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· · · · avrıtlar geçid resminde, b i r y Dihılcü bayramdan ıiç eııstmıtane : Mwı mıtıı '!J 

unan hukometinin 23 Nisan çocuk 
Atinadan 

Giride nakli 
i\' 

l' aıan · ASIM US 
'~ l\raı ı • ' ~ı~otıı 1 kin(i Jorj ilo Yu-

bayramı 
Dün Ankara ve lstanbutda 

neşe içinde kutlandı 
~ -- l'f~ase:rincıen Giritli SiidcS->"tıu \' 1 altında' tcşckkiil 

~ <>1titte00~ hukrımcu Ati- ı·no··nu··, 
'•llıiicJ.r ~ıt1t. Bu suretle bir 
Ilı ~llııı la tedbiri olarak Yu-

talebe mümessillerini Çankaya 
köşkünde kabul etti l. 4~, e!:erke-L.i Atinadan Gi· 

:."I .\ lla har 'lcdilnıi oluyor. 
~ ~ binin ilk giinünılcn
~ t,tıı~11 °tdutan tarafından is
~liıtrırıı:ıenııckctlcrin başın
~ ~~gfJt f'I' son iltica nokta-.ı 
~-~la ereyo git tilel'. Nit<·
~ ~Yer•t ı·ugosla'\ya kralı 
~ l>lıı n de Atina yolu ile 

~llndnğuno haber 'er
~ ı\tt l: Unan kralı Ut• ha . 
~}t. )(j ~~n Glride gidi le;ı 
~~ "il& üzerlndcld l'u
~ •Lı., b~ h~ştanbaşa istila c
\ıı. ~ 'bııı e l Unan ordu"'u ~ine 
I\~ k .. hcaktır Büt" kA· ~' .. \\cu • un mu 
Ilı..."' ~ti nı sarfettlkt~n son-
~ '1-.~l~c artık tutunmak 
~~,. lcraıı a ~imdi Glridc \ar
~ l'f\ıı aroıın 'c hükfımt.•t· 
\, il ~l~ın ına. gidC<'t>k 'e orada 
~ ltlbc lino de, am edoct•k
'"'tıııı elct.t ~rıa_ da Yunanlstanm 
k •• bıt ~ugu milli miicadC'hı 
~ ~"- hariycti ha.b:dir. 
L ~ -.ıı.. t lıaı 1 . 
~ .'""lfaa c e l onan ordu .. unun 
~ .\~ğı l noktası olarak lntl
St."-ıııı. a:nla - Arta hattı 
~it bil' sında ancak yiiz kilo
~d. raa~<'safe '\'ardır. Harp 
~~ la 1Yctto bulunan bom
~ ~ 

11
l)art•leri hemen her 

~ ıe· u · l'inP bombalar ynğ-S ~~' ıtl 'e şerait altında 
.~ tt 'c 'll7Jf~leri Atinada 
....:, ttıın 

1 
claıncu.. idare ct-

':'tııı ınıca , \!.~ 1\ ka nsızdı \'O Alman L.' lılt tıu~! tesum olmak btc
'-...., lıııgii11 d uınr.t A tinada otu
~~ blt1 llği lse bilo yann A
~1~ ne nakU karan vcr
~~I la da kalacaktı. Siidcros 
~-" 'lan ~ rr.tırar içinde '\'C
~ ~ ~lllyetu karan bu~ün sü· '" '•~ıu içinde almakla l1liıı-
-..~ ~1111.0 bir harekette bu-
~~· I' 
ıı.,.~>\t. Ut l<İ l' 
~" llda 0 . unanistanm siya-iL..' ~1110111 'rit Venl~elosçu ol
~ ~·l'ııı~~r. Onun lçln Mc
~ g• ~ırıı Çulara ka~, bir 
"°"~il. olarak iktidar mC\ki· 
~ t'.l~liıa.~n Giritlilerin kcn
~,,....tdi 

1 
tet ctmiyeceği tah

~~ ti~· latta İtah·a l'una-
"1'.'ıtl'ıı l'tlne • 
~~ Git1tıı ans1zın taarruz 
ı.~1 ltııı 8 

ler:t l<;yana sc\kt•-
~lıı el'lıt lnkJanıyordu. Halbuki 
~~t,l'fııclc Şafı 1talyanla.nn bu 
~ıı_ i, Girit !:<>k yanıldıklanm 
~~ t gibi \'iller 'de bütün Yu· 
~ ~ dt, a._._

10
d onan milletinin Is

\ ~t f'lttı hrcla. hükiımete elin
'-'-~e-dl 1ını yapmakta te
b. '~ ft\ ~~o defa ecphe \'a-

~.. lide nezaket peyda 
\L.....,, •ınc l' 
\ı.~ı ttl'iliğ( unan kralının hü· 
.. ~nrrq, 'l'~ı Giritli bir de' ıct 
~-" e \ e '1tn l'Sl, dlğC'r taraftan 
~~l "" )in nıni emniyet ne-ra
~~'lllıt ıl~ ınt~rbir Giritlinin getl
'-'":ıe ~ l~tlkliil danlsmda 
~ lıt ~latı l un.anlılar, ya.but 

fltic a kralrılar arasında 
ı g~t lılr. bir ihtilaf bulun· 
.b... .. f'ren bir hadisodir. 

~ ... uanı& &ı. "' 6. ad) 

Ebedi Şefin Muvakkat Kabrine Çelenkle!' kondu 

Maarif Vekilimiz!n söy~~i 

An8 ve baba, çÔcuklarmm ahlik 
ve seciyesini korumalıdır .. 

Ankara 28 (A.A.) - Çocuk 
bayramı :ııunı:ı.sebetilo Maarif Ve
kili Hasan .Ali Yücel bu akşam rad
yoda "Analar ve babalara bir hi
tabe,. olarak aııağlda.ki söyleyişte 
bulunınu3tur: 

Nazi kıtaları 
Fransa toprağından 

geçerek 

ispanyaya 
girecekmiş 

HES 
T yyare ile Madride 
;derek Franko ile 

görüştü 

sovevş 
Den evvel Almanya Ce
beli.ittarık'ı zaptetmek 

istiyormuş 
Lo dra. 28 (A.A.) - Viştdeki blta-

n U T ıgraC gazc-
raf bir muhabir Dey c atında 
teslnd" intişar eden bir tclgr 

§Öyle ecmektcdlr: PariSC 
Abctz Hitıerln blr talebinl 

• 1 ııazi kıtatarmın 
blldirml.şllr. Bu ta ep Frallsadan 
tııpaııyaya gitmek Uzere 

dilrnest.nc mU. 
geçmelerine mUsaade e b alan 
tealllk bulunmaktadır. tyi ba er 

(D.ovam& Sa. " .mJ,.. .& te) 

Türklüğiln yannı ve Türk vata· 
nmm istikbaliola.n Türk çocuğu, 
biz hocalarla siz ana-babaların e
lindedir. Taşıdığımız bu şerefli mc
suliyeti, her fırsatta. düşiinmek vo 
biribirimize düşündürmek, esaslı 
bir vazifemizdir. Çocuklarımız ve 
gençlerimiz hakkında aramrada. ge
lişi gilzcl söz söyliycn ve onlıı.rı u
lu orta. tenkit · edenler az da olsa 
yok değildir. Ben bir baba ve bir 
hoca olarak bu sathi ve acele gö
rilşlcrc asli inanmamış olmakla 
beraber bu meselede umum! bir 

(Devamı Sa. 4 Sü. 1 de) 

işgal mıntakası 
nasll taksim 

edilecek? 
Bir Yunan gazetesi diyor ki: 

Bulgarlar 
Bir kurşun atmadan 
kahramanca İşgal et
tikleri topraklardan 

yarın 

Kovulacaklar 
Berlin, 28 (A.A-) - Yan rcsmt bir 

mcnbadan bildiriliyor: 
İtalya hariciye nazırı Kont Ciano

nun BiUcrc yaptığı ziyaret ,.c Viya• 
nada Von RibCDlrOPla oıan konu11ma· 
lan Berllnin siyasi mabfillcrind<ı anla. 
§llır bır alA.ka De kaf?ılanmı§lır. 

Alman hariciye nezaretinde bir ke
re daha ehemmlyeUe kaydedllir kl, 
iki hariciye nazın arasındaki mUza.. 
kere!"" Yugosıavyanm hezimeti ve 

t1Jarı(»»I, ıS.4. ı.l aii. ı d6ı) 

Fon Papen 
Beri inde 

Alman mahfillerinde 
Türk· Alman münase

batı hakkında bir 
mütaleayok 

---<>-

Ankara 
Moskova 

Vali l.Aitfi Kırdar Ni.§anta§tndaki Çocuk Bahr.esini a 6 ı y o r 
Elçilerinin seyahati 
hakkında Röyterin 

görüşü 

--o-Yunan Cephesinde 

Epir ordusu 
teslim oldu 

--0--

YUNANKRALI 

HükOmeli Girit 
adasına nakletti 

Yunarılılar 
Mücadeleye devam 

edecek 
Sevyork, 23 (A.A.) - Atinadan 

gelen telgraflara. gore Kandiyaya git_ 
mek üzere payt.ahtı tcrkctmedcn ev. 
vcl Yunan kralı bir mesaj n<>ııere<terek 
harbin ağır icaplarından olarak meşru 
bUkOmcUylc b(rllkte Atlnayı t<'rket
mek ve paytalıtı Kandlyaya naklet· 
mck mecburlycllndc kaldığını bildir· 

ml§tir. 
tTALYA"N TEBl.Jöl 

Roına, 23 (A.A.) - İtalyan umum1 
karargdhmm 321-numaralı fevkaılde 

tebliği: 

(Devamı Sn. 4 sü. 3 ·de) 

Günlerin Peşinden: 

Siyast iskatçdar 
Yu~lavya dağıldı. Parçalan.. 

dı. Alman kuvvetleri tarafın· 
dan istilaya uğradı. Şimdi bu 
memleket ile dost olan bütün 
komşuları metrCıki.bndan bir 
parça kopamıağa çalışıyor. 

Tıpkı toprağa gömülen bir 
ölünün kabrinde toplanan ıs. 
katçılar gibi. O kadar ki Bul· 
garistanm Makedonya'yı .. e 
Garbi TralCyayı istemesi, daha 
bir ay evvel Yugoslavya ile e
bedi kardeşlik paktı imzalayan 

1 Macaristanın şimali Y~lav. 
yadan yer alınağa ça.İışması, 
hatt.i. İtalyanın Arnavutluktaki 
mağlubiyetten kurtulduğuna şük 
retmiyerek bir de Dalma.çyayı 
istemesi kukla devlet Hırva
tistanm Bosna _ Hersek üzerin· 
de hak talebine başlamam ya· 
mnda insana pek tabii geliyor. 
Ahibba şive-i yağmôcl.4 nubhut 

t)'ler 6.iltıyı 
Hüdr.ı g&terme.rin a.;tir-ı izmih. 

'ld.l bir yeriüJ 
HASAN KtJllÇA. YI 

(Yazısı 2 ncide) 

Yunanistan 
ve 

Yugoslavya 
Hakkında yapılacak 

arazi tadilatı Amerika 
ve lngiltere tarafından 

tanınmıyacak 
-<>--

EDEN 
Y ugosla vyanın İngiliz 

müzaheretine güvenebi
leceğini söyledi 

Londra, 28 (A.,\..) - 1ng!Uz harı. 
ciye nazırı Eden, A ıram Kamarasında 
qağıdakf beyanatta bulunmuştur: 

- DU§man tarafından memleketle
rini terke m\!cbur bırakılan Yugoslav. 
ya Kralı ve Yugoslav hUkılmbU, ~lmdl 
Otta Şarkta yc.rleşırll§ buıunmaktadrr. 
Yugoslav hUkumetı, bUtUn Yugoslav. 
'Yanın nizamı §Ckilde tec.ssUs c~ 
hükılmeU 11ıtatlyle, rnUtu.fiıtıcrln ya· 
nıbft&rında Almanyaya kareı mUcadclc· 
ye devam ctmek{<'dir. 

21 Ni.ı!anda, lngilb: hUkQmeU, Yu. 
goslav hUkQmeti reisinden, hUkQmcU· 
nln rnuttefik sı!atlyle lnglltercnln ya. 
nıbaııında kalmak niyetini ve nlhil! 
zafere kadar milcadeleyc devam et. 
mek azmlnl bildiren kaU ve rcsml te
minat aımı§trr. 

Dcvanu Sa. .& .w. 6 ifn) • 

Almanya 
Ukrayna yolu ile petrol 

kuyularına gitmek 
İstiyecek mi? 

Berlln, 2S (A.A.) - Berlin m
yasi mahfıllcrindcn bildirildiğine 
göre A lmanyanm Ankara büyük 
elçisi Fon Papcn elfi.n Almanyada. 
bulunmaktadır. Alman - Türk 
milnascbetleri hakkında buradaki 
Alman mn.hfilerinde yeni bir mu 
talca ileri sUrülmemektcdir. 

Londra, 28 ( \.) - Röyter a. 
jan.smm diplomatik muh:ı.rriri yazı. 

,.ar: (Dcuamı Sa. 4 ml. 5 de) 

Mareşal Birdvudun 
hitabesi: 

Atatürk le 
Siz ve biz insaniyetin 

tekrar bulamıyacağı bir 
kuvvet kaybettik 

----<>-

inönü'ne 
Büyük.dostum demekle 

iftihar duyuyorum 
(Yazısı 2 nr-idc) 

Yugoslavyanın başında taksimciler .. 

ltaJya - Yan111 benimdir. Dırva•lar - O yanmm ltlnlle benim ete 1ııııılk 
kan var? Balıramtan - Bud'un biri benimdir. Macari&tan - Ben döt taıa
tmı 1.ıerlnl. Ro~>' - lktncl budu ben alacatım. Karacıat _ Ya ....._ 
.-1,11111-

Tap8iaTya - Yahu hen dAha _,..... alıyorum, ölmedim.. 
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adyo üazetes1 1 ''°'_ıc:-_________ k. ~ kaydeditmemtşttr. Almanya.. 

2D k 811 8 nın tspanyayı Afrikaya geçit ver-
mek için tnzyi.k ettiğini Amerikan 

Ü eu o .ritle gazeteleri mlltemadiyen yazıyor- cu 
san ç 

'&ııııllJ'" av r a 
-
1 

ge~tı lar. lspanyol gnzeteleri bu hus~ 
'"I ta sarih bir şey yazmamakl::ı bera· 

Yunan .nalı Yorsf ilo Yunan ber mihvere daha yakm b;r slya
husfın tinin nfrlde gftt:kleri set takip edilmerlnl yazmaktadır
hıı.ber ve!"l.me te ır Krala veli- lar, gaz teler bu fırsatm kaÇJnl· 

Dün şehrimizde tam bir sevinç 
hd de r t d ·or. Bununla mamasını da istemektedirler. ln-

bcraber, Yunan harbinin sona er· gillz avam kamarnsında İngiltere 
mesi demek değildir. Kral bir be- ile Amerikanın İspan~ya mali 

yardmılan tenkit edilm'ştir. Çör-
) .aın:ıme neşretmiş, vaziyetin bu· çfl !spruıyol halkmm iaşe mesele- 23 Nl.san HAklnıJycU Milliye ve ço-

ve neşe içi~de kutlandı 
unkü fnkısafı karşısında veliahdi· 

birl'.ktc Giride geçmek mecb.ı- sinde yardımın dMt bir millete cuk t.ıayramı dUn §clınmlzde tam bir 
tinde kaldığını, bununla bera- insani yardım olduğunu bildirmiş- nege vt: sevinç 1çlnde kuUanmı:;tır. 

,. Yunan ıopraklan hür kalın· tir. İsp:ınyol hükOmetin'n vazfye. Bu n;UnaaebeUe hazırlanan prog. 
., kadar milcadel<'ye devma c- tinden lngfttercnin şimdilik endi· ram ıı:untazam blr oeldlde tatbik edil· 

d ~eğini bildirmiştir. Kral beyan.. §esi olmadığı anlaşılmaktadır. mtş ve yannm bUyUklerlnl teşkil ede-
namnslnde Yun:?nistanda şimnl or- HATSUOK ~ TOKl'Ol" A cek .'.>l:ı.r. yavrular çok güzel btr gün 

d•ısu'lun da teslim olduğunu bil· DÖND'O geçimıi§lerdfr. 
drunıştir. Kral bu teslim olma ha,. Matsuokanm Tok·~>'B d~ndllğU S:ı.at lC da Beyazıt meydanında bir 
rekctinln kendi Uısvibile olmadı- haber veriliyor. Japon hariciye tören )apumı§tır. Meydan törenden 
ğını ilave etmiştir. Cenup cepho- nazın lmpnrator tarafından kabul çok e~·eı dolmuş bulunuyordu. 
einc gelince .Jngiliz radyosu tngt. edilmiştir. Matsuoka beyanatta Vali vt be>edlye reisi, Orft lda.."8 ku
hz ve Yunan kuvvetler'nin Almnn bulunmuşsa da bu beyn.nat paktın mant'.anı. vl!~yet ve §ehlr mecllsl ~ 
tnzvıklne karşı koyduğunu söyle· şümul ve mahiyetini aydınlatma- lan da l:azırlanan kllrsUnUn yanında 
miııtir. Yugoslavynnm mnğlQbiyetl mıştır. Sovyet g8rUşilyle Japon yer ıı.ınuşlardır. 

f I ----~ 

Beşiktaş Halkevi başkam Tlüknm Ergök dünkii törende söylev 
veri. ken 

1 

İngiliz efkarı umumlyesine açıkça görilşü arasında farklnr vardır. TöıP.ne saat 10 da şehir bandosu· 
izah cd.llmişti. Fnkat Yunanistan· Japonlar teklifin SovyetlP.r tara- nun taleıığl IstikIAI mnreı ile ve b:ı.y
da İngiliz ordusunun çekilişi he- fmdan gcldlğ"ni söylemekte ise· rak c;altl~erck baştanml§tır. Bunu mu. 
nUz izah edilmemiştir. Çörçil dUn ler de Sovyet gazeteleri bunun teak!p smıslyle vUAyet ve şehir m o. 
avam knmn.rnımıda bu hususta so- ak.Bini iddia etmektedirler. Bir ih- ıısı :tamma Nec:ıU Çıll!, şı~ı halkevJ lardrr Blr izcinin çııldrğl <Tl> borusu nmcıa çocuklara mahsus bfr merasim 
rulan suallere kaçamaklı cevaplar tilti.f noktası da Çine yardmıın de. reisi :Muallim Ahmet Halit, Çocuk ile ıneras•me sant 9.30 d'.'1. başlanmış, yapılmış. merasimden sonra da kUçUk 
Vı>r..:rek 17.ahattan çek'nmiı:ıtir. İn· vam edip etmlyecefl mescılesldir- Esirgeme kurumu l8tanbui merkez donun l~Urflklyle blnlercc talebenin dav~Ullere oekcrler, paııtauar dağJtı1-
giltert'de ve ciomfnyorlarda vazi- 'Paktrn §limulil hAdiselerfn inklşa,- reisi Dr. Fethi Erdem. Kızıl Gençlik hep birden söyledikleri tstıkıAJ Marşı mı§Ur. H ybcllad-da d:ı aynen btr ta
yet §Ö. l" mUtalea edilmektedir: fı karşısında aydmlcınacaktır. · te§k!IA.tı adma Salim Ahmet. 23 NI· dlnfendıkten sonra Reisicumhur Milli lebc mllsamerest verllmiş, çocuklar 
Bugünkü va.ıiyet i)'i olmamakla l'UNAN1STA.NT>AKt HAUEJ{AT san çocuk ve milli hAklmlyet bayra· Şef tsmet tnlSnU tarafından Partlyo arabalarla adada dolaştm1mıştır. 
b raber herhnlde Fransanın euku· y f ta d ki h kıt. 1 mmı tE>b:ırtız ettiren hitabelerde bu- ve Halkevıne licdlye edilmiş olan fo· çocuıu RA VERiLEN 
tu zanıanki kndar fena degıldir. unan 8 n a nre uta. ge in- ıunmuo\nrdır. ı•~s.e.MER ..EL'~I' 

ı imal• y nistand A • " .. roğrartan Parti Relst Zl'htU Çubuk- .,, ~ .,. 
H TLER - llONT CLL"'liO ce; § ı una a rnavu""' m•-beleri mn•Aft'-'p lktncl UkokuLt 

1 ktan kil ""' .,.;uıu çuoğlunun b!r hitabesini müteakip nı.. Çocuk bayramı mnnasebeUyle Ço.. 
İLE u0Rt)ŞTU u çe en ordunun komutanı .... _ Orhan, ~~ nncn ilkokuldan İhsan, 1 dil 22 O · ua.u '"" Uram rr.evkıine konulmuş ve bu me· cuk Es!rgeme kurumu .FJtıın' uı mcr. 

Jl.'>r:indcn gelen bir habere gl). n gece ,4 dan lttbaren Al· altıncı ilkokul"-- ,..•berin okuduklan l ] bl Ut k ak ......,. ._ maim bnlkın ve mekteplerin coşkun kez' tarafından Franım: Uyatrosu::-da 
re Kont Ciano Hitler tarafınaan man a.r a r m arc o yapar - .. ~zurueleri mUteal·lp Beyazıttald 

h ta ıh iş .. .,... • te•ft'ıl·ırotma ve Mllll C!c!o ka-ı r bir mllsamere verUrnl• -ı çocuklara kabul edılın~tir. Bu s~v. anat Y·.:- nıu nsama n ayet vcrm tir. ~ ~ .,. · " 
I{ ta h ...ı b 1 bö merasim sona crmlgUr. sılmıı.z itimat ve muhabbetlerini can. pasttı, s:ındviC ve şeker dağıblm,.,tı-. 

goslav ve Balkan meselelcdloe nlı\· omu nın an,., se ep e yle Saat 11 de Taksimde h .... 1.van me-
ud:ırdır- Yugoslavy:ı.nm mağlUbi- bir emlr verdiği b"lfnıniyor. Bir .......,.. . ., dan t:a[i"lılıklannı bir kere dnha kayd Bey.:>ğh kaza kolu tarafından da 

k t b k t . 1 ra.elml sı:yrctmek Uzere binlerce halk, vesil!! olt"''ıatur. 60 ı kız, 60 1 erkek olmak llzcro 120 ·etinden sonra ortaya bir taktnl omu nam 8.§ omu anın emn o - ~ y 

iddı lıır atılmıştır. Bunlar tezat madan mütareke yapması affedile meyds.nı doldurmuştur. HatkPvl Reis! HUkmD Aı·k!Sk kDrsU· çocuk gfydlrllmlş ve :Maksiln salonun. 
:ılindedir. Kont Cinno 1talyay cek bir §ey değildir. Yalnız asker- Cumhuriyet Halk Partlst, Belediye, ye gelerek 28 Nisan günUnUn ehem• da Mr çocuk balosuverllmt,tir. 
.ızla pay koparmak ıçin viyanaya lik bnkunmda.n bazı batalann, şe- TUrl< Hava Kurumu. Çocuk Esirgeme mlye :i.:ı~ tebnrUz ettirmiş ve gençlerin Şişli nahiye kolu da Tan sinema. 
gıtmişUr. Ancak Berllnin takf!im refli sahifeler yazmış olan ordu- Kurumu ve İlkokul yoksul çocukları- bayramını kuUulamıt. Mlllt Hflktmı.. smda öğleden evveı bir mı.:.snmere e· 
i ind" f'3tical etmediği s ~ ıenmr:t- nun bu kararmda ~ll olduğuna na yardım kurumu tarafmdan gönde· veli kuran Ebedi Şe! AtatUrke mln· rerek gUrbUz çocuk müı:nmeresi ter. 
tedir. Almanlar ancak Bulgarlara §Üphe yoktur. 4 -5 gUn evvel O· rllen çt>lenkler !b!deye l:o:ıduktan net v• filkronıan teyit ve TUrk mil. "p etmiş ve Uç kısma ayrılan gUrbUz 
bazı toprak vermışlerdir. Ve bir limpos dağmm terkedlldiği zaman sonra tam aat 11 de Şehir Bandosu- Jetinin timsali ve guz bebeği olan aziz ı-ocuklara aldıklan dereceler göre be. 
de Hırvati.,t:ını tanımışlardır .. An· işin ciddiyetine temas etmiş, bu nım <;&IQ.iğı ıstıklt\t marşlylc Merası. ·um Şef könllnUn etarafmdakf top. diyeler tem etmiştir. 
l"ak H·rvatistanın bile henüz hu- ordunun \iürstle çekilmesini ve da- me bışlanmıştır. ıuıu~ yıkılm"'Z çelik btr kale oldu~ Diğer kaza ve nııblyelerdc de muh
lutlu tahdit edilmemiştir. Berlln ha müsait mevzilere girmesini, Bunu müteakip Beyoğlu Ha.lke 1 ğunu ifade ctmlştlr. I U·cvi Reisinin t~!:t mUsamrreler tertip d:Iml§, nv. 
bıt mPseleicıln harbin sonunda aksi takdirde Almanlar Yenişehir- Reisi Ekrem Tur. ltUl'fi'llye gelerek sık mlı: tılkıı.;ıan~n bu hitabesini mllt~ rıla"B. hediye ve yeml§ICr lkTam cdll-
all:::iılecPğ ıu bildirlyOl", ve Tırhnlaya indikten sonrn <;Pkil ateşli bir hitabede bulunmu~. bunu ak'p olmllnr adma Galatasaray Lisesi ml§Ur. Bir haftalık r.>cuk bnyrıı•nı 

Berlin t 'l::mya ve Fran!a 111" de menin ve di"er ordulapa irtibat- Çocuk El!trgcmc Kurumu ıizasuıdan orta'<lly llltknnm '6ğ'rctmcn•ortnden yavruıarın tam bir neşe ve scvlnı;: ı. 
'-y -..11 o1maya ba,cılamr!I bulun- lan sUç olnc:ıITTm 8Öylemlı.tik. Bu .Rıza Azı nln bir hltabeııt tnldp et· Oşman Eğ! mez ve 19 24 UncU ilke.o lr.r"e geç!rmclert için bUyUlt bir ıtuıa 

'llaktachr, Viı:ıi tekrar fci>frliğine Yunan ordusu daha multarebelerin ml§!lr. kullarla orta okuldan titrer talebeniri ~ • terl'hıclHearr. 
iavet edilmi~tir. Aııcak Lavalln Kozan&. ve Olimpos bölgelerinde Hitabeleri mUte&klp 3 yavnı 23 Nt., Mltll H!klmlyet ve Çocuk Ba:r,nımı «)OCl"K 1·1rvA. l ÇILDJ 
kabineye nlmmruımda ısrardan vaz devamı strnlarmda !;ekilmeye ka- san ve Millt HAldmlycU tebarüz etU. mevzuunda \>erdikleri slSylevlcrl din· DUn sabah merasimden sonra vnll, 

eç imiştir. Çünkll amiral Dtırlanm rar vermiş olup da Eplr dağlık ren manzumeler okumu§lardır. !edikten sonra Kaymakam ve mahalli örfl ldare komutanı, vesalr askeri vo 
i '"cıetındC'n Almanya memnun gö- arazilerini aşarak cenub:ı. çekilme· Merasim, yavnılann muntazam bir rUesa\ memurini ne Parti ve Halkevl mllikl Z<>vat Alemdard!lkt Çocuk Yu, 
ru~ektedır. Şimdi Almanya baş- ydi daha u:ı:un mUddet muhare- geçit resmiyle neUcC:cnml§tir. Reis ve flza.lannın huzurunda bir ge. vnsmıı. gltmi§lerdlr. Buranın küşat 
ka bir mı<>selede ısrar ediyol': Vey- beye devnm edndJ. BEŞtKTAŞTA çit resın! yapılarak merasime nihayet resmi. saat 11 de yapuııuş ve vali ve 
ga.ndın Afrfkadan geri çağml. Masmafıh daha henüz muharip- Be§ılttaf Kl\V\Sı çevresinde buıun:ın verllmlştlr. Bayram mUnıuıcbeUylc belediye reisi Dr. Lalli Kırdar tara. 
rna.sı. Almanya Veygandı kendi ler yetl.,miş değildlr. Diğer Yu- llk ve orta okullar talebesi saat 9 da HalkP.vı s~yal Yardım kolu tarafm. fında'.l bir nutuk söylenmiıUr. 

savvurlarma engel telakki edi· rıan kuvvetlerinin Lamya cenubun- ilk toplantı Y rl olarnlt tnyln edllm~ dan (24) ve çocuk Esirgeme Kurumu Bundan sonra merasimde bulunano 
~or- Ancak Petenin Veygandı fe- da muharebeye devam ettikleri olan Beşiktaş 19 uncu mektep bahçe· taratmdan da (83) fakir çocuğa elbl· ınr llc:mzıta gelerek vali tara!lndan 
daya. razı olacağı ı;ıOpheli görlll· bildiriliyor. Korcntın şimalindeki Rinde B şlkta§ maarif memuru Ali R1" se ve ayakkabı, çorap ve lç çanıa§m açılan Çocuk Dl.çaııserinin kU§llt ruo 
D) kt1"rpAJ\•YA VAZ1l'ETt arnzide devamlı mukavemet bek· za Öker tara.!mdan teftiş edildikten glydlrtımlşUr. mine i~UrAk etmişlerdir. 

. . lenemezse de kıtalann Moraya ge- sonra Beşiktaş Çocuk Esirgeme m.ı- Gece Halkevf s-ençleri tanı.tından A:SKARADA 
!spenya vaziyet•nde yenı bir~ çirllmeleri ve mukavemete oradan rumunun bandosu 6nlerindc olduğu "Alan., piyesi temsil edltml§Ur. Anknraı 2S (A.A.) - HAldmlyeU • ı devam etmeleri mUm\cUndUr. ÇUn- hnld~ Cumhuriyet Halk Partisi bina· Milliye ve Çocuk Bayramln.n bugün 

Mareşal Bırdv~dun ~~b~~~ ~ad~~-V\·etle mn lafa~ı :::yr~~~n;~fe1rd~~:::.:~~n:ıı~~; BllyUkadada,A~~::ur1yet meyda• yurdun her ı;;::~ı~ ı~~=iic~:~ 
hilatiBSİ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~2~0~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!:~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~::ım~~~~~~~~~~n~m~a~y~er~ıe~§ti~.n~.Y~or~du~.~~~~ 

Lnndra, f?3 (A • .A.) - B.B.C.: 
Lonclra radyosu spikeri, 23 Ni. 
'3an mUnasebetile Mare~l Lord 
Bmlvudun Türk Milletine bir 
me jmı okumu ;tur. Mareşal 
diyor ... i: 

- 23 Nisan gerek Türkler ve 
~ biz lngilizler için büyük 
bir gündür. 

23 Nisan, fngilterenin hamisi 
olan Sen Jorjun gUnUdUr. 23 Ni
eandanberi başardığımız işler • 
den dolayı iftihar edebilirsiniz. 

1941 senesinde elimizde silah, 
ifünyanm istikbalini temin et • 
meğe azmetmiş bulunuyoruz. 
Alman harp makinesi bir silin. 
dir gibi garp hudutlarmıza gel. 
~tir. 

Tanıdığım ve sevdiğim Türk 
milleti ve cskeri bizim gibi te • 
cavlize uğrarsa memleketim, is.. 
tiklallerini ve hürriyetlerini mü. 
dafaa etmeğe azmetmişlerdir. 

Ve uzun sandalyaya uzaadnn. 
BiltUn vücudumun Uç dört gUnlük 
yorgunluğunu hafif salmtılarla 
tahfife çalışarak : 

- Yine Ellzabet! dedim. Bu, 
muvakkat aşklarının ara.smda açıl
mış bir istirahat yuvası ..• Ne do 
bıkmaz mizacın va'r! •.. LAkin Tak· 
dir, Mellhadan ne haber? 

- Blrak §U miskini Allah aşkı
na... Uzun boynun üstünde limon 
kadar kafaı:ilc deve gibi bir şey! 

- Ooo! .• bel-efendi pllı hid
det! .. N e oldu? Bozuatunuz mu? ... 

- Biliyorsun ya; paşazade hi· 
kayeslni duymuş, bana danlmıştı .• 
Şimdi de bizim meşhur gece takip
lerini ananesfle haber nlmı<ı: dün 
gece etmediği kalmadı. 

- Şimdi anladım. Onunla dant
dın, Elizabc>te koşuyorsun. E! fe
na değil... Bir anda sekiz kadına 
8.§k ve hnraret yetiştiren bölmeli 
bir kalbin var! 

Yllzünü pudralayan Takdir mllf
tehirane güldü-: 

Takdi'r, gez!:ne gezine saçım ta
rarken ta karşımda durdu ve sBz· 
lerini gözlerime dikti; pek iyi lıı.h
min ettiğim suall sormasına ıney· 
dan V<'rnıedim: 

..__ Şu zavallı kır çiçcklerinin 
nereden ve niçin orada bulundu
ğunu hiç merak etmiyoı musun?. 

- Hatta farkmdn b!le değilim. 
Yalnız çalışmağa başladığım giln
denberl programımı değiştirdim. 
Şimdi gazinoya gideceğim. Poker 
oymyacağmı. Sonra ... 

- Beni de götürmez misin?. 
Belki sana uğur getiririm. 

Y4zan: HAYDA' A!PAGUT 
yorlardı. Oyun kızıştı: kağıtlnr rur .... 
dı. Onlar ne kadar mutedil oluyor
Iaraa arkadaşım g'ttlkço a.PabUeşi
yordu. Kar§nnda otunın §iı;manc:ı 
ef"ndi Takdirle bilhassa çarprşı
yordıL Kaç defa ona rest vermiş· 
ti. Nihayet gözlüE;-UnUn ilstUndcn 
bakarak: . . 

- - Yüz lira anpermenans. 
Ve yanındaki zarif ve güzel yüz. 

ıu bey: 
- Al!vort.. 
Oyun çok yllkselmiı,ti: mfitees

sirane saatime baktım. Bu ovunu 
sevınediğ'min en UyUk sebebi, o
yuncunun arzu ettiği r.amnn mnsa 
başmdan kalkamaması ve seans 
bitinceye kadar her türlil znrar ve 
ziyana rağmen devam me<"burive -
tinde bulunması idi. lç' mden, Tak· 
dir eimdi kalka bilse, diyordum. 
Halbuki daha yanın saat vardı. 

Takdir: 
- Bire tadar ikinci seans ya. 

palım, 

Teklifinde bulundu. 
Teklif dört kişi ta.raf'mda.n ka

bul edildl Bu hiç iyi değildi; ev
velli. Girlzan on birde 81'.kadaşmu 
bekliyecektl; sonra Takdir, onun 
g;bi ha.hasmın servetilc ya.şıyan iş
siz çocuklar için pek fazla pars 
kaybetmişti; yine hiç bir şey ka
zanınıyacağı, borca gireceği eüp
heslzdi. Bundan ha.şka. El'za'bet 
gibi yaman bir kndma verdiği sö· 
zU tut.maması tehlikeli olabilirdi. 
Hiddet ve asa.biyetle sözüme ku· 
lak asmıyacağmı bllcliğim halde: 

- Şu iki ovun arasında, dedim, 
odana bıraktığım c;.içeklE'rin sırrını 
ııormıyacak mmm !. 

- Bana ne? Hem elli ll--ııltk 
k:iğıtlarm ilzerfndcki sllsler, senin 
ya.b9.ni otlarından çok güT.e!, ~ok 
caziptir. Bunu söylerken, masa
nın listfine ay şeklinde yayılan 
desteden bir kıiiht çekti: sinirli 
bir memnuniyetle: 

- ASv dedi, iyi bir lj:ınsla baş
lryorum. 

Yeni bir desteyi kestirmek için 
yanındakine uzattı. Ona glzlicP 
sordum ki: 

Limn1 ile. 
SemendreKın 

işgali 
. ~ if 

Almanlar Garbi ~~ı~ ;~ 
tllli. ettıl·ten sonra htı ttıı>aı...-. 
den Adalar deniz;:ıe ~ıl ııs:S 
burad stratejik ırı~ 1~ 
bazı Yunan adaları bO~ 
başladılar: Çanakkale unıtl :f 
yakın mesafede bulnı ~ 
mendrek adası ile Lı: rıdıt· ~ 
nın işgali bu cuınle e 

1 
etl ' • 

kat bu işgaJin ehenıil'.l ~' 
dece Çanakkale bO nA yv"~ 
Gelibolu yarını adası jb'i• 
mesafede bulunmasınd~i ıf' 
değildır. Bu işgal bAdt )"uJlsll 
zamanda Alman~anın ta~ 
tana karşı yaptıgı ~ Q ,-ıııı~ 
Arnavutlukta magl P rW:'.".r. 
düşen ltalyanlan k!wıı bS 
değil, daha ziyade trol> ıa.JJl'dJ 
ladığı ve muvaffak k~ıı ~ıe 
bir planın tahakku anııııır 
ma::, yani İngiliz don )~ 
Akdenizden çıkannak ~e~~ 

W •-A" e j\ .. 

matuf oldueıınu. lu>' crJl.lll" 
dir. Ve bu itibaı ıl~ eb 
daha blivüktür. f~~ 

Filhakika. .Alınan~-a n \-erv 
tana harı> ilCı..n ederıcc i. r. 
notada bütün m:ıkSa~ı ı 
topraklan üzerin~;kıriııd 1 

kııvvetlerini kıta u!e 11 ~~ 
za~laştn·ı;1ak olduğU ~ ~ .. ~ 
m1şti. Eger Almanlntl ·dl ı 
dı bundan ibaret otsııY tıı!l 
hareketlerini üzerindyıırıa!l: 
kuvveti bulurunıya~ 

1 
t.Jl1e1t .,; 

dalarına kadar genış c 0ı11ııı'j;, 
bii bahis mevzuu dn ·zinde tt' 
Bilhassa Adalar de 11 aeJ "' 
işgal hedefi olarak. ~rıe dl't
Garbi Trakya sa}ııUc ıtell ~ 
yakın olan yerler ~ 113'1"~ 
nakkale boğazının 'Y ~ 
bulunan iki ada intıbaP 
di. JJf". 

Vazi)•et böyı~ oıuncll• i 
ve Semendr01 acıata.r~ı;ıce ·~ 
ile başlayan l.Jman . ~ı iJı 
Adalar denizinde ye~ ıs.ıı':tt~ 
kişaflannı bdcl~ . 8ıııct 
ve hadıselerin bu ıstı~1~t , 
inlmrlfı Türkiyenin ~e c~ 
çin dl; havati derec 
miyeti haızdir. tlı 

TI.."'R.110P ,-eııJ t , 
Yunan ordusunu,n tihs1' eti' 

daf aa hattı olarak ın tt~ f 
ği Lamya - Arta. ha oP 1 
nubunda meşhur ;e~ 1'1 

çidi vardır. Maturrı~ııe e 
geçiC: milfı.tt.ın 480 sJW: • 
Leonidas'm kumnr.da51 Jt"i~11 

ki 300 Ispartalı !~1ıı ~!l 
ran hükümdarı P ir3edilfllışt 
suna kar$ı mUdaf a.~ knsU!' 

Bu tarihten iki ~~n b ıird1 t 
ne sonra kim dfü;~ne011ıııt> ~ 
Avrupa.da 150 ro11Y.t1 i frl 
Alman - ttalvan . kU fl uıe 
milyonluk YunanıstD kıılt~ 1 

taarruz eclecC'k ve b-U ııfB~.f 
millet istiklalini rıı~~ ıııUtV'J 
yine bu ge<-ftte yend~tır! 
mecburiyetinde kala 

8 
' 

ğit'' 
Çine yardım ed~~ ~ 

resmen bildır ı'.A 
Vnştrıgton, ıs (A.ı\->l<;ıı.uı--G 

blldlrlldlğtne göre Amcri ınel< 
Çangknyşey'o yardml e~n 50 ti' 
Çin p3rasının h!maycs! iÇ· vertıl 
dolar tıı.hsts etmeğo ktırtlr 

·ıdi 
d eıı ~ Araba altın e. otıı 

8 dtt ) 
Bostancıda 4 nuınar k cıuıı 6 

Beıkbin km Altm çoc~d~r ııl'\ 
da giderken Rasi.mln ~ e ıı 
nrabanm altında. kaim 

0
i8rV 

tir Çocuk ağır yaralı ftll~tıf· 
mune hastanesine kaldı t 

Hatay Tice.r~ 
.. d.. ·· gittı u4 mu uru t ıı1 ,1 

•ctıri'.' 1 v 
Hatay mmtakası tı tılnbıl )f 

IUğUne tayin edilen ıs dctıe 
t Üd .. I"ğU "en Ce" \'111 re m ur u r·• . ~ rnıııı. • 

sin ticaret müdıurlllgU tin c;il 
ne tayin edil r Hayret ltet et 
vnzlf l ~ri başmn hare 
lcrdlr. 

Büyük Şefiniz Atatürkün ce -
naze merasiminde memleketimi 
t msil €trnek şerefine nnil oldum. 
Unutulmaz bir hatıra muhafaza 
edeceğim. Siıı; bUyilk b:r şef. biz 
büyilk bir dost kaybettik. Fa • 
kat siz ve biz insaniyetin tekrar 
bulamıyaC?~ bir k11vvct kay • 
betlik. 

- Ne yaparsın bekarlık! .. Ka'
blmİn bölmelerine de hacet yok, 
ki en hüyUk hiln<'r bu gibi eğlen
ce mahiyetinde rnllnasebtleri kal· 
bin bir karış Uzerlnden geçirmek
tedir. Benim mu:ıırıknJ.nrımda vU· 
cudum. param ve elbisem vardn·. 
Hiç bir zamnn o riya ve nihayet 
heves ve nrzu sahnelerinde kalbi
me rol veremem. Şimdi. yalnız bu 
ada iç.indn ı:r.>kiz on kadın var ki 
her birl benim kendisini çıldırası
ya sevdi,'imi büyük bir itminanla 
fddin. C'deb~ir. Halbuld seni temin 
ederim, ben daha hiç bir kimseyi 
sevmiş d"ğlllm ! 

Hiddetini yenm'ek i~in giyinıne
ğe başladı. MUnnsip bir fırsat bul
mak, beklendiğini söylemek mak
sadiyle açtığım her bahsi huşunet
le değL5tlrlyordu. Birlikte, bUyUk 
oyunlar oynanan gazinoya gittik. 
HPr k~osindekl yuvalara altın 
renkli birer tas geçirilmiş cilalı ve 
mutantan masada beşinci iskemle· 
ye oturdu; dört arkadaşı onu bek
liyordu Hemen seans başladı. 

Ayakta oyunu seyreden biri: 
- Çok enteresan!. 

- Gönderenden de glizel mi· ı---------
dir? ... Zavallı Girizan ne mrull'm ttize.r r.ıoP1 

Ankarada Şefiniz İsmet İnönü 
nü tanımakla mfü;.errcf oldum. 
Kendisine büyük dostum demek. 
~ iftihar duyuyorum. 

İngiliz mareşali, f ngfltereni:ı 
nihai zr'"er1 hakkındaki imanını 
kaydettikten nonra Türk milleti
ne en samiınt tebriklerini bildir. 
miştir. 

- Mühendis oldu~ıındnn dolayı 
tallhlmP. medyunu şUkrnnnn; yok· 
sa sevda işlerinde kabil değil ec
::ıin gibi olamazdım. 

Takdirin yanml$ bir sandalya 
çektim: hiç iştirak etmediğim bu 
oyunu pek ~ok görmllş ve epey l5ğ· 
renmi.'Jtım. İlk turlarda arkadaşım 
muttasıl kazanıyor. Renkli fi'"lCr, 
t:ısmda sUratle bir t(lpecik vaT)ı
yordu. Fnknt Takdirin bu t mna
dıifun nrkad!l.cıhn cot.; zeıı~i . bel
ki harp zAnglni olmnll\:dıl:ır : ""r .. 
kn.vbetmektcın b'r 7.(>vk nlıvorlnr. 
siskin cü1.dnnlarmı eldPn dii~ürmil 

Diye. söylendi. Ben de bn.ktnn. 
Üç kişide bUvUk l:db'It vardl. Çar
pıştıla . Takdir, bu fela.Jı:etten 
yalnız kırk elli lira vererek çekil
di. En sonra, dört yüz ell"si kazan
cından olmak üzere altı yüz Ura 
kaybetti. O menfur ştsman adam 
ark.,dıı.şnnın itinah tuvaletini sli-
7.er 

- Kumarda kaybedPn a.şktn 
knzanır! 

Diyor VP meaeni bir sirkatlo a· 
6trdığT ovrıı.kJ nakdiyeyi portma-

bir Um"tle toplamı§tı; ne gfiç bir •.. cnılh•ıo ılıt ~ 
dikkatle efllitun renkten hoıılandı. ..Jrr.~n Emin h';; .,uttıt' 1 ~ 
gınw ı kesfetmiş demetrig-lni ornC'k- ı dunlm ynzısındn o . it"' " , .. . - t • .. it' ... , ... 
te ipliklerle bağlamıştı! şıncı a ıroa cıım . 

1 tır: J«esltl , 
Biraz durdu. Sonra yüzüme bir 1 lsanm doğumu here rı 

imtihan mllmeyyizi gibi dikkatli her kullnndığımız uı.rib ıtıftt,ı 
bir nazar atfetti. Karşısındaki f;İŞ· bıi.şlangıç olm• ~. bU bit' 
man efendiye: a Atatlirl·tln b;.ıttln 

- Ml.i!ıaadenlzl rica. edC'rim, ı nlı lcur ı ı ' ı u 
demin söylediğiniz meselin kuvv('· 1 .ık ndımını at n l:.n bit' 
tini tec:rübeye gidiyorum. ~ocukları için d af~ r. 

(Devamı var) bir ilk giinil sn v1lroRlı 1 



Şehir Haberleri. 

I aşe teşkilô.tı kah
ve stoku yapacak 
Portaaitteki kahvelerin getirilmesi için nakil 

vasıtası temin edildi 
tinbı ise memleketin bir senelik 
Jhtiyacmı karp1adığ1 anlaşılmıt
tlr, Bun1arcWı başka lılmırda, aa
tınam11 Brezilya meDteli kahve
ler de vardır. 

tık it olarak ofis, Portaaltteld 
40 bin çuftl kahveden 10 ar bin 
çuvalhk iki parti kahve getirte
cektir. Bunlar için naviser alm· 
JIUI, vesaiti nakliye temin edll-
mietlr. 
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Eminönü halkevinde' e::-.:o=r =,:-:a:-:q-:t11ı:--:-:,tı:-:-k-ç•-=--=-=--===-=:__-
Haıkevıeri Neıriyat ZF 9'ü?W n 

aergiai açıldı su••t mesele • Dlbı öğledensonra ~ntı halt l 
evi aalonlarmda halkevleri netri
yat 11ergiat ac;ılmııttır. Bu .sergide, 
kunılu"1Jldanberi halkevlerlnin 
netretUğl eeerler tqhir edilmek
tedir. Burada binden fazla kitap, 
ri8ale ve mecmua teıhir edilmi§
tir· Sergi., bir' batta &gık kalacak-
tır. 

Beşik taştaki 
cinayet 

Uç kiti zan albna alındı 
Bundan blr mtlddet evvel Beflktatt& 

Şenlikdede parkında kullmlf ilet m. 
un kolu ile iki tmaıı baca1J bulım-

Süt~ besleyi~ı ~eylenn başında gelir. İçinde b · ~r ~llt rır. Çocug'1a ılk gıdası, odur. He1lim z onuru~~ 
a.st~~dıgımız vakit de, ona başvururı..z. Ondan nıedet y 

y .n~l.:ım, korkunç illetıerm yıkımlaı ına \aışı, onunla ç= 
ıı:~ı .. s'· cank taşıy~n!ar için bırincı derece t ı ı ~et 1 bir var.• 

~: . u adar ıniihım bir gıda maddesinin herkes taraf • 

ğınen bu~ık saygırı gtirmesı, bir hak olur; deJıl mi? Aklın, m1: 
.. • v.~d~ .böyic e~redece0ine şüphe yoktur. Faka.t bir de 

du h~,. atın ı.çmde t~tkık Edince ne görüyoruz'! atı. 
bol ~nç •. ~ınç. !>~lam ineklerin memelerı den koyu temiz ve 

l dokulen zavallı südu, b" z, ne hale ko~ u onız? , 
.. 
1 

. F~.r., çocukken, gazetelerde okur, büyükle · en dinlerdim. 
Y1 su~. Y~k!", "~'edi~~ sü ü bozuklarla mucad ede!" diye ya. 

zarlar, Agız tadıyle ı~ecek bir bardak süt bulamıy l" 
derlen.b. ~ 

lqe telkfJltı, ilk il olarak mem 
lekette bir buçuk amelik kahve 
at.oku hazırlamağa karal' veradt
tir, Bu maiEatla tefkll&tm ticaret 
ofisi, icap eden faaliyeti artetme
ğe batlam11tır. Halen Portılaitte 
40 bin çuval Bresilya Jrabve.i var
dır. U bin çuval kahvenkı de Bre
zilyadan memleketimlle mütevec
cihen yola çıkarılmak tısere oldu
ğu haber verilmJltir. Tutulan he
saplardan 80 bin çuvalla* bir par-

1 mt11tu. 
Bu ikl kol ve bcıcak morga kaldlnl 

Otuz. senem, hep bunlan dinlemekle, okumakla geçti. snt 
dUr.elmo..>di:. Onun .tuıdığı kurtarıcı, bes'eyicı ce~-her, )ayık olduğu 
~ygıyı goremedı. DUnkU "Vakıt'' ta da yine bir .Ut bahsi 
1:i<:aret VekAJet!ne yapılan bir tlkayet Uzerine, iş inceJ
Yandıralarda. bu ~il~ .sildUn on dokuz buc;uk kurwJa mal oldufa 
halde •.. e~tıcdara on ikiden verildiği anlaı:ıılmq. MUfettiş!eri hay. 

Dört çocuk bahçesi 
merasimle açıldı 

Çoc"1c ~ açaıma mmı aimVlıM 
bir grup 

Dün pJırem!Sde )'9Dl dGrt GOCUk t naraJc pleD temiz deni& baV&llDI da 
bahçoel merutmJe açılmllta'• BuDJ&r ptirl1or. 
Ntpntap. HarlılJıe, TepelıJafl, Aba• Bu )erler tabl&Un ve ı.tanbulumu-
l'a)' babQelerldlr. Açdm& t6ND1erlllde sun mtaUm gUzelllklertyle beraber 
vau. Ora ldU'8 lcc8ataDI. f811rbDJSde meıısup bulundutumus bttytlk TDrk 
buhma ... mebulal'. ,...ıt '" baJ. mllletlnln tarihe yeni kuruıılar açan 
ke9t .....,ıan llMD' lıulumDUfl&rdD'· yOluek aziDı ve ırade81nln. §ehamet 
Harbl)'e blı~ Vali. N~taol yjl !Wıljll-manlıım. çerey~ ettlğl bir 
babçesfnde Öğretmen Cemil, Tepebıı.- saha oıma:n iUbariyle ayrıca b1r hY• 
p blıb;ı trtı aa- ,_ *s a ıru. ...-.. Oan 5$ .....a 
.ısyıemıfleldll'• 'hpebqlllda QOOllldar vadi, BIAMID ~ kapadrlr 
valiye bir buket wrmlflerdll'· Halle'• Fatlb'ill lcorkmaç barp pmı. 

Vail HarlQe lıahgel'D'Je ~ara lerlnl Jraradaa yUrllterek getlrdlgt 
bitap ederek ezcDml• clemfftlr ld: abadır· Burada c:ttvleriDIZi dOldura· 

•'lledeDJ prtlar clel'flUkc;e, ODUD cak temiz bava kadar sölU*rlDlai 
da ,m fakat mObrelD ve uruı1 lhU· flllreC:e'k bir tarih te akmaktadır. Bu
yaçtal't.f'le ~ A.partmaD rad& tabiat. aıbhat ve maddlyettııızı 
bayab llbılerl acık bavadaD gtllMI W ecdadm harlk&larl& dolu bilyUk mer. 
ziyadan, ~k ve çimenden aaabrUDl ldbel•rl maneYiyatmm teamJye ede-

bırakıyor. Bu mahrmllfyetten ınırtuı- cektlr. 
mak lçllıdlr ki, f8bir dahUlDcle mtım- Burada. dQnyanm kan ve ate§le 
kUn oklUIU bdar çok çocuk beJl989i yutruldufu, milletlerin mukadderab 
açmak, bqtıca emellm!S oımQftur. Ue oyaandJit bir gUnde, Ttırk mlllett· 
Btıhaae bu büoe 111n yaıms bu 11&1- DlD ıımur 'e .&UldUı tçtııde bayram ya• 
dık1anml getsrmekle kalmJYOl'• ı1bel paJ:ıUmestnln 11r ve kudretini ötrene-
botum emolalS manzarum.ı, yıka· cekpntz. 

Dllf mors ı.e verdtlt raporda bwılarm 
kadavradan kesilmlı olmadJğu11 ve 
bir c!nayet uert kabul edllmeat lbım 
g'el11flni btldirmlftir. Eluen kol ve 
~akıarm konuldutu torb8Dm kaDb 
olmut !8e blıcaklarda pap bulunma. 
• bu :,in cinayet olmam lhtlmaUDI 
kuvvetle g61ter1JWCll&. 
' Nihayet buJOD Bm'ktqta bu f'5 
mllftwMeıı yapbklan s&DDOlUD&D 

bet k1fi yakal&DDUflR'. E\llllardan biri 
U.dmi.-r. C1Dayet muur tefi Allpn 
ve l\dnct fU~ memurlan bu bet kJ. 
flyi Befik~ karakohmdan ıı:mntJet 
mtldQrlUtune getırmlfler ,,. tatlcYaı. 
bqlanuııardır. 

HAdlaeJI ı,w •tmemek lçlD timdi. 
Uk fa7Ja mal6mat vermeyi ararb, 
buluyorlar. 
YakalaııanlardaD fJWıl temiz gtytn. 

mi§, ikisi lae pejmllrde kıyafetlidtr. 
Kadın ı.e mavi mantolu kısa boylu, 
orta halli genç bir kad:mdlr. 

Otobüsle duvar 
arumda ezildi 

Evvelki gtın aebae halinde fe
ci bir kasa olm111, 1ıalin kapısmda 
ara.baya aeme yUklemekte olaD 
Remzi ııdmda bir esnaf, EyUıb -
Rereıteciler hattında lfllyen Ay. 
tenn idareBlndeki 3091 numal'alı 
otobUsll tarafından çlpenm.lştJr. 
Otoblle Remziye çarptıktan sonra 
Jtendiısini halin duvarına sıkı§tır

~. ezmıatir. 
...... ..,... bir .... Olftıü,. 

pqa laMtaDMIDe Jıalcbnball, ~ 
yakalanmıttlr. 

rete 1düı-ıuren bu bfLdJse, bence hiç de şaşılacak bir şey değil. • 
stanbu?da siit meselesi, hep bu teı;.hisi taşıdı. Ona yan ya. 

nya marydıra, su kattı. Satıcı da bir misli illve etti. Neticede bir 
kilo sllt ır.en bett>aht. 750 gram su yutmuş oldu. 

Paranızdan ff'ıdakAr olsarus da, bu felaketten kurtulamam 
mz. Sokakta on ~. yirmiye satan adama: ' 

- ~ halıs &ilt getiriniz. Kiloeunu knit kuruştan aJaea. 
ğmı... deyınız. 

Eğe.r .Bizi tar.ıyor ve bir llboratuvarla münasebetinizi bili. 
)'CJ'Sa, gülümser. lxışmı eilker ve: 

- Bundan iyıaı yoktur! .. 
Cevabını verır. · 

1 
ın;sat dil~~· _gıda maddeleri ttsttınde çok !!l;ddetlf tdllr. 

~rin a.uımasını ı9terız! Arammfa bu yüzden canı yanmam11 hl 
kimse yoktur. Yağlann tahlil raporlarqu okuyanlar ~ 
ve haftalarca ağızlarına bir '8Y koyamıyorlar ' 

Başka şeyle~eki karıŞtkhğl. hilevi görJe
0 

görmek, dikkatle 
&')'lkbmakla belkı kabildir. Fakat yağ Btlt uytlnyağı gibi mad,. 
deler~~ki fenalığı ~estinniye gOctımftz yeın:ıes. 

'\; ıcdanmz ve ınsafsız esnafın elinde esiriz. B<mık k~ 
muzlr mallanm, yrılan ve yeminle yaldızbyarak biR' yutturup 
dunıvortar. 

Son teftiş, bu davanın iç yUzllnU biltttn m~karabffyle orta. 
ya koydu. Eski teuil'beler, sUrekli ıstrranlar bize ;ınl~tmıştır ki 
ırilt meEelesi, sunun bunun sUdüne havale edi1mek1e halo11una~u. 
Madem, ki iş böyled;r. Bari tspirto J,?ft>i, tUtnn gibi. sildil de dev: 
Jet inhiaan altına alalım. snt, kirli e1le~e btrakılacak kirli ne: 
danlara emanet edilecek te)'ler den f' .. ,,~.;,a;r. ' 

IfAKKI SVBA GEZGiN 

ı_G_o_N_D_E_N __ G_o_N_E_ı 
Bir şehirli vazı si 
M*A'i'S'·~..-~ ıll\.iv .._.,.. .--. 
tıamedeoek dejUlm. OAJr .. tmayı bile dUşllnnıOyor. 

nn bepainl ~ ?.eman!Ma, Artık bu \IUlyet ltarıJ!Slllda keıı. .. 
"''"' b h dlmiade, bir 11..t..-'- m:..ı.._. __ ......., lr eyecuıa bprlmalrllDDI, '!i .... --. _.__ 

herhaqi bir lOsumlu tedbiri yarl. itiyadı., peyda et.mekllğimls 1bml 
ne getirmekte, JıaUmnm maharet gelmez mi? Gardilğtlmlls, her all
kar•nm11tır, cllyebillrim.. J'akat zel ç'çek ve yeıilllk :mansaruı 
paalf kon1nınenm bllttln teclbirleri karpsmda kendi bahçembde,..._ 
kadar, çlceklerl de 3evmeyl, onla- tiz glbl, bir nhlbllk duyea1a d1Q'
ra karlı ıenat, hfma.ye hJaleri mak, yaıı.l onlarm blltiln lllseJUll
beslemelt biliyor muyuz? le lnk'p.fmı temin etmek pn. 

Aztz TUrk yavrulan. konlyuculan· 
nn. sadeee bOyOk ve muhtefem tart· 
blDlSI yapan ull neaııntsla manevi 
mlr&Sl degtl. mllU kahramammJZ .... 
bQyOk f8flmlS tn&ıtınQn elralmda 
ııarcımu bir blrWde ber ihtimale 
l::ırşı bezir ve uyanık bekliyen bu~ 
kO btlyilklmmls. g0stc1e, lıahnman 
ve pn11 orduJDusdur, Son gtlnlerde, Belediye, latan· 
B:1yraııımm huzur .,. aaadetSe kut. buJda bahçe eaylllllı çoğaltıyor ve 

ıulaym. BahçenlS uzwı ve muut yd- halkm lt:tnuma ıtıvenerek bul 
lar içinde alze ldahat ye .... ur yerlerde, bu bahçelerin etrafmı 
naA'I oıaun. 1 dem!rparmakbklar, veya tel &r-

kir. 
Fakat maaleae!, halkta, her * 

zel nebata Jıarp, oldukça h8* 
bir muhabbet vardır. Hole 'bahu 
memmlnde tatil gilnlerl, aJan a
kın kir ıezinWerlne, ~ 
bir de akşam beri 1e1ı·re .... 

ama ka.nştJpu kabul ediyordu. lerlne dikkat ediniz: her btrlalıı 

-61- Enar ıJe maceralarla dolu zabıttı romanı 
ÇllnkQ o da uzaktan haydut elinde glSreeetfnb ya henls •

tarafmdan mırılmq idi. Hayır., çocu~u andıran, körpe 1*'-. 
rUya görmemitti. Fena bir rüya va alacı dalı; yahut, belfnda ~ 
bir kAbuB delildi o.. Jılarkinin nlmıt bir ~ekH fidandır. - Aniıyonun ya.. ip fU ~ 

let de aynı tekilde hareket edi. 
yor ve yay tertibatı ilıe içi bol 
olan iğneyi ileriye fD"latıy0r. Bu 
iğne Vücuda defet' değmeS .•· 
hal batıyor ve iÇin4eki Bıiri ve. 

ya illCI bcJl8l?JOI'· • -'" rum - AnlıyorUIDo· .IMJ.lo'yo • 
- İfte IU IOD yay iğneyi ile. 

riye fırlatıyor .. 
- Evet, evet. •. 
_ Bak, iğııe fU madeni telle 

nasıl tutulm'IJI. BUtiln bunlar 
aynı ahenkle hareket eden Alet. 
ler- AnJıyonuıı.. .AlllJyorılUD de
ğil mi? 

Ta.bit anb)'Ol"du! .. ArtJk ~ 
fl}amıyacak bir nokta. yoktu kL. 
Ben bile 00 ~erimin .h~-
sini anlamJlbm· ~ 
diyonım ama; ileti . UUli• .. 

doğruya gönl!ÜI de~; maa
maf'ıh Jıl&ıyB Jakm vermıt oldu. 
ju izahatla Aleti görmllılten. faz. 
la oldum: DoğruBU şu ~asyö 
Jak çok kafalı adam .. O ka~ 
gUzel anlattı ki, ~Kri~: ~r 
nokta bile kalmadr· ıı.wn .,_ 
llDI elleri içine ~~--!.llr 

_ Şu balde onu ıaırı.an•-· 
muhakkak k1Jrtaml8k Jlr,ım. . 1 Dedi t.ekrar eekl snıranetın 
bulan jak Kotentin ~ 
aöz.lerini teyit etti: 

_ Evet. muhakkak omı ımr-
tarmak JAam.. Ancak ben bugOD 
lerde buradm bir dakika bOe IY• 

rılamam .. Hayır .. J.'ilh~= 
rielin mbhatlncle eDdlle 
hiç bir f1IJ1 yok l9!DL tam .,S ': 
luna koymueken ~e 
eaima bırabm8111-

- Şu balde .. Şu halde D8 ya. 

~·:::::='--

Yazan: Gaıton Löru 

bir lfim var. 
- Fakat altı gün bekltyeıme. 

yiz.. Altı gUne kadar her şey o. 
lup bitebilir, çok geç kalmHJ o. 
ıuruz. 

- Evet, ben de aynı fikirde. 
yiın. Sen ıu halde pndi derhal 
git. )(ösyö Benedik )(a.aonu 
köy evinde bul ve bir dakika büe 
kayt>etmeden geri gel. O zaman 
oturur hep be~r konuşu ve 
bir karar veririz. 

Ve bu sözleri iderine Jak Ko. 
tenten yerinden kalktı ve kutuyu 
Kriatlne verdi. 

Ben oradan kaçtım. ÇUnkU ar. 
bk vazifem nlıayet bulmuştu. 
Birçok teYler duym111. fakat hic; 
bir teY an}ıyamamlfbm. Atıcak 
yedincinin bikAyesinden sonra 
biraz bir şeyler anlamJY8 'bq1a. 
dnn. xx 

YEDtNCl NE OLUYOR 

Kristln ancak öğleden sonra 
saat ikide trene binmişti. Fakat 
yir.e bir bata etmlt. ara postası. 
na bineceğine yantıgııkla etırat 
katanna atıamıl w bu eebeJ>le 
Benedik ~nun yaşadığı k6. 
ye bh' hayli meaafede bulunan 
IAl'OI ~ inmek mec
barl,etint\e blml#b· itte Krfe. 
tin bı,lrada bir mtlddet kalarak 
kendisini Benfıdikin ~ al4uia s......,e ...., • .,. 

Bebek 
Çevıren: M. ACAR 

bir omnibull bekledi. 
Korbiyere indiği zaman vakit 

akşamın saat yedl3i olmuttu-
Kristin şöyle bir hesap yap. 

mıştı, üç ıaat Benedik Maaeonun 
yarund& kalacak, sonra oau da 
beraıberlne alarak akşam saat 
onda kalkan ekspresle Pa.rise d6. 
necekti. Bu eekilde saat on birde 
Pariste bulunacaklar ve aynı ge. 
ca, Jakm da dahil oldup bir 
grupla vaziyeti aUtalea edecek
ler ve lUzumlu kararlan verdik
ten sonra ertesi Babalı erkenden 
Benedik ile beraber Kultreye ha. 
reket edeceklerdi. Jakm beraber 
gelmesine imkln yoktu. ÇUnkU 
genç doktor bir ııı.at ic;in bile 
Gabrielin yanından aynlamJYOI'· 
du. 

Kriatin defalarca kendisine 
müracaatla ricada bulunan za. 
valh Markizi kurtarmıya artık 
kat'I surette karar vemıifti. 
Şimdiye kadar Markiz kendiai
ni defalarca ikazetmiş l8e de bun. 
larm hiç birine kulak vermemie
ti. Bu aebeple kendisini tartiik' 
ve lllu.ydi ile itham ediyordu. 

Naaıl olmuş da o kadar zaman 
Markinin tesiri altında kalmJt. 
hat~ ona fazla yüz vemıifti. O 
kadar ld az daha Markinin km". 
banlan arasma bile dahil ola.. 
caktL Krletin d~tıyor ve bir 
derece1e kadar Markiye mafl6p 
olıdıJlmm. omm kuıteDlan an. 

kan sızan, korkunç dudaklariyle ı -----=.:nt=Kl=MET==-=lltnıı~::rla:==.
ilzerine eğilmit oldujunu, gW 
cllkeıı!nin battJlı yerden kam. 
nm emlldiğinl göm:Uş. Vtlcudun 
da mllthit bir mukavemetaizlik 
hialet;mifti. Bu rl1ya değildi. 

Rüya da bu kadar menfur bir 
pme h181editememt. Bu rüya 
deftl, orta l8ID8Jllardan kalma 
bir cinayetti. 

Evet. Marldde kanı durduran 
klorür dö kalayum, kam akıtan 
Sitrat dö Sud. nihayet insanı u· 
aktan aokan ve damarlannda 
uyuşturucu bir zehir erkeden 
trokar vanb. 

Vampirizm eski zamanlardan 
kalına bir pydl. Fakat bu kim. 
,evi maddeler. bu tıbbi Aletler. 
eski de~I bugllnllı. lcatlan idi. 
Demek ki iJfm de vampirizme 
~izmet t'diyordu. HaYtT böyle j
hmden M yardım ~ören bir 
vampirizm hayal. rüya olamaz.. 

Bu vampiriz:ın hayali efsaıtevl 
bir ha1 değil. Bu en eski ihtiras 
Jarm. inean kanı ic:mek ihtirası. 
nm tekrarı.. Hem de bu kanh 
ihtiras ilimden istifade ediyor. 

Kriatin. dostu Benedik Mas
eonun ikamet ~ii Korbivere 
geldi~ zaman ak~ oluvordu. 
Kücük iıtasYondan c;tktııh za. 
man uçsuz. bucakms bataklık 
bir arazi ile karşılaştl. 

24.4.1941 
&OJ Ajılu 
1.18 llallf ........ 
&QKoau .... 

11.11 Ket"Mlll08. 
Kaawtw 
Tan bur 
Trlo'aa. 

u.ao Ajana 
11.115 Raftf 

tarlnlar 
ll.IO Ka""k 

PfOtPIUll 
ıa.os ru 

nrketdl'ul 
11.to Kndmlar 

,.... bf'1"'1 

'. 

d" 
... 

oıse 1&11 

bdadl n.oı 

Akpm it.al 
YaUI il.il ..... Ut 

.UUOKOBq 
1Ud AS:-. 
iMi 7.lraa& 

Takvimi ........... 
~ 

au-.. ....... 
AUŞ.. 

~ ... 
n• DlnJeYlal 
~ 

ıı.so-..... 

ILtl l'.:»dJ9 
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.zuo A .... 
n.ucı. • ., ... 

11.ll "" ı ... 
1.11 11.U 
9.M it.ti 

11.00 lUI 
uı 11.9 
&U u' 

Öğledf'llbert rüfPrla eftrllkl~ 
nen siyah bulutlar sanki gel. 
mişler, hel>lf KOl4>iverin Uzıerin
de top1annıJllardı. I~ o zaman 
Krlst1n clGflndi1 ve Bmedfkin 
köy evinden babeederken niçin 1 
dahna: (Deunll mr) --~~------~ 
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~aarit Vekilimizin söyleyi 
(Baş taraf• l incide) 1 Bu •esile ile, çocuklnrmıızm ah-

.. . lakı davn.smı tek b&.§ıua ~eğil bU-
hukme varmo.k ıçin kon~~uyo- tün eeM!yetin umumi ahlakr 'için-
~m. ~cnım bu akşam soylem8k 1 de mlltalen etmek lUzunıunu ha
ıstedi;:ım ~udur: tırlutmalıymı. Cnnb bir mııhlük, 
~v a~h~~~ı: ~· ha)~U~;.;a- tabiat dırma nasıl ç•kamaua, han· 

nc>vu ~t·?,_ cnd _, 1: • e bme be ad'.~ Ua- gi cemiyetin içinde olursa olsun 
n • wı e tilZıpıe <'ra er uş n- in3an dıı feıd olarak mensup ol-

Epir ordusu lesiim 
oldu 

' ı:ı.-• (Baş taraf1 1 inr.ide) 
Dl\,cımnrı!ll Eplr ve Makedonya or

dusu allAhlanm bıra.kn:ıl§tır. Tca!iml. 
yet, Eplr cephesinde ıı tncı İtalyan 

ordu!lln kumandan'lla bir Yunan aske. 
ı1 heyeti tararmdn.n, dQ.o akpm 11al\t 
21.04 ı.M! tekli! cdllml§tlr. Teslim §art. 
lan. ta!silıUiyle nıUttefik Alınan ku· 
.nandaı.n:tı ile tam anıa..'mla halinde 
te.ııbit OIUDlllll§tur. 

Milli Piyango 
23 nisan f;Şidesi dün yapı~ 

hayet bulan 30 n:=:-~ 
rn Ak... b b 

1 1 k "yi tak duğu büyült topluluğun hıırlcindo 
. na vo :ı a 0 an ar pe 1 verlığını devam ettiremez. 

Mllll piyan ... onun 23 Nl8an fn
kalade ~ekilişi dUn Ankarada Ser· 
gievinde snt 17 de kalabalık bir 
halk küUesi önünde rapılınıetır. 

ÇekilL!fin bütUn safahatı Ankara 
radyosu Yasrtasile ne~rcclllmlştlr. 
Bu çekllL'Jte ikramiye kazanan nu. 
maralrır 3uclardrr: 

dır ederler ki çocuklnrn alt on bil- N-~- hr. I·'- 1 nk k d ti · 
·· k 1 ~'-b il · k ~ ~e .ı .uıı o m u re nı ) uk aygı, on arın .,.,. a en a - 1 k - . - Rerllo, 28 (A.A..) - .Abnan ordu. 

!arı baş kumancl:lnlığtnm tebliği: • ahi • 1 d t all'"·k etm · aznndırmadıgmuz bir çocugıı ha-oı.ır arına a a u wt· . • 
t dl K d..ı .. · n1 

0 1· e m-'" yata atarken, eline silah verllme-
<' r. en en l!:lll c n c uu ,_ il k ıı -· ~ı · l"'U · he tll rr..ll'I ve s !h u anma ögretilme -
rumı) e~ en, ev .- ıın ıçın r r· mı· 1r _.. uh b 

Yunan otmal ordUSJilUD cenahma 
karın Alm n lutaııı.n tara!md:ın ya.. 
pılnn lücum netice.sinde, 12 inci Al. 
man c.rduauna mahaııt t sUmler ve 
müta:-eke teklifleri )apılmıştır. Blr 
Yunun heyeti oııbirincl İtalya oTI!u. 
suna EJ>ırde silıl.hlan bırakmak tek• 
!..lflııde bulunduğundan, bu, ııtmı:ılC!e 

İtalyar:ı kuvvetıerı vo ~arkl.l'I Alman 
ns~ort•rl tanı.tmdaı:ı çevrflm'r bulu· 
nnn Eplr ve Mnk<'donya Yu..ıın ordu. 
lsrmm tealfm cılmamdır. Bu teslim O· 

tuşun §1U"Unrr, mlltte!llt -ışkwnıın. 
d:nılığı ile Yt!nan ba§kumwıd"-m anı.. 
smda tcııb!t edllmlştır. 

&J.000 liralık büyük ikramiye 
,,ı.~l:arnda satılan 139233 numara.o 
h tam bir bilete isabet etıruotır. 

1 · f .. _,_. 1 , 1 ... b 1 ~en il ş b asken m are eye yollan-u eu.u\ar u; an .... a u c- ana e - . 
balı biliı- !ti ti ekt 1 mış gibi oldUb"WllUZU iyice bilme-

k . - d.U._ .. ~et ru.hsm et 0 ~ kço- liylz. O halde ne yapalmı da ço-
cu ' cger rW> • ça cmu, a.- kl b n 1r k 

k -1 . 1 -'-I"kl :ı cu arımızı u en m ess :>nın-
20.000 liralık lknuniye)i 170175 

numaralı bilet lıaz~ır. Bu bl· 
letin bir parctr Fethiye diğer par. 
ça.'' Aydmdadrr. 

nı terce sag am ve ıy ""' a ı o - ta ·ı t hiz d !lm t 
but . e.kl . boş h mn vr>~ı sı o e~ e e . mazsa un Am erı una ar -

canmış, blltUn fedakarlıklan hiç Yurttr.şlanm, 
10.000 liral!k ik.ramiyelerdmı bi

ri 202154 numaralı bilete isabet et-
lr ı e yaramamı;;, cetice olarak Çocuklarmızla yakm akraba.ruz -

1 endi ömUrleri de heba olup git- dan olan çO<'uklarla hattii hiç tanı
m.iştir. BilyUk mkmtıla.r pahomna maclığum memleket ev!Atlarile ya 
}:avrularma temin ettildeli hayat, kmdnn alakadn olunuz. Şinıcllye 
ekmek ve tahnl, ancak onla.rm ah- kadtt işa:-et ett'ğimiz iyi duygu
l"ıklı olınalan ilo kıymetlenecek - lan çocukta harckot noktası ola.
tir. Çocuk her zaman aIUUlm ba- rak nlıp oradan daha geniş ve da.
banın yn.nmda olsa bu en~elerl ha şlimullii bir abli\.ka doğru açıl
nzaltacal: sebepler belki çoğala - mıık, hepimiz için te..biyede ınllli 
bilir. Fnkat bugUnUn hayati icabı hedeftir. Evla .. lnnmmda, varhğınn. 
çocuk pek çok zamanlar gözlerin- yili>de yü-ı: inandığımız vatan ve 
den uzakta; okulda, n lyeae, dllk mille• severlik ruhu, bu gayeye 
ka ... dn. vey.ı soknkt, bulunduğu için vannnnnı en sarsıhnaz drı.yangacı
devamlı surC'ttc> m~rakabelerf nıllm dır. Esnısen vatunr a ve mi!Ietine 
ktin drff}dir. Buna hem imkan r~ndnn bağlı olan lnsanm ferdi clı
yoktur; hem de gözden uzakta · Ji!u. bu s vginin neticrsl olacak ve 
iken hali, nnt::>n babaya emniyet rc .. n.gntlmiz bh:ihlrlmizG bnğWığı· 
vermiyen bir çocuk esasen fyi mız, bütiln munmeJeler·mizde doğ. 
terbiye görmüş s:ıyılıruız. ruluktan aynlmayışrmız, bu sevgi-
Çocuklanmrzı fena itiyatlardan nln cdidiliği der cesine uygun bu

koruroak için, bazı ailelerin yaptı- Junacaktır. Hakikatte cemJy t hna 
ğı gibi onları cemiyetten tecrit et- nı ve ahl&.Ja ne ı ı.hsf iman ve ah· 
mek ve bir nevi mahpus r~jimlne 18.k arasında herhangi bir inW.ak.· 
ta' l kılmal< aslit cloğru değildir. Böy snltk mllmkUn değildir. 

Katıiı-c, 2S (A .. ~.) - Epir ordusu
nun te::lfmlnln Yunan kuvvetlerinin 
kuvayl kUlllye.ııtne tesir etmlyecegl 
sanılmaktadır. 

Sözlmc inanılır Kahire mahfDlerin· 
.!e btldirUdiğiM göre. Yunanl!tanda 
AJm~ taJ:yiklnln muvakkatoı hafi!
lemt'sl lngtll%1ere yeni mevzilerini 
tnrsln etmek lmkt'J!'llı ·erm\şUr Fa.
kat bu Molaıım devam edoccğl tahmin 
edUmemt'kt .. dlr. 

Londra, ıs (A.A.) - Elenler Kralı 
.Torj Yunan mlll:ıtıne hitaben a~nğı. 
dakJ beyannameyi neşretmt;tir: 

Fransada 
Nazi taraftarlarının bh· 

isvan 
Çıkarmaları bel~leniyor 

-0---

Vlşl ı ka~Jarına 
mitralyaz er 
erıestSrlldi .. 

le yct!,en çocuklar gençlik çağma Sevgili Türk çocukları, 
ve daha Rerbeat hnyata girdikleri Şimdiye kn.dar annlarmız, baba· 

Haı-bln acı mukadderatı, bugtln, 
beni, v Jiahdı ve meşnı bUkftmctl, A. 
tın:ıyı terke ve pnytahtı Glnde nakle 
lcb r etmekt.cdlr. Girit en. tki lırpa
ra torluk ton tarn!nnızcian tahrik ol· 

Zii.rıh, 28 ( A.A.) - İsviçre 
Telgraf aJansmın Viıd muh&biri 
amiral Darlanm Paris seyahati 
hakkında *ğıda.ki mtitaıeaları 
yü.rUtmektedir: 

za.mun bn-.:;ılnr1-r ve çok kereler l .. ıımzln konu~tum. F'llı:at bu ko
dU~erJer. EvlaUamnu:a tefüln e- nuşmn., haldkatte sfzinlcdir ve si
deceğlmiz terbiye, bir münzevinin z:n içindir. Yarın siz de bil" Türk 
ter'Jlyctl olmamalıdır. Her suret. nn::.sı ve bir Türk b:ıbam olacn.k-
1 knndini denemeye imktın vere- a-:mz. En uzo.k isUltb.ıllcre kucağt· 
ct>k ve şnlısiyetlnin inkişafına mü- ruzdan, V8tıı.n toprağı üsti1ne b·""a
qait o acak bir yol t.ı:ıkip etmeliyiz. hı.cağmız Türk çocuklarmm vUru
Eski O.mıanh cemiyefnJn buan de getireceği ilLrl nesillerin dnl
alafran~tmlmış bir yadigarı ~ galan, deha meBut yarınlara uza -
lan bu tarz hali vnkti .müsait aile· nacak. hepinizin bayrnmmız kutlu 
!er İ"İ'l varıttir ki bu söyledikleri- olsun. Hep".nizin gö•tcrlnizi yüre
mi O! • r lıoş zıımanlarrnda derin ğlmden gelen savgilerle öperim, 
deri ı dl' \ns 'ıılcr is1 ,.,rim. yavrulanm. 

mac!an maruz kaldığımız bUcurı:ian 

sonra b~tOn mım ıızmln ve mt'mlel:c. 
tin ıstıltl~l ve mUlld tamamiyetin! mn 

lyi habt>r alan mahfiller yakın 
da mühim inkişaflar bekliyor
lar. Vişi mahfilleri Fransız 82.. 
nayi:;ı.in Almanya lehine takvi
yesine mukabil Almanların bazı 
tavizlerde bulunmağa hazır ol. 
duklarını zannediyorlar. 

Almanların, kıtaat ~Jrmek 

dn! il vru:ıre8lnl!l b!z1ere tahmil eyle. 
diği mUcadeleye devam edccc:iz. A.2.. 
mim ve §inıdiyc kadar blr çok tarzda 
telid e~Uml§ olan bUkQmeUn ve Yu
nan nıl!Jeti.Dl.a aunl, Elen kuvveUerl· ve bazı limanla.n işgal etmek 
n1n aonuna kndar mukavemete devam gibi askeri mahiyette taleplerde 
etmektir. o Elen !ruvveUerl ld. bllhas. bulunmıyacn.klan znnnedilmek
ııa Almanların topraklarımızı fstllA· teJir. Mamnfi Vişi kabinesinde 
sından 80Ilra ı:rayr1 müsavi mahlyet tadilat yapmak suretiyle daha 
nlıı.n nıucadeleye rağmen, yardımnnı. sıkı b;r Alman • Fransız işbir'-

Romanyaya geri çekilen 

Alınan z~hı 
fırkası 

Yüzde altını§ beı 
ze.yist verdi 

'{unan İngiliz 
kuvvetleri 

Diier cephelerde 
mukavemet ediyor 

'Ktılairt, !3 ( A.A.) - İngiliz· 
lerin aol cenahmda eeas Yunan 
ordusu iyi dayanmaktadır. 

Almanlar, fhndl, mtinakalele. 
rinde haiıalde m"'1dll4ta ma
ruz taım11 Q!acaklardlr. ÇUnktl 
iqe hatları çok değ:ldir ve bu 
laat1ar her iki taraftan da çok 
ata' huara uğraD1lf buhmmak .. 
ı.m. 

Almanlarm Pldetli ilerleyi
... ı&'Qlen hafif afırlqma, 
pek muhte:nel o!arak az çok 
bununla izah 00.tlebfllr. 

B8 a~laR!fta da imparator. 
luk lmvvetlerlnin yeni hatlarma 
muvaffakıyetle çekiiıneleiıü miim 
kt1n Jalmı,tır. 

Bu ~lAfD13Ya belki aym 
zamanda Alman'arm marus 1-aı 
dJfr alır ayiatın da 1t 1'ebiyet 
vermJt bulunduğu bldirilmekte -
dir. 

Mtllteciler.n verdiği haberlere 
göre, ltcmanyaya geri gekilen 
bir Alman zırhlı f ırkaeı, inean 
ve malzeme olarak ythıde 65 
zayiat vermittir. 
....... il (A..A.) - Ötrenflditıne 
... Yun&Diatanda ımparatorluk kuv. 

vetıerlDtn Tfsalya ova.sına çıkan mm. 
tüQı. tutma';\& oldukları IJmannı 

eenu~da olddeUl mu?a&rebeler oı. 
ID&ktadır. Llmanm cenubu prktslnde 
...pur Termopll 199ldl bulunınalrta
cllr. IAcmjdu ... :panmdald QçyOa u. 
fUla1ı ~ttan 480 ııene evvel Fer. 
alldm ordularmı burada durdurmağa 
pbpmıtardı. 

• • • 
Atlaa, ti (A.A..) - Yunan reaml 

telııllll: 
BatlanmıaD pr1)re dotnı dllzelW. 

..a düflUIUll dddl mtıdabalelerl • 
-\jrrn ~· DQfmaDm baft 
~ tlddetle deftm .emektedir. 
~ dO.pwı ta,narelerl bava datl 
1ııataryalan tar:ıfllldaD hOY11k s&:riata 

Jra!dmalttadlr. 

B ALKANLAROA zır. kOf&D, J>:ırıak 9Ul'etıe muı:adele e- li!µnin kolaytqt1nlacaılı h&k-
d<ın ve bt\HI. h:ı.klı bir d:ı.va 1çln Yu- kında ~yia.lar dolnşmaktO.dir. 
nan to;ıral<lıı.n llzerlndc mücadele et· Hariciye nezaretinin ~ori. 

(Bas tarafı 1 incick) mekt~ olan lngfıı.ı: l<uvvetlerlııln mıı. nona veya Bonnet'ye, dahiliye 
Hırvat devleUnln kunılmuı Ozerlne ?Aherotl ile, dUemo.ua karşı otddet ve neu:.retinin de Lavalin şahst 
ortaya çıkan arut meaeJelerinde kaU 

1 
ııecaaue dövtl m~!erdlr. Çok daha dostu Cn.thalaya tevdi edileceği 

blr neUceyo varmağı btlhdlıf etmL,ur. kuvvetli d~ kal'!}I alb oyı•'t mı:- ve Catbalaıım şimdi bütiln faa
lhı mıl%akereler cbha zl~dıı iptidai o.ttc.- ve oğır harpten bitap d!lr..ıı ve liyeti Fransız • Alınan mUna.· 
blr mahiyette olmuttur. lkı hariciye aakerlth t:ırlhlmiahı en ran11 eahilele- sebetlerine hasrettiği söylen. 
:nazın ıvvelA müdavelelelklrda bulun.. rtnJ YUDUf olan JutaJarmıa, Alman mektedir. 
mu§l&Nır. taarru&una kup mıau ıörU.l.memlf bir Nevyork. e~ ( A.A.) _ Slllhlı 

Bu husust..a Berllll'tn ~ ma~ kabramanbkla mtk:&dlle,. den.m et. seyyar muhafızlar Vi§i aokakla
ım, BaJkaıılarm dllnyada hudutlan mlflerchr. nnda dolaşm3.kta. ve yol ağız. 
çizilmesi en sf!ı; mmtalt&Jardaıı blrt Eptr ontu8Ull1ID benim babertm oı. larmı nezaret &!tında bulundur
olduğwıu kQdodlyıorl&r. Sıık1 Yuıoe- madan ve bn.şku'IT'..ımdanm ve h~e. maktadırlar. Sokaklara makine. 
lnvya kcımfu1arınm mu,terek budutta tin hA'beft olmadan dll§manla muta· li tüfek} ı-+· u ü.+t Bu. 
kurulacak yeni ntr.am baklmıda Juın. reke tnuıaJamaınna aaıır alan 1».kikl • er yer '"7'-ır mnıoı.&r. 

1 haberi Nevyork Tlmes gazeteli· 
d.lertne mabaw telükUert o!mul pek şebeplcrl diab& bllm!yorı.m. Bu ım, nin Bern muha.-biri vermiştir. 
tabiidir. Berllnbı alya .. mabtUlert Al· ı ınU!etL'\, kr ım ve hUktimctın hllr u.. Muhabir, hUktlmetin nazi ta. 
maa,a ne tt&Jyaam bOUbl maelelvl mlıd Jı~ bir auntte takyld etmu" -•-- ı --- -..tt. 
objekut olan.k tetklk e4ecekler1 mO. ı taaııhllt aıtma koJıQU. Mlllettn, Jmı.- ca.L MtCı o an yeni r numJZ yı:u .... 
talea.atP.dadır. Jılezk~r mmtakad& :muh hıa ve h~~etin hUr uml, kalan bO., ai, milll halk t.oplantmı putiai 

&z.a.s.ınm bir isyan çıkarmaaln. 
temel hudutlar lıakkmda hiçbir py tan dltef nneUerte. mllU m~aat. dan korktuğu için bu tea>irleri 
blllıwılJor. Ancak Alman ha.rk:1Je ıertmtzt atyanet lçln mllcaleleye de- aldığını ilAve etmektedir. 
ııeaanUııde, l§ıa1 JQJDtaktUan cıılatü vamd.T. Bu makaatıa, mlllotln bOyt1k Hükfunet mareeal Peteni de
teıbit e<:lleıı lıudutlarm heyeU 'llDlU. tedüi!.rlıklanm tamamt1ıe tetUl edr virerek ) erine Lav&lin getiril. 
Jalye IUbulJle mllataklıel ceınıbu au- aek lı:at1 utere kadar mttatevmore m sine teşel:bUs edilmMJinden 
.J budu~ tekabUl edecckae de a.r:ı. bUr BUNtte Ye hDr Yun.uı top. 
ka\I latAllAUarm ~ ~- rakl&nndaıı ıaOcadeleye devam ede- ~~~tı parti.linin mer=-
catı U..U ohmaıaktadıl'. bthnett fçtn Glrlde gidiyoruz. kezi Paristir. Partinin reisi 

AtlM. al (A.A,.) - •UU. ..ıa-ı Elanler, 1933 te teşekkfil eden fqimıe 
bildlrtyor: TarUılmlzlD ba ked .. rll uattnde da. meyyal yeni aoayaliat putislnin 

Bul&'arlanD AlıD&Q lat.aJanDDl ar. h!, ceaaret.1nlZI kal'betmeylDls. Dalına kwıı'ma.mıa yardmı eden eski 
kalumdan Trüfa ve Makedonya;ra lltzb:ıJe beraber olacaCtm. Hallb dava- soayalistlerden Marcek Deat'tJr. 
gtrecaklertne dair verlleD tı.l)er naır. nm n All&ll. bap birlikte m ruz kal• Nevyork Times gazeteshıin 
kaıda tefarlerde bulum.il eutt.ler dtlunıa ve kal&catımıs tmtUwılara, Viş.i muhabiri, Franaız • Alınan 
Al~ Ywıu mlll•tl• karp ve tebUkelere ratıneıı, blltllıı ..arta· işbirliği hakkında yeniden mü· 
!ı~Qıı~Uııl ~ 9Qfetle ın.teriiCIJll !arla ııUıal zafere varmak lçl.n bize zakerelere bqlanıak üzere bu.. 
•e Bulcarilb.mn tanıaııd!• mUlll!W:ı.e 3'U'dırıı edeoekttr. ııattohit, ~ gün Parise giden amiral Darla
bir nreket lttlllu edeeetttne dair 8o( ka.bQl etme. n bQr vat&~ ftkrlue e&. i nm yolda Laval ile ~ 
yacb ııetredllen beyannuıenJn bU .._ dık kahmL Aım•nl.S JruvveUend1rlıılz. uh., ___ , oı.a.•:hJnu yazmakta.. 
retle ıı:ıanuı tezabQr ettfC1ııl ,.smaıc DQftnalU!l taQl'k!ııo ve dftpnanm aı- m ~ uuo 

tadırıar. cbtıar yeınterme YwısnlılJk gururunu. dı~uhahire göre. amiral Darlan, 
Xenacv d'At!mın, ır.•tHI dl10I' zu ku~ koyuııuz. Cearetll olunuz, Pariste b\lyük bir ihtimalle Al-

kl: gilzal gUnler t.ltrar ıeıecekUr. tal 1 · · kat'I old .. .ı;.. ... ... 
•'Tunanı.tanm BuJpıfar ~ Tqum millet. man ep crmın '"A .... ... 

dan JuallnlD ne demek oldutunu 90r ve maftŞtll Petenin Paristeki 
-·- 11acet --ktur. ıtı8 maıarekHID. Olen Nazırlar mtmıesai.Hcrınin Almanlarla 1--
-- o1- birli.;; yapma~ yürekten illte-
dt:n eoma t•pkktH eden beJDeımDel LonW., ıs (~\.) - Reuter 

1 
.,~ . lf -edecektir 

koml.B}'oDun bu mmtakalar bak1mıda- aja.nsnun orta şarkta blr yerdeki dH- enru 18 • 

kl raporlarmı havi bQytık bil' doeya muhabirinden: N " . k 1 eUDliZde buJunmaktııdlt'. Yarm But- YrgoalavYB n:.~I!er.lnde ~- azı ıta arı 
garlar lir t.ek Jnırpn atmadan kah. nllcUifne söre, harpte Bd Yuea. 
ramuca !tıaı ettikleri topraklardan lav namı mıDUft,Dr. Bunlardan (Baa tarafı 1 incide) 
kovulacaklardır. Bu bldhı:ı 30 eene Kulovec Belgratm bombardnnanın- mahrlller KaTef&I P~tenla bu tetek
lçfnı!e ~çlhıctı dete_. oJa:alt tekerrtlr ~ da atmll§t1lr. Diğer tanımr-11 Kara- lere kstlyan muhalll olGuğunu ııöyll
decektlr. 1918 te mtıtteftkıert olan da~ liderlerinden olan Dalroviç de yorlar. Mar07ale !JÖN b01fe blr tale· 
YUııanldara ve Sırplara taarrus ede- fugoelavyadan !:eklllrken Alman- bin kabulQ lııgiUa:orce baem•na 1ılr 
rek mağlOp olu 1918 de Rado81a. lamı taaram MM8lnda yaralan hareket olarak tallkld edlleceJrt1r. 
vov ve Çar P'erdhland De blrlDrte u. nugtır, Yan roam1 haberlere g«Sre Rudolt 
ıww.nn dl5rt kep.ini tehdit ederek '!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I Heme, .-ıuko Ue gGl'Qpnek ben 
:natJQp elan Bulgarlar fhndJ de not tar11d Uıanct caniyane b~k~. ~'- tayyare De Kadrlde ırttmı, n BerUDe 
ue "".r'fktıe mağJap olacaklardlr. 1"Jof ça.oa Olt!rular Ye hayal lııld8arhm L, dODmU,tor. a ... ·1n l'raııko)'a BlUe. 
lltttd.ır mefttlne daftt edDdlll amu Je doludur. P'abt lııa 11efer ceza tam rtn ,abal bir meajım st'ttlrdtlltl aa
Bulpr • Tunu blrllllntn nl9I lc!l " .. ırat: olaoalrtlr. Yanm Ull'danllet'I nedtlmekted!r. 
bQ blrJ!llD \'U!fellt de Bulpri8bın ._ BalbnJan ana )'ll'tnn!rlr amir -. Hltler bu muajmda Oebe11lttank'a 
ıe Ywıantatan arumda b!r ckMt1ulr rar ftl'emb'eoell ıı&r bale ,. .. ttrtımeu.. gitmek tıaere e Alman tsrkuaull " 
tea:s dmeltten !baretti.-"-.ılga.riMamD dll'.. , pım.JadaD ppıeabı• 1Dtllaade ...-.. 

mittir. ~ 10.000 1fnbk ikra
miyeyi 283&71 numaralı bilet ka
zanmttıbr. Bu bJletler Ankara, Asr
taıya, Adana Ye T&rlUlta satıl.mJe• 
tır. 

~ağıda. yazılı 6 numara beşer 
bin lira ikramiye kazanm~. 

27797, 118H2, 172999, 218090', 
276081, 289720. 

Ba biletler Ankara. Konya, :t.. 
tanhul, Antakya, İ!KlnG, Konya, 
Tekirdaf, Ayval*, Lalebnrg:ız, 
Erzurum ve ~ta aatılmJI" 
tır. 

İkişer b!n lira lknmlyo kazanan 
numıLralar: 

Son dart ralııunı (01!50) ile nl· 
hayet bulan 30 numara ikiler bin 
lira, 

Biner lira kaza.nan numaralar 
§un;ardır: 

Son dört rakamı (6615) ne m. 

Beeer yüs Ura '-
lar ıunlardır: (oBfB~ ~' 

Son dört rakaJDI ..-
yet bulan 30 •_.ıa ' 
~ dört rakaJ!1I ,_.~, 
h3yet bulan 30 ~ 
lira, 

Ylberllra ~ 
şunlardır: ,->,. 

Son üç rakanıJ ( ,.-: 
bulan 300 n~.... ,Jı 

Onar lira .a...--
IUJl}ardır- .. 

Son iki· rakaı111 ('9~ ~ 
bulao 3.000 u~ A 

!k!ıer lira ~ 
ırunJardır· o• ... 

Son blı- rakaJııl <9~•· 
bulan S0.000 nuıııat' 
ramiye lr.uanm11Jard#• 

-------------------------~--~--~-----

Fon Papen Berlinde 
Almınyanm ıdyaal taarnmı eon 

gUnlercı. artml§br. Bundan da aıı1ap. 
lıyor kt Alm&D)'a. ortqarktakl Dler 
lerlnl mUmkllıı mert.elle lllratıe t.u.. 
mar etmefe çalJJmaktac!Jr. nu da. 
Almaıılamı bUyUk titr mUtehuna Jre. 
sildikleri ılnir b&rtıme dahllcttr. Slya.. 
il faaliyeUert ?ııfolkotad"n Madrlde 
kadar uzanmaktadır. Hepm Afatı yu. 
k:ı.n aynı btk&ye_ 

Alman pll.ıılan, prpte daha mllabet 
bfr ,ekU almtf& beııztyor. Vlşi ve 
Kadril bUtUn ıtddeUle Alman propa. 
ganduma manuı bulunuyor. 

Ş&rkt& Almtuıyaıuıı XotkOft " An 
kara b1lytlk elçllerl DQJ"Une davet edil 
mlşJerdir. Bunlar vıızffoleri be.fma 
dö~Uncoyc J<:e.da.r tazyik belki de bU.. 
tUn tl<ldeUle yapılmryncaktır. 

Vlşlde HltıeriD artJk bQtOD kosta. 
rmı oynamak um1ııınm ..ıdiltne 

hUkmetmlf oldufu dOfQlıWeblllr. Fil. 
bülka muhtelif ka.)'ll&llJarda ıeıen 
haberler, Fran.eaya yaplan ~ 
de, uaa ltlbull• ltUfak ebaektedlr. 
Bu tavizler ealrler1DID d!Srtte llirtnm 
tahliYff( ve SK&l alt.mdakl :J'raDa 
ilo l§goJ &Jt.mda bulunmıyp 1l'l'u.ea 
arumdakl hududuu t.ubUı11d DlUva 
etmektedir. Fakat bun& nıukalıil AJ. 
ıruuıl&r ne laUJorlar T Bu be.pta bir 
ı:ey biUnml.)'02'. J.ncaıt. 41maıı ıutala
nnm Franaa y0Juylr. ı..p...~ seç. 
meabı• mtıaade ıedU!n ..... ~ 1"11-
nla.r vardır. Ma•eea" ..,... ~ 
dır kl AbıılaDJana ~ ~ 
ırru... ....... " ....,.., lıld 
ll'rulla --~" ......... 
ıer, fU nıa 1* tüDde. Alma ..._ 
atıl Abec at amlWI DllıN1' _. 
yap1laoü hHtwtll lılr nlall'Mm' 
e-.mı tefkU edeeekUr. A.nı ne. 
1ua lılr defa dalla Pul8a ......,.. 

Gene aym bJ11&)dar'daa abllaa lııa.. 
•ı.e ,..., ı.,.,..... ......... Dtl. 
11ak etmea• Tit Celıelttt.anlra 1ral"fl ta
arr .ız etmek Uure Alınan kıtalannm 
geçme.alna mllsude eylemell, JU!den 
ııırarta talep oiııJQaoaktlr. 

......._ U <A.A.> - TOl'lııtQr Pemt 

l'&Mtul, Tllrklerta - 'fttaa •Ddıl
f&UID<Jald btl ___.. ..,..... 
'I'Ur~ .. " iMi tal9da llueUt ~ 
keu hayırbah W. Rll8 lıltarattıtma 

gUveaelılleooldeft belr'mda da Moeko. 
vaden temlaat abıDlf)Udıır Aea1ıa Bit. 
ler, eteı TUrklye mataft&l etm 11 , 
ortqark petrol ~ UkraJD& 
yolu Ue nrmata •••il .. Midi 
ile R1uJıanm llattı huüetlıd dellttb'. 
met .. ~ edeee'll ... ' .... talll~ 
keli blJt Ol'Qa t:ef1dl ecleoelr w A)lna• 
yaıım petrol~ım ae derece ...ua. 
buJundutun ...... edeeelltlr. 

tıQa. ullll' ~ .. 
bemırıt,..ı nlrmda ~ecekttı-. 

- -
alıı1 talep etlaQ~. BIQer ba maa. 
ade~ ınüa1ıll ~ .,.-. atl· 
tea.Ulk temlMt ... 7Qeoek ~ 
verecektir. 
Benıe. Si (4..\.) - 0G Ajauı 1ıU. 

dl..~: 
ZOril>de GlkaD MO\lftll• Guetwıa 

Londra mubt.blrbaba ftnllll lılJı laalıe.. 
N ,Ore .AJmu7a1UD ..,,.,.. s«l11., 
terdllt diplolD&Uk tu.l1Jet 1-dr& 
mlbf!l1u1Dl DıellU1 ebDektedlr, 

K\ılla'blr dSJor ld: 

Bu mahftller, w ıae UdU' ...._ 
bir karar abnaeelau taJunlD ebDqar. 
..... da JÜJDda ..... Ja&dl8eler p 
m9mm mlmJdla oı.catmı aımedl• 

JOIW'. 
... mabm11r ... Abu•rm u. 

vene lıal'fl JapMllr JabmdUI ....ı 
C.lıelllltu*'a bl'p MI' ..._. bal'e
ket yapmalarmı w 1ıa taJırdllode ı....,_ 
ymBlll lıltal'at lraJ-....s ..,. flll ,.,._ 
dlmcb buluaLuaaa Uatlmal dMl!tefe 
ıDl1bWtar •. 

23 Nisan 
bayra1111, 

-- (L~ tat': 
htırnt ile kuUanınıttır~ 
la Anlcarada yapııaıı 
açılıf l6renlııe ı;oc:ul' 
mu vııt mlıı.fmlnl ya~ 
Ebedi Şef Atatür~ 
rfne çelenkler lı:Oll ~ 
ve bunu Uae, orta .,. il' 
Ullebeleri mume.sstııerf ~ ... 
non atnıf taıebelertnlD _,,,,,. 
d& yap"Dlf oldu)(]&tS ....al 
eylemiştir. jjttY J 

Bundald menı.aUD:,., ,,. 
nm ııöylenme!lnl v• ~ 
lezıklertı. konu~,atl' ı'!,. 
Esirgeme Kunımu. 'il "J 
ve llkokul tn.ıeııeıe~:,::.. ~ 
ve erkek talebe tııra.-~ 
ytlk mAnasmı lfadeleııaw. 

tuk sö3lenml§tlr. l]lUlıJllııt 
önde Esirgeme J{uruıı'~.;J 
olduğu halde a;TIW' ~ 
ve bUyQk Analar~~fl 
kip ederek Çocuk ~,J 
mlfler ve &unanpaP°~ 

lardır. ~ 
ögıeden so:ıra U1'0 ~ 

aruından seçilen~~ 
ıneaaıı beyet lıOU1 ~ ., 
aevgt ve •)'111 rtııl 
ya Köşkflne gltroiftll'• ~ 
Rlyuetıcumhur 1' _,r,,, 

rında Bayan lnönU u;.. ,.,-;, 
tOt' Re!ik Sayda!!' ol ~ 
rularUDW kabUl --... wnn. Qft Qrl ~ 
dır. 

• 



dakikalar: 

k. sijen. ~ aleyi ::=== 
"'"""""!: otmu TUS1ıqı o.mal Tddaml ile 

ır oksijen kagnakçısı g§~~ 

, .......... 

kiye nasıl töobe etti 7 ~..:!?~ 
ka-.. L telllrin ile J'Gla ~t ika.at J'aldllt..a 

o ...... ç~ . olan Fakat benlif!'li oırde'lblre kap arlraımıdan kopan arttı. ......, Nenat CJGMt a. 1a.7 '!'anar 
oe1i& ta.nı iki yUz Jıyaıı dehşet o bdar ıidJetll ol. ~ ..... dehşet ~;~e!.ı~ ._., DJt ta1ı11ı1 Kelmlet &ait Kut 

P<>treller Ü. du ki U k&lSiU "ellerini U,UW. .anaı. her eeY .,........,... -&"• .. ratma Qlstla .&aar, Doktor lfar 

kaı>~-~mı ~kti. Bira~ evvel .tıt!de bulu- ~ b~;~ nt Tolraftl a. IAJI& Kabana. 11a
~~q., Us. nan OUi,JeD lbtiğinin alSJ açık ~camı ,y.,_w~~,,~ Jl,_ lılltettlll OIW ~ile llelt-
L~ aolun.. kalmıı ye f1mdı ..ıı lNlnnduiu gıttlkçe ~~~~ 11a TıQt lfdo Oııdua:ıa.lt ._. 

tJrnıalnr-an , __ ... , ·ım ,_ h1.::•-'-' ...x. kablonun..--- -wmJ-Jıina olu ·J- ~oyu en ea WllWlnNW •- dl Artık Ceymia yukarı bakmsk DogeDtl 11......ı Kuidflll' ..,._ .. 
verecek teriyordu. .. Jreadinde bakmamak. Nermta llllDer, BiDlal ~ ... 

eu:znaktadır. Ceymia herkeeten iyi bu alevin ceuretini . ıwrı IDllr KeJamet a.,eıttlll ilamla a. 
tGlt elbıaeei, gö. lSldilrUcü tesirini bilen bir fnl8IL. taydı ... Seli ~ ... mjınmM lfrlantt 8propalc& 

~--Ukl,,_er, ellerin. dı! Onun kabloyu u ........ ~s:t:"uKI NE KADAB -----------
olm:yan kesecefinl bili)'Ol'du. 1 ,,. ~huunakta. Ka!bi heyecan iginde, IJeyni DA BA.Bl'l'M 81 . Birlikler umumi katibi 

~~ blribirlne tutuşm111 ('{arak ve kara gar.itik. Yavat )'&vat. erlmit ~ Anka.raya aitti 
kaynatı =:delmek ~ yukarr ~.:T;= ve ~em~ 1stanba11t11a1at 'Nlınıcat blrllt-

al
-.: amh . --·-mtmı ıu..tti. 1eri uaumai JrA&ti Sallll BaacDoi· 

Evet. evet olraijen .:ıyı m.ıBuye -.yo_:.:; .. .._ allmetleriJdi. lu, vaki davet berine A.Dkaraya 
bulundufu çelik kabloya temu •li_....... gttmlfttr. 8aUb, ticaret fttlletlne 
etmiye bqlamlfb. Bu kablo -. ~~.:!':ıfnekda ~ U.Z:: Tüu Umltet illeri beıWe Ja.. 
yıaız ve bbibhine glnDle teller. ...-.u.- ıaat ,.. .. eldir. 
den mUt.nlldl. Ceymle kablo. ~ Artık bm geldlmlf 
n•m Ust tellerinin kopmıya b8f. olan eUertniD ~defl"W_ 
l&D"Jf o1dufunu garmekte P. ~~jen -•---'-'- .....u -.--61 

cilmıedi. Birer bJrw ba teller eri. aı-wa ~ ~ ·
yecek ve .• m!lüıif bir çıflık, in- jini dllfi1nem8S olmut. Jr.endi•1ni 
san haçereaindeıf çdmııp. beme- koY.UVermiotİ· BanbUUllil ile 
miyen bir ç~ etrafı çmlattı. beraber ~erini kapıya.rak ölü. 

- fmdat' tmdat ! Oksijen... mün kucAtma atJlmıYa hulrlan-
Okaijen alevi! eh... ~ 

Korkudan kendini kayWmie Demek alnmm yum vvı.vı• 
bir vaziyette telleri kemiren a.. ınif: Bu korkunç macerayı lr!· 
!evlerden kabloyu turtarmak i. giU ~sine anlatmuı. naeıp 
çin saıtaıunıya başladı. ~~· 

- lmdat! imdat! Çabuk o. - Elveda Rosy! BugQne kadar 
Iun! ••• Dl!fO~·- bili y~tan '!bijeli 8llYi bulb 

Kelimeler, mtıtekallis •ak1• • bizi bı~ aJD"l)'Ol',J.1: 
rmdan an1811ım• ,upler allrÜ dünyada bir tek ~ean1_,_ ~~-- ctenölenlerveyanuwa~.--u 
~ı ....... U. ıdır ki' 

Fakat CeJm&ıln -1ı bulundu.- m · · alevinin ufak 'bir pat. 
iu kablo oladjelı bol......, AL Okai~d'-ini ... :-- w. tekrir 

1.. ı.:- --·~w-mrk- la)'lll aıı:Ju lD ~a.u l'jAM = :~ T-.;-~ tas. hayata iade etti. Tekrar kablo. 
la aallanea~ ..,,..,.... yu .ıtamıya bllladı. 1::U: 

arbdallan da bir tar. .eter çaprazlamasına 
mır~ ~~ Ne yerde uzun1A111aama sall:mııya 
yapıyorJ&rdJ! 80 iiıcl kata ~- b0şlamıştı. u.11 kendi 
mat bu PıdN' JiJG bJr l'Y JQ.Jl'· . J.ata~u:"ettı. ~ ~ 
=;;:ıiiJIH];lii'l lt .~ •. IÖ'lt it 1tm - ··· 
mat bu Jradar mma •• ..,.._ mın alim& sfderek U:. = 
di. cıktJfı ....,.. CU"PIP 
:. Beplni.e 1lmt oı.mıı Çlllak itti~ belnnÜ için .Werlnl 

olun! •. - . kte de- hava)'&~ zaman oladjen 
.Alev kabloyu kmil'JD8 al w.ı --..-1i ! Gölllerine lna.. 

vam edi10J'du. Nuıl olmnthı da ~,5~ gtk'mtlJO!' mUJ'. 
açık k•lmlfb. Acaba borunun a• şajme lmft w j(e.1etlne t 
duğmeeinde bir ansa. mı çıkmll- . amazİık bir anl-ı beynini 
tı? Fakat timdi ~ dOlilD- ::::mlye bellach ye bltUn ..... 
menin ması değildi. O ~ ~ bı ta.kalh1• ec1ereesıne IOl\ bır tL 
dar kenJisinf ve ailesini geçm- mitle kabloya tekrar l8rllıp ken. 
dirmie olan velhasıl ,-.•tmll ~- dinden geçer glbi oldu. Olatljen 
lan o alev fimdi 88DI~ eaııı- alevinin Be&i fimdi kulaklarmda 
yeye kendiainf ölüme )'IJdaltll'L vısıryor fabt bu ~er hedılldf 
yordu. F.ğer kabloyu 0~~ uak~ geliyordu. 
aa alev telelri ıreaecek ve ~ Art.ık kurtulmUfbı. KeMiıDI 
p~treller Ustllnde parça parc;ıa o. -'dl#l zaman: 
1arak caıws'bir halde JG'8 dUl8- 11-_ "Ne kadar da buitmit! .. 
~i. T di e5y'ıenec.'f!lt ve ilhe eclecek

J..rkadaşlan nerede k~ ti ~'Bir tUrlll akbm& gelmemiş. 
Korku purunu yoketmif. ttİ • 
kartı körilne kabloYU •H•~ Anı ve ıiddetli bir Y8f&ID8 aev 
alevden uzaldqtırmıya . ça bir rfsi kendi8inl bbloya daha aıb 
maktaydı. Da.ldkal~ geçıyor. ve hattA dişleriyle ~ı;mJ& aev. 
ttlrlü yardım gelmıyor~~?.. . . ketti. Demir teUeriD diline acı 

Ceymis siyah ~ua-~ 

TarinsKlip 
toplanması 

Tllrkl'9 TarlDS w otomo1ıO KlO
lııllDtbl • :NlfUl 1N1 CUmartlml gGd 
mt ı&.ao da BwJOPJ llaUrnlade .. 
Mllk topl&Dtml ,apdacaktır. 

Anadolu yakaaı 
tarifeleri bafladı · 

' Dentsyolan tdareal, fehrln Ana
dolu yabm 1eferlerlne. yenidcıı 
batJamlfbr. Bu Hferler, blllndlfi 
gibi kit mtımseb-etlle ta1il edllınit
U. Yaln.DI prutmır Sucllyeye va-
pur~. 

Albnf"ıyab 
Altın ffyatlarmda dtln biru )'tik 

Mkllk ka)'deailmJIUr. Dan, bir 
altmm fiyatı 27,40 Jln.. ldl· Bir 
ldllçeD!D anm fl1atı ise 362 ku
tqtur. 

temm kendisine can verici bir 
ek.lir c.iri 

~:.·~= 1g1n blrbç dairin c1a11a beldlye.. 
billrdt Kendi kendine: 

- Sana kaweacalmı. Roılyt 
diye dfıtllndB. 

Nihayet arkadaelan gelip kab 
)oyu JUkan gekmiye muvaffak 
olduklan zaman, Ceymtefn bu 
gelik balab tutan ellerini, <adan 
ayırabilmek için blylk b:r kuv. 
vet aarfetmek mecburiyetinde 
bldılar. Ceymi8 kendine gelir 
gelmez: 

- Buudun 1 di1e tnJedL 

Bir Ne kunJak UDttdar: 
- Bayır, haJD'l.Bir daha., .. 

sıma alkol aJmıyaeaimı ! Yalım 
su istiyorum .. Sa! 

Uablan suyu içtikten eonra. 
glllerek etrafm baknıdı w: 

- Q>k fllkllr, 11er 111 geçtir 
dedi ve kendiefni kaybederek ar. 
kadaaıl•nnm kol1atı aramna dOt
w. 

Me. 

Hatice 
slJ'etlll aleJldM ........ -- 117" 
1mtua poelel'ID mllllılral• ..ucıeııa-
de lraru' wrdlm. ıtımdt .... - de 

idrak ed•~lrllD-
!ldDCl ... rertmndtJl ela ..ırtıelıe 

veraUllerdl. S&a.b•an beraber ,W.. 
din& Sen oadU lılıU 'bllJlk oldlllU 
iGID .,._,..._,, 18PJGI'• aır .. m•vı ..
bfbnrdlL ODp ma o •mn't• 1ııOe 
pmdlkl Pili 1ıılr laQrmet ft ıanm 
vSl'dl. ıtll mütelııl tılttrcQIDde Okds 
oldulUJm cıtremJttlD. f.ıııat lıa bal 
beadeD 'lıafka Jdlme1' GiımedL Sen ... 
\JllDqtlfl. tüaf pJmedl. ,.... .... 
ıbındeıe brp ~ .,...... 
~ .......... 

:U.71 dl lıltlrdla. 11..ıeJl __... 
da Jrtm-ln pataJttll(!!ı ~ 
dmL Bir Sin 'baa wu.~tun. 

- Hatice teıa --almü Mttıo
rmn ..: M denlD T . 

11eD - caDdaa tanftu' .... UDU 
.ıtJle)'taee ..,..... tUllIDlf w: -·---tQID .... -~ ~- clt ...... p1lr _, ... 

mlltlL - ela: 
- ....... ~ cııllllJD. 
~ 

BqilDl8I' de pldL ......... ,... 

telırlll etmlf, cm çolc "'8 ~ 
PerbaadlDID a'bUld ba1I DUUI cllJDıo 
k&timl celbettl. SUla.brfl cJerlD '11111-
IJblUU ... lllD4eD ~ 
Jdmettlm. ttte oe-ı dtlDJdl uau,ar 

23 Nisan kupası maçlan 
Fenerbahçe Şişliye 4-1, Galatasaray 

Bayoğluspora 2 -1 galip 
il Nı.ua B&7ramı mOnuebe~ l'ener-.. Oalataaray, şı,u. Bar 

OllUSJ>OI" talmnlan arumda tertJp 
edilen tat'bal blnaUYMI 1D8Ç1an 4tm 
J'ener'Jabge etadalda 111Pdlmttll'. 00. 
Diba blriaCI •fteebeb• ~ 
.. aruıad& ldL llabm kml Acık• 
...... lduMlade )'apdu lldlabüa· 
,. talmnlar .. bdrolarla t;dnn ... rdı: 

.. lllNllllBA&çm. IP$U: 4-t 
itana h111 ahlat - Lelılp, ..,,... 

MI - Omer, ıc.ı. A11 - _ Plk
nl, Mul, Naim, A)'dm, Fikre&;. 

fJıllll: Bodorl - ...... Burl - .... 
tillt Kemal, Clra7h' - Jlarol;yoa. a.. 
,.., 'NNu-, Pellll. ZrnL 

<>ımıa. s1IDell ara... alım ~ 
ata bQcumtyte bqlandı. 

:l'enerln bula kurmama ..,mn 
blftluruyaD 'Jltlf balJan ayni zanuuı. 
da muballlllllarm& bDeamlar .a b&
mtıyor. rak&t J'ener mWtaa batla.. 
n bu akmlan motktll&tms ıuı.&Jor. 

llOeaY1geçenDk10 daldbdan llOD• 

ra Jreaer OYllDU rall1p mmr ~ ln· 
tllral etUrdi. 

.. eneriD ilk ciddi Sol .tuatmı rar.. 
retbı Nac1ye pçlrdllt nafta bir ara 
puma Nactata labetmbl 1ılr ftrUl1a 
&ftta atmut1ıe k&OJJ'dı. 

ıa tınetı dakikada prldln .... bir 
ortayı ~ ""11 mOdaft· 
ıertnıa kata ftlttl Nalmln &ıtbae dllp 

tO. Yerden '" llOI avı,. ıot ll'emnı 
Uk ptll kuandmyor'. • 

J'cmt>r bu1D7J arttırdL Yan 8&ba 
ICIDde epeJCe yerlefmif mamara u. 
adlyorlar. .,kntln llOldan •rl w 
teblikeU IDlfleri IDAD& saıri thtQvl 
Wndm evvelki maçlarda nlçfn eol a
oık a,D&lll&Jllll olmUJ ..atnt .... 

7f'r· 
11 uncu dakikada Notıarm pJuıt bir 

bOcuml& .... ~kadar .... 
dUIO topa vaat bir fQtle Clb&clm 6 
ne gtındermell "'u,ı bir roJ4a _.. 
rum •tU. 

2& met dMfJradBD eımr& lftlll 1*'U 
.:.M•lll~t eıtMt'~~· 

..... lıliı ""' 7 .. 1 • aı • ...,.._.......,..., 
..... dPtbdll ....... ..... 

D& 80llf ,.u,.m.e rabt ...... .... 

................ -- ZaftD 
tak!:U btlallllltlk •Midi ... ....... 
'° - cltJrfhclt kDQllk ...... '* 

aı1a fl1ldJdllld '1f1l bıecı.l ----· 
n anımda bloke ede1ı0dl. 

Hemen 2 clak1k& .oora da kGcQll 
J'lkntlD kale cllblae kadar drdtlkte 
MiDi'& prlJe verdtli çok Jbe1 ara ,.. 
11D1 AJdm yerdeD w sUael bir ftlUe 
p1e talnll ederek taJmnmı pı.be T&-

11'9~ llOktlL 
l>nNDla eon daklkalan biri ~ 

l'UD'fıt. dtlni d8 Naim tarafmdall çe
kilen çok ..ıa fltlıer dlftklere ~ 
IQdJ FftlertıabQe defteJi ' ...... lıl
UNae)rtl. 

bd!fOl DllVDı 
re:ıer b&f1&dı. 
l'enerlller Naclyl bu de9N atfçe 

allllllla.r Çıkan Aydmm yertıad9 dl 
llaltt ftJ' Beklf' ZeJD9lbl yulade 

Cemal oynuyor. 

Teyze 
HatlOe ..,...... bugtlnldl adi ruhu 

sene: -- Jımaeneıdlr ... 
OeDC •bay atbJor, .....mı ku· 

cakbJor, lpOJordu. 
- AfUMC'ilbn.- benim fed&Jrtr an. 

nectttm. Her .,)l unut, ma kartmd& 
Nfabm tçtn çabpcak bir oğbID ftr

ZOll& ifade edeb11dlll keJlmeler ~ 
IUJDa takdı)'w, .Oyleyemlyor allı,_.. 

Blrdell k&pl açıldı. içeri ıı'erbunde 

_.... Oeac ... so.J km f&FllUllL 
- .A-. baJTOla bu ne bal! .• 
~ bOtoa n maeleyt teferrua· 

UJle ~ Jımnener Bamm 
maltnr aaae, RQfttl Bey mntteblr illa 
ml ot&aJr llfattJle mu.terfh idiler. 

Bir bG stın 80IU'& Ferhunde w 
....... ..aemneaert putak bit' .... 
IUlmle ifa edildi. 

amu mtltealllp KtmenR Saarm 
" pnç ..uıer 1l'erluldJa taıta edll
dlll 'KODJ& JO(mnm 111M11t JOlealan 
olmallvdl. 

.. 

Y ann, bu aütunda 
• 

Bir rekor lmdmı 

Ban - l&clvertlller 'bh1nd devndek 

gibi r.ne nklp maıf -- lClnde '9"
lefmll YU!yette. 

Da1dJlalar ~ l'eDerlD J&ftl 
l'a"I )'Ol"lllm&la ..... - ...... ~ 
iade Ml'll şı,uıuer 07UDlf ........ 
bir ,,..)'le eolrtular. 

Şimdi alanlal' lral'fllddı - .... 
mulD OIU)'Or • 

Rllapn da leblerlne alaZL ......... 
btlcul'll&rlllt da!ıa kolaylJ)da ,.,.... 
llyorlar. 

n md cteJc:tkada kornerde pı. 
topu bıç te tıebJlke yok iken 18 ICIDdıl 
ŞifUll bir oyuncu eliy!e lcMenk ..... 
.re lılr penaltı lnı••ndmll. 

lllntm flUl ....... 1 tlDCI ...... 
nıln edıyOr. 

n mcı daktkad& -ıctan mu..ıt bir 
pul yalnılQan Knvtık 1l'ikret. pbll 
bir ~la llldlne pleDlert llml*IM 
eoma takımma ' anee &'Oltl c1e 1auıan
dlrdı. 

Oyun ıt~ ~ tatm 
bir fl'kle slrdlll mra1arda. &Ntm 
kramp l1reD l'lkret abQl tarkettL 

ŞilllHJer, ,._. lr.alal &dlade loDalr 
fınatlar yaratu bir ~ cSe ... 
tif&dt edemedi. 

07wlua - ılelrilrehın &pi dar
sunlukta ..-. maç '-1 ....... 
b&h,,e 14-blne utaoeıendl. 

OllnOn UdDcl mtl• .. k•m Jaakeım 

Hallt JCıtcQ ldareatade Gala~ • 
Beyottuapor uumda ;rapddl. o.lata. 
aaraylJl&r basOıı paç bir kadro ile 
abada fU tekilde yer alDUll&rdı: 
.._ - l!'UU, A-.. - ..... 

l:Dftl', ........... - ......... o... 
Sabn. 1ltUMcl. •9'mel AIL 

..,... ,, ••• .... - Yhsts ... 

.... - hteb'6. ~ .... -
ftlea. nDp. Y..ı. OIRt Kfttm. 

Oyuna Galatuaraym IMl'luısdeıı 

iDldpf eden bir bGcumlJle •11•""' 
Biraz IOIU'& bl!lıu8a llOldan Jfehmel 
Altııl:ı gUse1 ortalarlyle yapılan Gala 
talar&&y akmlan Beyoğ1U8porlular ~ 

Wı"k'* ~ ~ -~-~ .................................. 
b9cuml&n a&tatma oaJllı1or. 

ROtPr aleyhlerine oımuma ...,. 
mea Galataarayld&r Be)'Ollmıpor m. 
tlf ........ JVlefmll olarak .,_. 
,..ıar. J'üat pi~-

Daktblar llertedlqe ~ ... ,._, 

Be70llupor b&Jdm1)'9tl JeDDerek O' 

,_. mGtnuln bir cere:ru aJclL O,. 
cok allratll o1a,.... 

Bu arada BeJOlluapor hGaamJan 
mklaftı. Bat~ Qalatataray mMefe• 
mDlll blrbt batalı banlletl Be1GllD
aporlulara pUtlk fb'tatl&r buırla4ı 
._ de tunlardan lltlfade edelnedlW. 
~t il inci d•Jc:tkıda Beldırlll 

bltaım db'e kakci S&bne lılnJdllı tı. 
,. yetlfen BQoltmportaıar ilk .. 
npt11ar. 

Bu bülamedlk a&)'I .,.,. ...... 

halan barelöete pelıdL IJlmdl .... 
lurmta aMafa& lıll .............. ıc
bllm'!lc Jçln mtlfldll&ta al&U/Ui' ... 
rlDcl defte bu l81dlde ~ 
tuyl1ct aJtmda ı--o an • ~ 
lehlDe netlcelen4t. 

<>7ana o.Ja~ 'lı .. ı D•. 
Ytae M>ld&D hUcum edlıadar. Bu u& 
BeJot'Juapor IU8lf •buma ~. 
8afdUl .... a.,ofltıııııpOr hJ •• 
JOlllu.,orlar. hkat ftlt1er---. 1ıiıo 
ru 80Dr.' O&la~ llGcuıa laatta 
atırıa.etı. Beyotıuspor IU8lf •""tmda 
o1fl&ID&larma ra#Dl• bir tlll8 ... 
Qlkara11uyor "*'· Nihayet 29 uncu d&o 
ldkada bir kOl'Del' lıı•nan Oalata-.. 
l'q Be}'ol'!U kaleli lçl•rlne kadar IO" 

lmlmut olan AdnHm bir kafa~ 
.. ile beraberlik roıtıno handı. il 
IDCl dakikada da yine bir kornerdeD 
..... tı'llD .... omr& Salt .... 
c1e rldea topa ,.tlfeD Arif ,_.. .. 
eat aaYl,.yl bular bir flltle tüaD 
nm pUlll"9t pltld de JllPtl. 

DevrenlD 110D elaldb'.,' a.lat.• 
r&JID nctlcella hDouml&n ar..aclt 
pçtl " mDabaka da bu .. 1dlcla ~ 
Gal•tuara7 ltblM bitti. 

Fener • Galatasaray 
B talamlan müsabaka• 

DGD l'ener tt•dmda kupa IUıQlanDıt 
dan eneı Oalata•rar • ,._,._... 
B. ta1amları bU8Ul bir ........ 
yapmttlllr ve 2-2 'berabere 'll.tbml" 
l&rdlr. 

GS •• F enerbahçe 
tekaütleri 

'!!ne dQn l"eDer .tadmda Galata-. 
ray - l'eaerbalıQe Tüatlı taJnmıan 

bir :mtla1ıaJra )'&pmJllv .. ~ lir 
rabere blnulJal'dir. Bu mit&~ 
u.-....,...•ooır~edle 
01UDCU J.l'eDerbahçedeıı Sadık Ceyllılll 
tdi. 
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bir arkadaşı ile bcTabC'r Kara- .Muhammen B. 
gümrükten geçerken, yanında tey- CJNSt l\llk. l.Jra Kr. 

3 7,r. teminatı 
Ura Kr. Eksiltme şrkJI 

A. Ekıılttme 

Pazarlık 

GUnl 
29.4.9'1 
6.5.Ml 

Saati 
lfi.30 
15 

86 zezadosi GUlizarla önlinde giden KUlçc bakır ~oo Kg. 480 -
:Mesrure adında bir kadına sarkın- Kayak ayakkabısı 20 Çift Müteahhidi namına 

tılık etmiştir. 
M~renin 5ikiyeti üzerine ya- l - Yukarda cins ve mikd:ırları yazılı malzeme hiznlarmda göstcrDen usullerle satm aıınacakbr. 

kalanı..n. Hüseyin, adliyeye teslim 2 Külçe b:ıkır muhammen bede!l, muvakkat teminatı ve eksiltme g11D ve saaUeri hizalarında yazılıdır. 
edilmiş ve birinci sulh ceza. mah· 3 - Ayakkabı nUmunelert st>zO geç•:m !JUbede gorUiebnir. 
kcmesinde gizli yapılan :;orgusu- 4 - lııtcklllerin tayin olunan gUn ve saatlerde % 7,5 gUvenme paralariyle birlikte mezk~r komisyona 
nu m Utca.kip tevkif olunmuştur. mUracaatıan. (3107) 

Meyhanede kavga 
edenler 

Me!ut adında b'r gemici ile ar
kadaşı Sedat, ewelki gece Kum
kapıda Ga.brisin gazinosuna gide
r ek içmeğo başlamışlardır. 1ki 
a.rkadq sa.rhOEJ olduktan sonra. 
meyhaneye gelen bir kadın hanC'n
deye ! a zla şarkı eöy"ctz:..ek iste· 
ıniş, bu ylizden meyhane sahibi 
ile aralarmda kavga çıkmıştır. 

Gürültil lizerlne gelen polisler 
iki arkadaşı yakalamış. dün de clir 
mü meşhut vP. nöbetçi birinci sulh 
ceza mahkemesine vermişlerdir. 
Mahk eme sonunda iki arkadaş u
mumi mahalde rezalet çikaracak 
derecade sarhoş olmak suçundan 
birer lira para cezasına çarpılmış
tır. 

On metre yükseklikten 
düıtü 

KadıköyUndc oturan ve Suadi· 
yede Aceyden admda birisinin :in
Raatında çalışan Sadi dün binanın 
yafmur bOrularmı yaparken bir
denbire on metre yükseklikten yo· 
re dUşnıüştlir. Sadi sukut .sonunc'!a 
vücudunun muhtelif yerlerindcıı 

ve baemdan tehlikeli surette ya
ralanmış, baygın bir halde Nü
mune hastanC'ı1inc kaldınlıruştn-. 

• jRKETt HA \ 'Rll.'E H1SSJ<::DAn· 
J..AR TOPl •. \ NTISI 

Şirketi Hayriye hissedarlar h e 
yeti fevkalAdc topla.ntm 26 nisan 
cumartem gUnU yapılacaktır. 

• VAK I T 
, 

.Jaze•ede ı;tKRn DtltflD yazı n 
reaımıerııı tıukuku m&.b.tuzdur 

&.HONE rAJUFESJ 
Memlek&ı Memle ke1 

tctnese cııııııoa 
ıtytrıı llô l615 &ı. 
1 a.ylık ~ ı&U • 
il aylıll 0 1) ~CI • 
1 yıllaı1 900 1800 • 
1'8r1t0ı:teo 13&JkaJı Btrllğt lçtıı 

ayoa Jtuz ıı:uruş ::ı~nr. Posta 
t>lrllğuıe (trmlycıı yerlere ayda 
vetmJı, oeşer ıcurue zammed.Wr. 

A tıone ıcay<1mı Dllr:1ireo meJı:tu~ 1 .,. uııı:raı tlcrettnı abone parası. 
·un ~ta veya oanka ue yollama 
ıcrt>Unı •ttl\re tterıdı Uzcrlne aın. 
nırtd ven in tıeı pmtıı -rkl'Zlnek-

v A.IUl"a abooe 1azı1n. 
Adr"" 1r~lşUrme ücreti 25 Kl'f 

U.Allıi UC. •Kt..'TLEKJ 
neareı ıru:ııarınm santım • 18 

tın •ı.,rı•ıan itibaren IULo eayfaıa 
nndıı Mi ıc, saytal&rııa 00 ıcu~. 
::SOrdUncU sayfada l; uuncı " 
OÇftnctıde 2: blnnetı:ıe •; bqlJJı 1 
nnı ıcesmeoe O Uradll', 
HUytık; c<>k cıevamıı 1tUfeJ1, 

renklt UA.ıı verenlere ayn ayn ID· 
jfrmeı~r yapılır tteaml lllUıl&rm 
taauı:n •tırı Mı ıturuftur. 

-- ...-

, T. iŞ BANKASI 

K üçüh tasarru f 

hesapları 1941 

ikramiye pl6m 
. !!'~DELER: • Şubat. 2 Mnyıs 

1 At'Wltos, S Iklociteşrin 
tnrlhlcrlndo yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık = 2000.-Lirn 
8 • 100<> • = 800<>.- • 
2 • 750 • = 1500.- • 

' • 
8 . .. 

88 • 

ı .: • .. 

600 .. 
"250 

= 2000.- • 
= 2000.-

100 .. = 3500.- .. 
60 .. = 4000.- -
20 • = 6000.-

ZAYi 

Halfeti Nüfus memurluğundan ..al
dığnn aşağıda isimleri yazılı nUfus 
kClğıUnn zayi olmuştur. Yenis ini aln-1 
cağımdan cskfierln hOkmU yoktur. 

Jlalretl ·aa!I kh) ünden H alil oi{
hı thrnhlm \'e Mu~tnfa ktzı Bedia 
ve lbrnhlm o~lu Halil \"<' l\lt·hmeıt 

1 tnnbul Al..,mdıu Caddesi S o. 12 
(35605) 

Acele satılık arsa 

Devlet Demiryôflan ve - ' işle~e Umum idaresi 
Muhammen bcdclı ( 44.000) kırk dört bln lira oıan 200 ton Karpit 

7/6/19'1 Çar§ıunba gQnU saat 16 de kapat· zarf usulü ile Anlcarada ldar<ı 
bloasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tstlycnlerin (3300) üç bin Uç yüz liralık muvakkat temi
nat ne kanul un tayin ettiği vcslka!an ve tcklitlerint aynı gün saat H de 
kac!ar Komisyon Rc!11llğioo vcrruelcr.i lı\znndır. 

Şsrtnamcı~r 200 kurup Ankarr.. ve Haydarptl.§a veznelerinde satıl· 

maktadır. (SOOO) 

, 

Harp Okuluna havacı subay yetİ§tirilmek üzere 
sivil liseden mezun olanlann kayıt ve 

kabul şartlan. 
'l - Lı.se olgunluk inıt:iba'lmı v~ bulunmak. 

, 2 - Aldı.tlcı.n mezuniyet dlplomlilarmdakt kana.at notu iyi veya çok J)i 
bulunma it. 

3 - 01.gtJ!:'luk d!ploma. tari.binden bir ec:&cdcn fazla mUddet geçmemiıı 
bulunmak. 

'4 - Sağlık Junı!llu pilotluk lı!zmetfne m ll&alt olmak. 
5 - Y!l.§lan en yukarı 21 olmak. 

NOT : 
Bllfıhara. hava muayene heyeU tarafından yapdacalc mua~nede ııa{tıık 

dunımlıırı p!lotıuk ıtmıfına mtısalt gorlllmlyenler fstcrJcrse harp okulunun 
di~r smıfl[U"T:ıa verilmek gibi hlc; bir mecburiyete tAbl tutulma,zlar. Tam 
scrbcsttfrlcr. Kendilerinin nrzularınn göre muameleye tAbf tutulurlar. 

Okul t.edrhıatı 15 Mayıs 941 de ba§hyacağmdan talip olanlarm, bulun· 
duklan a.skcrlllt §Ubelcrlne müracaat edeceklerdir. Askerlik §Ubclcri, yap. 
tıracaklan sıhh1 muayenede mU.sbet netice a tanlar eTr&klan ne Harp Oku· 
luna sevkcdilc~klcrdir. (2822) 

Otel yapılmaya elverişlı 1 
kirahk bina 

Ankara caddCt;inin en ıımteber yerinde fevkalido nazare tll ha. 
' ada r ve aydınlık bir blnıı klral ı'khr 

Vakit gazct ruıl idarchıoneı.inc ~liracaat. 

Romanyada emlAkl olan vatall 
Hıll'lclye ' cldilotlnd •n tebliğ cdilmt tlr: 

!btııct• 
Romanyada ahlrec neşredilen bir knrarr.amc ınuc Jt' 

mllll iktisat Nezarctmdcn vcr'lml~ bir mUs:ınde oltnadıktll 
emlD.k, hukuk · mcı:afilnc alt t9J!arrut muanıe1cıe:iD~ 
ıarı; böyle bir n~üsaade istihsal rüilmcksizlo yapılacak U 
ile normal muameleleri ve bankalarda meve!~ kıyıncucre ~t 
muamelelerinin hukukan batıl addedileceği; Romanyada ~ıııııı' 
beraber orada mı gibl cmlli.k, h•ıkult ve m .. ruıfio malik b ooııJlO 
ise, Romanya arazisinde tedtı.vUt çıkartılmış bulunan bil ıat1 tB 
nama muharrer olmayan kıyınctll senetleri hA.mll oıdul< ti il' 
lar hakkında Nısan 1941 nlhayctlnclmdar, Rom:ınyn scfsrt 1 
luklnrına blr beyann:ımc vermt'klo mllkrll'!f oldukları; 8~ ~ ~ 
-yetıcrtn bu glbı cılhnm, t.ahvll!l.t ve senetleri mevduat 01 ,eır 
bulunan bankn!ara da pmll ç.;duğu AnksnıdakJ ROtııaııs-
fmdan bildirilmiştir. ~uııuf 

Kcy!ly~t aıA.kadar TUrk va~.ndaşlarm;n ltU1nınıı yg.SO 

Tirklye tnmilarıyetl Si 
. ZiRAA T BANKA ~' 

Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesı: ıoo.ouu,000 'fili' 
Şube ve Ajans adedi: 265. ,rl. 

Zirai ocı ııcari lıeT nevı banka mııamele~1.,,. 
Para blriktlronlllnl IIB.800 Ura iknUJlJ)'C ~ 

. -
ara.at 88.nkaımıda lrumbarab ve lhbanrt2 tnsarnıf rıe~".,.,? 

11' CiO Uruı bulunanlara senede 4 cıeta ı:eltllecek kur'a ~ 
pJAna gOre ikramiye dağrtılacelrtll'• ,-l1' fi 1111 

t aded 1,000 Uralık 1,000 tlra 100 ndcd fi!l U ~ 
• • 500 • ı.ooo .. 120 • ı10 • fi' 

' • ··so zo • .. • 1,000 • 160 • 

• 100 • 1,000 • 

DlKKA T: Hesaplarındaki paralar bir 
ı!tl§mJyenıen l.kramJye çıktığl takdirde 

Ke.:ıtr' ·•~r: 11 Mart, 11 Haziran 11 I!.") ıoı, 11 
rinde ynpılır. 

l1cal1 Mab.lyetıe c HllUJ'&lt 
llOOük llA.DJar 

Üsküdar İhsaniye caddesi Sinema 
bitişiğinde merhum Şeyhlsl~m Ömer 
Lfltfi Efendinin konak yeri drafı du
varla muhat n1csahası (4500) z.lra 
miktarı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 19 / 4 / 1941 
81J dı·ta SO: l.l'1 detam oo. oc 

1'etam ~ cıört defa.ııı 76 •e on 
':letam Hl() ıcunıştur 

A -"~ 
Dr. 1' ema! Ozs~n 

h'rar yollan hastahk

ian mütehassısı 

ı · 

l üracaat: Fatih Karaman cad· 

dest Koml5yoncu 
Tf'l.: %1714 

Osman N O;\ an. 
(855i 5} 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bııı;Un matine 11 de, get"ıe 8 de: 
1 - Ali Babo rım Mirası (Tiirk!;e) 
% - l\fr. Moto "Ka tiller klilbündc., 
S - .Ren\\11 Ml\\I " !;1111 Senfon i,. 
4 - tdman Bayramı (Türkçı·). 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT 11/at'bııast 

Umum neşriyatı idare eden: 
~fık Ahmet Seuenqil 

Devlet Demiryolları 9 uncu işletme .Müdür
lüğünden: 

9 uncu tşldme Trakya mınt~ıkası yolc..ı katarları acyrtlscfrr tnrlfelcri 
26 Nl.aan 19U Cunta\"t"Sl gUnU s:ıl,ahmdan ltıb:ırcn dcğl~tlrilecektir. 

Fazla tal811At içın tstasyonıarR rnUrııcut edilmesi rica olunur. (3186) -----
VAK 11' matbaası 

I< ita LJ 1< ı s m ı ıı ı q en iden 
tanzını edip açmıştır 

K.ıtap, mecmua, g:ızele basar. 1 
••••T•a•b•i•le•r•n•~•m•'"•R•rl•; "7•;;.•;•;~ ..... = •a•l•ır8.•••.lil 

AKTtF 
Kua ı 

Altn.ı: Satı Klloı:ra,m 72.603,900 

Banknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • 

, DabUdeld Hullablrler ı 
Tilrk Lirıuı • • • 

Uari\'te ld HuJıablrler ı 
Altın: Safi Klloı:'ram 11.761,848 
Altına tahYlll kabU Mrbeat dö
vizler • • 
Diğer dövtzter n t>orçlu Klirlnc 
baktyclcr1 • • • 

Haz.ine TabvUlert : 
Deruhte edilen e-trakı n&kdiye 
ka~ılığ'J • 
KanunU.D & • 8 maddelerlııe te.tl-
kan Hazine tarafından YA.ki 

tedlyat . • • • 
t;enedat CDı..clan• : 

Tiçar1 Sencdat • • • • 

( 
l 

Eatıam • e tAlııvlllt ellzdanı ı 

Deruhte edilen evrakı nakdi· 
yenin kar§ılıtı es.bam " 
tahvillt itibarı kıymetle 
Serbelıt Esham ve Taln1llt ı 

Avansla r : 
Altm ve döviz 11.zcrlne a Y&na • 

l'ahvllO.t Uzer.ne &YIULI • 

Hazineye kısa nd a• &n.1 • 
Hazineye 3850 No. kanuna ıöre 
ac:ııa.n aı tm karoılıklı a nn.e . 

Hl!ıaedarlar. 

• 
• 

• 
lıılubtellf • • • • • • • 

102.123.194,18 
9.167.671,50 

874.845,43 

390.7.f9,66 

16.M3.980,22 

- .-
41.359.790,91 

158.7 48.568,-

20.230."42,-

274.056.614.68 

45.q06.536,!)3 
7.926.616,17 

4 .741 69 
7.808.722,-

954.000,-

130.084.926,75 

112.1ss.nı,11 

390.749,66 

67.903.771,13 

ıas.ımı.121,-

27t,OS6.6H,68 

63.733.153,10 

ıaS.852 <ı00.44 

•.~.ooo.
s.300.012,a8 ----.. ··-788.426.583,50 

P A S tF. 
Sennaye 
tııuyaı a kee-1 ı 

Ad1 •• fe•kallde • 
auswıı. • • 

• • 
• • 

.. • 
• • 

rdevtıldeld Banknotlar ı 
Deruhte edUeıı enala nakdiye 
Kanunun & • 8 lncl maddelerine 
tevfikan Haztne tara.tından •ald 
~<fiyat. 

Deruhte edilen enala nakdiye 
baldyeat • 
Kal'Ş'llığl tamamen altm olarak 
uavetCD tedavüle vazedilen • 
Reeskont mu"bill 1111.veten teda. 
ırazed. • • 
Hazineye yap:lnn attın ka~lıklı 
nans mukabill 8902 No.lı kanun 
mucibince 1111.veteıı tedavWe va· 
r:ed11en . 

IKF.\'DUA'.I ı 
Tiirk Lira.& : 
Altın: Satı Kilogram 

• • • • 

877,150 

sg50 No. kruıuna göre Hazineye 
açılan avans mukabili tndl olu· 
nan altınlar: 
SA!t Kilogram 55.541,030 

Oi\1:r. TaahhUdatı : 

Altına tah'rill kabil dövizler , • 
Diğer dö~er ve alacaklı KU
rlng bakiyeleri • • • • • 
Mubtel.11. • • • • • • • 

ı; ı q~ rıGr. 1 

6.000.0C!-

l i:iS.748.563.-

20.2"0 44". _.. 

138..518.121. 

11.000000. 

250.000.000. 

82.ooo.oo?_ 

55.343.063 &O 

1.233.782 o ---
7g 124.1G7,0 

29 13~.2,!!:.! 


