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1 ~ 15 Marttan itibaren toplanacak ku. 

a-ı Poııla?'Ul her 25 adedine mukabil 
8 "'VAKJT OKUl'UCULARI IUJTCP. 

llıaıııııın llAMEto.-ı. aerisiııde.D Şahin Reis Ro· 
~ bU}iik :orması hediye edl~kUr. _j 

Hamid'~e Naztf'i 
müdafaa 

---o- ı ·ı· 1 
Bütün Yunan ve ngı ız 

cepheleri boyunca 1 

MUKAVEMET 
EDiliYOR 

İngiliz kıtaları 
tarafından tahliye 

edildi 
Atına, %0 (A .. \ . ) - Atina radyoıru 

spikeri demlgtir ki: 
"Diln bir mmtakada mukabil hU· 

cum neticesinde Almanların geri çe
l<flmeğe mecbur olduklan blldiriımJo,. 
Ur. 

Spiker l!Otlerlne !J(Sylc devam ctml.§-

Ur: 
- Cepheden gelen haberler, Mkerl 

vazlyeU, mUtte.fikler baknnmdıın şa· 
ynnı memnunlyüt oıarak göstermek• 
tedir. Almanlar, fevkcüAde ağır ~yiat 
vermektedirler. 

AVUl!turalyalılar ve Yeni Zclandalı,. 
lar, Almanları, geri pUskilrtUrkcn, ço= 
büyük maharet ve §ecaat göst:ercrc 
temayüz etmektedirler. Bunlar, Al
manlar arasındıı. panik yapmaktadır. 

.ArnavuUuktald İtalyan büeumlan 
her zaman mutadi veçhllo if.Crl iUıs· 
kUrlUlmURtur. 
Aılna. J41 (A.A.) - Umumi _.ı. 

yet neznroUıiln teblllf: 
,Alınan tayyareleri dUD blrblrl ar-

dından aalgalar halinde gcıerck ı..am
"-~-bardıınıuı etmişlerdir. Bazı 

yayı ......... 
evler ııasara uğraml§tır. 

(J)e1Jamı Sa. 4 sii. 1 jc) 

l ngiliz donamn.aımıdan 

İngiliz bahriye 
nazırının nutku 

ingiltere 
2 5 milyon ton hacmin-' . . de. düşman gem ısı 

tahrip ve esir etti 
----<>-

Ati antik 
Muharebesi mutlaka 
İngilizler tarafından 

kazanılacaktır 
Lo>ıdra, 20 (A.A.) - Röytcr: 
Bugün irat ettiği bir nutuk -

;ta ~Jyc .nazın Aleksandr, 
(u. 1()0) Alman eni.zaltı ı ~~
m anda ~ur Schepkenin ol. 
düğünü ve denizaltrsınm da, 
(u 99) zun yanma gittiğini söy 
lem iştir. 

(U 99) zun kaptanı Krctch· 
ner de meşhur bir den.izla.tı lnır 

(Devamı Sa. 4 sü-. 5 de) 

Kupon toplıyan okuyucularımıza 
kt O'duıı.t•muz roman formalarının tcvzllnc 

kabilinde verme e ' "- • Kupon mu kftbıUndc bUytik deniz ve macera romanı 
• tık 2~ kupon mu .. devam edlyonı- • büyük forması verilmektedir. Ewclce de lltı.n 

olan •·ş.\HIS REJS,, in üç d , ri:ıo gön (!t'rmemizi i!Uycn Anadolu okuyu· 
ettlğlmiz gibi forınalannı a rcs.e """'ta ucrcti olıın 8 kuruşluk posta pulu 

f alık romanın r-cularımız. dokuz orm k ponlannı gönderip posta pulu gönderml· 
gönder~ktcrdlr. tık Uç formanl!l du .ıı...r Ü" formanın kuponlariylc beraber 

bil puılsn. ıb~ .. 
yen oınıyucuıarırr..nm, 

4
--.5 ~e 6 ıncı formalar,, posta 'pulları geldikten 

g6ndcrmeıertn1 riC:ı ederiz. 
sonra ~nderi'ccekUr. 

ölDmle neticelenen 
·~-..... -· feci bir kaza 

~ d d bir köy lü, kazma ile karısının 
·~1ıı-. t~ı. . Hasan a ın a l d 
~i --·~Zerde ekipleri" kafaıını parça a ı 

~
(~azısı 3 üncüde) ' Dün Bakırköyiinde feci bir • ı kaza olmuş, bir ıkadın ba.5ına 

1 I"' k . . 1 r 1 inen bir kazma ile kafatası 1 u m e maç a patlamak suretiyle ölmüştür._ 
'\ Bakırköy kaza.sının Osmaruye 
rı4Qr J , • S-1 köyünde ot uran Bulgaryalı 60 

:q~: latanliul spor Deınırı~ra ' yaşında Hasan adın~a biris~ 

I 
Qe§ıkta§ Genç lere 3- 2 gabp. bir taraftan ~çedeki topragı 

ı,,.. · kuarken dıger taraftan da 
.\Itırı •rde: Galatasaray Altayı J-1,. )tarı.sı 4Ô yaşlarmd~ . Tenzile 

Ordu F enerbah çeyi 2- 1 yendıler taşları temizlemekte ıdi .. 
Kadın taşlan temızlerken 

kocası~ salladığı kazma bir
denbire kafasına inmiş, ve ka
fatasmı parııalayarak k~n~ının 
ölümüne sebebiyet verrnıştir. 

Adli tahkikata. müddeiumu
mi muavinlerinden Suat el koy. 
muştur. 

IRAKA 

bir gıırop seyir halinde 

Yeni Yunan 
kabinesi 
kuruldu 

Yunan krah 
Atina Radyosiyle bir 

hitabede bulundu 

"Vatanı sonuna 
kadar mildaf aa 

edeceğiz,, 
Lo11dra, 20 ( A.A .) - Atina 

radyosu yeni Yunan kabinesine 
biZ?.at kral Yorginin riy~t e.. 
deceğinı bu akşam bildirmiştir. 

Yunan donanması genel kur -
may başkanı amiral Sa.kellaryu 
başvekil muavinliğine ve bahri· 
ye nazırlığına t'1.yin edilmiştir. 

Kabinenin diğer azası şunlaı
dır: 

Harbiye nazın general Pana • 
gakos, hava nazın general Ni -
kolaidis, münakalat n~rı n.C

nernl Korzas, hariciye, maliye 
ve m illi iktı~at nazırı B. Çude· 
ros. dahiliye ve umumi emniyet 
nazırı B. Maniadakis, sıhhiye 
ve matbuat nazırı B. Nikouli. 
dis. 

Kabine azası saat 17,15 de 
yemin etmiş ve bunu müteakip 
ilk içtima aktedilmiştir. 

Londra, 20 (A.A .) - Yunan 
kralı majeste Yorgi Yunan mil 
Jetine Atina radyosu ile yaptığı 
bir hitapta ezcümle şöyle dC
mistir: 

Müttehit ve azimkilr k'1.la.rak 
memleketin namus ve istiklal 
mücadelesine devam ediniz. Va· 
tanı sonuna kadar müdafaa et· 
meliyiz. 

Hitler 
Balkan harp sahnesi 

civanna geldi 
-<>--

Almaa or aları 
baıinmandanı ve 

Göring 
Birer nutuk söylediler 
Rcrlln, 20 (A.A.) - D.N.B. Ajan. 

sına fcvkalfldc bir tebliğle bildirildiği· 
ne göre Hitler 52 lncl yıl d5nUmilnil 
Balkan harp sahnesine civar bir yer-

bulwıan Alman umumt karargA.hın .. 
da t t edecektir. Hltler yıl dönfimU. 

Yml Dt>Jhl. ıo (A.A.) - Neşredilen n(l.n arife.sini halen umumi karargflh 
l'C$ml bir tebliğt'le Hlndistnnda.n gön· vazif sini g5rmcktc olan husust bir 
derilen krtalanD 17 ve 18 Nisanda Joknntatı vagonda, J..""Umuıyını tt'~kll 
Irak'& ibn e edildlltlerf bildirilmekte- eden zavaUa geçirml§Ur. Tam gece 
dlr. Bu kıtalar 1930 )layısmda akte. l'"sı Alman ordulan başkumandanı 
dilen tngfl!.z • I rak ittifakı mucibince ı Mare~l Keltel kuıa bir nutuk söyU .. 

Hind askeri geldi 

Iraktan geçecek mnnakale yollarını yerek dem!§Ur ki: 
lnırmak Y&Zifemtıi alml§Jardıt., Devamt So .. .& sii~ 6 da) 

Bugün 
6 

5al}fa 

Askerler 
General dö Gol' e 

iltihak ediyor 
7.iirih, fO (A.A.) - Bcrncr 

Tagvaght gazetesine gelen h3 -
bcrlere göre terhis edilen bir 
<,'Ok F'ransız askerleri general 
Dö Gole iltihak etmek niyeti i. 
le Fransadan kaçmağa muvaf
fak olarak müstemlekelere git
mişlerdir. 

Diğer ba?.ı haberlere göl'(', 
de polis müdürlüğü Paris sokak 
l~nnda Almanlar alcrhine 6 
bın 200 duvar yazısı sildirmi~ 
tir. s 

Gönüll ü 
Yazılarak lngiltereye 
gitmelerini tavsiye etti 

N<W}ork, 20 (A.A.) - Ruv 
vPlt, Haydparktaki villasından 
genç ArnC'rikan doktorlarına hi 
tnp ederek: Dost !ngilterenin as· 
k<.>ri ve s·vu hnstanelerinde çalt§
mıı.k üzere gönüllü yaulrnalarmt 
istemiş ve bu suretle İngiliz kı1.ll
haçmm lngiliz hastanelerinde c.ıd 
di bir doktor eksikliği göriildüı,'ii 
ve Amerlkadan gönderilecek bin 
kndnr doktora ihtiyaç olduğu hak 
kındaki müracaatına cevap ver • 
miştir. 

(Devamı Sa. 4 sıi. 5 de) 

Vakıt'ın basası haberleri 

Posta ve telgraf memur
larının fazla mesailerı 

Posta ı.c Telgraf mC'murl.innın vazırc:ın mahlyetlt'ri icabınca. bilh&aa 
ie\•kalfıdc za.ma:ııaıdıı fc\·kııUı.Je m~mlyo ihUyaç arzettiğl ve ötedenben bu 
t~kllAtta çalış.mların, bunu ka~ıhkPIZ olarak fakat ylnc canla ~la a 
gddlğl malilm:ıur. Y pa.. 

Mcrununıyetle oğrendiğimb;o ı 6re, MUnakaf!lt VekUI Bay Cevdet K 
İnccdııys, Posta ve 'l'dgraf me·ıı.ııl .. •ının bu fazJa mesailerine az k e~ 
bi b 

ço :ma ...... 
r muka clcd" huluıımak fmkOnmı temin c'-lDl§tir. 

Faz.ıı mesai ka~ılıklan 6nliml'2dckl i:ıtltçc çıktıktan onra kabul edUen 
esaslar clalrcshıdc vcrllmiye b:ı.şlı):ıcaktır. Posta seyyar memurları da ı se er. 
teri devam f:'ttl.ği mU~det lçln bl::- fark alacaklardır. 

• • • 
lÜ\ EUlLlfütN lUAAŞl AUTAC.AK 

Vaıu~ıen gittikçe geniıılly<'n Pom.a \Pc T<'lgraf mUvczzllerı.n\n bilha8118 
maaş oaşlnngıçlarındr.kı nzlık ıJa Ullnalcalfı.t Vekil.mlzin dikkatini celbetnılıı 
ı.·e gelecek yıl bUlQ&inc bu meMcin bir mlkdar artt.ırııması için tahsisat 

konmuııtur. 
İlk maaşta .rark olacağı gibı ?ıwılann, hitmcUcrl nl!bctindo dtıha fazla 

maaşa •stıhkı:ık kazanmak lmkll.nlan da kabul edUmlşUr. 

Kabllly lbtllall 
Dün Menemende binlerce 
halkın iştirakile yapıld ı 

l:r.mlr, 2 0 ( Uıı,,uııi) - Bur;Un Mene. 
mende KuhllAy ihtifali yaptlmı~tır. 

İzmir, Manisa ve civar kıızatardan 

blolerco balkın lştlrild Uc yapılan ih 
Ufal çok heyecanlı olmuııtur. 

1zmlr parti tC'Şklltı.tı namına bir nu
tuk suyllyen avukat E~rc-m, inkıltı.p 

uğnı., la gehit dilşcn Kublı!ı.y ve arka. 
d::ı.şlnrmm hatıralnnnı taziz etUktcn 
sonra J:uduUanmıza gelmiş olruı tch-

llkeyl de !şarct ederek Tllrk mllletıınn 
inkıllin korum:.k içın olduğu gibi 
Türk yurdunu da her fedakflrtığı 1ts. 
bul oı.rrek mlldafaa edeeeğiııl soyle
migtlr. 

Muallimler adına öğretmen Demir. 
Manisa parU tCşklllltı adına halkc'ri 
ba§kaııı Ar.mi, 'Menemrn adına Mual.. 
ı.m Cemal tnra.ftnrmdruı da birer .ııöy
lcv \'Crilmlşttr. 

Dün gece barlar ve içkili gazinolar 
saat 24 de kapandı 

Dün geceden itibaren 1stan. 
bulda bar ve. benzeri eğlence 
yerlerinin saat 24 de kadar a· 
çık k.Q.lmalarına müsaade edil
miştir. 

B u tedbir, üzerine alakadar 
yerler dün gece tt·m saat 24 
de kapannu§lardrr. 

Şimdiye kadar bu gıöi yer
ler, en çok saat iki buçuğa ka. 
dar açık bulunduruluyordu. s.ı 
bahçı k"h\rcleri ve işkenbt
dükkanlan gibi yerlerin açık 
kalma zamanı da aynca tahd 
edilmiştir. 

lstanbulda bir sayfiye yerin de 
- Yahu tavuk ltüll'Ml81nl z.lyan etme.. t~ın~ lki pan,a ~ya k r 

bllyalı k iraya veril'l'in- oya • me-
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O:ımanlılık zamamnda 
ilga edilen Patriklik 
nıerkezinitekrar 

Tayyare mukabilinde 

HAmid'le Nazif 'i 
mDdafaa 

Tayyareler 
icabında vapurlardan 

ha Yalanarak Ohri 
Almanya ya 
Deniz cüzütamlan 

verecek 
(Vl-1' ~) DUJl fıkralarından biri 

Yahya. gem1.llf' aı'ITT: birllği etmiş, 
AbdWhı.k mi 1 !ll :Jyman Na-
aifi vezlnı;; • kullanmanın 

anevi mücazatma. ma.bkf.un edi
rdu. Beyit ıu: 

('ıktmı ıemavi.ta, b&k-bener, 
Jncllm eema,·it lle beri.ber l 

Vez!nıriz sa.yılmanın sebebi d3 
(3e-ml-vit) kelimesi; zta veml 
(lü-me-fl) dır. İklnci hece olan 
(mıl). veZ!l.in (me) veya (ma) öl
çUsiln9 uymıı.)ınca vezin bozulur! 

Ve her ikisi blr yol gösteriyor
lar: ("Scmavll" yerine (ef-lıik} 

denebilirdi, bir "&ekt-i mellh" ile 
'":&in kın tulurdu.) diyorlar. 

llimldle Nazifin buna benzer 
1ıqka bir kusıırunu bulmak güç 
tleği.ldir; fa.kat bu beyti vezinl!llz 
J,ulmak anız vez.uinin bir kaide 
ıllalinde kabul ettiği müaamahalan 
uutmak olur, Bilmeyiz, edebiyat 
tl8tadı HI!z! Tevfik bu unutkanlı
la k&r1l 11&111 sükut etmlttir? 

Aruz vezni Uzeri:ııde yazılmll 
MtUn kllaple.nn birer fa.alı da 
(sarflri.t-1 ei'rlyyc) ye aynlmıı ve 
-'m dJ,, ile ''kaar", "iaki.n., il'3 
"tahrik" bunların bqma konul• 
mrı113tur . 

"Medd ', kısa (a) ları uzatmak, 
IMtasr .. uzunlarını kısaltro.k de
mek. Bunlar nesirde caiz değild.Jr, 
kusurdur, ve bunların clillle (a.yıb) 
Ye (kr.l>ih) dir; fakat nazma ge. 
lince bu ka.ra kııblr kita.blar bunda 
aruret bulu'rla.r ve hunu kusur 
eaymazlar. 

Bizde bugün, hele 5~0 yıl 
evvel aıuz veznlle yazanlarr, yine 
aruz vezninin kendi kRidelerl için· 

Balkan 
hAdise eri 
hakkında 

ingiliz 
matbuatının 
mÜlaleaLaıı 

de muhakeme ve m&hkfun edetıılli
rlz. 

Arab harfleri imli.sile (ımıvat) 
kelimesi de (sema) cem'i olarak 
(semavit) okunr..ak lA.zı:m iken, 
işte bu mısrada vezne (s3mavat) 
telaffuzu ile tatbik olunmuştur, 
bu da zaruret derece ve ]Qüdealne 
uygundur. 

Esase1'! (eekt-l melllı) dediklcl'i 
de l:ıu aaruretlerden birini ifade 
eden bir ta.birdir. 

Muallim Naci, bu tabiri "Kellm-i 
mevzunda bi.r harelı.e"nln sukutun
dan hutl olan ahenk kırlkhğı,. dl· 
ye tarif eder, Haıbu ki ar.ml:: 
(mef.fı-lli-me-f!..i·'iln f f".'ün) na· 
stl on heceli bir vezin ille (mtf• 
f·.'ün·fıi.-i-ltin.fe-ü-lün) de öyle 
dokuz heceli bir vazindir. Birinci 
vezinle yazılan bh· manzumenin bir 
.n~raında blr "eekt-t mellh" kabu
lii, bir manzum~nin bUtUn muıra
lannı ınutterid otara.k aynı vezin
le yazmanm teamül olduğu gUn
lere alt bir mUsaadeklriı:ktir. Yok
sa m ... lıtcllf vezlııli nıısra.Jan tek 
manzumelerde toplayM Abdülhak 
Hlml Je mutla a bir kusur ara
mak Jbııruıa onu bütUn mısraları 
yukanda gördüğümüz dokuz he· 
cell vezue uygun bir manzumeye 
(sekt-J me!Jh) adrnı vermeQ:nde 
buluruz. Belki o da bununla 
(sekt-1 melih) cevazını anlamak 
i8temlyenl .. r~ bir mieal zinciri 
vermek istiyordu. Gerek onu, ge
rek onun en büyük bUlınetkarmı 
bu kusurdan tenzHı edelim ve ad
larmr bir kere daha saygı ile ana. 
hm. 

Mey1an muhsrebe!nm kaıt neticesi 
belli ı:WAitd!r. Fa.k;;.l belli olan bi!' teY 
varsa c da Yunan cesaretinin kırJa.. 
rnıyııcafr ve t~~erenlo ıfe mUtt.ecı. 
kfne azami yardımı yapma taahhU· 
rfünli yerine getireceğidir. Ancak fl
klrlerlmlzt feruı lhtfmnllere bU?Ttar. 
sak i)-1 ed .. rfz. Almıın ileri hare.ltctıru 
Yund.11 toprpklarmda durdurmak lhtı. 
"'f'Ut :ı ... rt pek zayıftır. 

düşmanla 
çarpışacak 

Ş h • ki d• 1 L :ltdra_ !O (A.A.) - Müse rıne na e or ar 
1 

takil Fransız aja.nsmın Şang-
Sotya, %0 (AA.) - D.N.B. bildlrio haydan aldığı bir tP.lgrafa gö· 

yor: re, Matsuokanm Berlinl ziy'1tl'e. 

Londra, SO (A.A.) - Daily 
Sketch gazetesinin Nevyok mu
habiri tarafmclan verilen bir ha· 
bere göre lngiltc~:eye nakled.ile_ 
cek avcı tayareleri ic;:.bında 
derhal havalanarak kafileyi mU. 
dafaa edecek tarzda Amerikan 
vapurlanna yerleştirilecek ve bu 
taya.releri ta3ıyacak vapurlar o
na göre. tadil edilecektir. Ameri
kan denizcilik mUtaha.sırsln.rı l:u 
hareketin korsanlara kc:.I'§ı bir. 
mukabele olaeağı fikrini ileri 
sürüyorlar. Amerikan hükfune. 
ti. Uzak Şarka gönderilecek va.. 
purle.ra harp gernilerbıJn refa
kat etmesinin yerinde olacağını 
düşünmekte ve mihver ta· 
r·ı.fmdan sevkiyata muhalefet 
edildiği taltdirde Şarka gidecek 
bUtUn vaput'ları aym zamanda 
sillhlandırmakta lbım geldiği 
kanaatinde bulunmaktadır. 

Bulgar f"!st ruhani mec!!81 pukat· ti eerıaamda Almanya ile Ja· 
yadan eoura tçUmaa davet ed1Jml1t1r ponya arasında aktedilen bir 
Meclls. Makedonya ve Trakyanm kur. anl?.şma mucibince, Japonya, 
tuıuııt tızer1Jıe çıkan meseleler hak. Almanya~ tayya;e ve harp 
kmd& ıı:ıtızakerelerde bulunacaktır. malr.emesı mukabilinde, bazı de 

------<~>-----

PETEN 

lılalün: olduğu tızere cenubl lılake
doı:ıya:Ja Ohrt phr1 8 uır mOddeUe 
Bulgar patrlklertııln merkezi olmut· 
tur. Buıgarist.a.nm kurtulu§Undan beri, 
OmıaniIJar za,manmd& ııga edilen bu 
patrikliğin yeniden kurulmaın meaele
sı daima mtıtaıea ve tetkik edllegel. 
mıou:. 

Hollanda 
sahıJlerinde 
İngiliz tayyarelerinin 

muvaffakiyetli akınlan 
Londra, ıo <A.A.) - lngllis 

?ıava nez:aret'nln tebliği: 
Dlln gtindllz bomba:-dmıan ~y

yarelel'imiz Holanda ee.h.illerl aı::ı.k 
larında d113Dlan gemilerine ka.rp 

Z "l • k hücumlarına devam etmişler ve 
İraatçı enn onınması beş bin tonl!ltoluk bir iaşe vapu· 
için bir nutuk söyledi runıı alçakte.n uçmak suretiyl~ 

bombardnnan ederek batrrmI§lar
.Pau, 20 (A.A.) - MaTeŞal Pe. dır. Küçllk kafileler haUnde iler

ten bu ss.bah saat 9,3° da husust llyen diğer vapurlara da tesadUf 
trenle buraya gelmiştir. edilerek bunlar da bombardıma.n 

Devlet rehd Verdun meydanına edilmi~ vt- mltralylSz ate!llne tu· 
;;idcrek Lejyonerlerin yemin et- tulınuştur. 1k1 vapurun hasara ui-
me merasimine riyaset etııtl9tir. radığı görülmllştUr. 

Mareşal Peten Irat ettiği bir Daha sonre., h'.maye a!tmda tıer-
nutukta ezcUn:Ue şöyle demiştir: Uyen yedi bin tonllA.toluk bir dilş· 

"Bedbaht m"'leketimfain ı:ğradı. uan iaşe vaı;unı görülmüş ve sa
ğı madf ve man13vf bUylllt foliket- ri bir hücum yapılmıştır. Bu va
ten dota.n ıztrra.ptar hft.la kendisini pura iki isabet ,Y..aydedllmlş ve 
hissetinnektedir. Bu ıztıraplar bil. l'ıyyarel~rirulz hücumun yapddığı 
hassa köylll emtfı arasında kendi- yerlı.::rd.:ın ayrılırken vapurun ea • 
sini gösteriyor. Bugtln memtekc. bil muhaf!ı.za t~k.llt. ma mensup 
tin en müstacel ve zor bir işinin tayyareler Brel!lt deni:; UeaUne hll
mümkUn mertebe hallf icin köylü- cum etmişlerdir. Atılan bombala

niz cli.zUtamla.n devredecektir. 
Sanıldığına göN, bu deniz 

cüzitamlan, iki zırhlı kruvazö
rü, üç ktlçUk kruva:.örü, dört 
veyahut altı torpltc muhribini 
ihtiva edecektir • 

Amerika 
iltica etmiş olan 

Y ugoalav hükumetini 
tanıyacak 

Nev;rork, ~ (A.A..) - Nevyork 
Taymls ı;uetealnl.'\ Va.şfııgton muha
biri, .A merlll:a B11'1eşlk devleUerinin 
!ltir.a e.tmfş olan Yugoslav hUkQmcU. 
rl meşru Yugoslav hUkQmetl olarak 
tanımakta devam edeceğinin muhak. 
kak olduğunu blldlrmekt~dlr. 

Yu,oslavyanm Vaşington elçlai F.,.. 
tlç, fU beyanatta bulwunqtur: 

- Mücadele devam edecektir. Son 
iki hatta, medeıılyet prenalplerlnin 
ldamesi için demokrat memJf'lreUerln 
mll§terek mUcadeeaiDe Yugoaavyanın 
lşUrA.kiniD anca rtncl eafhasmı teı· 
ki etmektedh:. Zafer, bliyttk Amerı. 
kan demokrasisinin maddt vo manevt 
yard1mı le, ln~ilterenln ve kardq Yu., 
ııanlstanm ve mUtte!iklerinln yanıba" 
tmda birlikte elde edilecektir. 
Budapeşte, 20 (A.A.) - Yugosl:ıv· 

yanm Budapeıte elçlai RaaUç ve e ç}
lik raemlrlan, dün Budnpegteden 
Moakova:ya hareket etm~lerdlr, 

Bir ırz düşmanı 
idam edildi 

leriınlz hUkilmette l~birllği yap. nn bir havuz civarmda patladığı Antalya, !O _ Burada Kara
maktadn. Bu gtlç v~ müstacel itin görUJ.milştUr. Bu harekA.ta fttlrak bayır köyünden İsmail DeGe .a. 
ıa11e meselem oldufunu blliyorsu- eden tayyarelerimlzin hepsi tıBle· dmda birinin. burulan bir müd-

~dlaeıle~en aımacak den fQCIQT: mız. rbie dönmu,ıerdlr. det evvel i§le(li~ k'or{fuıı;ç bir 
Ordıınun el"1de Almanlerda1<t kaj~• Va.Uler, mahsulftn mtıırtebllklere Avcı tayyarcı.....ı-•z dUn oeni• 

..... ı:a wu "' ... cine.yetin muhakeme6i ag"' ır ce -
maklne bultlnil'lüı t!Zrineür. ı"Non•et". adilln-e Jbfl' ni&bet dahilinde tev. mikyasta .ıı:eşif 1ıareketleri yap .. za mahkemesinde bitmie, ve ka-

f."'llclra, JO (A.A.) _ Londn. Kat. Fra.na, Belglka harpıertndc olduğun· ziini temin ederken htisniiniyet mış1ardır. Avcı tııyys-elerimb:den til idam edilmia,tir. 
dan zh-n.ae bu'"'" sabit olmu•tur ki, sahibi mu.mahııllleri lUzumsuz taz.- biri UaııUne dö ... -e-'"tir ':I 

llUa I " ~~ ~ u..w ""9 • Cinayetin, İsmailin &VftT köy. fert itibariyle !nı;Wz ukeı1 Alman yiklerden korumalıdırlar." J&-
Tt.;;-mı. gazeten. Balkan h.\d!-lert· den v"-ile adında bir gen" 

ukeıiıı• üsttlndlh'. ~ ,. 
as g~n geçtrdfkten llODJ'a diyor ki: Ne Demeli 7 kıza. tasallut ederek namusunu 

"i'akm şarkın dlfer b·rp salmetıiııde Roma vaı1•51· berbat ettikten sonra suçunu 
.ll&dl.aeler daha vazih bir §eldi almak· Macariatandaki • "Yolcular beraberinde 50 kilo örtmek için, biçareyi kesmek 

"7r' 'h i arı ten: - " . 
Kerımwn 

fıkras 
Ktrimi adınca bit 

maz.an ayında Fatih 
avlusun~a sergi a . 
oldu$u icin ;.arın 11c 
toplanırr..l ş. Kerime: 
manda iyi tarih de 
Bir gün tanıdılcl:ır 
Kerimiye bir vef ~~ 
n1arladı. Fakat g 
gidiyor, bir türlü a 
Nihayet sabrı tüke. 

- Be '1.cfa.m, ded1• 

ğin topu topu bir ta 
bu kadar uza 
ne?. Bari yapmıya 
baskasına ısınarlıya 
ta.Ş'ı yaptır;.cağnn .. 

Kerimi gayet mas 
- Canım, dem.ıs rı 

U ğr(l§ıyorum, uğra.§1 
türlü herifi cennete 
nım. Zvrl.:ı. değil ya. 

Kerimiye: 
- lioca, aca.ba 

evlilikten memnun ol 
dır? demişler. 

- Ben.. demiş. U 
- Canım sen ev 

bekarsın. b 
- İşte, ben de 

ğum için evlilikten 
a... . . 

Kerimi'nin sergıs 
verme~. borcunu ~ 
mez bir adam eski 
çift bardak alınış: 

- P:ırasını Y 
rim, demıgti. 

Kerimi, ses çık 
bayrama doğru, 
dırma günü yaklai 
şam. evine gitti. Yol 
cağına düşmüştü. 
uşak, karanlık~ 
turuyordu. 

Kerimi sordu: 
- Efendi burada 
- Yıu<arıda .. 
- Pe!ü !;U f Pner 

su.1 da be _-rukarı 
Efendi ile göru~ce 

U§ak, gülürnsiye .. " 
- O hal~e. ded.' 

~raberinizde götU 
çıkmazsanız efendi•:i 
sini;:;. Çilnkü oda ki!, 

K.,.rimi. uşagm nı 
hkta oturduğunu 
tı: 

- Öyle ise, dedi, 
mo.ktan vazgeçti~· 
benden selam eoY 
eski maden bardak 
bir okka yağmuıııu 

tadır. l!ıılıJır hududuna varan Alman sure":-~- ·-·1~.~ 1, .. ı-; ... : Yahudiler Ribe • fi eşy:ı götürebilecekler,, diyorlar. wu\w v1ı&Aua ~w. u \1 
ınrhdll taamızlan veya mllfrezeıert ntropa mıaa ır Bir kere d<ı.ha söylemiştik: (Bera- lsmail, kızı kesip öldUrmekle Ç me J 
daha ileri gttmeğe teşebbOe etm~mı~ Bodapette, ıo (a.A.) - J4ecar A• gidiyor ber) zart denen kellmelerdendlr. kalmamı§. tletelik vücudünü 
.lerdir. Tobruk'u tutmak için Alman. jan11 bildiriyor: (Birlikte) manasına •gelir. (Yan). ortadan kaldınnak için. ateşt.e mu hare 
lann ve ttalynnlarm bıraktıkları kuv Berlln, ıo (A.A.) - D.N.B.: değil. (yanında) demektlr; yeıı.i- yakmıştır. 
"Wet ne miktarda olursa olsun kendile- lılacar bUkQmetınin verdltı bir ka. Annan hariciye nazın Rlbben'-- d (ind ) eki k · ,.._, h k t"l t ·1 1 ili d 

... "!'o> en e e lenemez. ~ .. amus ırsm a ı gmaı • ag z OD 
nne pa.iıalrya mal olan ikinci taarru- rara göre, evvelki rütbeleri ne oluna un daveti Uzcnne Roma valisi Prena "Yolcular beraberinde ..... deme- AnWyada Kalekapısı meyda 
*n aonra mt\dafaaya çekilmlılerdir. oıaun askere aımaca.k Yahudiler yar- Barghese refikam lJe buıun BerliDe meli, ''Yolcular yanlarında, birlik· nında, bundan bet gtın evvel, Geçen harpte 
1Sundan LlbVAdakı Almanların artık dımcı lı!zmeUerde kullanllacaklardır. varmt§lardir. l 
Deri bareKctlnde bulunmıyacaklan te ..... demeli. gUn ağarmadan asıtmıştır. gibi mese 
r.;ı!.:ıam çıkantmanıalrdır. M 1T11. erlf. _ l 

1 
_ Jınlledec 

mek V'!t SUven kaııaluıı elimizden •'• titreyerek dolaştık. Hiç birini his- A 
ına < Almanlşr tçln o kadar kıymeW aetmedik. Tur yoluna çıkan Saye- Londra, !O ( A. ' 

d bir · donanması kuın bir 187 olacaktır kJ nazi kumandaıılı· Bu lıali ile o evvelltl Mef- k~~.. patik:ı.d~ inerken Mef· Chat Field Viltshire 
im l:Utlln kuvveUnl bu husuata kul• kiı.re değildi. Kaya gibi sert ~ 
'lan 'l.!r bekıeneblllr. Maam&fih bugün ve ba§in olan bir gurur ve tazim. - Vakit geldi; dedi .• Aynlryo- da Trovbridge'de 
171 rı~ryor ki Ltbyada kullam., yumuşak v~ sıcak birkaç damla ruz, söylediklerimi unutm&y;mr.z... nutukta ezcümle d 
la ildi! ıruvvetıer evvelce tahmin e. gözyafl ile erlmifti. Vekar ve cid- Beıı, saatlerce IUreıı bir tatlı Avrupa. can varı 
-410dtğt del'eoede bQyttk değildir. diyete çelik tellerle merbut olan rtlyadan timyerek uy8ndım: cadelcde, tlç meydarl 

lngtlizJer lehlne olan bir çok un· bir kalb, aar.ıiml bir tealimiyetin - Ne lllSylediklerlnizi, ne yap- si vardır: İngiltere i 
llU'lsr: sayan Taymts guetea! maka- tesirile aarsllnıq; titremişti. OlqL • tıklarıınızı ne de ldli u!A unutmrya Atb.ntik muharebel 
1111ıltıl tıöyle bitiriyor: yan eeslle: Yızan: HAY/JAf Al.MGl/1 caftm! dedim. ve .Akdeniz muhate 

Balkanlardaki harbin netlceet her - Ama. ab söyleyinis Fikret iti teeMilrilntlzft tazelemiş olacak. ter söylüyordu. Alnımda blrilı:en - Btı akşam vapur batma ine· Bu muhare~n.fn · 
a. oluna olsun prk1 AkdenJa hft.ki. Bey, diyordu. Genç, biraz tabBll smız... Unutmak. aizin Için dBJıa teri minimini beyaz mendillne içi- cek mi~? büyük ebeme yeti ha 
aa176t1'" yakin ıtaJ'k uıerı orada ka. görmilf bir mmı; tStikbalden bir faydalıdır. .riyor; 0 zaman, feslmi tutarak sa· - Hayır. ilk iki tanesi hay;.ti 
•ıuıacak değildir. şey, bir saadet bekliyorum. Halbu.. - Ah, unutmak! •• Evet haklm_ ğe., sola eğiyor; ve uzaklaşarak - Niçin? dir. Bunları kayned 

Nevs Chron!cle guetesl vaziyet bu- ·ki sizden ne ilmit edebilirim? De- ruz. Bu emrinizi de ifaya gayret sima.mm ne Jıal aldığını seyredi- - Ora.da bulunmak itiyadı ben- man bıınu biliyor. 
-..undaki mütalcasrnda daha ileri p. ğll ml?.. edeceğim. Şimdi de benim birkaç yordu. de sizin ıçüı hasıl olmUft ı. Artık Şunu hatırlayını:t 
dlyor ve dt:ıor ki: Ben, hl-lA. kurumayan g&lertıni sstirhamrm var. Onla.n din.Ien!ek En şedit bir teess1lrden on mUh- neye yarar?.. 1 Ingiltereyi ma.P;IQp 

Alman başkumandanlığı Balkanlar sıkarak: lutfunda bulunur musunuz! •• Peki! lik bir silk!ineto ve en yi1kaek U- B akşam da . in. , bahsindehi yegane 
laarbbde kuvvet. ve bllhaaaa zırhlı - Hiçbir ıey, h~blr !ley! aözil- Sizin bir bO.yUk biraderiniz var mı? mitten en. ko'rkunç yeiSlere düşe - Hu ın ız. tik muharebesinde 
kunet iUbariyle bUyilk bir U.tünlllğtl nil tekrar ederken o, devam etti: - Hayır. dtışe burulan a.sı:.bıni bUtlln bu çok = B:~tl 

0 
donanmanın vazi!esdi 

llaildir. Bu müthl§ taarruzun ağırlığı - O halde mtınasebetimizin de - Bir afaheytnls oıdufunu 1B- zarit muameleyi hissetmiyor glbly· _ H-;,_yır Y rum. kıyetle başara.cagınr 
brfıamd& Yunan o duwnun ve tngı. vamı müfid olmaktan ziyade mu- temez misiniz? di. Kolumd!ı.n. çekildiğim yerlere _ İniniz.! Yl.'le orada lmtunu- Donanmaya o kada 
Us JrtnvetıertniD laııihayJ dayanma. zxrdır. Siz, beni eevdiiinizi iddia Mefkiire beni kotumdan ~ekti: tereddütsüz, muhakemesiz llUrUk- nuz Rica ederi:n dır.ı vardır. Don . 
lan b6klcnemez. Trakyada, Arnavut· ediyor ve harekatınızla da bunu - Biraz da gezelim! diyerek lenip gidiyordum. En yüksok t&- • · harekete getirecektit

1
· 

lakta arazi terkedilmlgtlr ve yeni rl· gösteriyo,unuz. Haıısatı bir kalb, götütdU. Afabeyi ıneael~ Mef • peye çıkmıştık. Btlytlkadnnm gay- - Hayır; muktedir değilim. Bu- nm, geçen harpte O 
catJer de ehmen hemen muhakkak o. bu gibi hiast hllcumlara mukave - kürenin maderane nevazişlerile rimliteca.nf.s mc~anfııi, ayakla.mnı- gU1*tl ~ I01U'a orada tfcaret gemeleri kaY 
Jarak lAzım b'clecektlr. Eğer Jmpara. met edemez; bir gUn ben de siri başlıya.n bu gesmeııin zevkaver zm altında idi. Heybeli ve <llfer .buhmmak, 7bte ab:l 16rm• beni leeini halledeceğin 
•ıu kuvvetıerlnln Yunan anavatan s:?vmek muhatara.sına dtlşebillrim. daıkikalarma karışıp gitti, .. Latif adalar ufuklara uzımmrş bir de- pek esecektir_. hem yoktur. 
topraklarmdan çeldlmeğe mecbur ka· O zaman, dilşUnUnüz bir kere; ilet· IAübali hır vaziyette kolunu kolu • nlzin kucağında Asiide, yatıyor- -... Orada. bulunmanm tattyo. Alman men 
Jae&ktan zaman gellrse - kl maatte- miz için de ne mUelllm bir hayat ma sarm(fb. YeldJ!'!lleslnin etek- lardı. TA. uzaklarda Fenet'bahçe, o nım, Sisi bir tere daha at:rmek 
...oı ı;.ılebllecekUr _ bundan dola,. baetar!.. !erini biraz ka!dınnış; dik meyil - sa.bilin şahadet parmo.ğmı kaldtr- için! göre 
- ........ etım!.zin krnlma.sı ıca~ ,.tmez. - Doğru söyIUvorsunuz. Ne ıerden ''"'·-ekçe •-alardan pa mı• biı eli gibi denize d"""-· ...... - Peki· -'ece.ıw- s dUS 
~·.;;izler, Yunanlılıı.rm ~rdnnma dersı;ıni.a itaat edeceğim. · tlnaj, ~alo:: gibi ka;;cı sathı' ma~ yo;du, Daha ötede, koyu vıs~~;t; Ve Jıl~ =~i~E,la Jndi; ırp or 
JIQfınıı.kla çok ıyı etnitşlerdfr. Bu n. - Tegekkllr ed .. rim. Şitpdi, ev. illerden uçıı.ra.k, koşarak gidiyor; arasmda göklere ytlkselmelı: isti- şimdi ben ne en bek-
nr, Libyayi ne kadar tehllkeye koy· velA. teessUrUnllze galebe ediniz: ve on altı yaşında bir çocuk g;.'hi yen maabedile f.atanbul vardt. K&- !ediğim ~a b.vutmuttum. T eılimi devaJll 
alUf otursa l)lsun vertlmeıt idi ve b'!Je • nefsinize hlkim olunuz. " beni de götilıüyordu. lumu ·~ bıralmııyar&k orada bir Artık IBtedlitm kadar dUfU.nebl- ~ Berlln, 20 CA. A.) 
mı bUtlln kabine ıtt!fakla verm~tır. , - Peki .. On&, Ç&lujryonmı. Sık çam gövdelerinin arasmdan miiddet durduk. Sonl"& yine yUrU- llrdJm. B&IDD atetıer tolndeydl bildiriyor: 
Bu, Çörçilin ceırareUnl tebarQ& ettir. - Sonra, heni hlç görmemif; geçerken bana yakla.şrvor, vtlcu _ meğe ba§ladık. Vüeudumd& ttfodaıı kalkmıtlara tyt maUlınat alan 
met- kAtlıUr. Iııglllz mtnetı gelecek 1 benimle hlç görüşmemiş olduğu _ dunun tekmil hararetini benim nö- Nereye gidiyorduk!.. Ne zama· bensfyen bir keddilt, bir rehavet lSfrenlldiğine göre 18 
b&tt:alarda kendini bekllycn tmttlıa.n. 1 nııza kendinizi ikna ediniz. betlerle titreyen vücuduma akrtı- na kadar gidecektik!.. Nerelerden vardi. Hiç bir dtlttlnceyi takip ede- 12 denberi ba..,11yan S 
lar& .Umatla göğüs gereblllr. - Yani kalbim! demek istiyor_ yordu. Alça.k dallann altından ge- geçmiştik? .. İkimiz de, bilıniyor; miyerek orada lcJm bWr ne tadar nun teslim har k tJ 19 

Deytt Herald pzetesi de hemen he· sunuz ... Onl'l dB çaJışa.cağun Men- çerken, aüretle ilerliyor; dıı.llz.rı dUşUnmeğe lüzum ıönntlyorduk. kaldım! •• Blr an, vapur betmda derpiş edildifi ti ere 
men aym 1119taleadıa bulumıyor "fl! ~ dt"n. eliyle kaldırryor ve berı geçinc~ye Mefküre, e linde her ~renin kap. bulanmak mecbUTtyetbıl hatni&- mittir. 
,. ı.: - Beni görmeğe çahşmıyacağ•- kadar öyle tutuyordu. Nefes'mlr mü., çalmak fstlyeceği bir ıey dnn. Saate baktım. Derhal yola ~rlln, ıo <A \..) p. 

Tun .. ceearetlne ve b!zim ::ıtıttln nızr temin ediniz. Asla tahakk••lı: ~rklaRtığmı görünce oturtuvor; ken varmış gibi itina De beni aım sıkı çıkıp stiratle gldenıem, ancak ye- l'l~or: 
p.yretı.tm• ratnıen Yunanistan etmtyeeek bir hayali takip etmek- disl de k:ıı-şıma, bazan tA. yanıma tutuyordu. Hep o şefkat ve itina. tişebUec:ektim. Slegtrled Kaschc AlIIl 

O-::....::... _____ ;;;.._ _____ __. _ __,;...._ ___ ....:., __ .....;:, _ _._.....,, _ _ ___ .;;._ ____ ~_.._ _ _ ___ ___! ---------- .. -L -~- • ~•••-•-- +a '\Tln 
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Bakırköyünde pasif 
korunma tecrübesi 

Dün muvaffakiyetle yapıldı 

DiitıJ,"iı tcıcriibelerdc itfaiya ckib-i f aaliycttc 

İstanbul vlltı.yetlnln tertip ettiği pıı. 
sif korunma tccrUbC'lerlnln aıtmcısı, 
dUn, öğleden evvel Bakırköy kazasın• 
da yapılmıştır. 

A!Arm işareti saat ıo,ıo dn ,·eril· 
mlş, bir dakika içinde yolları çimen.o 
likl?ri doldurnn binlerce kişi, sığmak• 
lanı. girmiştir. 

AlArm lşaretı.nden bir iki dakika 
sonnı. mefnız dllşmnn ıayyarcıerl, Da. 
kırköyde 1neirll çlltliğinln elvannıı 
parn.şlltıerle asker indlrmlşlerdlr. :Mcf· 
ruz dUJman parnşUtçülerl, çi!Ulğln ce
nubu ı;arldsinden yetişen kuvvetıcrl• 
mlz tarafından kı.smen imha ve kıs. 
men de tevkif edilmişlerdir. 

GUyo. atılan tahrip ve yangın bOm· 

balnrındım Bakırköydckl yağ ve bez 
fabrikalarımı ve lO Temmuz caddesin. 
de bir eve isabetle vaki olmu§tur. 
Fabrikalardaki yan!!tntnr mahalli yan 
gm söndürme cklpll'rl ve muvazuıf 
itfaiye ıruvvetıerı tarafından derhal 
kontrol altına almmııı ve söndUrUI• 

mUştUr. 

ıo Temmuz caddesindeki bir eve 
vaki olan isabet notıcesindo blrkıı.ç 
vatandaşın yaralandığı, bunların sıhb1 
imdat ekipleri tarafından sUratle has. 
tnh:ırıcyc kaldırıldığı görWmU§tOr. 

DUnkU tccrUbe de diğer tccrUbclcr
dc olduğu gibi tam bir :muvnffaklyctlo 

neUcelenmlı;ıtlr. 

Gürültülü bir eğlence 
Keyifli başlıyan bir akşam satası 

Tevkifle neticelendi 
Evvelki gece, Unkapaııı ch·armda 

Ahmet oğlu :Mehmedln evine sck!Z on 
kadar kadınlı erkekli misafir gelml~. 
ev sahibi l}unlarn sofrn hnzırlantJ§tır. 

Sofrada. yemek ycnmi3 ve içki içll
m.1§, g(llll§Up oynMIJmaıta. .,.ııanmı.
tır. Eğlence a.ıeml ve gUrtıttUıU gece 
geç vnkte kadar devanı ctUğindCD ny. 
ni evde oturan Abdülvahid oğlu Ali 
ile karısı Emine, l§C ınlldabale et.rnlş, 
bu yUzdr.n ev halkı blrbirlcrinO gir
miştir. GUrUllU patırb blltUn mahal• 
leyi kapladığından vakayn r.abıta cı
koymuş ve suçlulardan Ahmet kıZı 
Ayşe, Salih oğlu :Mehmet, Abdilh'8hid 
oğlu Ali. Fuat kızı Eml.nc}i adliyeye 

vermiştir. 
Kcwzncılnrın ınuhnkcmcıerlno dUn 

nöbetçi cnrmumeşhut mahkemesi otan 
asliye üçUncU cezada bakılmıştır. 

Neticede rnıııerı1cn mıçları sabit 

olan Salih oğlu Mehmedln, Uç glln 
hapse, Ayşentn do Uç gün hapsine ve 
bir lira ağır p:ı.ra cezasına mahkilml. 
yetine :karar verilmiştir. 

Bir çocuk duvar
dan düştü 

Rumetlblsarmda. Serçe sokağında 

9 numarada oturan Hatlccnln 2 ynşm· 

daki oğlu Arif Elmas, bahı:e duvan

nm Uzerinde oynıırken muvazenesini 

kaybederek yere dUşmUş, muhtelif 

yerlerinden ağır surette )'8r11Janarak 

Şişli çocuk hastahanesine kaldınt. 

mıııtır. 

... ıs.ut lSHI 

f 
S - TMO'!'. :ı .., 

Arpa merakhsı ~rap ...... -?_&ş!:1~Akç•: 
SAHJBI GÖRMEDEN z · a Va B 

, 1 parlak olmn.sı icln dövüeü . 

Avuç avuç iki teneke Dlıorlnr. • '"""'· 

ça
l k . . • t • k Bu, hangi isti':baldir? Tutal 
ara evıne götürmüş 1 s 1 b ~ n ' ki harp buı;ün bitsin Bu muh nn, 

Hasib.? adında blrisi, KUçUkpazarda 9 li • benin JCryll_zilnde ~;aptığı f:a~= 
Duygu sokağında bir ardiyenin kepen. "Harp'' in ilk başladı~ ğı, ~oguıdugu h:ır:ıboleri, yıktığı 
r;l arn.."llla elini sokarak avuç avuç de, adı ''yıldırnn ~ günler- ocakları! ltıına bulndığı uı:releli 
nrpa çalmı:ı, buntarı Jkl tenekeye dol· t.onragb d"- UJ ,. dı. 'Yollan bol, mezıırlıgn dönd.irJu<a ~--• ' .., .u. kelerdc hilcum kim ı1 o V&w.uuarı 
durarak evine götUrmll§tUr. Hasibe, bal

1
an .h.ızlı ~tti. .Asfalt cadd::; Iccek~as • ne kadar zamanda &,. 

yold!l giderken arpalardan bir kısmı on ar ıçın bıçilml6 kaftand 
yola cföltlllmUa. iz bıraknuştır. Maha•. ka Fransa n · 

1
· Belçl· 19l4 de paUıran ya.nar d ~ 

!o bokcl•I bU !zl•rl takip od"'' ovı k.,;.bonlnn' "';,":'arka bu hmn llk dOrt senede bu-Unkil hn!J ~g. seno doluysayı ~ohr. Fakat i~te iki dört günde kül (Jtti5ini ...... ı, orun, 
buJm:ııı ve Hasibeyi arpa dolu tene- or mu arcbe hf.Jiı. 'bit mıstı Fak t 'rmi 

0 

....... nma-
kelerlc yakıılamı~tır. Kadm. bu :ırp:ı_ memiştir ve blitün dcvl t.. . : .:. 

11 

)

1 

senelik barı!;jm 
lan yolda ööklllmUş.blr halde buldu· milletlerine: e reıslen , cmC'gı, alın teri, kııznncı dün"nra ğunu, tenekelere doldun.ırak y:mn sa- - Onümüzdelci çok ~etin d- U h~ı_:ptcn CV\Clk.i refahı get rc"blldi 
hlblne iade cdeeeğin1 söyleml§Ur. yıllan vnr! ov 

9 ~ • Hayat pnhalıhğı, mnlm fena.. Derneğe başladılar ~ıgı, istllls:ılin kötülüğü oon gün-

DUn. Hambenln muhakemeelnc b!• Şu halde ,, ıld ·.. ere kndnr orbdnn kalktı mı? 
rincl Eulh cezada bakılm~. bir rı.y ııar. ı-e!tlero ça Y ırnn • cosur yU. Milyonlnrc:ı ölilnün, kııniaz'.ı ve 
sine ve derhal tevkifine karar veril· j §Oymi.

5
. rpınca, gerileyen bir !':_c_ı:ınlikl_?li UstUne kurulan barış 

mişUr. Arpalar e&hlbine iade edile-
1 

Beı;ı asit'lık alın te . u=.ı ıgı ıztıraptan kurtardı rnıi eektır. runa bilgi nne, zeka nu· Hny~r, tr.bü h:ıynt, hiç geri gel-

e 
J,;.:_ ve sanat dehala'rnlm metli. H t me6.ı.uC mal olnn medeniyet . arp en cvvellti zamanları, 

kezleri, bnrsaldnn <le ·ı . mer- hangımiz bir rUya Cılemi kndar 
zelerc dönd- y - şı mış cena- tatlı, mesut ve rahat bulmu""-
tU u. ıgmlarca ölü fis. nız? .. ~ 

nac yığınlarca ana baba k Bir musevi gen
cinin marifeti 

d~, sevgili ağlıyor. GÖnUllerde ::.; Ya bugtlnkil ölüm dirlrıı boğuş-
~den ~ok hınç var. Her yilrek masmdnn sonra, kim dnha. güzel 

Bcyogtunda Kuledlblndc oturan Ba. bilenmış bir bıçak gibi sıynlaca ' zamn.nlarm gelmenin! bckllyobilir! 
har oğlu 1zak adında bir MUııcvt gen· vuracağı günU bekliyor. ğT, Bugün harp bitse de onun 
el, Arif adında bir köfteciyi bıçakla k D~a neler olacak?.. Bilen musib~tini bu dünya nesille~ce a.c yara!ıımıştır. cstıren yok. İpek kadife tül ya' bir u:tn-ap, n[:'lr bir ylilı: hnlind~ 

pan fobrlknlann k~pılannd' • inleye inleye çekecelt. Belki bı'r 
Ant, Kulediblnde 2 numaralı kah- tir cjderhalarmı antlıranan, esa- asır bil 

vede seyyar köftcclllk yapmakta ve lar, dev Loplar :ı.-mb 1 tank. e, ortalıihn düzelmesine 

ı 1 
' uu a ar çıkıyor hayatın tabliler.mesine, refabm' 

zak ile blr meseleden dolayı kavgnıı Tarlalar kurudu o 1 _ __. • ye ... .n ... n d 
b 

• va u.ıua altın •J,_ .. n c yerlcmncsine ye•-• 
\•nziycttc bulunmaktadır. Son tcsndUf• aşnk da.lgıılan yerine süngü <>r- yecek. !stikb:ıl için kılıç çe~;;;: 
tc tekrar kavgayıı tutu:ımu,Iar, kav. mnnlnn yanıp sönilyol" lerlni soyllyenlcr, ac:ıba hnngi is-
gn kl%ı~crı. :Mtısevt genci, dayak yl· Kendi nzgm ihtlmsla:rına b tikbaldt'.'n bahsediyorlar? s b ycccg-Lrıl ıı.nlamış, cebinden çakısını öz baklan olmak üzere ' bU[ta nim anlattığım korltunç, m,;,!,...;:
çıkararnk A.r1fl kolUDdan yaraiıımış. dünyayı kurban edenler: ' Un aç ve çtplak devir için mi?--~. 
tır. İstikbal için bu istikb • 
Yaralı Beyoğlu hastahanesine kal• alin 

Halda Süha Gez~ .. 
dırılrnış, carih yakcılanmı§tır. 

Bilet kesmiyen 
otobüs şoförü 

1 GONDEN GONE 

EyUp • Keresteciler hatt.rnda işllyen 
2121, 3123 ve 3158 numaralı otoblls 
blletçuct inin yolculardan para aldık~ 
lan h:ıldc bilet kesmedikleri görUlmllıı 
ve otobllıılerln plAkaları alınarak bir 
h:ıfta mUddoUc ~lememelerlne karar 

verllm!gtir. 

Bundan ba§ka. dlln de tramvaylar 
yUrUrkcn atlayıp binen fi klgl De ııer 
rtısefer nlmmlarma muhalif hareket. 
te bulunan 10 şoför, ehliyetsiz çnlı§&D 
6 aandalcı. 25 tane de seyyar esnaf 
ve balılclann ctıuı ve ne'Yilerinl eUket.
lo göstermlyen O balıkçı mUlıtellf ce .. 
zaıara çarpılmıştır. 

Gene eksik tartılı 
ekmek 

Fırmıarı sıkı bir kontrol altmda 
bulunduran belediye zabıtası memur
ları, evvelki gUn. Kasmıpaşa, Hali~ 
ve Malattakl 4 fırmda 502 kilo eksik 
tartılı ekmek bulmU§lardır. 

Ekmekler mUsadere edllm~. tmn 
sahipleri cezaya çıırpılmı11ttr. 

Salıh Erimez' n a ümü 
B UNDAN b6yle her gtın, VA• 

Kıt'm b1rincl aa.yfa.smd& blr 

karlkatQrllnU göreceğimiz, tanmm1' 
ressamımız Salih Erlmez'in, 'Tarih· 
ten Ci.zgllcr,. ialmll bir albUmU çıktı. 

Değerll sıı.n'atklrm zevkle acy:re. 
dilecek olan bir çok caerlerlnJ ihtiva 
eden bu nlbUm, son seneler ıçtnde 
çıkml§ karikatUr albllmlerintn en 
§ayanı dJkkatıdlr. ÇllnkU bu albUm
dc, geçmiş devirlerin hakiki hu8U8i 
yeti meydana konulmaktadır: Ybl 
gUJOnçlUklerl." 

Eılkl .zaaıalllll pııve~ Nale· 
mA.. mndan tutunuz da, kundakta 
çocukların körpe '1leutıan Ozertnde 
tepinmek iddiasına kalla§8D ,,eyhler, 
bunakların semere:U !§velertne 
mabkilm dlnç Harem 1nzlarmm ha. 
yatı, eksi mektep, falaka. Zaptiye 
vesalr ipUdal teı1killt ve •ıuntalar, 
bUlUn gUldUrUcU vasıflarlyle kıy• 
metli tablolar halinde bu albllmde 
görUlmcktcdlr. 

Sruib Ertmezln, eserlerinde, başlı. 
ca muvaffaklyeUcrlnd'"n birisi, te· 
ferruatta çok kuvvetli ve doğrU olu. 
§Udur. Eski zaman hıyatmm, p.b-

,,ıen e:ifmedlği devirle-'-c k .... vnrnıca.. 

ya adar inceden inceye tctltikler 
yap:ırak, eserlerini hnklkt b! rfhi ı.rcr ta 

vesika hnline gctirml t ö 1 J ır. 
y e zannediyorum ki e-'·l d l l t • ""• ev r .. 

ere a t, bizde bu kıı.dar f t 
yoktur. Bu <ııd"'r canlı mn• o ok~ o6I -e Om• 
P zyonları ynp:lmanı:ştır. Salih 
Erimez btr res:s:ı.m, hem de karikn 
Ulrls! bir Tllrk re.sııamı Blf:ıtlyle. 
yakmca blr tarlh kar§ısmda, Uzer!· 
ne dU§en v~lfeyl rıörml\ tur. 

JIIIDI!ı:T l\It)1.'1R 

Yırmı yır evvelkı Vakıı I 
!1.4.921 

Matbuat Umum 
Müdürlüğü 

Matbuat mOdürlyct:I umumiyesıne 

muharrlrlerdcn Abd:.ıllah Zühtü Bey 
tayin cdllınl3 ve dl>.ndcn lUbaren va.zı.. 
fesine devama ba§lnmıştır. 

-58- r Esrar ve maceralarla dolu zabıta Tomanı 

Demek artık öuvarın öte ta· 
rafından da sokabiliyor beni ... 
Be:ı mahvoluyorum. öiüyonım 
ve siz hala yardnnıma koşmu.. 
yorsunuz!. 

8.0S AJamı 
a.ıs Baru 

parçalar 
8.45 Konu,~ 

ıs.as Beraber 
f&l'kı1.u 

12.50 Ajans 
1S.o:5 Tek 

earkllar 

19.SO Ajana 
Marki hiç bir 7,aDlan için b<'• 

na karşı bu kadar i).:i h~7t 
etmemişti. Adeta uşağml gıbı bır 
şey oldu. O kadar hilı:11~ti. var 
ki .. Bana yalnızca kendısı hı~et 
etmek ic;tiyor. öyle tatlı _s<>zicr 
söylüyor ki, ~.n bu sözlerı onun 
ağzından hiç duymamıştım. Br~ 
na şimdiye kadar yaJ~ızca _benı 
sevmiş olduğuna. ycmın edıyor. 
Beni öyle seviyor, ~yle scvıyor 
ki... Zafiyetimi hıssetıneme.m 
için bana kolunu vcrdi~İ ı:aman! 
bunun büyük bir sevgı nışa!1~ı 
olduğuna beni inandırın~ ı~t~ 
yor. Halbuki ben hepsını bıl • 
yvrum. 

Bu Markı eıı bilyük vampir! .. 
Dünyada muhakkak ki bir çok 
küçük vampirler var. Hn~tlı 
dünya vampirlerle doludur dıyc 
bilirim. Bana beraber y.ı..,"><:yan 
ve biribirinden her ne şckılde 
<>lursa olsun istifade etmek ~
temiyen bir çift göster~~~· : 
niz ... Muhakkak ki biri dıgenm 
istismar etınoktedir. 

Bazan erkek. baznn da kad~n 
par~zit vaziyettedir. MUthir; bır 
egoizm mcvkiinde ya.şıyan ada· 
mı yavaş yavaş sıfıra in~~L: .. 
Bunun için muhakkak bırının 
diğerinin da.mannı delmesi ve 
orad!l,Jl kanını emmesi ıazım de· 
ğil. Hayır her anlaşma da biri. 
birini istismar vardır. Faka~, 
bizim.ki. bizimki bambaşka bır 
şey. 

Bizimki. bünda.n iki asır ev· 
vel mez.armdan çıkmış olan ve 
bug1n arkasında yilzlerce. ıro: 
ban bırakan bUyUk vam.pirın hı. 
kftyesidir. 

Ben bu ]ıika_yc i~ hiç lJirleY. 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

uydurmuş değilim, esasen onu 
dahn müthiş göstermek içi.n de 
hiç bir şey iliveye liacet yok. 

Bu müthiş hikayeye Druin 
da inanıyor. Onun da başka bir 
inanL'J şekli de, o da kasabanın 
diğer ibir çok sakinleri gibi Mar 
kid~n korkuyor, onun kim oldu
ğunu biliyor ve bana inanıyor. 

Büyilk vampir geçerken bu 
kasaba sakinlerinin çoğu korku· 
larmdan kaçıyorlar. Druinin 
öğrenmesi laznn olan daha bir 
çok şeyler varmış meğer.. Boş 
mezarın başında ben ona bun -
ıarm hepsini anlattım. 

F~kn.t zavallı benim için hiç 
bir şey yapamıyor, ölmeden ev· 
vcl bir şey yapamıyor bana. Fa· 
kat siz Kristin, siz ve Mösyö 
Bcnedik ~ıasson. siz beni ölüm. 
den evvel de kurtarabilirsiniz. .. 
Sizi bekliyorum. gelin kurtarın 
beni. 

Beşinci mektup: Bu gece sa.· 
dık bir 8,şık gibi beni yatak 
od.:mıın kapısına kadar götürdü 
ve gamlı bir halle geri çekildi. 
Bcll odaya girer girmez derhal 
şiddetle kapıyı kapadım. Süı
meyi sUrdüın. Sonra koşup pen. 
cereyi de indirdim. ÇünkU ven· 
cere açık kaldıkça beni u:::ıJrt.ın 
sokması da.iına ;.ınkan dahilin· 

de. 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR _I ___ _ 
Şimdi artık çok rıalıatım, 

çünküı rahat bir gece geçirebıl. 
ıeceğimi hissediyorum. 
Meğerse dünya ne ~lıni~ ... 

Böyle sUkfuı içinde geçen gece
ler ne güzelmiş. Duvarların ü
zerinden parlak bir ay sarkıyor. 
Her tarafı pırıl pınl görüyor, 
kendimi bir melek kadar hafif 
hissediyorum. 

Kanatlarım var sanki.. Hani 
pencereyi açsam, hemen uçup 
Luvar nehrini aşacağnnı zan.ne. 
diyorum. 

Son bir defa. olarak ffuıi ha • 
llıni, inanın önünde seyredecek. 
sonra pencereyi açıp kan ve ö
lilmden b:;ı,şka bir şey ifade et· 
miyen şu dünyadan uçup gide. 
ccğim. 

Fakat pencereyi açamıyorum. 
Açamıya.cağım, çlinkü pencere
yi açmak çok tehlikeli şey .... 
Açık pencereden her zaman u 
zanıp beni sokması mUmkUn ... 

Dehşet!.. deh.~et.. lşte yine 
soktu beni. Yaraladı beni. Fa
k~t nasıl yaraladı? Nereden 
girdi. Bunu kim söyli}•ebile. 
cck?. 

Merhamet Allahmı .. merha· 
met et bana! 

Altmcı mektup: Anlıyor mr 
smız artık?. Yok!a hila anla. 
mak istemiyor mısınız? Her ta
raf kapalı idi. diyorum size. 

Yedinci me1r..up: Size zavallı 
bir _çılgın olmadığnnı, kitaplar
dakı saçmalara bağlanıp aklı
mı bozmadığmıı isbat edece. 
ğim. DUnyada hiç bir kitap va:n 
pirlerin duvarların öte yanın
dan da aokabileceklerinden bah 
setmez. Fakat buna rağmen 
Marki beni duvarın öte tar.ı.f m· 
dan soktu. Bunun Uze:ine ara • 
dıın. her tarafı aradım ve ne
den sonra duvarda parmak k:ı· 
lmhğmda bir delik buldum. Jş.. 
te 'ben dua ederken vampir be
ni bu delikten sokmuştu. 

Sekizinci mektun: Ah öğren
mek istiyorum. Uz;.'ktan, bil. 
hassa duvarın arkasmd:.ın nasıl 
soktuğunu öğrenmek istiyorum. 
Fakat bir gün i>unu da öğrene
ceğim. Eğer ölmezsem. vakit 
kalırsa, bir gün nihayet bunu, 
da öğ'rencce~irn. Hayrr, 'ben çıl· 
gm değilim Kristin. Merhamet 
muhtaç bir çılgın değilim ben .. 

])o.kuzuncu mektup: Dama.r. 
lanmdaki kanı son damlasma 
kadar emdikten sonra ve sey
tant, mcn.f ur başını yUzilme 
kaldınyor ve ~ıpkml a~ ile: 
''Seni seviyorum.. diyo~. Oh 
beni bu mUthiş ağmlan bu vah· 
şi sesten kork-uyonım. 

Onuncu mektup: Şevtanlara 
f3phan tarafmd:ın ehlil~irll. 
miş olan A90ralar böyle !eVer
lenni§. Bunlar dUnyad& tanı-

nan ilk vamnirler. 
(Deuomı ,,.., 

JS.20 Karışık 
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Yunan cephesinde 
(Bas tarafı 1 incide) 

otı~an tayyarelertndcn mUrek.. 
kep ~ıgcr bir filo Halkts'I bombarc.'lı.. 

:nıan t'C:erek lnsnnca zayiata sebebiyet 
vermt,ur. A:r. hasar vukua gelml~Ur. 
Agrlyo\·otanJ köyü civarında bir Al
man tayyaresi dllşrlllmU3tUr. Alman 
tan'Breleri Agrlnyonu dn. lıombardt• 

rnan etmı,,ıer ve m1tro.ly6z ateılne tut 
mu~ı:ırdtr. Sivil h:tlk arasında az zn.. 
yıat cıl~uşt.ur. Vukua gele,n ha~r da 
azdır. Bir Alman tayyaresi Sa.kız ada
sı flzerinde alç:ıkt.ıın uçarak {\Vlcrin 
ı;.atısına kıuyı mitralyöz fi.leşi açmış

tır. Hnaar ve zayiat olmamıştır. 
Bir ltalyan tayya .. e ırrupu More sa• 

hllleruıde balıkçı kayıklarmı bombar. 
donan etJıilşse de hl.c; btr netice elde 
dcmemlftlr. 
~tın-. :o (A.A-) - YunanJstanda

kl lngfU.z kuvvetleri umumi lcarargA,. 
hmm tebliği: 
İmparatorluk kuvveUcri bUtlln cep. 

hede carpI§Jnaktadırl!!r. Dü§mnu zxrt .. 
lı aıaylan ve piyadesi tarnfmdan ya. 
pdan şiddetli taarnWa.r geri pılakOr
ttllmlL'jtilr. DU§mwıdan bir ço'k esir 
almlDlJtı?'. 
Düşman zayiatı bUyOl•ttlr. Alman 

..ırter ara rnıda bllha.ıısa Avusturya• 
Jllarm maneviyatı çok bozuktur. Bun. 
lar tayyarelerimiz tan.tından yapılan 
!liddetll taarnızıarm dllfmruım manc
\rfyat 'lt 11arstığt!u eöylemiştirdlr. 

Yürü.} Ug h!IJ!ııde bulunan dtışman 

lata.lan tayyarelerlml.Wl taarruzu kar 
psmM ne yapacaklarını pşmnakta
d!rlar. 
DUpnaıı cepheml.zln hiç bir nokta-

1ma r.ırememtıı ve ccnahlanmızı çe. 
:.h'ememiııttr. 

Yuııa.nlıl3r aol cenatmnızda kahra. 
mıt.nt:1. harp etmektedirler. Onlu bu 
lrımmda barek~ ta hö.kimdirler. 

Atln:ı, 20 (A.A.) - YunanlstaDd:ı
ki lııgUl% bav:ı. kuvvetlen karargMn· 
nm bugtlnkU tebliği: 

DUn havanın !eoa olmıı1'1na rP.ğmen 
İDglil.z bombardıınıı.n tayyareleri bU. 
t11n ıttr. dUııman kuvvetlerine ve mtı
nakalAtm dilt\lm noktalanna taamı· 
za de"-am ctmlflerdlr. 
Pll~Jar bombaların motörlll krtala• 

rm araamda in!lldk ettl#lnl görm~ 
lerdlr. 
Diğer clh tten. av tayyarel.r1mlz 

mütemadiyen kegif hareketlerinde bu. 
lwuniJŞtnr ve dU§lllan& ark mk taa.r· 
ru <Jtmişlerdlr. 

Tayyarelerlmlzden ikisi llslerbıe 

d&ıınemtşlerdlr. 

LoTodra, %0 (A.A.) - Libya ve Bal. 
kullard&kl vaziyetin nazik olduğunu 
gtSJele:memel dlr. Fakat aon gQDlerde 
kaydedilen muvııtfakfyets!zlfkler son 
aylar lc;!ııde lnglllzler tc.re.!ından ke.
:ruııl~ birçok nıuvattaklyttlertn mtıs 
takbel vaztyotın lnklşaflarmda mn.:> 
bet titrer kazanç 'ftJllteBI göreblldtğinl 
unutturmamalıdır. İngiliz muzafferi. 
yelleri İtalyan doııanmaamm kısmen 

tmhul, Llbyadakt muazzam İtalyan 
ord".lrunun lmhıUıı ve p.rlrt Afrika 1-
talyaıı tmpamtorluğunun ortadan k&l 
dmlmMT gibi Uç mUhlm kM.snç ta· 
bakk'.ık ettlrml-,leTdlr. Frarı..s:.ı he.zt• 
mele ujtradıktan sonra İngilte."tı mU. 
cadet'"lye devam etmek kararmı ver
diği zam:ı.n elde edilen bu Oç netice 
ortaiSa yoktu. Ve tngtıtcrenln hava 
kuvvetleri ve ordusu bugUnkU hallnde 
değil.il. DUnke"k'ln o.kabinde İng1ltE'· 
rebUyUk gU;;lllklerle 'kar!jıla.şnıı:ş fıı• 

kat bl!nlarm bcpslnl ycnml§tlr. BU. 
ttln mnretln Vl' imparatorluğun ceaa
ret ve a.zm1 Yunan kahramanlığına 

ve Amerikan yarcimı'llll istinat ederek 
yeni Alman taarruzundan blrlDcl ta· 
arn.ızdan daha kolavhkla muzaffer 
rıkncalc ti?'. 

Ö?1Utnl'ıııdeki nvlıır l.c;tnde ııtmdly 
kııdar nınnız ltaldığım·-.: lmUhanlar
da.n «!'lha tetlnlcri ile kıı~lapcağl.z. 

Atlantik muharebesi ve 11on vahşi. 
yaııe hllcumun ab.ıt ettiği ı;ibl hava 
hUcumls.n, §iddetıenccektlr. Fakat A. 
merll:.ın yardımı caytıılnde durmadan 
artmakte. olan tng!ll.z ticaret mosu 
bUyUk den!Z mtıcadelcs!ne mukavl"ınet 
edecektir. lnglll.z hava kuvvetlerinin 
artması ve 8lvll mlldataa servislerlDln 
fevkalAde mUesıılrllğt de pddeUenecek 
hava tl'bdldlne karşı koymağa mllsa
lt bir TUlyettedlr. 

Libyada vaziyet mll~ktlldllr. Tay
mlsln nazarı dıkknU celoottlfl gibi 
Llbya.6aki tayyare meydanlarının dtlş 
mnn e1lne <'IU~mesl Alman hava teh. 
llk~lni İl!kenderlyeye ve Sllveyo kn. 
nalma l aklaı;tınnı~br. Bu tehlike mev 
cudiyetl 'ııkAr edilmemekle beraber 
hcnllz M'1sın derhal tehdit eder mahi
yette c!eğ'ildlr. 

J.onılra, ıo (A.A.) - Almanya, A· 
Una ve Kah!rcyi bombardıman etmek 
tehd!dlnl yerine getirdiği takdirde 
Romanm bombardıman edileceği bak• 
kmdıl lııgillz hUknmeU tarafmdıı.n ya. 

pılan beyanatı St:c!anl Aj:ııuıı tahrif 
etmektedir. Blnacııateyb lngUl.z beyr .. 
natının, böyle bir hal vukuunda. Vatl· 
kanı bombardımaD etmemek lc;ln en 
katl tedbirlerin almdığmı ve en mkı 
ı.-r.ılrl~rln verlldlğ'l.!11 nı;ıkca tasr!b et• 
lıgfnt tekn.rlamağa lOzum lıMTl ot. 
muştur. 

rnua. • (A.A.) - A&kert 8ftzıcft-

nlln dQn BkJ&Dl '9erdiJ1 maldmata 
göre, Yunanlılar yenl mUdataa hatla• 
tonda tutunmU§B. benziyorlar. SözcU, 
cephenin muhtelit kısunlarmdaki va. 
:-·yeti §U suretle hWAsa etmigUr: 

- AmavuUukta, tam bir intizam 
fı:lnde cereyan eden çekilme hıı..reket. 
leri üzerine dllfma.n Ergirl mmtaka
smdald Yunan hatlarrıa yakla§mak 
t{'febbU.::llnde bulunmuusa da Yun&D 
topçusunun ve havan toplarmm §ld
dcUl ve isabetli nteşl kareuımda bu 
tctır.bbUı durdurulmuştur. AynJ mm.. 
takada kıtaalnmızı lz'ao etmeğe uğ. 
rap.n bJr İtalyan mUtre.zem mubnre· 
beye ba~lamadan dağıtılmı,Ur. 

Aooa'un ~alinde Yunan topçusu 
Ersek& ve Androllkon i&tıl,ametlnde 

nerJlye,n bir motörlll ltalyan kolunu 
dağ"ıtmıtıtır. Eracka nuntn'kamnda 
Androllkon'un cenubu garbtııılnde bu• 
lunan mevzilerhı:ılze yakıqma~a te. 
oebbUs eden diğer b1r dUşman lcşck.. 
ktilll ağır zayiat verdlrllr.rek pllakQr
tUlmQ§Wr. Bir mikdBr c:;lr almuuştır. 

M'Uttefiklerin başlıca glmal cephe• 
eJnde MaWlBtırdan gelerek garbt Ma. 
kedony M giren Alman motör!U kol. 
ln.n dlln ilerleycmemı,ıcrdir. Bundan 
b:ı.§ka Grebe:ıe ve Allyakmon vaJlsi 
ve Olimpos dağ allsllesi mmtıı.kalamı
da bulunan dUgman kollan e\-vells! 
Siln ~gal ettikleri mevkilerde durdu• 
nıımuşlardır. 

Yunan geblrler'nln bombardımanı 

devam etınektedlr. 
Alman hava kuvvetleri YenJ~hlr. 

den 80lll'8. dUn Lamyayı bombardıman 
etmlşlcrd.r. Hllcuma 12 dllaman tay. 
yares1 lştirAk etml§tir. Hu.sus1 evler 
!ıaaan. uğramıl't:n". SJvllll'r arumda 
ö:U ve yarah vardır. 

Alman tayynrclerl :Ueçovn. Ilalki3 
ve Ele!tro Horyonu da bombıırdnnan 
etml§lerse de hiç bir lı:ısar vukubul· 
mam13tır. 

Kı\h.lrc, 20 (A.A.) - Röyter: 
Bumda iyi habeT nla.n mahfiller 

de s6ylendlğlne göre Yunanistan -
<lıiki müttefik cephesinhı s:ı.ğ ce
na.hını:la bulunan ollrnpoe dağı ln-

lngıuz tayyareleri 

Bingazi ve 
Trablusgarbı 
Şiddetle bombardıman 

ettiler 
----<>-

Tobruk 
Zırhlı Hind kuvvetleri 
tarafından müdafaa 

ediliyo,,. 

Kahire. ın (A.A.) - Orta Şarktaki 
lııgill.z havn kuvvetleri 11mumJ karar. 
~m tebliği: 

DUn ve dUn gece lngillr. lıombardI 
man ve &\CJ tayyareleri dll§manm 
Blngam Vil .Trabıusgarp mmtakala.· 
nnJ:ıki nskerlnrl V" malzen.esi Uıı: .. rı.. 
ı::r. lıl\cum ederek a~r zayiata schc., 
blyct vernuşlcrdi:-. BLr çok ~eı1erd<ı ve 
t'ZCUmlr Acroma, Eladem, Dardla ve 
Menast!rde bir çok motörtU nakli. 
vasıt.ıılan tahrip edilınlgtlr. Bu araba· 
!ar bombalar ve mltralyfü;lerlc hü• 
cum <ıdllm~Ur. Deme hava meyaa .. 
nmda bazı dll~man tayyareleri wın.. 
bardıman edilerek hr.sara uğrat.ılınqı· 
br. Bcrkn hava meydanma da bir alem 
yap:lmı~r. 

Taarruz! devriye UÇU§lıı.n yapan 
avcı tayyarelerimiz dll§mr.om motısr
lll kuvveUerlne zayiat verdlrrnl§ler 
ve ,...azala'da bir tayyare meyd:mınr 

mitralyöz ale§lnG tutmucıar lır. Bunı. 
da yerde bulunan blr S. 79 tayyare.si 
tahrip cıdllm!~ vo er. •2 uptnd@ bazı 
tayyareler basanı uğmtıbnl§tır. 

lngiliz gaze.tele,.ı 
yazıyor: 

Almanya 
Büyük ~~e müthiş ha va 

hücu lannı 

1942 
ilkbaharında görecektir 

Londrn, 20 (A.A.) - Sandey 
Tayına gazetesinin havacılık mu
habir! diyor kl: 

PC1"3Cinbe gecesi Londra. ııze
rlne yapıl:ı.n büyUk hava hileumu 
geçen sonbclıar<l ynpdan gU-1üa 
akmla.n emıa.smda Alınan ha.vıı 
kuvvetlerinin muvaffakıyet&izl.iğe 
uğrama:;ı üzerine arkaD kesilen 
İn:giltero muharebeairJn yakında. 
'başlıya.cağı hakkındaki 63.ir a.ıa.. 
meU,.ra bir delil daha i.IAve otmJ§.
tlr. 

Perşembe gecem Alın&n hıı.va 
kuvvetlerfa.in bütün ağlr bombar
dnnnn gece tayyareleri Londraya 
karşı kullanılnu§tır. 

Muho.bire göre İngiliz hava kuv
vetlen tngiltereye yapılan boru
bardonanlP. ra tam karşılık teek.il 
edecek hücumlar yapacak kadar 
henlb kuvvetlunmcll'Jştir. Ve an
cak 1942 ilkbaJıannda Almanyaya 
misli göriilınedil'i ka:iar sert ve 
derin darbeler indircbileeektir, 

lta~ya krah 
Hitlerin doğum yılını 

tebrik etti 
Roma, 23 CA. A.) - İtalya 

Kralı :Hitlere aşaSıhki telgrafı 
gönderr.llştir: 

Doğum yıldönilmlinüz milnasebc. 
tiyle şo.hsm1za ve müttefikimiz Al
ma.ııyaya tebriklerimi ve samimi 
temennll~rlmI yollarım. Hissiyatı. 
mı bugUn tekrarlamakla ayrıca. bir 
haz duymaktnymı. 

gllluer tarafından tnhUye edilmiş- H b 
tir. Bu hnreket İngiliz kuvvetleri- yangmlar çıkarmı§lardırdır. a eş imparatoru 
nin daha kIBa bir hat Uzorlne çe- Ayni gece Tra.blusgarp ıımanma da 

kllmcai mUnasebeti.·le yapılmış.- §lddeuı bir alan yapılmı§tır. Burnya Ad.iıababaya gitmek 
tır. Mevzuu bahis çekilme hareke- takriben 1 ... ton bomba at.ıımıa ve rıh. 
ti pl!ııı mucibince ve tayyareltırlo tımıara btr çok tam isabetler kayd~ için hazırlanıyor 
zttblı otomobHlerln kuvvetli bir dflmı,tlr. lspanyol nhtıllll Do garp 
faaliyeti altmda devam etmekte- rthlnnı Qııertıae mtıteaddlt bombalar Londra, 20 (A..A.) - Röyter Ajan· 
dir. isabet eltlğt gtbl dtger blr çok bom· 8ID& ?erilen blr babere ~re }ta~ 

Balkanlardaki vr..ziyet burada ba ~ rıhtmılardaki ticaret ~erl tan ırnp3mtorunun Adi.:;a~baya a,-. 
hfılA ciddi tela.kki edilmektedir. det! h&kkmd& yapılan hazırlıklar .U. 

arasına dUpnU§tllr. 
Dllşman, uğradığı n:U~ zayiata ralle ilerlemektedir. Son haberlere na· 
ragmcn muharebe meydanına Yun::ınlstanda rereem'be ve CUmJI. zaran imparator ordmıunun baş:nda. 
kUtıe halinde krtnlar sevkine de- günleri 1ng1ll.z h!l.va kuvveUerl mu• ve Del:ra !llU'koa mmtakamıd:ı bulun. 
vam edf)or. \•n.ffakl.yetn bUyOk bir faaliyet sar- mrı.ktad!r. Bu saha Adis:ı.babanm 17S 

fetmlşlerdir. kilometre §imali garblsindcdlr. 
Londra, 20 (A.A.) - Yunan ı~!!:!:!?!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~!!!!!!:!!!!!!!!!!! 

matbuat nezaretinin Atına radyo- ! avcı tayyarelerin.in hima.-re- ı? = - 11= 
su trırafnıd n neşredilen bu ıık- sinde hareket den A~n pike çölünde Cobcli Akdarrrı garbin
!JMlki billlcnfJ'\de, bazt noktaların- bonıbardıma.n taJY3releı ı muh - deki harok[itta tem:ıyüz ebnLs
da değ~llilik yapımı?§ olnıamruı. teliı noktalarda bul. nan k~ .• tir. BugUn Libyada bulunan 
ra&men mUttefik müdafaa ba.ttın...-n rmıız m.erinc ve Halkis lıma. mihver kın'\ etl<'rlni vaziyeti 
hiA ıw11ıltna.ırıJB olduğu bildirilmek- nın&ı.ki vapurlara hUcurua te- hakkında yeni bir haber 1m-
tedir. şebbüs etmie}erse de devriye mamıştır. 

Bültende Alınanlarm bUt.11n Yu
nan ve İngiliz cepheleı-1 boyunca 
büyUk bir şiddetle hUcuma devam 
otlkleri fakat aUratle ve kati bir 
netice almak içln ya.pılwı bu gay
retlerin akamete uğradığı terorilz 
Uirllınektedir. 

ircbehU.:iva9i cmföyp cmföyp ğş 

Avustralya latalarmm varlyed 

Sldney, 20 fA.A.) - P.ıışvekile 
vek~Jet eden Fadden bugün yaptı
ğı beyanatta Yuna.nlstandakl İngi
liz ve imparatoluk kuvvetleri mü
dafaa hattnun, eon 24 saat za.r -
!mda yeni mevzilere çekilmek 
mecburiyeti buıl olmasına. rağ
men, sarsıimamq, olduğunu söyle.. 
mi§tir, Fadden Avustralya krtalan
nm kuvveimaneviyoalnin mükem
mel olduğunu ve gi~tlkleri §id
detli muharebelerde bUyUk bir ce
saret göstererek temayüz ettikle
rini bildirmiş ve Yuuan Başvekili 
Koıizlsln vefatı dolaymlle Yunan 
nıllletine karşı beslediği muhabbet 
duygularnu ifade etm!ştfr. 

Fadd en İngiliz hllkfuneti ve ya
kın şarkta bulunan kumandanlarla 
sıkr bir tcmasrn idamesi liizumun
dan bahsederek czcilmle eöyle d~ 
nıfştlr: 

A vustraıya krtaln.rm.ın yapacağı 
harek<'tler kararlaştmlmadan ev
vel Avustralya hUklimeti ile daima 
iati§are edilmektedir 

BugUn cereyan ed~n hMJselerin 
hepsi malıimatmıız d:ı.hillnde ka
rarla§txn~txr. Fakat krtalarmır
znı hareketlerinden efitnn umu -
mlyeyi hemen ha.bcrdaı etmek 
mfunkun değildir. Çünkü bu hu
sınıbki kararlar trşa edildiği tak
dirde bundan düşmanın istifade e
deceğine fJilpbe yoktur. F~er as
kerlerimizin emniyeti ile alman 
t birlerin tesirini tehlikeye ma
ruz bırakmak istiyorsak bu husus
laı'Clıı. katı bir ketumiyet muhp..faza 
etmemJz zaruıidir. 

gezen avcıla.rmıız tarafmdan Bu ar-.&.da Habcşistanda im a.. 
önlenmi§}erdir. ratorluk kuvvetleri hemen he-
Avcılarımız hiçbir 7.ayiata uğ men Dessie civarına v::ımuş bu· 

ranıaksızın üç yiinkers (.7, iki lunuyorlar. Burası Habeşistan. 
yünke1'8 88. dört Mesee:rechmitt d3. İtalyanlann elinde kalan son 
109 ''e bir heinkel 126 tayyare- mi.ic:;tahkem mevkile!'<len biridir. 
61- d;;.,,.;;..,....egew muvaffak olmuş· ..._,._._ Habeşistand.;:ki harekAtın ibil-
lar ve bir çok düşman tayyare- mecbwiye biraz yavaşlayacağı 
!erini de ciddt surett.e hasara zannedilmektedir. Çünkü bu 
uğratmişlardır. mmtakadaJd muhtelif ltalyan 

Dün S. 79 tipinde bir Q<>k kollannm temizlenmesi zarud 
ıiüşmnn tayyaresi avcılarımız görülmektedir. 
tarafından Melos U7.eri.nde cid· Orta aıark tebliği 
eli ha.sara. uğratılm:rştır. 

· Al K&lılr , 20 (A.A.) - Orta §a.rk 
H~i.standa. Deas:ie • oma !ngiliı kuvvcUori umumi karurga 

ta mmtakamn1a düşman mev • 
zileri ile motörlU nakliye vasr- hmm rcam.t tebllgi: 

talan bomb:ılenmrş ve mitral. Yuna.nlstand:ı., YUDAll ve :im.para 
yöz ateşine tutulmuştur. M"üs- torluk kuvvetleri, dilmdar krtaları 
tahkmn mevzilere ve asker! bi- nın setir ve himayeleri a.ltmda. ge 
naları:ı. tam isa.betler '.kaydedil. ıi çekilişlerine d va.m etmJ.~lcrdir. 
m.iştir. Mahirane manevra ve azim.il mu 

Cemtbt Afrika hava kuvvetle- harebeler n~ olarak dUmdar 
rine mensup avcı tayyareleri des krtala.rmırz Alman ilerle~ tehi 
sie'ı.in cimalin.de motörlü nak - re muvaffak olmuıla.r ve düşmana 

ıo ağır zayiat vordirmloleı-dir. 
liye vasıtalarını bombardıman 
ederek büyük zayiata sebebiyet Lfbyatia. düşman tarafından Tab 
vermişler ve bazı tanklarını a • ruk müdafaıuımn karşı yapılan ye 
tcşc ı;crnıişlerdir. b..ı- hücum muvıı.ffakiyetlo pilıl 
Düşman tayyareleri 18_19 ni· kilrlülmll§tilr. 12 düşman tankı dl§ 

san gecesi Malt.aya hücum et. mlldafan. hatlarmuza. girmişlerse 
mi.şler ve hususi binalarda ba • de dördU tahrip ve geri kalanlar 
zı hasarla.ra sebebiyet vermiş· tardedilmlştir. 

k Sollunı mmta.kasınd,a seyyar 
lerdir. Sivil ahali arasında pe mutrezPlerlmiz ve keşif kollan 
az zayiat vardır. Bir yUnkers nuz yeniden dilşmana a~- zay'··t tayy"'......n dcni2ıe d:;..;~...ru ..... ıı.. cc.u .m 

""ç.o;>• LL9'U ....,.....~ verdi.rmf:lerdir. Bir miktar esir alm 
tür. mıştır. 

Bütun bu harekAtt<'n yalnız 
bir avcı ta.yya.remlz Ü9SÜOO dön
memiştir. 

Kahire, fO (A.A.) - İyi ha· 
ber alan mahf"ıllerde bngiln söy. 
lendiğine göre, Tobruku mU· 
dafaa eden 1nglli7. kuvvetleri 
arasında. zırhlı Hintli kuvvet· 
leri dA bulunmaktadır. 

Hint kıta.lan bilbaeea. gazp 

Ha.beşistanda., De38iye ilzerlne 
ytlrllmekte olan kollanm.rz ıimdl 
setir vazifesi görmekte olan dilf 
ma.n mevzilerine yaklaşmışlardır. 
200 esir alınmıştır. Muharebe 
devam otmektcdir. 

Cenubi Habeşistiı.nda ricat et 
mekte ol3!1 İtalyan kuvvetlerinin 
takibine gittikçe artan He.beş va 
tanperverlerlnln fııalA.ne ~tirakile 
devam edilme.ktedir. 

İngiliz Bal riya 
Nazırının nutku 

(B~ ta afı 1 incide) 

du olup şimdi İngilizlerin elin
de esir olarak bulunmaktadır. 

Aleksander bu ı'ti kumanda
nın Hitler 'brafmCbn (meşe 
yapragı) n!şan.iyle Wtif edilmiş 
olduğunu söylemiştir. Mezk!lr 
nişan denizaltı korsanlarına tev 
cih edilen en yUMeık nişan olup 
§imdiye kadar yalnız üç den.ir
altr kumandanına verilmiş bu • 
lunmaktadır. 

Aleksander sözlerine şöyle de 
vaın etJr.iı,crt.ir: 

Takriben 2,5 milyon ton hac
mirıcle dü§lllan gemisi yakalan· 
mış, batırılmış veyahut kendi 
kendilerini batırmağa. mecbur 
odilmlştir. 

Atlantik mulıarob3sinin mu.. 
vaffakıyetli ve muvaffakıyetsiz 
tar~ vardır. Fakat sim te
min edebilirim ki, ne Alman 
denizaltıları ne de uzun mesa.
f cli Alınan tayyareleri bu mır 
harebede ic;tediklcri gibi hare. 
ket edemiyorlar. 

Dommnıa.mızm s:ıhiI servisle· 
ri ile işbirliği arttığı nisbette 
d'\şmana verdiMiğim.iz 2'.3.yiat, 
aw:. artmaktadır. Muhariplerimi
zin adedi yükseldikçe dü.'1Ilan 
za.yia.tmın daha zivade y\Lluıele
oeğine ~phe yoktur. Bu hal, 
Atlantik muharebesi ka7.amlm.. 
caya kadar devam edecektir. 

Şimdi lngilterenin clinde e
sir bulunan Kret.clınerin Al
manya.da ( A tlantik kurdu) ll
kabiyle anıJdıffrnı ve büyük bir 
hayrnnlıkla sevildiğini ı;öyle. 
dıkten sonra Aleksander sözU 
denizaltılarla yapxlan ınlicadelrı
ye naklederek şöyle demiştir: 

Geçen gün neşrettiğimiz bü1-
tende Alm:ın denizaltı mliret ta
batından yüzlcrce2ini esir et. 
mi~ olduğum~ bilclirdiA.. F.a.· 
kat bu esirlerin adedinden daha 
fazla düşman denizaltı müret
tebatı da buglin denizlerin di· 
binde bulunuyor. Sizi temin e • 
debilirim k: muh:ır'p kumandan
lamnrı: tarafmd.::m bahriye ne
zaretine gönderilen raporlar ha· 
kikatln dununda.dır-

Alekse.nder :Amerika tara.ftn -
Qaıı. Ingiltareye verilen 10 sa
hil muhafaza gemisinden sita· 
yişle bGhsetnıiştir. 

Bahriye J\.:ıztrı bili.hıra demdk 
ra.si ve hürriyet uğrunda bu 
kadar bUyU.k bir milca.dele ya. 
pan Yıma.n milletinden de bah· 
setmiş \•e Yunnnlılan (kmıra
rruın mıllet) diye tavf1if eyle. 
miştir. 

Alekt..ı:nder 8Ö7lerine §ÖY)e 
devt>.m etmiştir: 

ll~<YÜn Alman ve İtalyan tal<
v:iye kıtalnrmın Libyaya gön
derilınesine mani olamad1''1 L 
çin dona.nmamızm tenkit edil
diğini görmekteyim. Faka.t şu -
nu wıutnuunak Hlznndır ki, 
Yunanistarı~ verdiğimiz sözü tut 
ınak için pek büyük miktarda 
malzeme ve tcclıizatla beııııber, 
bliyük bir orduyu bu memleke .. 
te na:klet:mck mecburiyetinde i· 
dik. 

Biz s~fuJe sadık kalarak, 
~imizin icap ettirdiği bu 
nakil i~ini tam bir emniyetle 
ve ancak donanmamızla temin 
edebildik. Bundan başka Li:bya
daki gamlzonlarmuzın ia..c;esini 
ve malreıne ihtiyaçlarmı da. te. 
min etmek mecburiyetinde bu· 
lunuvorduk. DU~an nakliyatı 
hakkında söylenilen bütil."l roz· 
lere rağmen ceman 100 bin to. 
nilfıto hacminde İtalyan naJili -
ye gemisi b:ıtırdrk. 

Bahriye nazırı Yunanistana. 
yardım hakkındaki kararın tat
bikini bir kere daha tasvip et. 
tikten sonra sözlerini şöyle bi -
tirmiştir: 

"Atlantik muharebesi devam 
ediyor ve bu muharebeyi kaza· 
nacağız.,, 

RUZVELT 
(B~ tarafı 1 incicü) 

Rnzvelt hitabesinde e?.Cilmle 
demiştir ki: 

Amerikan kwl.haçmm re:ısı m
fatile bu i&lclrl samim.iyetle il'..s • 
dik ediyonım. Genç Amwrikan 
doktorları bu gaddar ene harpte 
gerek sivil gerek askerlerin ya -
rala.ruu teda. vi suı etile lngiltero -
ye büyük ya.rdmıla.rda bulunaıbillr
ler. GönUllUler İngiliz kızılhaçma 
yazrlacaklnr vo kIZillıaçlnr halkkm· 
daki Cenevre mulı:aveleeiyle hi -
maye edileceklerdir. 

~ Okuyupge~ 

- Bakıız_.; 
Eyüp yolunda ..ı~ 

lerden UçtinUn __ r.ıı ~ 
Sebep: Yolcuıa;;;a il' 
dığı halde bal 
memiş olnlası · -~ 

Böyle bir :::;- ı 
bir ceza g . ~ 
tereddüt ediletn:Z 
nm otobüSÜ _i!: ~ 
suretinde oı~-if 1111 

buluruz. J,{eger ~ 
I~rde bilet -~ . 
bızzat ot.:>bus; ..,ııi~ 
sunlnr veya._ , 
çilerle elbirl.iji 
lar. .h blf 

Böyle değil "'~ 
sur.u sahibi olırt iJıdl' 
bUste ve _.ııt~-4 ~ 
~lemis bu}unUY""' 
hem haksıZ. l1~1f. J_ 

ceza var d~ """ 
Zaten k allP 

parayı tn.rna.ın ftn) 
kontrol etmek )tel! 
rum, yani bir ol-' 
zarara mahk~ 41 
hibini §imdı bit 
işletmemekle .,J 
luyor. -'~ 

Bilet kesilı:ııeııu~ ... 
:r.alandmlmalı, 0 

ettirmtıtir, 



iYazan: Alil OBAY 

Elli yaşından sonra otuz sene 
daha yaşamanın sırrını şüphe
siz ki trb tahsil edenler bilooeh ... 
tir. Amerikalı Profesör G<>tmı;· 
run çok yaşamanın esrarına dair 
neşrettiği bir kitap da bu husus 
ta enteresan. yahut fayd~ı. ol~
bılir. Fakat Urla'nın Den!zlı ko
yünden Hacı oğlu AJur,edın °~~ 
sene daha yaşamasına ne dcrID-

niz? . . 
Bunu dinliyenlerden bırı: .. 
- Azizim, dedi, alllatacaguı 

yine bir masal, var.geç! 
- Belki bir masal. Fakat uı:

lanm Denizli köyü §uracıkta .. ıçı· 
nizde bir inarunıyan varsa gıdJp 
öğrenebilir! 

Bir doktor da: 
- HaCI oğlu Ahmt:t yaşıyor· 

sa gitmiye değer; ded•· 
Fcltat btma dn bir cevap ve-

ren çıktı : . . k 
- Enteresan va.katar ıçın u 

lak da göz gibi bir ~ın.dct va· 
sıta.sı de°'il midir? diye sordu. 

c bb. ~•r mesele Ben, ortaya u 1 
1# _ 

koyaca)< değil~~: Sıı.d~~ l!;~ıı. 
nın D~nizli koyündc ışıttıgun 
bir vakay1 anlatacaktım: 

ö BütUn bu münakat'llar ~ 
nı alıikadar etmez; de~ım. l~ı
nirile Hııcı oğlu Aluuedın eıusın: 
den sonra otuz sene da.ha yaşa 
dığınr merale eden yok tr.U? 

-Var. 
- Öyleyse işte hikaye: bir 
Hacı oğlu Ahmet Url~ • 

rençberdi. Hem de fakır bır renç 
ber .. Şunun bunun damını ~kta· 
ran ahırını temizliyen bin.. E
ğer' Urlalılar öküz Y"..rine 8 '°pana 
adam koşsalardı belki Hacı oğ~u 
o<Ylu Ahmet de koşulacaktı· Ne 
Ahmet de kO§Ulacaktı. N ~ 
~ verirlı>rsc onu yerine getirnıı-
ye mecburdur. . 

Fakat Hacı oğlu Ahmede bır 
glin geldi ki Urla.Iılılr bum.ı d~ 
vermediler: y,.. 

_ Ne yapalım, dediler: yr.ı:.. 
mryol' ki aktanlacak dı:un oısun. 
ökUz!er ahıra çekilmiyor ki te
mizlenecek ahır olsun! 

~ -VAKiT !t NiSA.N lN1 

Mılli kü nıe 111açları 
Ankarada: 

ısranbulspor Demirspora 5-2, Beşiktaş Gençlere 3-2 galip 
l2miıde: . 

Galatf saray Alfayı 3-1, Allmordu F. Bahçeyi 2-1 yendiler 
A.Dltara, 20 (Hmusl) - 19 Ma- İkinci don": tcmad.iycn orsa de , . yıa st&dmda yapılmakta olan mil- İkinci devrede Demirspoılulıır Gençlerin ise isJetalz ~~icıen. dan yaptıldıı.rı nni bir inişle :mcr. 

11 ltllme maçlarma bugUn latan.bul· taknnltJımda eksilen oyuncuların l . ş er cek- kez muh .cim Alinin sıkı bir şiltU 
ıpot- • F.akişehlr deminıpol" ve Be- enerjiler! ile telafi etmek iste- :~ crı vUzUnden akınlar netic.!::ıız i!e nıukabc le ~mlı!lerdir Devre 
tlkt4' • Gençlerblrllği kAr§ıla.pıa.. mftılcrd!r. Fakat emtia başla oyna· a m'T'}lır. J<~aknt 35 incı dakikada son dakıkayıı. k d ; <lev~ eden 
lan Uo devam edil.mlştir. BugUnltU malarma rağmen sayı kaydına mu- ~azl.} et Bcşı~taşın lehine olarak ıııkı bir oyundan sonra 2-2 bera
karfılaşmalar 15.000 1 bulan seyir- vaffak olamamı§lar, buna mukabil inkışaf \:tmege başlamıştır. Be§ik- brrlikle bitmiştir. 
d yığını ®ünde yapı1mı§tlr. )stanbulsporlular 11 ci d'1kl:kada truılıyar yavaş yavaş kendi oyun. ikinci •kutı: 

Birinci karotlaşm& lstanbul8por- Demispı-o kalecl.s!nln hatalı bir lnrını tatbik ctmeğe ·ve bunun no. lkin~i baftaym her ıki t.a.kmun 
Eskişehir Demlrııpor nremnda ol· çıkışından i.stlfde ederek 3 cU gol- liccslnde rnkip1orinl sıkıştınnağa da g~hiyet ~avısını temin etmek 
m:ış ve latanbulsporlulr maçı 5-2 lorlni yapmışlardır. Bu sayı De- koyulmuglardır. İşte bu sıkışık va· <'nc>rJı!i llC' bnşıaır.uıt.Ir. Bu haf. 
kazanmışlardır. Oyun, bqlar bat- mlrspora d'lha bllyük bir hız ver- r'yettc Be~ı:~slılar hakemin leh- taymda gC'rek Beşiktqhlar, ge
Jamaz, derhal çok Btkı ve seri blr migUr. Nlteklm 2 dakika sonra lerlnP V<'n:lıgı bir frikikten Hak- rekec Gençler son dakikalara ka
ccrcyan almıştır. Her iki takını lehlerlne kazandıklan penaltıdan kının çok kuvveti !bir vuruşu ilC' dar .devam dtirmi15 oldu.klan aU
hlltlıniyeti ele almak için son gay· 2 el sayılannı yapmışlardır. Anw 2 ci sayılnrmr )'ııpmışlardır. Genç- reklı akmlarln bir çok fırsatlar 
retleri t.ıe çalı§mağa bag1amıelar tam kadro ne ve şuurla oynayan' ıer bu gole iki dakika sonra sağ-
ve kal'!Jıltklı akınlar raklpleri üze- 1stanbulsporlular 28 incJ dnkikadn ı ( Dct•a7ııı fi rneıda) 
rinde tıstUnllık temin edecek ham- dördiıncU, son da.kika içinde de 5 Proiesyoneı ıerbeıt gOreaıer 
leler ya.pmnğa koyulmuılardrr. İ§· inci goUnrlni yapmakta gUçlilk çek M . . ya 
te bu sıkı akınlardan birinde Da. memlşlerdir. :Maç 5-2 letanbul - ersınlı Ahmet T k" d ""1 H . . mınıpo·· be§lncl dakikada tstanbul- sporun galibiyeti ue neuceıerunlş· • , e ır ag ı Useyln 
apor kn.leclslne p.rj yapılmak su· tir. k• 1 . . ~~;ı::~ ::.:"i..!"ı::!:':!':: Beşiktaı-Gençlerbirliği ra ip erini İUŞla yendiler 
aıtıdnn bera.berl.lık uymını ya.pm1' İkinci kamlaşma Beflil. .aşla - MÜ 1 a" ,. K A 
ve bunu takip eden. dört dakika Gençler Birliği arasında ynpılmış v m- ara I! beraoere 
sonra da 2 cl sayı ile galip vazi-yete geçmf§tir. Oyun bundan &on· vo beşiktak 3-2 galip gclmişUr. DUn Ş<ırcı atadmda yapılan gllr<.>f- mütemlldıy•n at.ak yapıyordu. 'O 
ra da.ha sert bir cereyan almıg.- Bu karşılaşma da ecri bir tem- İ lcrl profc:ıyoncl S('rbeı!t gU~ mev- 1nklkııda gllzel bir kata ka t.ı çüncU 
tır. lst.sponın bukmmdan 25 fncl po ile başlaml§lır. Hor iki t.nkım etmı acılmışlır. Stadm yUzme havuzu rnkl'll bu tehlikeli vuiycıtt~n !:ca~ 
dakikadan itibaren srynlmağa mu- da rakibinin mUdafaa.smı yarmağn kısmınd ~aprlan bu mtısabakalıırn minder kenarına kaçmakla kurtu 
vaffak olan F.eld§eh!rlller kendi· uğraştığı bir sırada Beşiktnşm mutadın hlllıfında davet ve lltı.n olu_ lılld •. Mhayct 14 üncü da.kik da la. 
Jerlne has olan enerji ile oyunu merkez muhnclml 9 uncu dakikada 1 nıın bütUn pchlivan'nr lııtlrı\k etmiş· bir kafa kol kapan ısmatı : Yine 
bıtanbulspor nı:stf sahuına intikal şnhsl ı:;-ayrcti ile Gençlerin knlE'- lcrdtr. ı:ırtını yere getirerek tu la glll~pımı= ettlrınişlerd:r. Fa'lı:at pek sıkı ve sine inmiş ve hiç bcklen:Imedik üç bine )nkın b:r eylrci kııla.ballğı l\lf'htm•t Ali • swımna.n: g 
aynı zamanda sert bir cereyan al- blr nnda Bcşikt.nşm ilk eayısını önUn:ie yapılan mUsnbaknlıı.nn birisi Mehmet Ali acklz ·dakikada mıı olan oyun esnasmda hakem kn)dE'tmcığe muvaffak olmuştur. müstesna hemen hcpm heyecanlı, galip. tuşla 
~ıeblrlllerln bir oyuncutıunu Bu golden ızonra Gençler daha sc- vkli oımu'.il -.c bilhassa Mcrırlnll Ah- ı•onlllk Hasan • Sıdlh: 
ıs.hadan çı:kannak mecburiyetinde ıi ve sıkı oynamağn başlamışlar ve met· Molla Mehmet karşılaşmaBı mU. Salih lli dakikada JM:a etti 
kalmııtır. dört dnkika sonra soldan ynptıkla- temıı.dl ıılkış1ar nraemda geçmiştir. ltomanynlı KHım • l"an.-

Maa.mafih, 10 kişi ile oynama.- n bir aknıda sol açık Mustaradnn Ne~ccler §UnlardtT: dllnya ısuıe3 man: 
tar.na rarmcn Demb

1 
rolular teııiS dP.rin bir pas nlan merkez muha- Merwınll Ali. Çntnlc it Recebi 4 de.. MUsilbe.ka bnflayıncn gtirC{lç:iler 

etnılt oldukları hlkim oyunu dev clm Alinin ayağı ile beraberlik klkadıı tuıla galip Kumkapıh 1 rblrlarin d nemey ba§ladılar. Bu 
renin eonuna kadar devam ettir- yyısmı temin C'tm~lerdir. Oyun CetAI Nlvıızl J\:anıka~· ya 8 dakikadn mUaabaka yeni ıncey 'kadar deYam 
mişlertıe de ıııayı çıkaramam11lar • devrenin ortasına kadar mütevazin t~ ıa ~allp. edecekti. lkJ8i de l.yi çatışıyorlar, g0. 
dır. Devre 2/1 btanbulsporun le- §eklini muhafaza etmi~ \"e bu ıuıı· 1>1.mrlı l!imall • l'omak Ah~t: zcl oyunlar tatbik edJyorlardı. Biraz 
hine bltmi§tlr. dıı Be§iktaş muhacimlerinin mil- GUref çok &tlratll ba§ladı. İsmail l'IODra Süleyman daha htı.kim güre,. 

Hacı oğlu da d~Undü, tqın
dı; heybeyi a.rkasına vurdu: 

- Garip kuşun yuvasını Allah 
yapar. dedi; kendine başka bir 
köy araınk için yola çıktı. 

Urlalı .Alı.met az gitti, uz git
ti· d<:re tepe düz sitti; va'.,;t r.1:
~a doğnı iken eşek üattinde 
yol alan bir dervişe ıastladı: 

- Merhaba erenler! 
- Merhaba Hacı oğlu Ahmet! 
Ahmet hayret etti: 
- J)emek ki beni tanıyor5UD, 

dedı. 
- Aptala ne mal Om olmaz Ha 

CI Ahtnet ! Kararında israr edi-
vor musun hfı.la sen? .. 
· Ahmet bu sefer de başını sal 
ladı: .. 

- Evet, dedi. Urlanın Denizlı 
köyü gavur yürekli çıktı. Bir 
dilim ekmeği bile çok görUyor, 
bize! . . . 

- Yok, onlann da vazıyeti ı 
yi değil Hacı . oğlu Ahı: et! ~a
kat sen beni dınle de gerıye don! 

- Geriye dönUp de ne idecek 
mişim. Aç mı kalacak mışnn. 

_ Aç kal diye kim SÖ) ltiyor. 
Urlanın Denizli köyUne git Hoca 

ol:_ Bırak hem§Cl"İ Allah aşkı
na ... Hocalık kim, lben kim? .. 

- Yapacağın iş basit :Hacı 
oğlu!.. Denizli köylinde hasta o
lanlara hekimlik edeceksin. E
ger hastanın baŞucunda beni gö
rürsen akrabasına. öleceğini sö~ 
!ersin. Yok, hastanın ayak ucu~· 
da gorün "irsem hiç korkma, bır 
i.ld gUne kadar hemen iyileşece
ğini söyle ... 

_ Tuhaf soyIUyorsun erenler! 
bu hileye hlc de aklını ermedı 
harıil 

Bununb beraber eşek üstUn-
deki dervi~ Hacı oğlu Ahmedin 
kulağından ı:;irdi, burnur.d~ 
çıktı; ~riye, Urlanın DenizJı 
köyüne yolladı. 

Kövde Ahmedi alava alc1ıJar: 
- u ... , Ahmede tak; dedil~r; 

bir de başına sarık sarmış; ıkı 
arşın bezle hekiın olup çı.muş.. 

mege hn!Jladı ve 20 inci dakikada Ka. 

Başucunda mı, ayakucunda mı ?ııı ~.P~::;~"<:=:: ..... 
Yazan: Kenan Hulusi. Bu güreo çok sUraU! be.fladı. İldaı 

do aUk gUre§lYot" ve güzol oyunlar 

Sonra delikanlılardan biri tut. 
tu. mahsus hasta oldu: 

- Gel 'bakalım öyleyse. Hacı 
oğlu, dediler; ~ ölüp ölmi
ycceğini bize söyle. 
Hacı oğlu müşkül bir vaziye~ 

teydi. Kendi kedine mırıldanıyor 
belki de başına 'böyle bir bern 
sardığı için yol üzerindeki dervi
şe atıp tutuyordu. Derviş ya. gö
rUnınezse ? •• Hacı oğlu Ahmcdi 
aldatmışsa., ya hılebazın biri ise. 

Bun[!.. rağmen hast;ı.nm yanına 
oturdu. Ellerini avuçlarına aldı. 
Bir de ne göı .run? Derviı:ı oradn ! 
Hastanın b:ışucunda ! 

- Yazık ojlan:ı, dedi. Bugiln 
yarın yolcudur. eh ne yapalım. 
eşi dostu sağ olsun. 
Dışarda bir gürültü, bir kıya-

met: 
- Denizli köyünden 'ı-ençber 

Ahınede de bakın.. Urlalı Mus
tafa için ölecek dedi. Turp gibi 
çocuk be yahu, amma. atıyor ha .. 

Fakat şu tcsadUf e bakın ki bir 
denbirc gelen bir krizden sonra 
Urlalı Mwıtafa ertesi günü öl
müştü. 

Bu scf er de Hacı oğlu Ahmet 
için royle dediler: 

- Vn.y canım! Dediği ~rktı 
oo! Urlalı ~1ııstafa ölrlü. 

- Böyle adamlara her ~man 
ııı.st.ıann· kardeşim. A!nan, Hn.cı 
oğluna fena muamele etmiyelim ! 

Bu vaka Ahmedin hayatında 
ilk sürprizdi. Bunu, aynı bir ta
kım vakalar takip etti. Yani, Ah· 
met, hastanın başmda dervişi 
gördüğü zaman öleceğini, ayak 
ucunda gördüği\ zaman iyileşe
ceğini söyledi. Hepsi de çıktı. 
Fakat bir gün de kendisi hasta
lanın m mı? .. 
Alım t yatağında upuzun ya· 

tıyo':', v" gözlerini açınıya cesa· 
ret edemiyordu: 

- Aca.ba, derviş ayak ucunda 
mı, başucunda mı? .. 

Bir aralık kirpiklerini hafifçe 
kımılciattr 

- Hayrola erenler. demek ki tatbik edlyorııı.rdı. Dakikalar uerJeo 
srra bizde? dikçe Haıu ağı• basmn.ga ,.9 nı.ktblnl 

- Ne yapalım Hacı oğlu vak- tchllkclı vaztyoUerc aokmağa be.fladı. 
tin geldi! Nihayet 8 inci dakikada güzel bir ka. 

- lyi ama, b:.>nim hiç hazırlı- tıı kol knpıın Mıuıtsaıı hasmmm BU'· 

ğım yok. Gelecek sene gitsem ttnı yere getirerek tufla galip geldi. 
nam! olur? l\lutl\ylm • Kara AH: 

- İşte onu yap~mam. Hatırın nu muııabaka da yenl.§ıneye kadar 
için bir sure okuyacak kadar sa· deva:n cıdecoktl. 1lk da.klkal&rda ikilll 
na. müsaade... dl'! nyaltta tı!rblrıcrlnl deniyorlar. Fa• 

Ahmet: kat oyun tatbik eden yok. Müsabaka 
- Pekiı.ltı c. enler. dedi. Sen çok n.ıtır vl! zevksiz geı;iyordu. 15 da. 

sağ QI ! ı<1kad D dört devre mUtcmadlyeıı IU,. 
Ve, atY.Icstinı le) cmrpüm edt" 

1 
mc v MUIAylmln kaçak güre,,fylc 

ret: ki.içilk bir sure o?.unuyn baş• ge U Bir saat eonundn hakem hey~ti 
!adı. Fııkat tam yaı ı-ma t?eldiği • "" zrvkslz mu~abftkayı tntı1 cdenık 
z.amnn birdenbire durdu. 'naşu- bcm't>crc ııa.n etti. 
cundnki den>iş kıyafetli adam: lı•n;lnll Ahmf't • Molla Mehmet: 

- Ha~'lro1n dedi; de' nrn et- Sıı a gUnUn n mühim mUsabakala• 
sene':.. nnn gelml ti. Tcklrd tıı Hüseyin. 

Ahmet tx ır. ka.qıyordu, Bir ? ı rslnli Ahmet, tzmirli Koca :ıı.ıoıı-
sarıiyc dervhıln yüz:.nc bakb: 'ilet 1~ ıın Mehmet 'hepsi birden ea· 

- Yok, dC'di, ona sen le ın°a· hayl\ çılttılnr. Ahmet Tt ': rda~h ile 
ma.zsın erenler ... Madc-.m ki bir gU?'C mck 1.8llyor, fnkıı.+ Kocn. :Mehmet 
sure o~u~ncaya kadar müsaade ııus"ytnm m vd oku~'U§unu dlllul 
~t._tln. ötekı yıu::smı da ne vakit '.,. ı knbul cttıt{nden HUseyinle gu. 
ıe~erse-m o v:ıkıt okurum. tt m k kendi hnldn oldı ğu11u lddlA 

Bunun ii1.crine dervi uçup git-1 ediyor Nihyet bir anin maya vanl• 
mış; Cer hı Hakkın huzuruna aı; ı nı!nll • 1 N " ndıı Teldrdn{tlı ne 
çıkmış: el p<'nÇC' <livar dtınnu : gUreşm~k rtlyle 'Molln Hf'hmC'tlr 

- Kullanıı arnsmda bö\•le bir gUn' ı kat:' rtt· 

açık göı "'ltll. ı'l<>mi": nP emir Ahmet gfü'f:,C QOk atak ba§ıadı 
buyurursunuz' HnBınının bir an c\·vcl sırtını yere ge. 
Urlanın Denizli köyünde riva Urmcıt('! çalı§ıyordu Fa.kat Molla 

yet ederler ki Cenabı Hak. Ah- Meh111 t d çok çevik ve teknik bir 
medin zekasını brrnmiş: gUrc"' · Çok ı;-uzcı oyunlo.r tatbik edl· 

- Öyleyse hrral.t. demi!".. ctuz I yorh·· Mehmct blrka9 defa çoıt teh.. 
sene daha ynŞa.'3tn. IH<Clı \".17.\)'1.:tlerden kurtuldu ise de. 

Amerikalı profcsoı Gotnmr. nıh ,. t 15 ıncı dnk!lmda Ahmet çttt 
acaba bu hikiıy<.'vi d" bilivor kte •ı• ınrtını yere getirdiği bB8Dltnll 
mu? . - l tu~ln r lip gelerek çok l\.lkışlandı . . 
NOT; Te!.lrd ilh lllillf-y\n • h:mtrll 

IIalkın zekasını oösterir ma- 1 Kocıı M<hınt't: 
hiuctto bıddııeum bazı masalla- Bu mileabnka da yen~ııceye kadar 
nmızı 11az,nwa lrorcır verdim. 1 devam edecekti. tık dakikalarda a. 
Bıı hikaue onlarda

11 
biridir. yaktn gtlr~ıyotlıı.r. Tekirdağlı dalma 

I .................... ·-··--···-·-·-· .. ·--• ı : 
i Yarın, bu sütunda 1 

Okuyacağum neft& bir hlkA)"f!: i 
1 

yakta gOre,.'l\yorlardı. Teklrd&#h dalı. 
ma a..ak yapıyor. Mehmet d~ mukabele 
yeUerdrn kurtulartık dııldkalarca al.. 
kJ§lanıyordU. Fakat gerıç ve tecrtıbemz 
MehrJct ba§ pehlivan karvumıda an• 
cak t7 dakika dayanabildi ve 17 inci 
d3klkndı:ı HUscyin h:umunm srrtmı Okuma makinesi 1 _ ...... _ ... YOl'e geUrdi 

- Eyvah! dedi. 
ÇünkU derviş b3Şt1cundaydı: • 
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Mil i Küme maçları 
( Ba.s tar" 1 5 inciae) 

kaçırmışlardır. Galibiyet sayısı için 
ba..cılıyan mücadele son on beş da
ki.ka içinde Bc>şikt~ın lehine in
kişaf etmiştir. Beşiktaşlılar haki
miyeti ellerine almışlar ve Genç
leri sola teksif ettikleri hücumlar
la sıkıştırmağa koyulmuşlarlardır. 
Buna mukabil Gf'nçlerin muvaffa
kıyet vadeden müteadd't akınları 
cağ açığın aksaması yUzUndcn se
meresiz kalnuştrr. Tazyiklerini git
tikçe artıran Beşiktaşlılar, niha
yet 43 Uncü dakikada sol açık Şe
refin gilzel bir kafa vuruşu ile ga
Jibiyet sayısını yapmışlardır. 

Maç 3-2 Beşiktar;ın galibiyeti 
ile sona ermi tir. 

--0-

Ankaradaki bisiklet 
yarışı 

Aul.'ara, 20 (ı\,ı\,) - Mevsimin 
ıiçüncü bisiklet yanşı bugün Eti
mesuda Uç defa gidip gelmek su
retile 100 kilometre üzerinde ya-
pılmıştır. • 

50 kilometrede kuvvetli iki ra
kip olan Orhan Suda ve Ali Er
soy sıkı bir Atak yaparak kafile
den aynlm1l'jlar ve yarışı yalnız 

olarak bu şekilde bitirmişlerdir. 

Neticeler şunlardır~ 
1 - Orhan Suda (Ankaraı;i.i

clı}, 

2 - Ali Ersoy (Gençler Birli
gı), 

3 - Sabih Avsar (Gençler Bir
liği), 

4 - Kerim Kakaı.;etln (Anka
ragücü). 

---0--

T abanca atış 
müsabakaları 

Ankara, 20 (,\,A.) - 6 nisan
da atı polis-onunda başlamış olan 
tabanca müsabakası bugün neti
celenmiştir. Müsabakaya 50 den 
fazla amatör ıı;tirak etmi. ve Dr 
Kazım koylü, 55 pu,·anla birinci. • 

Na;m Uludağ 39 puvanla üçün
cü olmuştur. 

----0----

bmlrclcki m~ 
imıir, 20 ( A. .) - Bugün ya

pılan mJlli küme maçlarında Altm
ordu fenerbahçe;i 2-1, Galatasa
ray da Alta;'I 3-1 mağlüp et
mi5lerdir. 

1llc maç Fenerbahçc ile Altmor
du arasında yapılmıştır. Maç Fe
nerlii mahsus hakimiyeti ile ba.~Ia
m~ da yaptıklan hücumlarda 
atılan şiltler netice vermemiştir. 

Yirminci dakikada Altmordu 
Namığın sol açıktan ortaladığı to
pu .Muammerin sıkı bir şilte tah\il 
etmesi neticeji ilk golil çrkarmL5 I 
ve bu l}eklldıf l --0 bitmiştir. 

İkinci dc>vrede o; un aynı tarzı 
muhafaza etmiştir. 20 ci dakikada 
Naim FcnC'rbnhçenin beraberlik ı 
sayısını çrka.rnııştır. Fakat 1 O da
kilta üstün hir oyun çrknran Altm
ordııhtlar Sait vasıtnsfle ikinci go
lü dc> çıkararak maçı 2-1 galip 
bitirmişlerdir. 

İkinci maçı Gaalta.sarııy - Al
tay taknnlan yapmıştır. tık daki
kalardan i•ibaren çok sıkı oyna -
yan Galatasaraylılar. 14 Uncü da
kikada Eşfakın. 18 inci dakikada 
Bülcndin ve 26 cı dakikada Salıi-

• 

.~~\PARA 
~ il \\'AT YAHIŞISl:S 

....:3:n-t. DİREKSİYONUOUR 

1 

T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
'-}İDELER : 4 Şubat. 2 Mayıs 

J Ağustos 3 Ik!ncıteşrin 
tarlhıcnnc1e yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
f adet 2000 L.lık =ı 2000.-Llra 
:> - 1000 - ... 3000.-

" , 
• T50 - - 1500.- . 

• 500 .. = 2GOO.- w 

q 2:.0 . c: 2000.- .. 
M 100 .. ... 3500.- .. 
Q() 50 .. & 4000.- .. 

>00 2{\ - = 6000. 

hattinin ayağı ile iiç gol çıkannış
lardır. De,•rc bu şekilde bitmiş -
tir. 

İkinci devrl'de Galatasroııy daha 
ziyade bir müdafaa oyunu oyna -
mıştır. 34 üncü dakikada şahı::i bir 
zayrC'tlc Öm('r Al tayın yegane go
lünü yapmıştır. .Maç bu suretle 
3-1 GnJatasa.yın lehine bitmiş . 
tir. 

--o-

ikinci küme 
terfi maçı 

lkinc! kllmc klUplcrl arasında şanı· 
piyonu ta)'in etmek üzere tertip edi. 
len ~erf. maçlarıtı:ı dün Fenerbahçe 
stadınıla devam edilmiş ve Davutpaı;a 
De Alemdar arasındakı mOsab:ıkayı ı 
4- 1 Alemdarlılar kazanmıı;lrırdır. 

---o-

Şişli • Pera 

ikinci, Topkııpı klilbUndcn Saim Uı;Un. 
cü olmu~lıırdır. 

---<>
Halkevleri atış 
müsabakaları 

Halk~vlerl arasında tertip· ~dilen 
ı:erbe~t atış mUsab:ıknlnn dün Şeref 
stadm:lıı, şehrlrnizucki biltUn haıkev• 
lerln!:ı l~Urllklylc yapılmıştır. 

Çok heyecanlı geçen mUs:ıbaka ne.. 
Ucesındc Kadıltöy hall<evı 209 sayı: ile 

blrlncl, Bakırköy hıı!kevf 201 sayı ile 
lklnC:, Beşiktaş halkevl 196 sayı ile 
bçUncü' oımu:;11ardır. Müsabakalarda 
kazrın-ınlara muhtelif hediyeler veril· 
nılştir. 

lki arkadaş birbirini 
yaraladı 

Ka!.lmpaşada GUUUhanc sokağında 
Beyo~lu muhltinJn en kuvvetli kJilp- 1 numaralı evde oturan Faik özcnn 

Jerind"n olan Şişli • Pcm arasındaki 1 ne ka~ısı Kevsere, ayni e\•dc diğer kf. 
Pask!l.l.}a kupası maçı dUn şeref sta 1 racı Salın oğlu Servet ile metreıı! iyi 
llında yapılmış ve ,Şişlinin 2-1 gali. · geçinememekte ve iki nile birblrlcriy• 
biyetl IJe nctlcelenmlşUr. ı le sık sık kavga etmektedirlıır. 

Bu milsabakadan evvel ayni klU.ı>- l<~vvclki ~n de yine bir hiç yilzUn. 
l<'rin H takımlan da karşılaşmııJlar ' den karı koca ile Servet mUnakaşayn 
\"C bunı: da Şlşlılilcr 1-0 kazanmıs• 1 haşlnmı:;ı münakaşa kızışınca Servet 
!ardır, çalu :ıe Faiki gözllndcn, karısını bllo-

---0-- ğinden. Faik de ekmek bıça!tı ile Ser. 

B• "ki b k veti ba~ından yaralamışlardır. 
151 et mÜsa a ası Yarnlrlar hastahaneye kaldırılmış• 

tır. lst.anhul Bolgcsl b s!klct ajanlığı 

tara!ından tertip olunan seri bisiklet 
yarışlarının UçOncüsU dün sabah Top· • • 1 

.. 

kapı • Silivri cadde.si Uz rinde ve 100 1 Çocuk Hekimi 1 
kllomt'trellk bir mesafe dahllinde_,Ya.- Ahmet Akkoyunlu 
pılmı'}tır. ( fakııim Talimhane Pala. No. 4 

İyi gcçı>n bır koşudan sonra Top. 
kapı klUbUndcn Halıl 3 saat 23 daki· 

ten •""""' Tl'l('fon 40127 l 
ı•ıuardan maada bcrgün n 11\ 

k_a_d_a_v_ı_ri_n_c_ı._H~a_ıı_ç_k_1_u_b_u_n_uc_n~N-·ı_y_azı~~• ·~!!!!!!!!!!~~~~!!!~ 

Milli Küme Puvan Cedveli 
• 

Takım \f, o. R. l\I. \, \', P. 
Beşiktaş 6 4 2 12 7 lö 

1stanbulspor 6 4 ı l 16 9 16 
Galal.atıartıy 4 3 l 4 " 10 
Altmordu 5 2 1 2 {) 13 10 
D. Spor 6 2 4 4 10 10 
Fener "' 2 1 1 5 4 il 
Harbiye "' 2 1 1 6 4 {) 

Altay fj 2 8 5 7 9 
M. Spor 4 2 2 5 7 6 

Gençler 6 6 10 18 6 

-- --·--
Dev1et Demiryollan ve Liman n 1 

ilanlan 1 işlet~ lJmum idaresi 
Muhammen bede i 4050 (Dört bin dokuz yüz elli) lira olan 300 adet de 

mir el arab'-.'!' 2/5/1941 cuma gllnü saat 15 de açık eksiltme usum ile An: 
karada idare binasında satm aırnau•ktır. 

1 
Bu :şe girmek •ııteyenler!n 371 25 (Uç yüz yetml§ bir lira yirmi beş 

kuru~) lirolık nıuvakı.:at temln.ıt ile kanunun tayin etliği vcsikalan ve tek 
liflerini hA.mlıen aym gün ckı:iltmc saatin" kadar komisyonda lsbatı \'Ucut 
etmeleri IAzımdır. 

Şartname J.nka,.sda malzcı. c dairesinde Hnydarpnşada Tesellüm ve 
sevk §cllıı! nl!e:ı görU•t'blllr. ('ZxT:) . . .. 

.Muhamm"n bc1 h (44 000) lmk dört bin lira oııın 200 ton Karpit 
7 /fi/190 ÇariSamba r-unu saat 15 ~c kapalı zarf usulü ne Ankarada idare 
blnasın<la salın alınacaktır. 

Bu işe gll'mek l!!tlyeıılcrin ı3~0G~ Uç bin !iç yUz IiraJık muvakkat tcmı. 
nat ile kanuni!."! lııyln etliği V" lka'ıın ve tekliflerini aynı gün saat H de 
kadar Kom!syrm Hc1Pliğine venucleri llzımdır. 

Şartnamcı,,r :.!00 kuruşa Ankart' ve llnydarpa§a veznelerinde s:ıbl• 

maktadır. (3000) 

·iı>AızuiNi simı is aANKAsıNi>A 
IK~MIYELİ_ JiESA~ ~Ç ..... -"8-, 

-==-=----·-· -==-====~=~~~~ 'J 

Boman::ıa .,a emlaki olan vat nat.aş:ara 
Hariciye \ICkf\IHlnd n tebliğ t•dilınh;tir: 

Romanyad.ı ahir1;ı:: neşredil"n bir kararr.amo mucibince. ecnebilerin 
mllll lkU~at Nezarctıı.cen Yl'r'.Jnti6 ,bir muShadc olmadıkça Romıınyadaki 

emlA.k, nuı,•.k e muafı ne ılt taFı:ırrut muamelelcrlnJc buluııamnyncal<. 
ı!l.rı; böyle otr n llsaa!le tştıhsal cılıTııı( ksi.zin yapılacak tn.ııarrut muamrıeıcn 
ile norm31 mu nıel<'lı,:rl ve bank lttr•Ja m<!v.!:ı kıymetlere müteallik taearruf 
muamclc'crinln hukukan batıl addedı.l~cegt: Roınanyada ikamet etmemekle 
oerabcr orııda ::ıu gto. emlak, b•:kuk ve_m-:!nafie malik bulunan ccııebllcriıı 
IBc, Romanya 11.razlslt'ae tedavU•~ ç:kartılmış bulunan bilflmum tahvillerle 
nama muharrer o!mı.yan kıymetlı senetleri ha.mı: olduktan taltUrde bun. 
ıar hakn:mdH .Sııınn 1941 nlhııyc~ınckadar, Romanya sefareU ile konsolos· 
ıukıarına bir t;Pyannsmc vermekle mUkcll~ olduktan; ayni mllkellelefi -
yetlerln bu gl1'ı el'ham. tahvila: V" senet eri mevduat olarak kabul etml~ 
bulun~ ooıık-' rı d• ,am!l ( .• ıu~u Ankarııcıakı Romanya s !nretl tara 1 
tından b1ldirllmlştır. 

K~yfiy • a1ll.kınlar 'Nlrk v o;e.nd:ışlarm ':ı ittllamıı. vazohmur. 

VAK I T 
Gazetede c;ıkan otıtllıı yazı •e 
realmteTUı nukuku mo.blUZ<Suı 

AllCJNI!: fAll1FESJ 
Meı:nteket Memleket 
tçınde dlŞIDC18 

Aylık D.ı 155 tf.ı 

8 aylık tRO 42ô 
& aylık n11 oı:ı:cı • 
1 )'lllı.ı OOC ltiOO • 
l'arltPactı BuJkao Blrllğ1 u:tn 

ayda otuz ıcuruıı d~UlUr. Posta 
t>Jrllğtne gtrmiyt>ıı yerlere ıyaa 
vctmııı ucşer Kuruş zamm~<fülr 

Abone kaydını blldlreo QlQKtuı 1 01e tetgraı tıcretinı abone parası
aın po~ta veya t:ıanka Ue yollama 
Ucretlnl idare kendı ıızcrtne nur 
rürklyeııln tıcr posta nll'rkezindt 

\IAKfJ"e abont' vut.ılıı 
Adres cıcğışUrme tıcrcu ıs Krt 

o.AN Ut'IU:~Tl.F.:KI 
ııcaret Uıtnıannm santim . sa 

tın soodaıı tUharcn ıııuı sayfala 
nnda 40. tç saytaııı.rda 5() ku~ 
:2ördllncll sayfada ı: lklncı •e 
UeflncUde 2: blnnctde •: tıaşıııı 1 
vanı keıımecı! il Uradu 
BUyUıc; çoıı devam!> 1rıı~eıı 

~enkll UAn verenlert' ayn ayn U> 
dlnncıer yapılır t«>smt llAnlarm 
unum 9atıM 00 kuruştur 

l'lr.nrl Mahlyt•U.- '»lmıyaa 
Ktiçiık Uanı:u 

Bir <lrta 80; tkı ".lf tası 60 O( 
::ıernsı 6!1 ".llirt 1"ıo..aı 70 ve oıı 
ı1eraaı 160 ıcuruştur 

Osmanlı Bankasından: 

-tr..AN-

Osmanlı Bankasının Galı.>ta, Yen. 

cami ve Be.} oğlu Şubeleri, Hll.ldmiyctl 

Milliye Bayramı mlln1?Sebetiylc 22 Ni• 

snn Sl\.lı (öğ'eden sonra) ,. 23 Nis:ın 
Çal"'}amba gllnll knpalı bulunacaktır. 

J<'nlitı Oçuncii :Sulh llııkıık .\fahke· 
n)(•slndı ıı: 

941/3,17 

Mahcur Mıgırdı<; Bıyıkyanın Kar. 
t ılda. hUkuınet <'.nddeslnde 41 No.lı 
hane.Si aylı~ peşin olmak Uzere krt'il 
gôslcI'!llck şaı tiyle bllmllzaycde kira• 

ya verileceğinden talip olanların 

30.4.941 tarihlndC' saat onblrdc malı. 
kcmeıın z salonunda hazrr lnılunmalan 
illin olunur . 

Sa!ıibi: ASIM US 
B "ıld,. ~ y<'r. Vlıl\'T .. rıl1ıtaS1 

Umum neşrivatı ıdarc eden: 
~ft'k A. hmct Sooe9ı!!'1 

Milli 
PİVlllOI 

• 

Denizyolları 
umum müdürlüğü 

KarndP;ni7. haft.ınn - .$alı 12 de (Erzurum), Per mbc 12 d 
16 d:ı (Tarı). Galata nhtıınınd n. 

Hıtrtm hattı'ıa - Salı 18 de ıÇı.n'.ıkkalc), Cumartcsı 1 
Sirkeci rıht.ımmdan. 

Mudan.ra hattına - Pazartesi, Salı 9.m> d , Çarı.ıambn l'• 
16 ua (.ı\1.,rııknz), <.'un artl'sl 14 de (Sus) ,.e P~t 
mknz). Per§embc gınıU Toph neden, dlğ r ~ıı 
tımmdan. •I 

( ıo;ıı~ 

Ranılımııı hnttırın - Paz, rtcsl, Çnrşnmb..'l, Cuma 8.15 dC Cll 
tımıı.d n Aynca Çn .. en.ha 20 de (An fart > 
(Çrumkkııle). Tophan" nbtımından. 

Knrahlga l!ııttmu - Salı ,. Cura .a9 da (S yyar). Toph n 
Jnıro7. h:ıttrıı - Pa7.ar 9 da (Anl'.tiya). Tophhnc nhtınıınJ 11 

.\~ "Blık hattıııa - ç, b 1r; dr. (Bursa), Cur artesl l5 d 

kccl nhtımmdan. d# 
bmlr 'iiırat hat1ıııa - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtınılll tJ!l1 
1zmlr unlık postası - Perşeml>' l:3 de (Kad ş). Galat.B rıb rıııt 
~~nakkale llu\'c posta"• - Perş~m\Jo O da {Ülgen). TopbeJI ~ 

NOT : \'ııpırr ı.cfı•rlrri lıaklmıd.ı •ıı•,. HirlU malum ıt ıı<;ti~ıı-
rnh\h yu7.ılı Aı rnklcıimlul•"ll <1ğrenilehlllr. 

·rıııııtl 
Galata Baş AC<'ı::tcllf;i - G ılata. nhtımı, Limanlar 'V 

MU,JtlılUğti binası altınd · ,, 
Galata Şube Aceııll"llği Cnlata rıhtımı, Mmtaka ı..ıırııı 

R" s'!ğ b!nası altında. 

Sirke.::! Şube Acenteliı:;1 -\Slrl el, Yolcu Salonu. 

~ llJ • 

ANADOLU POST ASI ~ 
ıtıı11'" 

21 Nısan 941 Pnzartcsl günll l.öprUden ı:aat 17.25 d 11 rı ,ıı 
itibaren Anııdolu hatU E !erlerine tekrar b'l1ı:ınacaktır. 1 
vapur gidiş ~u dönUşt<' Su:ıd!y;! l<;l;eJ~slne u073mıyacaktır• 


