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81 bir tedbir, 
at yanın ... 

it._..: ASIM US 

İngiliz kuvvetleri 
Alman ordularile 

temasa geldi 
Al•aalar• lelA
alll 11ıcamuta 

bgllll 
tanarııer1 

Büyük zayiat 
verdlt 

Bap1111aıııır1 

Mukavemet 
ediyor 

Atina, 11 ( A.A.) - Yunaııis
ta.ndaki lngiliz ummnt kara.rgi.· 
hınm bugün neşredilen teblıği: 

Şimalt Yunanistanda ilerllyen 
Alman krtal4.rı, diln, tngiliz ve 
imparatorluk kuvvetlerıyle t .. -
masa gelmişlerdir. 

(Devamı Sa. .t aii. ~ de) 

Amerikanın 
lngiltere ile itbirliği 

artıyor 

HAVA ORDUSU 
KUMANDANI 

Tayyare ile Londraya 
gitti 

Kızıl deniz 
Amerika gemilerine 

açıldı 
lY111J111t:J~) 

Trakya ve lıtaaltal 
llallkıadakl tedbir 

Tarın milli m8dalaa stmJerlnde olacafı gibi. flmcll mlDI lluJrlaama 
stmleıtnde de Türk vatandlıplm tek bir disiplini olaeaktır: llWdUDetln 
her ıanl)'e9lılln mwı uzun ftttlntUllp, tartılcbktan llOllra yaJnm kendi 

urr " aellmetl için yapddıpa kani olmak ve ka.fd " IU1ma •-
lraplanm yerine get!nnek ! 

Yazan: Fallll Bdkı ATAT 
Aabn, 11 (Huasf) - Ya.rm

ki (bugUııkU) Ulus gazetesi Falih 
Rıfkı Atayın ''Trakya ve İstanbul 
haümdaki tedbir'' başlıklı ıu ma.
kaleaini ncşretmettedir. 

Hllkfu:net, lstanbuldaki nüfus 
teeafetini hafifletmek için bazı 
tedbirler alm~tır. Şehri terkede
rek Anadoitı ve köylerine gitmek 
jStiyetıler, adam başına 50 kilo et-

Bulgar ·hukomet 
merkezi için 
Bir nizamname 

neıredildi 

HALK 
Sokak ortasında yürü
miyecek, sokakta gazete 

okumayacak 

ya ile blltnn devlet \'UltaJarmdaa 
parasız istifade edeceklerdir. Ay. 
nı kolaylık, Trakya ve dvanndan 
çıkmak Jatiyen vat 1,tqlara da 
gösterilecektir. StrubUJ'S gibi ba
m hudut gelılrlerinde olduğu be
re, mecburi bir tahliye yapmak da 
değildir, maksat, bir harp tehllkeet 
karptmda Trakya, latanbul ve cl-

f f', ·· a.' ·· 1rlr) 

Sovyetler 
Japonya ile ticaret 

muahedeai yapıyorlar 
o 

_Japonya 
Matauokamn temasla
rından iyi aeticeler 

bekliyor 
Tok9o, 11 (A..A.) - D.N.B.: 

l!lolya. 11 (A.A.J - Gueteler, 19- HUk1lmet namma beyanatta bulun· 
hlr halkmID bundan aonra tlbl olaca.. 
ğı hususlan blldlren bir nl.u.mame 
ne§l'etmJ§Jerdir. Bu nizamnameye gö. 
re, -ya yOrUyenlerln aokak ortaam. 

mağa memur zat Japonya ne So\f\o 
yeUer Birliği araamda bir Ucaret mu• 
abedesl akdi hakkında cereyan eden 

Vifi laiikUmetinin 
bir tebliği: 

PETEN 
Almanlann elinden 

bir çok F ranıız 
talebesini 

idam sehpasından 
kurtarmış 

Mareşal 
Fransız gençlerini 

birliğe davet ediyor 

' 

Maref"l Petcn 
J - k müzakerelerin aona ermek tıaere o~ 

dan gitmeleri ve aokakta gazete o u.. \'iti, 11 (A.A.) - , .. ____ , Petenln 
d 'ka .. k --'l duğunu mebuaan Jl\ec:l181ne blldlrmJı .-.. .... _ 

malan yasaktır. Bun an .....,, a J"""' buauat kaleminden tebliğ edllmtııllr: 
y&flDA kadar oıan çocuklann yalnm ve ıınla§111anm mUbedele esaama laU· 
olarak 90kağa çıkmalan da memnu • nal edfoceğlnl iJA.ve etmiftlr • .llQbade- Ma:-e§alln Fran.sız birliği hakkmda
dur. Kezalik aokaklarda grup halinde le ed ec k emtlanm dıuı " miktan ki eon nutku yabancı gazetelerde çok 
toplanmak ve yUrUmek de yasak e • teablt ed1lmı,tlr. çefltU ve ekseriyet itibariyle tabrikA.-
dflmf~Ur. TraJDv&ylar -.at eeldr.e ka. MAOA.a ~ mJz U:falrlere yol açmıııtır. Bizzat 
dar normal tarife mucibince l§lemek- MOTALEALABI Frauız matbuatmm dahi nutkun ba· 
te, lle)dZden sonra yarmtŞar aaat ta. Tokye, ll ~A.> - Yomuyun kiki mADaamı anlam&llllf olduğu gO. 
dan 80Dr& hiçbir tramvay f ıememek. Şfmbım ıueteıııı6. -- yQz tutan rWmektedir. Keaeleıılıı ruhundan u· 
tedlr. So,,,..et • ı..- ..,...,,Ulr •llnue- zak!a,umaınaın mUnulp olur. Ayn. 

Bava modafaa komutanlıl' tarafm lııetSe~ IKt .....,..,_ Wa • •kanta ilk har.keli bahsinde ll&re§al bllb-. 
dan da aynca birçok beyamıuneler x-..-.... lıanlmUlıl ta.!111 ~ 1 • Oe1ı.t tabrlkAtmı latllıdat eylemek 
nerredilml§tlr. Bu beyaımameter• lJa ne MJ4111 '* O 'Jet •11"4 Uz ı... ';Ur. Bu tahrfklt dabııt ııiyuet 
va almılan eımasmda ne..ı .barellıet ! dlr. =tm b ~bir tehlike arzetmemck, 

edUece&l lsah ecWJDektedir. 1ı 11 ... .1iL1 •J .Dıın ı a.. ' dl. 6 do) 

Bugün 
6 

Sav fa 
----....... -................ .... 

Bulgar 
kıtaları 

Türk hududund 
1 

çok gerilere 

1 
çekildi 

Alman kıtaları da a 
misali takip edecekl 
Berlln, 11 (A.A.) - Bir il 

muhabir bildiriyor: 
lyt haber alan Berl!n maht 

de, Bulgar kılalannm Türk h 
:hından çok bUyUk bir mesafede 

İ rlye çekileceği temin edilmek 
1 Trakyada bulunan Alman k 
i nm da bu misali takip etmeleri 

1
: Türk hududuna yaklaşma 

gayri varld değiJdJr. ·----... 
Hırvatıa 

Yeni bir hükWnet 
kurdular 
-o-

Macar kıtal 
Yugoala v arazile • 

İ§gal ediyor 
-<>--

Amiral Ho, 

-. n l.LA.> - 8tdlml 
na Budaııetteden bOdlrUlyw: 

llacar latalan Drava De 'na 
mndakf eakl Macar arazlaJnde 
~ b&§l&llllflardır. 

(Devamı Sa. _. aa. t 

Yugoslav. Alınan 
harbi 

Alman ordu 
ları ~açani 
boğazını 

geçemedi 
Bir kol Belgrad 

banliyöauna vardı 

Paraşotçoler 
Y ugoılav aake;rle 

tarahndan eıir edil 

Yug08lavyada bir malu&l. 
' ( A . .A.) - Yugoslav oasarumı 
danlığınm teO!iği: 

Düşman, Paraçin ve Ş1 
i~g~ ~ek V elika Mora va 
dısınde ılerlemiye devam 
tedir. 
Şimal cephesinde, di·~· ımtınJ 

rovititza bölgesinde pek u 
vaffaluyet elde etmiş ve 
kıtalarımızın müteyakkız 
keti neticesinde durdlll"Uı1BIİ 
tur. 

İtalyan cephesinde hafif 
liyet olmuştur. Muhtelif 
lara düşman paraşütçüsil 
rilnıiştir. Fakat bunla.nn 
muhasara edilmiş ve esir 
mıştır. 

Arnavutluktaki vaziyette 
bir değişiklik yoktur. 

I"ena hava dolayısiyle u 
va faaliyeti olmuştur. ' 

Nceyork, 11 (A . .A.) _ 
Nevyork Times ga.zetesine 
AVU8turya hududundan ve 
d&tı Sa.ya ve Drava vadileri 
yunca ılerlemekte olan iki 

<Devtımt Sa. -1 al. .. 



t - v ,\aft' ·it NiSAN tNt 

ttad·f B üazetesı 1 
Çor(llla nntka 

~a11kıada teııırıer 
Çör~llin söylediği sözler dUnya et· 

ı;mumiyeııılni m~bet ve menfi 
'l al1kıı.dar etmektedir, lng1llz 

erı •ı oc, a;ıatı n..ıllzm ve se-
ın J_ ıf :l ) ...ırlar 

mu?ı&re~I 

uıı.ı:ırken ha.va kuvveUerimlz de 

ıp V&&ltalAnnı artırmaktadır. 

lt:ıı..yaıı radyolan Çtırçllln nutku 
;. ,gtltercn..: arUk yalnız Amerf. 

a gUı;endlgtn! aöyIUyorlar. 
S:>.ryet radyosu nutku aynen ver. 

, fakat hiç blr mOtal,.ada bulun· 
am.,tır. 

Al-naıı radyosu nutuk bakkmda ıım 
ıater stlylcml", bunu cenazede çatı· 

m ,.'41ıatyeye benzetml§tlr. 
Glintln mllblm hAdJ.seJertnd.!n blrt 

Amiral Hortilıln emlrnarn<'ırl ile 
~ğ~pte, BırvaUann fsUklAI llAn et

leridir. 

Naıb 1918 de 'Ma.cariltandan ayrılıp 
~ıa"yeJ .. kalan Macar balkmm 

ıtık V.urtulmnsı lAzım geldiğlnl söyw 
~rck orduya hareket emrt verml§.. 

Bu eın~me de Yusoaıav birll!Hnl 
:rear.ak mahiyettedir. Macar kıtal&· 
DrJ ~ududu geçtik! rt bildiriliyor. 
l :ı saat 18,15 te Zağrep radyo· 
awa .meral Vokovanerlallıln halk· 
b hOL!'lmete f!adakat göstermelerini 
tııımtştir .Bundan sonra lılaçek racı
ıda generale itaat etmelerini blldlr
lftJr. Zağrcpte Almanya lehinde nU· 
•~er yapılmı~. Bugün trUkQmet 
lal <sl.-s Pavellç uzun zamandanberl 
lllyads bulunuyord..ı. Dobrenlkte bu· 

n iki Yugoslav geml!!lndekl Hır
t tayfa l~an ederek Sırp aUvariyl 
psctmı,ıerdlr. 

Sofya radyosu, Yugoslav orduaun
ill eııtr almanıantı çoğu Makedon. 

Bu!rrarlardır. Bunlar derhal Al· 
!IDlıır tarafından serbe:t torakılnuı· 

11yor. 
DC!lKTA DARBEl RCK'fJMr.r 

ılııurı a!ynııt Mdlselerlııden h1ri de 
alctakl darbe! hUkQ.mettir. LoDdra 
dyosı.: dem~Ur ki: 
Yeni dlktattlr dahilde tesaııQdO te

Mf'mlyor. Alman vo ltaıyan rad
lan R&§!d AJ•yı bir kahraman gibi 
termektcdlrler. 

1 AHlSABUJADA 
.Adisababada heyeca.nlı bfr Ulretıle 

le SelAslyenlıı sarayına bayrağı 

kUn"lştir. :au bayrak altı sene evvel 

l ngillere 
ispanyaya 
2,500,000 Steriinlik . 

avans verıyor 
Lorııı , u (A.A.) - Avam kama 
ml • lnPill"' 1-nanyol ekonomik 

b a yeni bir be • 
p ulunulmıyacagı 

ın.ıa mubarauıkAr partlden Sou. 
"nln sorduğu bir suale tahriren 

ren h.ırlclye mllatqan But_ 
•:nı~tır ki: 
et, 7 nisanda 1Ua.Grldde ispanya 
ıye nazın ile lnglliz bUyük elçisi 

umda bir anla§m& tmvııanmıotır. 
nlaşmtl mucibince, İngiliz hllkQ • 
ı nycl htıkCımetlne, iki hlllm. 

Un Uzcrlnde mutabık kaıacaklan 

MA TSUOK..4. J..E?>o"'n(GBA9lllıll 

:Mat....;uka Lenlngrada gl.tmı,tlr 

Şlm:ilyi! kadar Ü!; tebliğ Ue§redllmlo
Ur. Bunlar, kendi.!ine verilen ztyalet 
Ue Lt'nlngrada hareket leblltl ve blr 
de yam:ıd<ıltllert bildiren tebllflıerdl. 

BERIJ..~ H'OOUM 
Berl'ne yapılan hficumlarm tafa\ll 

tı get:ulollr. Berlln dc\•let vperaaı ta 

mıım.yıe ye:r ıııı. yıkıımıotır. Halbul<ı 

20 Nısanı.la ltal~aıı o;>eraaı bir tem-
1111 v"r.:rcl:~t. B.rçok büyük b1na1ar d& 

huars attamıom. 
BALH:ANLARDAIU BAlt&BAT 
Alnıac kuvveUett bUtutı Tuco•lav

y.ı.da !lerlemelertne devam edenık et9 
ltl Avu!ltural~da Ucrllyca kuvveuer 
)P Ş~caU Yuı;-osla,·yadıı Zağrcbl, auı 
ı;crlstıın .;e Ya,o3lav hUdUUartııdard 
kuvvaUerle de aeltrad • NJf yolu a.. 
zertn:ıe Pai'açlD ~~ upteı.. 
ml§l~~. 

M<.rsnda, 8aracOd& tatlkametln· 
de de ilerleme ısevam ccıtyor. Oeııubl 
Yugolil&vyada Ud i11D 'JV'9'el P1rlepeJ1 
ııığal ede• kuvveUer Manaatıra rtr
mııııert'!r. Bu sabah Sôvyet radyolN 
Uaktıbtln 40 kilometre ıtmall carbl
sinde Kaçanlk boğumda toplanrıuı 

olan Y:,ıgotı&v orduwnun UakQp latl
kametlnde taarrusa acçUftıll bUdJr. 
mıııur. Jtter dotru ıae A.Jmu motor
lu kuvveUtrl Uzerlnde MJ1 bir neUce 
almmaın mQmkUndUr. 

Almt'n1ar ayrıca muhtelit b61C-let"e 
pa~UtçWer 1ndtrmlılerae de bunlu 
eslr ,~nmıılerdlr. 

Al."\\IUl ra~ Makedonya.da 80 
b1D Yl.n&n aakermın ellr almdıtmı 

blldir.l!'!!U. 'Mevsuk kaynaklardan al· 
dığ11Dl21 malOmata ve Yurıan radyon. 
nun verdlti habere (lk'e bU rakamlar 
c;ok ıaUballğ&lıdn·. 

Ana vata.nla irtibatı knUen Yunan 
aakerl<::rlnlıı 15 b1n oldutu, tr.u::I31Tl 
blrc;oğlmun da Hillddt'k,a ,arım ada· 
aına çektıerek tedaıik Mtıen va.arttı. 

ıarıa ana vataııa geçtlkJert bllcntfl· 

mektedır. 
GU~clc1n8nbİ fimaJbıde tJa tdyS 

h!IA. mukavemeY denm etmelltedtr 
Buradaki bl .. avuç Yun&nllJ'I hayran· 
hkl& ar;cak bir va.ıttedlr. 

Anıavu\lııtıta Konuı • fjkodra • El. 
buan latikamct.tnde YugoalaY birlik· 
ıertntı:ı Uerledlklert haber nrUmeku 
fse ie Manutırla Kalkandelen Alm&D· 

lara tteçUkteıı eoııra Yuptavıami i.; 
lerleyı~ artık devam etmelert bizce 
b1r hAtadrr. Bunlarm gerilerinden ge. 
len kiln'eUere ka.rp koymalan. 1UıJnoo 
dır. Akal takdirde tam lm\ıaya ııtde
bfilrler! • 

Son t"elen bir habere söre i?lqıalt 

Yunanlatanda lnglUz ve imparatorluk 
kuvvo::Ierlyle Alınan krtalan temua 

1 

geçml§lf'rdir. Ma.nut:r ıı"hri Alınan· 

!ar'll gec:ince bövle bit' temum vukuu 
beklemıblllrdi. 

Yuns::l ve 1ngıHz kıtalarmm aml 
mUdafaaya karar verdikleri mevzi e. 
razı bftkımmdan çok elveri§lldlr. Bu
radaki geç!Uerl a§ıp cenuba inmek 
gUçtrır. Bu hattın zayıf noktaııı Ma• 
naatırdan Serflçcye uzanan Kozan 
bölgel!fdlr. Burası tanldarm harekt\tı· 
na pek mDsattttr. Ancak lııglllz • YL'• 
aan ordwannm bure.amı çok kuvvetti. 
tutacakları ,Upbeıılzdlr. 

-8-

Mevzun kameti, yUlmek ba§l, 
kUur ve az&meti, ihti§amr, hay&.tmı 
örten rorar ve iıafaya, blitUn bun· 
lr.r ona baktıkça ba§ımı döndüre 
döndUre beni amaknıa cezbeden 
sevimli uçurumlardı. Takdir Jse, 
Girlz:ırn katiyen tArcih etmişti. 

,. a kullanılmıı!: üzere iki buçuk Yalnız, ötekinden alınacak şiddet· 
on 1ngüız liralık bir avawı vere. li bir intikamı vardı. f.stiyoı-du ki 

rtır. Bu anlıı.Jma, 18 mart 1940 da Girizan ile muhabbet tesis ederek 
lien lstlkraz e.nlaşmaama :rıcyil_ 1 onun mahremiyetine glnıfn: mağ· 

ve faizi ve resUlmalln itraıu hak- nır kıza blltiln mezayasmı dötu;Un 
dakt oartıar. eV\'eJki anlaşmadaki ve onda ister istemez bir kalbi ra
rtısrın aynıdır. Tahmin edildiğine brta hasıl ettikten sonra, Girizanı 
re tstfkrazın bOyC.k bir kısmı, ıs • I d-ı.ha çok ~erek onu ıztıra.ptan 
D~nm A<'ll lhttvacı olan gıda mad. ıztıraba. krskanlığa, yeis ve nevınl

-ı ve ıp·'d:ıt maddeler mUbıı.yaa _ diye hattA hattA hastalıklara Ö· 

da :runanılacalttır. lilmİere se~etsln! ' 
v 

UÇLU PAKT 
MUMESSILLERI 
rerllade bir 
toplantı yaptı 

IAk!n, hangisi hangiınizJn oldu· 
ğunu onlara ihsas edecek bir ve
sile. h!lA zuhur etmemişU. lklmJz 
de, 'bu iki kıznı biW.en mUtenef!ir 
bulunmadığma ve annelerinin de, 
belkl iki me.!lut izdivaç Umfdiyle. 
teessllıı edecek mllnıusebetleri mO

lerltn, ıı <A.A.> - D. N. B. ajan.. samaha edeceğine emindik. Fakat 
lıilillrlyor: acaba mlarm fikirleri ne idi? Gf. 

çler paktmı imza eden devletler rlzan, Takdire mi yoksa bana mı 
Uuı.!'lll Almanya, ltalya ve Ja • da.ha ziyadP. mütcmayiJdJ? Mağrur 
~ araamdakl f§blrllğiııl daha zt. kız ne dilşünüyordu.Bu müphem bu 
~ teksif etmek mnksadile lhdu e.. lut nezanıan ve nasıl dnğılrı.caktJ? 
• ytıksek komisyon dUn Alman İstanbula inmediğim günlerin 
~e nazın Ribentropun refsligin. birinde, HisaI ile, Haydarpıı.şa iııı · 
topıanmt;"tır. Bu tçtiınaa, hUkQmet tasyonunda vukun. ge~n infil~ktan 

ıı salAhlyttar ve daimi murah • bahsederek giderken yapyalnız Gl
Jlan aıfatlyle, İtalya. bUyllk elçlııl rızana tesadilf ettik. Bir dUkkanuı 
'° Al!1erl ile Jo.ponya bUyllk elçlırt önünde duruyordu. Düz bir yeldJr
"Ota O~iınn ı,tırnk ctml§lerdlr. Von me, kahverengi iomarpin J'.iiyml.sti. 
MDtrop Uc; devletin iş1 rll~ saye • Hl.sal. onu daha yakmdan görmek, 

a.~:ısl. ukert ve lkUsndl sata- mlimkUn olursa ona. bir kaç söz 
da elde edilen nl"tlcelcrl izah et • söyliyerclt ötekine ~'.:rzcnl-ı etmek 
,ur. Bu izahattan sonra yUksek ko. 1 fikri) le b 0 ni çekti: o dükkandan 
110ft Oc;:T1l J)aJ.-tm akdi sırasmda ıcu. sıgara aldı; a~tT: bir aigara çıkn
m~ ı tal<arrllr etmlş bıı1unıın tAll np lıctnetlc yaktı. Ukin bir şey 

syonını yapacağı ııııcrtn umumi sl5yllyemedl. Girizan, dalma bir 
tlrt!fterinJ tesbit etml§llr. 1 !cvb.ladeliğe hayrette im~ gibi a-

-------~~ 
gpnıvuı-~Kll"alilarıtıru 

Balkanlara 
bir bakış 

Tarihten: 

Hak ve islik~ 
Har luymeU. teY .~~ "9 ıfl 

pab9Nn& elde ecuur. ~ -.,,_ 
değil Dd 1 ÔDUD uıruncta .. llllf'! 
ıw:ıt&(' akar ve ne ~ ııo ti 
kuc~tm~ aulır. Fak&t bllt:ırı ~ 
eadt>16 110nunda elde edll9

J.1 dl ;I' 
ıçb\: "'K"l"fılığmda da.tıa ~e 
ltt "VC~ln.. deye:ı oıınas. ~, 

20 .ncı asırda, tııUkla.ıtnl .... ~ 
c!h e&rek relecek nesWe~ 
yaUartılm muııatuall ~ 
pranga vuran mWeUer ~" 
Ve bım!ar, 80IlU geımez ~ 
rt~ or!ar htt f..aZl1ke rast 

-.-
B tı&1hiletde m iıtk, Balkanla· 

tni lartiıine göı: gczdlrmrkte 
fayda ft:r'dır. Gerçi tarlhln, şimdi 
g&ierd!ll a&tna, ma.zi~i gölge. 
C!e bıraucsk kadar heyecanlı i"c 
a~. mülyt tetkik etmekten elde 
eduecek hiıı&e, dalma fbretlJdJr .. 
Aynı l!luretle, Balkanlann coğra.f
yas~ da g!Sı:; gezdirmek ltızımdır. 

Hele "siyasi coğrafya,, .eınm, 
mUhlm zorluklar karemmda bulun· 
duğu şu zamanlarda, bu memleket· 
lerı. dUnya gözUnde bu kadar kJY· 
metlendiren şeylerin ne olduğunu 
bir kere daha hatırlamahdır. 

Kuleleli ve l§ık LlseJori coğnıf
ya öğretmeni Mustafa Niyazi E. 
renbUge'nln BOn ıamanlanla ne~ 
rettiğf "Balkanlar" (*) isimli, 
465 sahifelik, -fakat küçük- - za· 
rif el kitabı bu vadide milkemmel 
bir okuma mevzuu teşkil ediyor. 
Bu kltapta.. Balkan yarımadasını 
lşgal eden memleketlere dair, her 
bakımdan ehliyetle bahsedilmek
tedir. 

Cereyan eden muharebeler do
lAyısile her gtııı, tekrar tekrar 
l!ıf.rnlerinl i§ltUğ1mia mevkiler ve 
lntanlar hakkında tatmin edlcl lu.· 
hat veriliyor._ Meeellt Yugoela~ 
yayr ele alalım: Yugoslavyayı ter 
kil eden Srrtı. Hırvat. Sloven un. 
surlarınm her biri etrafında pya
nr dikkat maltllnat buduııduğu gibi, 
bu tiQ anaunın yaşadığı toprafnı da. 
:SUttm hutamyetlerl can arkmayan, 
zihin Jt~zyan bfr tısJQpl& te-
6&itlz ettlrUırı~ktedfr. 

Yuaoeıavıar ou harbe girmeden 

Kutupta 
SOYYet hey~ ilmi 

ke,iflerde bulunuyör 
Ma.kov&. 11 (A.A,) - Balonla el· 

mal kutbuna giden Sovyet beyeU mez. 

kQr mmtAkadan Kame§4t& adMma 
d6nmU§tUı • Heyet kutup havallalndek\ 

1 

evvel, sakin sakin. ve nç muhtelif 
Milllyet uns..ıru. halinde, nuıl y&· 
eıyorlardı? ... Ne iş g~rilrler; ne a..
lrp satarlnrdı ? .• GUndellk hayatla· 
nnı teşkil eden huaualyetleri ney
di? 

"l'ugoslav ahaTI<1lnln mes!eklc
re taktimi ~a tarzdadır: Ytiw~ 
7:S,9 u çlf~f. ormancı , .• balıkçı· 
dır. Yüz:de 9.8 1 sanayide ve kü· 
çük sanatlarda, ~lı,a .. l•üzde 
3,5 u, tJcarette; bankacılıkta, u· 
munıi hlzmetlerdedlr. l'Uı:de S.5 u 
1erbest mesleklcrcle. yüzde !,5 n 
nakli \'asrtalannda bulunur: \"Uz. 
de 41 f gündellkll amaledlr. Ytiz. 
de 2.S U kendi lnı.<,h·le ,.,..,.lnlr. 
(Tabii ahvalde) y\17.de 0.4 tt as· 
ker, yüı:de 1 .4 U muhtelif diğer 
mMleklerdedlr.,. 

Şimdi biltUn bunlar, meuıJeltet. 
lerinin karşıla.5t1ğı bUyU'lt ve ta.rl· 
hl gUı;:"klere göğü'3 germek Uzere. 
işlerini gUçlerlnJ bir anda brraJup, 
af!Ah88arılmış vaziyettedir. 

* *. 
S DA.ha sarılmaktan b&hffoder. 

ten. "'Balkanlar" ldtabm
da, Yugoela.vlann aakerf ınellyet
Jetine dllr faaıldan, bir~ oh· 
mJ1llV1%: 

"YagMlavlar. uadu doı-a 
ukerdlr. Öllbnden korlunas. J[a.. 
ti ytlrcf.ılldlr. Hatıl keadl netli
ne bile ... Aeı ve ıstırap nedir hU. 
mez. Mahrumlyetlenı kolayldda 
•ttaıur. Ka.naatklrdır. Ne bal· 
aa, yer. :Konfor aramu; Ml'eie 
olsa rahat eder_ Ne lrad# ·~ 
bilse o kadar dayuuk)J VJı "biator
dır, 

"Yagoelav, mlldafaa -....... 
bhİ'amanca sebat •e iaabve. 
met etUll kadar, tam ,..,...,.,. 
bir uker olmur dola,,,ıle. taal'· 
~ harplerde de eenglverllll n
Jtunu ve soiukkaabhpq &ister· 
mit ve lsbat etmfttlr.,, 
Cihan harbinde Sırp ordusunun 

rlcatl -esnıı.smda kral -aaJbl W.. 
nan Alebaftdnn OTduya netr-ctU
ğf gilciük emir, Yugoslav askeri• 
nin blitUn meziyetlerini tebarlls 
ettiren en muclz veılka olaralc g&-

cereyanlar ve derlnliklel" bakkmda 
kıymetli ml\lanıat eıd .. et.ml§tır. SoY· Nasıl J&ımalı t 
yr-• balonu Kutu:•:ı. nlııbeten gUc; ve (Eyilb) Un imlAsı üzerinde yazı· 

terile-bllir ••• Uatlln bir dutmıuı kar· 
~mm(k d~vtıtınUi a.ek$re hitap 
edeıı. bu "günlük emir" de deni· 
Yordu ki: 

" .... Sbln ku,"l-et11 bir d ........ 
Ja llZ1ID müıldet muharebe ettf.<· 
ten ..onra. gayri ml!s:Ut. ahval ,·e 
teralı altında ısı.t.ıurut ve~ 
t.an donacak bir hale ,..., ta.-
kattan dft"'1ilt uykda ve ltel· 
ki de ~. ausut blmıt .... &uua 
bir zam..stta bfle, ona •llllerl· 
nlzle mevznertnden çıkarlp &tmall 
lcap edlncıe, i<"lntz4ea ldo bbtnln. 
mane,1yatr ~ ... 
t.fa do~ o~ .. \"e 
elem daynnyacatma " aeflbd 
ka.tı,.. ftttim~e lmv· 
vetle tmaa etmek~ 

• • • • 
MUı.ritfa 416baadmi, ba ._ 

1'ri, YUColla• ta~. Ulrltı oe· 
tin mue&deıetmt•• ~ten ll)nra 
busQnlıll aatbaimda bile, ayıtı laa· 
bM ~e ktY$etle teWtkl edll6cek 
-6ı'lerdfr ••• 

J'aJl&t M..Wa Nt~ 1dta.bı, 
Awu,. tarihlı\bl fU ''klbn &!'
lan" nda, dikkatle okunrnaaı IA· 
.tnn ~en daha lı1ee malfinıatla do
ludur. Ciddi sahada "Gllrıün kita· 
bt .. denllmeğe llyıktll' ... ÇUnkU bu
gftaler, ldta.p okumaia valctt bul
dufumm unlarda, hldilelere uy• 
gun, hem de bilgimizi artuaca.k 
kitaplara. göz gezdirmemiz icap ~ 
deo günlerdir. O çeşit kitalar ya· 
zunıznı bqmda da eöylediğimlz gi
bi. ~ heyecan vermekle kal
maz, •ynı zıunanda ib~t uyaııdı· 
rarak, mUsbet vt.dllerde dilfUnme
fe aevked~r. 1I1KMET lfON1R 

Sovgetler 
Almanyaya bir milyon 

ton maden yağı verecek 
~ ,. ..... il (&:A:) - lltıirat: 

Alman lktıadl komlayoLu, Alınan· 

yaya bir ınu:von töa madıen1 yağ g!Sn. 

dertLuesiDl teDlln e&n mukavete)i 

M:oakovada ı.m....ıamıfta. 

YENILUBNAN 
HUKOMETI 

vı .. ı. 11 (A.A.) - Y~ l.illbıı&n 

Yeter ki h!lyatıan ııurtu~,d rl 
V~ti~le lkl k6ylt1 bir ~ 

kadın?n huzuruna çıkDUfıat'. ~ 
tilıvet vermeden kendnertııl Jıtl' ~ 
nuy&c3ltlarmı blldiklerlDdetl ........ 
kadıya hediyeler a-etırmt;l-"· d' ~ 
köylllıı.Un biri kaz, dllerl dl. ~; 
geUrmlfMlf. Hak. tabii ~ dlf"'" 
tarata alt olm&llJ 1tzııD P . 
kadı, ku hediye eden köy!O~,, 

- Pe adam, deml1- :Nlc;tJI -~ 
ınuı kaz gibi baJayor8U21· )ti J' 
ki, b'k denilen kuvvet ada!ll

1 

toS'I•?'- ~ 
Vaktty!e "kuvvet balrtI1"·· !"'ti 

dU. B-..ıg{ln Amer!kadan ytık"ııtl' ,, 
ıer btıe diyor kl. •'vah§etl 
mak i9tlyenler görtıyotı.ıS·" ....., . . . ,.,,.. 

Ktrkkfltae kadılığmdaD !il 

Manar..u kadılığını !JıteyfJI~· ~ 
•'Oram mUhfm bir tn8" p'l4 r:, 

eaemezsln. cevabı verllnıJf·~ 
tayan f'tmııı: "l3eD denıJJ. -' 
fdatt ·~ adamım. Bir Jııfall ./ 
idare f'demiyeeeğtm." "'11'.:.ı 

Bu f:kra~.:~:!ayll nıt-1 ~ 
le:ıe~:ıl.zl ıı~ .· 

Mısır baıvekilisıİ" 
beyanatı 

Garp çölÜ 
Muazzam tnı!1~ 

kuvvetleriyle taJCf" · 
ediliyor 

Orduya iti 
edelim ~ 

n&Glren vanla'h•1~n bir noktaya kadar lan yazılarm en zarffl Naci Sadul
gttmlş ve Vrangel aduı c!V&rmda uç- lahmld idi: "(Tan) m yaramaz mu
tuklan sonra b~lar Ozerln~ dört harrirl (eyi) ye en yakın imli (e
buçuk gün k&lmııtır. Şimdiye kadar yib) ! böyle yazmalıdır,, eliyor. 
heyette:: anc":t muhtasar raporlar e. Li.tife bertaraf! !tehir, kasaba 
lmabt1ml§Ur. Bu raporlardan ıınl&§Il· adları hUkume+"e kabul edllmi!S im· 

u .. -tıA-ı.. k ıa "lıı ka~.t fU suretle te,ekktll e~r: dııtııu göre A._.. o.... mca 6'.1 n lilarlle yazılır. Resmi mUhilrlerin· 

Kahire, 11 (A, \..) - JlJ6!' ~ 
kili H~yln Sım P&§&11ll2 ;~ 
rueum:de ne,redılen be~~ 
re garp 06)Une gelen ıııgtıJ• .,V,,I 
ı.rınnı miktan gUıı geçUkÇf ~ 
tadır. Şarki Afrika ııarek&tı ,,........, 
tıure olc.ugunıt~ bu tak .. -IY~ 
nm bfiyük kuvv"Uer te,kU , 
mutakkak nazariyle b&l<Jllll-1' ~ 

Batyckll Iaglllz bUyUk el~d' ~ 
aon'un aakert vaziyet bald•ıJl ,~ 
di.llne tAtlnln edici [zahat 6" 

bu bavaliye kadar nQfuz etmektedir. de, posta da.mgala.rmda hangi şe- Bqwkll ve dahiliye nasın Aıa.trek 
Heyet, buzlarm, rllzglrlann tesiriyle kil var? ('EyUb) ! 1 Ra.coche, Nafıa ve po.\a D&Zın Amed 
dilrt g!iııde SO mll kadar kaydığını da O halde (eyib) de yazmamalr, Gauk. Maliye ve t&te nuın Toetph • .11,·lt 
rubtt etmtotlr. • (eyilb) yazmalı. N&&'&'fo.r, Maarif DUtn Necip OUloa. 

de stıyıeıııl§ ve stlzlerlr.P. 9"· ~ 

etmiştir: · tP" 

çık v.o dednllklerlnde bir masmnt
yet parlryan irl ~2lerinl bana dik· 
miş; kıyafrJml eerapa, ve bir kaç 
dP.fl\ dlkkntle silmıüutü. O bakir 
na1.arla.rm altında ezildim; o styah 
Te mUnevver sahifelerde ne &tem, 
Ur manalar oltudum!.. 
Aynldığmuz zaman Hisal decli 

ti: 
- Salıya gidiyorlar! hAll üçQn.. 

cil mektubumu yazıp veremedim ..• 
Sonra, birdenbire diifjtUğllm a

B&blyetln farkında olmıyaı-ak. nef
sine her vn.kftki itlmadlle devam 
etti: 

- Benden, bir mUracaat dBJıa 
beklediğini mevımkan lrJftUm. 

Bu vakimiz h"berln bais olduğu 
yeis ve clireti gizlemek J!)iıı sor
dum: 

- Nereden işittiniz?. 
HJsal mağnır bir tebemlmle eıı

vap verdi: 
- Birinden! .... Bir tan~ ild ta· 

ne değil ki! Onl'.11 refikalarından 
bir kaçını tanıyorum : bel" zanuı.n 
da görü~tiyorum. 

Aıi.:a.dnşmın bnna gösterdiği kn
ba aıuameleden pek mUteessltnıiş; 
battA onunla sırf bu vaka yüzUn
den bozuşmu ... Geçenlerde turda 
n:ı.Stgeldhn; bana. randevu veı di. 
\fahsus gitmedim. O kadar kt·· mtl) 

ki. .. 
Ye bu. devnın e Iİ'jl gftt1. Ben. 

anlamıyordum; ~·alnrz salı gUnll gl· 
ilee .. k.IPrini. tn-ttk onu göremiy"· 

Y•zan: lfAYOAI ·ALPAGUT 
ee-ğiml, belki ebediyen gÖl'ftnlyeee
ğfmJ dftşUnUyordum. O kadar allf" 
mrştım ki, daha bir hitabma maz
har olmadan Adeta uzun mUddet
tenberi sevişiyormuş gı'blydim. Ve 
hicranın azabını düşlintlrken, Gl
rizanm birnz evvelki derin. l!llyah 
nazarlarmm nunı ,yine ka.ll:ıiml sa· 
rryordu. Şimdi bu gözlerin kıvır
cık uzun klrptklerlnde birer damla. 
yaş vardı. Beni dikkat ve ha~TS.ni· 
le stlzerken dudaklarında meçhul 
bir hUznUn iltivalarrnı görUr gibi 
oldum. Acaba, içtinap mOmkUn ol
mıyan bu flt1la.ttan o da müteessir 
miydi? ... Evde, bir buçuk haftanm 
bUtUn gecelerini hande ve neşe ~ 
dolduran bu garip .tıe'rg{lzeştin te. 
mlz mtı.hiyMine alışmış. bağIMımıt 
mıydı? .. ötekl ne halde idi. ŞilJ)
siz onun kmlma.z gunını hLssiyab
nı ifşa etn'ıel!llne mllebbeden ma
nidi. 

O g~. Mutat olan sO~Talla bq
lamazdan evvel bunu TA.kdire &ı 
söyledim. Birlikte ~ıktığnnız :za. 
man, hep salıdan, o hain Mhdan, 

fstanbula Jnmeden. bir daha götll
şememekt~n bahl!lettik. Kızlarm 
da gizli bir düşünce ile muztarip 
olduklarını hissedivordıık: bu da 
hilznlimlizil artmyordu. Saatleri. 
'·onufi'Illadan ziyade silküt içinde 
geçirdik. Ya.lnız gönüllerimizin mU· 
~afehesi hiç bitmedi. Kalkal"ken 
'l'akdlro: 

- Y arm gece. Mil& bir teY o-

ku~. dedim ••. 
Takdir de g(llerek: 
- Ben _de dinllyeeefim .. Ve a

dalar beldeein• ta.niy• edecefim 
ki çamlrfr elektritJerle dorı~t.am: 
burada bir mimann ııetıdeat feTt" 
fine tarihi teılırl}'ln yapem ! 

O mllphem iç mkıntmı ertesi gUn 
da.ha ziyade arttı, Talı:dir İstanbu. 
la hmıJe; ben akpma kadar ad~ 
nrn gblf, kuytu yerlerinde dolat· 
ınıştım, Akıam. vapurdan çıkan 
Talrdirf aelbılartten o, mtlhlm bir 
havadis verdi: 

- Sana bir misatır ~etfrdlm. 
Ve ~lerfle kala.balıkta bfrln1 

arayara.t: 
- Gel ••• 
Dedi. Ytlrlldt1Jr; onlar blru De

ride bJr QOJı: tadından :mtlteteüU 
bir rrupun 6ııtlnde, vapurdan ta. 
şan bdiham arumda bir ~ bek· 
Uyor gibi idiler. Mdb-, onların 
karşı:smda beni tevkif etti: 

- Şimdi dikkat et: 
Çok beklemedik. Tek göı!Uk!U, 

ancak l1rmf fkt yqla.nnda talımfn 
edilen bir genç, serbest ve sevim· 
lf bir vakar ile önUıriOzden geçti. 
Evveli o l!IOnra C'Hrhan ve hanım 
tarafmdan b'Jyük bir iftlyak ne 
karşılandı. Eller ınkıldı; gittiler; 
bir aau.r htk atfetmeden k~yi 
ıfl.\nclUI~! .. 

- tfü de gidelim! diye homur-
dandım. 

Sonra. istihfaf'klr. 80rdum: 
- Bu kim? 
- Onun n!Jjanlım, yahut mu}lib-

- Son h:\dl&cler bizim ıcııı 11~ 
priz tt:::,ıktl elmeınl§Ur. so~.., 
nnıdA ve beyanaumda flkb fi',. 
dlaelP.ri~ dolu olacağını ve ~ 
vazlyıtlere karşı koymaı• ~'!"~ 
makhğımız tazım geldlğ1P1 ııtt ~ 
tim. Bununla her h&ngl ~ 
man~vra kaadetmemışum. S"~ '""' 
doğru ve emin mcnbatardıın ~ 

ıdl 
malOmata istinat etmekte e~ 
lannı tam olanılt muha!ıızş ı'';,j 
1&n Iz:o.,llz kumand:lnlığılll1 .,;J''J 
ceyı balıımmda.:ı mühim ıı'll1 u~ ,,j 
yeUer kazandığı gnrlp çllll\11 ,.,~ 
mektP. ve tekrarlanan !llu::.ı".a. 
netlCf'.mıo en tam itimadı tf -~ 
tedlr. ~uhakkaktrr ki, ttslC~ ~· 
lealarcı kıymeti sMllertn il ~,;I 
111 ın'ltf..!ea.ıard:uı fazladır· • ".J 
ıeyh cf'Uceyi tam bir ı.uınst1' ~ 
mekııtımız lcabetmektedlr. JC ~ 
en büyük emnlyetimtz oUtı111; 
ttlmat e~rck ı;Unlllk ha/ 
vam etmeliyiz. 

Karışik kahve f8 
.çay satanlar~ 

Mahltlt kah"e v~ rn~ l 
satış fiyatl~rım mura~ ,
misyonu yakından tetkıl< .J 
tedir. ~ 

Illiro memurlorı bu oı9Jc t".. 
satan miiesseseleri gczert,ı\i~ 
tişlerdc bulurunuŞ!ardırtittı' 
nUmuneler beledi talı ~ 
ne gönderilmiştir. t ol')f 

Bundan sonra mahlô si 
kah,·e çay ""tan dUkkinl ti'. 

bi! Adava evvelce de bir kaç de. ...hl:t ad ....... d ı ]\~ · m... u m .ere 
f& gelmiş, ıı...-tt h add kat .ıt 

• '\!'-' e. an-b>ı m o . j,ô~ 
- Yani onun kalblnd~ değil ğmı bu maddeleri havı ~ıtlJl"'..w 

mi! Hanya HJaal, Dd9lnf de Vlfra. f kavanoz \i~rine yaza.~~8 
cakb!.. Bu hususta yakınd:. nla. 

(~ mr) ra tebligat yapılacaktJt· 



ve Fiyat mürakabe komisvonu et 
meselesini tetkik ediyor 

Narh bugünlerde indirı lecek 
Fi urak_ .... _ 1.11~--u et min ediliyorsa da ali.k~a.· ma-

yat m .uc UU&~ ' !-1..6- eı----ı·w· ta'·d" meeelesini tet.tite devam etmek. kamlar,. ~ vçıvıgı A ır-

ted. VJjJA .. ,--ı...- ....,, ma- de. halka. daha ucuz et yemek 
tr. aye~ _ı.....;..; aramakt;adJrlar Balen 

lumat peyderpey g.........,...• ~&U& 
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• 
ş· di bc1ar gelen maıoma- Juvn-c* ve~ hrae pe. 

ta ;:_::n ~ et fiyat. rakende kilo fiyat! k_onmupr. 
,__ . • .__.-_. daha .- Fiyat murakabe konıi8jonu, pa-
&&rn1111 '9•.t••. ~- zart.elli gftnil. bu. nartım ~ 
pğı indirilmesi '·--..Jdc et. ka- indirilmesi imkinlannı tetkık 

Her ne kadar ~ te edecektir. 
aaplarda ~ mtktarda • 

KARABOK FABRiKALARll DA 
Gemi ınşaatında kullanllan 

saç imalıne başlanıyo~ . 
. çelik fabri· inşaatı bahriyenin milhmı bir 

lr&l~ı:::: ;:,.,.. kullam· ibtiyaCI daha temin edilmiı ola. 

lan saç levha imaline de başla- caktn'. 
mak u.redtr. Bu saç levhalarla 

Beşiktaş parkmda iki kolla 
iki bacak bulundu . 

Ticaret Vekilinin 

ş.a-!!1~!~~~~'""' v. I 
kili Mümtaz Ökmen._dün de tat. 
kikJerine devam etmiştir. 

Vekil öğleden sonra mmtak& ti
caret mildürlUğline g f' lerek muh
telif işler üzerinde bazr snatı b.. 
bul ederek kendilerinden Juhat 
•lm11m. VeJdliD. dOn bbal ettlft 
ldDuıeler uumda petrol '" benzin 
kampanyaJan mOdllrleri, manita·. 
tura tadrleri, ticaret oduı umumi 
katibi de ftl'dır. 

Aynca. ebtra e1attn 1lll ieliyen 
pestacı., börekçi. aimi~erdeıı mü
rekkep bfr heyet de Ticaret Vefri. 
Uni ziyaret etmiştir. Bunlar, mu
tavaasrtlardan un almak :istemedik 
lerlnl beyan etmişlerdir. 

Fiyat murakabe Jtomi8ycıaunun 
pazartesi gllnkil ic;imamda bu ilin 
tetkiki de muhtemeldir. 

LOtfı Aksuyun 
tef'tişlerı 

p d1lfladllıçe: 

Onmaz 
illetler 

MağlQbiyet, ~ğer sade üstün 
ailih kuvvetleri, insan yığınlari , 
makine fazlalığı k8.1'ŞISIJ1da bir 
ezilişten ibaret kall1'8a, 7.arar 
maddidir. Gelecek günlerde daha 
çok çalışılır, daha cömert alm 
terleri dökülür, kaybolanlar, .ye. 
rine konur. Yıkilan duvarlar, 
yeniden yükselir, çöken çatılar, 
tekrar kurulur. Sınırlardan düş
man girmiş olsa da, o topraklar 
üstünde sahiplik dava eden ruh, 
ölmedikçe, va.tan elden çıkmış 
•yılmaz. O ruh esaleti, bir mıık
natm olur. Zerreleri toplar, biri
birine perçinler, bilyUk, keekin. 
muhteşem bir kılıç ya.par. Bir 
gün bakarsınız o kılıç, milli bir 
.kahramanın elinde parlar, esir 
topraklan, yurtdaşlan kurtarır. 

F-.kat bütün bunlarm en birin
ci §8.rtı "mağl(lp'' da. ~en" le 
beraber "ruh" un venilmemeai-

latanbul beİ.ediyesi reis muavini dir. Ruhun diz ~öktUğU yerde 
L(Ufi Aboy dün Fatih, Eyüp' ka· gövdenin uşaklıktan, kölelikten 
salarmdaki fmn ve yiyeeelr mad- başka nasibi kalmaz. 
desi satan dükklnlan teftil) etmif- YeryüzUnde yenilınenin acısı. 
Ur. TefUt :neticeleri etra(mda ru tatmamış hiç bir millet yok
Utfl Aboy kf""iıri~ gih'Ofen bir I tur. Hangi tarihte zafer, kopma
muharrlrimJse fUD}an aöylemiftir: mış bir zincir gibi uzayıp gider! 
"- J'ırmlardak1 teftltlenı de- Milletlerin de tefekkür gibi, yor. 

'ftDl edlyona. Teftltler emaamda gun ve dinç zamanları vardır. 
hamur *""'1rlere ~r. Ofis DUn ağır ve derin yaralarla. yere 
ayn &11'! dm buida7 teni etti· serilenleri, buglln dipdiri görU
ilnden banJaJ'dan huıl olan unla- yorsak, onların "yarm" lanm si
rm hamurkf.rlar ayar 'bulamıyor. gorta edebilir miyiz?. 
Ham~ ekmek .t.Jlni yakında hal~ Hayır, asırlar, tepe w çukur. 
deceğiz. tarı vanyana dizer. 

Yaz aylan y~dan tA!ımlz- Bütün mesele, "ruh" un muha-
Uk ve 8Ulama işleri için bJl'fl!' prog fazaısmda, "dış" la birlikte "'iç 
ram h&Fladlk, belediye ıteaıir so-

dünyası" m da fet:hıett·il'f!I~ 
tedir. 

Bu bakımdan zamannııu. 
vilk bir imtihan geçiriyor. 
ğmıı7.3 öyle acı şeyler, öyle 
kin. haberler çarpıyor, ki 
vakıt hayretten donakalıyor 

Dün, omuz omuza a.ynı 
mana karşı ölüm dirim 
masma girenler, bugün biı 
rine yan bakıyorlar. 

Biri, dayanaınryaraJc bo 
verince, ötekinin azmini c 
ve kuvvetini kıskanıyor.' lsti 
ki kendi gibi o da devril · n. 
dUşm~a. boyun eğsin.. Onu 
yilzil aynı utancm iç tokatl 
le kızarsın, 
Fransız bozgununu, Frans 

debiyatına yükletmek istıye 
var. Bunlar, o edebiyatın ne 
hini, ne hizmetini, ne de k 
ni bilmiyorlar. Fransız bi 
ni kuran beton belkcmiğjnı 
edebiyatın ruh çimen.tosu 
çinlemişt.L 

Norman, Gaskon, Broton 
Irklarını bir tek potada e 
kahplryan edebiyattL O ede':> 
olmasaydı, ''Alzas - Lören • 
kı doğmıyacak ve bu hic 
gönüller tutuşnuyacaktı. 
Hayır. bozgunu edebiyath 

ğil, başka sahalarda arama 
ÇUnkil o edebiyatın uyar 

dığr halle, düşman topçw;un 
küz!erini verirken, solu sa , 
ğJ sola koşa~ düşman ba 
yalarım oldukları yere mıh 
lardı. 

Bugün işitiyoruz, ki ~k 
ya Fransa köprüsünden geçi 
Temenni edelim, ki bu, bir iç 
l"Urtı3UnUn kirli çıbanlan ol 
lllll. Çilnldl onm.ayan illet bu 

Hakkı Süha GEZ Cinayetın başka bır yerde 
işlendiği kuvvetle muhtemel 
~eDd ılbl akllDl üzeri, Beşik-

kaklan haklmıda hallan şiklyetıe
rinl aıııprt hadde indirecek ıekllde 
temızlemeğe çahpcaktlr. 
Mezarlıklan ümileıı ağBA;landı • 

racağız. Topbpl mezarııtma di
kilmekte olan 1000 aPÇtaıı başka 
)"eniden 1000 ~daha dikeceğiz. 
Burada 400 döntbnltık araziyi 20 
bbı lira ~eı erek atm aldı!k • ., 

1 GONDE N GONE 1 

~=~::::~ ihtikar yapan bir 
;:t t!:.~ :.:ma :.e manifaturacı 
JrıoUarr oldqfanu dehşetle g6rm0t-

lerdir. 

Vak& .lllblt&Y& h8bet' Y8rilmil 
...e mtıddelWlluml muavmlertnden 
Talısin- 1a11ına.ta bafJam11tJr. Bir· 
ertrefe ait olaD fki bacak ve iki 'ol 
morga ka1dırdmJIJlatdn'. Bu~a, 
bulllarm ıae 'SIUDaD c~t tlııenpden 

Dün cürmümeıhut ,_ .. ___ • ------ı 
halinde yakalandı 1 B.•lll ewıerlade 

Mahmutpaşa'da 167 nmnara-
da manifaturacıbk yapan Ho
eep dttn, Antakyalı Ahmet &dm. 
da ~. • me~ 55 'kunışe. şıeu Halkelinal"ll: • 

=ıl~~ ~r ~llflWI~ -Qt~ 

Konferans 

Sazaa kadınlar 
A RKADAŞIMIZ Hasan 

Bedrettin'in, muaiki s:ı
natklrlariyle konuşup ''Son 
Dakika" da Dıefl'ettiği gayet 
enterel!lan yazılar arasında, ta
nınmış okuyuculardan Hami
yet Yüceses'in de bir mütalea. 
smLgömiim. 

araama. serpiştimıeık - ve 
ki - seslerine, vazifelerine 
re, bir ta.ksim yapmak ı 
dn-. 

Bununla beraber erkekl 
de pek çirkinlerini ön safa 
ma.mak gibi bir dikkat .. 
lirse, hem :r.evk, hem sanat 
mma. insaflıca hareket · 
olur. 

1!18'~,~~ ......... 
Ceeedln glmle •e Uf.. lıula

nam•m!fb". Çayırda da hiç bir )aa 
lekem veya mtlc8dele emare8I s8-
r11ıemedlllnden cinayetin burada 
işlenmil o1mMI Uıttmali varit df}
ğfldlr v.abJt&nD! kanaatine ~ 
cinay~t bir yerde itJmdlkten W: 
ra, gövde ve kafam ya göm b8cak 
veya bqka bJr yere atdank Jl)ardır 
ve kollar da parka bQ'8ialm • 

tu ~•''liftiitreiı de HalJı:evlmbıde Beyojtu ll&DhM res-
meeJıut b81inde yakaJamnıtır. 81 Bay ICJı:rem TUr tarafmdan dlQa 

Hoeep adliyeye tesUm edilm.ie abYall hakkmda mWılm bJ.r 1roınteram 
ft geç vakit asliye ikinci ceza .erilecek ve gOnertt pbemis taratm. 
mahkemeSinde cUmıil meşhut dan da (Yanlıt Yol) ptym teıu1ı edl· 
hlcfüıeeine göre heıınen muhake- ıecektır. Davetiyelerin Halke\'t btlro-

mesine baflanmııştir. .undan almması rica olunur. 
Hayvan Borsasında . 

seçım 

.tatanbhı hayvan bor.sasmm yeni 
idare heyeti intihabı, ~nUmUzdekl 
pazartesi gllnU yapılacaktır. lntJ
bahl borsada mukayyet aza •e 
sbnaarlar iştirak edeceklerdir. 

* ~ • 
lla4ık6y HalkeriDden: 
JU.941 Cuma.rtıe8f g11DD aat 21 

de Bay Refik Gorboo tarafmdan l!M· 
mlz salonunda (llıfilll Blrllk) mevzulu 
blr konferuıa vttrlleoekttr. Herkes ge· 
leblllr. 

Bayan Hamiyet di,YOr ki: 
"'JCadmJarm .uda ı.aramn-. 
yeti~eleri ba1ammdan eı.m-
dir" ... iyi, gbel... BattA biz 1 
dinleylellerin :zrvküıin yQksel
mesi ba.lcmundan da ebemdir ... 
Ancak, ili hatunlan, neden t .. 
le, bir sıraya dizerler! Bu tarz 
tertibin de, kadın ıınmi'kişinaa
lann ye\işnesi Ur.erinde bir te
siri var mı acaba!? 

Bize kalrrsa ne hilrmet. r.3 
de itinaya deli.let etmiyen bu 
iptidai, garip manzaraya artık 
bir nihayet verip, kadm okuyu. 
culan erkek meelekdqlarmm 

Yırmı yıl evvelkı Vık 

11.UI 
Posta umum müdürlü 

Posta ve Telgraf mUdUriyeU 
ml~stne sabık mUdUrU umum! 
Halit Beyin tayin edllecetı 
almm?ftır. 

Bacaklann üzerinden cor&Plar 
çıkarılmamış bulunmaktadır. Talı· 
kikata ehemmiyetle devam ~i-
Yor. 

,.- EnaT ve maceralarla dola zabıta romanı 

Kanlı 
yazan: Gaaton Löru 

elleri boş dönmelerine imkAn 

yoktU. . . . h •• l t Violet baba ısmının awr a -
tığı ilkbahar çi~ . hiç tx:n· 
zemiyordu. Ne tazeliği, ne l.o
kusu ne de inceliği vardı. 

o,' ancak mükemmel bir av ı 
idi. En 2ilr.el truşlan vurur, en 
iri baJİidan tutardı. Avdan 
bahsolunduğu zaman memleke 
tiıı sahibi 0 idi. Bu mmtakaya 
avlanmağa gelenlerin Violet 
babanm gazünden kaçmasma 
imıkin ye ihtimal yoktu. 

Violet baba. her zaman aynı 
kıyafette gezerdi: ElbitıefJi ren . 
gini kaybetmiş bir kadife pan 
taıon. çok cepli bir ceket. ~ 
-g&n1ek ve çizmeden ibarettı .. 
Evi yarı kurumuş bataklıklar 
arasından çıkan cilce eöitlt a
~ altında Irunılmuş 1 
rap, lrtıçWt bir kulübe idi. 

Vicılet baba. Benedik Maseon 
dan nefret ediyordu ve bunun 
için de ciddf aebepler ~- Bu 
sebeplerin en kuvvetlilennden 
bhi Benedik ııaseonun Violet 
babanın eline geçen bir f~ 
ortadan JaıldmnlŞ olmasr idi. 
F.ler Benedik )ı{asson razı c..1. 
aqdJ, Violet ilahe. da eefil Jıa
yatındın Jturtulacak ve hakiki 
bir muhafız gibi burjuvalar 8!· 
mfma kanpnk ömrt1nt1n 90ll 
,anJerln! rahat geçfrecektf. 

'.lDvlM: Benectik Mamon rur cıl-

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

saydı, diyoruz, çilnkii Kultrey 
Ma.rki.Bi biltUn o havaliyi ve ez. 
ctlmle Benedik Massonun evini 
eatm almak, burada bir av mm· 
takası vücuda getirmek ve Vio
let babayı bekçi olarak Bene
dik'f n evinde oturtmak projeei . 
ni kurmuş. fakat Benedik ba.ba 
yadiğan evi satmayı kabul et
mediği için bütün pl&nlar suya 
dilşmllş ve işte uıl bu sebeple 
Violet baba Benedik Maasona 
dtlşnw.n kesilmişti. 

Zamanmm efendisi, hlkimi o
lan Kultrey Markisinin bütün o 
ha.valiyi almak, ,ve yalnmca ken
di istediği kimııeleri bu av mm. 
takasına sokmakta hwud dil· 
rşt1n,Uışleri vardı. 

Av mmtakasmm az ötesinde 
bulunan vadinin karşı yamaçla
rmı satın almış ve buraya met
resi Hintli dansöz Dorgayı ,er. 
leştirmişti. Bu meşhur dansöz, 
senenin mua.yyen gilnlennde 
büyük ziyafetler veriyor ve bu 

afetlere 1ngiltereden bile bir 
çok davetliler geliyordu. İ.§te bu 
sebeple Kultrey Markisi bUtUn 
o havalinin yalnızca ten~ 
ait olmMmı ve civarda keııdı· 
sinden bqka hiç ldmeenin ika
met etmemesini istiyordu .. 

Benedik Mmmomm evini de 

ba maklıatla ea.tm almak -
•• fakat Kultrey Maririslnin o 
a.mda yapdJjı .. hayattan ta. 

mamen bihaber olan Benedik, 
bu teklifi reddetmiş. P\•ıni ve 
arazisini .. a•ır.a.mıştı. 

Violet baba, bir keresinde 
Benedikin fikrini yeniden an· 
lam&ğa teşebbüs etmiş fııkat 
daha on kelime konuşmadan 
Markınin ısmini söylemeden 
kapı dışan edilmişti. 

Ondan sonra da Marki her 
ne sebeple ise bu işle fazla a
li.kadar olmamış ve neticede 
Violet ba'bQ. yine eski fakir ha
yatı ve harap kuliibesi it:inde 
kalmıştı. 

Violet babanın Benooik Mas . 
aondan nefret etmesinin başlı· 
ca sebeplerinden biri bu idi. 

Violet babayı f azlasiyle mera
ka düştiren noıktalardan biri de 
Benedik Massonun ne için bu -
gUn evine çekilmit olduğu idi. 

12.4:1941 
8.0S Ajana 
8.18 Halli 

parçalar 
8.4:> r~1ı 

Uate.1 

ıs.sa Tllrkor
plAklar 

11.30 Ajan• 
1-1.o:s Türkçe 

pl&klar 
H.IO IUyaeeticum 

llur baııdolıo 
15.00 Film 

parçalan 
18.0S Caz 

orklllltnuı• 
18.40 Halk 

t8rktUeıt 
111.00 K nUflm 

19.U HahklU 
Şark\IM 

18.SO AJaM 
19..4.15 Zina& 

Takvimi 
18.SO Çitte 

20.16 Bac17o 
0--.. 

10.45 l!lolo 

,;.; Cumar te . 
> 12 Jisan 
~ 
c .... Rf>.e9Yt'I: 15 

Bugün evine gelen kadml~nn 
gaybubetlerinden evvel de, tabi. 
atın blltiln 16tuflarmdan mah -
nrm olan bu Biledik Masson, Vi- ı 
olet babanın nazarında esraren • 
giz bir mahlQ-k olarak yaşamak- _ _ _.... _ _ _ _ __ __. 
taydı. 

Kal'nn: 15R 

Daha çOk eskiden koruculuğa 
başlamadığı zamanlar bile Vio
let baba her zaman Benediği ala. 
ka ile t.etkik etmiş, hattA yanın
dan geçerken. her tllrlll tehlik~ 

memul olan azılı bir delinin ya
nından geçiyormuş gtbi korkuy. 
la titremişti. I>Oşilniln bir kere, 
Benedik M3880ll bu batakhldar 
arasında hakiki bir vabel hayat 
yqıyordu. Violet babl. bile o~ 
dan daha iyi giyiniyor, ondan 
daha ıtmel im' hayat 8llrU:yor .. 
du. 

Cl>euftmt _,.) 

-

\'aklUl'f VU.ti l!:&am \. ... 1 

Otlll~D 
ıt· . .... 

ötle ıs.ıs G.aı ıa.ıG 5.11 
ikindi ıu1 ı.ıa 18.61 
Aktlım ıu:s u .oo 18.'7 lJ.11 
Yat.ı 21.11 ı.ae tı.n iM 
tm.k uo 1.65 ..... ... 

VAKBTa 
a bon e 
oıunnz 



-- VAKn lZ NİSAN 1941 

B. M. Meclisi toplantısı ·Yunan-Alman harbi 
(Ba§ farafı 1 incide) 

Yugoslav-Alman 
· harbi 

Amerika -İngiltere 
işbirliği KAiım Barabekfrln ~akrirl reli ve bazı Şark! Makedonyada vaziyet 

Jl&Dllil J Jlbalarl kab&l 8dildf ka.rışıkbr. Fakat vaziyetin banz v..--, 11 (A..A.) - Amvika 
ııava Ol'duu kumandanı GeDeral Ar
nold dün bir Cllpper TraDBatlanUk 
tayyareet~ Nevyorktan lııgl.Jtereye 
L&reke: etmJftlr. General lngilterede 
tıç dört batta kalarak hava harblntn 
son "ekfilerl De ~1 müdafaa usulle
rini remı! mUf&hit .ntatfyle tetkik eo
decektir, 

AnJmn. 11 (A.A.) - B. M. .'Mecli
"1 bugUn Doktor Mazhr.r Germcn'in 
ba§kanlığmda toplanarak İstanbul 

mebusu General K4zmı Knrabckfrin 
tqk111tJ C.88.".'yc kanununun 17 inci 
maddesindeki m'!busluk mu 1detinln 
blt&Jıı kaydlyle dLOhill nizamnamenin 
180 •Tici maddesh:ıln ikinci fıkrasında-

ld •'son devre., tAbtrlnJn tavzihi hnk
lrmdaki takrf.rirııl ait ve mevzuu bahis 
1Ab1rma. tavzihine lUzum bulmadıg-t· 
u dAlr teşkll~tı ~iye cncUmcni 
ma.zl-11\taı:t!lı kab:ıl etml§tir. 

Bwld.'\D sonra posta telgraf umum ı 

mUdUrlUğtl 1lc inh!Sarlar umum mU· 
durlUğU ve orman umum mUdUrlUğU 
1940 hntçclerinde değl§llcllkler ya .ı. 

ma.sına alt kanun lhy:lhalarmı truwıp 
eyletnl.,, Erzincan ve elvan yer sar. 
sıııt.uımd n mUceessır olan mmtaka
larda zarar g6rcnıere yapılacak yar· 
dmılo.ra alt kanunun dörc:tlııcU mad
desini' bir. fıkra fü!. V.!si haltkmdak! 
kanu:ıun da birinci mUmkeres'.nf yap
ml§tır. 

Mecus Pe.zıırusı gUnU toplanacak. 
tir. 

Trakya ve 
hakkındaki 

İstanbul 
tedbir 

(Bas tarafı 1 irıri...: 

van halkının hayat ve emniyetini 
korwna.k, öulinao ve arkasında as
keri kıtalar bulunan bu ml.ldafaa 
cephesinde ia.go zorluklnrnun milm 
kün mertebe önline geçmektir. A
ileleriru ~min bir yere yollama.k, , 
reamı rme veya hususi bir iş sa.
bibi olanların tam bir hurur ile ça
ll§l"Ullarını temin eder. 

HUk11tnet tebliğini okuyanların 
zihninden derhal şu sualin geçmjş 
bulunduğuna §Üphe edilemez: A-

zun diişilnUlüp, tarbldıktan sonra 
yalnız kendi hayn ve selıi.meti için 
yapildığınn kani olmak ve kayıt • 
sız ,.e şartsız onun icaplannı yeri· 
ne getirmek!,, 

Fallh Rıfkı Atay 

Hırvatlar yeni bir 
hokomet kurdu 

caba harbe girmek üzere miyiz? (Sas tarafı 1 ıncide) 
Biz ya.J.mz kendi mlllt siyaseti-

mize hAkimiz, bu milll siyaset har- Budape§te, 11 ( A..A..) - Ma-
bin emniyet sahamız içindeki sim- car ajansı bildiriyor: 
yet ve ink.f.şaflarmı .eon d~e dik· Kral Naibi Hortby, .Ma.c.v 
katle takip eden bir milli müdafaa mi''~tine hitaben bir beyanname 
siyasetinden ibarettir. Ne kimseye neşrederek, 1918 de Macaristan. 
te<:avüz etmek, ne de toprak ve dan ayrılan Yugoslav arazisin· 
hak blltünlilğllmüziln zen-esini fo. de yaşıyan Macar h~lkını anar. 
da etmek niyetindeyiz. Bize cıoku- :;ıdcn siyanet içiu Macar ordu
nan, bizden bir ,,ey Jstiyen olma- SlUıa emir vermiş olduğunu bil. 
dıkça, TUrldyo sulhu <H!vam ede- dirmiştir. Macar ord:.ısun·ın 
cektir. Fakat toprak ve hak bU • hareketi, Macaristanın istikbal· 
tllnlUğUmlize herhangi bir suikast de kendisile sulh halinde y~ 
olduğu va.YJt TUrk istiklilcfffünin mnk is.ediği Sırp milletine mU
değijmes müdafaa preruripine sa· tevcccih n"ğildir. 
dık kalmakta, yani, memleketin Bodll.peot.e, 11 (A.A.) - Stefant: 
bir .t:.:an3 toprağını ve milletin en Radyoda bir nutuk a 6 y ı ı y e n 
kUçUlt h&Jdmiyet hakknıı, mem'e- l ı a § • n a z ı r ı Maca _ 
Jı::etin ve milletin bUtUn varını ye>- rıstan hUkQmeUnlıı halkı heyecana 
gunu ortaya :ı.tal-ak mUda!aa et- düşürmek makaııdlle bazı e§yanm ve
mekte asııı. tereddlit ctmiyeceğiz. sıka uauıu ile eatJJmasmdM tçUnap 

İçinde bulunduğumuz devre mfl. et:mege karar vennJ§Ur. Bununla be 
U hazırlanma devresidir. Milli ha- rabcr bükfımet satıcılara w qyad~ 
arlanms.mızda.n g&ye de, milıt si· mahdut bir miktarın sab§a çıkarıla.. 
yaaetin icabında en iyi ve en tam bfi~ğin! bildfrml§Ur. 
milda.faa tedbirlerini, askerlik, mil· Bııda~, 11 (A.A.) - BUtUn 
ll emntyet. iktı:sat, ziraat ve her Macar ~eteleri e.miral Hortinin 
tUrlU teşkilatlanma bakmımdan beyannamesini büyük bsşlı'klar al· 
aUratıe tamamlamaktır. İşte Tra.k- tında neşretn-Jşlcrdh-. Amira.l be
ya, İstanbul ve civan için alınan ya.namesinde Yugoslavyaya kal"§ı 
tedbir de milll hazırlanma devre- Mac~ı ruMahaleyı.; sevkedcn 
sinin umumi tedbirleri arasında o- !l?ıbepleıi bıh ettikten vo 1914 _ 
lup .latihkAm yapmak, tayyare ve 1918 harbinin Ma.cıı.ristanr bin 80• 
ail&h aaynmıı artırmaktan, un bi- nedenb rı s.ı.h.Ibi bulunduğu toP
riktlrmekten farkı yoktur ve hiç raklaraan mahrum ettiğini ve Ma
hir müstesna hal üade etmez. caristanı bin senedenberl sahibi 

Vatanda.gb.rm oucline §imdi Jto.. buhmduğu topraklardan mahrum 
layca cevap 'ercbiltriz: Elimizde ettiğini ve Macarlstaru yorgun 1':· 
olduğu ve milletten emanet alcil- ra.ktığmr hatırlatbktaıı sonra mlit
ğı:mız yüksek var.ifeyi ifa etmekte toriklerin 1914 deki gi-bl hami B~
eerbest kaldığunız kadar, hiç bir kanlara yaymağ3. gayret Attik.Ieri
harp tehlikesi bahis mevzuu ola- ni söylemiş ve beyaıı::ı.tma u su-
maz. rette devam etmiştir: 

Trakya, İstanbul ve civnrmdan Macaristan ancak Yugoelavya 
A doluya geçen aileler lrJ tak - Macar toP"!"aklarma ka~ı ha.va hü· 
dinle, mevsimlik bir gi!'Linti, bir eumu yaptıktan sonra müdafaa ted 
kUçllk hava tebdili yapmış olacak- birleri almıştır, Hırvat liderforl 
lardrr. Falı.at sulh trminatmm tarafmds.n Hırvat istiklAlfnjn il!ıı 
hangi güne kadar bizim elimizde edilmesini memnuniyetle karşıla • 
kalacaF,ı hmımıunda lıie biT va.tı:.n- dık. Yugoslavya artık m~ut ol -
daşa söz vereme.;iz. madığmdan 1918 do :Macaristan -

Ne bir ay, ne biv h'lfta, ı:e de dan ayrılan toıpraJı:larm emniyetini 
24 sa.at harp tehlikesinden maswı temin etmek ve burada yaşryan bir 
olduldarmr temin edemeyiz. Va • «:ok Maca"rlarm üılıetinl korumak 
tandqlar, }.filli Şefin ve hliküme- bir zaruret hıı.lin:i abnışbr. Bu ise 
tinin mflll mfidafaa BiyaaetJndeıı derlıal ifa edilmeei kap eden mıl
tUphe etmedikleri kadar hnrici li ve mukaddes bir vazifedir. Bf. 
tehlikenin hattA ant baskmnıdan ıuıenaleyh cenupta ya.rzyan M.a. -
bir ha ta bile enG1 olnıakswn, dev- carların Jmha edilmekten ve anar
let ti!dblrlerin.J itaat etmeU ve bu giden konı:unalan için ukerimize 
tedbirlerin ancak kendilerinin ha. bugün emir verdim. 
)'U'larma olduğunu dllşünmelldir- AskerlerlmJn yapacağr harekat 
ler. aramızda hiç bir !htilr..f ihulunr.ııyan 

Yeni harbin tethiş usul•cıi ma- Srrp milletine mütevecclh değildir. 
lümdU"r, Bilhassa mühim bir kıs- Biz Snplarla mkı bir sulh halind& 
mı ahıı p olan htaobul tethiş tec- yaşamak istiyoruz. 
rUbesindc mlıkemınel bir hedefte.. Beyanamenin sonunda naip .ı\1-
Wıdd olunabilir. Şehir, işi gilcU lıı.h!.P.n Ma.cru- millet ,.e vatanmı 
olmıys.nla.rdan ve yerlerinde kal - korumasını niyaz etmiştir. 
malan zıı.nırl bulunmıyanlardn.n ne j J..ondra, 11 (A.A.) - Ma.ca.r na
kade.r boşaltılırsa ben cephe, hem fbi Hortinin beyanamcsi ve bunun 
c plıe gerisi müde.fa.a.nm için cljdl netice:rl olarak Macar kıtalannm 
blr kolaylık elde €deceğiz_ Geriye yürtiıncsi bu .. da oldukça mUellim 
kalan halk, ica.bmda, İstanbul say'" bir intiba husule gctirmUıtir. Fi!
fiyelerine ve köylerin # dağılnmk b kilca Bliyilk Britanyanm Maca
elperlerlne sığınarak krındilerini rJstan.ıı. karşı bir zaafı vardı. Ve 
htlıcumlarda.n koruya.bilirler. Ve bil İngiltere bu memlclcetin şimdiye 
huaue, harp nakliyat za.nıreUerinin k dar nazik ve mUşkül bir vazi~ ctı 
eıa b8'ta cepheyi dli§iınccegi z..ı.- oldukç.'\ t]!"'r<'fli bir S"'r<'le idare et
manlarda .iıışo mrlukW'ma uğı-a.- tıfüı.i takdir ve teslim ebr.ekte idi. 
mazlar. Şiinc:i btitlln hu m""'Y tin t"ma. ıı 

Çoluk ~C".ıklarmm emniyet ve Ko"lt T •leh.iye ı:ı.lt o:dı:~'llnu Sl'c'lih 

ekmek derdi ile, kendi vazife ve surete "nln~ılmaktadrr. Ko:ı Te
faallyetltırlnin müteessir olma.sına teki o zaman umumiyet iUbarilc 
meydan vermezler. Macari.stana. atfcrtilen blitün şeroıf 

Yarm nıllll müdafaa gU.nlerinde hb3ile hareket etını' ve amiral 
olacağı gibi, timdi milli hazırlan- Hortlnln ka.bnl ettiği şerefsiz ve 
ma gllnlerinde de TUrk vatancbşı. m<.>nfur hattı harekete ölümü ter
nm tek bir cHıdpllnf olaca.ktir: Hü· cfh eylemiet!r. 
1dkmettn her tavsfy{'Sİnin, U'ZUil u- Londra diploma•.;ik mahfillPrindo 

vasfım, Yunanlıların muhteşem 
mukavemeti teşldl etmektodir. 

Daha garpta Alman kuvvetle. 
ıi Yenice ve Manastıra varm:rş
lardır. 

Cenuıbt Yugoslavyada, Alman 
ileri hareketine mukavemet sert
leşmektedir. 

RUPEL MUKA VENJEr 
ED1YOR 

Atina, 11 ( A.A.) - Ofi Fran. 
sız ajansı bildiriyor: , 

B.:ı..zI haberlere göre, 1-.!akcdon· 
yadaki Rupel kalesi hala muka
kavE:!Ille .. etmektedir. 

SELANlC!N TA.HI...ltES 

Atina, 11 ( A.A.) T- Selfuılkten 
en son gelen bir zat, Yunan as. 
keri makamlarmın tahliy~"<ien 
evvel hava meyda.nlarını, sahil 
kalelerini, liman tesisatını \ e 
be!'..Zin depolarını tahrip ettikle
rini anlatmakta.dır. 

Atina, 11 (.A.A.) - İtimada 
değer bir kaynaktan bildirildi
ğine göre Almanlar Ma.nastm 
işgal ederken İngiliz hava kuv. 
vetlerinin mUthiş bir hUcunıuna 
uğramışlardır. İngiliz tayyarele
ri-alçaktan uçarak tank ve ztrlılı 
otomobil kollarmı ezmiş ve d.Uş
mana inMnca da ağır zayiat \er. 
dirmişlerdir. 

Atina, 11 (A.A.) - Atina a· 
jansı bildiriyor: 

MaWonyada faaliyette bulu
nan krtalarmuzın sol cenahını 
acık bırakarak l\:ııu istikamette 
hareket eden Alman kuvvetleri. 
ne Yınıan topraklarına girmek 
imkinmı veren· Yugoslavların 
Strumiça vadisindeki ric'atlan 
h~kmcla Messagered' ~~~ 
gazetesi, billıasea. ~yle demek· 
te<lir: 

Karş..Ir..ştığımız mücadelenin 
mahiyeti hakkında hiç bir haya
le kapılmış değiliz. F.saeen ilk 
mütecaviz Yunanistana nisbetle 
bir dev idi. Bu dov şimdi dünya. 
nın en büyük askeri devletinin 
yardmu~ nı.aZhar oluyor. Bu 
devlet, en büyük U3Ullıkla teşki
latlandırılmıştır ve inBani milli· 
hazalarla. mukayyet değildir. 
A vnıpa krt.asmda. hiç bir menıle. 
ket ona mukavemete muktedir 
olamamıştır. Bütün lburlıa.rı bili
yoruz. Zayiil-ta ve fedıdcn tklara 
katl~ğnnr::-;ı da biliyoruz. 
~'ı:at aynı zame..nda ziy! ve fe
de.karlığm Yunanistarun şerefi 
ve hti.."Tiyeti kadar ehenmi~ti 
olmadığını da biliyon17... Belki 
bir delfük yaptık. O!~~lir, fakat 
Yunanistanm tarihi böyle d h. 
liklerle doludur. 

Ncvyork, 11 ( A.A.) - Tass: 
Associated PrEes'e göre, Al

man makineli kollan Sellnikten 
EJe denzi boyunca taa?Tuza ge
('{'rok Alemp bölgesindeki esas 
Yunan ordusu ile !ngiliz kıtaa. 
tma doğru yünimiye başlamış
lardır. 

YugoslaV)·anm şimalinde, Kla
gc furt'dan gelen Alman maki. 
neli kıt.alan Bled prini işgal e
derek LiUıb!iana istikametinde 
ilerler...ektodirler. 

Kahire, 11 ( A.A.) - Orta 
şarkta?d Brita.nya hava ku\ ' t
leri karargiihmnı bugün.idi teb. 
liği: 

Hava.nm fena olm"\Sllla rağ
men İngiliz tayyare!eri dün bU
tün gündüz ~i Yunanistan'la 
cenubi Yugoolavy~ harekatta 
bulwıarak Alman.lan bomba ve 
mit:r:ılyöz hücıunlariy:M; lıırpala. 
mışlarorr. Manastır ile Pirleme 
arasında düşman Ziriılı '.uvvet
leri bombardrman edilmiş ve 
Uı.ııKlar üzerine tam isabetler 
kaydedilerok bir miktar tank 
taluip v!unınuş ve diğer bir mik
tarı da devrilmiştir. Bazl bom· 
'hahı.r yol r.ivan ıa. dtişmüş, di. 
ğer baz1 bombalar d.a. demir yolu 
yanında pa.tlamı.,tır. 

Koçan'da demir yolu depoları 
bomOO.rdım!'\rı edilmiş, Pirlope· 
nin 16 kilometre batı ccnubundn
ki petrol dcpo6lU1It ateş verilmiş. 
tir. Düşman krta~tma büyük :::ı
yiat verdirilmi:. tir. Bi~k ölü vç 
yaralı vardır. 

amiral Horlin.in böyle bir istiha 
lesi Göringc kargı olan hudutsuz 
dostluk ve hayranlığına atfedll
ıne-kt~dır. Fakat bu hal hesapların 
ı>:örf 'ıne,.ı r;l'nti grldiği ~11..n:ıın bU. 
yiik Britan ' nnzımnd l hiı' çüph-r 

man kolu bugün Zağrep - Liub-
liana ha.ttma ve ~kta da.ha u.. 
z.ağa varmJ3}ardir. 

Roma.nya hududuu.daiki Vrsa.c 
~ llerliyen Alınan kolu Belgra
dm banliyösüne varmıştır. 

Y~a.vya.nm doğu cenubun
daki vaziyet İstikrar keebetm •ı 
tir. Almao.Jar Kocaniık bofazıır 
dan geçmiye muvaffak olama
mrşlardır. Yugoslav kıtalan mcv 
zilerini muhafazaya. muvaffak 
oldu.klan takdirde Ueküpteki 
Alman U.slefini tehdit edecekler. 
dir. 

ltrJya.nlarnı ~man ıuta.la.riy
le birleşmek Umre Karaorman 
boğazım geçmek için yaptıklan 
dört teşebbüs aldın k lmıştır. 
İtalyanlar bUy.Uık zayiat vermiş. 
!erdir. 

Birinci ve dördü~cll Yugoslav 
ordulnrı plA.n mucibince Novisad 
ve Za.ğrepten cenuıba çekilmiş. 
lerdir. Yalnız az adette geri krta
ları muha.rcl:>e etmektedir. 

MUHAÇ' A HüCUM 

Budap.Jte, 11 ( A.A.) - Mit
ralyöz ve diğer ~ğır sil!hlarla 
mii.cehhcz Yugoslav hudut müf. 
rezeleri, dün sabah, Muhaç ci
varında Erdofolopuszta ve tza
bella!old'da Macar hudut avcı 
karakollarına hilcum et.rruşler. 
dir. Mar..a.r hudut avcıları, adet
çe kendilerine faik düşmanla 
mücadeleye girişmi~ler ve şid -
detli bir mücadeleden d<>nra tar. 
dotmişlerdir. 

Belgrattaki Macar elçısine, 
Macar arazisine karşı yapılan bu 
yeni tecavilzU Y ugosla.v hü:kft -
meti nem.inde enerjik bir sunııt
te protesto etmesi, için Macar 
rayosu vasrtasiyle talimat veril
miştir. 

Belgrad, 11 (A.A.) - Yugoslav 
kumandanlıfmdan: 

Dllfman Haraçln ve Şıpkayı l§gal 
ettikten sonra Vetlka Ye Morava va.
dl.sinde llerlemete devam etmektedir. 
Şimal cephealnde dtl§man Vlrovititza 
bölgesinde p<'k az muvaffakıyet eh.le 
ettni§ n burada kıtalarmuzm mUle 
yakkıs lu\rekett netk:eeinde ~ 
mu§t!ır. 

ltaıyan cepbeefnde, ha.fit faaliyet 
olmU§tur • .'Muhtellt noktalara dll§tnan 
parqtltçllsU lndtrilml.§Ur. Fıı.kat bun 
larm hepııl muhaaara. edllmfı .,. eııtr 
alınml§tJr. .ArnaTUUuktA vaziyetçe 
hiçbir de#iflkllk yoktur. 

Atlll:a, 11 (A.A.) - Atlna radyoau 
dün akeamkt ne~rlyatmda derut§tlr 
ki: 

Yugoalavyada, YugOL!lavlarla Alman 
le.r arumd!l §lddeW ı:ıuharebeler ya. 

YJCNl TOBrtl>OIAB VZBILEOEK 
Vatlngtcıe. il (AA.) - Dün Rus
~ Bul Ye Stlm.eoa, lngDtereye ya.. 
pılacak :yardımlar Mkkmdakl tedblr-
1eıin tansfmtne m.ımur komtsycmun 
rel81 Hopklm ve denfs hareklt relal 
Am1ral Starkla blr 1çt1ma akdetml.§· 
lerdlr. 

İçtima hakkında bir resmi tebllt 
neırcdllmlpe de iyi haber alan men
balardan öğreııildiğtne göre bu top. 
lantıda Jngiltereye veya mUtte.flkleri
ııe gönclerllece'k harp maızemeııln\ ta· 
pyacak vapurlara .Amerikan harp ge
milerinin re!akaU me3~ııl görfl§ül

mU,tUr. 
Diğer tarattan öğrenlldfğbıe 1'15re 

bah rtye nezareUr.in şlmd.ye k dar 
muarız olmasma rağmen lngUtereye 
yeniden hlr mikta rtorpldo muarlbl 
verilmesine hazırlamlmaktadır. 

YE?lıı't BlB YOL 
NevJ'ork, 11 (A.A.) - Nevyork 

Tayml5 gazeteafne Vapngtondan ge
len bir Telgrafa göre, reıa Ruzvelt. 
Kanadanm Atlantllt ııahlllnde en 
p.rkta bulunan eyaletini te§kll eden 
~ Skoçyada Halitakaa Amerikan 
ticaret gemlleri ve. .. ıtaatyte harp maı. 

zemeai ııakllnf mUmkUn kılacak bir 
projeyi tetkik etmektedir. Blt..ı.rafltk 

kanununun tadilini i"ıı.betUrecek olan 
bu pr.,te, lnglltereye, Nevyorktan ltf· 
be.ren 1.100 kfiometrelfk bir yol ka· 
zandıracnktır. 

Nevyork Taymıstn telgratmda UA
nten btldlrildiğtne göre, blr eok ne. 
saretıer llerl gelenleri, Ruzvelte, va. 
purtarm harp malzemcııl nakliyatına 

t&Uls ed11me81nl kolayl&§tmnak için, 

lthaIA.t ve ihracat üzerine daha tlddet· 
ll kontrol tedbirlen kcmmıynnı t&'Y8tye 

etmektedir. 
GKOllNLAND llAKKINDAKt 

KAB.AB • 

V&llagtoa, 11 (A.A.) - Gazeteler 
Amerika htıkt\metlnlD Groenland hak
kmda aldıfı karan bOytık bqlikla&" 
&Itmı;la ne§J'etmektedirler. Gazeteciler 
bu huausta muhteıU mo~aıar yQrQt 

mekt~rl'f,i. ~&n Amertkanm 
Groenl'and& uker göiı..ııil~ tülurd.i 
harp Wıaaı hududuna ~ ziyade Jak 
lqmıf oıtcatmı ve en ktlçUk bir h&
di.ten1n bile Auırı..anya ile .A.merika a
ramnda harbi t&cil edeceğ'..nl yıu::m&lr. 
tadır. 

V11tlncton. 11 (A.A.) - Ru&velt 
Knıldt'nlzle Aden körfubıl Amerika 
va:ırrıarma açmqtır. 

Va,lngt.on. 11 (A.A.) - ReiWcum· 
bur l\uzvelt bugün pzetecııer konte· 
rr Jmd& kıaıtdenl:-0 Aden körfealn1 
Amerll:ıın Yapurlanna tekrnr a.çtıfıııı 
blldtrml§tfr. 

Re!.tlcumhur deml~tlr ki: 
- Amerika vapurlan KtZJldenlacle 

SUveyt k§aııalına kadar gitmefe me
zun olacaklardır. Zlra lılınr bitaraf 
blr topraktır. Ve bltamt blr mı-mlc
kete alt hamulelcr Aden kl:lrtezı ve 
Kızıldenıs Uurlnden na\:ledilebU!r. 

Rasvelt, Bfrle,ik Amerika hükQ. 
methı.tn blll\rat bir memlekete aevke· 
dilen e,yanm aıonunda b!r mulı&rlp --------------! memlckt>te gldebllecetf meeelealDl l:ı· 

pıdığt bUdfrtım"1ctedlr. Cesur kom 
§Ularmırzm, kuTVet ve ıecaatıa anu. 
daııe mllcadele ed.,cek1eı1nden emin o. 
lunab1Jlr Yugo.slnvlar, §imdiden ı,ıl • 
mal! Ama'f'Utıııkta Jtalya.nI11.ra ka~ 
muvatfakıy•tlf'r kazanmışa benze • 
mekt<!dlrler. Cenubi Amavutluk'.a ise 
1 lm lntalarnn:z, tnl:ıly'l.tivlerinl btl • 
tUn ~ddetfyle muhafaza etmektedir _ 
ltr. 

Berlin opera 
binası yandı 

cellyecetını UA.ve eylemııur. 
Kua Relstcumhur, .Amertk& vapur

larumı Kımldenuıde lefer edebUecek
lerinl, sıra bu böısedekl wlard:'ll yal. 
nuı Akdenlabı muharebe b6lgeai ola· 
rak lu.fdı~ bildirml§t1r. 

RUJl#velt bu mUtaleayı daha .cmra 
kendlalne f.ltlven lrıuı&lmm muharebe 
bölf;es! aahfiinde olup olmadığı 80nıl· 

zcl 1Jperası olıı.n Bcrlln devlet opera_ dıığu zaman rla tekrar eylcmlı "ha· 
er da tıulu..'lmaktadır. Bu bina tama _ . yır,. cevabını 'Vt!rmltUr 
ml)1r )>enmıgtJr. Bu sebeple, Roma Rel'licumhur Po~t baklanda 
operumm 20 nJanda Berllnde mez.. katı bir §ty .OyUyemtyecottnt btlıttr. 
kQr bl.nn 1a vereceği temE!ll tpt.otJ edil.. mekte beraber lcnallJ:l"''nln muhare· 
rr ,ur. Devlet klıtOptıaneat de attr be b6I,.,t &LhUIDde olmadıfmı llÖY" 

haaara uğramıştır. l'dadd1 zarar çok lemııtlr, Nnyork denl.ıı maııtıuert, 
bUyUKtür. Kronprtnzfn aarayı Ue o Blrlefik Amerikad& et konulan 89 ltaı 
cıvardakl bf~k btıytık binalar ft O. yan, Alman ve Danlmark& va u 

BerJln, 11 (A.A.) - lııg1llz i:ıava 
kuvvetıertuin hücumuna maruz k&1an 
hedetler arumda Almanyanm eıı g11.. 

nive .. aite de hnaara uğramııtır. öte_ Kızıt-ıenı. lu Ue Kınra p nmun 
denberl ecneb! devlet retalertnln ika- Çin kull•••;.o--. HVkfyat S.. 
metine t.ah8fıı ed!kn ııenevue arayı --. .... st.nnetznektedlrıv. 
ne bar!ciye nezareti ve Potadamdakt 
kUçtlk u.ray da haara uğrıyaıı blna,. 

Sovyet 
ticaret ani , 

r Baa ıQffft 
Gazete dJyor ki: 
Hail hazır vutyetl jlll 

araamda bir ~"' 
lcmoz blr hale seti~ ..... ~ 
d& heuU.Z doldurul&IP"""~ 

anane, milli lliyue~.~ıff 
uçurumu vardır. ~ ~ 
kim olan bu a.nanevl 'ff ~ 
~imdi c!Uzelmeat mec~ , 
nuebeUerin düaelal-
lardır. 

Matauolwun K~"" 
bu l!Ukamette kati ~ 
tır. ; 

Moekova, U (,A.A.) 
Japon lıııriclye n~ 

:Uoetovaya dönm• ~ 
bah Leningrattan bat'l';"'Mı 
tir. Matsuoı!ıca., di1Jl. __. 
muhtelit mueseeeeı~ 
Leningrat Sov~ eti, d~ 
aafi.r Del'Cfine bir aJr" 
vermi§tir, 

Mat.suoka . Molotof 
rlnc Moelcovada d~ 
tir. 

1 B u G o N s·· ··ks· A k K 

MELEK 
uyu ır f ın 

Liyon fabrikası tutuştu Kudai Bir Vazifenin t 

lr.r araımıdatfır. 

DUıı gece uat blrde Balıkpuarm
dllkl Llyon Çikolata fabrlkaamm ça. 
tısı lutuşmut. v&ktlndt yetiten lttal,ye 
tarafmdtı.ıı s!;ndUrWmU~tUr. 

Yangının ııebebi tahkik edilmek· 

•cdlr. 1 

Beyoğlu Halk Sineman 

SiNEMASINDA &atın&r ..- uautumııyacıelt.., 

MUKADDES VAZiff 
Baş Rollerde : 

Lew Ayru • Lynn Harvey - Lıonel Bar'/ 
11&"9 OlaN!tı l!ln .- pn .. OX Dtl'NYA "'9 HARP_. 

iz bir rıuPrl'l tcv:ldl el:rni"ccekll'". 
l naneli??" 11:rflt rC'dC l u lto.dN· tclt· 
dir Pdil"n bir men lekct, 6fmdi ınih 
vere hoş görtınmk için bUtl\n men
fur mahiyetfle 1Wyanın U-lcciiği 
cinayeti tekrar ederek en çetin 
imtihanlan gcçL.--mektc olan bir 
memlekete karşı alç:ıkra. bir taar
ruza. geQnek için rnuknddes bir 
gUn6 intihap~ bulunuyw, 

Bug!la aııat 11 de: l - Tanaa Ka• 
çıyor: Türkçe. ı - &laııı.ıeUa, 1 -
f'.enl.ai MlkL 

Bugtııı ıaaat 1 de teıızllltlr matine. 
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ıvıeaeaıer 1/ --FatQıt.e EvJnenenler: 
~bel' Cebi! özcan Ue Sabriye 

Soysal, eo:uıar Kıztaıı apartımanda 
otura.o Y. mUllendla ŞiDa.sl GUçerl ile 
aynı semtte y, mühendis Nezlye Ön· 
yay, Şeb:z:adebqmda oturan havagazı 
f[rketJnde memur 1L Zl:1<aettln Kes
kince ile ı.ıuaı:ıuner Pekkeskin, Denız 
ge<ıntli B. ça.v..ııı Hüseyin Fehmi Na• 
yal ıle Fatrua Ekrem, HUsambey c. 
ınere!endlde otur~ Doktor A. Faruk 
E~n llf. E. Mefharet Gllr, Demir ~
çın M.. H.ayrettln Bircan !le Ay§e Ce· 
mJle Boyacıe>ğtu, Mobilyacı Hacı BllıU 
Tnyaltı!l ile :Mahire .[-~or, Sofular El>J 
kadrn c;.;.nillnJa, Postahru:ıc l;utu m -

nıuru M • .saıuı Al...a.çeklç de Nezihu 
co§kun Gö.lül, Elck:.ril.ç! ?rfa.lım t 

Pestertı Kumbaracı ile Fatma. Komls-
yoncu tsmall şevki Yıldrrrm ile HU..-. 
niye lllutan. veteriner Yedek ınıbay 
Salih Karabel ile Nlyre Izel, Yedek 
~bay lıl. Said çarpanlı ile Şerife, 

SUmerbankda memu.: :M. Vehbi aka· 
biD ile Necmiye Gülener, Ticaret ve 
Sanayi o. kazanç tabekkult memuru 
A. Cevet Kaban ile Nusret Odlna, 
Polüı memuru M. Ne§'et Taşkın UE> 
NlgA.r Gürman •• \ynur S nC!l 11 ma'ki· 
u.ıııtı Mehmet Ci!Asm ile Mesrure ÖZ· 

Türkiye Maratom 
birinciliğine hazırlık 

1 ~~aklı Bah~!.,!_ 

Hapishaneye yakış
mıyan adam ~ --aı_ 

~ı:·ar ha~etten . Alil 
li~1 ~··t 1 bir ka. du: 
~Cl§nı" 1 

ar. Sonra o- - Bu cehennemin araba6ı 
bu a §iU 1§ olduk.lan i- başımı belaya soktu, dedi. Las

srıuş f~~i.Ier. Daha tiği patladı. Moruğun malı. ne 
~tna ~~ evvela olacak! 

bu ~· !Jl.U.Ş olduğu - Hangi moruk bu? 
araı~=i Yaptığı' - Canım bilmiyor musu: 

lıı hagladı uzun ~i: hani kahveye yetmi&lik bir he. 
~ ~elldia · Her bm rif gelirdi. Her ak§3D1 fi~ saat 

~(ıl'du. nnd~ old~ığunu oturur, bUtUn gaıdeleri okur, 
le~İni h~-~a.~w ka. bP.. de mJamı:r içerdi. 

soııra""<l.1-1§ yoluyla - Tamdım. Bu bilıi.kleti 8Q,?lı8. 

~ hakkı d benden bom- o mu verdi? 

~. n a tafsila:•t _,_ 
n.ı - Yok 'be! O pinti adama 

oı .. w bisiklet verir mi hiç? 
~ 8~lıflınu ~yrp uğra. - Ya nasıl oldu? 

~ cev .. "'ular. Ta· - Son zamanlarda morukla 
·~ ~ ap Vereınedim. aramız iyi idi. Sik sık gazete-
ı~ ~ti~~1gitnıediğimi sinin üstünden beni dikizler 
~ ~il<oJd ilrkUtrne- dururdu. Bır akşam yanma git
~-İllden ~ ve beş.inci tim. Çok zx>rladıın, b:ı.na bi_ı; 

8Itad e bahsetme . konyak IS?narladı. Sonra benı 

lstanbul Atletizm AJa.ıılıtmdan: 
25 Mayıs l{l41 de Bursada Yf.llıl&o 

cıı.k Tflrklye Maraton bl.rinalllğUıe gt. 
recek 018.!llar Uç hazırlık glrnıü mec.. 
burlyetfndedlrler. Bu hllZil'bk kofU• 
ııı.rını!l yeri, mesafem, gtınll ve au.tı 
&§ağıd& yaZilrdıJ'. 

18 NLSatı Pazar güntl saat 10,80 da: 
Fener stadından Boatancrya gidip gel· 
me. 

27 Nısıuı Pazar gt!JlU saat 10,30 da: 
Fener ntıdmdan Maltcpeye gtdJp gel
me. 

12 Mayıs Pazar gtlnD saat 10.30 da: 
Topko.pı - F!orya yolunda. 33· Km. 

Bayrak Yarıştan Btrlnclllklert: 
ıs Nisan 1941 Pazar gUrıU ısa.at 10 

da Ft.n~rbah~ stadmds. yapıtııcal<tır. 
mrta~orl: 4 sxıoo met'l"e 
KAta~orl: 3 4x200 metre 4x800 metde 
Kat.agori: ı 4x200 metre 4x1609 metre 
4x110 manlelı u400 mem 

o 

.Amerikan polisleri bir nıllddet 
evvel, Peter Deyvis isimli yirmi 
iki yaşında biri.sini yakalamış. 
lar. Adamm suçu serserilikten 
ileri gelmekte idi. 

Peter Deyvis'i Losancelos ha
pishanesine götürmüşler. Lakin 
gardiyanlar serseriye bir türlü 
münasip bir höcre bulnuy:ı mu_ 
vaffak olamamışlar. 

P;ter, gayet uzun boylu; ve 
aynı mmand3: o nisbette de şiş_ 
mandı. Boyu ıki metre yirmi bir 
i~i. v~ o ka_dar vilcutlu itli ki, hiç 
b!r hnı:ren!n kaprsmdan içeriye 
gı.rmesıne ımkan yoktu. 

fkin:i~iği kaza.nan btr kadın 
dr. Blitün erkek arkada.§Iannı 
uyutmrya muvaffak olmuş· fa· 
kat, kendisi de 118 zinci ~ttc 
gözlerini yunııruya mecbur 01. 
muştur. 

* $İRLEY STÜDYOYA Dô1'"'Dü 

Artık bir çocuk ~yı1aıntyacak 
C'l;.n Şirlcyin. bir seneden beri 
terkettiği stüdyoya tekrar döndü 
ğU haber alınmıştır. 

Şirley, bir sencdenlberi talbril 
ctm~kte idi. Fa.kat, on bir yaşın· 
dakı yıldıznı ailesile filim ktJıın· 
panyası bir ttirlU anlaşama.mi§: 
ve mesele mahkemeye intikal 
etmiştir. 

~ ~ kahveci de, evine götürmek istedL Ama P
o 1 a t. "Yegane sr- ra filan vermek niyetinde değil. 

~ r ak Ihlamur herif. Merak bu ya. benim de 
İçt eı-1t bire tuhafıma gitti. Bu salyangozla 
~ 'Ya r bardak rb- saklambaç mı oynıyac:;.ğrz y<>k
t:,~llrtzı:ı nınc;ıc., kaz pate sa körebe mi diye ... Yür·il ha-

tat, ttfalye eri M. Fı:ı.ik Bavan ile Fe
ride. Tıı.bak :Mm·at Aktaşoğlu ile Fııt .. 

Bu Pazar yapılacak 
mHii küme maçları 

tst.anlıul Futbol AJa.nJıtmdan: 
111 Nisan 941 Pazar günü yapılacak 

Mlllt KUme Maçlan 

Nihayet, uzun bir dilşilnıne 
devresinden sonra adamı sel"bets 
bırakıyorlar. Ve serseri böylece 
bilyUk bir saadete ka~uyor. 
Çünkü, g~telerde neşrolunan 
foto~fları filim kumpayalan. 
nın dıkkat nazarlarm.ı çekiyor: 
ve. bunlardan biri Peteri angaja 
edıyor. 

* 

Mahkeme gayet garip bir b: 
rarıa filim ~ump_anyasmı ha.kJ.r 
b~~uş; ~ Şırle~n, kontrat mu· 
cıb.nce fılım çevınnesi lizımgel
diğinI ileri slirmüştilr. 
Okumaktan pek h0§18.llnuyan Slr 
l<;J de bu kararı büyük bir 118• 
vınçle karşılamı§f;ı:r. 

ma Uluç:unoğlu, YUnlş makinisti Ha· 
Şeref Stadı: TALtstZLtK eıın Kınlkarts.J 11" ülfet .Mııall~ Erse• 
Saat 13 te Fenerh&hçe • Be§i'kta§ 

{B) Hakem: Şekip: Yan Hakemi: 
Ekseriya, hırsızların talileri 

pek parlak değildir. İşte mieali. 
Şikağoda bir hırsız, ayakkabı 
sergisinden dört beş kutu ayak • 
kabı çalmış. L8.kin, kutuları 
açmca, içindeki ayakkabılarm 
rokl~m mahiyetinde, yalnız sol 
ayak için yapılmrş olduğunu te. 
cssürle görüyor. 

~~~13 ~ırer !IQ.!}dviç ka.lmı, gidelim. dedim. Ama 

n So!ör HUse;yin Çettncar llc Mll· ıe , ., 
ııevver Mıhlar, Balıkçı Recep ~zkan 

.:_,<:eı ..ı., <40Yınadr. Fa- i h 'L.... ,,,_ ,~ ~a f ş mdlden nıe7,;ll"cıya aıuo:r v"" 
ıı~ }(alı azla yiyecek de sana sabaha bir çukur ha. 
~ '<iS!İhtd "'eden çıkarken zırlasm, dedim. Suratım çirkin 

eğt e bulduğum bır be ı b' ka 
1 . .\iıah ~l'lıııpö-T ;,'"mal '4ma n tamperaman ı ır • 

t..:,ı._ 0
• .ıa.ı rfmnn, Kazinıodo! Gaze basın-

., ~iratnn1 a.f. ca yarış motörü gibi bir karış 

ile Fe\.-ziye Tan, ~mlcl Niyazi Gön• 
kut U" Halide '3ennet, Debağ zadcdıo 
oturan Tıp talebesi RUştU .Erzmr ile 
ll'a.tm~tUzo:ehra Sadiye Beloğlu, Şoför 
~uhiddl.rı Ae&r ile Esma. Arabacı 
!l'lm8.U Tavukoğlu ile Saime Taşıran 

Mllhtar • Nihat. 

Saat 115 te Galatasaray • tırta.nbuJ· 
spor hA.kıım: Tank özel"W1gln, YM 
hAJ{em: A. Adem. Şazi. 

Saat 17 de: Fenerbabi:e - Bqiktq. 
Hakem: Adnan Akın. Yan hakem: 
Halit Galip. Samih. 

Kimbilir? .• GUr.ün birinde ht. 
kimin, ailesini haklı bulmadığur 
dan dol.:1.yr belki de esef edecek. 
tir ... 

* 
YACMUR AôACI 

~ kotııı._~ havaya kalkarnn. Ama karşım. Bisikletin çarptıftı ~~~?.eldi. fi Y?la çık:trk. da erkek olı.aalı. Züppeler be-
~!~ he .ıhtiyarlarm nim ne mal olduğumu bilm .. :.z- ibtiyar adam 

--<>--
Mektep maçlan 

lsta.nbul Erl<Pk Llseal Futlıot Ulc 
HcıyeU ntı .. kanlığmdan: 

* 
BiP.. REKOR DAHA.. 

Peruda gayet tuhaf bir afa.; 
l.e§f~miştir. Oranın ye: illeri 
b~ no-aca Tamayıka.pı İsmini "Wll' 
mışler. 

~1 On~ Yalnızlık- ler ki... Her müşteri bir kere Hastahanede öldü 
Iar ·be nar çok ya- suratnna b:::.kryor, gidiyor. San. 

~~ tıflna~ n de onlarm ki karanlıkta resmimi çizecek! Roma,nya tebaasından Bernlıard 
i!.N.::' sa.ata Çalışıyor. Kadın dediğin ışığın . ~ltmd_a Şa.vst adında birisi geçenlerde, Ga 
w~ıtd Yolcululrtan değil, elektrik <iüğmeaını çevı- Jatada bisikletle geçerken, 7(J yaş-

Bu~n Ec§ikta:s Şorl!f Stadında ya. 
pılacalı: maçln.r: 

Amerika. A vnıpada cereyan 
eden h!disatl dikkatle takip et. 
mektedir. Havart: üniversitesi 
profesörlerinden Mister Tümer 
gece bombardrnıanlarmdalri a. 
Jarnı v~iyetlni te..klk etrn.iye ka· 
rar vererek bir insanın kaç saat 
uykusuzluğa tahammülü oıaca_ 
ğrnı tesbite çalışmrştır. 

Kurak mevsimde, bu ağacın 
yapraklarında, bir nevi rutubet
ten peyda olan su da.rnlalan dam 
larnıyn başlryor ve bu daınlayış 
temposu da yağmurun damlaYI§ 
temposunun ayruclır. 

Sa!l:ı Komiserl: Z. Kophı. 

~ İçinq an gelen lüks rince cevherini ortaya koyar. larında Mişon adında bir Yahudiye 
ihti ; &enç bir ka- o zaman da. zaten kim~ kimse- çarpmış, ağır surete ya~aıa:nıştr. 

ı O!ll~ }arların haline nin 'rura.tma bakmaz. Ama g'el :.\1işo11 dün hastanede olmuş ve 
~ ~kaQyer Verdi. Ça- de bQ.llu züppelere an!at._ fşte suçlu da adliyeye teslim olurunuı:ı· 

lı:Uklflt L. • Ticaret L. Saat 13.30. 
Ha l<cm: B. Uhıfü:. 

Işrk L. • flan'at O. 14.45 Hakem: 
Ş. Tezcan 

~~41lldt. ", arnndan ay. 0 gece :t.izim moruğu bır ımtt tur Bcmha.rd sorguya çekildiği 
"lll1ut..:-· "ıel'7.Q .. .3 beı~-· blrın.' el cıulh ceza mahkemeırıinde ih-\ıeı:ı.a_""lr'U~ d" Q.Ja ı.:n.ı hana çekmek istedi canrrn. . -

Kabata§ L •• Galııt:ıaa:ay 18.115 te. 
Hake.ın: Ş, Tezcan. 

Bu tecrlll>e~ye kadınlı erkekli 
yirmi genç iştirak etmiştir. T-.ı· 
bii bu tecrfrbelerde enjeksiyon 
vesair trbbi çarelere baş vurul. 
marnıştır. Y~lmz, müsabıklara 
:istedikleri kadar kahve içmek ve 
_gramofon ~lmak müsaadesi \'e· 
rilmi§tir. 

Yerliler, ağaçlann altma ka.p.. 
lar koyarak damla damla a.kuı 
suyu biriktirerek kul1aıınıakta 
dırlar. · 

ot ... _ ettiık ı:verek birilbi- - Ev, bari imtihanr wrebı1- tiyara kendisini çarpmadrğınr söy-
~: ""lll b · "' lemi", fakat bisilileti kmk oları.ı.k ~qı t>_Oı U b ~f mi? ';" d · d ''-"tı. d' ir. sıçrayışta JorJ'et yme· l\üfürü bi'!~h: bulunduğu şahitlerln ifa esm en 

a e n~ d ded .• ..,. su"un kendisine ait bulunduğıı şek-
~ ı. \>iı_,, a mı- - Mrzmrz karata. . ı. ıx.ı- ~ --'"lm" u '\.İ "~-udi.i..- B" Unde oldugu~ i.-in tevkif .,... 1§ r. ""-"' '..a~alt ··•· ıraz baha kadar ne beni uyuttu. ;ıe ..,. 
ıi:'rjh ... ~llti.ıc ~ kenarm. keMi uyudu. Anla bal yapmı. Diinkü ihracatımız 
~~ bir hı-: . kadmın yan an gibi, sade vmldıyor. Dünkü ihracatın yekfınu 400 bin 
~ ~ ..;hısıkleti ta- 0 geceden ~nz:a. da. y~amf ı liradır. Dün, İngiltereye keten el

~ir 1~!11 gördUm. bıra.kmadı. Yedırır. ıçırı:, a- yaf, kendir, Almanya.ya deri, Bul
~ d.efiıdi. ~ll(3en pel< kat elime metelik vermezdı. Sa- gadstana. bal.mumu, Slovakyaya 
' U. ~e ' durmadan de bir kere bir ipek c;orap he. deri, Roma.nyaya paçavra. Aıneri-

~ ~alt ett' Y~Pnıak iste. di""' etti. Hepsi 0 kadar. kııya av derisi, !.sviçreye Fındık, 
t~.ı tın, durd .,,,. '<"un .. .,;._t.ana. a.rpa satmıştır. v -·y l.t\l• .... _ um. ( nf'••f'YJ11 71flr l " -

~~. at. k~ ~1~1 çevirdi 1 ~'llltı. kuÇiika.t"dr. , 

ş,.~~~ıı;~":i:: Beşer dakikalık hıkayeler 
~ ~ cterhaı • t 

~ 11.lı."~iııd a.n.trn!§bm. 
artıa e her ak. _ . ve ifr ~aV§a.'1 kadar alıcı kulak. >'eıı ;ın~ kadar mtt.ş- !&bahardı. Hafız aga. ile. 00z:a- hriyle etrafı dinleniiye çal:şryor-

ı ~ili ~sin Bulvar iber Taşköprülülerin Gam?ılo ~~- du· Bir aralık da ne Gandılon,un, 
b.~o!'jet, n~. 1 nı.ini :verdikleri Kandil g,ga, .ıs- ne 'Kabadayının haberi olmadan 

~ ~ ınesı~-· 1 minin Cemil. Çankçı Ra!'lım, ~· d ık cır \ ı;._qı. ~. a_ Ild.'7'.~ Mı~ ... ~ Efe Kaıbadayı_ Bo~ ..... hada deri yol paralarını ce ın en ç ar ' 
.:.~ " ~~--~ ,~.,.., yav~ş yav~ ıbeline sardı. Kendi ~ raJZU çirkin ve toplamıya gidıyorıaniı. ıc·· kendine: . 
t~kler a bozük oldu. ~yaların Kastamonu . 0Y: _ Hafız ağa, HP.fız ağa, dedı; 
,~ ~ n~e hiç lerine sık sık baskın veıX:iık.lerı bu efelerin laf dinlediği yok. Yol 
~ bıi. k · Aııea.k bazı sene. ·di. Ne Taşköprü, ne Kasta. culukta dikkat gerekme?.Se ihti. 
~ ~ f!"4 götiirUrlerdi monudan hiç kimseler yola c;:ıık- yat gerektir. . . 
0~U ı:vatnıda "dam~ mıya cesaret edemiyordu. ~aten Buna rağmen gürel ibır sab3Jh 

\t ~ ~u tatbik etıneğe ağaların toplu gitmesi.ndckı se- serinlifti vardı. ~il a.ğa rah-
~a. ~i_:;~Iektaşıan ıbep de eşkiya korkusuydu. van ~tı w..eı:tnde, atı: ve ~~ncak 

~~ı .- -unae:n. onun- Taşköpro ıköprü.siinde:1 ?.ışar~ yaruncıakilenn duya;!J.ılecegı ka . 
~~·- rl .Jorjet kıy çıkıldığı zaman gün yenı sokme da.r yav~ ıbir şa:rkrya ba~a -
~ ~ ~Yicini dilşürÜ. üzereydi. Ga.ndilo !beyaz kıratı 
~~ ~l\İll J"· Ba.r:ışm, çok üstünde, Efe ceketi ve sım.ıah ~1'.-mıne kuru:vermi.J çıkrır/ı 
~ 'cttdu enecek kadar cepkeni ile lbir iki Wmı 6nde ıi~r yallah çılıııfjı 

1.-~~ VB.rdr. liyor &ağda ve solda. Hafız aga k "" kızlar sarar 
lt,~e dertleşir- ile demu ağa kafilenin bir yan Çikrı rwner Gnam da ipliği 
~ .. Sa lll&ayonunu da mu!lıafızı gilbi yahut bi1: avcı k'U. Nacive hanım rıt ciha mı kf;k/~~~ 
~ _Ol~" a kumar mesi vaziyetinde gelıyorJardı. • yallah keklıgı 
'-'~~ ğı nadir aık. Kabadayı, Hafız ~ya taıkıldı: Elmas Naciyern yii.reğima kan 
ı ~ ha"'-- için Jorjet - Ağa be. Hafız kadın ne d.olilu, kan <lold1t 
~~·~.eclerdi. kodu yol azığı aca'bf.? . kıl Yava~ salla küpeleri s1rmalı 

"'Rllt J ı uzu.n u- - Ulan puşt, yol üzen ta• a: mendı7 kan d.oldu, kan dQf dıı 
Ot'jet dunna- cak adam beni mi lbuldun ! 1kı lçtigvimi:: ~ak1lar bt!gitt~. de değil ltı.. •~ yum·--- ı'!e bir -··-·:.. konıUŞ. "' ld d "o1du' .~"<ı ıh unn. • g.,.ÇUA dÜit u:O • .l(, Ufl <.< • • 

eJtı' ay, di~r Sana ne? Fak~t ağalara ibir duş ka~ar 
ra.~ı: &'elirdi d~ Taşköprü ile Boyabat arası iyi gelen serinlik Çarıkçı Rasıme 

fi ! --.n.ca.ğnn ak- altmış kikımetredir. Atlar bu~ dokunmuştu. Biraz geı:iye kaldı: 
' q~itn ' . zun yolu ikindiye doğnı fe. ve soğuk almıyayım diye kaçak 
~l ~l bl8iJclet ta- ferah alaıbiliyorlanlr. Onun . ıçin rakıyı heybeden alel&cele çıkar-

ibir ~~? de kafile yavaş yavaş . flerlıağyor. dı; bir iki çekti. .. ~ • 
ur Bavur. du; ve atl'l-nn terkeler:ınde .a- Çö"rdük "ukuruna ogley_ e_.dog. 

lann ıı..; ... :ı-ı· günlu"k azıklan ıle -s lb 
ıv.... JA nı gelmişlerdi. Beşi de ır ozen-

şişkin heybeler gözüküyordu. · ile çukura indiler. 
G~dilo geri dönerek sor?u: gı Çönlük Taşköprü ile Boya.bat 
- Ağa. be! Bizi:ıci konagJ ne· aramnda. bir çam yaylasrydı. A-

rede ya~ derstn? . ğalar acrkmışlardı· Ba.ğtlaş ku~-
Cenıaı aga: ded·· dular. yemekler ortaya geldı. 

Ağaçtan düşen çocuk 
Me§rutiyet mahallf!!Sinde, ~

retetendi sokağında otunuı HU
se) in adında 'birisinin 14 yaşm
dakı oğlu Necati, dün Tooa,b. 
cında bir ~yacm Ur.erine çrkmrş, 
müvazer.csini kaybederek yere 
~iişmüştür. S• kut sonunda çocu
gun sol kolu kırılmış, baygın bir 
halde Beyoğlu hasta:banesine 
kaldırılmıştır. 

Birinciliği trb talebesi Vilya:n 
kazanmıştır. Genç adam, 5 gün 
'beş gece uyku ile mücadele et
miştir. Yan.i 121 saat 40 saniye 
ayık kalmıştır. Lakin, bir mi!d· 
det sonra, kımıldamıya bile ca· 
kati kalmayınca uyumıya başla· 
mıştrr. 

ELLER YUKARI 
retine giden ağala.rm. siJAhla.n 
ses çıkaracak vaziyett.e değildi: 

- Ağalar! Silahlarmızla pa . 
ralar bu tarafa! 
Hafız ağa: 

- Efeler, dedi, şart olsun ö
dilin koptu. Bir dakka şu ağacın 
dibine bir abdest bozayım d.a va
rım yoğum sizin olsun. 
Eşkiyalardan biri güldü: 
- Ağaya da bak, dedi; bir de 

çakar almaz taşımıya kalkıyo. 
Onun yerine bir otrak taı:ı:aan 
d~ha iyi be ağa. 
Hafız ağa elleri uçkurunda. 

yavaş yavaş beş on metre ilerde. 
ki lbir ağacm dibine gitti; eşki. 
yalar :ı.ğanm arkasından h!Ja 
giilüyorlardr. Som"l't (J~ndiloya 
döndüler: 

- Ağa! Seni tanrrrz biz, dedi
ler; 'l'ac:;küprünün yan::-ı senin 
divolar! 
·Çarıkçı Rasim: 
- Geçmiş zaman, dedi, On yrl 

evvel söylediğin doğruydu hani. 
Gandilo Taşköpriinün yansına 
sahipti ama; v~llah billah deri 
paramrzdan gayri ·bir paramız 
yok, efe1er ... 
Eşkiyalar: 

Yazan: Kenan Hulusi 
miş desene .. Hadi ağalar, si7.e u. 
ğuriar olsun; Çördük çukurunda 
baskm verdiğimizi söyliyecek a
ğanm da va} hQIİne ... 

Eşkiyaln.r gittikten sonra ağa
lardan hiç birinin ağzım bıçak. 
lar açmıyordu. Bırisi: 

- Para.sız puJsuz Boyabada 
gidip ne yapacağız, dedi. Biz 
Ta.~öpriiye donüyoz a.ğa ! 

Fakat hiç birinin de Hafrz a
ğanın bir sarı lira ile deri tica
retine nastl çıktrğmı sormak geL 
miyordu. Ağa ise; 

- Siz bilirsiniz, dedi. Yolcu 
yolunda olsun. Bana da Bovabat 
yolu gerek. · 
Hafız * ise bu sıralarda aca

ha ne düşünüyordu? lşte Boya
batta rakipm kalacağı bir za.. 
man. Büt.ün deri fiyatlarını kı
rıp hepsini de ucuz ucuz alacak. 

Hakikaten, bir hafUr. sonra, 
IIaf rz ağa Boya.battan iki misli 
deri toplıyarak bir kervan sürü
sü ile beraber Taşköprüye geL 
mişti. Da~i. yUkü boşalttıktan 
sonra HaJimin kQihvesine otur
du: 

Bir hesap vetecrUbe neticesin 
de bu a~çlann her birind~ z4 
saatte 40 litre su Q.lmanm imkan 
o!duğu anlaşılmıştır. 

Bir kilometre l:axelik bir ara· 
ziye bu ağaçtan 10,000 tane.her 
Y~ beş_ metrede bir ağaç.dikil 
dıgı takdirde, o arazinin ihtiya. 
cmı aşabilecek k~ar su temin 
edilmiş olacaktu. Bu ağaç her 
iklimde ve her toprakta y~tişe.. 
bilmektedir. 

* 
FOSFORLU KARDEŞLER. 

Son ~anlard..ı., Bustonlu iki 
kız kardeşın vaziyeti alimleri pek 
fazla düşündürmektedir 

Bu iki kızın sol ellerl nıaviyi 
andıran bir şua. .nıeşretnıektedir 
Bu şua~ kuvveti, karanll'k bl~ 
odada ~ıtap olrumıya kifayet et._ 
mektedır. 

Gündüz veyahut elektrik ziya. 
sında bu mucize derhal ortadan 
kalkryor; ve ellerdeki gayritabii 
sıc~khk tamamile zail olu~. 

Bu hadiı:eyi tetkik eden iliın.. 
l~r, evvel em_i~e, ~ garip işte 
bır esrarengızl1k hıssediyorlar: 
Y.~ daha doğrusu bir açrk gözIU.: 
gu meydana çıkannıya çalıın
yorlar. 

Bu ~t!~lerdcn bM, şuam iııti. 
şar ettıgı bir sırada kmn nablZ,. 
IQI'mt yoklamayı düşündü. Böy 
lece hfidisen'n ciddi bir hal a?rıet 
tiği anlaşılmıştll'. 

Henüz eşine tesadüf edilmiyen 
bu _y~aya hayret etmemek elıle 
degıldır. Fakat, J3.Zt alimler, bu 
şuam elde toplanan J:>ir nevi ga. 
yet kuvvetli asap kuvvetinin çok 
luğundan husule geldiğini ileri 
sürmektedirler. 

* 
ELEh'TRONİK ~rt'KR.OSKOP 

- Biz Ta§'"köprüllileri tanmz, 
dediler. Kuyu içinde para saklar 
t.aknnın1andır onlar. Hey, ağa ı 
Gel iyon mu sen? 

Hafız ağa: 
- Geliyom, geliyom efeler de.. 

di, geliyom ama, bende -para pul 
yok hani. 

- Ağa, hayır ola be, bütün 
Taşköprü senin olmuş bili\•oz 
biz. Anlat bakalım, ne geldi.· ne 
geçti başından 1 
Hafız ağa: 

- Hiç caunn, dedi; bizim Ça
rıkçı Rasim lrkır lıkır kaçak ra
kı içerken bir baskın verirsek 
ben de ne yapacağımı düşünü
yordum. Kabadayı da. şarkı söy
lüyordu: 

MikroskoplQ.r, bir cismi ekse. 
riya bin defa büyütürler. Ve bu 
mikroskoplara ültra mikroolrop 
denilmekteydi. HQ.lbuki elektro. 
nik mikroskop b::ışka ıtsullerle 
yapılmıştır. 

Eşkiyalar birdenbire ağanın 
üstüne atılmışlardı. Fakat apda 
bir san liradan başka tek kuru.s 
bile çıkmadı: 

Zıya yerine kısa mevceden i.s 
Ufa.de edilmektedir. ı M 

- Neı;de yapacakmışız, ı. Fakat yemeği henüz yanla.m.I§
elbet!_e 1fi Çördük çukunında ya. !ardı ki ani ·bir ses işitildi : 
~gız. .. , . _Ağalar! Eller yuk~ı.rıya! 

Soze H.;ı.fız aga karıştı.. Dört silahlı deri tüccarlarmın 
-. ~ar, d~i: ~~ d~ birdenbire etr~ım çevirmi~lerdi. 

- Yuf ağaya da bak, dediler; 
Boya.batta 54.na broç verecek ~ 
lanm nah alnma. 

Ktz saçların iki kat 
Bir katını bana ~at ..• 

1yi &ma, ya eşkiyalar basıve. 
rirse ... Bastılar da! İşte tam bu 
sırada, ne olur ne olmaz diyerek 
gittim, altmlan bir ağacm altı
na gömdüm; üY.erine de ettim! 
Ne yaparsm, adamlar benimle 
al.ay ettiler a.ma. tolwira.vı da Yut
tular efe... 

Bu filet sayesinde bir cbrim 
diyametro itibarile 100,000 def~ 
bliyütülebi lecektir. 

Mesela .. EJin.izin resmi yUz bin 
nüfusluk bir şehri pek ila kap 

Cemtl aganm sözünden. yvr Haf d -ı. alma1..a lbr de-
-.ı~ di 1 Çö"rdük çuıkunı ça- ız ayı ç.(1.1\ar . 
'!tUAllrtı .. yo. - • dik- fa. el uzatayım dedi ama, ne ~ay. 
rıklr erkanılharp yatagıdrr • da! Silıi.hJ.;!.n hazır dört. ~k· ya-
kat gerek. .. ...... · _...:ın- nm yanmda Boyabada deri tic.ı
Ağa yohın sagı:nı .-ı ~.,,~· 

Birisi de: 
- Bırak efe canrm, dedi; a

dam :O.izim silfilıtan görünce aL 
tını pisledi. Ya bir de parası~ 
laydr, ahrete fırça. srça gidecek· 

hyaı1.)ilir. -

Bu mikroskobu yapnı:ı]{ için 
~enel~rce uğraşılmış ve nihayet. 
Amerı~arla R_. C. A. faibrikala.. 
rmdn ım::ıl edılmi.<rth·. Oe. 
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Bir Fransız gazetesi 

Yunan kahra
manlığını 

Geçen sene tramvay idaresi 
483,150 lira kar etmiş! 
T.. 1. kA . 11690 ı· Takdirle anıyor 

Adisababada 
Habeş Bayrağı 

Jngiliz subayı Habet 
Raslarma bir nutuk 

söyledi 
- ~~~ ~~Hsl .:'!_ 1~~ 628 llromr_ ıra l ,ıf ım-:! d~°"-P"::J,; !!7 .. f.!i 

:nık Derelinin !başkanlığında topla- Belediyeye devredildiği son iki Balkan ha.rekatından bahsederek 
narak ruznamedeki maddeleri mü- senede 1939 da hasılatı 2.669.251, Yugoslavyanın cesaretini sena 

AıflMbab&, 11 (A~.) - lmparator 
sa.rayına cumartesl güDU Habe§ lmpa 
ratorı.ını..ıı bayrağı halkul alkl§lan L 

rasmdıı. ı;ckilml§tir. mkere etmiştir. 1940 da 2 809.726, karlar da 939 ettiken sonra diyor ki: 
Büyükada, Eyüp Ye Boğaziçi mm da 285.209, 940 da 483.120 liradır. .,. . 

takalamım nizmı plAnlarile Cihan Tünele gelince; 939 da 52 lira ~ unan kıtalarmın ~retino 
gir.in ima.r p18.nı tetklk ve taS<r'.ı: kar c-tm.iş fakat 940 yılında 11 bin ~elınce, ;bunu hasll!lları bıle tes. 
edilmiştir. Şehir miltchassISI Pros.. 690 Um kflr tmıin etmistir. lım e!mış ve Alnı~ ba.ş~umQ.n~ 
tun tafsilAt pl8.ıılarmm yaptınlnuı- Tramvay idaresi geçen seneye danhgı Rupcl geçıdındckı anu
l!ll için bir müddet da.ha istihdamı, nazaran bu yıl 2.471.000 fazla yol- ı da~ müdafaaya ~,:.et etmiştir. 
elektrik, tramvay, Tünel işletme- cu t.a.şnnıştır. Otobüs hatılatı yüzde Ati~ ~azı kalel~n~ _l!ç. defa zapt 
Icrl umum müdürlüğün 1940 yılı dokuz noksandır. Tünel geçen yıla ve ıstı:c13t edıldıgını kaydet. 
bilinço ve kar ve zarar hesapları nazaran mlisavi nisbettcdir mektedır. Bu kaleler an~k ta~ 
ilalckmdaki mazbata ka.bul edilmiş- Elektrikten, tramvay ve· tUnel- mamiyle tahr ip edildikten SOD!

Me."'Ollimdeıı enel Brltanyo. lmpa • 
rator:•ık kuvvetleri kumaııdanlığmm 

bir :.mooyı, parl&.menıo bin&Bında top_ 
lanan Habe,, raalan ile Somali ıetıe_ 
rlnln mUmeseillerlne hitaben bir nu _ 
tuk btlylemlştir. Bu nutukta yapua • 
cak daha birçok ~ter mevcut olduğu 
ve ouciaruı yapıl.muındakl stıratln 

Adisab&balıların gayretlerine mUte -
vakkıf olduğu bildirilmekteydi. Ingt_ 
liz subr.yı §Unları ll!ve etm~lir: 

tir. İstanbul tramvay idaresi, şir- don ceman 2.324.144 lirn 80 kuruş ra düşmüşlerdir. 
ket elinde iken ı 923 senesinde ha· k8.r temin edilmiştir. 
sıla.tı: 2.246.670 lira, !k8.n da 219 

Gece yarısı rakı 
verilmeyince 
Gazino aahibi ile 

garsonlara hücum 
ettiler 

Mynzi ve Vehbl adında iki arka.. 
~. evvelcl gece Mat 2 sıralarm
d& Bcyoğlunda, lmam sokağında
ki 07.dem gazinosuna giderek :iski 
istemişlerdir. 

Gazino sa.hibi Hakkı bu saatte 
Cükltô.n.ı kapataca.klarmı, bundan 
dolayı içki veremiyoceklerini söy
Jemlş, fakat Niyazi ile Vehbi bu· 
:na kız.<ırak gazino sahibi ile gar
HO!D. GillsUm ve Bedrinin üzerine a.. 
tıbnşlardrr. lki arkada§ Hakkı ile 
garsonlardan Gülsümü bir hayli 
dövdükten sonra garson Bedri eli
ne geçirdiği bir clsimle Niyaziyi 
801 gözünden tehlikeli bir surette 
yaralamıştır. 

GürUitUyc polisler yet.işmiş ve 
kavgacılan ayırmışlardır. Yaralı 
Niyazi tedavi altma alınmış, di· 
ğerleri yakalanarak tahkikata baş
lamnıştir. 

ikı otobaıçı dla 
kayga etu 

Biri ağır yaralanarak 
ha&tahaneye kaldırıldı 
Eyüp - Keresteciler hattında 

iı;liyft ~045 nwnaralı otobUs sa· 
bibi Mehmet Atik ile yine aynı hat
ta 3012 numaralı otobüsünü işle
ten Abdullah, tllln bir ie mesele
si ytizünden kavga etmişlerdir. 

Kavga sonunda. Mehmet Atik 
arka.da§ma kal'Şl koyamıyacağını 
anlayınca eline iri bir taş geçirmiş 
ve biltnn hızıyla Abdullahın kafa· 
mna fırlatmıştır. Taş Abdulliı.hın 

sol kulağına isabet ederek kendini 
ağır ırurette yaralamıştır. 

Yaralı hastaneye kaldmlmış, 
euçlu yakalanmıştır. 

:Adalardan Köprüye 
yeni bir posta 

Her pazar günü işlemek Uzerc 
Deniiyollan scvahili müca.vire ida
.resl 20,15 Adalardan Köprllyc bir 
-.apur tahrikine karar vermiştir. 
Bu vapur biltün Adalara ul:'Tadılt
tan eonra köprüye gelecektir. 

-0--

İleride tarih Yunan tebliğleri. 
ni arıya<'aktır. Bu kadar asilane 

" • ve canlı bir tarz.da yazılmış olan 
Fecı bır kaza Yuımn tc~li~ıcri a.5~cr!_ b~ıtcn-

' ler antoloJısınde seçılmıg bır :; er 
Patlayan karpit kazanı i%aal edecektir . Pazartesi günkü 
bir amelenin ölümüne Yunan tebliği şöyle yazıhnı§tı: 

sebep oldu ''lQ a karşı 1 le harbediyoruz. 
İngilizler de birkaç kere ha

smılarmm gösterdikleri şecaati 
scnıl etmişlerdir. 

Evvelki gün, Sütlfıcedc, Kara
ağaQ cadesindeki 129 numaralı 
"Koçdenı.ir limited şirketi" nd~ fe
ci bir kaza olmuş, karpit kazanı 
patlıyarak bir amele parçalanmak 
sur et.ile ölmü§tlir. 

Yapılan tahkikattan anlaşı1dı~'1Da 
göre, fabrika amelesinden kahra
man oğlu Rıza, hiç de \"a.zifesi da· 
bilinde olmadığı halde karpit ko.
zanmm ötesini berisini karL'jtırml§, 
kazan birdenbir e paUrunıştır. 1nfi
liık sonunda amele parçalanarak 
ölmüşt.lir. 

Tahkikat l!ll01lunda kazada her
hangi bir kimsenin suçu olmadığı 
anlaşılmış, cesedin defnine ruhsat 
verilmi§tir. 

Sahte pasaportla 
Memleketimize giren 
Polonyalı bir ay hapse 

mahkfunoldu 
:Mibail Lcnçiç adında. bir Polon

yalı, bir milddet evvel l talyada sah· 
te bir pasapart. imal ederek mem
leketimiz hudutlarmdan geçip şeh
rimize gelıılck ıru~undan yakalan
mış, asliye altıncı ceza mahkemesi
ne vcrilıııŞi. 

Maznunun muhakemesi dün ibiti
rllmlş, kendisi her ne kadar ltal
yada dolandmlara.k kendisine sah
te bir pasaport ı;rkardıklarmı, bun
dan her ne kadar haberi olmııdığı
nı ileri sürmUşse de suçu sabit gö
rülerek 1 ay müddetle hapis ceza
sına mahkfım edilmiştir. 

VAK l T 
GueteOe çıkan oauııı yazı" 
n.11.mJertn ııukuıcu mabfuadur 

&B()N& f AJllYESJ 
YemJeket lılem.Jaeı 

tçtncıe dıfmda 
AJ'ldl M uwı -... 
• •1Wı e&O w • 
• ..,... 116 ısı. • 
1 J'll1ıal IOC) 1800 • 
l'artfedeD Balkan Birliği IÇ1Jı, 

Dük d'Aoste'da Adisababa si. 
vil h~kmın gösterdiği himaye
den dolayı General Cunningham 
ordusuna teşekkür etmiştir. İ
talyan generali, muhasamata 
rağmen insani hislerin henüz 
mevcut olduğunu göstermekte. 
dir, diyor. · 

Muharrir sözlerini şöyle biti
mcktedir: 

Bir taraftan har'bederken birl
birleriyle anl~mamalan nesli. 
mizin işlediği slirü:nıdür. 

Bulgnristanda m ektep
ler tatil edildi 

SopJa, 11 (A.A.) - Sofya ü
v~rsitesiyle. Mustfapa.şa., Varna, 
Filibe ve Dupniça'dak i yüksek 
mekt~Ierde dünden itibaren 
dersler kcsilmi§tir. 

7.ora gazetesinin verdiği bir 
ha.bere göre 37 ilk mektep maa
rif nezaretinin emriyle kapa.til-
mıştır. 

MUGLADA ZELZELE 
Mul{ta, 11 (A.A.) - DUn aabah sa_ 

at 9.20 de burada oldukça şiddetli bir 
yer sanmıtısı olmuştur. Hasar yok _ 
tur 

Beyanname tevzii 
devam ediyor 

İstanbul vilAyetindcn Anadolu· 
ya gi40ek arzusunda bulunan atle
lcro kaza kaymakamlıklarmda be
yanname tevzi.ine devam edilmek -
tedir. Beyanname tevzi işi etra
fında görUşmek üzere dün vali Lut
fi Kırdarm başkanlığı altmda kay
makamlann iştirakile bir toplantı 
yapılmıştır. 

Beyanname tevzi işi on beş ni
sanda sona edecektir. BiUllıırc tas 
nif i<Jtne başlanacaktır. 

••- Memleketin nAflz kimseleri o.. 
tan sizlerden yalnız şehir dahilinde nL 
zamm htlltim olmasını değil, ııehlr ııa.. 
ricln~3 de hlc;blr tecavüzün vukubul_ 
mam~eını temin eylemenlzi rica ede.. 
rlm. lçbmada hazır olanlar bu talebe 
ıevk ve mllsaraaUa mll.sbet cc\·ap ver 
nti§lerdlr. 

BunUL il7Jcrinc !mpantor Hane Se. 
lls1ye t.ara!mdaıı imzaalnml§ 17 ta -
rlhll bır beyanname okunmugtur. Bu 
beyanname Brltanya ,ctrerlne Habeıı 
§efJerUe bWstlşarc harbin &evk ~ i. 
daresme mlltedalr tebligat yapmak 
aallhlyt:tini vermektedir. 

Şehrin J,,gall.ndcn blrknt gün evvel 
Habeıı vatanperverleri fChtr civarmda 
bir d~ınlryolu köprUsUnU havaya at • 
mrşlar ve bir asker1 trenl.n lokonıotıcı 
yuvarlanmıştır. Bu hftdlseden sonra 
12 saat §lddeUl bir muharebe cereyan 
etml>ıtir. 

Yeni tip İngiliz 
tayyareleri 

lAn<lra, 11 ( A.A.) - Seri ha. I 
linde imal edilen yeni Spitfire 
tayyarelerinin pike hücwnu tec
rübelerinde 1000 kilometre sü
rat temin edilmiştir. Bu suretle 
Spit.fire'lar sedanm sü ratine yak ı 
laşmış bulunuyorlar. Ariılannda 
saatte 240 kilometrelik ibır fark 1 
kalmıştır. 

B irçok gece \>OJnbardımıın 
tayyaresi dü§U.rmfi4 olan İngiliz 
avcı tayyare filoları, bilhassa 
gece muharebeleri için yerinde 
olarak yırtıcı Havoc ismi verilen 
bir tayyare kullanmaktadırlar. 
Bu hakikatte saatte 600 kilo
metreden fazla bir sürati olan 
hafif bir bombardnnan tayyare
sidir. Bu tayyarenin iki kanat
larının 18 metre boyu vardır. 
Avcı tayyarelerinin en büyüğü 
olan bu tayyareler merhalesiz 
2000 kilomet re katedebilmektc -
<lir ler. 

BJrtncl Sınıf Mllteb.uua 

Doktor 
Nuri Beller 

8lıılr ve Ruh Baetalıklan 

Ankara Cadoo.I Numara: 11 
Muayene saatleri: 16 dan 20 ye 

kadar 

&1da otuz lcuruş dtlfWllr. Poeıa 
btrUttne gtrmıyeıı yerlere •Ydll 
yetmJı oepr kuru§ zammedlllr. ~ " Ticaret Odasında 

dünkü toplantı 
Dün, Ticaret odası salonlarında 1 

bir toplantı ya.pılınıştJt. Bu toplan
tıda Almanyaya ihraç edilecek ke
Wıı. peynir, tuzlu ve taze balık, 
yonca tohumu tevziatı görU.:'fÜl· 
müştü.r. 

Abone kaydını t>U<llre& mektuı; 
"9 telgraf Ucretinı aoone parası. 
aın posta veya banka Ue yoüama 
llcretlnı ıc:ıare kendi llzerlııe alır 
l'llrldyento 11er pc19ta 1Dt'rke7.lndf• 

~AKJra a11oae pzıtıı. 
Adrea aegtfUrme ucreu ı:ı K11 

O.AN U(.KIBTU:KJ 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
önUm'lzdckl Pazart~sldcn itibaren eldeki tari!en1lze UA.vc olarak 

Paznrlan 4 ı;rkıo ve 3 l.nlg, sair gilnlerdc l!öprilden Boğazın her Ud ııahl
line \'e Boğazın her iki ea'!ılJudeıı k15p':fiye akp.mlan bittr eon sefer 
tertip cdnm~ ve Larckct ııaattetinl göst.P..rcn cetvel iskelelerle vapurlara 

--0-

Gıda maddeleri 
hakkında rapor 

Yiyecek maddeleri hakkında be· 
Jediye iktısat işleri müdürlUğU ta· 
rafından bir rapor hazırlandığını 
yazmıştnn. Bu raporların tanzimi 
.için muhtelif maddelerin istihsal 
nımtakalanndan malumat istenmiş 
tir. Peynir Trakya, zeytinyağı E
ge, Jca.saplrk hayvanlar hakkında 

şatk vilayetleri belediyesinden iza· 
hat beklenmektedir. İ7.ahatlar gel
dikten sonra raporların tanzimine 
~lıınaca.ktır. 

idman şenlikleri 
hazırlıkları 

19 Mayıs idman şenlkileıinin 
nrogramı üzerinde görüşml'k Uze
re diln viliyette vali muavini Bay 
Ahmet Kınığm başkanhğmda bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
bu yıl şenliklerin yalnız Fener sta
dında yapılması ve Şeref stadmdar 
vazgeçilerek buradaki talebenin 
Fener stadı ~liklerlne L,Urak et· 
meJerf karar.laştmlmıştrr. Bu hu
susta b eztrldrlara devam edilme.k
t~~ 

asılm~tır. 
ncaret UlUılaruım eıuıum • • 

tın eoaaa..n IUbareıı ua.a eayta.ta 
rmda tO. 1(; •ytataraa cıcı IUU Uf, 

döl'dUDcO Uytada l e UWıd •e 
UçttncUde ı; btrınctde • ; Daflık 1 =======...__:. _________________ _ 
yam keameoe 6 UnMIJr. 

BUyWl; QOll deVamJI llllfeö, 
renkli UAıı veren!en ayn ayn uı
cttrmeıeı yapwr. tc.eemı U&ıUanD 
eaıılim eaun cıcı ıruruıtur . 

nr.art ~ OllllQM 
ILbçüll O&alu 

ıstanbu·ı B•l•d iyesi 
ııanıarı 

Kcoıt Jlk 
Bir ~ra so: UEt detuı oo, O< bedcU teminat 

1efası &:ı. dört ôeta.m 76 ·" OD 797,82 59,84 Fıorya numune köşkUnde yaptmlacak tt\mlral. 
_:ıe_r_ ... _•_cıcı_k•U•nlli_tur_. _____ 11 ı906,l>9 143,00 Karaağaç milc!!IOOatında. yaptınlacak tesisat ve tlrqlrat. 

ZAY! - 1939 • 1940 ders yılmda Js
tantml Erkek Lisesi smrf 4-E d«ı 
aldığım taadlknamemı zayt eyledim. 
Yenisini aıacağımdan esklsl.nln hUk. 
mü kalmadığı llAn olunur. 

94:; No. da mukayyet Tevfik Tü-
rittML (15483) 

Sa!ıibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V A KIT MatbaMt 

Umum ne'Şrlvatı idare eden: 
Refik AJımd SmJMgiJ 

Keşi! bedelleri 11.-ı ilk teminat mlkdarlan yukarda yazılı işler ayrı ayrı 
nı;ık eksiltmeye konulmuştur. Kc.,ıt ve şartnameleri Zabıt ve :Huamellt :1ırn· 

dUrlllğU kaleminde görillebmr. lhıuc 28.4.941 Pazartesi günU saat 14 de Dal
ını Encümende yapııncaktır. Thl:1>lcrın Uk tfominat makbuz. veya mektup
lan; lhakı tarnılnden 8 giln evvel Eeledlyc Fen işleri mOdllrJQğtlne müra.. 
caaua alacaklan fc.n.n1 ehllyet ve 9U yılma alt Ticaret Odası veslknlaiiyle 
ihale gUnO muayyen 8S&tte Dal.mt c.:ıcUmende bulunma.lan. (2890) 

• • • 
İtfaiyeye alt deniz moWrlinlln tekne kımımda yaptınlacak tamirat nı 

tadilfit temdl<.len a.ı:ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1166 Ura fiO ku. 
nış ve ilk tcmlnatı 87 llra 41 ,kunı§lur .Keşif ve prt:name Zabıt ve Muame
llt Jdüdllrıllğ:ı kalemhıdeg -nil.?blllr. lhale 22.4.9U Salı günO saat 14 de 
Daim! Encllmende yıı.pılacaktrr. Taliplerin ilk teminAt makbuz veya mek· 
tuplan, gemi tlmlr eden kız.ak ı>alı.!bl oldukl&rma d&tr vesaik n 941 yrtma. 
alt ticaret oouı vuJkalarile ihale '1lnll muayyen N&tte dalm! encümende 
bUlunmal&n. (2893) 

TURI< TfCARf;T E?ANJ(ASI 
J(UPONLU VADE:Lf Mi;VDUA 

PARAN 1 BURADA ,, 

Semt i Malı. Sokak 

Be.ı•oğıu Kemcrbatun Ncvlza.de 

8 
No.ım 

2 
.. mıil 

U'c;homn vııkıf nkaralından V\ nrda yıl7.ılı C\' 31 fi 91 !'~1 
drır kimya verilecektir. lhalı-si :?:?.4.DU günU ıınat 14 de yıı~ ı.ııt 
tek1llerln mr.zkfir ,nın ve saatte ~ ı\zdc 7,5 pı>y akçc'criyle tıJr 
Vakıflar :MUdUrlUğU Akarat ka.!"m!n" mUr:ı.canUnn. 

VA K 1 T matbaas 
K ilatJ kısmı M ıı 
tanzim edip 

·Je 9enı 
t,, a çtrı ıŞ 

Kitap, mecmua, gn.zete 
Tabiler n '"""' d:.,.Pi 

basar· 
ahr· 

' Nafıa Vekaletinde"' 
18.1.941 Cuma gUnU saat 16 da Ankaradn Na:tn Vckl\leUJI 

Malzeme mUdtirlUğU odasında toplanan malzeme eks ıı.ıne ııııi4' 
(MOOO) !Ira muhnmır.cn bed ll ,.c tUtUn ınalz mesl mUl.L'3 e.sl 
01.erc l500) adet mahruU çadırın kapalı znı1 usulilo cksiltın 

Ekslltme şatnamcsı ve tc!crru:ıt.r (275> kunıs bcdı;Ue 
)!&'? 

lOğünden alınabilir. 

MU\'tlkkat temlııat ( 4000) liradır. 

t ... 
lateklllerin t.ckllt mektupıarmr, muvn~ mt teminat ~ ~·...ı 

yazılı vesaik !le birlikte aynı gUn saat 15 c kadar mczkılr 1' ,,.-~ 
buz mukabtll.ndc vermeleri lAzırr.dcr. '(1824) 

T rllıye a u r eti 

Z iRAAT BANKA~!ı1 
Kuruıu= tarılu. 1888. - Se:mayesı. ıuo.uou,000 1 

~ube ve Aıans adedı: 265. 
Zırai ut tırori 't!7 rıevı hanko rnuamılrlff'f~ 

Pah blrlktln-nlM"e ıx.J400 Ura ikramiye ~rtY 


