan ınkişaf eden b r akmı ile bn§· 
landı. Beşiktaş muavin hatbndıı 
kesilen bu akından sonra oyun 
mUtevnzin bir cereyan aldı. Bir 
kaç dakika so~ra da lstanbulspor
lular nisbl bir hfıklrniyet tes!s et
ti. Fakat tecrUbesizli.klerl yUzUn 
den bir çok fırsat kaçrrryorlar. Bu 
arada Miikenemln nifis bir şütUnU 
Melunet All de avnı nPfasette bir 
plonjonla defettl 1stanbulsporlu 

Kızlara~sı daha bir bay!i bir de arabaCJ llkabı kuanmır. 
yalvardı. Ad

3
tet göstermeainı, tı. NIY_A_z_l_A_H_M_E_'l ___ ea_ıa_t_as_ana._ıı_._F_e_ner __ k_a_raı_~ __ m_aawta ___ N_acı_·_a_o_l_7>esı_._nde_ .. _. _ 

~S!ff1ii4 ı n 
) Jl§JyorlardL Fakat mUtemadıyen 

( B~ tarafı dlJ.nkü savam.ad& tekrar edilen bu IÖzlP.re ide~ .ıi. 
''Oğlum boynuma sarıl.dı~tan nirleniyordum._ Za":-.llı ~~ 

sonra çıkıp gitti. O gıttıkten hakkında ise bı~ız ne ağır ~- =: 
sonra elbiselerini sakladım. Ger· ler işitiyordum: ' O .ne_ azılı --~ 
çı bu elbiselerin üzerinde lek~ t il, ne korkunç bir ifrıtmiş. 3ı· 
yoktu. "Fakat erkek elbiselerı çare ihtiyara nasıl . kT11ıı d~ 
lekeciye verilir, yıkanmaz. 3u pmctanla başmt ~.ış. Halbukı 
elbieeleri niçın ~mız.?" der oğlum o adamı bır çılgınlık da· 
lerse ne cevap verebıJirdim. O. kika.ınnda vurmu§tu her hal~e: 
nun için gece bu elbiseleri beh~ Bir canavar gibi b~et edı~ı 
nin bir köşesine gömdüm. de bundan ileri gelm~ştlr. B~ fı. 

"O gün kimseyi görmedim. er kir bana o kadar dogru geh~r 
tesi sabah ıki poliıı gelerek oflu· du ki oğlumun avukat~ da &1..J· 
mu sordu, arkalarmdan müddei· ıemekte tereddüt ~tmedın_ı. . ~
umumt damladı. Her yeri aradı. kat awkat s6ylediklerimı dinle· 
bir şey bulamadı. Ben oğlum~ nüyordu ki ... 
birkaç gündenberi eve gelmedi- "Galiba bu avu.k!-tı tut~uğuma 
ğini söyledim. Onlara cevap ve- biç de iyi etmemıgım. tçtımadan 
rirken ne kadar sakin olduğumu içtimaa koprl. çok davası olmı. 
görseniz muhakkak şaşınrdmıZ yan. mütemadiyen güzel kıvır 
Her vakit komşu kadınlarla ko· çık saka.Iiyle uzun boylu. e8l!1e~ 
nuşurken bile sıkılırdım; nuıl bir delikanlıydı bu adam •. AgU: 

ayaklarına ka olup da memurlara bu kada: ~4- ceza salonunda oğlum~ m~~aa 
. bu 1 best ve sakin cevaplar venşın: ederken ona kızdım. ~tenş w -ap 

~yJ;tPttğın, dedi. ben de ı::aştım. Galiba i§ b~ maktan. reise, mUddeıum'?°,iY~ 
ıı.ı~eliy0r r bU. liıı.riçten dilşilnce insan her şeyi yapabilı- iltifat etmekten baş.ka bır !ite: 
lb""'..llıUti ' 8enJ.n harem yor. dUşiinmUyor. ~ellketımiz umu 
~ Qlett:kuyor ve biz. 1 "Neticenin iyi olacaŞmı. umu- runda bile değil... 

1
• 

l'or,u11 } • • Buna sen yordum. Ort.::.da Hannyi ıtham ''Bu davanın en acı . ~~~ 
ı~ l'alatid Onun bUtUn edecek bir delil yoktu .• Sor.ta jilr' hususi oda?8 çede~~~z da-

ti~"'lletn1 . 1:· I<inıse t • çocuğum uzun zaman lçın menı- salonda neticevı t;ıekl . 1 • 

~Ye blf11Yerncz, çUn. lekete de dönmiyecekti. ~at kikalar oldu. M~b~'?r1:1~fü.·· 
ıuı hal' fenalık y r. insanın alnına bir kere yazı ~~ risi :iiiri odasına btr am 

~~tıin §ka ~beplerı bir daha bozulmuyor. Oğlum ik~ dil. nııaan çıkt!ğı ~m~ a~~f;; 
" Padı.şa~lığın gün onra tekrar !:asa.baya c.on ıan1 bir ı,ev sövledı. vu 
1 cc dü, za.vallı cocuk bu meşwn .• ta· d dönüp ~na baktılar. .. 

geleni 8~U~tu. Ağzına dınm cazibesinden bir tUrlU KUr ''Nihavet kararı ?1<1~mak~ze~ 
~ ~0Y1~Yordu. tulam1yordu. Çok sessiz. çok çe. oğlumu salona getırdıler. d"~ rı 

er-ıer. ıittikler_ini ya.. kingen bir çocuk olan ya~ karan göziln~ kırpma~a'.!1 ~ 
Ilı ~~'Utı, unu hıç dil - kadınia tamı;tıktan sonra J:ıç ~ di. Sonra bent arıyor .21bı e ~ 
~· · Buna aklın ~eyden pervası olmn:an bır ·~ na baktı. daha son~ ~anda~~ 
clo~ 1 san olmuştu. Sevd.ıği k4. döndü. önünden çek.ıhr~en 01. 

'Qıtine 1 ~Y!ıiYordu. sokakta olsun görebtlf!lek ~~ ketini çık9:rdı ve hıç bır şey 
~ u. ~ kkıncı Ahmet diyle tekrar şehre gelmış. evının mamış gibı salondan çıktı. d' w• 

a'lı@ı:d at p.:1-dişah etrafında dolaşnuya başlanıı§. ''Avukata o~lumun sey !gı 
e11; Stra a kalrnıştı. çocuklar görmUı:ıler. polise .~'aber kadmd~n hic baheetmemıırtn • 

81 Pad~şaha vermicıler. iki polis ya.vruIJlU l..e- zatıon Hanri bana o ka~mmtt':J. tr ' • . . mın e ır· • <:ek • lip vakalam~. w dmı anmamak ıçın ~: 
'ıletrn 'ıc ~ıye hay •. ·.. "Etrafımdaki insanlar ıi0ı? mişti Bu ksdmt ta:biı sevem:-
~lan~r ı terken dJ su bana cok iyi muamelE' ~ttıler. .dim. İne bir kabahati olma:a. n: 
h..tı. otrn d~n. Seııin Bu işi tıeJki de insanhkl11.rıYle ·: le başımıza bu belft ,onun yuzU 
~ı gen~d-ını biliyl• tihar etmek için yapıyf)rlar, t1· den ~elmiı:ıti. ~nr-ı oj!Jum h4 t>· 

Ben rnecbur na ''böyle soysuz bir evlat ve !ş ~ıince bir ıi"fa bile aramaVJP 
~ara.. tirdiğin için UzUJme. senin l?u · J· :nnamıııdr. Vakıa evli bir ka· 

clu ~~~.ı. azlet • tl' kabahatin: yok". kab:hn~ dın olduğl! i~in kendi b8şml nftre 
·• '-'U, ciimlcteric t~nı teEellı .!tnı.ye Y-

Son z iyaret 
Yazan: Triatan Bernar Çevıren: Muz.aller Eaen 
yakmaktan korkardı. Fa.kat ;:a
vallı yavrum mütemadiyen ~n. 
dan bahsediyor. Ve göremed!ği 
için çok üzülilyordu. Ona "yav 
rum, sakın onun kusuruna bak· 
ma. Gelememekte haklıdır.'' de
mek istıyordum. 

''Bana Fanni'dep daha az e
hemmiyet vermesini adeta kıs. 
kanıyordum. Vakıa "evlA.tlar hep 
böyledir" diyerek kendimi tesel· 
!iye çalışıyordum. Fakat içim· 
deki ateş bununla sönmUyordu 
ki .... 

"Avukat oğlumun affmı iste
mek için Parlat gitti. Onun bu 
hareketini beğenenler çok oldu. 
Fakat ~..n. a,rıılrPtm bu işi AI· 
lah nzası için yaptığına inanan
lardan' değilim. O bir takım te· 
§ebbUslerle kendini göstermek .ve 
cumhurrei,iyle konuşmak ieti -
yordu. Tabif bu yolculuk biç bir 
netice vermedi.'' 

- O gtinlerde ne kadar Uzül
dUnüz kimbilir? 

- O günleri hafızamdan kazı· 
mak istiyorum madam. Ma!l~a. 
fih hazan biç ıstırap çekmedıg11-., 
hatta dilşUnmdeiğim zam~ar 
da oldu. Akşamlan gelen mıaa· 
firlerle beraber oturuyor. dav~
dan ve başka şeylerden babse?ı· 
yorduk. Onlara sıcak şarap ı~· , ram ediyordum. lçerimde garıp 
bir his vardı. Baz.cm biç bir ~Y 
olmamış da ben rllya görUyonım 
sanıyorum. 

"Sonra bir akşam "vakit yak. 
taşıyor." dedim ve . yatağımda 
titredim. Bu anda hır karar ver 
miştim. O igin hangi sabah ?la· 
cağını evvelden öğrenecektmı 
Vakıa o. gecem çok korkunç o
lacaktı ama, hiç olmazsa her ak
şam y::.tarken ''acaba y~rın uy8: 
nmca ne işiteceğim" dıye kork 
maktan kurtulac-s.ktım. 

"Her ğün ortalık ~ararırken 
istasyona gidiyor. Pansten "g~l~ 
yolcuları bekliyordum. Bö~ ı: .. e 
bir akşam celladın iki muavmıy: 
le trenden çıktı~ ıgördü.m. <?n 
rardcsUlerle melon şapkalar gıy-

mişlerdi. Bir takım çuval bezle· 
rine sarılın~ aletleri bir arabaya 
yUklettiler. Akşamın yedisı idı. 
Hanriyi bir gün evvel sabahleyin 
görmU§tUm. Iki gün sonra tek. 
rar görecektim. Fakat ...... 

.. Yavrucuğumu son bir defa 
öpmeden bırakamazdım. 

"Rastgele hapishaneye giril • 
mediğini biliyordum. Fakat .aş 
gardiyan Mösyö Bölö'yü tanı· 
yordum. Belki vıerhamet eder 
de izin verir diye ona gıttim. 
Başgardiyanın yemek od~ma 
girdiğim zaman masasının üze
rinde bir tabak patates salataJ. 
gördüm. Bu münasebetsiz şey de 
nereden hatımnda kalmış bi. • 
mem ki.. G~rdiyan karısı ve ço. 
cuklariyle beraber yemek yiyor 
du. Girdim ve bir şey söylemeden 
ağla.mıya başladım. Yarın sabah 
olacak şeyi o .:ia biliyordu, her 
halde. ÇUnkU bana niçin ağladı· 
ğımı sormQ.dı. 
"- Mösyö Bölo, onu görmek 

istiyorum. 
"- lmkAnsız madam. 
''Fakat. beni o kadar bitkin Ye 

mmtarip gördU ki acıdı. Hapis
haneyi teftiş ederken beni de ya· 
nına alacağını, oifüımu bir sani. 
ye pencereden görUp öpebilcce· 
ğimi söyledi. Beraber koridorla· 
ra gird;m. Burası çok eski bir 
hapishane idi. Gece burada daha 
karanlık. koridorların köe?1erin· 
de lambalar ancak s~iJf>nilivor. 

''Mösyö Bölo sadece d&ıeme 
leri aydınlatan feııerini elinde tu. 
tuyor. 

''İkinci kat.:ı. cıktık ve bir kapı 
i1nünde durduk. 

"Bas'?Brdiyan: 
"- Ol'tlunuz burada dedi. .rn · 

umm deliPinden önüniiz. 
"Sonra vavaı:v•a seı:.ılendi: 
;,_ Hanri ... Birisi geldi.. Sizi 

~ÖrM"l\ ;::ıtivor. 
"O vakit 1rnnmm deliğinde bir 

göll?'e hissettim. 
''OJ1ı1m. alı-ak hir sesle: 
.. _ Sen misin Fanni ?dedi. 

(Devamı 6 1ncıda) 

Jar mütemadiyen hücumda, Çok can 
lı ve enerjik oynuyorlar. Fakat 
MchnıetAlirun tedaklr oyWıu gol 
;}'apmalanna mani oluyoı-. Buna 
mukabil Beşiktqlılann hf'tı a
ma.nld canlı ve açık oyunlarm:ian 
eser yok. Bunda 1stanbuJspo,. mtı. 
dafaasmm da çok tesiri oluyor. A
ra sıra pa.rlıyan Bqiktag hücum
lan bu enerjik mUdafaa katlımıı
da eriyor. Nihayet • 43 ilncll daki
kada soldan inkişaf eden bir Be _ 
§Ikla§ akmmda 5erefte.1 l erinde 
b1r pas alan lidkkı: sağ aaviyeyi 
bulan sıkı bir §litle taktmm•n ve. 
gine golilnU attı ve biraz sonra' da 
birine ıdevre bu şekilde ı--o Bt.
ı:ilttq lehine neticelendi. 

İkinci devre: 
Bu devreye _çıkıldığı zaman ı. 

tnnbulsporlular taktm teşkilinde 
birinci devrede yaptıkları isabet· 
s zllğ.i dUzeltmişler, Radiri sağ a.. 
c;rğa ve iyi bir eol açık oyuncuau 
olan 1smcti de her zamanki yeri
ne koymuglar. 

Oyuna yine Be§iktqın canlı bir 
akını ile başlandı. Herkes Beşikta 
ııuı birinci devredeki oyununu u
nı.tturacak şekilde bq<ıladr"ı bu 
ikinci devrede muhakkak galip ge
leceğini tahmin edlvordu. Fakat 
siyah · beyazlılar be~ dak1ka son
ra yine bcmıldulai' ve İataaınıl
&Porlular yavq yavns Bef;lktaş nı
sıf ıahasma yerleştiler. Fakat &
nündeki müdafilerin, berbat oyu. 
nuna mukabil Mehmet Allnln fe
daklr oyunu ve tecrUbealsliklert 
netice almalanna mani oluyor. Bu 
arada Mükerrem bir kaç defa b.. 
leci ile kargı ka~ıya kaldı ille de 
çektiği §iltler bir türlU Jtaleyi tut
muyor. 

Nihayet 37 inci dakikada MWrer· 
remln çektiğ §Ut Mehmet Aliye 
çarparak geri geldi. Yet.iten su _ 
leyman kafa ile topu Beşiktq al· 
lanna takarak beraberliği temtıı 
etti. Bu gol san - sfyahlılan btıe
bütUn harekete getirdi, Buna mu
kabil Beşiktaşlılar da son p~ 
le galibiyet golü peşinde kOIJID&fa 
başladılar. Fakat ikt taraf da aol 
çıkaramadı ve mUsabaka da bu 
şek1lde 1-1 beraberlikle neUce
lendi. 

F enerbahçe 1 - G.S. O 
Sıra günün bu en mtuüm macı

na geldiği zaman aeyrcllerde he
yecan azami haddini bulmllfta. 
Nihayet sürekli alkqlar araamda 
çıkan taknnlar sa.hada FJ ıekilde 
yC'r aldılar: 

Fenerbahçe: 
Cihat - Cemal, Lebip - Ö

mer, Zeynel, Fikret - KUçWr 1"Ut 
ret. Naci, Naim, Niyazi, RebJt 

Galatasaray: 
Saim _: Fanık. Salim - Mua, 

Enver. Halil - Barbaros, Muta
fa. Nlno, Eşfak Mehmet Ali. 

Hakem.Ahmet Adem Göğdüa. 
Oyuna Galatasaraym merkezden 

inklımf eden bir hUcumu ile baf
lan'f ı İlk dakikalarda her iki takım 
da birflıirlPrıni dener VR•"vette oy
nw·o,.ın.. ().,.,,, İC'in ovun ~urgun 

Vl' zevksiz oluvor. Beı<inci dakika· 
dan itibaren Fenerliler da.ha ağır 
bnsm .. ~q ve G0lııtasaray kaleılni 
t"'"'ırllde bacılndrlar. 

FenPrHlerin bilhassıı sa~d&.n in
kiş:ıf eden akınları tehlikeli olu· 
yor. Gnlatasarav sair hafı J-T.,Jilir 
aksaması da kli,.lik Fikretin işini 
kolavleııtmvor. Bu arada Fener 
rnııhııclmlerl müteaddit fT.:-SAtlar 
vakalıtrlıkhn halde istifade ede
me~ilı>r Biraz eonra soldan inkişaf 
eden bir ~nlııtn~ıırav hllcrmaındı:. 

Mehm"t Alinin FÜtU kale dlr&in 
drşın~ ~ .. rparak gerl geldi. Topa 
yetişen Esfnk sıkı bir şiltle lopu 
knleve soktn icıp ile> tonun ilk dire· 
ğc çıırprıımd" n•mfa $!'lttlff müşa
vereden sonra anlR§tldığmdan hıı· 
kem gol vermedi . 

(Utfe-rı saı:ftnn r..,~rinl%) 



8 - VAKiT sı IAR'l 19:11 

D ··nkü Spor hareketleri 
Biraz sonro. oyun mütevazin 

bir şekil aldı. İki tnrn.f da karşı
lıklı akınlnrla tıiribirlerini tehdit 
E'dıyorlar. Bu arada Niyazi ile Na
Jm ıki mUbım fmınt ka<'n nıln.r. Bır 
Galatasaray akınında da Eşfak yıı 
kın bir mesafeden topu Cilrndm e
line ntarnk muhakkak bir gol fıı· 
atı kaçııdı. 

Fen"rlill'ı kısa paslarla O) nuyor-
1 r, buna mukabıl Galatasaıaylıbr 
da gfı.h FC'n rin oyununa kapılarak 
güh havadan oynıyaı ak istıkrnrsız 
hır U'mpo tutturdular. 

Niha) et 37 incı dakıkada Fener 
hine bir fnvul oldu. ÖmC'ıin Çl'k

tıgi frikik Naime çarparak kale 
J gıtti is d diı kten geri gC'l
di. Topa ,,1ı.'}C>n Taci t krnr sıkı 
hır vuru la topu Galatas ray ağla
rına t k'lrak takımının galibiyet 
ayxsır rıırnrdı. V < biıinci devı r 

d bu ~ckild ne tır dC'ğikmcd n 
1 O F ner "he: il'hine bitti. 

ildnd den~: 
lkinci iPvrE ~ e Fc nerlılC'r ag-

11n sürntli hır hucumla ba !adılar. 
G ılatn ar ) müdafaasında kt silen 
tu hücum d h l soldan mukabt'le 

ordü. D~kikalnr ıll'rlcdikçc oyu -
nun sUratl ndi~ gorUlürnr. İki 
taraf da topu ayakl .. ı md:ı tutmıya
r ık durdurtmadan oynuyorlar. Bu 
k'lrşılıklr akınlar zam n zurnan hPr 
ıki tnkmı.ı da t hlikeli bir ,·azi) e
t soku\:or. Onuncu dakikadan 
ıttbarcn Fen1>rlilcı· tPkrnr a/hr bas· 
mavn b:ı ladılnr. Bilhassa Ömerle> 
ook iyi anl~an :KUçlik Fikret Nai
mın de vardımı ile Galr tasaray ka
lesine mütemadivcn tC'hlike yara 
tcyorla'!'. Ara sıra Galatasaraylıla
ı m d ı Fcnrr kalPsine indikleri gö
rülliyorsa d:ı ncticP nlnnuyorlar. 
Yırminci dnkıkadan sonra Galata-

raylılar hafif bır iistlinlük kurdu
lar, fakat n€'ticeyi değiRtiı cmedile-r 
ve müsabaka da böyl€'ce Nuchıin 
':ıptığı bir tek golle v<J Fenerbalı· 

nin 1--0 galibiyetile bitti. 
--0--

izmitte gençlik klüpleri 
faaliyete geçti 

17.mıt, Hususi) - Akyeı.il, İd
n yurdu v a vcılrk klüpleri genç 

1 k k!UbUne iltihak etmiş ve faali
) U rine nihayet vcrml-,lcrdir. 
G nc;llk k!übünün küşat resmi lıü-
5' • merasimle yapılmıştır. 

ı 1 rasimıio valimiz, Tümen ko
mutarı ve maarif mfidürUmtizle bir 
-' güzide zevat bulunmuştur. 

\ ali Zlya Tekeli bir nutuk söyli
yrrck gPndik khlbünün açılışın
daki mak at ve g'lyelorl veciz bir 
ş kilde iı:nh ctmi tir. Klüp reisliği
M maruf gür şc;i Seyfi Cenab ge
tirJlmı tır. 

--0-

lkinci küme terfi 
maçları 

lkınci küme klüplcri arasındn 
' mir akta olan terfi maçlarına 
dtin Şeref stodmda d<'vnm cdilmis 
ve Davutpaşa İle Alemdar takım
ları karşılasmışlardır. 

Çok sıkı cPreynn eden maçm ilk 

lkinci haftayımda da aynı SL• 

kilini muhafaza eden bu oyunda 
son dakikalarda Eskişehırliler, 
rakip kalecınin hatalı bir çıkıRın 
dan istifade ederek bir sayı yap
mışlar ve ma<; da bu suretle J<Jş. 
kişehırlilcrin l-0 galibiyctik 
sona ermiştir. 

--<>
Hı\rbiye 3 - Gençler 2 
Günün ıkinci ve buyuk bır a. 

Jaka ıle beklenen kaı ,ılaRm .. sı 
G('Jıçler Bırhği ıle Hm bıye ld
manyurdu arasında yapılan maç 
olmuştur. 

Bu k~rı-.ılaşmuyı Haı biye .d • 
manyurdu 3-2 kazanmıştır. 

Daha ilk anlaıdan ıtıbarcn 
seri bir cer<'yan almış olan oyun, 
knrnılıklı akınlarla 15 inci daki
kaya kadar mütevazin ı:ıeklinı 
muhafaza etmiş fakat 15 inci da 
kıkada bu llluvazcne Haı biye ld. 
manyurdunun lehine olarak de. 
ğişmiştir. Ani bir akın esnasın
da Gençler müdafaasııım hatalı 
bir müdahalesine hak •m f~vul 
cezası tertip etmiştir. I<1·ikiktt.:n 
gelen topu Gençler kalecisi tut• 
tuğu halde elinden kaçırmış ve 
bu fırsattaıı istifade eden Har -
b ye muhacimi de takımına ıl 1c 
sayıyı k-3.ydetmeğe muvaffak ol. 
muştur. Bundan sonra hakimi • 
yı'ti ellerine alan Harbiyeliler a
ğır basmağa başlamıslardır. Fa• 
kat bu baskı uzun stirmemiştir. 
Gençler kendilerini derhal topar 
laınışlar ve seri akınlarla Harbi
ye ldmanyurdu kalesini tehdide 
başlamışlardır. 1 Iaft.;ı,yım, 1-0 
vaziyette bir değişiklik olmadan 
sona ermiştir. 

Naci Sungur, ikiılC'ılıği :J ""alıbi
yct 2 mağlfıbiyctlc Aıık~ Esk. 
Ki. den Res:at l.nanlı, üçünclılu6Ü 
3 galibiyet 2 mağlubiyetle Hukuk 
Fakültesinden Sait 'l'aylu. 

Epede: Bırinciliğı 5 galib Ht. 
l mağlubi) etle A. E. K. d n Zıh. 
ni Erensoy, ikinciliği 5 galıbiyet 
1 m3Slubiyetle A. E. K. den Mus 
lafa Önderer. ücüncülüğü 4 gu. 
libiyet 2 mağlubiyetle A. g. K. 
den Naci Suıı.o<>ur. 

Kılıçda: Birinciliği 5 galibiyet 
le A. E. K. den Naci 8ungur, i
kinciliği 3 galibiyet 2 mağlfıl.- • 
yctlc A. E. K. dl'n Zihni Eren
soy, ücüncüluğü a gahbiyd 2 
ma~lubiyetle> A. E. K. den fu<-. 
tafa Önderl'r kannmı laı ı . 
:\lüsabakalarm hıtamında kaza. 
nanlara madly~lar vcrilnu ti •. 

-0--

lzm r e~ i 
Müsaba 1a 

Takım tasnifinde İstan
. bul, ferdi tasnifinde 
Ankara birinci oldular 

Ko unun fLrdı n< Uc ı ri unl r ır 

l - Mustafa Kııplan <Ankara) 21 
O. 32 S 2/5, 2 - Rız ı M krmt (İ.e
tanbul) 24. D. 3G S. 4 ı, ô - Arlruı 

(İstanbul) 24 D. 58 S 2 5, 4 HU.. 
scyin (İstanbul) 24 l>. u9 S. 1 5 
5 - Eşre! ( lstımbul) 25 D. ı H. 
6 - A!i ctzmır) 25 D. 51 S. dC' 

Talum ltıbarlll': 
l - lstan O pu::ınla, 2 - KQ 

2S puanla., 3 - Ankara 29 pu 1 
4 - lstnnbul (BJ takımı 61 puanı , 
5 - Ank ıa (B) takımı 71 punnla 
6 - Malstya 91 puan! ı. 

• • 
Adana, SO (A. \.) - lnonU kır ko· 

~usu btıgün Ad:ın d:ı prk bUyUl;: alA· 
kayla ynpıh.J, Saat 10 da blilg binası 

önünden ha ket cd n mUkcllc.f ld· 
mancılnrm ~ısı 2:>2 idi. Bırlncıd ıı 

15 inciye k lnr derece al nlnra mU.. 

küfatlnr \'c.rllmlştır. 

--o
Şehrimizde yapılan 

lnönü koşusu 
BUyiık 1nt>nu ko usu dLln mu..aufa 

klyctıc yapılmı§tır. Bu ko uya. böl 
mizc m nsup klUp, m kt p VL mllkel· 
lefler fattro.k ctmiştır. 
Koşuya iştirak eden musabı! tarın 

adcdı 375 f Kuleli nskc.rt J <.'Slnc m n-

İkinci haftayımda Gençler Bir 
liği daha enerjik bir oyunla mu. 
cadeleye başlamışlar ve kombi -
ne bir oyundan sonra 5 inci da
kikada beraberliği temine mu • 
vaffak olmuşlardır. Rakibinden 
daha enerjik bir oyun çıkarma 
ğa. muvaffak olan Gençler .Bir. 
liği takımı 25 inci dakikada 2-1 
galip vaziyete geçmiştir. Fakat1 
rnağlfıbiyetten kurtulrruık nznıı 
ile çalışan Harbiyeliler 30 uncu 
dakik~a hiç beklenilmiyen bir 
anda sağaçıklarmm güzel bir 'i 
tü ile 2-2 beraberliği temin cL 
mişlerdir. Bir sürpriz karşısın -
da bocalamağa baçlıyan Gendv 
rin a.nlaşamamazlığmdan istifa
de eden Harbiyeliler bir dakika 
sonra 3 üncü sayılarını da )a-. 
makta güçlük çelm1emişlerdir. 
Oyunun bundan sonraki safhası 
Harbiyenin müd3.faa taktiği ve 
Gençlerin de mağlubiyetten kur. 
tulmak gayretile geçmiştir. Fa
ko.t neticede bir değişiklik ol • 
manıış Harbiye Jdmanyurdu 3-2 
galip gelmiştir. sup olmrık Uzcrc 7&5 kişi lal. 

--<>-
Ankara bisiklet yarışı 
Atıkarcr, SO (il.A.) - Bugün 

Ankara<la idma.n mahiyetinde 
olmak üzere 20 kilometrelik bir 
bisiklet yarışı yapılmıştır. Tay. 

Mücahakalarda f<ırı.ll blnncllik ta-
kını birinclUboi, \C birlnclnın muv sa 
!atından itibaren geçen G dakılm z r· 
fmdn ml\sııbakayı en çok atı t. bıtı... 

ren teşekkUl narazı itlbrıre alınneaktı 

Kosunun teknik n Uc 1 rı şunlar-

Son ziyaret 
(Bas tawfı 5 inci<Jc) 

'·Karanlıkta yüzünü başıma 
yaklaştrdr. Saclarımı optü." 

- Zavnlh Madam Lcon ... Bu 
dakikada onun barumsını <.lii5;ün
düğünü görmek sizi kimbilir ne 
kadar üzdü? 

- Hayır madam. Aklıma böy
le bir SBY gelmedi. Yavrum çok 
mesuttu. Bunu onun öpücüğün
d n his ·ettim. O dakikada L k 
b r korkum 'ardı. Onun k<'ndisi. 
r l ziyar te gcl"n kadının Fanni 
olm dığım anlaması ... Bunun i 
cm b·t. gardiyanın ~ni or.ıdaıı 
adeta zorla ayırmasına memnun 
oldum bir paı ça ... Bu son geec 
çok korkmustum. Sağ olarak 
abahı buhınıyaca.ğımı s·mnus -

tım. Fakat o g<•ce in.adına cok 
akiıı uyudum. Hem de ortalık, 

güplük ,ün tik oltJllcıya kadar. 
''Uy·1n,rk •n yfü ';imde kor

kunç bir ezintı du' dum. Artık 
hr r ı::!'v olup bitmisti. 

··~rın c cu<Tumun m('Sut ()1-

diıüunü dil ·ü·ıdüm. O gün ~ıkşa_ 
ma. kadar d•kis diktim. Sabal: · 
\ ın ba lanmı-; bir elbise>) i gün 
1ı tarkrn bitirdim.'' 

KAYIPLAR 

I ıman eilz<l nımı z ıyl yl<.'dlm. Yı.'" 

nı nl l'.ıc ımd n kl ınln hllkmU 
yo .tur 

·ı·u~ ra l'llıılıınut C)ni~ 

* -1< :f· 
J>ort!oy !çınclt f)I09 num:.ıralı şof<iı 

hlly timi, sıhhı mu yen ctizdıınımı, 

ııüfu kJ\ğıdımı kaybettıın. Bulanın 

eh ını gondcrm<'sln! rtc a ed• l'lm. 
\1, :ınnda \•·nllmımtn Slmit~l 

ol,uj;md ı 3 nunı:ırnda \li Şııb:ııı 
TııtaJ. 

• * ~ 
Totbık mlıhUrUınu kaylx.ltım. Ye. 

n ın.ı çık racnğrmdan eskisinin hlik· 
mu yol.tur. 

Cat.ılcaııın Uoynlıl, ııahll ""inc 
lıağlı Yns.,ıörı ıı J,u~li lhtllıır hı•· 

~etinden l'ltııı;t,ıfn. l\tcri~·. 

,-
v AK l T 

Gazetede çııtıın ouuuı yazı ve 
resimlerin bul~uliu matUuzcıw 

A.llO !il E 1' AJU.Fl!::Sl 

Memleket t.ıemlcKct 
ıçlnde cıışmcıa 

Aylık tf!> ı t>:l Ilı. 

S Ol lılt tliO 4~ • 
6 aylık t7li ısıo • 1 
1 ),llu~ 000 lfiOO • 1 
Tnrltedcn Balkan Bırıığı tçtıı 

ayda otuz Kuruş C11lJWllr. Posta 
ııtrllğine girmlyco yerlere ayaa 
yetmiş ocşcr Kuruş zammedilir. 

Abone ltnydını olldlrco meınu~ 
ve tel 'irııl Ucrctl.Dl abone parıısı. 
oın posta veya banka Uc yoıınıoa 
Ucretinl tdnre ıceıı1ı tlzer1Dc ııırr 
filrkJ) cnlo IJcı po:ı;t:ı ml•rl>cziudı· o vı-esindo HikmC't vnsıtasilc bir 

gol cıkarın Davutpnsalılnr müsa
b ka)'ı 1--0 galip olarak bitirml<ı-
1 dir. 

yare meydanına kadar gidip r,el dır: 
me olarak yapıl~n lbu müsaba _ ı··crılı Hirlnemı : 1 
kanın teknik :neticeleri sunlar ı - s. Manısa (K b t ) 11'J, 20 

VAKfl"o abone yn:uıu. 
fl<1rcs değiştirme ucreu 25 ~ 

iLAN uuuE'.l·ı .. mu 
--0--

G.S. B. 1 - Fnb. B. O 
Dlln milli küme mnçlanndnn ev· 

vcl Frner stadmd Galatasaray -
F'cnerbahro B takrmları hususi bir 
miı. :ıbııka ) ııpmı lnr, Gıılatasara) 

tlar 1 -O galıp gclmLc;lcrdır. 

---<>-
Şişli - Beyoğluspor 
berabere kaldılar 

Dtin snbnh Şeref stadında Şişli 
Be) oğluspor tnknnlıırı artısın

da çocuk esirgeme kurumu menfa
atine hususi bir müsabaka yapıl
mıstır. 

Buyuk bir kalııhalık önünde c<'
re) an edf'n bu karşılaşma çok sıkı 
oldu. tık devrE'yi Rişli 2-1 galip 
ıtırdi. lkincı dcvrPde ise Beyoğlu 
porlul r bir ol dah'.l çrka'rdılar 

'Ve mUsabakn da bu ş kilde' 2-2 
! rab<>rlıkw nC'.İ<' ]('udi. 

B. T.\hJ.i\ILAJtı 

Bu mü ıbakndan evvel iki klü
bUn B takımları ka1.a.nmışlar ve 
Be)oğlusporlular 2-0 galip gc>l
mi 1 rdır. 

-0--

DemirSp. 1 - MaskeSp. O 
.4 tık.ara, .:;O (A.A.) - Bugün 

19 .Mıt.}% stadını doldur~n 10 t•· 
ncı vam h"ll m rakı yığını önün
de milli küme maçlarına başlan. 
mrntır. 

dır: 2/5. 2 - Ali (G.S.) 19, 41, 2/5, 3 
1 - Orhan Suda (Ankaragi:• M<.'hm"t I{arnmurscı M nsurat 19, 4cı: 

eii) 2 - Ali Ersoy (Gençlcrbir
liği), 3-Hasan (Ankaragücü). 

---o
Ankara güreş 
birincilikleri 

Ankara, !/O (A.A.) - Bugün 
hipodrom s:.ı.lonunda saat 12 de 
Ankara bölgesi s<!rbcst güre.; 
birincilikleri icra edilmişi ir. Çok 
çetin ve heyecanlı devam eden 
müsabakalarda birincilik alan 
güreşçiler şunlardır: 

Tllkım birJneUiği: (Puan): 

1 Kabatal} 1 -6- 7 14 2 - At 
ı tik Yıldız 4 5- 10- 10. 

6 da'tiha zarfında koşuyu en ful t • 
luml.il tıtiren Kuleli askeri lı si. 6 .... 
taltım BUyUk Jnonll Kuıınsını kazan.. 
mıştır. 

Derece alanlnrn kupa ve mrıd ıly 
!arı hb!go beden tcrlıly<.'sl dır<.'klorU 

Feridun Dirlmtckın tarafından t "z• 
edilmiştir. 

rtcaret u~ıınnm 6:1.oum • an 
tın sondan ttib:ı.rco u~n s:ıyta.ıa· 
rmda 40, tç saytaı..ırcta MJ kuruş, 
dördtincO r;;:ıyfııda ı: Uttııc.t ve 
UçUncUde :.:: oırıncı:ıc t.; ı:nşu.ıı 
yanı' kesmece 5 llradır. 

BUyUK: ço.11 dev11mıı ıtllşcb 
renıuı ıııuı verewcre ayn ayn lD 
dirmeler yapılır. Kesmı uaıııaruı 
ııanum satın 50 ıturu tur 

nc:uı lllnlıl) dit• oıııuywı 
ırncıu. u. ıılın 

Blı ddo 30: ll>:I dt•lası 60. Uı; 
t!cfam 65 dört dcfıı.eı 75 ve oıı 

'1efası li>O ımnıştur 

Şehir Tiyatrosu 56 kiloda Demirspovdan Is • ı 
mail $ezgin, 61 kiloda Ankara - 1 
güciınden Mustafa Beton, 66 ki- EJalfı• 8V rlD 8 Cı'pcb:ı .. ı Orııın kısmında 
loda Ankaragücünclen Yaşar Do ---------·----' .. --:~-..... --ıır.ı .. ıoı....;_:::....:.. Ak m at 20,30 da 
ğu. 72 kiloda Ankaragücündcn 
Celiı.l Atik, 79 kiloda Ankaı<t0t· 
cün<ien Aziz Kiper, 87 kiloda 
Demirspordan İbrahim Erdi, a
ğırda Demirspordan Hüseyin t. 
nanç. 

Puvan tasnifinde 19 ar puvan. 
la Ankaragücü ve Demirspor 
beraberedir. Ancak 87 kilonun 
üçüncülüğü karan. bağğlı kal -
mıştır. Bunun neticesinde bu ıki 
klüpten birisi !)41 yılı bölge se1• 
best birinciliğini kazanacaktır . 

-0-

Ezkrim birincilikleri 

Aukara, SO ( A.A.) - Bugün 
Halkcvi salonunda bölge eskrim 
birincilik miisabakaları icra edil 
miştir. 

Şenıseddin Günaltaym 
konferansı 

lu\Dlliöı· il \LKF.\ 11'Df,~: 

O teli o 

ı\k~-ım 20.so dıı: 

DADI Bil.}ill• Millet ll.fcclısl R v ılı 

S.ıvas Mebusu Sayın Şcmsı.:daln Glin· 
a ltny •·ı·nfınd··n Bcyazrt Ultcll. Al,sarny Şchrem.J 

..... .. w (OUnya ah\ at nıı. 
nı ve 1'opltapıyo ot.oblliı te·ı.Jn olun 

son vazıyeti) ınt'vzu ındı:ı Kadıktıy Sü 

rcyya Sineması salonunda Martın o. 
tuz birinci Pazartesi akşamı s t 

20,30 bir kon!<.'rnM v rılcc( 'ctir .. D 

,;otiyduin Halkc;vlmız idare memuı
luğmıcian olmma ı. 

is esnaf cezalandırıldı 

mu tur. 
Her ı;iln ~işede ÇO('Uk tcmııUle:rt 

(tln bllı~ Vlrlllı 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de, gNc 8 do. 

l Hoı tlak. Kan cmc>n kadın, 2 ı 
- L(ıylilklar açarken. Nclson Fr ı 
dı. 3 -- Renkli fiki. 

----1 n hisarlar 
müdürlüğ 

...... azı••• - --

I ldaremlz lhtlyncı iqln 2~0 adet saç bidon P 
ı:atll 

M~~~ 4~-
II - Mulmmmcn bede.il 42/iO Ura, muvakkat tenıillatı 1>1~ 
III PaZ3rlık 1 4.911 Salı sUnlı snnt 11 dr- Kabataşts. 

baynnt şu'l\!Slnde~ı elim ko.vıısyonundıı. ynuılaeaktır. 
IV - NUm•mc sr.i2U geçen "uiıcdc> görU1ebihr. t 
V - tstr-kliler:n pazarlık için tnyin olun-ın gün W ,saat 

vcnme parasıle blı111(•e mczlcCır l:omısyonn n:;Uracantııı.rL 

işletme Umum 
le<;tll fi 

Haydarpaşa istasyonunda nıcv~t makl.nc d posurıun tııı )" 
inıi<Jıılı işi kap.ılı znrt usuıu ıt rnlı'di flynt Uz rındcn eksil tc 
tur. Bu ışın döşeme bttonla.rı için icarı eden rsld rayı.ar fdŞ 
'erilccP!, tir. 

1 Bu ışın muhammen lıcdeli 160,000 !mı.dır. t O' 
I)C\·Ie ~ .• .ıet 2 Iı:ıtcklll<?r ou işe alt ,artı amt vcsair C\ rakı s.JılP' ·.·. 

Ankara vo Faydarpı'n vczncld.ndcn S llrıı n.utmbılindc e.ıın5 dJ />P 
~ Eksiltme 14.4.041 tnrlhlnck• Pnzartes• gUnU ssat 

1 
cS >"' 

Devlet Dcmiryollırı yel dnlresl~dc merkez l ıncl komiSYonun pıırll' 
4 - Eksiltmeye glrebllmclc için lsteklil rin teklif ıncıctu ltoıııJ'> 

ıışağıda yazılı t<.'mlnnt V<.' vcs, ı.d ~ynı gün saat 15 c ıwd r 
ll~ne \'l' rıneleri llzıındır. :ıııtl''' 

A 24'10 sayılı k:ı.nuo ııhl,Cımırı:ı uygun fi250 li.ralık nıu' 
B Bu lmnunun lnl1n "ttlg! v .. ık lnr, d ıı ıJ 
C • Bu tı:;e mRh•u olma!: flz r Mün.ıka!Jlt V< k ı.:tı..ıı 

liyet vesika •. , 
Ehlıyc.t H:sıkıısı l<;ln ihal • rll inden rn az cklZ gnn :~ .,,,. 

ile :MUnalmliı.t VeklUr;Uno mtiracnııt o!unmn. ı ( 16 

.. .. .. ıdtil 
Muhammen b deli (Stl0.000) lire olan 10 ad• t dı:n1lr ~· 

l\layİs 1041 Pcrscmbl• gilnU ımn.t (lfı,30) knJl 1ı zarf ıı~uıu il 
r<' hl.nasında salın alınacaktır. lillııt 

Bu işt' girmek lsliycnleıln (Ui7v0) liralık nmvnkl•at tcrıoı 
nun tayın etUğl vesllialıırr \"C tekılflcrlnl ay.11 giln " t <14 ' 
nıı yon rcisllğlneı V<'rmelcri lazımdır. 

Şartl}Bmcler (200) kunııın Ankaıo \1 Hııydarp~ 

mnktadır. , ...................... .. 
·a·araıye . çamııarıyetı I 

ZiRAA T . BAN KAS " 
Kuruıu~ tanhi; 1888. - Scmıayesı: ıoo.uuo,000 riıfl> 

Şube ve Ajans adedi: 265. . 
Zirai ve tıcari lzCT nevı banka muameleltn,;,. 

Para blrlktırenlore U-800 Um lkrnınJyc rert1 

-~ 

M rnat Bıuıka.sını3a lrumbarab ve lhbal'S!2 tasarnıı ne••'(''~ 
00 UrMJ ouJunan.Jara senede • de!a celdlecek ırur'ıJ oe ~ 

pııuuı ~öre lltram1yc dağıtııAcııktll'· ; .,. 

" &-JI • 
4 Ddc<J 1,000 ll ralı.k t .000 lll"ll 100 o.dcd c;O urııl ~ • 
• • el.IO • Z.000 • 120 • tO • V 
ıJ • ~.")0 • 1,000 • JGO • !O " 

40 • 100 • 4.000 • 

DIKKA T: Besapla.rmdnld paralar 
jllşmlyenıerı: lkramJye qıkUCJ takd.lrt1e 

m.•fici('lnr: u Mart, ll Hıızirnn, 11 E~ IQJ, 

rinde yapılır. 

VA KIT matbaa5! 
llk maç Maske.spor ile Eski

§ehir Dt-mil"j:nor 1 akımı nrasın • 
d yapılnust.ır. Bıru1 ı Jtaftayı
mı 0--0 r rabertikte b1ten"ıbu 
.aı:t.a lııer iki takım da 8e\;rci. 
leri tatmin <'der muhhetle bir o. 
yun g6 termeğe muvaffak ola -
m ımı tır. 

Kalabalık bir seyirci kütlesi 
önünde yapılan bu müsabakalar 
rctıC'esinde: 

Son 24 saat znı fınıla tı amva \'
lnrd:m ntlıyan 14 kh i ıl b l di-

K ilap kısmını yenid8
1 

tanzim edip açmıı1' 
)e nizama.tına a)kııı har kE>ttrn Sahibi: ASIM US K "ta ._.,,.t• 

ı p, mecmua, gazete .,.. 
dola)ı 20 wfor. 3 aıaba urucu u l Basıldığı yer: VAKiT ııtatbıw81. T"'b•J _, ..... I • 9fıt• 

Florede, birinciliği 4 galibiyet 
:ı mağl'fıbiyetlc Ank. Esk. Ki. den 

ve OskUdar ile Kurtuluş semtınde Umum neşriyatı idare eden: j llılı•••llİİlaİİİİİİıİİieİİrllİnilllilmİİIInİıİaİlnli1 zmf!lla'·1~ilelİrİı .... ,...... 
d<' 15 snnf CC'zalundınlmmtır R-cfil: Ahmet Scvengll 


