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ıı~ ~enin ya goç ! iCRA VEKiLLERi l ingiliz 

kuVvetleri 
,------------------------

ÖRF I iD~RE KO~nUTA · s ı GININ h ınan~sı ve! HEYETi j 
edeflerı l Ba~vekilin riyasetinde! Yunanistanda büyük 

taarruza hazırlanıyorlar TEELiGi 
l'u .. 
d ..... " 0

sla"'l-'ada • ., h"""'is cereyan e-
ı., "U ele 
""11 unı . r tehlikeyi ef· 
btr iıia lUniyeden saklıynn 
b .. Yiilt t('nin mcmlt"kNfoe ne 
&östel'?n.tararJnr getirdiğini 
~'tın r:niı~tr. Harp ateşinin 
• hUec~ hudutıarnnıza gc
.ll:tlıııaı: ~ düşünen ve bu 
a.sJa ilı gorc hazırlanmak 
~tan nıa} caiz olmıyan bi; 

"azifesıclir. 

i toplandı İ 
• ı 

: \ nkara 111 (,\ .,\ .) - lcra Vekil· : 
• & ' " 

S Jcrl llcyetı bugün saat 16 da ~ s=ıanik . 
: vckllletto Başvekil Doktor Refik 
f Snytlamuı riyaseti ııltmda hnt'talık 
i toplantısını yapmış ve nıznıımesinc 
~ dahil meseleleri tetkik etmiştir. 

Müclaf aa edilmiyecekti. 

Kırklareh, Edirne, 
T ekirdağı ve 
Çanakkale den 

ayrılmak 
istiyenler de 

: ..... ·--·-·- ···----·---
İngilizler bunun için 

harbe girmediler 
(Yamı 4 iıtwude) 

lUGO!LAV 
CEP DESİNDE 

Yuaoslav 
orduları 

Yunan-Alman 
harbi Meccani vasıta. 

ıardan ~ stila !t: e 
edeceklerdir 

Debre ile Strugaya 
doğru ilerliyor 

-0--

Yugoslav ana kraliçesi 

Aria Kraliçe 

--<>-
Atina radyosu diyor ki: 

harp devam ediyor 
ve edecektir 

1 Sayın vatandaşlarıma, ....,.. ... 

ZAGREB 
OUŞTÜ 

Milletine Sırp - Hırvat 
diliyle bir nutuk 
öyliyerek dedi ki: 

--o--

"Yugoslavyan~n 
birliğini k.oruyunuz,, 

Yunan 
askerleri 1 

1 Teslim olmamaya / ı 
yemin ederek çarpı§ıyor 

1 - Örfi ida~e altına alınmış olan mınta
kada İstanbul , Kırklareli, Edirne, T ekirdağı 
ve Çanakkale vilayetleri m uhtel"em halkımız
dan gerek t?imendiferle ve gerekse deniz yolu 
ile ve nüfus başına mecca nen taşınacak elli 
kilo eşyalarile birlikte Anadoluya geçm ek isti. 
yenler hakkında hükumetimizin kararı vilayet
leri tarafından gazeteleri<! veya m ünasip vası
talarla ilan edilmektedir. 

Kııtııre. 10 (A. A,) - lngillz ordU• 
lnn k&rarg!lunm tc bllğf: 

Balkanlarda lngillz bombardıman 
tayyJ.releri Yunanistan ve Yugosı~v
ynyı istllA etmekte olan düşman ı. 
taıanna dUn de, tiddetle karısı koy. 
mağa d~vo.m etm l§lerdlr. Tanklara \'O 

motörJU nııkll vnsıtaıarma §lddetıc 
taatTllz edilmiştir. Dcvellce §imendller 
köpr11sU tam iııabctlerlc h8$aro. uğra• 
tılmıştJr., 

_ (Dyvamı Sa . .S sü. 4 te) 

ÇORÇILfN 
Atlcintik 

harbi 
VE 

Visi F ransası hakkında 
Çok şayanı dikkat 

nutku 

lngHf zıerln gemi 
kayıbı 

Dört milyon 
tonu geçti 

(Yazısı 4 iitıcüde) 

LQniJ.ra, 10 ( .A.A.) - Yugos
lavya ana kraliçesi Maric, dün 
akşa.nt radyoda Yugoslav mili<: 
tine hit aben Sırp .. Hıl'Vf!.t •dı· 
Jinde bir nutuk söyliyerek · de- , 
miştir ki: 

Aziz Sırp, Hırvat ve Sloven 
milletim. 

Hfrbfn fecaa.tferi büiriyet:C 

(Deoomı Sa. 4 8'iL 3 de) 

:Yunan halkı oo askerleri 

--"""-- ' 
Almanlar 
80 bin Yunanlının 

silahlarını terkettiğini 
iddia ediyor 

A / 10 (A. ) - Una rafiyosu 
.struD\4" 'l'adlainde Rupeı kaJealnl .A.J

ln&l'l hücumuna k&l'JI mlldafaa oiJen 

(Devamı.sa. 4 8fl. 5 de) 

Mimar Sinan'ın 
88E~:::~a~::~L 350 inci _qıldfjnümü 

EDiLDi ? Dün bu mun·asebetle Edirnede 

oFi ~·~· ~~~~za~ .. ~~~ · !.~!.~~! !!l!!.1~~ ..... ~ 
Ajansının muhabiri 

gördüğü 

Mfltblş la elayı 
anlaflyor 

nın b'llmünUn 350 ine! yıldönilmU mil- ml§lerdlr. Merasime Cumhuriyt:t mnr. 
nasc~tıyle dün Scllmlye camii .avtu• ııı ile nihayet verilmiştir. 
sunda muazzam .bir ihtifal yµpılmış- Kayseri, rn (A.A.) - Mlmnr Slna.-
tır. İhtifale, halk ve mektep tl\\e})c nm 353 üncll yıldönUmU milnas bo· 
Icrinln lştırA.kiylc s&y\cnen ısUkll'll tiyle dün halkevi salOJlUndn ve kala· 
mal"§lylc başlanmış vo söz aJıvı mub balık bir dinleyici klltlesl huzurunda 
telif hatipler K:X:S Sinıının hnyat .ve bir konferans verilmiş bUyUk nıimnrıu 
cscrlcl'!lnl, mcmlekolte yaı·attığı san a.t Juıt.ırııııı taziz olunmuştlll'. Belqraıl, 10 (A.A.) - B<;l

gradd0a kalan bir lw <} ga7'."t~ı • 
d b . . 1 Havı.s . Ofı ~Jan . . . :....;..-.... ..,., • .,.....,. .... ., .,...,..._...........,._._ .............. 

en ırı o 8f!- . r l • hükO. - , ........... AAJ! . 

sının muhabırı '\ ugos 
8"'rdımanı ~ · ki• iz • 

~a~k:~~k:~dak~~ı:ilatı ver 
11 Ren ı arıt am ız 

mektedir: . at 4 ' 
6 nisanda sabahleyı~ ~ Bel " 

de ilk Alman tayyare en - G f da beş ~ 
grad üzerinde uçmağa ta.5!_amı5 Bag D IOD 18J amız ı 
!ardır. Halk tehlike olduguna • renkli mDf81Sll bir \ DgOS• f 

2 - İşbu nakil işlerini muntazam bir şe
kilde başarabilmek için ahnaca k tedbirler de 
aynı suretle ilan ,~dilecektir. 

3 - Matlup İntizam ve İnzibatı temin zım
nında muhterem halkımızın işbu ilanlarda bil
dirilecek esa slara. tamanıen riayet etmelerini 
1.iilnassa rica eoerim. 

Or!i Jdarc Komutam Korgeneral 

A. R. Artunkal . 

Dün 1000 vatandaş 
beyanname -verdi 

Kaza kavmakamları 
faaliyete geçti 

lstanbuldan çıkmak ve Anadolu
nun Ankara. lzmir, Erzurum viln 
yetlerinden başka vilayeLlerdPkl 
akrabalarının yanına gitmc-.k isti
ycnler, vilôyet hesabına mecca
nen nakledilecektir. 

DUn vilayette alıikadarlamı 
verdiği mnlümata gore, şehri kendi 

!lr.lulan llc terk.etmek 

"İn dPrhnl l tanbulda- avnlma:. 
'tle>cburiyeti \'Oktur. Bu knrann ga 
Vl'Si. kaymakamlıklara verllecı:>k 
~ vannamPlcrlP ; ... ,,bında şehri t~ _ 
cedf'cek kimselerin nıi1 tar veo ad 
~eslrinin mntıim olm .. ~·.:ı.... T·ı .. k 

(Devamı ~a. ~ S'l1. 3 dro) 

Dün Ticaret Vekilimizin riyasetinde 
bir toplantı yapıldı ~ 

Mlmtaz Ökmenin Jenı ol s teşkHAtı 
baklunda gazetemtıe bevanatı 

Dün, Ticaret l rekilimizin riyasc tinde toplanan Ofis mildilı lerı 

i~:::ı~~- bomba atmamı~- ıav baritaıı l>alacaksıaız ... ~ 
}ardır. F akat sa;ıt 7,15 te bır 1 

Deuamı Stı. 4 sii. 6 <la) VAKiT. harp vaziyetlerini yakından"takip 
· h ıutıarınma edebı"lmeleri için okuyucularına sık sık bu şe-ııt.e .. ınin ~·nrm millı uı lh • 

~~=~~~:~.~:~::~=:~::~~: i::!~:.~=!!~~:?~.ı:.:::"::!.:!:::::.:::::·~:J 

Dün, l 1.50 treni ile Ankara. 
dan şehrimi re gelen Ticaret ~.-e
kili Mümtaz Ökmen, şehrimiz. 
deki tetkiklerine başlamıştır. 

Vekil. dün öğleden sonra mm 
taka Ticaret Müdürlüğünde y&
pılan bir toplantıya ıiyaset et
miştir. 

ticaret ofisi umum müdürü Ah
met Cemil Conk, petrol ofisi u 
mum müdürü Talha Sabuncu. 
petrol ofisi ı:~tış müdütii 'i 
jad. t.eşkılatlandırma umu~ 
müdür muavini Mahmud &;, _ 
da. vekfılel hukuk işleri nlüau 
rü ~crid ':; lstr.nbul fiyat mu. 
raha : burosu şefi Muhslıı 

t. """'····· . 

Bu toplantıda. mıntaka tica. 
ret m üdürü :=::ııı h~ltf ;.~ "w1, 

- Lutfen 8ayfattı ceııirini:: _ 
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To )larıa b rıt !ite 
pro ayan.ta da 

aoau.;ay r 
IL llıiln en m.uıım si.} a.ort tı!dise· 

rtrı n biri Çörç lln Avam Kamara. 
aıneld by led.ği nutuktur. Bır 08.§Ve 
kllın Jôyl" nazik nnı.arda neden sıya · 

Vt'U bUtUn aı:ıltlığiy1e ıınlntmak 
nu duyduğu soru.ao!Ur; ._;öıçı• 

f! ıto ı:iması bagıı oı :ıugıt reji 
c ıbıdu. 

l n, ~ gı.ıı tl'!!ert bir buçuk seneden 
beri ;ı; n~ aleybJerındc o an ı:ı~lseJen 
fUrn n tıJe ecktnmeml~lerdJr. HattA 

teyhlortııe mUba.IAg"alar blle 
se ~ kab ı oımu§tur. BaşvckU tıarp 

ve ı; aı:et lzıkı~anumı birer birer an-
Jatmı tır 

Dlinya aiyuetiDt Brit.anya gözlylt 
mDtalea eden bu nutuktaıı sonra BaJ· 
ka:ı b&di.!elerlne gelelim: 

Balkanlarda toplar konu§tugund&n 
dfplomasıye konu~mak dU§mez. Fakat 
harbe rağmen propagaııtıa durma· 
makt'ldır. Alman kayııaklarmd~n , .. 
len bir haberde kUJJiyct:J Yunan c.ı;. 

kerlerln n 5116.hlannı tcrketUği blldl. 
riliyordu. HalbukJ bu babertıı dofnı 

olmadığı anla§ılmışttr. 

Yunan h ll:ırı üzerine propaganda 
beva'Ulameleri atılmaktadır. Bunda 
••.et''hJarınızı dost Alman askcrıerlnc 
tesUm ediniz !,. denmektedir. Yunan 
ra yom buna §Öyle cevap vermek•e 
diz'• 
"- Her §eyl göze alarak nihayete 

lrld harbedeceğlz. Kadm, lbtıvar, 

:ocu... • şeye sabredea.ğlz. Bug1.ln 
Yunanl!tan bUtUn nıhlyle mücadeleye 
devam etmektcd!r. Muvaffak olacağı· 
wıı:dan eminiz. TTemopU ve Maraton 
af,.•1 .. rtnl yeniden yaratacağıZ..., 

Su lııtana ve Yunanlst.ana kal"ft ~ 

Mitli M idalaa 
Vekil geldi 

:Mllll MUda:aa ,Vekili Sa!!et Anka.ıı. 
dQQ 11,50 tren~ Ue §ehrlmlze gelml§· 
ttr. Vekil. Haydarpaşa garında vali 
,,. beledJye reisi Doktor Lat!ı Kırda.r 
idare örfiye komuu.nı Korgeneral 
Ali Rıza Artunkal veaair ukeı1 ve 
mU'ki zevat l.a."llfı .~n kar§ılanmt§t.ır • 
Vel.ll llğıedeo sonra vali ve belediye 
reisinin makıunmd& alyaret edenık 
gOrUjm!lştUr. 

Unkapanı köprüsünden 
denize düşüp boğuldı1 
E , .. o!;!tJnda Bedrettin mahal • 

lesinde 10 numarada oturan 
Andon adında 65 yaşlarında 
bir ihtiyar. dün sabah Unk~pa
nı köprlisUne doğru gezintiye 
çıkmış, bir aralık köprü par
makllklanndan denizi seyreder. 
ken muvazenesini kaybederek 
dü.şmUştür. 

O sırada könrü altından r-... 
çen Rıvo motörUndekiler Ando
nun denize dü.~üğünU görmüş • 
Jer 'e kendi ini kurtarmışlarsa 
da f~la su yutan iht;var fazla 
yaşıyamıya!"llk ölmüştür. 

Rau.:.Zedenin cesedi adliye 
doktoru t fi dıın muayene e
dilmi r;, v 1 mı tesbit e-
di' ere~ defnıne ru)l.sa.t ver!!. 
miştir. 

Sovyetler 
Bir senede 1213 

fabrika kuracaklar 
M08kova, 10 (A.A.) - 1941 eeneıd 

lgtn ::uıu:rlanan endUstri p!Anı mucl
lmıce 1213 fabrUca kurulacıı.k ve 742 
labrlka da ıslah olunacaktır. Mem!e
Jrıetln ım:.ıl lnl<l-:afı lçın 80 milyar 600 
aallyo'l ruble tahsis edllmlşUr. 

Baç hazır bulunmuştı.ır. 
Ti~et Vekili Mümtaz ö:.

men, dün bir muharririmbe 
l>eyanatta bulunmuştur: 

- lstan1nıld.;ı bir kaç ~ 
kalacak ve Vekalete bağlı muh
telif dairelerde tetkiklerde bu. 
lunacağım. 

BugUnkU toplantıda Vekilc
tın işleri ve bilhas."a yeni i~ 
ve ofü:I r te§ldlatı He aIAkada.r 
ftklletın İsta.ni':>uldaki d!ire • 
mirlerinden iz.;Jıat aldım. Birer 
Jıllkml şahsiyeti haiz olan ve 
kendi!erıne milhim vazifeler 
tevdi edilmi~ bulunan yeni <'. 
fisler, yani ithalat ve ihracat 
ve petrol ofislerinden sonur..cu -
eu teş!dlatını ikmal ederek .... -
len işe başlamıştır. 

Ticaret ofis= de hükmen te. 
kUl etmiştir. Teşkilatını ik

aıal etmek üzeredir. Yakında 
aaliycte geçecektir. Ofisler 

.. nün icapl~n dahilinde ken
'lenne mevdu vazifelerini ve. 

e getireceklerdir.,, 
Vekil, bugün de tetkikleri •• e 

edecektir 

Jerde akJeler uyı:ndırmakt.adır. Kım 

Yıldız Sovyet gazeteaı Batkan bAdlae.. 
ıcrt.,m A~, .. nynyı, Ingiltettyl i.ltlll 
te~bbUsUıı ~.:D VfPgeç1rdlğl.Di yazmak· l 
tad:ACAHtSTA üAIU tNGtLt7 ı 

\.'E \{'NAN sm•1RLERt 
Macarlstandnkl lnglll.z ve Yunaı 

settrlert Sovyet Ru!ya yoUyle memle 
ket.lerlnto dönmf'k üzere ayrılmı,ııt~ 
•:hr. Diğer Olı lıabcre göre de Edenle 
Genernl Dil de lngilt.creye doomllf· 
ıerdlr. 

~GİLTERE t!'ıPA!li'Yo\ tK.nsAm 
ANI.AŞMA Si 

rn~lltore IJto lcpanya araımdo iktı 

sadl bir anıa,manm imzalandığı ha 
ber vorUmcktedır. İngiltere • l8panya. 
ya 2,15 mllyoD liralık bir boTt verecek 
1ı;panya bununla ham madde ale.caJt. 
ur. Bu maddeler lnglltcredcn ve lngil· 
tere ile muamele yapan memleketler
den alrnRbllecektlr İspanya bu tıarbln 
başmdanberl tereddUtlU d:ıvre'er ge
çltmlf. mtı•ı menfaatinin harbe g1rw 
memPk olduğuna karar vıırml~U. ı ... 
panya yavaş yavaı tngtltereye doğn• 
kaym>il\tadır. 

80\.'VETI,F.R Sr\'NAVtl1''DE 
K /\ LKl!lı'l\I~\ 

Moskovadan ı;el~n btr h3"!:ıerdc Sev 
yetJerln 941 yılmda birçok !abrtkalar 
fn~a edectoklerl blldiıitmektedlr Bu 
suretle Sovyetlerln petrol ve petrol 
muştaklanna ıhtlvaçlan artacaktır 

Neteklrr lngtllz avam k11mııraınnda 
Dalt.,n bir Marttanberl Sovyet Rus 
yadıı.a Almıı.nyava a.z petrol nakıedll· 
dlğlnl tııhyleml;;Ur. 

E!ter Romen petroııan da tı->mba• 

ıanıra. Almanya ve tt.aıya !Qln P!trol 

mel'.lleal ehemmlyeW bir mahiyet ala. 
cakt.rr. 

MLKANLARDAK.1 ARKERI 
HAREKAT 

Balkanlardak1 askeri barekAta ge· 
l!.rıce: AlmM nıoLortze kuvvetlerinin 
n.~ ol<:ııklan l!levkllerden ilerle 
dikleri.ne dılr yeni bir haber gelme 
mtşU:-. Bir kaç g1ln zarftnda bu mev
kilere \'armış kUYV•tlerln zırhlı ve 
motorlu ku\-vetler olduklanna görP 
piyadelerin bunlda.n daha çok uzakta 
olduklarmı kabul etmek ıtsnndrr. 

Yugoıılav ordusunun bu piyadelere 
karşı harekAtt& bulunmue olma111 
muhtemeldir. Btrıaenaleyb bazı kın. 

vetJertn birkaç §ehn total1J1e Yuros· 
laor OPdusunun tealtmdıe bulundufu 
kan-tt dognı degtld!r. 

7ugoslav araztslntn fıttreklta az eT· 
veriJU olmasına rağmen Alman kın. 
veUerlnln ilerlemesi Yugoslav ordusu
n•.ın bam hat.alı hareketlerlııden Ucrl 
gelmlfCr. Vardar köprtileri t&hnp eı. l 
dtlrneml§, Uıkllp tstlkametiDe giden 
yollar tutulmamıştır. 

Yunanlst.andakl barckAt.a gelince: 
bUtUn lngtuz ve Yunan ordulannm 
asıl mfida:aa hattı O:ııeriııde tertiplen· 
mekte olduklan, ancak burada Alman 
kuvvetlerini ka~ılamaya hazırlandık· 
lan btJdlriltyar. Bu mUdataa battı Se
lAnlSln cenup ball8mdan baflryarak 
Oh:'! gölüne kadar uzanmaktadır. Bu
radaki çeUn dağla.rda Yunan ve tng1. 
ıız ordularının uzun mDddet mukave· 
metlart tabmln olunmaktadır. 

-1-

- Aman. ayatım !.. Feryadlle 
sanıldı; bir köşktın merdivenlerine 
yıkıldı; kızlar imdadına kottular. 
Oğdular, isk&rpinlni çıkarm&la.r, 
teselliler ve telehhUfler birbirini ıU 
ratle takip etti. Ben, Takdirl ko
lundan çekerek daha ziya.de yak
lagtım, Bın'ienblre anz olan ağn -
dan ıavallı kadmın benzi ı:1nımuş, 
buruşmuştu; ona muavenete ça· 
l.ışan kızların her haUnde derunl 
bir tedlilm vardı. Bııı:, bir burkul· 
ma, bir karmcala."lm.a tahmin etti
ğimiz bu "1Ztırabın e>rıçmeei içi oıı 
C:akikn, bir çeyrelc, yinni dalnka 
t•ıaklarda gezindik; on!~ 'll..ı 
bir hueket yoktu! O zaman de
dim ki: 

- Bizi satmak istiyorlar. Ştm
di sen ou artlıtin girdiği sokağa 
git. sola sap, bahçe kapısı 15n0n· 
den geçerek tekrar caddeye çrll: 
ben de caddeden yürüyerek senin 
çrkacağm eokafa d&:ıe}i:n. Böyle
ce, evin bulunduğu adanın salıHle-
rinl taramı11 oluruz. :Bt\kalım artist 
bcv nerede': 

Bayle 3ııplık. Takdir, uzun saçlı 
adamı göremedi. Sonra caddeye 
çıkan sokakta iki arayıcı blrle3e· 
rek tekrar caddeye geldik; fakat 
Uç kadrn kaybohnuıstu! .. Ta.kdlr: 

- N'e maneVTn! dedi. 
- Mübtm ... Bizi iki eski kaldı-

rıp attılar: sokakta kaldık ... 
- Acaba. eve mi girdiler? •. LA.

kin henüz hic; bir lltmba ~"anmadı ... 
- Kim bilir! 
- Vakıı gayet "slt: Evde hiz· 

metçi vardı; kadınlar beye, doğru 
babç;"I kanısına giderek mutat olan 
lşa~ti vermesini eöylediler: o da 
gitti. bahr,eyc ve eve girip bekle
di. B e rikiler de bizim bulunrnad ğı
mız nnda evt:> g irdiler. Şlm?i ise ... 

B"n gayot dalgın sorduın ki : 

Dün 1000 vatandaş 
beyanname verdi 

BaL<anlar; 
Ruhu 

Tarihte, Balkanlar 
nı tetkık etmek bil. 
se'edir \'e Güt n süt 
musaittir. Ya.ruz 
uzun yıll~r hiç değİ 
hususıyetı \•ardır. 
hur tarihçi Senyu 

f Bas lf.lraft 1 incide; llşa dC.;;"., em kadar dal··1•m@ iz.. 
·atand·oCl mıhltim. S!'P"ri müs!Um dlham yarntmasma hf,.Mr S"1 • 

·rkes şehri terket.mek talPhln·k voktur. Kaydolunmak lc;in mUra • 
mlunmalttn se~·:>c;ıt<ı- A ncrk, r caat mildcieti icap ederse, temdit 
ıi terketmek mP.:rradi'e '"" " raca - ('11 .. """Sktır. 
:ı.tta bulunanla~ derhal sevklP-i Di3er t.a~aftan. bazı n.-kt• .. at ar. 
... : --zubahs değltrl::. ::··· iırı · t • barlnnnm bu sa1'-ab 5".' kflo.ı-- - <o;. 

lerfde. Iilz•ım 0ördüı!ü bık~irc'!e la yük almak lstemP~''·'er' de va. 
bu sevklyah devlet vapur ve t- · ki şlka\'etlerden an1,. ... ,_,1cı+n-. Ye. 
e rile postalar h· 'lndP VS"""U~ .. rilen malfıMnta g5re. h, .... , .. , · "' 

Bu rl'-f'tl?. hP.1krn ı11 •1tıneur +.. nar" mukııhf•ı .. rıe vp .. •lııcı>k eon"11 

' 

'1ı.t1>lıvatmın tonniı da tal. •ıt edl' 

K K b , 
. . ...... ..,;qtlr. İsteyen bedelin' ısde 

Azım ara 9 (lrın mek sartııe ı · » 1 kadar eeya~-a ~ 1 11'·"1-Ti ••(> .... .,,.'lrle"·rı•--:kHr. 

b • t k • • Beyanname dnğ·tıtmıumıa dlln 
ır a rırı ss.bahtan itibaren kaza kavırakam 

1 l•klnrındR bacılanmıştrr. Dlln akı.ıa-
Ankara, ıo (Uuaual> - tstanouı na kader b?vanname almak U7.ere 

Mebı..&u KA.zım Ka.rabeklr Te§Kllll.tı müracaat edenlerin sayJSı 1000 e 
Esaatye kanununun 17 inci maddeatn- 1 t·a•·lacımıııtır. 
deki ··ırebusluk mUddetlnln hitamı. B" ·nnnıımelerde: '"'m. !30"11 -iı, 

1 "'"'' · işi . J"itmE'k lııtedi;:i ver blne
kaydl,ı.Jo dahUI nizamnamenin 182 :ncı ~e3"f yer. bcrab~rinde götürec'"ğf 
mad,•Psınln 2 inci fıkr:ıaındakl "Dcvt~ 

"Şya mfk•<ın haneleri mevcuttur. 
aonu., tAbirlnin tavazzuhu hakkında 

verd gt takrir Te§kl!Mı Esasiye enen.. 
m~;U taratuıdan reddedllm!§ ve mucip 
s~bep1 .. ri ile birlikte hazırlanan maz 
bata un:unıl bcyeUn yarınki ruznıı 1 

mealne aımmı§t.ır. 

K[remil fiyatları 
tesbit ediliyor 

Bir düzeltme 
Dlln ne~etti~m!z lstanbul 1•i:A.. 

eti tebliğinin blrlncl maddesinde· 
·i bir cümlede kullanılması !Azım 

·ele'l ''meccanen" kelimesi unu-
ulmuştu. Bu maddeyi tam olarak 

a~'"'en ne":-edlyoru:ı: 
İstanbulda oturan ve ha§· 

ka hl~ hit' ı .. \'e t:li"li olm"",fl da 
a 'rl•ğı tek ant mea~lle ~crln<'n ve 
!tcferde de bir hizmet deruhte et. 
mh·c,.k olan ~o;lteri ve mtllld mH•e. 
ka!tler ile evtam ve eraml'ln alle-

A.nkara, ıo (HıuualJ - lktısat Ve- lerlle beraber CTrakva. lstanbul. 
kAleU kiremit imal eden mu~ sa.. tzmlr. Erzurum, Ankara harir, ol· 
hiplerlnl Ankaraya davet ederek keıı. malc üzere) ı tedlklcrf verlerln 
dile, ı !Joe müzakereye ba§laml§trr. iskele \'e istasyonlarına kadar dev-

Klremlt yapan btıttln mUeaaeaelertn 
1 

lete alt '"'"rır \ ' C t~"'· · ~ ........ · 
aynı cln3 ve kalitede lm&lAtt& vulun· "avlyen nlif119 bacıma elll kt'o"ft 
maJarını teruJD yoıundA temaslar ya· kadar sandık ve denir eşvalarlt .. 
prlınakt.adtr. birlikte meccanen nıı"'fllerl.,ln ya

pılması muvafık görUlmU~tur. 
Bu tema• neUceslnde ayn! halltede 

olan kJremlUerln muayyen nyauarıa 
aatılıu&aJ temın edllmi§ olacaktır. 

Bu:gar kılaları 
Y agoslav hücumuna 

iıtirak etmedi 
Sofya 10 (AA.) - 'nlrkiye<Mkt 

Y u g o ı y a • b n y n 11 eıçıuıı. 

nln B u J g a r 1 • t a D 1 D YugoalaY 
yaya kafl'J Bulp.r kıt&Jannm muıı.a. 

samota faal blr aurette l§tJrak etU. 
~nJ Tflrk bUJrometlne, blldlrmlf oldu
ğıJ n&Hkmd&k! Röyter telgrafma dair 
Bulgar ajana. Bulgar ajaul 'XJ tıa. 

berlart tamamUı yalan olduğıJDu lıtldir 
meğe ulAJıiyettardlr. 

I>Un Mtwkll nıotua mebwıan mec. 
liatn<Se &!. ~yledigt gtbt. Bulgar kı. 

talan hiçbir tarafta Yugos•avyaya 
karşı hücuma l§tirak etmemektedir • 

.......... 

- O halde btı ayak burkulma
sına ne lüzum vardı. 

- Onlar eve girerken, ibtJmal 
ki balta olacağımızı tahmin etti· 
le r. Ve bizi defe lüzum gördüler. 

- Belki... 
- Balki değil, muhakkak? .. 
Ve meyı:.,, mUtefekldr, karan -

lık pencerelerine lSnUnden geçer -
kCll, Takdir: 

- Manevraya bayıldrm .•. Gecenlz 
hayır oUıun ! 

Dedi; sUkün ve zulmete glSmül
mtl§ kU~Uk evden hiç bir cev:ıp 
verilmedi. .. 
Ertı-sı gün, yatağnndan hançe

renıde bir dU~Umle kalktım; ve bu, 
ak ama kadar oradıın gitmedi. 

Yüzl e rce parmaklı bir e l yüre 
ğimi sıktı, 111ktı; hir, bir yerde o
turrunadnn, Da.ha simalarmı laYJ· 
kiyle tanmıııd©m. gtindüz aözüy· 
le yak.ndan görmediğim il:i genç 
kızın ahvali, bende neden bu tc•l· 
rf yapıyordu? Seviyor muydum? 
Hangi5lni seviyordum? .. La.kin tu
l:ııt müllhaza ! lnsa.n tanımadığı 
bir kimseyi nasıl ıııevcbi!ir? H enüz, 
kendiml hangisinin daha zlvade 
mUtehn.ssis . etti 'ni tayin cdemi
rorı..ım. Aralıı.nnda bir tercih yap
m'admı. Şöyle uzaktan bildiğime 
göre, b!ri şahane bovu ve esmcır 
slrnaııile; diğeri tombul vUcudü ve 
bevaz çe"r~ilA calibi dikkatli. Lll· 
kin hangisi"! .. 

Tall'dhin d\ln t!t'ct"i{f faraziuc!!fni 

İstanbul mal ~anihldarmdan ma
aş alanlar, tekaüt ve eytam en.· 
mfl maaşı alanlar bu maaştarmı 
gftfklert yerlerden almaya devam 
edeceklerdir. 

Tedbirin hedefi 
Radyo gazetesinden : İstanbul vt

llı.yetinln neşrett'iğf tebU~ m\!na
ıebetlle ıışurasmı açık~ tebarüz 
ettirelim ki, bu tedbir mahiyeti ltl
bartle tamamen tedalUI bir ihUya· 

rfaııl raımab ' 
(Koallayoaı imllaau (kovallQon) 

lmlbma terclb edenler var. 
Buoun lmlAamdan &ıce naaıı oku.na. 

catmı teıb!t etmeli: Seall harflerin ba • 
nlana'ian başka bir ..ıt harfe geçer· 
iten araya -•ki dil tatdahlanmmda 
tvtk&ye) adı verilen- eeafzler gtre· 
rek bunlan telU eder: Bouk lmllamm 
110ğuiı olduğunu görüyoruz. Burada 
da Ttlrk ftveslyle koalWyolı demetfltt· 
mise göre kovallayon yum&lı. 

Y•zan: HAYDA' .AlPAfiUT 
art.lıııttn ıııerbest harekltrnı. ayak 
burkulma hA.dl~•cıTnl unutamryonım 
O aluıam. vemekten sonra Tekdir· 
le bulııştuk. Hi,. kon1111JY1R"nrak he
vesatmıızm kıNc•fnf tevat'R !!ittik, 
Evin 5nl1nde dolaıııtık: tıl"'al"'l'lr 
yaktık: davetklr şevl<ır. sövl<>fllk. 
Fakat 'hane m"zlfm, kaf'~ler 
snmlt kaldı. B 11 evde hfc; bir ldmtıo 
yok dent"hlllrdl. 

Arkesmda ziya eseri olmrvan al. 
~ak kafeslere dikkatle ve nyet 
ynl<-rn~"n 117.nn uzadrva bııkbk: o
rnda bir sın'"'e semıe,e. bir tenef
füs, 7'll'ltr> r1 11....,lıı bir hııın"e iaftme
ğe çshcıhk, H--.,'11 bAvnurl0 idi, ev, 
haran bir mabet ~bl bombncıt11. 
Artık n evmit. d13n,..,ek istiyorduk. 
Tam k .. ,..,m.,, ö.,lh1de: 

- Aman. Avamm! figanı tle e.. 
JriJCrek bital"I merolvenlerP dl\fıtflm; 
ve yine o dakikada muzlim kafes.. 
J ı>rln nrkagndnn tiz. tannan. rn~ 
dtd bir kahkaltantn blllfırf nağme· 
leli taıı;tr !. . Takdir. yavaşça: 

- MRne\-raya manevra, dedi, 
Bravo Fikret .. 

Sonnı. yilksek sesle: 
- Ah. ne oldu?.. Blrdenbiru 

SIZI mı ~r> idi? .. 
Ben, glllme ile ağlamanm ikisine 

de b enzlyen boğuk, lerzan bir ses
le: 

- Ah, of.dlvordum... Aman .. 
fı:;tc orada.. Of. dokıınma.. NP+'tJe 
Takdl:-, haydi s e n e"ine git. R'l
hll değil kalkıp y{lrüyemtye~eğtm .. 

ti tedblrdlr. Kimseye mOteveccih 
değildir, Devletin 15tekU vatandaş· 
lara ~östereceğl yoldan ba~ka mec 
buıi tarafı da yoktur. Bunu da d ~v 
Jetinin ihti\'atlı ve besaph tedbir· 
terinden biri mahı> t• i 1" :ınlam" k 
tellş dPMl memn ın ' et ı:~ c-r 
mf>k dofru olu·. ~"llzd bulun 
dur1 .. cfunuı ııtvah klı lht V<' .. .yr 
naı1ıl ihtl•·ati bir ted~lrse bu dn 
onl'lr l?ll)I !:lir teı:ibirdir. 

Jap.:>n hariciye nazınnın 
tcmaslan hakkında 

'Dç reı 111 telllll 
ııe" ·e1t .. 

fTn'*"'.r>va, 10 ( A.A.) - D N.B 
Motolof ile J=.pon hariciye na· 

zırı Matsuoka arasında yap·lan 
görUşme ha 'tkın::la a.~a "'ıdaki 
resmi tebliğ neşredilmiştir: 

lat.r: 
''Her milletin 

buluP rtu arazinin 
ve muhtehf mıllet1er 
1 r ' ;ı a" d ki m~ha 
lı mı hlclif milletler 
o.d tığundan memlek 
""lPıete ait olduüunu 
mek rr.UmkUn olmUY 
niza' ve ihtiiiıfların 
namryoJ'.,, 

Bu !!abr nnn nı~ 
tir :-..1averrih. yıl1" 
ca durma'lan kan 
do~wa~ın korı,:te"ı1crı 
mek istiyor. Ve bun 
atı,·or: 

"B lh?~sa tsıav ır 
sup Bul<rarln·?a Sı 
sına k.::.rışmış olan 
rın t'obanlıltla tanv" 
lahların (Roı.ıenıerJ 

9 nisanda, Sovyetler B•rli~i ve oebirlerde e'cscr• 
h.:.riciye halk komiseri :\folotof, ede~ Rumi rın sa'cin 
Jaoon haricive nazm Matsuoka Makedon\'ada müna 
ite ikinci fr görüşmede bulun· fa<1'etme~< mümkün d 
mu~tur. Bu ~örUşrr.e:ie :Matsuo· T..:. h !!"ene di · r k 
ka'~'a JaPonyanm Moekova bU.. \arda di;;er bliv':k. 
yül: el~isi Buitatekava refnlu.t menfa:ı ıerı c:nrn• .. t ~ 
etmekte idi. b n mıllet er ıst;ı.•iıJ 
Neşredilen ikinci resmi ~lil. vrt1erir.e c;ah•n otııın 

§Udur: H'.lkikat or ı~o:ırl; 
9 nisandn.. Stwvet ı-r s;~l i w i Balkan1ann ugr~ 1 

1 h b t 'h" h"'' kıt halk komiserleri heyeti rei.,i ve . e_n u a:· - 8c;ı 
haricive halk ı-omiseri Molotof. ıvı bır netı "f'"e b 0 

Japon hariciye nnzm Matsuoka ol .... as•.n a~rl•_r. • . i 
şerefine bir öale vvafeti ver- Bu"' in 1 stıklallert , 
miAtir. Bu zivafette J.ıalk komi. de1e ~en k<ın r•t"" 
~rlerf hE' •eti fkinci reisi • ? tı..ı.· ·fik ,.e son bir de~ 
rict tiMt"'et halk komi'!Cri M;ko. Bu d~rs B~1~an,1a~~e 
yan. halk komiserleri heveti 1- hun ıfades•.dı.r 'e "'d 
kinci reisi ve h::.riciye ha!k · >. nı"h•ın vem •manm 
miser muavini Lozovskf, harici "BnP•:;n" , gelecek kt 
tle:ı.re t halk komser mua\'ini rle:ı1 b•r vuva!:t olac2J 
K&~novic ve harfctve ve harid 
ti<•aret halk 1"rınıi•e"'Pri mef'ul 
Moekova bUyUk elçisi ye Jaoon 
Moekova büyük elçisive Janon 
haricive n.a.zmnm maiyeti erka· 
nı hazır büliı11m\iftu:t. 

Bunu mUtt':-:dn de. 111 Uçtlnci.: 
tebliğ nep-edllmiştir: 

!apon barlcive nazm Matsuo. 
ka, 9 nisanda ''Kızıl Ok'' •..renile 
Leningrad'a hareket etmi§tİr. 

Moskooa, 10 ( A.A.) - Jaoon 
hariciye nazırı Matsuoka elin 
St:alin otomobil f abrik&larmı 
gezmiştir. 

Mars31 Prav sl öldü 
Vlfi. il (A..A..) - lı"ransız Akade-. 

miat rı.z&.ıımdan llrlarceı Prevoet. 79 ya· 
§mda oldufu halde, dün OlmO~tUr. 

Evden çrl·mazlarsa sabaha kadar 
burada kalacağım ... Aman, ne deh
ıet !. 

O zaman, korMorda bir 
lamba ya.ndı; kızların, devam eden 
~ılgın handeleıi arasında hanımm 
sert satiası duvuldu: 

- Kız... Getir benim meşla· 
bnnı' .. 

Takdir: 
- Çıkıyorlar! •• dedi. Dinledik. 

Haklk~t he1>9i hazırlanıyordu .•• 
Bu geceki seyran, daha samimi 

yaklaşmalar, da'lta açık konn11ma -
larla dün s:eceki zunubun bir ke
fareti oldu. Saat birlere kadar 
çamlıkta kaldık. O solhık gec""". 
bizden ba..,ka hiç klmıP- çıkmamış
t.J, Avdet ederken dün gecenin ız
tırabmı ruhumuzun Uzerfnden kalk
mış bulduk ve o hu ne Takdir, 
aynlrrken onlara: 

- °"5vvar!_ dedi. CevaJ)8ız 
kaldı ... 

Her akşam lakele bqmda onlan 
görüyor; geceler! blriblrlmize uzak 
bulunarak doğrudan doğruya asli 
bitap etmiyerek çamhğm hep ay
nı nokta8mda saatlerce oturuyor· 
duk. Bu. artık iki taraf için de 
idPt olmuştu. 

Yu"'oslav h 
haklan el• 

Kı21 or 
gaz tes 
mütafa 

M.Olikc>\' ll, 1 U ( AA· 1 - :Z 
ıazetec, olan KramıaY• ıı 
teatnde, harp vaı. ~etini Ol 

albay Popof. d!yor ki: «' 
Harııln alktet merkezi· 

ka lnt:ıkaJ ctml§tlr. 1ortıl< 
tngitteıentn lıtUtuıındaD 

yoktur. bt 
BaıKaDlardaıd yeni ctP rs> 

alb y Popof, bu h.ısuatıı 

tedir: 
Ingtl1Z donanması. ııı 

birlikte Acınyatlkte hl 1
a&f 

Aynı zurnanda Yugosı•"1d6 
lılar, luı /anları deniz " 

'
UnmektedJrler AIIJ''ln . ır 

tmm karşısında. ciddi t> 
dır. ve h1zzat BerJln r1Ld rıP 
planan sU<: Uklerl tıerl ,u 
SJZ je~!dlr, 

1 
{J 

Albsy Popo!. sözlcrtı' 
mekttoaır: 

Yugoaıav ordusunun yOıııt 
Uk anane- . çok defn tıll~ 
tıanlarrnı vermiştir E~r,4' 
Wbyada 20 fırka tahşlt t1" 
ae, Be.Jkanıardakl t,a.hşıda 11rıs 
dan dana az oımıyaca11 ı
blllr. 

Sovyetıe 
Almanlara pek -" 

vermiş vOJI • 
Londra, 10 (A.A.I - ual' 

marasu:da sorulan bir 8 ısı 
veren nazır D:ı' ton. ~rll 
Almo.nyaya Sovyi!Uc b ıı 
az patroı gelmiş otdufUıı 
Ur. 

tskclelerdeld teeadUfierde kar· el 
fi karşıya bulunuvor· bfrlblrimlzf Tttrk \.'arlıfrnr Z,'\f 

gündUa gözü ile lstedlfimb kadar Yük!l'•ltA'n ~uktur ! 11' 
tetkik ediyorduk. Zaman g'eçtlkçe, 1 Her •urıu şetkatteJl ~ 
ikimiz de Girizanı da.ha §ayanı yavNlıırmı koruyup dll
muh~ bhet bulm~ıı-a bqladık. lnce, ! yıllardır bu g-aye u~rtırı 

9 
o!' 

pembe beyaz bir teni vardı; bu~ •ın cuk Y!;c.irgeme Kururııuıı 
Uıerinde iri, siyah ve dalma bir ıı:ı Kurum sayğryla oııer. 
meali h•ııvret okunan gözler ~çıh- j Anneıu: d 
yordu. Öteki, Gfrizanm yanında , Memf' J\er;lnıt z.anüiııı ,,,_ 
solgun, nahif kalıyor; gunır ve zaret ~·e tu si~ c!I ş1tırı ıt rfl 
tekehbUril ona bir soğukluk verivor dtkça ('('CUk için tf'hll1 r 

du. Fakat sevmek icap etle, ben, dönumhtlttr l f, ı' .A 
dUnva.nm bUtUn snlzellerlnl o mağ- ı çoct-r~ r:sH:G)!:l\l,;ı y-· 
nır 1nzn feda edeblleceğtme hnan GENEl "' 

eyle~tiııı.. :::=:::=:==:::=:~~I 
(Devamı mr) =--
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~evıerlalle 1 Ollrtıp dC!ıCnlll~kt,!: 
Uzağı g··rtş D • • k • • . h at m z b. r Konferans ve Temsil un u 1 rac 1 1 1 t;,r11rıbnü Halkı~·lndM: 

l - 11.4.941 Cuma günü -.at 

m 
'
. , yon ',-ray 1 g e çtı· ~:-~~,~"~~ c::ı~~~n~:a~ =~:nıe: 

Devlet, yeru:ıde ve ÇOı{ !at ..ulı bir kcır .ı.r Hrw lst.ruıbı.. u hi 
Yazife ile bag"lı olmıyan, ağır L~lcre gUcU yctmiyc~lerın da~a te!ı b r 
gidebilccekıcrtnı blldırlii BiltU:ı n kıl vası•.nları para ızca 1, il a Y 
yacaktır. Uzağı gören, Cıtrin dt.ujlın l bir c. v.ctc eıc ancalt bo;:ı crıLı t Janmlan dokuzuncusu BYlmls alo· 

Dün yine bir milyon liradan 
f:ızla ihracat yapılnuştır. Dün · 
kü ihracatın yekfuıu ıbir milyon 
yirmi bin lira olarak hesap ~ 
dilmiştir. 

nwwa Lokm•nbeJrtm tantmdan ,.eri
lrlandaya şimşir ağacı. Holan • lecekt!r. Kenua o(Jl'reaci bUtalıtmm 
da.ya h.-uru üzüm, İsviçreye fm- beWarı.,., cehen...,.. d8fmemek u· 

Ta~ln h~ç bir devrinde, "yarın,. lnı, ımdıkı kadar karanlık ,~a~d 1 

mcz hAdı.ııclcrıe dolu cıeğildl d!r gecede b birci ' 

dık, deri. Mısıra çekirdekli La-ı mlleri) dlr. 

birden kopuyor. ın şey en oluyor, bin k sn 
Halk dcdığimız aı.uUc ku ' • ıRvıı:;. muhtaf' .. ır Yı~ın 11;1nde ı;orUş 

kralır. Kalabalıl<, bıraz da hakıkat.n önune gcnlmı p rc\C' e bem.crw.-~ yısı, Franaaya fındık, Filistine ı - ıı.4.lNl CUma &1iDtl ... t 
erile pestili ve :nib&yet Almanva (21) de ErimD &alarmdan Tank Za• 
ve Mısıra 667 bin liralık ttıtiın fer Tunaya taratmdan Oılllll Bfrllk) 
satJJmqltır. meYS>ıhl bir konteram verilecek ve 

endine hareKcte geçemez Eh e · emm ~cuı K ırnrtar H'remez Hayatı 

Bu meyanda dün, Sovyet Rus 
raya palamut hWAsur, 1~ 
deri, ~ ~ya fıstık. 

§iklık S<'Urecek kımıldanışlara liencılllgınıı 0 gırt m z uı 
Son '1akikalarda lııe, bu tUrı ı hareket er he k k 

Teman Şubemiz (Himmetin oğluJ pi
yesini temsil edecektir. 

......., 8 . m n ço ere mtı.zanısızı 
u,, ... r. u pcr'şanlıklar. ofr yandar orılnrın <endi tcl~ıannı arttınr bı • 
dan da rtevlctlıı işine engel olur. • r ~· 

Sinemalar çocuk 
matinaları tertip 

edecekler 

Eminönü ve üsku
dar kazalarında 

3 ... 12.4.1941 Cumartesi gtınll aat 
(%1) d~ Beden Terbiyesi lataııbul 
Bölgeııı Aııba§kanı Feridun Dirimle!· 
kin tarafından (Millt Birlik) mevzulu 
bir konferana verilecek ve Temsil Şu. 
bemlz fHlmmetln oğlu) piyesini tem· 
aft edecektir. 

lfte bUtUn bunları -pek uı:ak UıUmııUer ı,.ın de ola& 
do n- k ~ ,,.. ÇOk C\ ,;<'le 

ş .... me · tedı.1r almak olgun blr l':OkOmct karandıı 
Belki bılzı kuruntulu kafaın b k "· u ararın arl,ı:uıında yakın bir t h ı 

ağır gölg.!~nı E-ezerek kuşkulan.1cakJar. lltlylelcrınc dU_.en vnz f , be::~ 

Pasif korunma 
denemeleri yapılacak 

me verm.ek.e, birinci olmaktır. Hemen ko~crunlar, glc.leccklerl vert bıİcıır 
ler ''e çeKUsınler .. 

On Önümüzdeki pazar günü öğ -
leden evvel Eminönü kazasında, 
öğleden sonra da Üsküdar ka.r.a. 
sında pasif korumna denemele
ri yapılacaktır. Denemelerde 
vazife alan eekiplere talimat "Ve

rilmiştir. 

4 13.4.1941 Pazar günü nat 
O~) de Temsil Şubemiz (Himmetin 
oğlu) plyeatııl teman edecektir. 

latanbul, blr çok ııebeplerl\3 C•ledenberı emcklllertn, ihtiyar dulıaı ın 
yetim yavruların yerJe§tlfl bir re.'urdır. B :ınlarm yt"!kOnu, bir haylı tut 
Halbuki bu~ ~a hiç bir l§lcrf yoktur. Varlı1<lan, kuvv t değil kulf tt r. 

Sonra, ço.uk çocuğunu em:.!yeuı, muhafazalı canavarca ır 
1 

r sinemalara alınma. 
mssı için ittihaz edilen kararla
rın yakında tatbikine geçilecek
tir. 7 ile 12 y~ arasında bulu. 
nan çocuklar için de cumartesi 
ve pazar günleri ~uk matine
leri tertip edilecekt=r. 

Her tıç toplantının numaralı ~ 

kartıannm bUromUZd&n almmuı rica 
uzak yerl';!r<le bllenl!!r, daha DllyUk bir kuvvetle ve yenilmez bir c 
tehlikeleri karşılarlar. 11 

Bu matinelerde çocuklara ait 
tel'biyevi filmler gösterilecektir. 

Çocuk matinelerinden alına
ca.Jc ücretler de Şehir Tiyatro . 
sunun çocuk temsilleri ücretin -
den fazla olmıyacaktır. 

Bu denemelerden sonra aym 
20 sinde Bakırköy, 22 sinde r~ 
dıköy kazalarında da bire!" de
neme yapılacaktır. 

BilA.hıra Bevkozda bir dene. 
me yapılması 

0

hususunda. hazır
lıklar yapılmak_tadır. 

olunur. 
• y. • 

Beyotfu ~= 
1 - 12 Nlaan Ml Cumartut gtbıU 

aaat 115 de Evlmlsln htiklAJ Cadde
sinde NURZtr A 80katmda Parti bi
naamdakt temsil aalommda •'DOJıya 

Ahvatlııin Sem Durumu., me'\IZ\Junda 
şı,u Halknt Helal B. Halit Yaproğ· 
Ju tara.tmdan mOhlm bir konferanıı 
.erilecek n koateranaı müteakip 
temafl fllbemlz ''Ceza Kanunu., piye. 
ıılnl ten:all edecektir. 

Bunlar, akı.a gel~ en kötıl lhUmatlcre gore ıK>ylcnmı.ş aöz erdır H 

için, huduUanmıza hiç kimae, gcl!~i gUzeJ l':linıalarla kcndlterinf ç~rp~ 
bir smrr diye bakmıyorlar. ÇUnkü ı Ctün BllAhların da kınlncağı ku 
vardır. Bu kuvvetleri ısa.de beton, Qellk laU!ıkAmlar, demir kazıklar "" 
şUnmck, bu fikre. uyarak bOcu!"'la kalkanla!'J yanııtır. En bUyUk llV\ t 

sanm dışında değil, l~fnded!r. Bu ruh Hlmaıayaaınm ise, bir din mit d P 
hnllnd<ı bütün Türkiyeyi doldurdıığunı: bllmfyen kalmamıştır, anıyoruz. 
halde bize ha8 olan V" başkalarını imrendiren o uıvı soğukkanlılıkla 1 ım 
yapalım \'e petekferimlzl doldur,,lım. HAKKI SUllA GEZGt 

-
Yiyecek maddeleri Maarif müdürü 
hakkında bir rapor Y alovaya gitti 

h ı Yalo\'B kua.mım muhtelit k6"9-
2 - 13 Nlaan Ml Pazar gilııU aaat 

14.30 da Parti binumdakt Temsil sa· 
Jonumuzda teman §Ubem!z ''Ceu Ka· 
nunu"plyesinl temsn edeeektlr. 

l_G_o_N_D_E_N __ G_o_· _N_E_ı 
azır ıyor rinde yapılmakta olan okul "'fl•bnı 

Belediye ilrtısat i~eri müdür- gÖZdeıı geçirmek üzere Maarif :m~ 
lüğü yiyecek maddelerin umu- r0 d!ln Yalovaya gftmf§ttr. 
mi vaziyetlerini gösteren bir -o-
rapor hazırlamağ& karar ver. 
mift,ir. Beyanname vermiyen 

3 - Davetiyelerin Ev JıılUdUrlUğün
den almınaar l"fca olunur. 

••• 

istanbull li bir m 
kait olsaydım ••• 

e 
Raporlarda; yiyecek madde- bakkallar 

sinin istihsal mrntakası, nere- Fi~t murakabe bürosu me-
le.re stok edildiği, son üç ~ene murlan. dün, piyasada şeker ü. 
zarfmda ~irmiş olduğu muh.' zerine kontrollar yapmışlardır. 
telif vaziydler, toptan ve pe- Kontrollar neticesinde beyan
rakende 8atışı, inkişafı. için. a- name vermeden satışlarda bu
lman t.edbirl~r kaydedilecekt1r:· Junan bir çok bakkallar görül. 

. Bu suretle he~ gı~ maddesı. müştür. Bunlar hakkında za.brt 
nın uınmnt vazıyetı etrafında 
b. b·ı · ed. ·ı · 1 caktır tutulmuştur. ır ı gı ını mış o a . ---<>-

. Liaele~ürleri Kartal Motoru 
dün toplandılar denizden çıkanlacak 

Lise direktörleri dün lstan- Evvelki gece, Haliç havuzla -
bul kız lisesi salonunda. imti. rmda ant olar.ı.k batan liman i
han heyetlerinde bulunacak mil· daresinin Kartal römorkörUnUn 
meyyizlerin tefıbiti iÇin bir top- ne suretle battiğı henüz anlaşı. 
lantı yapmşlardır. lamaınıştır. 

Listeler önilmüzxleki hafta ha. Tahkikatı idare eden müdde: 
zırlana.rak okul idarelerine bil - umumi muavinlerinden Orhan 
dirilecektir. • Tığrak römorköriin denizden 

Ekalliyet okullarının imtihan- çıkarılmasına lüzum görmüş ve 
lannda bulunacak mümeyyizler bu maksatla liınan reisliğint' 
tesbit edilmiŞ ve okul idarele. bir tezkere yazılmıştır. 
rine bildirilmiştir. Tahkikata hem liman idare -

El<alllyet ve ecnebi okull::ınna since, hem de müddeiumumilik . 
mümeyyiz yine bu okul öğret- çe ehemmiyetle devam olun. 
menleri a.rasmdan seçilmiştir. maktadır. 

.. 

Sarr.1tt Ballrevlllllen: 
18 NIAD lNl PuaJ' gtlntt eaat 

14,30 da Şehir lıılecllal bumdan Sa· 
ym Bayan Jıl'liha Avni ~ tara
fından (ahvali hazıra karpnnda TUr
klye) mevzulu bir 'konfenuuı verile
cektir. 

Konferanstan sonra Temsil "-ardrr. 
Davetiyelerin Evimizden alınmam. 

* * * 
• a• ... e-n ur ı : 
ll :NlaD lHl Cıımal't.i 

aat 20.ao da kıymeUI profuör KWt
rimlD Halll taratmdan ftrk tarfhbda 
ana batlan mevzulu her TOrktl &11-
kad&r edecek mUhlm bir koaferana 
YerUecektlr. Davetiyelerin Halkevin· 
den almmaaı rica olunur. 

* * * 
Siklet atma müsabakası 

lmınlnıl Futbol A~: 
13 Nlaan MO pazar gUDU yapılacak 

ikinci küıne terfi maçı. 
~Stadı: 

Saat 15 Davut.pap · Tak&lm. Ha.o 
kem: &.IAmf Akal. Yan hakem!: Nec

det ~ Bahattin, 

48-
E•ar ve maceralcıTla dolu zabıta romanı 

Biz. bu hatıralar vasrtuiyle 
bu ruhi faciaya, Benedikin ta
hammülsüz çirkinliği dolayısiy
le husule gelen deruni faciaya 
nüfuz· edebiliyoruz. Bu denini 
facianm oynanması lizımdı, 
çtlnıkü, onun tarafından yalt.ı. 
lan meşale ile biz bütUn bır 
muammanın düğümünil çözebi
leceğiz. 

Bu çirkin adam korkunç .kah
ramanı olduğu baricf f acıannı 
bir çok kısımlamıı bize anla
tabilecek ... 

Evvela Benedit Massomın· 
küçük köy evinde n~ler ~
ğine bir göz gezdirelı~. ~WD! 
bir köy eyi ha.kkında bıl~kl~
miz öyle muayyen emın bır 
şeyler değil.. _ . . 

Kanlı ·Bebek 
Yazan: Gaaton Löru 

ra sulu bir göl kenarındakı evi
ne varılır. 

Eğer iyi bakılmış. bahçesi.De. 
duvarlanna itina edilen, kmnı
zı kiremitli damı, traçalan 
geniş pencereleri ile Benedikiıı 
evi sevimli bir yer olacak.. Fa
kat bu ev Benedik Masson 
tarafından 33tm alındıktan son
ra. en ufak bir ihtimam gör. 
memiş. 

Benedik yanında kimseyi ç; -
Iıştmnak istemediği, hatta evi
ne hizmetçi bile almadığı için 
ev ve bahçe tamamen bakımsız 
kalarak korkunç, çirkin bir hal 
almış.. 

Çeviren: M. ACAR 

fantezi ıle şair olmuştu. 
Benedik çok uzun süren bır 

seyahatten hemen beş parasız 
dönmüştü ... Bundan sonra öm
rünUn d i ğ e r k18IJD.larmı 
ne şekilde ve nasıl yaşadığını 
biz biliyoruz. 

Servetinin tamamen erimiş 
olmasına rağmen Benedik Mas
son köy evini utm&m1', muha. 
faza etmişti. Çünkü bu yalnız -
lık ve bu gamlı hava hoşuna 
gidiyordu. 

. 1 STANBUL:.U bir mü-
tekait olsaydım. hükU. 

metin almış olduğu şu ''göç
etme., tedbirinden bir de se
vinç hissesi çıkarırdım... Se. 
bebi de şu: 

Gerçi bir mütekait, seneler
ce çahşmad~ sonra hak etti· 
ği isti~at dcvrl*!i içinde, bu. 
lunduğu yere ısınmıştır. La-

.. kin, '-Y4tıpda,Jı.iç bg: ~
lik yoktur. Bundan bıktığını, 
da QOk iyi bilirim ... ÇUnkü, a. 
ralannda kendi babam da da
hil olduğu halde, bir çok mü
tekaitlerin meşgul o~ bir 
şey bulamamak yüzünden, 1.a. 
yatlan sUrekli bir sıkmtı i
çinde geçiyor. Onlan kahve
haneler, kendi gibi mütekaiL 
lerle sessiz sessiz hasbihal et
meler, ufak tefek bazı ev ve 
bahçe İşleri tatmin etmiyor ... 
Gerci resmen, kendilerinden 
bir vazife görmeleri isteruı1i
yor. Fakat bu hal, onların, i. 
çerisinde henüz sönmemiş o
lan hayatiyetin, hareket ve 

na karşı nefret duymağa başla. 
mıştr. Bazan elindeki ciltleri 
bir köşeye fırlatıyor. önünde 
ne varsa kınyor, atıyordu. 

Nihayet srrf kendi zevki için 
yaptırmış olduğu kücük atölye
yi de tahrip etti. Artık ciltler
le uğraşınıyac~ktı. Hemen l:er 
giin avcı kıyafetine giriyor, gez 
meğe çıkıyor, bir çok günleri 
kırlarda geçiriyor, iki taş ara . 
sına yerleştirdiği tencerede ye . 
meğini pişiriyor, iki ağaca ger
diği eski bir hamakta yatıyor • 
du. Fakat işin garip tarafı, bu 
avcı ne avlanıyor. ne balık tu
tuyor, ve ne de herhangi ir 
silfı.h taşıyordu. 

Fakat bu avcmm cebinde di -
ğer bütün avcılardan ba.c;ka c. • 
larak bir kUçUk defterle kurşun 
kalem vardı ve avcı dolaşıyor, 1 
oturuyor ve bu küçük deftere ı 
mısralar kaydediyordu. 

Evet, bu avcı a.c;k mısralan 
döküyordu. Yalnızca aşkı düRU
nüyor ve aşkı terennüm ediyor
du. 

Benedikin küçük köy evwn 
bulunduğu mevki Ekspres Pa -
rieten bir saat meeafede .. Tren 
köyün tam ortasından geçiyor 
ve medremeki meydana ba~a!' 
i&ta8y(ın binasmda trenden ını. 
liyor. . 

Köyün nüfusu nihayet sekız 
yüz kişinin içinde. Bu köy ku -
nıtulınuş bir çOk bQ.taklıklar 
üzerine ve düzeltilmiş bir 

Bu ev Benedik Massona ba. 
basından min.s kalmıştı. Ku:,. 
ve balık avma fevkalide me
raklı bir insan olan babası, ken 
disi için ideal bir mantık olan 
bu bataklık mmtakada bugün 
Benedikin sığınmış olduğu evi 

Bir çok kereler civardaki bii
yük av mmtQ.kalannı her sene 
kiraya verenler onun evini de 
satın almak V<! oraya bir bekçi 
yerleştirmek için Benedike mü . 
racaat etmişler, fakat Benedik 
bu teldülerin hepsini reddetmiş
ti. 

Sen Lui adasından bu köy 
vioe sığınmak, orada bazı sa. 
nat ciltleriyle uğraşmak. biraz 
mozaik yapmak ve daha ziyade 
vahşi bir hayat 9Urmek için a · 
nlmıştı. 

Kinci idi, kadınlardan nefret 
ediyordu. Fakat bUtün bunlara 
rQ.ğmen yine yalnızca kadınlar. 
dan bahsediyordu. 

inşa ettirmişti. 

çalışma arzusunun sesını s 
turamıyor... Bununla cerabc 
bir yerden bir yere kımılday 
mıyorlar. Biribiri ardınca g 
çcı. ve hep aynı olan haft~l 
nn, ayların ve yılların yekn 
saklığından kendilerini k 
ramıyorlar. 

lşte böyle bir bayatın du 
gunluğundan bezmiş olan m· 
tekaitlere bir fırsat zuhur c 
mfet'lr... MemJekefuı yeni ye 
köşelerini g3recck, yeni v 
insanlar tanıyacak ve " ın5a 
lann muhiti içinde belki d 
yı:pyeni mc.,qguliyetler bula 
]ardır. Hem Je her türlü r 
fah vesileleri, ayaklarına ka 
<lar gelmiş olarak ... 

Bu hareketin zevkine a.11c 
mütekaitler v~rabilir! ... 

Onu? için . diyo~ ki. :.u 
k~metın, basıretle ıttihaz et 
~ı~ olduğu_ şu "göçctme,, ted 
bırındcn, bır de sevinç his~ 
ç~_karu·dım .. : Fakat benim, gö 
ru1ecek vazıf~Ierim var. 

H/l(!ı/ET MUNIR 

Altın yükseliyor 

Altın fiyatlarmdaki yükse-k
Jile dün de> devam etmistir. 

Dün bir altının fiyatı 26,5 Iı. 
ra idi. Evvelki gün bu mikdar 
25 lira 80 kuru.<] arasında ıdi. 

•~u 
11.4.1941 

8.03 Ajan!! 
8.18 Hııflt 

paf'tahır 

8.45 Yemek 

Listesi 
12.83 TUrk1iJ,.r 
12.50 Ajıuııı 
1s.os TtirkUler 
18.03 "S\'ln~ 
18.80 l\fr~ dnn 

ı; asit 
19)10 Ajan .. 
19,45 7.lmat 

l'nk\i,ml 
19.60 &>~llıniı; 

Ş:ırkılar 

20.15 Rad\o 
Gaıet~ı 

l!0.15 Temsil 
21.SO Konuşma 
21.r nlon 

o rlces t r:u;ı 
22.80 AJ;ın9 
22.41> Snlon 

orlcc tnası 
23.00 Cazband 

c==: Cuma jı..umarte. 
> 
::.::: 

1 t Nisan 12 Nir.;an 

et &C.l"\"\d H 1 tt.·.e~vl'l: ıs 4-
l\a'imı· 1 •• Kn .. rm: 156 

\o' &ki tıeı "Nı8 t) l'.::ıan \ .,, 
"~"' 

lmn kUçük göller kenarına ku -
nılmuş. Parisin kuş ve balık 
avı meraklılan senenin muay. 
yen mevsimlerinde buraya ge 
lip avlanırJar. 

Benedik MaJW)llun evine gıt · 
mek içiıı trenden indikten son
ra, evveli ana caddeyi ta.kip 
etmek, eonra kUçitk yollara ve 
patikalara saparak yarmı saat 
kadar ktlçil:k göller kenarmcJan· 
çayırlar, korular arasmdan geç. 
mek llzmıdır. Nilıa)'et Senedi· 
kin bir konı ile )cijçWc. pis D"' 

BütUn tatil günlerini burada 
geçirir. yirmi dört saatlik boş 
vakti olduğu r.amanlar bile bu
raya gelir. avlanır ve ba.,ını 
dinlerdi. 

Yaptığı mmaiklerin hemen 
hepsinden nihayet bir kadın 
çehresi meydana çıkıyor, ve i. .1-

rip değil mi bu kadm portrele. 
ri daima Kristine t>enziyordu. 

Kristin ile geçen ve yalnı u 

başlangıçta kalan ma<'era~ı bi -
raz zihni muva7.enesini intiza
ma sokmuştu. Ondan evvelki ma 
ceralannd~ Benedik Masson bir 
kadın ile karşı kanııya kaldığı 1 
zaman onları derhal öpmekten I 
ziyade, mırmak arzusiyle yanar. 
dı. Fakat kendi üadesine göre, 
Benedik, bu k.adınların hiç biri
ne el sürmedi ve bUtün bu ka -
dmlar, onun yanmda bulunduk. 
lan zaman hiç bir tehlike ile 
kareı k&r11Ya kalmadılar. 

bUnl'fjln 

Benedikin babası da halle a-
rasında şöhret sahibi Olan bir 
mUcellitti. Çok çalışmış ve oğ . 
ıuna oldukça dolgım bir servet 
bırakmıştı. Benedik bu paraya 
:mnuıca eanatkAr olara.k din
yayı dolaşmrş ve romantik bir 

Hemen yanıbaşmda. da Krls· 
tin durmadan, dinlenmeden. 
bıkmadan Gaıbrlyelin portresini 
'8Pl)'Ol"du. 

Ve binie'mire Benedik sanatı- ( Dcoomı 'VCır) 

dn" ~·• 

Öğle 

lklnd 

Akşam 

Yat!lı 

İmsak 

6.28 

13.115 
16.157 
19.14 
21.20 

4.42 

10.44 626 10.41 

5.8., IS.ili 5.31 
9.14 ıe.:ıi 9.18 

12.00 19.4,j 12.00 
1.30 21.21 l.S6 
8.51' 4.40 8.M 



Çörçilin nutku 
Loudra, 10 (A.A.) - Çörçllin 

dün Avam Kn.manBmda yaptığı 
b""yanatm. Fra.nsaya, hava ve de
niz muharebelerino ve Am rlka 
yardımına ait kısımlarını acağı~ 3. 

dercediyoruz: 
Kendilerine yalnız hatıralarla 

Cieğll sıkı bağlarla da t-lomine i~
Ura.k.: ettiğimiz Fra.nsadan, Fran
sız milletinden bahsetmek istiyo
rum. Fra.ns,;:nm c11ki mUttefikJe·ci 
aleyhinde bulunmryacağına ve 
mllttefiklerine ka~ı harbe gir.i.5-
miyeceğlne dair mareşal Pete.11in 
beyan .... tmr içten karştladnn. Ken
di hilkft!netimden başka bir hüku
metten bahsetmek bana ait değil
se de Frnnsanm harbe girmesi gi
bi g:ıyri tabü şuursuz ve Jı:iya!et
siz bir hattı hareket Fransayı u
zun seneler Amerika demokrasi
sinin teveC<'ühilnden :mahrum bı

rakır. Eminim ki Frn.nsız milleti, 
kendJslııe btr.akılsn ifade vasıtala· 
n he.r ne olussa. olsun bu kadara
yıp bir hareketi red ve cemeder. 
Ancak şunu kaydetmemiz Jizmı
drr ki, VL,l hUkfunetl bir Çôk me
selelerde --çok şUkUr hepsinde 
d~- btiyt!k mikyasta Hitlere 
tabidir. Hiiler Vlesbaden'dekı .mü
tareke komisyonu 'V'Ultaalle her 
giln harekette buhmm:lktadır. 
Frarumdaki yiyecek stoklarmm bli· 
yük bir kısmı )\hnanlar tarafından 
müsadere edilmiştir. Esirler ve 
bu yiyecekler Büyük Britan~ya 
kar;;;: haamıme bir rpropaganda ve 
ga_,.-t dootane bir hareket muka.. 
bilinde Fransaya iade edilebilir, ve 
yahut da eegsen mllthiş ' 'e baina
ne olan Alman ~gal :ınasra.flan, 
lehimize ola.bilecek herhangi bir 
tezahUi'U cezala.ndrrmıi.k 'lizere l:la:
ha siyade artmlahilir. Amiral Dar
lan, Fransaya ~ aptıklan muamele
de Almanların tılicenap daıtrandrk
larmı bize söylilyor. İşgal altmda 
bulunan ve bıilunmıyan ~ 
dan aldığımız biltiln haberlere i5ti
nai1en amiral Darlan'm Alınarilara 
gösterdiği bu garip ve meşum ta
zimi "Fransız halle :kütlesinin t:as
Vip ettiğinden çôk ş'UpheUyim. fa,. 
kat ~u açıkc;a anJ t.-nalıymı ki 
Alınanya~;ı k&r1l a:btnlramm, de
nlilerde kaçak eşy.a kmıtrol etmek 
hakkımm muhafaza etmemiz 18.
"ZimdI?'. Bu haklar biç bir mühari
be ı cddedilmemlgtir. Ve daha bun· 
dan bir .8Cne enel ~da 'bi
zimle beraber aynı ha.lklan t&tbik 
edi~•ordu. 

Bundan bir müddet evvel Fra.n.
mla.rm bulunduğu p.rtla.rm elim 
mahiyetini hafifletmek ~.keııdi· 
ler'Ie ekonomik mUzaJcerclore gi • 
rifmeğe hazmlır. Fakat bu müza
kereler daha bidayette ••Jllccna.p 
AlmMY4,, i:.a.""t2mdan ba.stınldı ve 
bizimle her tilrlil temasın kesil
mesi için Yışiye Vicbaden'den katı 
emirler verildi. Fran.saya mühim 
miktarda yiyec~k maddP.lerfn1n gir 
mesine müsaade ettik. Fransız mil
letinin yolcsuzltik çekmemesi ~in 
elimizden gel':lli yapmak arzıısuy
la hareket ettik. Ancak, doğnıdan 
doğrQya Alman ordularına geçti· ''ini bildiğimiz binlerce ton kau
çuk mevzuu b:Uuıolunca, denizler
de Fransız 1uul> gemllerlle çarpış.. 
mak pıµıasına da olaa, hukuku dü
velin bJze tanıdığı haklan tatıbik 
etmekle mUkeUenz. 

Almanyanm emrllo vı~ te
vessuı edebil~"ğl di.,~ bir hue
ket daha vardır. Bu harek t de 
tudur: Afrika limanlarmdaki he
nliz ~ bitmemiş ve yahut da 
buara uğramış kuvvetli Fransız 
J:ıarp gemilerinin AnavatalUia Al
:nan kontrolfi nltmda bulunan :veya 
k1'2a bir haberdaı sonra Alman 
'kontrolll altlna gireibilecek liman
lara nakletmek. Bu harp gemileri
nin A!rlkadan Fransnya na.kli de
ruz kuvvetleri muvazenesini bozar 
ve gerek Am erlkanm gerek bizim 
menfaatlerlnüze aykındır. 'Bu ıtft>i 
hAd.Jselerin önüne ge~llceeğini ve 
tnlenmed!.ği ta:kdlrde tevellllt '&" 

deblleeek neticelerin bizim içm Ql
duğu kadar kendisi lc;in -de mUca
dele ettiğimjr. Fransız milleti ta.
ra.t'mdan aniqı1a.cağmJ ümit «l&-
rim.,, . 

Ancak ve ancak her t9Y Atlan
tit muharebesine lbağlrdD". Atlan
tik muharehcai her iki tara! ~ 
de artan bir şiddetle inkişaf et.. 
mektedir. Gc:ni ve +o:ıilllto ttibarl
le :a:ayiatmıız çok ağırdır. Ve ida
re ettiğimiz deniz ka.ynaldan çok 
gen.!§tir. Bu zayiat, vast ~arp gay
retlerimhi ve 18.§e:ni~ ciddi sure• -
te mUteesslr ctmek.sizifl ilinihaye 
d'."V;.m edemez. Alman ve !tal~ 
oottt filolarma verdirdiğimiz .za· 
yuıt tonl!&lto nJsbcti itibarile bizim 
uğrat.lrğımız za)iattan çok dalın 
bllyı.k olduğunu ve denJz ticareti
mizi b \tlin dünyada idame etrr.ok
te olduğumuzu aöylemekl" bera
ber bunun bir cevap t~ edemi
y8'Ceğini biliyoııım. 2.300.000 ton
dan fazla Alman ve !taıyan w.ca· 
lll ftpanl yakalanm11. batmlmq 
.eya mtımtebatı ta.rafmi:bm bıttı -
nldığı ~rt!lmtıştllr. Biz de 4 mil
}'oadan fazla kaybettik. Fakat bu 

-zayiata :rımk8hil İnğlliz bayra~ al
tına ~ -milyon tonaan fa.zla ecne-
bi ticaret gemisini veya yeni ~ıı. 
edilen gemi koydu. Kontrolümüz 
altmda olan pek bUyük bir yeldl
na baliğ bulunan mllttcflk ticaret 
filOBunu besç etmiyorum. Binaen 
aleyh gu anda muazzam ticaret fi
lomuz ge.mi adedi itibarile ciddi 
veya bariz bir az&ıı§ kaydetmeden 
dcnıölerile dolaşmakta<hr. Fakat 
zayiatunız böyle giderse ileride ne 
olac!tl:tll'? :Açtlmakta olan l>Q§luğu 
doldurmak ve bize 1942 senemni 
gcçirtme-lt için :ica peden Uç dört 
mllyon tonllAtoyu "llereden bUia
cağz? Çok "geniş bir :nilltyasta ve 
elimizden geldiği kadar ticaret g• 
mi& yaptyonız. 

Irak kabinesi 
Yeni başvekil Ra~.id Ali 

Arab 
ıttihadı 
Kurmak "istiyor 

"1naD, 10 (A.A.) - Emir Abdullaü 
Bağd&t hUlromet darbesi hakkmd& 
~ptığt beyanatta, lrak ordusunun ııf
yUt meaeıeıerc kargmasma tce.'.!811! 
etUğinl bildlrm~ ve mllleUn vicdanı.. 
ııı m'"'ndJPllak lçln kalan gonç naibin 
göatercliği bUyllk cesareti medih et. 
ml§Ur. 

Yllksek lra:: devlet admnlarmdan 
Nu 1 :pqa Esaalt, Ammaııd& yaptJ#ı 

tı.:yanatta, hllk1Unet darbesinin, phs1 
tr"'nafatıer gUderek hareket eden gay 
n mesul §Rhıalardan mUrekk~p bir 
grup taratından yapılmış olduğunu 

söyleı:DJ§ ve lrak halkmm bllyük ek. 
eeriyetınbı lnglllzlerden hiçbir fik!.yet 
etmedlklerlnl ve bu gayri mevru ha
reketi takbih ettf_ğinl ilAve eyıemı,,Ur. 

* * * Balclat. 10 (AA..) - Kral Nalbt 
Abd'llıah memleketten ayrtlmı§tır. 

Y:ebwıan ve Ayan mecılaleri .yeni na
ibi tayin etmek lçin bugUn toplanacak 
tır. 

Kez:ı dllfmaı tar&tmdlD h&llara 
uğratdan pek çOk vo kıl tırtmaıan 
yUzUDc!en .hasara uğraya.n oad&n d:ı

ha çok vapuru t&m1r lç1n de yıpratıcı 

bir gaynt atf~lyordu. vapurıarmu
zm gbldlltten llOIU'& wuar yola çık
:nı&anru taCU için eıtmtz:ten geleni 
yapıyoruz. Şunu dilföDellm ki. vapur
i.:ınmızr limanlara geldlkten 8Clllra en 
gün az tutmakla btr aenede Wa&JAU. 
t?lı:zı: be§ mll)aa ton .artımuf oluruz. 
M\iktedir oldlfgumas 'lılltön azim ve 
befei1 lhtin öbWycttnl bu malmat
ılara laanediyonJZ. Ve e..alı ":Mtioeler 
de &l:naktayız. ırakat her .-Y ııöylen· 
'2lltten ve ,J'&Plldsktan mnra 19'2 .e- * * * 
esını harp gayreUertmıZde çok hlaııbo ı.o.dra, 10 (A.A.) - Bqvekll mu,. 

dlltr bir uaıq oımauızm geçlrece~ avln1 Attle dUn Avam kamaramıda 
mtz ~ yegtDe çare AmertkadA da ~.:lat hlllcQmet darbeai lıakkmda 
muamıam miktarda Uoaret gaüıJl ya· demiftlr kl: 
p••-wciır. Bu :yedı:n .ıaıs de Ameri• Onlu ne zaman memJckeUn aivll 
kalılarm tahakkuk ettirdikleri mabet- bayatma kar'lfmak lateml§ae ten& DE'lo 

te olmamm. Bu ti bir ÇıOk aydan beı1 Uoeler el<!e ~mifUr. !rakı 'lııglltero 
Amerlkada dQzeltllınl§Ur. Şimdi FOl:'• ile arumdald muabede ahldmma ri
ramlar fevkaIAde genJ§letllml§Ur ft a::ret etmete devam ediyor. 
bize temtn tidllmlfUr <ti, oao.tbıdeld n.jdat, 10 (A..A.) - Ofi Ajana 

&ene :mU,terek mtıcadele '" daftda bUdirlyor: 
ku!laDılmak Uzere mllyon.&&rca •e mn. Raf1d Ali Gaylanl. yllkaek rlltbell 
yoıllan:a torıluk gemı Amerlkad:ı ın- altı subayla 2 aivllden mUrckkep bir 
p edllml§ oıacaktzr. DUnyayı mllte· yUluıelc mllda.faa. lton:.eyi ~ etıxi11"' 
caviz caniler&!: kurtan&ak iG(n zaru.. tir. Ingillzler1o anw çok iyi olmıyan 
rlolan mukav,;met ktldrettmlz huau- Ra§ld ~ lMl bidayetinde tıa.§ve. 
81Dlda bu temına~ gtlTnıebll1riZ. kil iken kAnuımaanl '80DWlda kral ~-

Her ne otura olBUD At3aıUk ınu. Zl'nln kardeoi altanat naibi Abdullah 
harebe!lini yalnız 't'ılbtlllalardıa w tez- taratmtlan devrildiği blltirlardaöır. O 
glhl&nh lleA'tl, denlz!erde k9pmrıa- zaman :Rqld .AHnb yerine tngUlzlerle 
mız Jbmdır. Garp ve ftma11 prbl arası çok tyi olan Taha Pata ~tliil· 
denlz yollarmuzd& ticaret gemllerlml- m!§ti Yeni hWdllııet darbesinden eon

• k~ı npılaıı hava hOeumlarma r& Raş!d All tekrar ntt1dsr mevkiinl 
da katlı koy~mu• ltlln&dım nr- eline aımıetir. Jtqf d .AlhilD te§kll ~ 
dlr. Ull kabinenin parlAmentodan derhal 

Nihayet Omlt edei"lm ~l karde§ a. yen! bir na1b taymmı ""' bir nt;yabetc 

.da.Dm halkı AUanUkte mUtmnadlyen meellsi tefkillnl istemesi muhtemeldir. 
uzaklarda harekette bliJunma•~n icap Niyabet mecıtctnin haııeda.ıılık ,ev.satr
edeıı deniz ve hava kuvvetlerine li· aı :multaf:az& etmek için mediae 1,u
man ve tayyare .m')ydaı'll&rmm açık .1'6k ~tt!rtıeeek Hq!m1 &Uesinden blrl 
buhındunıımıumm bizim tçtn oUuğu aramrı31tt&dn". 
kadar kendi menıa&U lkt1zumi1An ol· ılrskta vuly.t uktw'ir. ~ Alt 
:d~u aniıyacaklar.'!n'. Tfca~t ge- Geylaninln vaaiyete bAkim olduğu an· 
mllenrulze k&Qı yapıl&n hava tlıal"' l&§ılm:\l<tadır. HUkQmet darb ...... lnln 
ruzıarmı baat.ıra.cılğmıtza. 11.ani olmak. faili olan General Em!n Zeki, Raşid 
ıa tıeni.ber JUDU mtlfllhede ed'yoruz ki, Aliye rmtı~t ':etmekle sSyueUnln 
denl!l&ltılan ve dcı:'ı17.Ustü koraaiJ!an bllhas:sa milli vıutmı tebartız ve hU· 
mQtemadivP.D garbe doğru gidiyorlar. kllmetml kabU oldu!U kadar •ttıam 
ve hatta blğ"den ziyade btrlc§lk :Ame· btT ttmele i!t!nat -eWnnek latemt.1Ur 
Tik& taratma yakl:ı§ıyorlar. Eğer Ordunun Ulmadma mulıar olan 
BUYflk .Brttanyanm hayatı tehllkeye Ra§ld AU Arab ittihadı taraftandır. 
konmak Utenmlyorsa, e~r Amerıkrı RaJld :Ali yaptiğı flO'll beyanatta 
hllldnnet ve mUlettmn keadllertnl has· Ir:ik'm yaptığı 'beynelmilel teahh11tle
:rettlkler1 pyelertn eldf'.n gitm~ la· re sadı.'< kal.,ca~mı bildlnıltfUr. 
teıilltyon& bu tıebdldl ~Dlemek lbım
dlr. 

:ı,u cihet 'Wbılt olm\Jfbır ki, dllllr.
altJlann ft den1risU1 kotw.D1arm 
mağl(ıbbteU 'lıatlleı.rtm.llıe IU&umlu o
lan bfma;re gemilriine maük Olmak 
meııelNinc.blltlıdrr. Hiç ştlplle yokrki. 
1.meilka tıel emdf yle ve 111&hal"eUyle 
~pııatı ıaer nm .n&b, cephane .,e 
harp ma!ıııemeelnln •vat h&ttma gel· 
mede::ı o~ diLiıMI l(ltmeel ıe
Wretll tbtr "Y olur. Blaim elim ola• 
~k böyte bir hali astmll ve tere!. 
U Amf!riJLuı mlllatinln kabul edıece#I· 
Dl:ı•:ımetınem. Nuıl kl, !Amerika gtlm 
rtığtlne ait ller' Mrl 2000 tannt.toıuk, 
..rı, mükemmel aiWılı 'ftl lıCyük bir 

.hnrcllA.t .ahuma malik OD gemi A· 

merlka htlkQmeti t&ratuıdan cmdml· 

• ff!'llmtflir '" yakında faal hizme
te gtncektlr. IM:ı&:tlrat ~...tı kanu. 
nunım vaktiyle ta.tblklne ~ edll • 
~ üım'bu u.purıar ıtmdi daha yük· 
ııek bir vatte glSreceklercUr. 

Mevsimin ilk atlet
zim musabakas1 
Arikarwı, 10 ( A.A.) - Eiter 

verlldiğıne göre, lstaribul - .An. 
kara Ba.lrkesir ve bmir bölge -
leri atletleri at'8Slllda 4 mayıs 
pazar glirtU lstaiıbtilda. mevsi
min ilk bUyük atletimı miis3. 
bakası yapılacaktır. 

Diğer tarru'tan Tilrkiye Ma
raton birinciliği de bu Bene Bur 
sada ~2 kilometre Uzerinde 24 
mayısta ya.pfucaktır. 

Bu -koşuô.an evvel bölgelerde 
deneme mıihiyetindf" olmak U-
7.ere '13 ve 27 nisan& 12 mayn 
ta 20 ve C3 'kilometrelik ~ -
lar yapılacalc ve Türkiye bmn. 
ciliğine ancak "'bu koştilara i;ti
n.k eden sporcular girebilecek
lerdir, 

Ana Kraliçe 
( 1.?n ~ fn .. tz ft 1 •••"• '1P. ) 

aşrk güzel Yug<ı6lavyamızm ü
zerine çökmllştür. HaStalığrm 
dolayısiyie g.imcli Bizin ve IJl!JV• 

gili oğlum kralın yanında bulu.. 
namıyonım. Bütün hislerimin, 
tttl.ŞU:ncelerlmin ve du..,•:ınmm. 
ıztırap çeken sizlerle olduğunu 
anlad~ruzı biliyonmı. 

Cesur milletim, dünyanın göz
lerinin bu btihra....Uı ve müşklll 
saa.tlerôe üzerin.ize teveccllh et
tiğini biliyorsmıuz. Garterdiği· 
niz kahra.maruı.k nümunesi be. 
,şeriyct tarihinin en ulvilerin
den ~irialr. ~Ulletimin sıiL'lu ko 
rumak isteajğini tamam"'\ le bi. -
liy,Ol'lllll. Ancak bu suUı §m'cfli 
,. c v~arlı bir sulh olmalrdn·. 

'"?ilama.fi mu~aaat'Tiitm tayin 
ettiği saatte m~ydan okun:ayn 
bqyı....ın eğmiyerek ~ımıP,ğa. mec 
bur edildiğiniz mücade1eyi ka· 
bul ettiniz. 'Meydan 01n::m<1ya 
medeni alemin sizden beklediği 
gibi kahramanca mnlı:abc·!e ettL 
rJz. Milletim, ma.w'e tamami
yetinin, liiirriyet VC istP· alinin 
tahakkuku i_sin harbetmi.~ti. 

Milletimin ııimfü de tamami -
,yetimizi, hürrjyet ve iStikl5.li
mizi koı umak için harıbedeoeğin 
den eminim. Bu hilrriyet ve is. 
tikl!U mticade!esinin çetin ola
cqğım anlıyorum. 

Size ;)imtli 'hitap ettiğim mem 
lekotte yaşry:ın millet, bir seıe
den 'fazla bir z.;:.mandır ki tiü
vük bir cesaret ve azimle hnr. 
bctmektedir. Çetin saatlerae ::;i
lah aTka.daşmız ve müteveffa 
lmilrnız ~lek.sandrın sözlerini 
hatırmı7.a getiriniz. Aleksandrm 
son sözleri (Y.ijg(ıslavyanm bir
liğini koruyunuz) olmuştur. 

Bugün ben de me ayn.ı me-

Alman tebliğine göre 
Afrika cepheainde İngiliz kuvvaUeri 

l·ngila·zıer ye1:'i~~·)ooı:ı;. 
g giliz heyeti mefetjyesi artık 

-mevzilerini tutmuştur. 
6 ge?eral il~ 2 bin lngiliz lruvvetıeri tasrih edil. 

esır vermı§ler miycn bir Jıatta yerleşmq.,-tir. 
BerllD, 10 (A.A.) - Alman ordu-! Ve saatini bekliyor. Almanlar 

lan ba§kumandanlıltmm tebliği: bundan sonra Bağlam bir plful-
7 NIAnda, c:eUn bir uvaıtan 80ll1'& la karşılaşu:a.k]anm. ~~lin 

Derdenln r.aptedildJğl stin. bu ııehr:ln dün de avam bmıaramnda söy-
80 kilometre cenubu garblabıde butu· lediği giıbi bu plin muvaffakı
naıı Elmqt de Alman - İtalyan kıta- yet vaadetımektedir. 
ııırmm eline dil§mll§ttlr. Altı general Bugün söylenebilir ki Selini • 
tlo ı;eneral makammı logal eden Hd ğin ciddi bir müdafaası hiç bir 
albay Ye J1d binilen tazla aiker eetr iVakit aerpiş edilmemişti. 1şte 
edllml~tir. İğtinam olunan iJMI.,..._ bmıwı içinilir ]ti İngiliz krtalan 
nln sayılması henUZ mllmktln değildir. harbe so1nilmamııjtD'. 

Yugoslav 
Cephesinde 

(BM tarafı 1 fftdı3 
Belgrtul, 10 (A.A.) - Belg

ga.dla §lınalde Novi&:ıd ve ce
nupta Meladenovat.z arasmda 
demieyolu miinakaJ&.tI yeniden 
tesis edilmiştir. 

Rom&, ıo (.'\.A..) - İtalyan ordula.. 
n umumi karargAbmın 307 numaralı 
resmi teb~: 

Alp cepbeslnde Bava vadJatı:ıde lata. 
ıarmuzm ileri hareketi, Kranjska Go. 
ranm llerla1ııdo devam etmektedir. 
AnıavuUukta, Yugoelav cephelin. 

de dl.l§mamn l§kodra mmtakaamd&ki 
h::.reketım larılm:ftlr, B.!rçok esir aı
dık. Kollarımız, Y.ugoslav arulalnde 
Alman yUrUY'Q§ kollartıe b!rl•pnek 1ı. 
zere llerlemektedlrter. 

Yunan cepbemude :ka)'da. dol!er ~ 
Dl"btr Wtsc oımamı:,tı:r. 

lWyan b&VB laıVTeUeri, Zıara mm. 
takumda dUpanm maklnel1 ......_ 
itini vo krtaatmı bombardıman etmll
~rdl.r Setenicodald Yunan tcslsatı bir 
de!a ~ha bombardıman tayyarelai. 
nuztu taarruzuna uğl'a.nUftır. 
Av:ı tayyarele~. Arnanıtıuk • 

Yugoüv cepheüde dQpıan ıataatmı 
"mlldataa tertibatını mltn.ıyö& ate
llDe tutmuflar ve zara mmtakalmda 
SlıoellJa mevkll clvarmda pyet'1çalf. 
tan uçarak Umandakt 10 deniz t&na
reelne bUcum etmj§lerdir. Bwüard.Uı 

14 o tahrip edllm1§. d1leıW1 atrı u. 
ara uğrabJDultır. 

OOpnan ta~ Zara Glıerlllde 

uçarak birkaç bomba atnu§lar ve bir 
az hasac Uca etmiflerdlr. 

BL:ıga.Zf ceplıeldnöe dGpllml, Alman 
ve Italyan kuvvetlerinin l&hlldmı w 
cebelin cenubundan giderek Demenin 
6tesl:ıde bulupııak eureWe J'.Ptıklan 
ihata baNketlndeo beyhude ~ kur
tuıınsğa çalşnaıttadrr. İğtinam edi. 
len ~ızeme miktarı çok bOy'IUttUr. 
Eslr edilen 2000 kl.iiden maada 8 ge. 
neral ve birçok yUksek zabitler utr. 
Jer arumda bUlı:mı:ı&ktadır. 

Ha.va kuvvetlerimlz. Tobnık llmanm 
da d~man gemUerlno babeUer kay. 
detm!ııler ve fl:Jdetıl yaııg:ı:ılar çıkar. 
mtflardir. lkl tayyaremlz geri dönme
mtııUr. Bir 1nglllz tayya.tt9i d~ 
mn~. 

ıŞar1d Atrikada Musavva Hmanr. 
kahramanca b1r mttdafr.ad&D tlOm'& 

::talk ı!ttşman ıı:uneuermın tazYlkl aı. 
tmda dll§mtı~. Liman tıkıılıdır ve 
bUtlln tı:tUlxı.tı tt\hrip edilmlıjllr. 

Şnrld Akiie~de hlr d11nlz.'\ltı ge. 
mımız, Ltverpul tipinde bir dU§man 
knıvulSrllıiU torpIDeml§Ur. 

Hacarlst.ana uçan tayyare 
Buaapecjte, 10 (A.A.) - lı!acar 

ajaMı bildlrlyor: 
Cenulıt M:ıcnıistanda Pccs'den 

gelen hn.berlCTC göTe, Yug08lav tay 
yareler!, salı se.bahı Macai"i8tan a
:mzi!hıe 1mr11 yeni ~Ucumlar ya.p
uınşlarclır. Ha.va ilafi batarya.Jarr, 
mütecavizleri geri pUsktırt.miJ41;ur. 
&bahın ilk saatlerindo hir Yu

goslav tayyaresi, ceııu'bt '.MacarJs.. 
tanda Uj Pet.erd -ıı.ahiyes!ne yak
laşol?ştir. Bu tayyare dil.slirlllmli..~ 
tür. Bu i:ayyarenin Uç ~ilik mU
rett e ba tmda.n iki subay ölmüş, tay 
yareden atızyan UsilncU eu~y ise 
$ yaralı olaraık hastane~ kal
dır~. 

Yagos1a\' '88kerlerl ilerliyor 
N evyork, i O / AA.) - N6vyork 

Tayms gaze1esinin biMirdiğine :gö
re, Yugoslav krtalarr lşkodra rta.. 
ammınu garp istikametinde Drin 
nehri boyunca ve Ohri gölil c.iva
rmda. Debre ile Stnımaya doğru 
ilerlemel.trdir. 

Yunanistan SelAıVği müdafaa 
etmmıeğe tkarar venni§ti. Ge
miler kıymeti Olan 'bU.tiln eşyayı 
hamilen limam atbliyB etmi§ler
di. ıHalk da ~ terketmiştL 
Alma.n1a.r ~ bir §Elhre girmiil
lerdir. 

İngiliz hava kuvvetleri, gerek 
bombe., gerek av tayyareleri iti 
bariyie 8Üratle takviye edil. 
meırtedir. Muharebe başlıyalı
danheri 1ngiliz tayyareleri gü
ntin 24 saa.tinde de faaliyette 
btilunmU§}ar ve düşmana mllt
hiş zayiat verdirmişlerdir. Na. 
zilerin vadilerden ileri ylirilyilşti 
boY'UJl<'llı alevler iı;inde kamyon 
silsileleri, altUst olmuş a.ramlar 
ve gri etbieeli oeaetler diZilmek-

·tedir. 
Yunanlılar da ya.ptıklan ri

ca.t muharebesinde kahramanca 
dövüşmii§ler ve dilfma.n.a ilerle. 
diği yeri mezar etmislcrdir. 

Polonyada. Hôla.ndada ve 
Fransa.da. haı'beden ve lbu sefer 
esir edilen :Alınan askerleri böy
le bir mukavemeti hiç bir yer
de görmedikle:ini aöylUyorlar. 

Y11nan -Alman 
harbi 
(Baş t#rafı 1 ınciM) 

k1lçQk Yunan oıiiuaumın kahramanca 
mukavenıcUnden beJuıederek diyor ki: 

".A.lmaiılar, tank, ağır topçu ve bom 
bardımaıı tayyare! rl .lwllnmnqlardır. 
BUDlarm ateeı ile ber pyln tahrip e. 
dilmiş gibi gılzüktllğü anda, bUtün 
tahrlp '.'Aletlıertne malik cltl!ıımn kıta
ıarı. kale öıiliDergelm\§lerdtr. Hürri
yet .ateşlndaıı llhaın &lan erlerfmlz. 
dQfm&D kQUeleiiıı! tardetml§ler ve 
nllıayet kaleyi ellerinde muhafaza 
cylem~erdir. Bu erler. tMlfın olma. 
rııa#& yemlıı etm3Jerdi. DUam&n Jruv. 
vetıert, ıııtııamaız, bir halde geri çe. 
kllml§ler ve arluilannda bir çok mu, 
ve yaroıı ve ellmlzo geçen bOyttk mlk. 
tarda malzeme bırakmııtardır. 

Btr noktada ldl~llk kuvritıertmız, 
mevtlltrimlzden bli1nl jga.J etmlf olan 
dtışman:ı kar§ı gfddetU bir mukabil 
hUcuma kalkmıı ve dtıpıana aJir m. 
yiıit .,erdirerek Altnanıan kovmap 
muvattaı~ olmuııtur. 

HaUammz Uzerlnc, beyannameler a
tıtm~ Ye bu beyaımamcıeıi!e, uer. 
terimizden sUAlılarmı doeU&rma. Al. 
man l\!Jkcrlerlruı tealım etmeleri tsten
DU§Ur. Bu, erlerimiz üzerinde ancak 
hiddet -ve nefret uyanôınnlfbr. 

Amc.vutluk ccplKwlnde, ltalyantar, 
atperler kazmakta ve batl&n önUne 
dllteııü tellirgülm çekmekte c1enm 
edtyonar. 400. 000 den fazla lt&lyan 
aakert, bize arko.mızdan hücum 9dm 
Alman zırhlı tırkalarmI bekliyor. Bir 
taatTWCi ktfl! ynpan küçük bir Yunan 
mutrev.sl, İtalyan baUarma gtrmif, 
bu-çok buar yapDllf, dtlfm&Da telefat 
verdlrml.§ ve biri ytls~t. olmak tıze. 
re 89 ee1rle geri dönmUştUr. Şimdi ~ğ. 
renlldiğine göre pazartee:ı g1lnl1 alman 
esirlerin mlktan 600 dlr ve bunlardan 
21 1 subaydır. 

* * * 
AUııta 10 (6.A.) - :A.tina TadyOllU., 

dün ak~d boyaaatmda dlyor ki: 
Bir 1: ugo.slav rlcatl w .Trakya, ve 

M•Jcıe<'nnyadakl Yunan kuneUerinln 
muft~ k•llme:;l ihtimalleri 
evvelden dQfUnlllmUf bulunuJO"du. 
Katı :muharebe NVkulce:n prtıarmm 
ıcap eUlrdlği yerde veıtıecektJ:r. Harp, 

devat'l ediyor VA &mun ~ttt". Na 
sıı, çArpl§acal;muzı lılllyoruz. ve, mu. 
vattakiyetaizlllderin te9lrl .altında 

kalmıyacağıs. Nlhal, safere kadar 
hloblr ıey, bizi aaraınıyacaktır ... .... MezkOr g&zete, A1manlarm Yu

t"oslavlan NoW!ad §iınadindeki mev 
zllerinden sökemedikl~:rini bildir - .Ati~. 10 (.A.A.) - Yunan 
mekteclir. emniy~t nea.retinin t~liği: 

q..afreb d~ Alman tayyareleri gecl' saat-
'Bcrlln, 10 <A.A.) - Alman baş terce bin"birini takip eden, dört 

~anilanlrğmdan tebliğ edllm~ dalga halinde Pire ınnıtakası 
üzerinde uçmuşlar, 'hasar, ve~-

Alman zırhlı kıtalan bu akŞam lef · d -ı...1 
Hırvatstanrn merkezi olan Za~e- atı mucıp olm~ an ~lRıu.nı. ar 

atmışlardır. 
':ıe -gtrmişlerillr. B n.. ıo ( ) :y 
karmm nıtiıhaf aza ediniz. Xra.- et....., A.A. - a.n TCS· 

mi kaynıilttan 'blldiftllyor: 
lmrza ve ka.lıramsn orausuna '1y1 nııilftmat alan matrf'Ulerile 
tam itiınnt gösteriniz. ,. dlln si!Alılarmı bırüan ~n-
~-!!!!!.~!!"~!!!...~!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! yadiılt :!Yunan \Wvvetleriıün 80 'bbı 
sajr tekrarlıyorum: (:YuJ?"flSlav. 
yanın birliğini koru~"WlUZ) • Ve 

!dşi olduğu 'blldJrllmettte tle lie 1bu 
rakam kati detlildir~ 



Bır unut~anın 
hayatındaki değişiklik 

11Atı Dif, Rede, Gftp, Bomat'-.a 
Nenalji. Kınklık .. Baıoa Aln)armm o.w ~ 

........... 1 bte .._...Hr. TAE.UTl.lltNODI SAKNIİa. 

au~11 ıdtl ilta.'ıfttiır. &ıtııadeki 
srra va oturdum. Patronun h ... 
m•ırtuıUNI bh•~,,~,nı ye~n 
auyuvoNlum. lab-.b uvtcueu.'1-
dar. tJV$1"i:lirdı~ i"in bana ı~ 
çerlt-m;~i. 

Yoldan. vava bfn!'Jl yolcu-
lar 'ftl''vofff•ı "".,'"'" rtıf'nl 
baib,-.,"k <!··~··... :vle kahve. 
ye vak atIYOr•ar l.-A"'lmr. k~t>a· 
lı olau3ilnu efrıınetı Vine vol
larma devam eı-'ivorlaı-dı. Yal· 
ruz iki 1bttvar kar koca ben. 
den kahvel'ıi" aı>ıl~ vaJrtf ni 
sordular w V!ntma otnrara'< 
bekle-ne~l" k:ı.rar vero;'0 r. ~
bucak a"'h"n o•rtı•k. Onlar '1 
benim ~bi Bnrdo'-a 1?

0

d;•10r
larmı11 Orada hir evli kız!:-,., 
varmu•: onun e.-inde otura· 
cat-ı'lrmı~. 

Bordo snzO"n İF!H .. ,re hetr1.!.l 
m~liimat iırtM•m . On beş ı:n 
evvel son bır mekt•tn alm,,,_Jar 
Da?-.:ı. o zam. nlar bu ~h•rde 
mesken buh~nı nrmış. Ote:. 
lerde tek tük ·rer h 1lunab;ı;. 
VOr?"'!U"'. C:"rnd;ve kııdar te.•2-
~ilmOn bir J·:.ı~ rric.H dnha art· 
mı., olaca,..rtnı dUnllnrrrk ... r 
bu'Mı'rt"'l"I he.,.."" hemen Uml 
dimi k~;m. F~'·ıt mu,,~tı:-.-
1&,.,,.., ~ ... ım .,,.r ... tn..,n ~lS!'t'"?'< 
- belki de te"<''1i irin - !'lelıir 
iei:r oıe olmıı ._, h;Je civarda oLl
ma bir oda bulmttk mUm'(Un o
labiJece.ı;.;"' !J5V!tdiltr. ihtiyar· 
lara !Ylrdum: 

- Siz Bordovı kadar yay ... 
mı girteceksin:z? 

- Hayrr. dediler. n~ber al. 
dı-!mırza ~öre. Vlerzondan tren 
itlivormuı. 

Buawd ''1C'ehl Günet., llilealnJn, 
unutgan!ıtı le me§hur tarl't öğret· 
meni Halil Abdullahı belki tanı
muemıa. Çünkü unutganhk ıahai 
bir kusurdur. Sebep olduğu tuhaf· 
~ıklüda, ancak unutgail olan ada· 
mm iılulı.itindekiler tarafmdan gl5-
H''ıltütll iÇin, mahdut blr töbret ya-
par, . 

Halil Abdullah, =-bir iiıue&.e 
kabilinden olacat- okuttuğu der
auı mevzı.:unclan ba§ka her .eYI 
unutan bir lhtJyai"dı. Aktam :ne ye
mek yedfğinJ unutuiiiu. Yattıfı •· 
ati unuturiu. Karıııınm hattnnı 
sonnayı. glSnhlnU almarrı unuturdu 
Eve getfrflmesl icap Pden nevalt 
giyecek, ve saire e§:yayJ unutur
du ... Yağmurlu havalarda şemaly~ 
yf unuturdu. Evinden bir avağm· 
da terlik. öteklnie iJ!karpinle çı. 
kar. bu suretle iki lskarplninJ dco 
C!fvmPvl u'1ııtnrn• olurdu. 
' Yine böyle. bir gün. başında si· 
yah tak':eyle ııokağa çıktığı görUl
mD~tU. Şa1'ka~ı unuturdu. 

Poııtahaneye mektıın mu atmalı: 
l1zun geJt>cek: zarfm (lzerlnc acl
rea yurnavı unuturdu, zarfın üze
rine adres ~azmış olduğunu farze
deltm: bu ııefn de •rı:-rlalne melr· 
tur. ko\'mıvr "nuturdu. 

Halil Abdullah. evinde w mek
tebinde başlı ba.•ma bir hldlııey
dl: Bir gUn yani~ sınıfa girer. er
tesi gün yanh, mektebe gf ttlğf o-
lurdu._ Ak~a.cı eve gelirken, so
ufr unuturdu. B 0 kçlden kendi evi
ni aortfuf?u hattı: 

- Buralarda Halil Abdullah .. 
dm da bir ö-'fretmen olacak; nerede 
bulunduğunu !Cltfen MSyler rnlal· 
nlz? dediği görUlmUştO. 

Fakat bir gün Ham Abdullahda 
mllhfm bir değlşikilk mo,ahede e. 
dfldf. Aqam evine geldiği saman, 
kansma. 

- Bana dlln akpmkl yemek· 
ten plşfnni• oll!!ıwdm pek memnun 
kalacaktım dedi. 

Karrsr ha t'l'et etti. Dnn ak111amld 
yemetf rıasıl batırhyablllyordu: 

- DUn alı:!'am ne yemiştik bili· 
yor ırı•,.•nn., tıcdt. 

- ll:ftf Bol MliıMJI ltefaJ pl
Jlklsl. •• Ab bu pUlkl ne kadar bo
tuma gttmlttf ! 

Evet, Bir akp.m evvel, •erçelr· 
ten kefal pilülat yemi§lerdf " 
Halli Abdullah bunu ~k lyt batır· 

de o unutgan adam!. O unutgaıı a 
dam kaybolm111. yerine dipdiri, pa. 
nl panl hafızalı, harikullde bir in· 
san bcllrmilt.1.. 

Halll Abdullah o abah, palto 
au yerine, tekrar ropdl5pmbrmı giy 
meden. ba,ma ppkumı ve ayalı. 
lanna iskarpinlerini geçlrmeji u · 
nutmü:smn ve eline. hava da yağ 
murlu olmadıtı için, lilmUı aapb 
ba<11•onunu alarak sokap çtkmıştı. 

Bu otur ıey deflldJ. Halil Ab. 
dullabm, mektebe kadar da hlc: 
yolu ı.SŞTrma&ln . gltti"!i haber v~ 
rlldt. Ve mektepte mUdUrUD, mu 
alllmlcrln lslmlerfnJ blrlbirine ka
mrrmak11mı avn ayn etle'linl sık 
tıktan l!onra. bangt mufta denıl 
varsıı. tam saatinde oraya glrdlğl I 
.ı-'5..nl-Jll. 

Öğ'o vemeiJini cm.anda. gayet ' 
kancrrk btr taktm IOkaklann ~te· ı 
sinde oturan. fakat meşhur lokan. 
tava ••tttel"f'k orada yed,I. Ve ~k 
eııkl hstmı'11t'dan tatlı tadı \aılS~· 
derek ~en~llk «Unlerlnln !ftahb 
saatlerini bu lokantada nasıl geı;ft' 
dlkl,.rfnl. lobntaetyJ da ha~e 
btrakılcalı. bir taJ'l'lamhhkJa anlattı 
Sonra mektebe dl5n0n daha sabah 
vaktinden alrlma koyduğu bir Jd. 
tabı. mektebin kfttUn':~!ln"en al· 
m,.1;or un11tm""'~ evine dl5ndtl. 

ö"h'etmen Ra1n AMuDahm ba
'-atm,. ..... 1'.-f:11m bu mOhfm d~tııik· 
ır( ~erPk mf'ktepte. nrelt eolralrta 
blltOn ta1ndr'klannı da ~ 
Kamrt'11 ~htı ile hl1' d8'nDI 
edfvordn. 

Evfnl. beJu'id'!11 901'manlftJ. Ka·. 
J'BTna ı,..,,, 'kııltve al1"8~ tnnrtma· 
mmr Radvonun ajana haberleri 
verilen sııatlnln le~ oldutızn1J11 11-

nutm•mt' ve tam zamanmc!a ma· 
kln,.nfn basma oturm~ 
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Bfr rece evvel, erbn yatmu 
ytlzilnden yarıda kalan bir l!\ev'IUU 
etnnıea 1'n'luft11> hakkmda bir ta. 
rar verme~ onutmam..U. Yatma 
saatini unutmam". kanannn ~ 
ınnu okışavacak sözler ~ytemett. 
gelecıok yaz mevsimi için bir ay
flve lr.fralamıı.k tnzumunu lfaret 
etmeği, l>Uhassa yn mu li;hı ken· 

dl ocr._. .. kendi ırarvoı .... ~:-r-ı--~:-:-~-~-~--~-----------~J relr bqnn avalr uetnta delU ele j K · 
ya!t1~ Uatl\Jle koyarak " ter•Dı· ıra . ık kat ve oda: ar 
lerfnl çıkanp yatmalı anatma. • 
mqtJ. Aıucc.r;. ~ının ~ mutt"ller \'tnndP lf'V t 

Halil Abdullaba bir "7 olmaft,11. wadar w awtınllk bu kat ID ı kt A kaı r1f nazarf'tlı 

Ue ~ Orleın ~rır.1a taf. 
lar U.tnnde yıttrk. tren be:.Ie. 
dik. Nlha~t dUn ake:ım ı .e
murıar ?'ıfllb trenlerin hareket 
etmıyeee"fnf. beyhude dah~ 
f.::.zta beltıtmemelerini eöyledı. 
ıer. Bir ktmn hı lk buna inandı 
ve ~an c:ıktı. Öt'"'d'er dslta 
hlll be"<livorlar. Biz de dl\n 
akıwn bir· kövlil i!rab'.l~t~·te 
yoJa c:ıJrtık. ~nıoMan trenfe. 
rin işledf i!tni },ıze ifte o ldSvlO 
ha.her verdi. Kendi ~hınu dUn 
se1Ametlemif. KöylU bfzi ımra. 
dakl evine ka~~:r eet;rdi. Gece
yi orada ~irdlk. t•l olmasav. 
dı birkae pan mukab'Jinde bizi 
arabasivle Viermna lfı1Aar da 
~ötUrecekti. Frı }r;'!t k=.mı bas· 
ta imiş. Hatta Orlesna da ilı\c: 
almak için ~am•ş. 

hyorda. 
Halil Abdullah, yemekten Ud 

buçuk saat aonra hemen yataca· 
ğmr ve aabahleyln erken kalkaca
- ııöyJOvordu. Ye~" :ten uat 
ıddzde kalkmlflaı:dl. Demek onda 

Unotganh'lı: la!lkt onanbertnden ıttaıar da va:dn. ra 
1 

u vnı bınada ayraa ıcıra.llr 
bOııhnton BflfnınJftl. 1 V:a~rr ':,..,.,_, '"'"p ... , .. _,.,. "'"~•• • 

Fakat IODra anlacJtlar ki. Ham -

- Dlln ~ece Orlean bomba-; 
dıma.n edildi, dedim: haberin.iz 
yok mu! 

( [)e1mmt •vır > 

iki k"rdeş otomobil 
albnda ezildi 

Boiazkesen caddesinde otu· 
ran ŞUkrU admda birisinin 5 
yaşındaki kızı Mllnevver ile 
oğlu Çetin, dün Top!ıaneden ge. 
çeJ"lerken 1657 numanı-lı otomo
i!lil tarafından ezilmiıtlerdir. 

aunlardan Münevver otomo
blltfl altmda kal.mlf, karnından 
vt iki bacafmdan a;'D" eurett~. 
Qetfn de vUeudunun muhtelif 
ytrlerinden yaratanmqlardır. 

O>culd'1.I' Beyoğlu hastahane • 
tine yatmımı§lardrr. Suçlu =-o
tar yakalanmıştır. 

--0--

Bir aarhot dütüp 
yaralandı 

vatacaktı. 
• Halli Abdullah, dediği lfbl de 
:yaotı. Biraz okumak ve yazmfkla 
mıı~l oMuktan aonn, tam aaat 
on1a yattı. 

Sabshleyln ertenden kilikli. Mu.1 
ltık yerine ınuttaıa gftmeden ve 
ırat ta]mnı yerine baharat kutu· 
auna yapışmadan, tam bir intJ· 
ıam ve isabetle qlerfnJ gördü. Son
ra kahvaltı masuma oturdu: 

A bdullahm hayatmda hl~ bir dell-
ılklllr o1mamrmr: Ham Abdulfahm 
unutcnnlıtt ~kist gibi devam et· 
mektedlr. HaW Abdunah .. Unut· 
gaıı oldufuna., unntmuttur. 

RhreY mttayet 

ZAYi 
~lktq askerlik ,abeataderı aldı· 

ğrm aatcerl btlYlyet warakamı sa)'I et• 
Um. YeatslDJ '1aeapdan MldatDln 
hOknıO )'Oktur. 

P'atlll: luqrtbel .......,... ~ 
kü 111 lltllllllrada bup malt.10 
lbralllm TuWJcn. (15'71) 

• .\.-OCak Hrklml •ı , 
Ahmet Akkovunlu 1 -----·-• 

•"a7.8rdıl• -•da Wl'ırtln MI UI 
••kaim rarımu ......... Ne.• Dr. l\emtil Ozacın 1 
~ • . ..,. T~,.,~" •o•n 1 .. ·,.., yollan haıtahk 

İan miitehaııııı 
Beyoğlu Halk Sinemaaı 

1 
.... ,.,..., W11&1&1 ,_..... ~ .... 

1 
.,,. ... vı CJataı ,,....._ 

Buslla IUt il de: 1 - Tarzall &.· ~.-.- • ...._, " 
017or: TUrk~ 1 - Jılaaıaella, a _ =- na 
ReokU MlkL ı 

- Nerede! dlvordu. Benim. kt· 
s!lrmıt ekmeklerlm nerede? •. Bu 
çay, ıranşıfa benztyOT. Hem Hint, 
hem Çin çayı var f~nde ••. Ah ne-
~~ o~~t B~~M~ne '[----~~;;;~~---~~~~~~---~~~-~--~~~----~ 
evvel, bir ıa.bah ballı Gtn çaylle ı , ~ .ea 
:yaprlm1'. tavpn kanı gtbt kırmısı ~ 
ve neft• bir çay lc;ml§tlm. Ona bir 
dana tawşabıtecek miyim!. 
öğretmenin kanın hayretlerden 

bavretlere dilt1ıllyordu. 
öğretmene bu eabah. de~l yal· 

nm dO-n'kD h'-dlseler tam otuz Be
ne evvelki nasır. buPulu hatTT&1an 
::Uınfnde carilandırabillordu ! Nere-

s p o r 
- - .. -

tkinci l:üme terfi 
müsabakası 
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