
~:rıa maka•- r-··:-:-···-··-···----··-! Sovyet Rusya 
._ kaı• tay1a eıie- i Reısıcumhurumuz 

1
. Japonya arasında 

~ ı •abarebe iıırıırz blylk eıçı. . . 
~ a~an: ASIM US fs~al katal llafardaı ademi teCaVÜZ 

lıııır...~ ~bltğı . ı 1 k . 1 d 
•'=~,.e:~~ıll~:r~0:U:~ j llü~akatta Hariciye 1 pa tı imza an 1 
~be 1ıaş~ arasında ~ti bir ı Vekilimiz de bulundu ! 
- tı.~'- e.ı lUnı tar. İki gunılen- İ ~ 
S.."'"4lı~ en .'~kat bu satırla- Ankara, 13 (A.A.) -
~ ~tııda dakııiaya kadar ne- 1 •• 
~ bt1 lılı; bir haber alı- Reisicumhur ismet no· 
,_~~ '1obe rnuhar<>be AHupa nü, lngiliz Büyük elçisi 
~~ llaı tt teayylin edince- b l H 
~ ~ t.Ylıa ed kantann mukadılc- Sir Hug Kanç u - U· 
~''~ıerf ece1ctı; yani 1ngi- gessen'i Çankaya köşk-
~ıııa ile blrUlttc \'una.o l b 
' ' "1.~i }~pirle Sclanik a- lerinde kabu uyur· 
~ ~lll!ln i 01dtl'ı<lan muste- muşlardır. Mülakatta 
~ ııı~, iman oNlusu karşı- Hariciye Vekili Şükrü 
~ "1..:·~et edip edemlye- h b 
~ ~~~tır. ~ıu~terek ın- Saraçoğlu da azır U· 
"-.~11 - Ct'J>hcsindc- mukarn- lunnıuştur. 
~~::takdirde. Almanya 
~'tıcı .:ubunda uzun süre- -----------s; 'i1eu.ı11 " harbJ glize alnınl< 
~ llllıayeı ~ kalacaktır. Ak• i 
\: ~llların lr ka~ ay sonra Al
\..?l':tıyer4!~ ~!ora iouıalına im:. 
~~ inal 'c aynı zamanda t ~ l'ııg~111r 'aı.1ycte dliş. 
C't Ye fıdl' •'ya tnuka\'cmeti
~ ~lin :k şarld Tra.kyaya & ~il l\lkan yarımadasını 
'He~ ,, g?rUtceektir. Bu ise 
~'bıe ~erinde harbln ka
\ ~>'erı~ ar Alman hakimi
~ ıt. clb esı demektir. Onun 
~ 4flt~1 şiarı efldin umumiye
~ ~~brıl~tetnalj '\'unanbtandu. 
~de to 

1
°1an kati mnharc

\ ~~ btr g P "'1rnı hr. 
~ ile: ~ Ya.rısınclan li~ sa,.. 

~ ~ll1cn.n8::'.tllk bir mühletle 
'-hlt't"tııı e •ne ultlmatom ,·o
~"'- trnek urctlle har
~ \'ıı 81•ırvet ettirdiği g\l

Japonların Mançuko ve 
Sovyetlerin Mongoliatan 

bütünlükleri 

Tanınacak 
Moskova, 13 (A.A.) - Sov -

yetler Birliği ile J~po:eya ~ın
da bir bitaraflık mualıedesı ak -
tedildiğine dair~~ öftl~en 
sonra resmi teblıg :ooşrodılmış • 
tir. Tebliğde Moskovada .Molo -
tofla Matsuoka arasında cero -
yan eden müzakerelerd~n .~ıı;-a 
13 nisanda Sovyetler Bırlıgı ıle 
Japonya arasında bir bitaraflık 
muahedcsile l\lo~oli.~~ .~~· 
huriyetinin arazı lbutunluği.lne 
karşılıklı olarak riayet edil~ -
ğini bildiren bir .beyann3;111e ım. 
za edildiği bildirilmektedır. 

n ",·· 1 ı(P > 

Alman . Yugoslav harbi 

Almanlar 
Cenubi Sırbistandan 

tardedildi 

Yugoslav orduları 
Kaçanik' e ilerliyor 

Bugün 
6 

!,alJfa 
Usküdar ve Eminönünde 1

1---A::~:;;::;: 
Dün pasif korunma tecrübe- istanbulun 
lerı muvaf fakiyetle yapıldı 1 tahliyesi 

Diinkü pasif kornnma tccrübcsi11 dw iki görünii.§: Tehlike anım 
haber veren canauar düdükW ·motosiklet uc bir mahalle ekibi 

yangını söndürme faali1ıctim1e - Yasw s Unctı .ııayfada -

ltalyanlann 45 bin kişi 
zayiat verdikleri 

BARDiA 

Yun~n ·Alman 
Cephesinde 

Tedbiri hiç bir suretle 
Almanyayı endişeye 

dütürmüyor 
84•rlln, 11 (A.A.) - D.N.B. ~ 

yor: 
Almill hariciye nezaretinin llÖzc:Dd: 

Olr yabancı gazeteci tarafmdan eora. 
an n.aıe cevaben, lstanbulun tahJQ9 
slne rilrk bUkftmeU tarafmdan hakli 
olr .eeb<?ble karar verllmlş olduimm 
bUdlrmlf ve bu tedbirin hiçbir SUNtlıl 
Alma:ıya ile alAkuı bulunmadığım ft 
t>lnncUce Almanyanm bundan end1fe 
duymamakta olduğunu UAve etm1fttr

4 

V AKIT - Biz lnt telrrraftı 
föyle bir mana verdi.k: Almaa 
sö:::ciisii. lstmıbıtldal i ha=ırlıkkı. 
rı 7'17.rkiyc için mc~ı bir teda 
/Ui tedbir diye teldkki cdiy<Yr ,,; 
haklı buluyor. Tecat,üzi maJa.i. 
yette görmediği için de kctadil& 
rini aUilwdar etmediğini :töylil _ 
yor. 

Yalan bir haber 

istanbuldaki 
Fransızlar 

Tahliye edilmiyor mu?ı 

lte b:;_ajı"tanm hft bir ta
~ng111z ti. ö, nr. de 

1 ft'lc,cut de~ldi. 
"'8 11\ bir dlkkatle '"'a-

Cenuhi Afrika Başvekili 
General Smuts 

Cenabt Afrika 
başvekili diyor ki: 

··--aı.ı~~=-..-..,....,..~---t~I'i]man - ltalyan JOtalan . 
Alman 

ordu arı 

''iti, ıs (A.A.) - Ecnebi m-. 
be.dan gelen bazı telgraf haberleri ı.. 
taııbulılııkl Fransız general ~ 
Joslu~nun orada ve civarda 1kAm8t 
eden Franaızlara tahllye emrini ,,... 
dlğlnl protesto etml§lerdlr. R.-... 
bildirildiğine göre, konsoln•hane 'tara
~ l?u....rolda. h1' bir taUmal 
~~. 

.ı' "'-1.ar lllda hltaraflık , .. 7.1. 
\~ lte ~ t'dlyorda. Ua.lyan 
~~ı... '1Lılycttnl değiştir· 
~ "1:- l~ haklı olarak ln
~' ~lt"l't tın i tedi. Bundan 
~ ~ aı..ı den deniz ,.c ha\'a 
\' .\tıı l't1nanlstı\.nla ltalya 
~ ''"Utluk harbi başla-
~ Ya ltaı 

~ ~'anın Yunanistan• S ~ ~eğin) tahmin ettiği 
~~'"" ~:~ til')irt'I kaldı. 
~ 'laaıc.t bu !ne mUdahalc ct
~1'1c ıta~Un tahminler hlli-
~ ltıa"'ı 'lltllann gaHp de
~ g flp oldu1'1an ,.c ol-

hcl Cdeeekleıi anlasılm
ıteı:ıreakl Ordusunu Bulga

~ı..;~lc 7'~ halvnnın yardıS ı.~ .\im tın h&'!'eket~ g~ti. 
~bt ~la da ltalyan -

'-. :"l ~l'lc ltırnda blta.rarlık 
'-.~ etıntş ol<'lu 

"~ '°" . ~ ftl !'&Alınan onlu unun 
~" ~ \' l'trı~i üzerine 1n
\ ~ ~anlstana yaphğ'ı 
ı.; ~ ~" kararmı \•erdi: 

Almanya 
Balkanlarda iyi bir 

tarzda harbe başladı 
rakat emsaline te
ıadll edllemısecek 

Brr ordu 
v 

çıkaracagız 
B1>noul, -Trans\-al-- ıs, (A.A.);; 
Cenubi Afrika ba§veklll Gene 

Smut.s Cumartesi gOnU söylediği bir 
nutukta ezcümle deınl§tlr ki: tea-

- Büyük Bıitanya yıkılmaz. 
bir eailmez bir nıha mallktlr. Bu nıh. 
tallln darbeleri ne kadar ağır oıursa 
oısun o nlsbctte kuvvet kesbeder. 

( veuamı Sa. -6 sü. ! de) 

Macarlar 
Yugoslav arazisine 

girdiler 

Belgrad 
Alman kuvvetleri 

tarafından İşgal edildi 
Budapette, ıs (A.A.) - Macar Ge. 

nel Kurmayının 12 Nl.ııan saat 15 de 
ne§reltlği tebliğ: 

_ Kıtaalnnuz, bUtlln hudut boyun-
ca dilfJJl&nm tahkimat mmtakumt 
delmloler ve öğleye kadar Baranya 
mtıaeDeslnde Darda mevkll De Tuna 
ve Ti.eZa arasında Zomborı ve SZabad· 
ka eeJıirlerinl ı.şgaı etınlglerdir. 

Krtaalrımız. ncrt hareketlerine de· 

\"&m eylemektedir. 

(Devamı Sa.~ sü. 5 de) 

' ~ '- ~e llat ll'da hulurım lngi-
~ ~ gı~ \q trı l'.den orta §&J'k- r 
~~ ~öt\i~·etfor1 bashman- Şahin Reis • >'Mt d~e~ k l'urıanıstana as-

~ ......_il~ ~~ başladı. lşte şlm
~ ""'-' \'' n[k arasmclaki İn· 
~"'~ ltÖta~J>lıesi böylelikte 

\.._ lıı..~'°'1iı Crllnılş olan kuv-
111 L't 111 etnusıır. 

~ '-.._,.. defa l' hakikati tesbit e
l ~~ bıı '1n&11l!iita.na bir no. 
~ '1~Ierf11;-:.e.aııeketteld tn~
C ~~ lehe lhewudlyetlni 
~ ~)'\ J'I Olarak g(i8te. 

~ ~ kö~lren bu lddlaHmda 
'-' "ll>'Je l'\hıu,.orsa d haki-
~ ~~ ~ğfldlr. a 
~ ~ tı-ı lkaaıtara siru·ct et

'-~ Y-.ını l'una,'..ıııtana 
eaı..ı -~e harp sahasının 

-._il\ tı.,1
11<'lp olan iunU de 

~ --., "&:ta Yardım için 
~.::Sııtan topraklann
~ ttıGrfnt l'nnanl!'ltımm ln· 

11atlıl.. taa kabuı etmesi an
~.-.r-_ l'lılı kanmnnda 
~ ~ - ... ieının etmekten 

s~~lstana asker ih-
1'11 !11laih1<1an 7.am!ln 

de,·ı~i'ıa,'Ya lıadbıele
de 1 "rl He P.nlaııma 

~~ ).,~,, .!'ki ar cdh·on111 
t.: ~ "'•f' . . 
;, h... ~le ~r· hlikiımetl vı. 

l_ ,,_ t._ u !'aktı lm7.aladı 

~'-·"1'""''-"''"'"'"-" lcıa '"'k: '~ ~l'ıl ~-- Jıotnrkiande-~ ''tı"nıın • 
~ Re \ ardar diH-

• liaııitı dnira Ya-

VAKiT okuyucuınrı Jdtaplan se- z· d K t 
:!~~: ::·a:~an ;: ın ancı ap an 
itibaren tevzi edilecektir. gtn ŞAHİN REISten önce, gene kc-

VAKITm okuyucularına zen pon mukabilinde verdiğimiz ZIN-
blr kUtUphaDe ]<aZandırmak tcg~~~ k 
il< tertip ettiği bu seri, gaze ~ u.ı\'NCJ KAPTAN romanı, o uyu~ 

nıaJıSUltllr ve ıarmuzm nmldln fevkinde · rağbet 
Jalmt okuyucuı.arına ıca-•,ığınd& g"_.A_..eıe'rl • .n .. Unden ki.fi gelme· 
parasız olarak. :ı.-upon 'r- UD""'- J -

ll ktcdl -•11_ n.ı-cl tab'mı yapmak mecburJ-ver me r. ınuı 25 ııu,,, """ 
Her Uç büyük forma. ya dakl vetınde kalrn••tık. nk tevzl esnaauı-

ldlr Anadolu ..,. 
kuponun mukabil • fonna tq· ~a romanıarmı aıamıyan okuyucu· 
okuyucularımızın. dokUZ ggtS için ıanmızm, biriktirdikleri kupon mu• 
kil edecek olan ŞAHtN • sarih 
sekf2: kunışluk posta pulunnd~eli- kabilinde ztNDANCI KAFTAN ro-

. ı beraber ~ mamnı da mat'"" ...... ızdaıı atablllrler. 

l
adresleny e r.v .......-

c!lrler. 

,sol eenpmdald yagoslav kuvvet
Jerlnla ~rek ba elhetl B(lk bı
rakması ve bu açıldıktan Alman 
JnıvvetlerialD sclinlie inmesi bir 
sürpriz tnablyetlnde teli.kkl olun
mamak 1i.zJm gellr ve tiıgllh -
Yanu ku\"\·eUeit bogtin bulunduk· 
ıan eepheyt muhal!'D eaeblllrlf!r
• 'harp vaZlyetl derhl ~ 
cJelltlr. 0 bdaı' ld ·ba eepltede et
,. .~~~ 11t11ftffak'1Yetll aeitce. 
ue "°"'.,.,.,,. . k vad 
ter Y~bvyadald kanii -
)'ti - ..... ıııtmeie lı&ft gellı'. 

tarafından zaptedildi · 

HARP 
Sollum ve Tobruk'da 

bütün tiddetiyle 
devam ediyor 

Berlln, 13 (A.A.) - Alman baş 
kumandanlığı tebliğidir: 

• İtAlyan ve Alman kuvvetleri 13 
nisanda Tobnıku geçerek Bnrdl
yayı i§gal etmlşletdir. 

(Devamı Sa. 4 sü . .& te) 

lngiltereye gelen 

Amerika 
Hava orduları 
kumandanı 

Millim ile aaatta 
balantru 

Londra, lS (A.A.) - Dlln Lon'"' 
draya gclt'n Amerika hava kuvvetleri 
kumandanı general Amold gazetecıı. 
tere §U beyanatta· bulunmuştur: 

(Devamı Sa. 4 sil. 4 tc) 

Yunan mukavemeti 
karııunda 

llerliyemiyor 
-0--

ingiliz kuvvetleri 
Alma~ıarıa çupı,tı 

Almanlar 
tardedildi 

Pi RE 
Alman tayyareleri 

· tarafından 
bombardıman edildi 

r 

İngiliz tayyareleri 
Alman motorlu 

· kafilelerine şiddetle 
hücum ediyor 

(Yamı ... üncüde) 

Dünkü milli küme maç an 
F enerbahçe -Beşiktaş 1 -I · berabere, 
Galatasaray-istanbulspora .1-3 galip 

fngiliz tayyarelerinm 
verdiği 

Baskın 
-<>--

Pike uçuşu yapan 
tayyareler 

Borkum adasına 
büyük tahribat 

. yaptı 
Lonctra. 1S (.ı\.A.) - lngWz ı...,. 

nezareti istihbarat servisinin Bor
kum'a yapılan hUcum hakkında ree
men bildirildiğine göre, Evvelki sGrı 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 de) 

Günlerin Peşinden: 

Metaksas 
hattı 

A vrupada motorlı.e ordular imdi 
b:ı,lıMlık1an llORl'a budııtlarda taltJd. 
mat WAJlleri ile altılst oldtL Aın.. 

ordlllAI Franl!A mubarebeainde .... 
Majlno battma cepheden blkıam eıle
c'ek ~erde Belçika ve J<'t>leme-nkt.ea ... 

~k bu battm ıtrkasını V'Vdlli p 
bl bu defa da Bulgarlstandıul y..., 
ntatandakl Metaksa.a hattına da ...... 
eum edecek yerde Vngoslavyanm v_.. 
dar p(ldlnl tuttu ve ) ine lJO lıaıtı da 
arkaamdan çe\ lrnek tahkimata ldt
kUrnllllz brrakh ! Bu 11Uretle tahlırlmel 
namına lllll'f'edllen mllyonlar "" 11116 
yarlar da hep havaya gltmlt olda. 

Bu bldl.eler göet4-rl) or ki, rr:l1&4lım 

içla artık huilotlan cıo.t w 'DIPM• 
diye ikiye ayrrmAk dotnı detlldlr; .. 
ra do.t memleket bodutlan da lılr 

rün ctütman hudotlan kadar "" 1tellıl 
ondan Tlyadf- tf>hlik<'ll olablllr. ..._ 
clıın sonra Mr memlekl'ttn bu lhtlma· 
U ~Ur.&ltıne alarak talıkbnat ~ 
nl ona aydtınnaaı ve hudutlardan fl9-

vd mem~k~tın mtıdataa kunetlerlnl 
en ~ mulllllua edecek mıntakalal"da 
t.allldmat yapmak mt.emınm Jiüal 
+·-·, JAam&ellr. 
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B ~AŞINDAl 
YAZAN: 

HfKMET MONIR 

Bir va1Jurun 73yolcusu için 
den, galnız 1 kişinin kitap 
okuması kabahat m 'dır? 

G AZETELER.1N birinde, "Kü
çük bir istatistik" başlığı 

altında, şöyle bir yazı çıktı: 
Vapur sa'lonunda 13 ki§i var. 

dı. 38 kişi karşılıklı çene çalı. 
yordu., 21 ki-1i pencereden deni. 
ı:i seyrediyordu. 

8 ki§ı ga::,.,tc oTmyordu. 
3 kişi talX!na ba7'1yordu. 
f kişi uyukluyordu. 
ı ~. de kitap okuyordu/ 
YekOnu yaptım. Tamam 73 ..• 
Fa.kat bunu yazan muharririn 

maksadr, riyaziyedeki kuvvetini 
göstermek de0 ildir. O, daha z.i • 
yade, halkımızın. boş zamnnl~ 
nnda neyle meşgul olduğunu 
göstermek istiyor. 

Ve kanaatimce demek isti;.-or 
iri: "Geçenlerde bir vapura gir. 
dim. Merak edip saydım. Tam 
73 kişi vardı. İçlerinde, yalnız 
1 kışi kitap okuyordu! .. " 

Bizde kıtap, umumiyetle, ilim 
Te irf nn ile uğr..şan kimselerin. 
tasdiksiz dinloması yerine ge. 
çer. Elinde kitap 'bulunan birhtl 
gördük mU; ona cicMi bir gözle 
baknnz. Söylcdıği sözlerde· nir 
ma11a ararız. Hareketlerinde bir 
incelik. vekarlı, itibara layrk bir 
kıymet sezinleriz ... Bu takdiri
mız elinde Bir kitap tutan MP
ma karşıdır ... Bu kitap ikiye çık. 
tı mı. hey ~anımız iki misli ar. 
tar.. illi.h ... 

Halbuki o kitabın yapraklarını 
nöyle bir l~arıştmnca. tahminle
rlni zi o boşa çılmıası ihtim~li de 
vardır. Sahibine şerci' taçlan 
givd'rmeğc lAyık bir "ilim kita.. 
bı" olduğuna iııandıi?ınız o ko.. 
caman cıl<lin. mesela bir Ça.l~. 
cmın Seyahati" olduğunu ~örür
eeniz ne yaparsınız?.. ''Çalgıcı. 
nın Seyah.;.ti" haydi ne:vse! •. Ya 
bir bavdut romanı; yalıut sine. 
ma :vıldızlarının. gece yatağa 
girerken gözlerinin altına ne 
kremi sUrdilğlinU göstcl"..:.ıı bL.· 
tavsive kitabı ise? .• 

Huı.2..sa, kitap, bir insanm ce. 
ğeri hakkında vereoe{rimiz hü -
kUmlerde bizi y=.mltabilooek bir 
iı::arctt1r. .) itilJarlc. meı:!ektaşı. 
mın bir vaourda gördü~ 73 ki. 
şı ıçersinde yalnız 1 kişinin ki. 
tan okmasmı. adeta memleket 
irfanı namına tenkit etmesini 
ho§ göremiyeceğim. 

tı alttnda bıilundukları vakıt, :-ı 
z;.rif ''tavan tezyin.atı" m vücu
da getirebilecek yaratıcı kabili _ 
yetli insanlardır. 
Anlaşıldığına göre, 73 ki§l a.. 

rasında.n 38 ki§ilik bir ekseriye. 
tin çene çalmakla. "vakıt kay
betmesi" hoşa gitmemiş •.• Siz 
ona "çene çalm:.k'' deyiniz. Ben, 
dünyanın şu pek heyecanlı dev. 
rinde, biribirlerile 0 dert2C§mesi" 
§eklinde tefsir edeyim. 

İnsanlar, konuşınasm da, ne 
haltetsin. a birader?. Hoş, şu 
1941 muharebesinde biz yokuz; 
- Allaha şUkUr • devletin bUyük 
basireti ve doğnı siya5eti saye
sinde emniyetle işimize gQco.m:ı.. 
ze bakmakt::\ devam edip gldiyo. 
ruz ama, dünya ytlr.ünde buka
dar insan mahvoluyor; bukadar 
ocak sönüyor; bukadar mamure
ler yangın yerine dönüyor ve 
her giın, yeni bir fecaat. yeryil. 
zi\nU kaplıYor. Bu hemciM, çene 
~.;\lmasm da ne yapsm? •. Biraz 
derdini döker. kendisinden Ua. 
tiln zekA.lann sözlerile aydınla • 
nır, hafifler, ral'ıat eder. 

•• * L AlctN bakın; vaziyet böyle 
iken. yine o 73 kişi içinde 

''uyukladığı" görUlen 2 ki13iye 
çatılmış olsaydı, aklım ererdi: 
"Şu adama bakın, derelik. DUn
ya altilst oluyor: ona vız f4'eli. 
yor. Y;.nındaki adamın hant ha. 
rıl anlatbğı Florina nıuhare'::e • 
sinin en yeni tafsilatına bile ku
lak vermiyor .•• Bukadar hi.ssiY. • 
lik de görülmemiştir! .• " 

Fakat bunu eöylemekle, yine 
bir haksızlık etmiş olmıyacağı. 
mızı zannetmem. Zira, o kalaba.. 
lık içinde ve dUn~nm şu hali 
ortasmda mı§Il mışıl uyuklay&n, 
daha doğrusu uvuklayahilert 2 
adamın kııygısızlığını. belki, kıs
kananlar da bulunabilir. 

General dö Gol' e 
iltihak için kaçan ~8 inCi jıldönllmU ı 1 

~ .~----------~ 
Genç 

Fransızlar 

İspanyol - Fransız 
hududundan 

geçirilmiyecek 

Darli§§af akatım eski oo yeni 1nezunları bir arada • 

\'1•1, ıs (A.A.) - li.larc§Sl Petc:n 
ba%ı r.1Unevvedert. gnze-tecllert ve 
pollUkscılan yaptıktan propaganda 
tıe g;ıı:ıı; Franşızlan kaçıp general dll 
Goliln ordusuna gönUUU ya.zıtmağa 

te§vlk etmekle itham etmiştir. Fran-
1:.11 !JU\kamatı lçanyn hududunda bu
lwıan gO.mrUk mevkUertne yaşıan 17 
ile 40 anı.emda olan Fransızların gc.;
meslae milaaade etmemeleri Jçin emir 
ler vermlgUr. 

Amarikada 
kömür buhranı 

Dariişşrlak~ kuruluşunun dü:ı Junmuşlardır. EvvelA okul ge • 
68 inci ~'lldö:::Umüvr\ü. Bu mü • z.ilmiş, eski hatıralar canlandı • 
nar,ebotle bu sene de okulun mtı- nlmıştır. Dar~~.;.t"akanm meş. 
zunlar cemivcti tarafındın ~ir hur pılavı, fasulye ve ho§3fı dn. 
kutlama. töreni ha.zırlannuştrr, vetlilere ikram edilmiştir. 
Cemiyet, hazırladığı programa Öğleden sonra dn. kutlama tö. 
göre, törene sa''mh 10 d!ln iti - renine başlanmıştır. fstiklfıl 
'c~n okulun Çarşambadaki '.Ji. mat'§mı müteakip mezunlar ce • 
nasında başlanmıı;;tır. Bu tople.n miyeti reisi Refik, D:ırUşşafal·a 
tıda okulun bütün mezunları \"C run tarihçesini y;.pmış, okulun 
DarUşşafakavı ı::evenler haz1r bu tesisindenberi bugüne kadar ge

-, girdiği safhaları ve bilhassa 
Sanayi merkezleri 
mütkül vaziyette 

Nasıl azmalı 'l ~un:ıııuriyet ~evz:indekı tekrımu.. 
lünü ehemmı ·etlı surette ~bn. .. 

H:ıs isimlerden onra blr (') l§nreU 
N8")•ork , ıa (A.A.) - Kllmllr koymak bld'aU peyda oldu: (Lon· 

s:uıayilndekJ ihtilatın halli hususun • drn'dıın blldlr11dlğlnc göre ... ), Namı.le 
daki bUUln tlmlUer artık kaybolmua· Kemarın Vatan ve Sl1l.ııtr"sl), (spor· 
tu:-. lyt ~etJceye doğru ilerlemekte cuıar kilme'ırl, sporcular kllmes'J) -gibi, 
olan nıllz:ıkerelcr dün altıamdıuı be- Bu l§aretln vazifesi nedir? Haa 
rl keallml§Ur. Sanayi merkczleriDJn istmlerl ayırmak mı'? Bunu yapanlar 
blldfrd ğJnc göre 400 bin madencinin ho..s isimleri bUyUk bnrne yazanlnrdn' 
g--evl bir hafta daha devam eder& ve bUyUk harfi kabul edl§lcrl, kulla• 
Arnerlkıı. çellk sanayii kapılarını ka· nışlnn da bu ayırma.yı temine yara· 
pamak mecburiyetinde kalacakUr. yor filyedlr, Şu halde kelimeyi l!!Onun· 
Bunun ı.ae mllll silahlanma programı- ."tn bi1' kere daha bölmek için B"'bcp 
nm lcrumı mWılm blr wretu ue.r ... ı yok? 
btıre uğratacagı ıUpbeslzdir. Buna benzer kcUmcle!'i blr işaretle 

rUz ettirmiştıı·. Bay Ref ilttcn 
sonra D:ırüş.~afaka için yazılan 
İsmail Saf.:.nın ve Vasfi Mahirin 
şiirleri okunmuş, tale00 tarafın
dan bir konser verilmiştir. 

Bilfilıara yine okulun son sı -
nıf talebeleri tarnfından da: 
(Fermanlı Deli Hazretleri) r.dh 
komedi temsil edilmiş, bestek!r 
Necip Celil de kendi eserlerin • 
dn bazı parçal.:.r c;ala.rak toplan. 
tıya son verilmi§tir. 

Çörçil Kareli fi 

ingilterede 
ayırmaya !Uzum varsa ya bundan 
vnzgeçme'ldlr, ya maj\ıakUlc!ent ziyaret etti 

Halbuki (ye'se kapılmamalı) glbl 
yerler için kabul olunan tXSyle bir ~ıı.- Londra, 11 (A,A.) - ~rçll. dllıı 

Bir haftada. 49 Alman rctı.ıı 8811 kcndlalne ııızum ııwetUren 

1 
l{ardi!l ziyaret etm.J§tır. 

yerler var: İngiliz ba,vekW, Kardltl, bwrus1 
tayyareai dü§Ürüldü Biliyoruz kl Türkçede ekler ~da 

1 

mahiyette bir ziyaret yapmak niye. 
geldiği lçtn kelimenin eonu ae&I bir Unde idi, fakat bu, hemen derhal par

Londra, 11 (A.A.) - ı:ı Nisan a· hl\J'fle b1tfyorsa ek1enl§te blr }ıusi.ıs!- ıak tezabUrlere vealle olmu~tur. Kl· 
babı §&folda biten batta zartmda İD· t b ıı ı ( • • ı ı kn in ltı) ı ye as o ur: ~.·:.n ç • re-n a ıometrelerce uzun yollar üzerinde top· 
{lltercye vapıtıuı hava hUcumlan er. ml5allnde olduttu gibi.. 51r1nc!de ek lanan halk, 1Jaivek111 §lcldcUc alkıı;-
ıuuıını!a Almanlar 49 tayyare kaybet· (lnl idi: lktncide (nin) oldu. Eğer ıuııl lamı~ ve diğer bir ot.omnbtıde Amerl .. 
ml§lerd1_lj,P~1ann ·~'l~ bombard:• -JW.l.ılıe~~ ~ ..tılr' lı!l.l'f q\aD (Jl). kİt blrle§lk devleUcrt bUyUk Elotsl 
maıı tb.,y;yateaıdlr. Buruarm '1 t 8 Nl· ı ""'t -· Ao ek ·-· o•·eak• e uı. ..,&ly..... e ...,, "' Vüıant'ı görllnce Ame$a Blrl<ışlk 
ean. gUn G il 879 N18a.n cesi, B.Jt rtı: {«efen) :in alLı nıh:üllnde o?duğu aevletıeri §er~e de t.eznııiirlcrde 
9 ll'lsaıı llnU, 12 B1 0/10 Nlaan gece- -"bt ... MJsal atdtıtmıız keUme (kefen) o• • ~ bulunmuştur. 
81, 2 ııı 10 Nisan gUnQ, 10 u 10/11 N~. olmayıp da (ke!e) olsaydı ek Yine 
ııan gecesi ve • O 11/12 Nisıın gecesi (nln> dl,r. ,J.lanle:ıe! bir vurgu lprcU 0 
dll§ürlıtmU~tUr. 7 N1"ada 1, 7 /8 Ni· kullanmadığımız için, eğer bunda ek 
san gecut de 6 tayyare Ulhrlp edil• bir ('} lşarcUyle ayrıtm.-yacak olursa 
mJştlr. Aynı devnı lı;lnde bu mıntaka· kelime (kefe) mi, (kefen) mi blrbl· 
da yalnız btr lnglliz tayyareal kay- rlne hn§ır. lşaret buT"ada ıa.zırndtr. 

Sof}1adaki Yu1?oalav 
elçisi ayrıldı 

bolmu~t.ur. (kova) nm içi, kovan'ıtı içi de. böyle... SM)'n, 11 (A.A.) - So!ya.dakJ Yu. 

General Carton 
esir edildi 

ıceıtmentn ııonunda ıseastz (e) old •• coeıav ~Jçtsı ve elçilik memurlan. dUn 

Paveliç 
Kısır 

Yeni Irak H 
İngiltere il• 

muahedesİD• 
edecek 

* * * y A "gazete okuyanlara" ne 
de. siniz? 73 kişi içinde 

yalnız 8 kişinin r.:~ete okuması
na da hayret edilmiş.. doğrusu 
bu, ~azete okumak usulündeki 
inceliği bilmeme'litcn ileri geli • 
yor. Ben katiyen em!nim ki, 
o 8 gazeteyi. her bir adamın e.. 
!inde ee!dz ltişini.n daha o1tuma. 
sına imk!n vardı. Ellerinde ga
zete tutanların y::.ıımdan yökre
ııin 1en, tepesinden, koltuğunt:n 
altından. birçok vatand~, usta. 
ca faydala.nmı~lard!l". 

Onun için, kitap okumanın 
kıymeti, gerçekten, altıncı del'f',. 
c~de k=.lıyor. BiltUn o di,-er hl. 
dise1erin dolgun bereketi ve ak. 
tücl dc!{eri gözönUnde dururken 
kitap gibi, avuç içf kadar birkaç 
yaprak içer!lne, _ hem de dUn. 
yaya bir insan gözile ~akmak 
mUmkUn olabileceği bir saatte • 
gömUlilp herkese ka.rşı "Ulema" 
tavrı ta.kınm:.kta ben bir fayda Loadra. ıa (A.A.) - 1ngtllz ~ar
göremi; oru.m. 1 biye r.ezareUntn bl'dlrdlttJıe g6de, g • 

Hele bir saçıwt kitap oku- noml Carton de Wlart, O:la Şarka gt. 
dukça... derken, dli§man eline dU§mUotUr. 

ğu zamanda da t~ret aranız: ADkn• ıSofyadail Burgu'a hareket etml§ler· 
ranm lı'lus'u böyle yaı;ılmusa (ulu.su> 1 dlr. Burgazdan, pek mubumcl olarak 
şekUyle iltibas haaıt otur. (.Metreai Sovyt!Uer blrUğlne gtdeceklerdlr. Bu 
kııyboMul, (mctretı'I kayboldu) ml.ııa· ka:"ar, hentlz So!ya ile Belgrad a.ra· 
11 de böyle... l'ın.la. aiploınaUk mtıuaııebotlcrln kat'ı 

Has fıtmlcrln de sonlan b6yle olur, ıntuıaımıı tazammun etmemelctedlr. 
Dtlbas korkusu görUl!lrse o vakit (') Ç'lnk!l Yugoslav clçl11ğlndc bir mas· 
yazm!llı, Yokmı yu.mamall, hıh:ıtgtızar knlmaktadrr. 

Bağdat, 18 (A.A.) -
Yeni ha§vekU Rqld 

lllite beyanatta b 
nln bedefl tamamen 
otduğı.:nu ve hiç bir 
olan mUnascbau ı.-81119'!' 

21 ki9inin "pencereden denizi 
sevrctmelerine" gelince, işt bu. 
nu bir ku.:;ı:r 01 nrn.k r;avmak 
:mana 17,dır. tet~bul giılıi bir şi
rin. Şl ·r sahrinin 73 kişiden mü. 
:rekkep bir va-pur lmlabalığt icin
de, 21 tane de taı":iat ve gtlzellik 
s ... \"en İtl!an1 zuhur etmesin mi? 

A vnı suretle. ''tnvanıı bakan 3 
xi,i" nin, bu s:ıldn ve znrarsız 
.. 1allerinJ de lloş ı;örmck, h=.tt! 
faydnlı tel:l':ki etmek lfızımdrr. 
ÇUnkU bu Uç kişi de. açık havada 
oldukları zaman, gece ve gUndilr. 
göklerin filozofik muammasını 
çôzmeğe çalıştıkları gibi, bi.r ça .. 
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Onlar gittikten ...,ra, Ada, öle
cekti ... Bom~ knlacııktt.. Çnmlar 
BOlacak, melıtaplar sönecek; l-11 -
dızlur. kehkcuanlal' artık tebes.o;Uın 
etmlyecektl •. Herkes blriblrlne 8().. 

racaktı: "Gllzel adamızın Uzerin. 
den nasıl bir bAdı S'111Um eııti ?" 
Bllhaışa biz, Ffkretle Takdir, ne 
kadar yalnız, ne ltedar yellin ka
Jacaktrk ! .. 

Neşidenln sonunu ölU bir e~le 
okudum: şiir bittiği anda ben de 
bitmiş; tene!füııfun gittikçe uzayıp 
kuvvetten d'Uşcrek kesllmig; kal
bim durmul'! glblydl • Son mısra, 
muhitin r;Ukunu mutlakı fçlndı: bi
ten hfr mum gibi boynunu bUkerek 
efü:"ll ..• 
B~ sustum. Takdir, bcı-lcdi.. 

Kadınlar, hıırekct•!z, camtd, sa
kit Cturuvorlardı. Ve lıer şey dur
rr.uştu. Arz devrinden kabnıırtt. 
Çok slyall bir 11Uk{\t. yanm Mat 
sürdll. 

Bir kelime, bayır; o kadar yu. 
reğimdcn h:ı•ad et111en bu ricayı 
mevzunun anlaşıldığını g65l'!?recek 

Odunlar altında kaldı lıir nişane, bir &6z bekledik; b~kle
Fnt•hu Ayazır-ıltapı cııddt?f nde ke

reatecı Numanın yanmda çıılışan la
man öz:eıı adında blrt odun ~dlrtr~en, 
odunl!lr nzertne d~mU§ ve vtlcudr. 
ntlD muht.ellt yer!e:taden yaralanm"• 
tıı-. 

Bir 

clik... Sonra onlar da ya,•nş sesle 
lıir milkuleme bnıılndı; anne Ue kız, 
f~ldflemlyen bir ı~yler konuııtular 
ve kmn, da.ha yllkııek bir eesle: 

- Kunınuvustadnn kalma! ... 
D~gi işitildi. O zaman nı"'ı•m.. 

d!l.n blr pal'('a konuyormuş, kalbim 
dn~ılmrş gibi derin, iltlvam kabul 
etmez bir sızı duydrm. Bu .slSz, §ii
rimln kazandığı vr~ne müWattt! 
İki hnftn. en büyük hürmetlerle 
tavaf edllen o levend. o müstesna 
mn.blQk ~te bundan fl>arettl ..• 

Evvelki gece enat 23,15 de Gazte. 
pede Sahnıyıcedltte n:ayı~d3ğı cc.ddr. 
llllde ın~aat mQteahhttTI Saide aft kil:• Sonra. bize m~hul kalan bir ee. 
kUn ı;obı!ıımdald kunımtnrdaD ateş bep Ozt>rfne Glrizanla bir mllnnka-
çıkm•ş, yangı:a odnnm tnvanmı ynk· şaya glrr'lf: declll·Jerl anle~·t ... mndr; 
tıl<tan sonra yrtl'"t>n it.fllıılye tarafın· 1 yalnız ülılzan, ciargm ve ağlar bir 
dan ~etrt1Jm~-Or. ~~ 

- Herkes, kendi aklınm tahibt.. 
dir! 

Diyerek sUratle yol& indi; ve 
karanlıklara karıatı. 

Ne ben, ne de Takdir, cereyan 
eden §eyi anlıım:ımı.5lık. Girlzan 
neye gilcenmJştl ? .• B~n. vicdanıma 
bile lfgadan çeklndlğlm bir oeyi, 
ho:fg!m bir oey dilşUnUyordum. 

(Bu sahifenin nlt tnrnfı kcsll
mlşür.) 

I:ntrap1ı dal-Jkalardan eonra av
det ettik. Yolda.. kızlarımızın iyi 
tahsil görmediğinden, ruban ve 
kalben ince blr tP.rblye e.lnmadık
larından balu!ettik. Kızlar, bu mU
bahe.seyl de dikkatle dinleml§ g6-
rilndüler ••• 

Onlan uzaktaft, evle'l'ine bırnk
ttktan sonra, iki arkada§ derln bir 
meyu'1yeUe blriblrimlze baktık. 
Takdir: 

- Anlamadılal' ••• Bir cUml~fnl 
bile ihata edemediler!._ diye te. 
essllf etti. 

- ETet.. kırk sekn wıtllk e
ms beyhude oldu. Ne yapalım! 
O, tahsllcc en yüksek nayılnn k~ 
lnrımızdan blrl) dL değil mi? •• Ya
zık ! 

- LAyık olduktan J?fbl mttame. 
le edemedik. Daha qaf!'ılarn inme. 
11; daha bayağı olmalıydık •• 

- Fakat niçin? •• Han3i mPz.t. 
yeUerlne multabll bu fednk5.rlıf;a 
katlanacaktrk? HüsUnlerine mı, 
~ miZJtUmai meır~ 

--
Y8z~n: HAYDI!!/ .ALPAGUT 
ne mı? •• Yoksa fikri se\l'i elerine 
mi? .• Hiç biri yok; değil ını 15yle? 
O halde unutalım ... 

- Evet unutalım •.• Dedim. IA. 
kin, bundnn sonra onlarn blr ba
ynğı adam seviyesinden muamele 
etmeğe, katiyen ka.raı ,·.,rdin!. Ay
rıldık. 

Azap ve ıstırap i~:ııdt! b;l' gece 
geçiı-dim. RUyala .. m.dıı lıep, en ru
klk, en hl-;st §llr!erfot~q. tn!}lnra, 
ağaçlara, da.lgaln '"il vo bUıUn c.e
mndota hitap evım. llunların .hiç 
birinden bir idrak nifanc-51 gbre
medL-ıı. Ne\ınJd vf' meyııs oldum. 

S:>n a. erkenc!en ı:ya ıdım ':l\zeJ 
baharlal"tl mahau' ~ 1:- t'll7.':lr1Jı \(fn 
dimi biraz hnW' v0 t'ndhı.ı>s:ıı: hul • 
dum. Artık o':llnn dıl·tınmiyı)cc·k
tfm; n..-.ırnıya~!lktıın; il<! h:ırıa:~k 
ser-;Uz0ştlm 'Jana hlı ok•;umuıı }ıi. 
kAye sfbl geUy.:ırd:1 ... 

* * * 
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Pnzu tenezzUbı;Ulerl. bmcahmç 
dolmuş olan vn.!)urdan BUyUknda· 
ya çıltlllnr; E<'nra muhtelit eoknk· 
lara dıı~lnmk kayboldular. Teıırt.. 
nlcvvelin on eltmcı sabahı doğan 
gtlneı;. l.ı..d.ılnrm kı!11an çok yaza 
benzh·en s:lrmli"tt Uzertne taUı b'r 
etc.ııltlık g~Urml·tl • Çamlarda ilk 
b:ı.lıa'r ... mahsus bir taravet vardı. 
Dlğar ağa.ı;hr, ycı;ıl ltlı:velcrlnden 
soyıınrnnğa b:ışlamıııHtrdı. 

V .. pur başına yığılan kalaba.15k 

arasında beyhude yere onu nra
mıttım: .annesi ile G'rlzanı göre· 
bildim. Kendlsl yoktu. Belki yiı:e 
bir iş için lstanbula innılşU; ya
hut mektebine devam cdl3ordu .•• 
Vapur ile yemek zıunnnları arnsı
nı müştehi bir tenezztıhle doldur
mak için, artrk kalbimin ell'larma 
Qlabrme kötclcrle dolmak bıtlda· 
dmı alan çamlığa doğru yUrlldilm. 
Muhtellf cins ve eırufa mensup 
bityUk bir kafile de benlmle bera
berdi. En önde Gir'zanla n.blasmı 
farkediyor ve f~fmde daha lemini 
bile öğr~nemedlğim muhtcşe:ın kı
ztn yokluğundan bir ısızı duyuyor
dum ..• 

Sonra, onlıın da kaybettim. Her 
kCsin dağınık blr halde otUl'duğu 
yUkaek mahalle geldim. Artık yol 
daralıyor; üstündeki k!ılabalık a
zo.lryordu. İnce patfkanm tamaml
le gölgelere bürlinmn~ tarafından. 
ağır ve lfsizllktcn 8Ikılmış gibi 
mütereddit adımlarla yUrllyor
duın. Fakat bir kl5şeyf dl5ner dl5n
mez, yüz hatve kadar Uerlde onla.
rı göl'dilm. Anneleri yoktu. Yıll
nız ikisi g'diyordu. 

Biri beyaz şeıruıiyeeine hafit me· 
)illerle dayan:ı.rak, yı.ııc o gümUşU 
~·eldlrmeııl ve uçlan gıı.yet uzun 
b~§Ört!lı!Uvle; l5tekl, dolgun be
yaz vncuduııu man dar elbl!el!l 

Ur. 

tç"nr!e .kendilerinden baeka hiç Ad4lar KnymakaJllJ 
klmeenJn bulunmadı~a kanı ol- alev ve İatruıbul Ttcatt' 
duklıın bu mahrem yolda, ven ve Rı!ptSrturu ııısan 
eahr ku~ cmlblarma benzeyen 1 re1erl Fnt n Zehra 
seslere, handelere Ustairak gi-ı lH llh'- .. , u-t 
diyorlardı. o• m ...., .... r ,......... .1-

Glrizan. bir lAtrf eclk esn.asmda Uhall darıbeka e~~~~ 
yanm dönerek tesadüfen beni Cc":A"lCSl tugUn' 
gl5rdU ve hem~n refE<uma !lSyle- 1 Ec~lklagta Slnaııpaga 
dl. Şini:ll vaziyetleri clddileemJıl; ö,'.tlen nıımıızı kılın!!': 
&azlerine fneicam gelml, ve yUrU· :ya ElendJ Derg(ül 
,y,üşleri dahi ziyade ağırlaşml§ü. I rulnde defnedilecektir• 

Ccnııbıb •· kcdcrdlde 
{Dc1)(pnı 11ar). ve merhumeye r 



:·'Şehir Hö.betleY( . 
iz mirde ağaç ı aiüıl;r:;ı:-:;pd;;:tl;:a::d;:;lll;;::ç-=-e~:---=v.::AKJT:::._. ~H~N~ilS~A.N~· .!::ıo~n~ 

.... ı ., • .. 
Usküdar ve Eminönünde 

pasif korunma tecrübe
muvaf fakiyetle yaplldı 

Dün lstanbulun iki ıınzatmıd& pMU' 
korunma tecrtlbcİıi yo.pılmlfUI'· 1j.ııl<O· 
aardak.l tecrUbcdı:ı Vali muavini Ah
met Kınık, Sclc.rbcrllk MUdUrU Ek· 
rem. Pasif konmmasmdan btnba§ı 
Niyazi. VskUdar emniyet Amiri, Ja.n
darma kumandanı bulundular Saat 
10 ds aıa.rm verildi ve dtıpıa~ tnY)'a· 
rclertnlD cenubu garbi i~kametinderı 
geldikleri &nlll§lldı. 
Beş dakika .ııoııra t n y y a r o 1 c r 

geldiler. Beylerbeytnde Çnmlıca cad. 
desln:!ckl evlere yangın bomballl d~ 
tUğO ihbar edllcH. Bunun tl%erln<ı it
talye btr dakikada giderek yBl'lgmı 

bastırdı: 

Ahmedlye caddesi &ıllne,dtışman tay 
yarelerl taratmdan ı:ehlrll gu botn• 
blllan aWdr buraya bflğlı bulunıın 
tıayvıu:ı.lar, uhlrıendller. zehir tcıntT ... 
leme ekibi derbo.l gltU ve ıınyvarııarı 
kur.adL Bir stlrU bayv&n ölmll§tU. 

EMtNöNUNDE 
Embı&ıUnde tayyare tehllk Mnt 

15.15 de canavar dlldOkJerf.yle haber 
verlldl ve halk en yakm korunma yer. 
Jcrlnc tel~ wı tntiumla gitUJer. 
Btnu: aocnı :metruL dll§man tayyare. 
Jeri Eminönü kaU111 dahiline girdiler. 
Köprü ustUne bir tabrlp bombası dil§· 
tn. EnkaZ kaldırma ekip! ırtımtıe bu· 
raya giderek tahrip olan yorlertn ta· 
mlrlne başladı. ()ro%.dlbalc mağtu:Mı
nm önünde .su borusuınm patladığı, 
Adliye btnaıımm ön taranıınnın çök. 
tUğfi, Şahlnpaş& oteli 6nUnooki kan~ 
ıızssyonun patladığı haber almdı ve 
a\Madar ekipler buralara giderek t· 
cap eden !a&llyette bulundular: Tele
fon mUdUrJUtü önUno dUşcn bir tah
rip bombaSI teıeton tesisatını tahrip 
etti. Fakat kısa blr zamanda bozulan 
yer1er tanılr edildi. Nimet gl§t!Sl ö. 
otındeld tramvay rıı.yı ne KumkapıdA· 
ld demiryolu d& dUşman tayyarelerin· 
den atılan bombalarla harap oldu, SU· 

raUe t4mir edUdL 

suıtar.ahmet tram·· ' durağmdald 
ve Kadırgadaki yangınlar da ırtıraUe 
ıöndDrüldU ve Atmeydanmd:ı.kl zehlr-
11 saba 'kaz temizleme ekipl tarafın
dan ıemfzlt>ndi. 
Yaralılar ve ıı:.ehlrlenenler imdadı 

eıhht otomobilleri Ue hıuıtaba.nelere 

nakledildiler. 
sııat ı~,85 de tayyarelerin çekilip 

gltUk!ert ytne canavar dlldüklcrl ile 

haber vertldL 
BugUn de Beykoz kazası dahilinde 

bir pa21lf korunma tecrUbcSl yapıla· 

caktır. 

bayramı 
Cumhuriyet koruluğuna 

binlerce fidan dikileli 
lnnir, 13 (A.A.) - Dün. W

rada Cumhuriyet konıluğunda 
a~raç bayramı yapılmıştır. Genit 
bir saha üz.erinde vücuda get1 • 
rilmekte olan koruluğun etraf mı 
binlerce halk çevrelemiş bulunu. 
yordu. Başta vali olduğu halde · 
belediye reisi, Cumhuriyet Halle 
Partisi Başkc.nı, biltiln ınemur • 
lar, mektepliler de bu bayrama 
iştirak etmişlerdir. Askeri ban. 
donun İstiklal marşmı mlltea.kip 
yüksek ziraat mühendisi Ziya 
Manıflu tsrafmdan ağacın mem 
lckete faydaları ve medeniyete 
hizmetleri hakkında bir nutuk 
söylenmiştir. Bundan sonra ev. 
vela vali hazıria.nınış olan çuku. 
ra. ilk ağacı dikmL5, bunu diğer. 
!eri takip eylemiştir. Bugün.kil 
ağaç bayra.mmda. Cumhuriyet 
koruluğuna dikilen fid.a.nlar ara.
sında yüzlerce çam fidanı vardı. 

Bursada tek tip elanek 
Bursa, 13 ( .A.A.) - Dün vi· 

layet fiyat mürakabe komisyonu 
valinin başkanlığında bir toplan 
tı yapmıştır. Bu t.oplQ.Iltıd& 15/ 
4/941 salı gUnünden itibaren 
Bursada da tek tip ekmek yapıl
ması kabul edilmiştir. Yüzde 11 
çavdar karışık yapılacak bu ek. 
meğin kilo fiyatı 13 kuruş ola • 
ca.ktır. 

Ellerini makineye 
kaptırdı 

Bcyoğıunda Nişant.&§IDdA oturan 
ve Şl§ll lA.stik "fabrikaamd& amele Ha· 
lll oğlu Ali, fabrikada çah§rrkeıı iki 
eltni de makineye kaptmnl§ttr. Ya· 
raıı şışu ba8tahane8lne yatmımışur. 

Tunus bagmdr 46 mcı flkokutn blr 
tahrit> bombası dUştU, enkaz kaldınno 
eki'>! )"edi dakikada buraya yotııtı vt. 
enkazı temlzledL nuraıb yarnlanntll 

~1;'1=~e:11~~1:'!~~. 0::::1; Menemen muallimlerinin Manisa gez·ıs·ı 
Scllmlyede ıu,ıo. caddesinde karakol 1 
önüne de zehirli gaz bombam ;SllftU. 
tU lhbar edlldl ye temizleme ekibt 
tıemen tıuraya baJ'Cket etti. Gazıa.n
Dllf o~ğu fanıedUen tki ki§I k&ld.ınl 
dılar. 

N1lmt:ne ııuıanesı tınOndekl tram-

vay "" elektrik teUerlDiD borutdutıJ 
ha':ıer ftrildl, bunU1ll1 da hemen tamı. 
rl:ıG ~di. 

YcnJmahallede dörtyOI aguna da 
gı.ı .. bOmbalan ıaabet etti. EnkaZ to. 
mb:lc-ıe ekibi tıurad& pztn.nm11 otaıı 
Uç ld§l)'i kurtaJ'd1. Saat on b1rl otuı: 
geçe, Çamlıca arkasmdakl Tantavt 
çi!W~ huID& dıışman tanarda'I 
tarafından i>arqütçWe.r tııdirild1#i 
tıaber atındt. BUrada esasen ktınılm~ 
olan Wn.erktı:ı k&rllpmcbkl parauüt e.. 
kipleri mefruz parıı§Utçntcrl r.nrannz 
b'r h&'e getirdiler. Saat 12 de tehlike 
bltU~i l§areU verildi ve teerUbe mts
vaf!akiyetle neUcelendl. 

Tecrllbe esnasmda hiç k!D'.180 Oakll· 
dardan dı§an çıkmadı. Gerek npur
lar vt gerek diğer ves&ltJ nakliye ol· 

J[a1tisa, (Husu.si) ...... Mene. 
men muallimlerinden 25 • 30 
kişilik bir grup maarif memu.~ 
Keınalin başkanlığı altında şeh
rimize gelmişlerdir. Şehrimizin 
ilkokulları ile orta okul ve kIZ 
enstitüsünü ·ve Muradiye camii 
ile mU7Jeyi gezmişlerdir. 

Misafirler şerefine Halkevin.. 
de bir çay ziyafeti verilmiş ve 
akşam geç va.kıt avdet etmiş • 
lerdir. 
Gönderdiğim fotoğraf bu ge. 

ziye iştirak eden mualJimlerimL 
zi göstermektedir. 

Telô.şli 
tedbi z. 

Dağ başında., tek adam nasıl k di k . hmdom bae:ka ru.,n.,.· ' . en uvvctı ve kendi sil" 

ler 
~ . .....,ır şeye dayanıp manamazsa b ,,... a. 

ae, kendı ordularmd~ ve kendi kard 1 . ' uoünlrn mılleL 
eeye bel. bağlamıyorlar. eıı crınden başka 'hiçoir 

Şehirde silih tasıma""' Şeh'rd k~ . 
lnlfiU halinde gönr.eyiz. ".:- . 1 • e oşel~ri bırer tehlike pu. 
vardır "KQ.Ilun" dedi-· ~ü şehırde polıs, ovada iandarma 
kanatl~ altın<Ll rahatımız, evlet kuvvetinin gcrdiğ; emniyet 

Eskiden, btitiln d~a gamsız dolaşır, kuşkusuz uyuruz. 
Milletlerin birbirierile :/= bu ~ımdnn şehre benzerdi 
harplerini idare eden kan ünasebetlerını, alış verişlerini hatta 

· ka .korku, havalar<b yıldı:!ıa:a;a~~~1.Deniz1.erde fırtınadan baş
Dcvletler gelişigüzel karnrl "'G"'a tehlike yoktu. 

mazl:ır. ahi!ksızlık edemezler :~ıevT-ezlc~, habersiz saldıra.. 
aw:luklara aBla kaJJoşamazlardı z um, cmayet sayıla.o soy. 

"Hukuku düvel" dünya d..:..:ı 1·gı"' • adl' i k ' ~ m1z muazzam .,,...hr· 1' . ıycs • ammu ve jand~rması idi Esk' d . ; ın po ısı, 
imanı.ık için hayırlı kanunJar bil "k bakı dacn,al ihtilfillcrdq bile, 
sek bır §Uur vardı. • yu v arı çıkaran yük. 

BugUn acı acı görUyonız k' ryU • • başına dönmiio.tUr y ak '· 1 ye zil tam manasile bir dagv 
~ • aşanı ısteyen parm v • mıyor. Bir gözil uvurken ötek' . k agını ~tıkten ayıra-

lar içinde, ku,lağı kirlşt Haını açı tutuyor. Yürcğı ç:ırpmtr.. 
linmiyen bir fitil çrtıro=;·· bir v:~~:a.lne vak~.t patlıyacağı bi.. 

Bu kanunsuz kan ve ~ina ç_ı ~ ve kukUrt kokusu var. 
sunu da kaldırdı. yet devn, ınsanlardan t;:.rih korku. 

l>ilnyanm bu halini göril de öz miıtctlere elbette yakı.,.cunaz. Bfz, iş~ ~~~· .~~ı ba.,mda 
dutlarımıza ordul'1.r yığmış, silahlarımızı bil . urud~, kı hu· Şuradan bU!':ıdan yilksel emış beklıyoruz. 

-: Bütü~ bıı hazırlık ney~\~er, hafızalarını inkar ederek: 

Dıye soruyorlar. 
tere N::~eoı::t; ~ranmıır.ı konımağal Biz, ne kuru gürültü.. 
~· bırakınz. anmıe ve yangınla tutuşmuş tehlikelere pa.. 

GOnlümiir.e korku kadar ye· d .. -" lıkmı~, silahı çokmuş, tayy~~sboelm.Y,::;'ancıdırh. Gel~n kalaba. 
"zü pekm' 1st · ._, mer ametı yok ~o ış. erse cehennemlere yular takıp üst" b' .muş, 

oyle saldırsın. Direndiğimiz yerden bizi "k"' ~ne ınsın de 
yoktur. Geride ibirka.ç şehir, beş on k~ ;:nab~/cak kuvvet 
~dmlar ve başlan ihtiyarlığın muhterem sabah'lı ır.5~-0cukl~r, 
tıyarlar ölebilirler. Beşikler bombalarla delik d ı .ek agal rmış ih
yurdun delikanlıl ı ri eşı o ur. Fa1mt .. 

1
d.. ,_o:n. genç e • orta y'1.lşı erkekleri hutlutt:ı öldü. 

re 0 ure, parçau.ı.ya parçalaya can vereceklerdir Şu d ;r 
dön<>n. dünyada ~uvvetimizden başka neye d:;ı.ya~abili .a; başına 

Kimsede~, h_ıçbir milletten, hiçbir şey istcdi~izrız.k Anı 
kbnaeye de hıçbır §eY vermeyiz. Almak isteyen'er te~~i. .:1 
bU.r g2zUne canlarını koymak zorunda kalırlar. TÜrk • ~ın °· ağırbgınca canı ise hangi millet, nerede bulQ.Cak ı; la hnnun 
yacak!.. , nası :ırca. 

Derin sular, çağt]tısız, k~pilkstlz akarlar. Fakat bu sul 
panr.a.k dokundurmaga gelmez. Onlarda ""'~ıci bir h artlar, 
Vay oraya düşeceklerin haline!.. "'~ ız v ır. 

HAKKI StJIIA GEZGiN 

1 GO ND EN GONE 

,İstanbul sehrı 
mDtehassısına 
Ş 

EHtRctLlK mütehassısı 

Prost'u ne tanırım, ne de 
yilzünii görmüşUmdilr. Bu ka· 
dar yıl gazeteci olduğum hal
de, bir ziyafette bile kendisile 
karşılaşmadım. Fakat şu şehre 

yaptığı hizmet dolayısilc meın. 
leket büyüklerinin ken' d' . 
ka ı .. te d'w ısme 

rş gos r ıgi itimat ve te 
veccühc bakarım da bend d · 
b

. . • e e 
ır sempatı uyanır. 

duğu yerde durdu. 
, na yanaştım: 

- Hiç bir şeyden korkmayın 
dedim. Artık ben yanınmiaynn' 
Kendimi takdim edeyim, Violet 
Baba, buralann korucusu- $öy. 
leyin bakalım bana, o alçak yine 
sire ne yaptı? 

ç> seh<:ple, Prost'a dair yaza. 
c~gon bırkaç satırdan, kendi. 
sıle muk~vele ortağı oldu v 

m&.nası çıkarılmamalıdır gıım 
. ~u zatın cukavele mUddeti 

b!tıyormuş. Belediye ise şeh. 
r~ bazı semtlerinin tafsilat 
planlarının yaptırılması · · 
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. Sıra.smda başında bir be
la gibi bite<ıeğim .• Artık başla· 
nndaymı. ..• 
Muş Hala gillınekte devam 

etti: 
- Evet, dedi, sen her zaman 

başlarmda.sın ama, daha bir EJe"'! 
yapabildiğini görmedık. Ban. 
haber gönder de bulıdan sonra 
böyle bir kadın getirttiği zaman 
senden hususi müsaade alsın, 
emi koca kısk~·· 

Viclet baba öni1ndeki bardağı 
hiddetle itti: 

- Görüşürüz bakalım.. d~ .. 
Siz istediğin.iz kadar eğlenın .• 
Yarın ben sim delilini de getir. 
diğim zaman gülersiniz. Gö~r • 
sünüz bakın Violet ha.banın elın. 
den uçan kuş kurtulur mu? 

Esrar ve m aceralaTla dolu zabıta romanı 

11 
Yazan: Gaston Löru 

kalmaktan korkmuşlar ve k"-Ç. 

mı~lardir· 
- Korkup kaçmışlar mıdır? 

E-.ret.. Buna ben de inanıyorum .. 
- Yoksa bu kadınlar sana 

korktuklarını da söylediler mi? 
- Altıncısı bana söylemi~·· 
Violct ~ sustu, şarap bar. 

dağını aldı bir yudumda boşalttı, 
sonra devamla: 

- Evet, dedi Sonuncusu tam 
ilç hafta Benedikln yanında kal. 
ınıştı .. Ben onunla. konuşmıya 
muvaffak oldum ve o da bana 
Benedikten uzun uzun bahsetti.. 

- Hem korkuyordu diyorsun. 
hem de üç hafta. senin Benedik 
ile beraber yaşamış olduğunu 
söylüyorsun.. 

- Evet bilhassa bu sebeple üç 

Çeviren: M. ACAR 

sonuncunun ismini ve ndresini 
biliyordum. Araştırdım ve bir 
daha onu kimsenin görmediği 
neticesine vardım. ismi güzel Ka 
terina idi ve hakikaten gUzcl ';>ir 
kadındı .. 

.h.h eğer o istemiş olsaydı 't :n 

.- ~e ~-.ı.p~cak. hiç bir şey •• 
dıye bliyU.k bır safiyetle cevap 
verdi. 

Yalnrz ne f&lan söyliyeyim, 
bu ~am· benı korkutuyor. Hal· 
bukı bana karşı o kadar nazik 
hareket ediyor ki ... 

Ben homurdandım: 
- Evet, dedim, siz altıncı o. 

Juyorsunuz.. O, diğerterine Je 
aynı nazik muQ.mclede bulıınmuş 
idi. Fakat hepsi onu bırak:p kaç· 
tılar. 

- Evet, kendisi bunu bana 
aöyldi. ' 

- Diğerleri hep yirmi dört 
saa4 iki ve nih&yet üç gün için. 
de onu terkedip ortadan kaybol
dular. Fakat siz sekiz gündenbe-
ri buradasınız. 

d
. - Evet, bana bunu da söyle. 
ı. 

- Peki, neden bu adamm ya
nmda kalıyorırunuz? 

ke d
. . 

1 
b" ıcın n ısın . ır müddet daha al~ _ 

k~ymnk üzere Fehir meclisinin 
bır kar~r vermesini istemiş. 
Be~edıye ~u bahiste pek doğ

ru dilşUnmuştUr. Bilha<'"~ cicL 
dt olarak Prost tarafmdan' b 
lanrn l · nş. . . ış o ~ ımar pH1nmuz, bu 
şehırde yıne onun elivle ikmal 
edilmelidir ki. i~lerde hir ahenk 
ve çıkar yol olsun ... Birini bıra 
kıp, .. ~iğcrini. gctirmel:ten, bi; 
usulu terkedm ba"'m bir acaip 
met<>?~ tatbika giri~ekte-n 
ne gıbı Y.ararlnr ge1ebilccci!ini 
~l!htelif ihtisas sahalnrı~ız 
bılırler. 

Bundan baQ,kn Prost, bugün 
kısmen .. harap o1mııc:'' bir 
memleketin, ted~aht Fransa • 
nm ~~ğudur. O sebeple. csa. 
sen 1htısası bulunan "im:u-" 
vadisinde ne büyült bir cehd ve 
''meydana getirmek" a'"'tivle ça 
hşmakta devam edece.Tini ta 
savvur edebiliriz. "' • 

Hll\.'lJF:T 'fl1fiNIR 

- Muhakkak ... Muhakkak ... 
diye Muş halti eğlenmekte ~e .. 
vam etti. Şimdi sana göre yedı! .. 
cisi de ortadan kaybOla.cak degıl 
mi? Olur .. Nasıl ki altISI oldu. 
Ama. sen hiç merale eane, eğer 
yemem.iş ise muhakkak onları da 

:ı----ı bir kenara koymuştur ..• Nihayet 
onları da ele geçirirsin ... 

hafta kaldı •• 
- Korktuğu için mi üç hafta 

onu Bencdik Massonda.n. muhak" 
ka.k Jcurtarırdım .. llk defa ol&. 
rak kendisile konuştuğum zaman 
onu çok güzel bulmuştum. Bir 
akşamdı .. Benedikin evi civarın. 
da -dolaşıyordwn, birdenbire ka. 
pı açıldı ve bir gölgenin 1Qlp1dan 
~ıkıp koşmıya başladığını gör. 
düm. Sonra kapı tekrar açıldı 
ve bu kerre · Benedik kapmm 
önUne çıktı ve yalvarır gibi bir 
sesle: "Katerina., Katerlna •• " c!i 
ye bağırdı.. Fakat Katerina bir 
~alılık arkasma saklanmıştı. Se. 
sini çtkarmıyordu .. Ben bU çalı. 
lığa birkaç adım mesafede bulu. 
nuyordum. Fakat gilzel Katerina 
benim mevcudiyetimden haber. 
dar değildi Benedik ricaların& 
kulak verilmediğini görünce Ka. 
terinayı hiddet!~ çağırmıya, ba.. 
ğmnIYa başlQ.<Jr. F&kat yine et
vap alamayınca içeriye girdi ve 
ka.pıyı kapattı. 

- Çok betbaht bir adam da. 
ondan.- Doğrusu merhame~ 
muqtaç bir çocuk o ... Durmaclan 
~lıyor. Ona o kadar acıyorum 
kı_ 

l vırmı yıı ev lk~ 

5.27 

9.11 
12.00 

l.S7 
8.46 

- Eğleniyorsunuz değil. ıni ~ 
Ben de size şunu söyli_Y~~. ki 
onların hiç biri trene bınp d.o~ 
mediler .• 1şte bu bile bennn ıçın 
mühim bir delildir. 

- Trenle gitiniye bilirler .• E-: 
ğer trenle gitme:mişlerse.. ~ 
ta.kip et.m.iJjlerdir. Sen bana bu 
Benedikin ta.hammill edileıniye. 
eck derecede çirkin bir erkek ol. 
duğunu söylemiştin, şu halüe 
kadmlarm yamnda k~~a 
imk~ verilemez.. Hem Jdmbilır 
belkı'de bu tahammillstiz derece
de çirkin adamin yanında fazla 

Benedikin yanında kaldı? 
- Evet korktuğu için!.. Ga· 

rip fakat iyi bir kızdı bul.. Beµ 
bile Ben.edik ile bu kızın belki 
an}a.ja.bileceklerini dOşlinmll!f 
tüın. Fakat netioede o da diğer. 
leri gibi ortadan kayboldu. Ça. 
lındı mı, öldil mü, yolma buhar 
olup uçtu mu bunu bir türlü bite· 
miyonım. · 

- Camm bunuı1 en basitini ne· 
den düşünmüyorsun?.. Belki de 
doğruca Parise dönmüştür. 

- Hayır.. l)önınemiş.. Ben 
UııhkikatJD.U yaptım.. Çünkü bu 

O zaınan Katerina s;&landığı 
çalılık arkasından çıktı ve ~ • 
mendifer istaSyomına doğru 
kQ\71Ylrya başladı. Ben de onu ta
kip ettim ve tam karanlıkta y~ 
lunu kaybettiği mr 811\\da yut. 

- Fa.kat artık bıktmız. ta • 
hammülünUz kalmadı, değil mi? 

Katerine bu söderime cevap 
vermedi, devam ettim: 

- Peki, bu gece niçin onu bı. 
r&krp kaçtınız! 

- Beni öpmek istedi de on
dan_ 

- Demek ki bıkmamış, de -
dim •. Fakat ai2: de her halde bi • 
raz..... ( ~' ,,.,... ) 

.,. 

--
14.Uı.:J 

Pariste arslan e i 
Paristc beygir ve eşek eU saı.a.n bir 

çok kasııplar bulundu~ halde şimdi. 
ye kadar arslan eti satan kasap gö· 
rUlmemi§tl. Bir kasnp hayvanat ba.b· 
çcsinde kaza. nctıccsı yaralanıp sakat· 
!anan ve mtlznycclcye çıkanlo.n bir 
anılanı nlmı;,, kilosunu be" f " rıınga 
sa~tır. Fakir hıı.lk arslan etın.e bU
yUk n.ğbet c&termlştlt' . 



"~ ..,...'hilPll Amertbıa 
..... U.J ......... ...,._ ld: 

Hitler 
Belki bu sene mağlup 

olacaktır 
--0--

Barp llbı ıaumsa 
etmeıırıı 

Loadra. 11 (A.A.) - Şikagodan 
uetel•re çekilen bir telgrata m.a· 

ru. Avrupada umm bir eeyabatten 
avdet •lmil olan albay Donavaıı dlln 
ftkqoda bir nutuk eöylemlf ve ,Oy· 
le demlftlr: 

- q.. bn.rp Ubı bizim leblmlm 
..., oau Uln etmeuyıa. BUUlD dllnya. 
,. bWmıetmek llttyeı: Alman efendi. 
abdD aratıua cabuk kOflD&ktadır. IPa. 
kat barp kaybedllmemı,ttr. Hltler 
belki bu tene içerisinde rn"ğlQbıye e 
sQrWclenecekttr. Almanyanm bugQD· 

ktl kuvvet! ne kadar fnkalAde .. önı· 
1Gf0!"9 yüalmuı da o derece tam ,,. 
ani olacaktır. Almanya aakert n ~ 
t&Uter hlr htıkamettlr ki. en •111 
aoktuuu kendi kunetl tefkll eder. 

ÇOlıkQ AJman mlllctlnde kendi ordu. 
IUDdan bqka ne btr kuVftt. ne dıe bir 
ruh m~vcut def,tıdlr. 

Savy3t - Japon 
anJaşması 

( IJai1 tarafl 1 incide) 
Stalin ile Ja.po. yanır. .. •·fosko. 

va bUyi1k elçisi Tatekava da bu 
huauataki milza.kerelore iftirak 
etmiflerdir. 

Bitaraflık muahedesinin birin,. 
el maddesinde töyle denilmekte. 
dil': 

Aldd taraflar karlılıklı Sulh 
ve doetluk münaaebetleri idame 
etmeği ve difer tarafm arazi 
bütUnlUğ'llnUn meauliyetme ri.a. 
yet eylemej'i mutekabllcn ta&b.
lıüt ederler. 

ikinci madde Fi hükmil ihü. 
ft etmektedir: 

Aldd taraflardan biri dijer 
bir devletin veya devleUeıin harp 
hareketlerine marus kalacak o • 
turlarsa, diğer taraf ibtilMm 
cMvamı müddetinoe bitarafbiı 
Dluhl.fDJ& edecoktir. 

Uçilncü maddede töyie denil • 
mekt.ecliı': 
...,.. ,..... üd ~ tualm -
dikine iktircm ettiği anda merl. 
)'ete girecek ve bei sene mute -
ber olacaktır. Eğer lkid taraf • 
J&rdan biri bu mUddetin inkiza -
smdan bir &elle evvel mu.kavel&. 
yi feabettiiini bikti.rmerae. ıUt 
yeni bir beş eenelik devre için 
keDdilijinden ur.atılmıt o1a.cak -
tir. 

DGrdlneU madde fUdm: 
J,bıı pakt mllmktlD oldulu kadar 

p11uk taadlk .auecektir. Kuaaddak 
aa•ı•aı, J&aaUk eD Jakm bir a· 
manda, Tokyoda te&tı edlleceku.r. 
Kualıede Kolotofla Katauoka w 

.l&fOD)'IAID Jılolkova DQyUk elglat Te
tuava taraııannJan lm•lanmqtır, 

~Y&ICA NJCtBl!D"&N 
B&YANNAlllD 

Y unanlat•nm Attild 
JıutaNne aemiai 

Batırıldı 
Atina Ajansı 

bu hareketi 

Tel' in ediyor 
Atına, 11 (AA.) - Atlna AJaD.a 

bildiriyor: 
Yuna.nlatanm dtlfm&Dlan CUma yor 

tımuaa bUrmet etmemektedirler. Ec
riboz' da kllD Kartato•d&lı ap.lıdald 

barbarlık vakuı blldirltm.ktedlr: 
12\rVelk' ıece aat a.ao da Drama 

baatahane.ı memur ve moatalıdeDUe
rl De prld Mıkedoııfadan gelen ••.A.t

Uld,. Yunan baatahane ıeımaı Kafi· 
ret. burnu civarında bir dUfDW1 tar 
yarelli taratmdaD bombardıman edıı. 
mlf n mltr.lyöz atq!ııe bıtu!muftur. 
lflklan yuan w Kmthao tpretıen. 
Dl t&fl)an gemiye Uç bomba isabet et
ml§tlr. Gemide, m11rettebab ol&1l 110 
k1fl. 17 ulcer1 doktor, 11 baata..,. 28 
bula bakıcı bulunmakta idi. Oeml 
taaruusdaD ııo ... ı aonra balmıftlr. 
Nefl'9dllen yeni bir teblllde bir muh· 
ribln kaza:edelert lrurtardJtı blldirO· 
mektedlr. Btıttta medeni dth,a Yunan 
efkAn umumtyut glbl ba barbarca 
bllreketJ teı•ın etmekted!r. 

Attna, 11 (A.~) - Alman tayya· 
re!M'I taratmdan batmlan Attud Yu
nan lıutahane ~emUbıde manJerJn 23 
klflY'e ballt oldutu bDdhilmektedlr. 

Japon bafvekili 
diyor ki: 

Amerikanın 
harbe girmesine 

maQi olmak 
istiyoruz 

TGIQ'o, 11 (A.A,) - Domel A
jan.ama gON, Japoaya Bqveklli 
Konoye, dDn akfUD guetedlere 
be)'U&tta buhmarak demlııtir ki: 

- Japoll)'& mJhvere lltJbü et
m.11 olarak kaldıkça ve Çlade D1U2 

ba11ma.t.a devam ettikçe, ~erfka 
Blrlet!k devletleri belki de Japon
,. Ole.rlae ekcıaoaılk tes;vtt Jcra.. 
mıu:la clnma eyUye'cektlr. BaJıbukf 
lmMI ·~:.ki. "11t:-
tnı haklld lied~nerlnJen blrJsI, a-
çıkça, Amerika B.irJeıJk de\tletJe
rlDhı harbe sinneelne DWıl ol
maktır. Buna rafmen, Japonyanm 
Amerlb Btrletfk dmetıert nez. 
cllnd*1 blyWı elglBl Amiral NC). 
mun, 1N ha8u illerinde p.yret
lerini arfetmelrtedlr. Bununla be
raber, JapolSJ& ile .AaerBla Birle
ilk dnletlerl arumdeJd ftaiyetin 
ıtttlkçe fenalqtıfmt MDIDJYOrmD. 

DfplDmui dili ile, Amerika Bir
letlt Devletlerlnlıı, ~ pYtm. 
aktinden evvel ve 90lln. yaptık
lan arumda pek u fark mevcut
tur • 

Katauoka. Avrapaya Ntılı zi
yaretten dl'nllnee, Japonyuım ha
rlcl sfyaeetJncle blQ bir 4 ... Jlr 

olmıyacaktir. Bugün memıt ...
it !A;ln4e Japon dtplomufnlnln ye
m bir Y8ohe alınması dOfllnlllemff. 

Ceaalll AlrlU il ... 
veklllala lllJuatl 

....... 11 (A.A.) - SOYJetler 
...ı;s U. Japoll7& arumda aktoıu
aD W&aratldı m~ m.etıd ile 
lıua'ber DefNdl'leD mllftenk bir Sov
J9l • Japcm be)'llDDUMetnde lov)'el. 
lılr IUrllttmD Jl&DÇUlrO lmparatorıu

lua= U'Ul btltQnllltGDOD de m&S\111 ..,.Uld. JapoQ&IUll da Jlcmpll.ltaD 
1ıa11c omnburt)'eUldn mOlld tamam!- I BtlR tart1fı 1 ı 
_H .. .., muDulUIUDU taDıyaca1llan Smuta. 'bll,mr Brltanyanm W ldt• 
.-.. teft1dvbaln mOdafaa ettlklerl dava· 
... edilmektedir. ...___ 

._ cilatt atJklrdır ki, blSyl bir ma •- ıma..aer ..._.,.. 
,.. lrarp o1lll areı1mu 1manmı .o,loo 

Jledef• eripuek lçbı .Japonya ve dikten llCllU'a llNl ...-aıa alır am. 
~er BlrUibWt, mü earkta 
Jııomtu olan bu 1kl memleketln a- Uhanlarla ......,_., füat tımlllliJ'· 
ra1armdaki eulh ve doetluk mt1na- te clUflUk lllll ortada bit 111r •bep 
lllbetleriDI devamlı temeller be- mevcut oJmadrlmı ve ba lflD _.. 
l'l1'de takviye etmeleri ve ba su- tanbDcaJa lladar bir oÜ U....- ve 
r&tle me .. llr paktm mefhumunu gdaJlan IDtlar etmell laUettlllDi 
tarlln eylemeleri eeaıtır. o&w etmı,Ur, 

Btyanamede, Japonya !le Sov- llCld Yuaantnaa aaldedla lmuta. 
retı. Btrltll anamda bir bitaraf- Yuumataıııa TucOllla~ arlmla· 
!dl pMtmm aktedlldiii bUclirildik- rmda --~ .. llllttm do
- IOIU'a fDyle denilmektedir: ....... lllftWt Oldala llalde 11.ı

Baaaatlmtl pdur tı. ba pakt ku lnaduUanDda .....,.,. ........ 
Japoaya ile Sovyetler BlrUlt ara- 1&11M a..dDf ..uı ...... 11 del'ecedl aıa
mdaı'•M mtlnuebetlerde yeni yQk 1111' ordu ~ ID,... 
1ılr deYN aeacaktır ft dtln:ya 1111· dlkt. _,. IUDlan UAft .talfUr: 
llunu lnmılmumm taclllne pek - Almanya bu aefer de BaUru 
llb'aı'e yardım edeeelrt:lr. Palltm bartılm aıt bir ........ '"•l•••tar. l'a· 
iki memlebt arumda mualllkta Irat it n netieelbd -~ BDtGD 
ft1am ·muhtelif m•elelerln ....._ ,. ... ,. dtwam eCltbllmek
•bbet n aer! bir tarzda halline tıedlı. 8a 1111retıe --.na haJnUS ve. 
illU teoklt edeceltn4e h1o bir tüp- ,... .aa bir OOk ..,_.. fl'lllt oıa-
b.UZ yoktur. _,., AJın.aıa. lelalne bycloluawk 

8TALIN llATSUOKAD bir çok lwauata ma1llc olmuma ...... 

170UBLADI mea ~ m a.rtaJ1 -
lflllll8'11t il (AA.) - D.N.B.: kadar .,_,._, Midir • ......_ ldr 

Groenland 
meselesi 

Amerika hava 
kumandanı 

Amerika ile Danimarka (Bu tarrıfı 1 intide) 
- KtraJama w Ntlno 'Nl'ID9 JraJl8o' 

aruanı aeraiııleıtirmek nunun sOratıe tatbik me\'kUne konul· 
istidadında ma.suu iattyen Ruzve.ıttn arzuau 11ze-

Nfl\'J'Ol'k. ıs (A.A..) _ Aınerl- r1De ve daha genlf mlkyuta bit .. 
ka radyıoı1unun Kopen.hag'dan ala- blrlltl temin etmek nıakaaıllyle bura· 
rak n~retti3f maliım&ta gilre, o. ya geldim. Bıs. muhtav ol~ 
nlmarka hariciye nezareti. Groen· btlttın malMmeyi ize namı .uratıe 
land'm Amerika hfmayetıl altma göndermek latl,yorue. Bu, bllyQk bir 
koaulmuma dair Vqlngtondald koordinaayou ifidlr. 
Daııimarka elçlaile, Blrleatk Am&- Anıerikada ıatlhs&U arbrmak 1çtn 
rlka butnıiıetlerl anamda aktedll- ae.rfettiliJnb ıayreUer maddl netice. 
mit olan ltUAtm gayri mevcut ad- ler verm ktcdir. Glln geçtikçe ~ 
dolundufunu dUn blldirm: tır. re mot.öıil lmalltmm bir ..ı &'lbl k&· 

Dsnfmarlı:a hariciye nesaretl, b&rmıı.ktadır. Bu artıı tsyy&reler mO. 
aynı ;umanda, elçf dö Kauff:man'ın t.eallik top, bomba 1'6 ııalre Kibl teçhl
Prl ~ da teblli etmiş- zat ).u.auaJarmda aa. g3rillmektedir. 
tir. Tayyare t.eçlıl.:atım.ızı ~ 

Amerika radyoR, Va.şfngtondan ile ayni tiplerde ataııdardlse etm k 1· 
haber alcfıima ~re e~ dö Kauff· çiD ço4 gayret aartediyorua. Jılaluıaw. 
man'ııı beyanatta bulunarak tesir um bir tayyarenUı hizmete .hazır bir 
altında bulunan Danimarka hlikfl· bale geldiği zaman gerek .Amerikada 
metinin en:ırlııe itaat etmek mi, ~erek lngUterede derhal kull&Dll&bll
yoka bunu gayrivarit addetmek mea1dlr. Vqlııgtonda vücuda seUrilen 
mi icap ettfğı hak.kmda karar ver- bir te§killt ihtimamla. çalJfQ18.lı;ta, 
mek hakkım Amerika harıciye na.. tayyare teçlıizatmm staııdardizuycmu 
mı Kordel Hal'e bırakt.ığuu söy- lç!D icabeden prenalpleri ve te!crruab 
leınJetır. teablt etmektedir. Tayyarecilik hu.su· 

Amerika harlclye nezareti ma- aunda lnglltere ile Amerikanın blrW.. 
hafll1, AlmanJarm Dan.lmarkada ı rtne karp h!Q bir aır:ıatı yoktur. 
bulanmalan htlılWll bir vaziyet lh- İııglltere ile Amerika aruuıda 
du etmJt oldu~ için Amerika daha mükemmel münakale vasıt.
Bll'l8'1k hotbıeUerbıiıı, dlS Kauff- lan bulunmasını zaruri görilyo
man'ı Danlmaıica elçltd olarak ta- rum. lfürettebatnnız bir memle
mmakta clenm edeceklerini aöy- ketten diğer memlekete gitmek 
lemelrtedirlcr, için bu kadar usun samana muh-

Vaşlagtcıa, ıs (AA.) - Dani- taç olmam lan llznndtr. Bunun 
marka h&ricly neaareti, Danimar- için de vaha .eterlerl ko1aylı:kla-
kanm Va.ııington sefiri dö KauU· _ _.~ak :le ed .-s....ı-rmı Al ..... u ap a~ı.u-.,, 

man Birl91ik Amerika hükftml'1t1t!- Bu 8".>D nokta lıakkaıda kend.i -
rinln Groonland'da diğer bazı ~ aine bir ıual aorulan general Ar
lert IHal edeceklerine dair olan nodl hava s~orleri içlıı Am~ 
itUAfm fmumv mlltedafr rapo.. nm eliııdekl vasıtaları arb:nnas 
na aldıktıuı IOllla lumdlaiııi geri ve lngiltereye tetmil etmesi milin 
~. kUn olduğunu aöylemJo ve tGyle 

Duümarka elclljğ"ııbı e&cllsü demiftir: 
bDtUn eaılrlerfn BerlJnden geçti- 1-----------
llni kaydettik ~ llOIU'a dlS Kauff-
man'm U8UIU mubataa 1ı;ln bu go
rt çağrılma ha.berini hartclye na-
1111 Koırdcl Bal'e bDdlJ'ec:eltnl n 
fakat Birleşik Amerika deıv!etleri
nln tendllfnl Danlmarbnm reem! 
ndbrıel84li olarak tanım.ırta devam 
edeceklerinin muhte.el balWlıda.. 
tan tıö)'lmdtt:lr. 

Dl Kauffman, bn4llhd pıt ~ 
ı... emrin )'&1nm laartelye ...... 
n tvatmdllı lmsa ecllbDll oldnla
llll " nlma ,,_.... 

Mı fm 
'beyan etmlft,tr. 

Amda Jwleb• Mmetl ""' 
ltllf .......... l)enbtı1ra hltt-
metladill - btlo nota ......... 

Dudmaab elaDlil .e.:M • 
mlttb' Jd: 
.... .... ..,....._ dair 

olu ba taHmat, flplae "* Jd n.. 
nfmaı4ca harici~ n~ taratrn
dan !et>• aıtmda .,nndeTDmllJtir. 
Bundan dolayı ~~endi 9Uife81-
nln burada kalmak otdulu bnaa
yatnt\bn gaydler cmföyp f&y 111 
tmded!r. 

İngiliz tayyareleri
nin baskını 

(Btlf tarafl ı fnolde) 

GflıedeA -- 'bombarchmlza .. ~ 
riDe meuup Bleobelm ta1)'U'elerl ~ 
19kkfllleri, Borkwn a4umJ pft1 av
ı~. Bom1ıardmıaa tananıe. 
r1 Boram ıı.rtll49 sOrQDdQtll za· 
JDUL. adad.tkl Jaf1a1arda deD1z tayya· 
reı.t tlıldade tam bir 9tlkQa latıkQm 

~ Ada mOdatUeriola ~ 
tanueleı1DlD &da 8MrlDde bulUDdu 
IUndaD taeemı719 p.aı oJduklan-. 
rlll auı.t.ta 1~ lnJWs t&J• 
yareıers, damlan Ja1ayacak derecede 
algalc&llA atmllflU', biç blr mubaı.fet· 

lıe lrUP....,•••tar ft blUUD bomba· 
1anm ta• labetıe •tnuflaı'dU'. Bası 
1llDa&ar •mamt,yle taıırtp ed1Jnı!f, INn 
l&l'ID aba u..ıan. lsellnNı v. bir 
- ...... lımalar alnlft ttmde llU'a
lqbını.tw, B:lflalar lwtM ,apıl&1l aJ. 
eütaa hloumda, blr ta,,.,.uıa bU
tllD bombalamun b!Jlalar llAriDd• ııı · 
fll&lı ettilf FJıilllllU1tıır. Aakwler, 
~ llOIUfık aıkmtflar, fakat 
lılr .....,. Udelp vakit bulamadaıı 
bir 00. ............ ...,,.,... bu ..... 

............. p&b )'apmlf " bir ~ 
•tndlo aodU flddeW aı.t blr tok 
tıeae«atı mualp obDufıw. 

llteu aGteUlp, apı 'bolqı.rdlman 
tanveel, nlataD OIVumda demJrll 
.... '°'Pli bGoumllotuaa bUGum •tmlt 
• ldeulÜOtuıua mtlrettebatl aıtıraa
,m ....... MICUlmQf&ur. 
u... ,.._.kte om IDot&ill ... 

etmNI ihtimali vardır. Befltat 
cotna ftllıeU MulW ....... 
- 111 bir.,.. Al* llldrWn 
..,, ...... BeJandm .... lln 
leni ..... Wd9-eldıe lıtL ila-
ma& Belpdm-ft ..... Cim --
ltl tı. 01lmp ...... MIR k oe.-
?878 ..... ola Mrtael .... 

• ~ ....... llıeffn
de ~ bir deilllrHlr Yaplll,YMÜ • 
tır. 

Bardiyumı ~ eter cJolru 
W., uauunlyet itiıbarile mQteba
a.ıarm taJımlnlndeıı daha oabuk 
vuku buJmuttur. Bardiya, haftduı 
deDllıden ve kandan yapılaa. Pl
dctli b.l:r hllcumduı. 110nra G idul
Uııwıda renenl Vavel kuvve~ 
nJn eline dilşnUttft. Burur Mmr 
hudut mmt&kumda eon elıemml,. 
yetil ıaoktadır. O uman ltaıp.nJ~ 
rm ufrndrğı zayiat ölfl, yaralı v• 
esir olarak 4:6 bini bulmıwtu. El
de edilen pn.ı.aıetler de blyWt bir 
yek6na beIJI oıu,orda. Bu ayı. 
atm ebemmiyetl, Budiya Umam. 
nm alnmıaaldan m)'M!e, Trablue.
tül lta17aa lmneUerlaiıa iDJQda. 
mında Amil olmuştur • 

İngiliz geneDmrmaynun -.n bo 
yunca İtalyan - Almaıı n bıJıau. 
ıa Almazı tu)'f1dnl durdurma.k için 
ne libl tedblrler aldığı meohul bu
lunmakla beraber bir müdafaa hat 
tnıııı Sldibarani Onlerlndt ft bel
ki de biru daha sarpta teme edJ.
ıecefl muhakıc..tdrr. 

Kahire, 18 ( A.A.) - IU)yt.er 
ajansı bildiriyor: 

lyi malhıat alan mahtlllerde 
beyan olunduPM f&"e, bir diJl. 
.man zırhlı kolu T~ etratm. 
da dotaoarak dUn Bardt8)'1 itl8l 
etmiftir. BardiaYI daha eYWldlll 
lngilfs krtalan ta.h iye emu.Ieır
cli. )(uharebelef Mllır hududun. 
da klfn bir liman oWı Solhan 
civarmda devam etmektedir. 
Sollumdan 120 Jdkımetre p.rpt.e 
bulunan Tobnıkda 4a muharebe 
ler olmaktalır. 

BudaPettede latlık 

At eti 
.Japon lw'fa,.. IWllft Katauokuma la&ntt .....,.. ......_ Allnan..,._daa laarekettnde lataayODda )'ada mlDea ftb'Glllll -*tallw ...... 

9ta1la. lılalotof, .A.lmaa btl)'UI elQLlıl Jlllletla "*- .... ...... ......... 
Ton l!lelnı'e'barf ne dltv ti m palrt reçtucoe ııuneu cı. aaa ı _... 

,.... ........... ~ ... Sarfiyah IOft ailnlercle 
pek fada artmq 

"9l•tlertıd IUllllm...olarl -- 1111- ........ -- ....... ~ 
~Jardlr. .eaona nakleden amuı. ·~ 

- ..... - &tef ... lfbr. ım..u.-
bat JıDcumdaD dönen.. llol'kum"UD ..... * ~ lıadar JÜUelell 
bir dlöm8D INlum a. klplı oldutaa 
....... Wr. Atltdtl llava 4aft batar-

Jlllm, ... k tilluDID ~ -
_. llnnm lıWUd• ft bQtQa ~ 

Alman-Yugoslav 
harbi 
(Btı:1 tarah 1 inciOe) 

Bllclapefte, 11 (.t..A.) - Oft: 
Haıbf7e nesaretbıln bir emrine naıo 

zar&IL, 11 Japad&D 60 1atma kadar 
hiç bir Kaoar •tandap. h111111&1 bir 
mUsaade olmadan Kacarlııtanı terke. 
de~ektir. Bu memnuiyet. bto bir 
lf kaydı gkeWmekslzin ıe )'almdaıı 
eo 7&flD& kadar Jradmıara c1a fUlll· 
dil'. 

8IBP TAYYABJ:liERt l!mmOmDI 
BOlllLUADI 

Bllllapepe, 11 (A.A.) - Ba.n. -ıa
dafaa JmmandanlJtmm U Mlan ta
rlhll tebllll: 

Sırp keflt tanareıert bllttbl gUn 
tekmil cenup hududu boJ'mlca taaH
yette bu UDmUflardlr. l!!lzesed mmta-
kasmda bir çok Sırp bombardmum 
tayyanıel bombalar atlmfbr. Bnt.ol • 
Blenhelm tlp!.nde bir Sırp bombal'd.
man tanaruı TWıa ct'l&l'llldald bir 
nahl,.e dahlHDe mecbur! lnlf 1&PDUr 
br. Bu tayyaren1D mGrettebatt teYlıU 
edllml§tlr. 
Cumarteıd gQD1l cenubi JılaeılriataD. 

da Smged De Peee'de .. dlter bam 
lm.9abalarda bava tehltkeıd lpretl .,._ 

rtlmlf tir. 

Lonclr&, IS (A.A.) - SalW
yetli asker! mahfillerde Yugo8lav
ya vaziyeti biraz daha emniyet ve
rici teWcti edflmettedfr. 

Londraya gelen emin babeı1ere 
g&re. bu Babııh Mat T de ebnall 
garbt Yugmlavyada vasiyet mtlp
bemdt Bolgrattan 3() kilometre ka
dar meeafede bulunan Topolo Jr&. 
ythıde Alına1l zrr!ıh tuvwıtlerile 
karşrfaşılım!lt!r. Bu k5y •dl mtln 
fertt bir nslyette bulamnattacbr. 
Knıcujevae ve Krusevac mmtak&-
111md& Yugoslavlar p fyl daymır.. 
yoriar •e PralrupUjl'yt geri 6\mıt-
lardrr, 

Cenubt Snbhf:enda AJma•• 
Stıha Reak'a bdar tardecUlndller
clir. YQI081av latalarr Pn«t Kaca-
ıük 6-rlDe ytlrilyadar, Alman nd 
)Wallun general ltmııriQ tan.flD. 
dan nıbtMll hareket-etmıelerl l;la 
Y...,.ıav Jromutula.rıııa ea'1r ... 
riJmit oldaiama bDdirmittir. Bu 
k~tanıarm W.yle banket ettik
leri ve 1ııan1uSan budanma vul· 
felerini lYl yaparak dağ ~-

rmda k&bıwDlnGt. ~ -
laerJıyor. 

.A.µıAN: '1'IDBLtm 
'Brin, 111 ( A.~.J - Al :lan 

orduları hvJJmma.ndanlrlnım 13 
nisan tebUtl: 

G«ıeral Von Kleitst1n kaman. haUıad9 ~ 
da8ı a1tmdaJd Alman latala.n lldllerdlr. febrlD 
cerıuptan ge1eftlt bu llbalı -er_ bıUdertne 
kenden Sırp ~ merimıli balk ar...- ,. 
olan BeJgrad bJelfne ıt!'mlller- yara1uamıp-. • 
dlr. Daha 12 nf8m ~ llOD. nlDJfbr. Pin 
ra A1ma.u S. & tftmenlne men • maabtaUt ...,. ... 
sup kttçilk '* mtıfrerr.e eimaldm iDii. fakat ...,. 
ıhareket!e Tunayı geçım.if ve BeJg maDIJfUr. ~ 
rada girerek Alman elçiliifne bambalar a~ 
Alınan be.yrafım çe1rııdft:l. 

Liublfyana hnmtlm.m tat!dri 
oe~ içincle Alman kmım 
Llubliyana felırlDl IMtl etaıil -
lerdir. A1maıı kıtalaJ'I detplf e-
dil• plAa ~ Z8INP 
mmtakasında ileri yilıilyüelerine 
devam etmJşterdir. Karlovcl el. 
varında Alman kJtalan ıtalyan 
krtalarile birleemJeldJr. 

Şimdiye kadar alman büer • 
lere göre Zagrp cfvaııım alman 
eeirlerin adedi imi ord\t komu -
t&nı o~ ilzere 22 gaıenJ. 800 
subay, '9e 12 bin Mt8nlfr. Bun • 
dan baeka JataabmJz ......... 
100 top, 10 tayyare, bir p oep. 
hane ve mahrukat depolan w 
henüz mf:Jttan teııtit edDemfJlll 
piyade allthlan ve harp ...... 
mesiele~. 

Macar lata1ari Dlije1da flma. 
llq.de ve keza Tuna ile ın.et. L 
raamda dfttmanm lmılut iatA -
klmlarsıı ~. 1leri Jtl )'etle ııtıcwa 
rDyQelertne de9ain ~. betl'!r vaki obDdf 

)[!~.!':2.f:~*--
muka'NDetl lankbktuı 80lll'a L ,. lllUDI 
lerf hareketi d9ftlll etmektedir. 'MmJlfV, 

DOn de Alrun lıM'& lnnvetleri at-' ... 
cemDı l8rkf l8lıumda an,, he. çok ,.,.. olaD ~~ 
cWlerlm bGytlk bir muvaff&JD. 1er1a teôltl Dl1IP""'. 

,etle tul'llllda ..... ~. 11111 ..... 
Aın1&D ta)'Ya!Wi Boeül... releri Pire umaııı 
le1rfe ta)yare ~ • mltwtdlt 
4tlıpmın tayyanet tahrip et.mit
lerdir. BeJgra4 DIJlltatMmda 
maı...,. Dakliye tnalerl bomlba.. 
Jarla taJarip ediı1ımit 'V9 yOrüy:Af 
beJiıldtki 4iilm- kıta&U1 dalı.
tıhg .... 

11-12 Dilan .... AJman &tL. 
ftl ~ lllemia limanı 
- ... ymptıkJan bir taarrus • &MN, 1.1 (ı 
ela dftlsnemn 4000 tıamıatoıuk bir Y~ 
t10U'et pmi.ml Wttm c'rr Ye "f'8tleri an 
cliPr' ~ ~~-........ fft m111tüıl~:l'iıi 
1ar ilat.t ettılnili-cur. P-.. larile ve ftftı .... """: 

Jkbuob ~ l&llllhıd o1anJr mtttıa. nm 1anwtl lıllllftıldlıt ..._ cı1anca 
iddlt dlıf91ar ltalta ft XolcMftm 111- B1J111 Brt..,._ da'99 ,.. .... .. .-...~t.. 'balM& ............ hl o •f'ı • 
ti da ~t etlnlltl•· - - - • ...... 

... atlltlııla&ta ..... ...,.... .... ..... 

.......... ıa (A.A.) - ~ 
radyolu. BudaPeftede bt17Qk bir p. 
dal mlıddelv Jutııaı ı.tlamıl eJdafu· 
DU lıüdlnnektedlr. DlkMnle'A\ 1 • 
ntınde .vasıeroe lı:lfl D6bet Wd•ek· 
tedlr. RadJo. bu .. gQaıerde at eti 
~ mGhllD m•kt.- utllul 
cıldalWlll • .,. ........ 

...... depolan. Wr tatarlka ........ ~ 
ve Wr 4lelirmfın ııllı lr Wr tan 211 ~ 
da ._..,.,.. w B1ll'liclm lar taıddt' 

=llllll'lll'*111ııı1ı1•' .. s ••yt....- eb"9 eıa' • 
-- SsJAr J!O\ta\ 



' - YASn ıt !118.ur tMl 

~::~. ne!k~z:n~~:.:~! Dünkü milli küme maçlarında 
~~ ~:m~-: .-:; Beşildaş-Fenerbalıçe 1-1 berabere, Galatasaray 
~ ~~TBapL lstanbulspoıa 1-3 galip geldi · 

bir~ lgin kal ra benim için bir nimet olac&ktL llllll kUme maçıarma dilıı C• 
1'lç oiırıaı.aa rrp- Fakat Jojo w etmedi. Bmi ret •ıdın"& devam edllmit. Fe. 

ibtiyar '1 ... ~= giıcendirmekteıı oekindL Zavallı nerbahge Betiktq1a. Gal&tala. 
Sfa k:.J;;;; Jojo! Ben hayatmıda, kadın er- ray ı.t•""'1J8p«>l'la Im11la11"1f • 

.._.,_- ı.-! __ 1..Jlyle kek. birçok imandan para almJI. tir. Selda bin kadar bir aeyircl 
.,... ...:uıın uu tını. Bunların adına 6clıştt den• :..tınde yan eden bu u..a ~ ~Şbn~ diğl için hiç de uıaıııııamlfllm j;ı..ıar::: ı.e,.caıılı oım':.. G~ 
~· bir ad-~~; Şimdi bu aıkılpnlığa ne lUzum lataııaraY ı.ta.Pbu18Poru 3-1 n.ır.ı. a.n:ı. ''ardı? · 'D-tw... F llı..:'~Yl_e dinliye- Jojonun bu meeele (17.enne tek• majlAp etmil. ~-- • ener :.-ıınıt bır utan,. . baboe de ı-ı berabere kalmıe-

an-.1_ • •• :ı ••• ,,,_ rar dönmeai, gönlllmtl almak ı. tardır. MaçlanD tafallltı aıraaile 
~uu ......_ çin yeni bir cltlifte bulunması ~ur: 

~ecırı- Umidiyle bir hayli sustum ve G .S. 3 • Jatanbal.por l 
~ ıne,ııur hi- ~:J~ Fakat Jojo JSrar et- GUnUn ilk maçı Ga.lataaarayla 

bJr "k::! dedim. öğleye doğnı baflıyan bir fst;anbulspor araeındaydı. Ha • 
~ Yakala- yağmur birdenbire mvvetıenmif, kem BWendin idare ettiği bu 
~ beline doluya çevirmifti. Jojo ile bit maça takrmlar ~ kad • . 
llltl...__ taebya. ajacm altına aıtJndık. Butada ı olarla iftlr8k etmiflerdir: \...: ı;;-'P Um· da ıslanıyorduk. Fakat hiç ol· Galatasaray: Osman - Faruk. /8'anbulapor' • Galtaaart1tı ........ bir gllrialJf 

l:fda ~r mu.sa dolu taneleriyle bqDDız. AdnaD • M~-..~nv~li Halil • 
•biç ın...'.; ıllı gödlmibı ~ Sal-tin. Muo...a. m, F4- ti. Şimdi, Gala'- forved1 - - - - -1lir a.tunitlk bula.ken- Çllıı.kil bu taneler 1Jam.n cevis fak, lıl. Ali. dört ki§fyle OJILU.JOr. Krrk iklncl llllllf1ll'J'.&fı K AB - Y--. .... büyilklilğilnde dlJIİlıol'd1L Jojo taıanbulspor: Nevzat • Hayri. dakikada 1stanbu1spor Galata - .. - ..,.., ..... Wqsl - lllld. 

aİlb ile din· g6lı: gllrUltllsODcleıı de korlnıJOr- Sefer Jluzaffer, Ta:rık. CeW • ııaray ka1eııine lDdi. Cilıat ııtt - ...., - -· IWdtı. Tabii du. Her patla)'Jfta ~ ka· l4dlrw.'i!!:!t SWeymaD. Cihat. Ka. oektf. Omnan yere kapanarak 0yuaa Beflktqm .b0cmnl1'e 1ı11p 
...f.

1

• "ti pıyor, bqmJ deWıkul1I sii>l ete. rtadan topu tuttu ve elinden kaçırdı. landı ı.e de J'enerWer 'IUl:~ı kedi 
' a.aıı ı · linin altına .ak1ıyordu. Oyun& GalataasaraYDl o Topu ikinci defa tutma.la ~ • leblerfne cevtrdller. renerWer tımtdba 

b

Sonrl.lr koy. K · odo .. .-. ..,...... • inki~.;.f eden bir alaDile baılan. §J?'ken SWeyman -ttaerek ta • fevkinde bir .,,_ ~ __ , __ 1ııaı::-ı mendile - azım '~ .,.,.,_ • dı. Daha ilk __ , ___ •.-.~~uı ka- .,- --1:."!' """1v manda atac albııa. dm'mak el& .. - -- tanbuhıponın ilk golilııll attı. Az ..... Dakika ..... K. - -
)ı,._ ı.ır1ca-C:,ı:,ı;; • iJi detlJmta. dolnı maT leeiDİ .aran GalatuarllY lehine oonra el& dene 2-1 aaıa--.. ""' pu - •- - "" -

.. oe,u-=.,_,. - Ma.ı.m ki ı.opa ti1r1i1 ,..,.. bir penaltı olda iM. de Jıalıcm ym galeboaile _. erdi. ..... sıttı. ııı. m ... - -
........_..... ·'""'-"V .. awv -nnı ._,_a_ .M.'· vermedi. Top M. Alinin ayağm.. lıdNCl DEVRE: ldalll bir Jl&.lır'•'19tl altmcla - o-
-sru efile~k· _,,_ lll.UUW& .,.,..... da, .. nt ....ır+•. K .. ı .... ; topu k• .... ı. .,_ı_ .-...--. Ben yağmwdın mlanm•YI s- '!Fn... ~ -• .uwıci devreye btanbulsporml ,_. ,..,.. ,..,.. hlll'*h h~ 

eti- - ladı fakat tutımedı, Geri gelen .... .u..... ı· _,.ı....# _.._ bir - '-"- la dlftlB ... --- _.,._ 

..... -.. fraılcla4ı, tercih edeeeğim. ~-.. ·~~- --~ b. -·ıı ---- - ......... - - On -~- Sour- - Sen hlliroiJı. topu .,............ w ır ... e baflalldı. .Alıalıiıııle her iki ta • - ...-- Wr '"'" .._ 
...... _~yon Jorjet. daima ete«t balmcl&o kaleye yolJadL Gol! .. dakika ı. raf el& yilı.cle ,UZ ao1 olacak bL - ..- - iki......, 

... ıeiııi gtirebi. yolun üstl!ııe çıktL Bu goJİİll a1ıalıiaıle :.0-1- m" fıreat laıçınlılar. AJtmcı ,ı.,. - - "" ... .... -
_ Dlkk:ıt et, otomobUlere sporlular. Ga•ıtır&n.J kıleeine kikada. Etfak topu ldlrdll, Sa • ımıer1ae pam lılUbl ıuaaan malrfeo 

çineninbı, diye ~ ffeDl tııdi iae de; Galatasar&Y tekrar ilme verdi. Salim topu Elfaia cltJorlar. 

b 
k _,..... anı. oywıu :Jatanbulçor •buma i:ı. _.irdJkten eonra daha mlluit Otmmaa d&Jdlrada, BelOrtaf 1eldDe 

u tUrlft &:.ha ço ~ca tikal ettirdi. a-ır Genç kadmm ipek çoriplı ba. ...... 1.1ka .-..ı.. Top ~_. ... w. _ bir vaziyete gireli ve F.ifaktan JrorMr -..r.a ,.ıanıarmcta 111r frlldll 
caklan ti jartiyelerine kadar U&A& .,_ ..--- aldılı pası kalenin yakın1arm • o1-111 111 dl ~ baDdlıa Mt-
JSlaıımJ§tl. Geçen otomobillerde- Kalenin öııl brJIU.. BofaktBn dan awta attı. Bu tehlikeden fadl eılwıdDlr. 
ki yolcular bu yan çıpİM kadı· iyi bir pas alan Salim Gala~- kurtulan tatanbuJapqrlular ni8- llefaktafldar Jaftlf ,.ftf acrlmlla 
na bakıp gtUOtUyorlardı· Jor. rayın ikinci gölbtl de eol savı- bl bir blkimiyet teBii ettiler. ••diler. Otus JeCUDd dakikada 

Jet de gWUyor, hem de gillmek· yeden attı. Bu ~l l~~poru On dördUncU dakikada C'ihat Hakla IOldaD ıeıen topu aıkı bir tot· 
ten katt1ıvordu. O aralık otomo- ca.nlandirdJ. Şımdı hücumlar Jle 1sn t toır.?: beraber kaleye le ble19 bavale ettL Top kale dlrek
blll..nı-" Wtı _.. _.... ._.,.:r l\&fa· pı;JitfY...-AR--- ..,.._.Al't•ll-1W.aı~ 
Jnrk ıı., ~ ....,-~ ~ ~ ,..... Cllıd ._ ~ .. - .... - - -
mm eWiim bir adam a11D1 .-- ~·~--:-:::.1 d Şimdi' brtarmaia caJılırlıen kalenin L eobıkm r..wer •••ltlJa .._ 
du. ~ Jerjetin bacÜ • aç1Jm ... m.ı dar· OD• nt\ karlltı- Oyuncular biribirinl oWaW' ....... lakla lda 1ılr .... 
larm4at topuklarmdan tl m yu. lal' daba ajD' ~·. laıa. yemege bafladılar. Neticede Oa- nn fitil De atıara taktı (el. •·> 
muplt yerleriDO ıı..ıar bir 1aıç; bulopor foiVedlDiD ıııla tır hD • .._ hu ış ()mıan!n lıaflf. ....,. --·- & .,_ 
defa ind" · ~ ~ eumu.nu Galat.U&5Y m*~ çe eakatıanmaaile atlattı. iki da- ..... bir ,.. Y9l'dL N&IPI aYUta ıt-
mrrı:.~~p !l&ltı sDçlllkle bertal'lf ~ kikalık bir tevakkuftan eonra e>- derk• P ıtlMl bir cevh'llle toııa 

_ ~mı madam. dedi, • Bu tehlikeli v.ulyetbm ww-a yuna ~ baflıamaz Galata. N.,...,. G8'llrd1. Ntıul de beraller-
rabam emriJü1ıe hamdır· Galaıaaara1• ı.tanl>ull&M>r kale. uraylılar tıtaııbulapor kak!elM Uk goumt durdutmadul ıttı. .As..., 

Join ..ntAft, (ıngirdedl. ld!'I alae indi·~ arada ı.tanbulspor indiler ve Salimin ayaifie on ee. ra da dnn ll-1) beraberllllle 

etekil~~g iDdlrJlliye ltımm aleybiJM! ~ ~tı ~ olduyaa kimci dakikada tlçtlneli golleri- blt.tL 
g6rmed • el& _... ıieaaltı pbl lıate ni de kazandılar. Şimdi her ild ..... .,. -· 

Be en;,.- .ıe«tJlm ld ae4L -u el& vermedi.~. tarof el& - OJIUIJOf• Oyun - - - - .., v;-bqi~e heni lpret etti.. ıuıar ..nıtğe bqladıJar. Bir t&. - lılr hal almala 1ıqladı. - - .... _,,.. .... 

H rif 
""- dik .... ,_ L.- '-"- •..s..ı raftan Tank. Sallhattlne favul Her iki tarafm da yaptı~ akın. ludı. Her IJd tarar da ~u elde 

e uı:ıDB 0~ ua.aw• ...... -·w"1r""- di.ı;... taraftan ela Se- a• etmeJE ...... eula ımacak 111r - oııııadJlmıı J&""°~ ..!'.::. •• dl. 8 ,,_ lılr ı.r mk ııık ıo.wı ile ı...m:ror. - - -· .... ıuıJaırı..ırta ~: ,or -%~,..:-..., -· Nihayet c)wJrilııılar ~ 1ıııll.. - - ....,.. .....,. 
kata. - )(X....•ij de -1.eln, cSeclf. Aft- Alelll.•• ••Y=~.::;"-,:"t._bfr_,;':_ telf 40leD JltaQ s-ı Qalat;uara.. Cok tebllllell olu)'or. Albllcl dlJdJced9 uaı s- EıJfak Uç, UU&. _IAIU&& _.. galebesil erdi 9e111rta1 1eb1De oJu trlldld Balda 

~~ .. ~~-1.1---'en 1lelP8D daviclen llOfU'8 tekrar oyuna gir. ym e IOD& • oektL Top_..... lltDHn anta 
""- ~- ~~ Birinci dnNDill IOllU J8k F.bahçe 1 • Betildaı 1 sıw. 

araba.ya atJac1dr.1oio W.:!tC: ~ halde her ~ taraf \:~ llefllCtaf 11111111 1ı1r 1111rlırd19t u. 
nmaOtomotobil~in ·,.~~':.re klJlo kati blmmiYll ...... edemedi· CJIDllD UdMl .... l'eMı1llboe De em. OD _... delrlhdı Bıkkmm 'lı...-.- tuJıafi aaıaıaurayldaı" zaman zaman Befllltat arumd& dl. Balı• 8ualb 11u1rt111P kalıl llllUDdl ....,_ tıaü-
tonlar vardı. AdaJDID ,. butııana da ı.tanbu1IPOI' DuraDIDJUD idin ewıt ba ~ ı.. tıtı yl8dl ,as ıoDtUc ~ '8Nf 
komlayoncusu olaca~ tahmin aflı' bldan akınlar da c;ok kmllU aplıda1d bdrcılarla lftlr&lr .. ,_ lllr Wl'Ull& ... etti. 

ettim. Zaten blrU .,nra bu tlh-1 :rıUJOrdu. Kırk birinci etuw: Daldka oa Jedl, .......... ara 
~~mi~~ oklulu da ml1· dakikada~ u evvel aakatlan • nHJllWIÇlll: ca.at - r.e,.eı. erbn lrumldllı 1roner •tlflanDdUI 
\&Alla Ç&&w. (~ """' DUi olan ıı"":'ustaı:"::':'_•_o_yunu_:-_terket-___ IAlllll __ -_o_-_' _..., __ l"lkn& __ -_a. __ .. _utadl __ ... _JQedl. ______ _ 

("Ej[Hi~liiJO Hayret~ seza· · 
U 

...ı_ .. _ odun ... ___ .. , ren- Jle} bir .ocudu oJduiuDD memnn- - ,Ah.. Şey .. tmttnı. Hayır. Sil 1dU1e m dltinln karlpnaam. 
• zıecua.u:; ~ -w nlvetle g6rdtı. hayır: ben böyle istiyorum. dan dolmut mf18 ~ar ara-

gmde bir manton vaıw· .a.•ı-- 'Hayalinde ,_,an ~ - )Jayret c:ot saJlmn Be - anıda tenuur nllmuwi bir bu. 
i~~ bir baca~-~tr d~..! ııa~n bile erifemediii vtıcu~ ni eevmiyor, ietemlyoraun. ko- run... 
gtbi vilcudunu ıuvu-cu- ı-- lu 1lu im. elbette gOlılldi. . llllfUl'kell dikkat ediyorum. yL Saa: 
yordu. . __ ı. on Vakit atpmdı. Her ~Y bir ztınU ya çeviriyor, ya kapallyOr- - A... demektm kendini ala· 

• Sezanın bunlar ...n ~·ocluD ilham perde9l altına gillamlye IQDf macb. 
bir santim f:oP~u, ytneiDlel' U... :toyulmUitlL Yine tatlı bir iç çekiı- l'akat Dl çare, gbel. mlAp nll-

~:"' ~ :"ıuıı- Jıl1 • :r ~ reııkll - = =. ı::;::m...i, 1ıeır ==-- llkır 
.. rUnmtlt Oelft 11tımunell maJr... tolu ı• bir baeldan. .adlen cim llkbYomm T Duman renkli mantolu Hayret 

lara g6zleri takıJnnıtı: ki· d~n gibi ıavntarak yi1ri1yen _ Ytıslimll görmeyi btG bu damın renkli ttllle yilsllntl 6rte-
- Hay Allah ~ gUse1 lıeCalıb - oalmld•• ........ ıatemenıillinl! ........ glln Soayl claİ1'elİlldm sa etek modasını _ ,.._ ... _ 1 Senin 1• .. 1 ..... u.-.- abJor. herkesin takdirklr nuar. 

dedi. - Sim bir kelime 1115~ ~ ,.... ,.._..,,... lan md 
Gözleri ba .,.;mu ft ııUJOI mtımdr eder mietı.id keli.,. rum da.. ....;..~n """ ~-

mılmatıelara ballı bir middet rini ftmldadı. Oruml artık 1.11-ı-- '·-yllrUdtı. 
Hayret bllttın zıe1d.mm kullan- uaua&lf1U& -

Ona bir arbdafl ftktiJ!e: ~ y~k- dl. Nik&lı memurunun önünden 
_ ~ı---... .__ ... __ "" -=1. - Sis dlmJallDl en gbe1 b· kalkmcaya kadar Sezaya ybllnl 

.1:1v _A09_ ~~ - 4mlRll... tam•mtyle g&ıtermemfye muvaf 
olm&BIDI lstiyonUD! tuY• Ser.anın bir tUr ahengiyle elSy. fak oldu. • 

SBVKB'l' BILOIBBL 

o 
Deminpor 1 - G.birliii O 
Harbiye 1 • Maakeapor ı 

A11U.. U (BUIUIC) _ Buglln 
19 lılayıs stadyumunda milU Jel. 
m8 maçlarma l"'....-...1 ....... iııoH.lll 

Mitebir Demi~~ 
tdmanyurdu • Kukespar mat 
larile deYam •clilmletır. • 

ilk karldalma Genglerblrlfti 
ile F.akitebir Deminpor lll'8am. 
da olmut ve Demirsporlular ._ 
karşılqmayı 1-0 kaıanmlflar. .... 
ı-ı ~bltndt .. 

RarblJ9 tdman,yurdu • Mut.. 
~ .. ~ gi1ntln en Jle. 
.;r- magı olmqt\ir. 

Albnordu 2 • Alta~ ı 
laııdr,U(Bunel)-Buila 

AJuncak ph .. mda milli kllme 
maç1ar1n& bmir . 
bmir lkinciai ara:::ı~ 
kaqılafmalarla devam ectilmlf 
ve kalabalık bir meraklı yıpU: 
nm takip ettifl maç 2-1 Alta. 
nordunun lehine neti~ 

Oyun her iki devrede de .,.; 
blr tnıpo altında ve ııevkais l!r 
eekil~e cereyan etmiftir. 

Blrincl devrede ı-ı ..... 
bitmipe de, ikinci devrede Ala. 
nordu 15 inci d•lrikada )'8.ptılı 
bir golle 2-1 galip olarak • 
hadan aynlmlftır. • 

--0--

Adana aerbeat aiiret 
birincilikleri 

Adaılo, U ( A.A.) - ~ 
'l'U!'kiye eerbest ıf1re1 blrbıcDDr. 
lenne saat 12 den itlb&Nn eelıtr 
ıtadyomunda devam edildi ve 
neticeler aaat 18,30 da &lmcll. 

Takim tun.itinde 13 puvuala 
Ankara birinci, 12 puvanla tatma 
bul ikinci, IS puvanla Jr4e pupa 
UçUncll, • puvanla Kocaeli pu. 
bu dGrdllncll, 3 puvanla Ka,..ı 
grupu betincl olmuetur. 

--0--

. Maraton haaalılı 
mümbalcan 

llaJl9 ıyı lçlllde Bunada ,.,... ... 
olan Ttlrldıe Karat.mı blrtncUOdmtlll 
hamlık olmak tblere dibi .......... 
atedmdaD Bo9t&DCIYa kadar plp 
plme b1r deneme ,.pdnılttlr. ~ 
neticeler pl&rdır: 

1 - K08t&Dtlll t6 88, 1, 
t - Ali Karadumen te.18,1 (o_. 

al&,mda Er)' 
1 - Hakkı JCrte '1.M.' <Tanare 

tabw'undan er). 
UlltiM.1 PUVAN TA8ND'INma 
1 - Baydsrpqa 86 a)'I. 

ı - l'enerbabce IO •JL 
1 - Kuleli 19 •JL 

\ 

muştu. Jedlfi bu • aiıerine mu)ıatablll- NiWı kJydcb.. Otamobilde Sr 
o bu euale terecldtlt ctmeı!Ml: da tattı" Qeldel geraı& ve: •yalvardı: ~ Gbel bacülL· demittL _ Rica...,_ - Artık Mnc!Or Jblllltl baDa. 
Bunu Jıabrl~: &llÖ • • • ~ l'l mendilt- BaJ'Cli pulum. 

..,_ .,. ı.tlkW BaJdSlllllSI eldell 

ele dıtnedecek çocuJctur. Yurtta JU
dmla 1811btl9 dollll puldln ..... 
JUP yqatenk ~- .,.. ...... 
• için Oocak Jlllllpme ıaarummw 
~~ 

.. --·---~ lleldllıl 

blikWerek. eamiiarak 91sl11erek Ba--+iWI _._,_._._ mdilell 
.. n...nyen -..'- .. n-nn =-kh kr - Rica edelim! ., ... _ .. a---~ ;,.-.. -r• ~- - - oımu eialm- Tll'lll yine oldutu anlqdıyorclu. 
m ~en geçirdi. · ...w-wuns. ÇUnkU yamyassı. ortall c;61d1k 

Odun dumam ftDll mantolG bu vakıt •---= ucu -•"'11'1 kıvrılmıl _,.biçim· 
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Birinci sınıf köşesi: 

I 

Anııe masallarından: 

Büyük annenhı bahçesinde her 
tatlı sesile gilllel' arasında şarkı 

söyliyen bUlbülUn konseriydi. 
Bahçede hiçbir ses olmadığı za. 

mantar o, ş::ı.rkı söyJE>.meğe başlar, 
bilyük anne gözleri açık bu şarkı
lan dinlerdi. Bunlar ona kuşlar, 
çiçekler , bahar. bütün güzel şeyleri 
anlatır gibi gelirdi. 

Cem, he'r zaman bülbUlün çok 
güzel masallar söylediğini bilirdi. 

Büyük anne bütUn güzel masal
larmı geceleri blilbülden öğreni -
yor. ona söylUyordu. Eğer bir ge
cecik uyanık kala.bilse onu belki 
Cem de duyabilirdi. Fakat geceya. 
nsmda gözkapııklarmı açık tutmPJt 
Cem1n elinden gelmiyordu. Bazı 
aal:ıelılan bUlbUIU dinliyor, onun 
güzel sesini tanıdığı kuşların hep
sinden güzel buluyordu. Ne küc;Uk 
serçe, ne canba.z saka kuşu, ne kır
langıç hiçbiri bu kadar güzel öt -
JQllvordu. 

BOJbUJ böylece birçok geceler 
bUyük annenin bahçesinde konser. 
ler verdi, fakat blr gece artık öt
mez o!muştu , büyük anne bütün 
gece onu bekledi. ertesi sabah Cem 
onun şarknJmı duymak için erken
den gözünü açtı, fakat bülbülün 
sesi voktu. B!l•Un bahr.edeki afaç 
lan arad,lar, fııkat yok. hicbiri kü
çük rni\?i 'llCI bUlbÜlil bul"mlVO't' -
lard1. BUvük anne "mutlak birisi 
ln\r,Uk kusu kafese koymuştur" de
di. 

Cem b ınu duyunca bUlbule acı
mab bıı.şh.nmıtı çünkü onun ağaç 
lardan birinde hir yuvası. yavrula
" oldu~urıu bllivorou. Q gün ak-
1&ma kn1ar küçük billbiilü konuşa
ra 'k ı?eçti. 

Ertesi sabah CPm gözlerini a -
çar a~az blilbülü aramak istedi
ğini bUvilk annes!ne söylemişti. 
Bilvllk anne cok lvi kıılpli b\r ka
dmdr. Cem kahvaltısını ettikten 
10nra bUvilk annesinin elini öptü, 
onu bahc-"e kamc;•na kı.da't' gPtirdi. 
Cem. ce'line o gün aldı~ parayı 
kovmuş, kuşu buldu~ Pvden bu -
n•mla satm alm11ın dl;.,··nüvordı.i. 

SokaklanndakJ btitiin e\·lerin 
kapısını ç'l.lrp '90ru ·ordu. 

- KaC sinizde bUlbill var mı? 
Bu sual bazılarını gilldürüyor. 

Fakat Cem yapacağı iyiliği dü11ü
nerek buna aldrnnryordu. Sonun
dald eve kadar sorarak gitti. Ni
hayet kilçUk evin kaprşmı çaldı. 

Buradan çıkan kilı:Uk bir kız Ce. 
min sual' ne ,rummsedl: 

"Burada billbill yok, fakat kn
fesimizde ild Pa.n-,m kanarya var, 
içeri gelip görür mlisilnilz?.,, diye 
çok nazik cevap verdi. 

Cem buna tcşeltkUr etti. Fakat 
girmedi, "TP.sekkür ederim. bir 
g{ln bU'\·ü1ı: annemle beraber geli
rim. Fakat bu<rtln acE>le gitmeli
yim. ÇUnkU kUcük l Ulbül kafeste 
ise drşanya bir an evvel çıkmak 
ister.,, diyerek avnldı. 

Sıra ile ka~·ki kapılan çalıp 

VAKVAKIN 

---

soruyordu. Bülbülü bulamıyacagın 

dan da korkuyol'du. Bu aralık pen
cerenin birinde küçük bir kutu gö
züne ilişti. İki tarafındaki teller
den yüzünü gösteren bir bülblil 
görünüyordu. 

Heml'n merdivenl<>ri çrklı, eo
kak kııpısmı ç~.ldı. Bü• ilk bir er
kek çocuk penc<'r yi açtı. 

Cem çocu 1!a yal\ anr gibi bir 
sesle 'stedi~ini anlatıyordu: 

"Kafesinizdcki bülbUI br•iik an
nemin bahçesinde öterdi. Onu ge
riye götürmek istiyordum yanım
da elli kuruş var, isters"niz daha 
çok getirırlm, bu bUlbülU bana sat 
maz mısınız?., 

Çocuk çeb't'es:nı çabııış "Hayır 

diyordu. Ben kuşumu satmak iste
miyorum.,, 

Bu cevaba Cem ş~ırmrştı. O, 
hiç d" böyl~blr cevap istememi!lti 
Artık bütün cesaretile söylemeğe 
bnşlamışt.1. "Fakat bu bülbül ser
best kalmalı: bter, siz kendiniz ka
feste kalmak ictter miydiniz? Bül
büllerin yeri bahçedir, kafes de
ğil ki .. O sızin malınız değildir . ., 

Çocuk kıı-:l::ı.nm de.ha ziyade ç:ıt
mı§. "ha\:di, büyük annenin yl'nı
na git, benim ' satılık bUlbUlüm 
yok., dh·e penceresini kapamıştı. 

Zavallı Cem göT.vaslannı wta· 
ra.k, eve oönilyo't'du. Eve gelir gel
mez, büyük annesine hP.psini an
latmağa, ağlama~a başladı: 

Büyük anne dP C<.>mle berr.ber 
aiHryor gibiydi. "Zavallı <'ocuğum, 
bövlc nRzik Ye İji kalnli olma~rnı 
bilmh·en çocuklar da vardrr. Ar
kada<Jle.rma, ku-,'e.ra muamele et
mesini bilmiven o z~vallı <'O""~ 
da acırım. Ne ise, ?.!lrar vok. H r 
şe>v ijililtle olur .. , di\·on:Iu. 

Böyle dUşiinUlürltC'n bahçe kanı
sr acrlmr<1t1. Bllvük bir c;<><'uk koı- ı· 
tuğunun altındaki kn.f Psle geliyor
du. Ceme yakl:ı.cıır ;va'!tl"!!lllaz ku
tuyu uznttı. "B•t ıfr,,hı b:ı.hr"'nizde 

MACERALARI: 

ILIEYLEK 
TAK .. TAK, TAK.. BU SESJ TANIDINIZ 

1\11? KAPI, PANCUR ÇALINMIYOR. BU SES 
UZUN GAGALI LEYLEaiN SESiDJR. GAGA
SINI BtRBiRINE ÇARPTIGI ZAMAN BOY. 
LE 5ES CIKARlR. KARSIKI EViN DAMIN
DA BtR~LEYLEK YUVA YAPTI. ONU GO
RUNCE ACABEYIM "BAHAR GELDi,, DEDi. 
ır .EYLEK BAHARIN MUJDECiSJDiR. 

SOı !BAHAR GELDiGi V AKIT TE YiNE 
!EM EiCETtl\1tZi TERKEDER. SICAK 

.. 1EIVILEKF:TLERE Gt DER. SOGUKT A YA· 
ŞAYJ-.l\1AZ. 

sız HiÇ BiR LEYLEK GORDUNUZ MU? 

öten bülbül olacak. Ge .. en gün yol
daki a~nçta tutmuştum. Fakat, 
6imd? onu nğlnr görmek islemiyo
rum. Şimdiye kadar kimsenin bül-

büle bu kadar haki
katlı olduğunu görme 
miştim, alınız." diyor
du. 

Cem hemen cebin
deki parayı çrknrdı. 
Fakat çocuk teşekkür 
bile istemrk0 izin ka
fesi bırakmış, gitm'ş
ti. Cem, "tıpkı vahan 
ammrn yaptığı gibi 
iyilik yaptı, çocuğun 
kalbi ne iyi imis dC'i!il 
:mi bUv•ik anne?" di
yordu. Hemen kaf PSi 
açma~a ba!lladılar. Tel 

ı lerdon yapılmış kU
ç!lk kapıyı acar BMnaz 
minimlni bülbUl dı a
PIY& mçladı Vı"! kU-

ÇÜk bir ok gibi havada yüksel
di, yükselki büyük anne Cc>mle be
raber onu BC\TE'dPrken hir rı"'nca 
konmuş, teşekkürle şarkı söylü
yordu. 

BütUn bııhc,.dekl kuı:ılar bayram 
yapıvor gibiydi, hepsi okuyorlar, 
riiz""nr yanraklan ba.hçeve serirnr. 
Fritfin bu bay't'am konserinde bill
bü11ln giiz<>I sesi bUtün arlrnda<1la
rmm F<>rkılen arasmda duvı.ılu-

Gi.11ıten'in Defterinden : 

Kövüm 
Sek!!Cn hanl'li k öyüm 
Hartadıt bir gördUt;Urn 
Şebirden bin kat g llzeL 
Burada hAyst gtlzel. 

Kurtlar, ku9lar burada 
Irmak, pmar burada 

~rln hali hep odur. 
l"•.m t.oz, kııım t.anıur. 

He r yer gUrllJtu dola .. 
N e rede köyle rin yola. 

Gün da~dan batar batmaz 
Çıkar hafll bir ayaz 

Uzakta n &fır a p 
(>n llt'ale rf yaklaşır 
!\felemele1' yWaıellr 
Sllrlller k öye gelir! 

Şf'hfrden bin kat gfizel 
Burada hayat güzel .. 

NAHiT NAFiZ 

yordu. 

Cem. "Büvilk ıtnn~. bak, biilbül 
ne kadar .sevinçli, bu kadar gilzel 
bir bahçeye tekrar döndliğU irin 
memnun olmalıdır değil mi?,. di
yordu. 

ilkbahar 
Yeşil yurda serpildi çiçekler battan başa, 

Yeniden hayat geldi, yaşa ilkbahar yafa. 

T abiat §en kollann arasında ayıldı, 

Meleyerek kuzular ovalara yayıldı. 

Ka lbimiz çoktanberi böyle bir nete be!der. 

Çiçekli bahçelerde uçuyor kelebekler. 

Kırlarda papatyalar, gelincikler açıldı, 

Ruhumuza bir sevinç, bir güzellik saçıldı. 

Baha n müjdeliyor artık gittiği. yere, 

Söğütlerin altından çağlayıp geçen dere. 

Her yerden yükseliyor kuşların gÜzel aesi, 

Sanki bahar rüzgarı b!ilbüllerin nefesi. 

Yeşil yurda serpildi çiçekler battan bata, 
Yeniden hayat geldi, yaşa ilkbahar ya§&. 

Muh!ttin Ertan 

• 'IJll"' Harp Okuluna havacı subay yetİştırı t., 
sivil liseden mezun olanların kafi 

kabul şartları. 
ı - Lise ol"'unluk lmtiha'lmı vermiş bulunmak. 
2 - Aldı,(Jcın mlzunlyct dlploruı.ıarındakl kanaat notu 

~urunak. ~wJ'I" 
3 - Olg"ı~luk d!plomıı. tsribınd n bir eer.cdt'll fazla 

bulwunak. 
• - Sağlık ı..'uru!llu p!loUu!ı: b!.2.metine mUsalt oıınsl'-
5 - Yaşlan en yukarı 21 olmuk. 

NOT: ~ 
BilA.hara h v rnunycnc hcyd.ı tamfın<:nn ynpııııcak 

durumlaıı p!lc;tıuk .ııınıfına nıil"'-11. ı:,..ı vcnler isterler: 
diğer ıımıtl:ınna verılmck gibi hiç Nr mcct:uriyt'tc t!bl tıl 
serbesttlrıer. Kendilerinin arzu!c.rınA göre ı,ıuamclcye tAbl ~ 

Okul t.cdrlııatı 15 Mayıs 941 de başlıyacağından tııli~JIJ 
duklan askcrlfü §Ubclcrlnc m!lrncnat ede('eld rdlr. Ml<~ pi 
tıracakları 'llt.b\ ruuıı.yc.nede mllsb t netice atanlar c\'1'8 

!una sevtı:eımc~klcrdlr. 
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., rıuye ı..Uiiiuurı) etl sı 

Z iRAA T BANKA~ 
l\.uruıu .. tantu 1888. - ~:mayesı. 100 UO(J,(J(J(i 

~ube ve Aıans adedı: 265. ,,;. 
Zırai Vt tıcarı er nwı barılza muonttll'~ 

Pıua l>trlktlrenJere t8.800 Ura tknmıJJe ~ 

._.,;I, 
..,..,., Bıuıkumd8 lnJmtıllrab ~ Oıba~ t.8$&rnıt tı•"" .. 
~ ikam tJUJunıuıJara ııenede • cıera il cek kur• tJI 

ptAna göre lkramıye .:ı :'tJ'ıl ·ttr. 

• 9deO ı.ooo ıtrahaı •.ooo ura ıoo ade<l ~o ıı,.-
• • C4tO • 1.000 • 1%0 • tO 

• .. • 
• 

• 
• 

ı.ooo • 
tı.000 • 

180 • %0 • 

DİKKAT: ffeeaplarmdald paralar Mr ~ne ıctnd' ~ 
20fm1yeDJere :kn.mlye cıJltıtı ~dirde % 2t caZl.-ır 

Kerf'"·'·r: 11 Mart. 11 Ha.ziran 11 E~•ru, ıı aır111cl,..
r1n.ıe yapılır. 

Bomuyal!a emlAlll olaa vata• 
Hariciye ,·ekAlctlnden tebliğ <.-dllmlııtlr: ~ 
Romanyad:ı ahiren neşredlle.rı bir kararname mucib 

milli iktisat Nczarctır.dcn vcrUmi!ı bir mtlsaadc oııuadıkç• 
emll!.k, huk:ık e m<nathnc alt ta arruf muamel ıerinde rrJ 
ıarı; böyle bir n·Usaade istihsal nııımekslzln yapılacak tasS 
ile normal muameleleri ve bankal<trda mev..ı:.ı kıymctıere ııı;_.s 
muamcle!erinln hukukan batıl addedılcccğl; Hom:l''Y da 1, 
bçraber orada bu gibi emldk, h,.l<uk \c m~nafie malık bil>~ 
lııe, Romanya 11.razlslvde tedavüle çı mrWnuş bulunan bil 
nama muharrer olmayan kıymetli senetleri hllmıı oıdukıat'ti 
lar hak:Cmda :!'lisan 11141 nihayctlnckadar, Romanya setatf 
Jukıanna bir beyannı:me vcrmekl.:ı mUkell •l olduldıırı; ~ 
yctlerln bu glbı ellham, tahvilılt ve senetlt-ri mevduat o 
buluna:ı bnnka!ar.ı dn şamil r.: Juğu Ankanıdaki Roın~ 
fmdan l>lldirilmlştır. ıJ1lll' 

Kı>yfiyct aıft.ka~ar 'rork ;a':<>.,ndnşların n ittl'ama vaJ01 

Kira'ık kat 

VAK 11 
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reaımıerlo ouku1<u manıuzow 

~84 t ~ il. 1 t\ Klfl•.~ı 

~eaılt'ke1 MemıeKe• 
ıçmrıe aı•ınnıı 

"ylllı ıt6 16{1 tu 
1 11ylll1 tflCJ ııtı 

" ·01111 n:ı "~" 

1 

1 yıllıo1 MI llJOU 
l'arUMeo Blltkan ü rııgı •4:'U. 

ayda otıu Kuruııı all11tllllr t>oııtat 

1 
oırUğtne ıtirnııyt'D ver it!~ ayoa 
vetmıe oeşer Kur~ zıtmmeauo 

Al>One l°Jlydını Olldlren aıoınuı 1 "• teıı:n&J Urretlnı aııone parıtaı 
lın posta veya oanka ue ~·oııama 
ıJcrf!tını •ııare Kt'nd• ll.zf'~uıe aıır 
l"llrkl)'ftlla iter poı. .. -rkf'Ztnd• 

.-AKır. mıM Y•wu 
Adrea aefıeurme ucrcu 4?6 Krt 

U.Alli Vt 'Kı:ı·ıxw 
n caret Uıuııarınıo Sllllllm . .. 

u n IODdaD tUhareo tıaıı 1&yfa111 
nnda tO, ı~ saytaıarua Mı ıcu~ 
JördtlncO 91tyta<1a l; IJcUld •f 

lçOııcUde ı: l>tnnclde t; O&flUc 1 
vanı ke•mece il Uradır 

BUy11ıc, eo• devıamb kll~ll 
renkli WUı •erenlere ayn •yn tn 
:tlrmeler yapıiır KHml llAntanıı 
taatım satın 30 ıcu~tuı 

ncut Malllyf'tt" OlllllJU 
&ICOll llialar 

Bir drta ııo: lkt detaın Mı O( 
defa.ı 66. d rt 1 faaı 76 " Oll 
ıleful 100 ~ur. 

l{:l~ıthane köYU cf6ll 
suyu civarında 10 ,. 
hnrmtını yapmak ur; tJ' 
baren 10 gUn nıOd e 
konulmuştur. ~ 

Ş('raiti arlamak ı.ıı 1'tfl' 
ne ltöytl ihtiyar ııe 
etmcli:Iirler. 

ettim. Yel''' .,; 
hUJmıU yoktur. 


