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ıı. ~e larda.n !:•kan s(izlerlc 
~ ._. '6t ~kan rnakaJelenle yl. 
~ t~ itte t~ur edllmllor 
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KiLOMETRE Kl 
Kahırc, 5 (A.A.) _ Neş 

mm resmi tebliğde, Binoaz' 
şarkında. düşman ilı: ı 0 

mu~~ffakıyetıe d.ırduruldugu 
~ılız kuvvctt .. ..rinin vazıyete 
kım bulunduğu bi!dirilm k 

Bıt Alman laY11<Jrcsi. lnoıltr.rc sahillerini ae~ken. iki f.nuiliz tauvarcsile karq,/aŞ?m$ t•c kuJa 
bir ~manda alevler i<:ind-e lJfTC dü.<mı:ü4tür. Pi.1ot11 kurtul mustur. l'ıı,karıki rc~im, mc:

kfJr ta.uucırenin 8116hlarıtun lnailiz askcr'leri tarafından cıkarı1UJtm aöstt:ri110T ••• 

MU'I'EM.M!M :\7AJ4UAT 
K_a_hırc, 5 ( A..A.) - Orta 

lr:gılız ku •vetl<'ri umumi k 
gah~ın tebliğı: 

I:ıby~da: Bingaziden 
do~ ılerlıyen düşman k 
lc~ı !llUVaffakıyctlc tevk1f 
ınıştir. Vaziyete lnıV\•etli bır 
rette. hakiın bulunuJ oruz. 

ırakta bir Ders kesimi hazır-
hDkOmet l kl .1 1. 
darbesi ı arı ı er ıgor 

En.t~e: Asmarad n ılen 
reketimız devam Ptm<.:ktedir 

(Devamı Sa. 4 aii. 5 

oldu 

Irak Kral Nai'bi AbdüliU.h 

Yenf 
hükOmet 

reisi 
iNGiliZ 

Macar
Yugoslav 
hududu 
kapandı 

Macar Başvekili 
neden intihar etn1iş, 

ı Belgrattan 
geler.ı haberler 

ALllANYANIN 
llAC:AllllTANI 

Yugoala vyaya kartı 
tahrik ettiğini bildiriyor 

Lise ve orta okul direktörleri dünden 
itibucn lrntiMn mUmeyyl11 listelerini 
ha.zırlanuııtu 

Bazı orta okul " IUıe _,,.,. 111tır1 

tedrteatm erken bılbne8i doı&)'latyıe 

talebo~e Jüzumwıda,n fazla dı!ra ver
dikleri §lkAyetlerl mucip Q}maktadır 
Maarif Vekilliği bu vıwyeti önlt'mek 
üzere blllUn orta tedrisat mlksse«Ie
rlnc bir telgraf göndermiştir. Öğret. 
menlr-r senelik pltuılarmm Nisanın on 
beşine kadar iş:ıret ctmiş olduktan 
ders•e,.den fazla ders vcrıniyecekler-

1

-.. -------
lngiliz - ltalya 

donanmasr 

1 
arasında 

Yeni bir deniz 
harbi hekleniy 

dir. Ders \'eren ö"'rclmcnler hakkındn. Londru, s (A A.) 
b • - SalAhly 

takibat yapılacaktır. malıfilh:r KızıldC'nlzde İtalyanı 
Ecncbı ekalHyC't okulları yardlrck• daha l muhriple 2 torpidolan " 

Uirlt·rl de. dün Mnari! mUdilrlüğUnclc dcnf.zaıtılan bulunduğunu 
bir te>plnntı yaparak yeni kararm bu mektcdlrler. İngiliz gcmllerl b 
oktllııra da. teşmil muamelesini gö· n arn.makJa meşguldür T 
rllşmüsıcrdJr. Bu okulların gerelt ilse cdlldlğtno göre harbın baş.langı 
\e gcrc>kse ilk kıl!Imlnn bu karara u.. İtalyanların bu denizde 7 m 

9 to u yacak•ardır. ~ rpidolan bulunuyordu. 

Bu okullıırın lise '\ı.: orta kısımları Francl.sko Mullo 22 llklef 
ımtıh'ln programlaruıı ayın 22 lncl P ntc>rla ı Nısanda, diğl"r 2 m 
gUplı akşamına kadar Maarif mUdür ise 3 Nisanda batınlnuşlardır. 
IUğUne bıldlrcceklerdır 1 ~n ıki İtalyan harp gem inin 
Dlğcr taraft.rut ilk okulların açılma ı dılcrlnl batırdıkları öğrenUmişt~ 

ve kapanma giliılermı t ebil etmek Tnhrlp edildiği bildirilen 22 ı 
Ozerc ilk tedrisat mı c-h~· ynrm topla- 1 yan denizaltısından 4 u Kızıld 
naca.klsr. 1 batırılmıştır. ltalyanıann bu 

İlk :>kullar, füıf'lcr ı;ibi aym 16 sın 1 de 6 'l:<ıya 7 dcnızaıtıeı bulu 
da dC'rslcrlnl keseceklerdir. Son sınıf. 1 tlylendiğınc göre şimdi 2 veya 3 

Bel rad li , A A ) B • d l l ! Jar derhal ımtihanlar;ı b:ışlıy.l aklar· I nlzaı•11nn bulunmaktadır. 
• g : ~ •• - uıa ~ mı l'- dır. . 

veffa ı8acar bafvckili kont Tcleklnln --·--·-·-···-··----
Mocarlstanın Almanya yanı11da felll. ! -------------------------~ 
keti bir harbe sürüklenmek tehlikc81- M " 11" K • ı 
ne manı.z bUlunduğUnu gördllğU için · 1 1 u m e m aç 1 a r 1 

ALEYHTARI ~~:e:t~::no:di~~:~:\~~: , 
1 ·ı ı k lav hQktlmet darbc!slnl müteakip Al. istanbulspor Ankara Şampı"yon Fakat ngı tere - . ra . ı.ıanyarını Macarlardan Yugoslavyaya I u~ u 

münaaebatmm keaılmeaı ka~ı fiili askeri yardım fBlcdiginl le. 5 -. 2 mag'W lop etıı· 
. VZUU bahis değil · ba~ l tmcktediı. Aln1an1ar tavizat oıa. 
me rak J.facaı·la.ra Yugoala\·yanın ;Banat 

.araulll •••lled•· mıntaluuımı -.·crmcgi teklif ebnışler. Beş 1 kta ş o em 1· r 5 p 0 ra 
dir • .Alrrıanya, tckllfi l't'ddetti~ talt-. ler tama•ea ctır!1e MRcarıstanı parçatamakıa teh. 

t kab dit etl'Il}§ ve bu talebe mUvazl olarak 3 1 g a , ,. p mer•r• e yor. şlddeUi bir şlyuf tazyik te yapUll'1-

J..ondra, 6 (A.A.) - Röytcr ajan~ 
nın diplomaUk muhabiri, trakta hU. 
kömct darbealne benzer bir hareket 
yapıldığı hakkında Loodraya haberler 
geldiğim bildirmektedir. lraktald VRo 

zlyet henU.z mUpbep olmakla bcra!A r 
son haberlere göre parl!mentonun sa. 
lAhlyetıcrl tahdit edildiği ve krol na. 
fbi de\•let merkezinde bulunmadığı bir 

tır. Kont Telek! Macnr aıı.kerl ricali-
nın mukavemeti imkAnsız kılan tavır· 
ve hareketleı ini görünce bUyUk bir 
y ise dUşn:üşUlr. Macar milh .. U ekse. 
rtyctinin herhangi bir ı;eklldc harbe 

tirak aleyhinde bulunduğ'U muhak. 
kaktır. Mlllet, Telekinln lntihanndan 
sonra gözclrinl n:ılp HorUye çe\inniı 
bulunmaktadır. Herkes, amiralin mem 
lekeUn bitaraflığını muhafaza ederek 
Macar ordusunun HiUerin emellerini 
tahakkuk ettirmek için kullanlmıumm 1 
mani oıacatou tlmit etmektedir. Tehll 
kenin ne kadar ya.km olduğunu pek az 
ldmee ldrlk ediyor. 

6 tayyare 
y~ 

Vatlnct-'• 5 (AA •• ) auzveıt 
dUn matbuat kontraJı8Dlda beyanat 

ta )Mı)unarak kaDaD]a a1dflJ 7 milyar 

it Ali iktidarı ele almağa 

muvaffak o11nuıtur. Raşlt .Allnın Bağ 
aattakt mahalli bflzl askeri kuman. 
da.nlanD mU.zahereWe resmi daireleri 

ifgıil ettiği zannedilmektedir. Londra. 
ya gelen maıamata göre naip, ba§Veldl 
Taha. Hqiminln !8tifU111J henU.z kabul 
etmeınlfUr. :smaerıaleyh naip, yeni bir 
hük6met tefJdU va.zifealnl klmaeye 

IJteN"" .., .. al. ·' ""' 

Bu arada Alman ıatalan Yugoelay. 
hududuna doğrıı :M:acariltandan geç. 
meğe devam etmektedir. Dün halk. 

(DmNmtf .k. .14 3 ek) Yazı.sr 6 ncı savf:-n ... fflcı;JJ">tU 8<1 • .J ala~ . "' 
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-------------~-------· Radyo i:iazetesı 
•ıaıta sonaııdı 

vaz~yet 
.l:; ha.fta sonu ereken vaziyet 
du: 
A "llanya bütün bir hafta için. 

\ ugoslavyayı tazyik etmiş. 
Hırvatların lideri Maçek 

Jtcı~ .. k bir vat:ınperverlik duy
.su altında Sırplarla işbirliği 
pmıya karar vermiş, kabineye 
rm ı>tir. Maçek bugUn de kral 
.zurunda diğer nazrrlarl:ı bir
e yemin etmiştir. 
Alrıanya Belgrat darbesin. 
n nnra Macaristandan, Macar 
juhnnm Yugoslavya üzerine 
r n:ete geçmiye tazyik etmiş, 
>r t Telekı mümanaat edince, 
manya M:ıcanstanı parçala. 
ıkla tehdit etmiştir. Kont "'e. 
[' ~facar orduları kumandan. 
-ıyle görüşüp mukavemet e~· 

ooe!derlni öğrenince intihar 
. Macar şimendiferleri 

ma. askerlerine tahsis edil
'f, AJma.n krtalan Yugoslav 

uduna doğru ilerlemiye baş.. 
ıuştır. 

Alman gazeteleri Yugoslavya. 
bUcum etmektedir. Fakat 1-

ya, Yugoelavyaya karşı daha 
ıtedil bir vaziyet takmmışt[l". 
!kanlarda harp çrkm.a.masmı 
emektedir. 
Bunun üç sebebi vardll': 
l- Harp patlarsa Arnavutluk 
lİ İtalyan askerleri belki deni·· 
dökülecektir. 
ı - ttalya ba~ka sahalarda 
wuJken A vrupada yeni bir 
'3be açmak istememektedir. 
3 - Almanyanm Adriyatik 
11izine inmesine meydan ver
mek, İtalya Almanyanm Ad. 
-atiğ~ inmemesini istemektir. 
ıcar • Yugoslav hududu ka. 
nmış. Yugoslavlar bUtUn tcd· 
leri '1.lmışlardır. Tuna yolu 
banCJ gemilere de kapanml§· 

ugoelav Hariciye Nazırı 
nçiç bir Yunan guıetecielne 
vanatta bulunmuş. yeni hükt1. 
tin Almanya. ile temasa geçti. 

•~•-ltaı1an laulal 
r eniden 70 esir alındı 
~Una, 5 (A. A.) - Yu!ınn or
an başkumandanlığı tarafm • 

• nisan aktamı netredflen 
numarah reemt tebllf: 

ıluva:fa t 1 mevzi! hareklt 
~nde dü§manm kuvvetle 
lrfm edılen mevzllerl ellinize 
Jn.iitir. Biri zabit olmak üzere 
den fn .. Ja esir almdı. Dilşmaıı 
miktarda harp malzemelt-ter-

miştlr. · 
~phenin ba~ka bir noktamıdn 

anm mevzllerfmize taarruz f. 
tanklarla yaptrğt bir teşebbll~ 

t defi toplanmtzla gert pUM:llr-

lt:lna. 5 (A.A.) - Yunan or
ba§kumandanlıfr tarafmdan 

nn akıııamı ne11redHen 160 nu. 
h resmt tebliğ: 

tüşman tayyareleri Argostollyl 
>ban:hman etmiflerdir. NUtu11ea 
iat ve hasar yoktur. Diifman 
arelerl Korfuyu da bombardı

ı etmişler ve bir yelkenliye mJt 
1Gz ateli açmıelardır. 
Mfu 6 (A.A.) - Avcılar re!aka. 
le pike bombardıman tayyareleri 
aat J 2 de Kortuda bir kır bölge. 
bombardıman etmtıterdlr. H&ttt 

• -..cuttıır. lld tdfl yaralanm~ 

___ .,.CY,.. -

Suriyede hükiimet 
deiitikliği 

-ıruı. 1 (A,A.) - Yeni Suriye 
IAeü §Öyle tqekkül etmlftir: 
epckll ve dahiliye num: Halid 

Azem, Sanayt odaaı reilıL 
..... num: S&!Yet Katar c...ı. 
aıtz mahkemesi bası. 

ıbsat ve Na.fia nazın: Neeıılr Balı• 
ıeıltl CebelUvtlrUz vııııııt. 

iye nazın: J an Şehııa&ni, Sana· 
llum Katonk kabtneııin J"tl~ 

ltl7&D t.zur. 
::uru nazın: xuıa.n Euul, Şam 

fakUJteat profNISrlertııcSen. *' da L~tn Hattar kabine.inde 
ııuın olaıı Bahri Xa.tan& oı. 

._... dller bOUlD JcabilM bam 
parttler barlclndedlr. Vo siya· 

•-.ut olm&mlflardır, 

M~: 
Hl çaıpmba gtintl lMO 

«mel a:rmm on lldalne mQ.sadlf 
ltntlıntm!ekt Alı gtınQ akıamı 

sMelll) :mevUdi Nebevi oı.. 

ll&n olunur, 

ıt'n!, !2.~llt !!t!kl!l davası ibıe. 
r!n.1e ısrar neticesinde mUzake-
1ıı :.ın iı:k;taa uğradığım söyle
miştir. Nazır icabında Yugos.. 
lavyanm dövüşeceğini de ili.ve 

1 

-'-~~~-----~~ 

Güzel Yunanistan a 1 1 ıadısHr &r.ıs!il 
müdafaa edılırken tarıhi BayoilluTürklUğO~ 

etmiştir. 
MATSUOKA BERLINDE 

Amerikan ga.ZA:telerlne göre. 

Orada bır vatan 
meden yetin de beş·ği korunuyor müdafaa m~ss~ 

1 
stanbul Valısı ve rdlf' 

mihverciler Japon hariciye wı.. B UG'ON İtalya ile harp halinde 
zırmı h~rbe iştirake ikna edeme.. 
miş!erdir. Matsuoka Berlinde buluuan Yunanistan için, Yn-
tekrar Hitler tarafından kabul nan milletinin ölesiye çarpl§ması, 
edilmiştir. Fakat bu ziyaret res- hem bir vatan müdafaMl, hem de 
mt değildir. Almanya AtlAntik tarlht bir medeniyetin b~lği.n1 ko
muharebesini kazanacağım söy- rumak demek oluyor. 
!emiş bulunmasına r-jmen Mat. Yunanlstan, Balkan ya.nmadası. 
suoka A\TUpada ikinci mihver om cenup kısmmı te§kll ede'r. Ay-

nı zamanda Akd·enlz, Adiryatik, E· 
aleyhine hazı hadiseler olmuş. ge denizlerinde bl~k adalara 88• 

İtalyan donanmasına yeni bir hiptir. Hem kara kl8Ull, hem de 
darbe indirilmiş, Keren. Musav. denizdekJ parçalan g6zUn ala.bil _ 
va gibi şehirler dUşmilştUr. dlğhıe düz ve yeknuak bir arazi 
FRANSA.DA IASE MESELESi olmayıp dağlıktır. Bu b:ı.knndan 

Fransada iaşe işleri gUn geç· manzara.sma insan bakmakla do -
tikçe mUşkUlleşmiştfr. Serbest 
kmml~ işgal aıtmdaki kısım a- ya;::nadan değişen bu manzara, 
ra.snr.Ia mUnasebetlerin azalma- bir çoğu kardan taç gtyen dağlan, 
sı, Ingıliz ablukası mUşkUlleri mUtemadiyen çırpınan denizi ve 
dc$ıran sebeplerdendir. hepsinin fevkinde temiz bir gökyU. 

İşgal altmda bulunan ve bu. zU ve eıırkt Akdenizln parlak gU • 
lunmıyan Fransanın binöirleriy. neşlle bir cennet! andırır. 
le gıda maddesi mübadelesi etra. 'E6klden bUyUk mikyasta bir zl· 
fmda. Berlinde bir anlaşmaya ı· raat memleket! olan Yunanlatan, 
nldığı haber verilmektedir. Fa- eon zamanlarda göçmenlerin akm 
kat asıl mesele Fransaya hariç. etmeslle her sahada llerlemJştlr. 
ten yiyecek getirmektir. o kadar' ki, bir kaç yıl içinde, ea.
ROM ANY ADA YENi NiZAM nayl sahasındaki lmalA.tı, zirat mah 

Yeni nizamın Romany.;ıda da aullerlnl ktymet~e aşacak derece. 
tesirleri görUlmeye başlamıştır. yt bulmaktaydı. Tarih! bakımdan 
Gıda maddeleri ve hattA benzin haiz olduğu ehemmiyet, dilnyanm 
tahdidatından sonra Romanya di5rt köşesinden akm &km tetkik 
harici borçlarının taksitlerini ö. 1 erbabmı ısfncslne ~letfr. 1940 
diyemiyecek bir hale dU~Uş. harbi çıkmcaya kadar, ildenl.ze 
tür. Romanya borçl~rrnı Boğaz. gelen hiçbir seyyah tr~atlantiği 
lar yoluyla petrol ve kereste sa· Yunanlatana uğramadan geçmezdi. 
tıyor, buradan temin ettiği dö- Umumiyetle klasik ı:ıanat me • 
vi?Jerle borclarmm taksimlerini rakltları ressamlar, heykeltraglar, 
veriyordu. ·Şimdi ihracatı Al. mimarla~. bunlar arasında en bU. 
manya ve İtalyaya vukubulmak. yllk kafileyi teşkil ederlerdi 
ta, fak;.t buna mukabil serbest Fakat Yunanlstanı glSrmek yal· 
döviz yerine mal almaktadır. nız btt cihetten ıuzumıu olm~ış· 

Malla. da tabii borç ödeneme. trr. Onun tabii manzaralan, lklı • 
mektedir. minln güzelliği bll"Çok 

1 
zarif ~rf v_e 

AFRiKA HAREKATI adetleri, her zaman iıı.n zengm bır 
Şimalt Afrikadaki harekat. alA.ka mevzuu olmuştur. 

şöyledir: Asmaranm zaptından Yu.n~~n bir terakki d!~est • 
sonra lngilizler Aduvayı da !şgal ne gırmıştı. Yeni yollar Y p lml§: 
etmişlerdir. Aduva tarihi lir yeni oteller lnı:ıa edllmi§, her c;e 

h"rcr 1896 da H--beş· tan şlt sUratll nakil vasıtalan temin k ~ ~1 l"k ltal nl""' ~s • ı olunmu§tu. Memlek.etln he'?' tara· 
r ı :. ene ı ya an w;a fma tam bir Avnıpalı sUrat ve ls

d9: maglup ederek kılıçtan geçır- ti hatil gitmek mUmkiln oluyor-
mış, ltalyanlar bu muharebe ne.. d ra e 
tlcesinde sulh ya.pmıya mecbur uÇolt ~eden bntun bu lleTle

kalmışlardı. 939 ~esind~ Adu. yfşlerln ~ne fedak!rca devam ede. 
va ltal~~~Ja~ elıne g~ş'. b~- ceğine ve tarihin velıld bir a'!'lnesi, 
~ya. b~yü.k bır zafer 8.bıdesı dı. hem de sadık, azlmkAr çocu °'..'U o· 
k~ışti. , v lan Yunanfst.anm dalma muzaffer 
D!red~vadan A~~sat-&ba.ya doç- ve ill'ltiln bir gayretle, insanlık ve 

ru ıle;lıyen lngılız kuvvetlerı medeniyet yolundaki vazifesinden 
180 ~ılometre mesafede Avas hiçbir zaman geri kalamıyacağma 
nehrine varmışlardır. ve kalmıyacağma inanıyoruz. 

Libyada ise İngiliz kıtal.;ırt . ... . Bingazi civarındaki tepelerde 
tertiplenmişlerdir. 1ngilizlerin y UNANİSTANA gitlnek ~. 
burada kısa bir müddet müda· eskiden dalma deniz yolu 
faa harbi kabul etmeleri muhte· tutulurdu. Uzun zaman deniz yolu, 
meldir. hemen biricik yol olmuştu'?' dene -

Bununla beraber 4.Z bir za. bilir. HattA. buglln bile, Yunanista
manda. üstUn kuvvetler getirile. nı Selanik yolu ile karadan, Tl i
rek taarruza geçilmesi de ~k çerilere kadn.r trenle seyahat ka· 
muhtemeldir. bilse de, oraya seyahat, ekseriyet. 
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Biraz sonra H.teat, .J~..eyi birlik· 
te geçirmek için bUtUn ricalarıma 
rağmen bizden aynlmışb; yalnız 

Takdir davetimi ka.bul etti ve ufuk· 
larnnm erkence kaphyan mehta
bın iç'nde yattrğnn otele doğru yU. 
rildük. Yemek biter bitmez, ikimiz 
de pallolarımm giyerek sokağa 
çıktık. Dik yokuştan biraz yllrü
dilktcn sonra eı:k bir çamlığa geli
niyordu; en ziyade bu yakınlık ytı. 
zünden o oteli intihap ettiğimi 
aöyl6dlm. Civarında tek tUk bir 
kaç zarif ev vardı; bazılarında in
z:vayr seven bir kaç milslfiman ai
le oturuyordu. Llkin ben hiç biri
ni tanımıyordum. Tatlllmtn ilk haf 
talan vapurda, İf!tanbulda ve o
danıda çalışarak geçnti§ti. Bu gli
ze 1 adaya, b:ılkonunda signra iço
rek yorgun · vücudumu dinlendir
mekle geçi'rcllğim dakikalara. mfin· 
!laaız kIM bir aşinalrğnn vardı. 

Çamlığa rireceğtmlz sırada, yı
kık dııvarm 6nfindc durıın Uç ki
şiye çarpmıı.mn.k için yola indilt. 

tktsi konu~uyordu; biri b8.§UU 
kaldJnnıa, bfitfin mevcudiyeti ile 
bulutların arasmdan çıkıp sakla • 
nan ayı tenıqaya dalmıştı. 

Endıımmm nazar veya mevzu · 
niyetini, tekmil hatlıın ile resmet· 
til'en darca gilmll§! bir yeldirme 
giyiyordu; boynunu açık brraka • 
ra.k enseııinde toplanan ve aonra 
ilci ucu birlbirine kan§ıp uzanan 
başörtüsü, buhıtlar, mehtabnı mUh
tez nunı altında çamlar hep o 
renkteydi, .. 

Bir kolunu, hafifçe dayanmış ol· 
duğu yxkrk duvarvı taşlan üzerine 
koymuştu. Nig!b~ 1<ıunmJ1 pnnl 
trlr slmasm-Ja. ~ıs)~~tu; ve o 
slmadn~ rıJ~·b rC'afı:: '\tlll ziya fl}ln · 
de yUJ'.! dalı .. r.-ı..;.:, t::,g+lerl üah:. 
ba:WJ.. 1:)J T~- 1- l?~ 

kendtrtni unutmuş gibiydi: o ka· 
dar kendi tefekkUratına dıılml§tI ... 
Bu istiğrak karşl!mda bizim göz}.e. 
rimiz de bilhtiyar, kamcr'.n mutan. 
tan sima.sına döndil. O, gecele'rin 
ezcU HA.hesi, yel")1lzUnün bu hassas 
çocuğuna acaba neler söylUyordu? 
Aralarında hisst bir rabıta mı var
dı? Ruhun li"anile konuşuyorlar. 
dı... Blriblrinln semavi hiselne 
meftun muydular? .. Takdir, yannf" 
d.,n geçerken, STktlmış ~lerf ara· 
smdan yavaşça: "Hain ... " dedi. 
ben, yürfidUkçc başımı c;evh-erek 
o il!hi levhayı nazarımdan sllme. 
meğe çah§ıyordum. Tavrnndan zım 
ni bir istifham şemmesi alan Ttık· 
dir cevaben: "Kon1§Ularmız! .. " ısö. 
zünü ilii.vc ettt. 

O vakıt aramızda onlara ait bir 
mUkô.leme zemini açıldı. Evlerine, 
ailesine, mevltiine, hakkında de · 
veran cc'! n ş:ıyialara milteallik u· 
zun uzadıya taf~ilat. verdikten son
ra Takdir, şimdiye kadal" bana söv 
lcmediği bir srm ifşa etti. Bu uzun 
boylu esmer km Adada görmüş; 

ona karşı dahna gayri mütehassis 
kalmıştı. O zaman, neler, ne muh
teşem kadınlar vardı! .. O l:>eda.yi 
ordusundan nazarlarını ayırıp böy. 
le sönük ~,ldızlara bakacak vakrt 
var mıydı?. Fakat mevsim geçip 
'le onlar kafile kafile 1'tanbula fn· 
üikten sonra bütUn iklndler birin· 
cl oilnuştu. .:\talancdıı, hUsnUnlin 
~ti birdcn'b!re otuNımryan ve 

le dnizden tercih edilir. 
Bu suretle Ege denizinin yer yer 

sokulduğu 11ıl ışıl ııahillerin renkli 
manzarumı görmek ve bu deniz 
güzelliğinin esrarlı ıifasmı duymak 
kabildir. 

ÇünkU deniz, bir bakıma, Yuna· 
nistanm bir parçaaı halindedir. Yu 
nanüıtana denizin ruhu sinmi§tfr; 
denebilir. 

Yunanistanda nereye gidersenb 
gidiniz, deniz dalma ellnfztn altnr 
dadır. Onun hemen hemen den.lz 
Uzerlnde ve bir kara parçası gibi· 
dir. Geniş bir hinteland'ı yoktur. 
ÇUnkU ba§lanba.şa sahildir diyebl. 
liriz. 

Onun için Yunanfstanı görmek 
lstiyen hcrgangi bir zevk sahibi, 
Akdeniz.in en eıtki tacirleri olarak 
tanmm:ş Finikeli!erı.iı tuttuğu de • 
niz yolunu tutmuştur. 

Yunanistana giden herhangi bir 
klm!e ister A.bidelerlni görmek i. 
çin, ieter toprakaltı haf'rlyatmı tet· 
kik ebnek l~ln. ister tarihini glSz • 
den geçtrmek için~ üster sanat'llı 

araştırmak için ot~un , tsteree hiç 
bir sebep ve gaye g5zetmelaılzin 
gidecek olııa, bu seyahat, o zah -
metin mUkafatmı daima verir. 

Yuna'llstan denince bittabi, bu. 
gUnkil harp tehdidi kaJ"§mmda, em 
salslz A.bldeleıi ve maııum halklle 
bir "açık eehir" ilin edllm~ olan 
Atlna hatrra gelir. Atına! •. Gllzel 
Yunanistanın ''menekşe taçlı şeb· 
ri!., ... 

AUnanm 5nllnde bugllnkil dün. 
ya, saygı ve takdirle eğilmeliydi. 
Ve bllyllk inl!anlann, btıyük fikir 
lerln beıılği olmue Atinanm önUn· 
de.... Atinadadır ki, lnean zeklaı. 
nm ilk defa olarak zincirleri 8Ö • 
kUlmtiş, ferqi hilrriyet preMibl 
doğmujtur. Yine burada, cemiyet, 
tamamen demokrat pre?t!lplere gi5-
re oıı:anlze edilmlıstlr. Yunanf&ta. 
nm ve bfitUn devirlerin Ostad ze· 
kalan yetişmiştir. 

bip bir halkın hlmmetile, hariku- ye Reısi LQtfi l{ı. . r/J! 
ti.de güzel bir tenuUp mefhumu Şehzadebaşı camii ha.zire!:~ 
gerç~:~tlrilmi§ ve medent millet. zarları şurada, burada ~ 
Ierln her zaman tçtn en kıymetli mıya mahkfun esk" TUrk ~ 
hazineel olarak kalmağa namzet terine mhasus bir panteo!I ~ 
sanat eserleri vUcude gcttrf1mlş • mak fikri ıle ala.kadar o~~ • .t) -
tir. Yunan dehlsmm sanat zafer. ve birkaç gün evvel ('VP-· .,_ 
len. Ati~~ kUltUrilnlln ol~n c-foe· ı bir başmak~lesinde Be~ .. '4 
ğl, kımdısınden eonra gelen devir rafındaki mezarların ~ 
ler tçt~ daima bir ilham kaynağı tarafına nakli doğru ~ 
eşsiz bırer 5mek olmuotur. hakkında ileriye sürUletl '-

• * * leaya iştirak ettiğini bdJlf 
A TtN A., terakld mefhumunu da dık. tJf1!.. 

aşan bfr varlıktır. Atına, gU- Bunu memnuniyetle~ 
zellik uğrunda lruıan oğlunun bes- kürle kaydediyoruz ve~ 
!ediği emen rln şahik~tdtr. Bu - tarafının Türklük .~. tlJ ti' 
günkU Atina, e~kJ AUna şehrinin mUdafaası fikrin.in fıilı~...ıİ' 
mevkii Ozerlndedlr. Fakat e"ld hak.kuk edeceğine bir l)ellP.

şehrl tamamen silmlş veya örtmüş 1 bi tel~kkt eyliyoruz. . sP. 
de~Htr. Devtrlerfn btrı-ok tahrtn. Hakikat halde F~ih . I!: 
!erinden arta kalan eserleri bugUn Mehmet, herkesin bildili ~ 
dahi ~5rmek kabildir. lstanbula iptida Bey~l'SeYoı'.: 
Bar.hrı mllmkUn oldt•&u kadar rmdan girmiı;tir; yanı olJXlut!! 

imar edilerek kıımıen ~ki manza· tst.anbuldan evvel Türk ~ 
ra.sma irca edilmi~r. Bu euretle millf tarihimizde ınUbllO 
parlak bir tartiıi muvaffakıyet c-.a· mevki almı§trr. . . ~ 
ğmm Ql>kUp kavbolmasmm lSnllne Bunu isbat etmek 1çtıl ,~ 
g~ilm!ş. o un haraheler gelecek lu tarafındaki mahalle "~' 
nesillerin talim ve terblvesl. tak- isimlerine dikkat etmeku•n.~~ 
d1r ve tebctli için itina ile saklan- Mesell şimdi Haşet k ""~ 
m111tTl'. sinin bulunduğu ye~ ... dl ,r 

ÇUnkO Yunanistan. bu tarihi ha- Kumbaracı Ahmet paşaı~ti 
rabeleri bakmımdan da lnsanlvete nağı varmış. Ora.daki 1<~ 
hlr dere olabilecek ktvmettf\~fl".. cı yokuşu bund~ kalınI§ıP~ 
BugilnkO makine ve etınt. V'l!lı11et Kumbaracı Ahmet Pa!,1~ 
ve tahrip dilnyaamm karqıklığJ için ce cenazesi yanıbaşınd&_~il' 
de ruh llemt khnln umurunda ? Galata mevlevihanesi ın-"~ 
GUzeli takdir etmek hias!nin, ha· na gömillm~tUr. EvveU~11~ 
yatımızdan slllııdibinJ gi5nn0yor bi de Kasımpa.şa ıneı eııııir: 
muyuz? Bu prtlar içinde eııkl Yu· defnedilmiş. Fakat beyfl tıl~ 
nanistanın aııfl B&natklrlarmm öl- şöhreti olan bu adsının -bil.~ 
mez eserler halinde canlandmhğı aranırsa bugün bulınak k~~ 
tenasüp ve muvazenenin tlm.'5&11 o- ğildir. TUrViyeye ınatrr~kır.'ııll' 
lan Atina, o artistik ııatvetlle gö· getiren İbrahim MUtefe d~ 
zil.müzün önünde baldkaten bir mez~ı da bugün Okırıe~ ~ 
den olmak llzmıgellr. kaybolmak üzeredir. Yın~~ 

GUnet, bu güzel tehrl kavrayan him Müteferrikanın :ıııa ı -, 
dağlarm U.Stilnde batarken ortalı. hkta teknik işlerde ar~~!!'~ 
ğa yayılan renk renk ziyalar içinde İbrahim Krimi'nin ın~ ~ ;~ 
Atinanm üzerinde "meneqe bir paşa mezarlığında bugil ..... P 
taç" duruyor ll&JlJl1ADJS. aynı akıbete uğn}:a~akµ'~ 

1 
Atlnayı bekllyen daflann 1-l\ytlk es!<i Türk büyüklcrının ~getiri! 

------------- beyaz p~lan. bu dağtan muaır rını İstanbul tarafına aıi~ 
Ne emeli 7 zam mermer b!oklaT haıtnde g&ı - Şehzade~a.şı camii h ı:rar~ 

Yine burada, tamamen kendine 
has bir kudret ve haMaaiyete sa· 

(Daha) kelfmeslnln vazifesi çe. 
şitlidi'r, sıfatlardan evvel bulunur 
ve iki oey arasmda bir nlabet gl!ıs· 
terfree UstUnlUk ifade eder, bWyo· 
ruz; galiba blllnmiyen bir yanı 
var ki (daha) kelimesini bJr de 
(çÖk) kellmeaile takyld edenler, 
mesel! (çok daha gUzel) diyenler 
görilrüı. 

(Daha), bayle bir takyid kabul 
etmez; daima ve bqlı bl'.'.;tna sr 
fattan evvel gelir. (GUzel, daha 
gtlzel), yn.hut (çok güzel), (daha 
çok gllzel)._ 

terir. Bu b~ parçalar, bir va- defnetmek lstanbulun. ·ı~~!\1 
kıtlar., Atinamn muhte•em lblde - ğün karakterine bir f,ey Wny-
lerini vUeude getfrmeğe yarayan mez. Fakat Beyoğlu Tüf 
menner oeaklandJr. Bu ocaldarm zaafa uğratır. #_ 
birçoğu bugün hlll kullandıyor ve . ee1 ~ 
menba, tnkenmez bir haldedir.. Muhterem Vah ve . ·rııJe O 

Reisimiz bu hususta bııt -yor__· 

Japon hariciye nazın
mn Berlinde mülakatı 

Br.rrlin, 5 ( A.A.) - Stefani: 
Japon.ya Hariciye Nazın Mat. 

suoka., bugün öğleye doğru Von 
Ribbentrop'la görüşmüştUr. 

m;\.men bir fikirde bulun~ ~ 
da bu mezarları top:ıya re •of" 
Beyoğlu cihetinde bır Y~odtd1 
ma.k lii.zımrreldiği kanaatı ıı3 5:. 
Fakat nereye? Anladığı~ı1lif ~ 
re henüz bu hususta verı. itı lP'_ 
katar yoktur. Biz bunun~~ 
lat.:ı. mevlevihanesi ın~ ..,,tbaı .. 
gösterdik. Galata mev la~ .. I" 

(Çok daha çalışkan) dememeli, Alman nazın, misafirini ye. sinin müw olarak ınuh8 unel il"' 

(daha çok çalışkan) demeli. meğe ahkoymu.Ştur. sa.sen kararlaşmıştır •. 1'~ 

hututunun mtletosna incelikleri 
gittikçe tebarilz eden ne güzeller 
vardı! Ta1tdir, o 'bir mevııimlik mU
nnsebeUerin hicranı içinde, bu es
mer kızı tetebbu etınlş ve her tet· 
kikinde yeni bir tlir ve aşk hazi. 
nesi bularak ona ruhunu p~k ziya· 
de ı:.smdırmıştı. 

Nihayet takibe bql&JDJ§tl. Fa
kat, iki hafta imtldat eden bu deY
re içlnde onun ne yenilmez bir ka. 
dın vekarile mücehhez olduğunu 
anlamaktan başka hiçbir netice is
tiluıal edememlşti. Kıznı bu iaUg • 
nası, Takdirde arzuyu tedricen m· 
rar ve aonra ipti!A. derecesine çr 
karmak fstldadrm haizdi. Her ge. 
cosi, o günkll muvaffakıyetsizliği -
nin ıstırabile mlltcelliın ve siyah 
idi. Her gUnU, dünden fazla bir t.e
karrübUn imkfınsı:zlığı ile bedbaht 
oluyor<ju. Bir defo bile valde ve 
hemoiresindcn a.yrı tesadüf edeme. 
misti: ynlnız görse artlit mutlaka 
bir şey aöyliyecekti. 

Nazarlarına yazıp ona takdim 
eylediği kitabı garam, derin fakat 
alakasız nigihı karvmmda mlnaan: 
kalıyordu: ve Takdir. !!Okaklarda 
aşk dllenec~k bir seviyede değildi. 
Her halde krz bu gencin gizli e · 
mellerini sezmişti. Llk.in bir kaya 
gibi camJd ve ra.sln bulunuyordu. 

Nihayet bir gtin, ona (Dil) de 
taze bir çamın altında yalnrz teaa· 
dl1.f etmioti. Biraz uzaktaydı. Et • 

• 

şmd;ı. her tarafa na kıl ııı ~ 
rafta bazı aileler geziniyordu 0 rivle bağlı olması ~~ınre~ 
zaman Takdir, bliyllk bir ta~im tay gidilip ~~liı:ıir. bU' .;;ıııı ıt! 
tavrlle ona yakla.tarak birkaç da· 01m:asma musaıttır. gtdır· _;.; 
kikalık mUIA.kat fetirham etmiş ve kMı derecede yer de vlevi~ 
kız sllratle ayağa kalkarak: "Bu· kadar ki Galata mev 1 .. ra.-1< ~ 
yurun, ııöyleyln" demişti. Gözlerin- mUze olduktan, fazla. 0;oğ11Jfl lJiY 
de bir ha)'Tet, kaşlarmda bir ııuaJ, radaki mezarlığa. ~ifurl< ...a. 
halinde ufak bir hareket Uzetine muhtelif taraflarındaki llr ~~ 
kn.çaca.k, uçae&k bir gazal ihtirazı ı yilklerini getirmive. kır.: ·ııdB ,,. 
hiLSıl olmuştu. Takdir beklemediği dikten sonra artık ı~~ll~.,ır 
ve hicap ile serbeetisinin biribiriııe ilk mektep binası ~11:1 tıleP:J 
karıştığı bu mU.samaha karşuımda ve hele bu mektep ıcın .. ,<J~ 
m~sadmı §841"Dıt ve lisanı, file- ğm büyük bir kısmını .. nıltıl~ 
rfrun mecnuımr ta;inden imtina e- doğru olamaz. Burada va ni\f .,_ 
~erek: adeta gayt! iradi ondan, da. ta olan l?'ektep bin3;8ı bttıcilCİ 1 
ıma bırlikto ge7.digi hanunı eormak ileri1emeden vaziyetın te ~ 
gaflet.inde bulunnıu§tu . Fakat o bu zımdır, sanıyoruz. ~ 
suale pek tabii cevap vermiş, onun ~ 
t.enest oldufunu ve elyevm nişan· 
lı bulunduğunu eöylemlşti. Halbu· 
ki Takdir, bu nifan keyfiyetine 
lnanmam11, inum11 ve ehemmiyet 
vennemlf gibi görtınerek, t.encUısf. 
nin onunla glSrtlfmeebae tan.mut 
etmeatnı ricaya beflemllb. Nifan
lı olmaıım, birkaç &yı birlikte me
su<f4ne geçirmelerine ne teıllri ola. 
bilirdi? Hattl bu mUddet zarfında 
blriblrlnl daha iyi anlayıp anlqıı.bi· 
Urleıwe o nifanm feahlle bir yeni· 
sinin akdi pek mtlmktln değil mJy. 
dl? Ve kerıdlstnl bu tarzda mora. 
caata cebreden memleket.lmizln 
muzır bir ananesiydl Şayet bura· 
da da, garptaki cemiyet bayatı ot 
saydı, mutlaka onlann butmıduğu 
salonlar& gtrmeğe, luındWnJ onla· 
ra talı:dtm ettirmefe çalıpcak ve 
muvaffak da ol&cakb. Nihayet ev
lenmek; lakin bildi.ki, tetkilr:e va-
kıt bulduğu bir .imla menmek ia. 
tlyordu. Şimdiye kadar gördüğü, 
tanıdrğr genç hanımlar içinde emel
lerine vOeud veren, tahayyUlAtmı 

temsil eden bir p.hsfyet.e teodQf 
etmemiftı. 

(l)e..,.. wr) 

ragllf z .. ıı:ıaO 
harbi • 

3 Alman tayYaret' 
düşürüldü ,,,_ 

Loadra, 5 (A.A.) - ı,ond~ Si!" 
renlldlğ:ne göre dUn gece tnS' ııı~ 
yarelen y(nldcn Brest llJll~1~· 
deniz lıed flerlne taarruz etnı _,._ 

ııeP'f_ 
Lnndra, 5 (A.A.) - H 9 '-s tctf 

tinin tebı.gtnı:.e dUn gece ln~uı 41' 
z:erindo Hr rPşır-ı"l t,ayyareıı _ıı1"" 
şürilldUğU Nl ı r.t.ı1ekt~ 18'? d~ ~ 
gayri rcEmt haberlere göre • ~ 
iki ve beliti de Uc dU§tl"BD ış 
dtlşUı UlmUıtur. ~ 

lnı;i!terenln garbi ve cenU":,,1,tıt· 
bl mıntakalarına bomb:ıJar atJııt• ti" 
Taymüı taliclne ve E&S: • ,\n 9ııJll'ı;" 
hilln..:ı de &Z mlkt.a.rda bOıtıbS 
br J 

• dtıı•JI pt 
Tebliğde ölU ve yıır!lll ade 111 il pı 

az oldu"-· ''e hlc'!:ıtr t ,. nıı oııl' ısu ' e 
haııar t ifa.} d•d!Jmed ~ı UAV 

maktadır. 
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b. - ız, JıÇun.izde ~ıca:k 
ır mınnet du)'gUSu halind.,. va. 

§ıyor. • 

M ÜDDElUMU.Mtı,t.K tiya: ıu!ın,ı..ııbc lıürosunun ı.1ban ıııcr_ın Rııltaıı

hamc.rnmcta.kl "SuraslU. k'JmCli mağa::nsı il klrı:nda tahkıknt \'c t.n

kibıı.ta. girişmişti. 
Mtiddciumumtlik tru yoıdn.kı ı,nhf;lkııtını bıt1mıi;ı \C l.W,,y:ıyı aslıyc ikinci 

c. za mahkemeı.ın tc\"dl et~,tu·. ADla§ı.ldJ6ma göre Saraski mağazası son 
ayl:ır zıırfıntl:ı 28 bin küsur liralık ~&§1 yOzde '10.:00 arasmd& fAhlş kAria 
utını, tır Bu cuwt rr.UesaesenM Oe!tcrleri ve kayrtlan Uzerinde yapılan tet.. 

kWer-~ kuvvetli deHUerle tesblt olunmuştur. 
Sura.ski mnğazasuıın sahlpıen s. Suraski lle Mihal Surıiskinln m.mt ko.. 

runmn kanunwıa göre muhakemel•rine btrka..; güne kadar başlanacaktır. 

Bir katil 
12 sene hapse 

mahkiim edildi 
I
• KİNCİ ağırccza mahkeme"!. gcçcD sene ışlenen ka.nlı bir cine.yetin 

muhakcme8lnl bltimıtş: kıt ı. hllpis cezasmıı. ınahkOm etml§tir. 

Vakn §Udur: 
G HU.s yin n~ııosman 0 x1u admda bır gemlcı, arkadaşlarmdtı.n .eçen sene, c ~ o . 

1 AbdUlmuttallp ile bir gece, şarap iskelesinde bir ı;arapı;ıda bır hayli içmiş er. 
dir İki arkndaş sa.rhoı olduktan scınıa HOscyinln kız kardcşinln Fındıklıdaki 
evlııc gitmişlerdir. AMU!mtıttallp turada cura çnlmış, HUseyin de ojUUlmııı. 
böylece gcccynrısına kadar eğleı!lllışlcrdir. . 
Bundan sonra HUscyfn. ıı.rkadll§IDR tırdiğı pıllcn fahl!i fıyaUa satmak su· 

artık gitmelerini tekllC etmiş, fakat ' undan 2.'l lira para cC!ZBSma nıahkOm 
.A b<Jlllmuttalip sabaha karlar eğlen- L'dllmlştlr · 
nlelcıini, çalıp oynamıı.lıınnı istemiş- Mtlclde1umumUik S!ılamon E9k.ina· 
Ur. Bunun üzerine Hllscyln. r.ının, İstanbulda l§ık karartma tcc. 

" - - Ablam sermaye ve evi d u- ıUbelcri yapıldığı zamanlarda ba§ka 

mumhane değildir., dlycrelt AbdUlmut.. cıns piller {iz.etinde de fhlfkrtr yaptığı 
talibi dışan çıkarml§tır. Fakat sarhoş tesbi~ edilmiş ye hakkmdı:ı Jkl dava 
arkadaş bu sefer kapı önüne oturup oah:ı ıı(:aralt kendisini asliye ıiklDci 
gc-nc cura çalmağa ve Ş<ırkt söyle- ceza mahkemcsine vcnniştir. 
mcğe ba§lamıştır. 

1 
lık, m .rva ''" fıdanrıl Jt işlcrlle 
m ul o'.ıınmu,., ... hl:.cı.Jarlara nok 

1 
:.ı....aı..arm ilanali için direktifler ve· 
rilnıi§tir. Birisi Elmalı. diğeri Kn
vaklı iköyünde olmak üzere ilri mek 
tel>in temelatnia merasimi yapıl _ 
mı:ıı, Çukur köyde maili inhidam 
mektep 'binasmm tamiri için icap 
eden tedbirler almnıışt::ır. Çmnrcık 
nahiyesinin yollan, vapur iSkPlcsi 
yen.iden uımir ediloocldir. 

--- --<>-----

Siyasi vaziyet 
etrafında 

Konferanslar verilmesi 
devam ediyor 

Cihan harbinin aldığı son vazı • 
yet .karşısında hükumetin takıp c>t· 
tiği siyaset etrafmda vatandaşla· 
rnnızı tenvir etmek maksadile muh 
t.elif kaza ve nahiyelerde konfe -
ranslar verilmesi uygun görillmüş. 
tür. Dün akşam ilk olarak Emir • 
gfuıdn Sarıyer Halkevi Rcisı Mus 
lihidclin Okyay tarafmdan bır kon 
ferans verilmjştir. Diğer kazalar
da. da konferanslara bir ilti güne 
kadar~. 

Un fiyabnda tenzilat 
imkanı 

Simit ve ıbiskiivl yapan imaiataıa· 
ne s..ı.hipleri:belediyo iktisat mUdür
ltiğünc başvurarak, pastacılara. V{'. 

rilen unlardan verilmediğini vcı 
doğrudan doğruya ikendilc'rinC' un 
verilmesi temin edildiği takdirde 
fiyatlarda altı kunış ikadar 'hır tC'n. 
'Zilfi.t yapılmak imkfuılarr olacağını 
bildirmişlerdir. Belediye vaziyeti 
ofise bildirmic:;tir. 

Sabahsız gece yoktur. En 
koyu .karanlıklar da şe. 

!akların, geniş kılıç yaı'alannı 
andıran kızıllıklariyle ağanrJa.r .. 
Sabahsız gece olmadığı gıbi, cc.. 
zas~~ kalmış zulüm de Y<>ktw-. 
Zulum, kısa veya uzun sürebilir· 
fakat sonunda, mutlaka İnlik~ 
ibaltalnrırun pru-ladığı görülüı·. 

Zulüm, hususi şartlar, kendı. 
ne mahsus muhitler arıyan t:.ı 
t<>hwndur. Bu tohumun filizlen
diği yere bakınız. Orada iç yı
knnlarım, vicdan çürüyüşlerinı, 
ruh bozukluklarını görürsünüz. 
Cehalet bile, "zulüm" ü davette 
birinci r<?lü oynamaz. o, her §CY
dcn QOk ıçtimai soysuzl~alara 
dayanır. 

Fran~smrnı yıkılışını başka 
başka agızlardan, ayrı .kalemler. 
den dinleyip okuduk. Onların 
anlattıktan o kad~r feci şeyler 
var, kı bunlann karşısında hakL 
kat ansIZiıı klı.buslaşıyor. Ancak 
rüya alemlerine sığacak. "Ôlın:'·"' 
lara çar.ınp sendeliyoruz. 

"Andrc Morva''. ya.rayı bütün 
genişliğıyle deşip göstermekten 
çekinmedi. Onun söyledikleri .. _ 
rasmda öyleleri 'ar. ki okurken, 
Fransanın talihine ağlamamak 
eld<'n gelmiyor ·e ne de olsa. bi. 
zim neslimiz Fransız kültürüne 

F~t F't-ansaya bu «-.öküş l'er. 
çev~~den }>akmak. adamı - •ğ. 
rendınyor. 'Panteon'' un ''Z< 
takla.r:nun.. ··~ . ' iCI' • rı~at" .arın •· 
~ .h~~B:ıı" a valarının, do l~p 
bti) udugu, serpı.Jip yiikse!d · , Dır 
m~l~kette. bu derfo çü.ı1iyı :i 
d~gı~. ızah, hatta anlamak bıJe 
guçtur. 

Büyük bir fed.ıkürlık gostere
ı ek yerlere serilmiş .Fra.nsanın 
üstüne kapaıuın ihtiyar asker de 
bu acı M.ki~a~. ~y~~- Gencliğı: 
zevk duşkunlugunu, sefohatı 
suclu 'buldu. 

Bel!ti da'ha başka ldarr ı;~ b ... p
ler, sıstcm kusurl~rı. ı-·u. u \ a 
'~rd~. ~~n!.t bazılanmn Su} '· 
diklen gıbi Fransız edebi) ı ıı n, 
Fransız sanatının bu vıkıh \ Jl 
açtığı iddia edilemez. Cü \ü 
dünyada adamı fenni<.> tn r- 'ı 1 
bir h~kiki sanat escrı ) 
Kalem sahiplen ieir!d lxı?k1 • '. _ 
fisto'' !ar da gelip gect", Am , 
bunlarla hakild sanatkarı r us a 
ölçülemez. 

F!ansada, bugün eğ r l v. tı 
gende bırak~n 'bir cc-eref :m 
duyğusu göriilmüyorsa. bt un 
sebeplerini daha derinler : ra-
rralıyız. Oradaki ruh gl n n 
de elbette bir sabahı olacaktır 

Hakkı. &üha GEZGI!. 

AMERr A - PORT SAiT HATTI 
1 LEMEGE BA- L Dl 

Hüseyin buna içerlemiş ve A bdUl
muttalibl kovmuştur. 

Bundan sonra iıı çığınnda.n çıkın!§ 
ve AbdUlmuttallp bıçağını çekerek 
HUseyinin Uzerlnc atılmış, kendisini 
yaraltımr,ştır. Hilscyln de Abdillmut-

1 Yeni çöo fırını 1 

Her vapurda Türk ma !arı 
içın yer ayrıldı 

lskendcriy~e ticaret ata§eliği • 
mizden İstanbul Ticnret ve Sanayi 
Odasına bildirildiğine göre, Amc 
rikn ıle Portsait arasında munta · 
zam vapur seferlerinin işlemege 

başladığı, isteyen tacirlerin bu va.
eıtadnn istifade' edebilecekleri an. 

seferleri, emniy.etıc karşrlandıt-; 
takdirde itha1Utc1la!Jııl. Ameliknn 
tekliflerini kabul ~clt Amerika 
teslimi sipa.rişlertfa bulunması 
muhtemeldir. tallbl birkaç yerinden yaralıya.rak ye. 

re sermiş, b1dürınüştUr. 
Mahkeme, HUsııylnln suçunu 448 inci 

maddeye uyar görerel< ıs sene hapse 
ınnhkflm c

0

tmtş, fakat Abdillmuttallbln 

k.endJauıı ynr.ııY!Hlıı'iın~ -U.hB,t ;l'l~~i1_ ": "SJı~O\.. 
addederek 12 seneyıı nclirmiitfl:., ... 

f'OK~IAa;w.J(tll 'UA6?11m"t .... d u8 .'fm 
YAPML'; • 

Yıne :sultanhamamm!Ja ''Stok .. ku 
maş mağazası da ilıtlkllr sut;;undan :...Cııııı.;ıııo...~ 
asliye 1klnci ceza ;mahkcmeıılne veril· 

rnl§tlr. 
Bu mağa:tn sahıbi Kenan An4:m 

mağazası "Lüks,, addedilmediği halde, 
ilik mağaza imiş gibi yüzde 50 kArlA 

satış yapmıştır. 

Kenan Araç'm da muhakemesine 
ayni mahkemecl<' yakında bllflana• 

caktır. 

SU\! o~·.rü~E sm) iŞLEMİŞ .• 
MUsevt taclrlt'rdcn Salamon ~ld

nnzl, geçenlerde asliye ikinci cczıı 
mahkemesi tarafından, 1sviçredcn ge-

-43-
................................................................. r-

Artı;. söylenecek hiÇ ~:. ~y 
konuşma ürerinde her uçumuz 
de ayrı ayn düşünüşlere dalmı.ş 
olduğumuz bir sırada ~ngor r 
çeriye girdi ve Marldzın zayıf 
vücudunu kollanna alarak uzak
laştı ... 

Sangorun kollarında J?idc_;rken 
Markizin bembey~ kesılnuş o. 
lan yüzü, arkaya dönmüştü. Ba.· 
§I Sangorun omuzundan 5a;'lanı
yordı•. Ben bu güzel başı 'b;r, çıl. 
gınhk ve dehşet har~i .. ı~ınde 
gövdeden ayrılmış gtbı goruyor 
dum. 

Bundan sonra artık her şey 
bana bu müthiş renkler a.~.mda 
görünmiye başladı. !çim ezılıyor: 
du. Kristinin nazarlarında da b~ı 
şaşkınlık, bir düşünce. daha d~g 
rusu adeta bir ıstırap seır.roın· 
tim. Yalnız kaldığımız zaman: 

- Söyle 'bak::ı.Iım, bütiin bun· 
lara ne dersin? .. 

Diye sordum. Bana cevap ver. 
di.. Fakat garip bir cevaptı .bı!·· 
Beninı çok garibime gıtmıştı._ 
Çünkü Kristin Markizden bııhse 
derken ilk defa olarak: ''7.ava!h 
çılgın .. " dememişti. 

xv 
3o Haziran: - Bitti.. Artık 

her şey bitti.. Hem bu yalnızca 
benim hatamdan oldu. Halk ~
man.lannda kalıra.manlaı· böY e 
bir ha.taya düşünce: Artık m~
voldum, lbu hatam ~in kanlı goz 
ya.5lan dökeceğim; derle: ... BE:1 
de gürel Kristini ka)"betti~ 1

• 
çin gamlı köy evime çekildım .. 
Kendi hatama ağlıyorum.. .. 

Bu evde, bu namlı küçük koy 
ıvinde wktim.i son ha.talarJmt 

Esrar ve mac~ralarla dolu zabıta Tomanı 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

ve çılgm~:ı. saçma ~kı düşün. 
mekle geçiriyorum: 

Bu son cümlelen yazarken tc· 
rcddüt ediyorum. Aşktan, hata
dan bahsediyorum. Acaba ba
şım.dan geçmiş olanları kağıt ü. 
rerine dökebilecek miyim? 

Kristin etrafında pen·nnc ol • 
muş bir çılgın gibiydim. 

Size şunu h~ber vereyim ki. 
Kristin ile tam sekiz gündcnberı 
Markinin konağında yalnız bu. 
lunuyorduk.. 

Marki, artık ölüme atılacak 
bir tek adımı kalan zavallı Mar 
kizi - her halde mezarına yak
laşsın diye olaca!t - Kultrcy ç.a. 
tosuna götürmüştü. 

Yalnız Marki ile Markiz değil .. 
Bütün hizmetçiler, uşaklar da 011 

ıarla beraber gitmişlerdi. 
Bİ7. l{ristinle yapyalnız kal -

mıştık ... 
Ve işte olanlar hep ibugünler 

içinde oldu. . 
Anlatacağım. geçerılerın hep. 

sini anlata.cağnn. .. . . . 
Bir akşamdı. Yemeklenmızı 

yemiştik. Hiç lbir defasında ran. 
devu vermediğimiz halde :ıemen 
ekseriya geceleri buluştugumuz 
bahçedeydik. w 

Son günlerde ~h.idi oldugu · 
muz esrarengiz hadıse~e~ son~
da. garip l'?ir hissin t;.esir.ıyle lbın.. 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

birimize daha çok yaklaşmıştık. 
Yahut da ben bunu böyle zanne. 
diyordum. Çünkü o zamana ka. 
dar ben Kristini bu kadar can. 
dan, kendime bu kadar yakın hiç 
görmemiştim. 

O akşam havada insanı uyuş
turan tatlı bir hararet vardı. Jhl. 
bır rüzgar hislerimi kamçılıyor. 
du .. Hiç bir zaman kendimi bu 
kadar mesut hissetmemiştim ... 
Yanyana oturuyorduk. Bilmem 
neden her ikimiz de hiç konu.r:
muyor, soınki sükfıtu bozmaktan 
korkuyorduk. lçim gayri ihti. 
yari bu güzel kıza kayıyordu. 
Gayri şuuri bir hareketle ellerim 
ellerini buldu. O da elini çekme. 
di. Sıcak eli avuçlarnn içinde kal· 
dı ... 

Gece ... Geceyı ne kadar sevi
yorum ben .. Çünkü ben bu saa. 
det dakikamı ge~ye medyunum. 
Karanlık gece 'benim bütün çir. 
kinlıE,'11ll aklamıştı, Kristin cli. 
ni avuçlarmun içinden çekmedi. 
ğı için vücuduma temas etmek
ten zevk duyduğu neticesine var
dun. Tabii bu benim hayatımın 
en büyük muzafferiyeti, en bü. 
yük sevinciydi. Fakat tam ben 
lbu zevk içindeyken bana birden. 
lbire. 

- Aca'ba hakikaten çılgın mı? 
Diye yersiz bir sual sonınca., 

laşılmnktadır. Oda, keyfiyette:ıı- a- ı 
lli.kad~r tacirleri haberdar cbniş • 
tir, Vapur. acf'ntelerinln, Türk ın
.racat :ıçe it,ti(Llllt tacirleri ~. her 
vaparda muayyen blr yer ayırdık· 
ları da bildirilmektedir. Bu yer, ta
mamen Türk mallarına. tahsis edi. 
lecektir. Tacirler, navlan ve sigor
ta primleri üzerinde bir anlaşma. 
yn vanldığı takdirde derhal faali- / 
yete geçeceklerdir. Bu arada., ak
reditif açıldığı halde bir tUrlU si -
paris <'dilcmiycn demirlerin ıs.mar. 
la.nqı gcıtirihnesi idn de blr for -
mlil bulunacağı Umidi hasıl olmuş. 
tur. Mıılfım olduğu Uzcre Ameri -
kan demir sanayii firmalan ile de· 
mir JUtalAt birliği arasında cereyan 
eden müzakereler, sırf teslim t.e _ 
seııam muamelesi yüzünden bir 
anln.'}Inaya varamamıştı. Bu vapur 

hayret ettim ve bırdcnbire bu. 
nwı manasını anlamıyarak: 

- Kim çılgın? 
. . Diye sordum. O. eli avuçlarım 
ıçınde olduğu halde, benden 0 
kadar uzaktı ki.. 

İstanbulda peynir 
bolluğu 

Piy~ya peynir .gclnıi~ e baş. 
.l&Duftlr. Bu peynirler. yen 
m&hsu.ldür ve muhre'1irmfrlt31<~ ..... 
lardan gelmektedir. 

Böylelikle ~r. tam bir pey
n~ ~lluğun_a kaVuşmuştur. Şe1ı_ 
rımıze peyrur sevki devam ede. 
cektir. Bu sayede ihtikar kasdiy. 
le peynirlerini piyasaya çıkar. 
maktan imtina eden fena niyetlı 
peynir satıcılannnı mallarım da. 
ha. fazla gizlemelerine bir sebep 
kalmamaktdaır. 
~.len kaşar ve beyaz peynir

len, ıkinci ve üçüncü ellere, bak 
ka.Ilara devredilmiştir. Bundan 
başka, bir miktar beyaz ve kaşar 
peyniri de buzhanelere korunus_ 
tur. Yanlız bir buzhaneye 30 ~ 
val kaşar peyniri koruluğu halber 
alınmıştır. Buzhanelere konulan 
peynirler de, ihtiyac halinde pı. 
y~ya çıkartılmak üz.ere fiyat 
murakabe bürosunca tesbit edi!
mi,.trt.ir. 

Çocuk Bahçeleri Benim sualini anlamadığımı 
görünce izah etti: 

- Kım ol~k canım Markiz. 
den bahsediyorum. ' 

Dedi.. Ben biraz işi şakaya clö· 
kerek: 

- Vallahi, itiraf edeyim ki şu 
anda hiç de Markizi düşünmü
yordum, dedim. Hem neden bu. 
mı bana soruyorsunuz? .. 

Vali konnğı ka.rşısmda inşa edil. 
mekte olan çocuk bahçe.8inin in -
saatt ikmal edilmiştir. Aksaray 
çocuk bahçesinin de ikmalin<' çalr 
5Ilmaktadır. 

-cu· kil' · n ... 
- Ne çünküsü? Bu mesele 

hakkında daha evvel sizinle mu. 
tabık kalmwnış mıydık? .. Sanki 
acımaktan ba~ka ona ne yapa. 
biliriz ki? 

- Acımak .. Evet, ona acımak 
Iılzım. dedi. Çünkü zavallı mu. 
kavemet etmesini bilmedi? 

- Yani ne demek istiyorsu . 
nuz., anl3tm Kristin ! 

- Dostum Benedik itiraf e
d?yim ki ~n bu hacli~eye fazla 
bır ehemmıyet atf etmemiye La
~r ~'e~iştim. Çünkü nihayet !)ıı 
hadıse bır zaman beni de çok o ... 
şündüren diğer bir hadiseye fev. 
kalade benremekteydi. 

- Meraklandırıyorsun beni 
Kristin.. Anlat, rica ederim an. 
lat bana .. 

Böyle konusurken gü7Jel .Kris. 
tinin eli d.;ı,ima avuçlarını içinde 
bulunuyordu. Yalnu.ca bu küçük 
temas bile beni tabit çok müş
kül düşüncelerle sarsıyor, harap 

ediyordu 

Altın Fiyatı 
Dün de bir altının fiyatı 24 lira 

95 kuruştu. 

23 Nlsnn Çocuk Bayramı 
Çocuk Bayramı ve Haftam çoculla 

lann yalnız eğlc-nmcsi için değil, • 
mühim yurt davasının tahakkukuna 
hizmet maksadıyl<" tesis edllmi§tir. 

Qooıı~ ö:r. annenin sütU, _. 
bakımı, anne ylll't'ğt llltımdır! 

Çocuk Esirgeme !{urumu U. :Merkezi 

:E Pazar Pazartesi - 6 Nisan > 7 Nisan 
x 
c Ke.ın-veı 9 Rcı.e\'W"J 1 O ...... KMnn: 150 Kasmt: 1$1 

ValdUeı v ..... ICzaa) v ... 1 ~ 
Ullnetln 
doı:..•,rr.ı 6.36 10.6'7 &14 10,M 

Öğle 

lkindi 
Akşam 

Yattıı 

llll8Bk 

IS.16 
16.6!1 

19.89 
21.12 
c.n 

ôJJ9 
9.17 

12.00 
1.84 

•.u 

lS,16 
16.li!J 

19.40 
ıı.ıı 

'·" 

5.11 
9,18 

12.00 
l,M 
9.11 
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bgOllawya 
11nemet ••rllıztaı 

llellftlrecekmlf 
l'l"70dr. 1 (AA.) - Amerika rad· 

JO"lllUl:l :ııüd1rdltlJıe s6re., Yuga.lav 
bO'"nMttnm .Beıyraddan bqka bir 
,... ulclI:ııl befvok&l Geı:ı.era1 sımo

'fit .-..retmlftir, 
BGWD Y~~ ukeıt buır 

llldar Japilm&kt&dır. 

1 
Nuan Ban, guetecner tcp1aııtı • 
ıanda bloke edilmJQ bulunan Yu • 
gosla• matll»>atmın bu memleke • 
tin ihtiyaçlarmı kar§Ilıyacak şekil· 
de serbe9t bırakı1ac&ğmı söyJ.e • 
mlştir. 

Hull, yeni Yugaslav hükfımeti • 
Din vahdet.inden dolayı memnuni. 
yet imar etm.if ve Hırvat Mderi 
Dr. lla.9ekin ba§vekil muavinliği· 
n1 ika.bul etmesini Yu,goolavla.rın 
birliğine ve istiıklilleıini mlldafaa 
edeceklerine delil addett.iğinl eöy. 
lemi§tr. 

Macar lludada 
kapmidı 

( B<J§ tarafı 1 incide) 
Budapeft.e mokaklanndan uzun Alm&ıı 
motilrJU nakliye kollarmm gecl§iııJ 

eeyretmi§Ur. Bombardıman ve ıııık. 

Uye tayyareleri do Eud&pqte Uzerf.D:. 
den uçarak gttmı,lerdlr. 

* * * Badılpefte. 3 (A.A.) - 8telaDI: 

Buveltla beyanatı 
(Btlf tarah 1 ındde) 

tahııiaııtlan yarım mily&rmı 60, 60 
kadar deniz te%glhmda 218 yeaJ tica
ret pmta infUı iOlll &7UWtmı bil. 
dlrml§Ur. 

F:.~ı.aicı.anhur, mevcut uker! tccblza 
tın taarruza uğnyan milletlere devre.. 
dllebtlmeai lçfıı de yarım milyar taıı.. 
sis ettiğini söyleml§tlr. 

Ro1alct.m.bur fUDJan 116ylemift,1r: 

Bin gazide 18 ı ar Mille (B~ tarafı 1 incide) u g 
sürükle ri kollanmızla Adouasm şarkın.. 

dabuhmuyoruz. Bu §elıir c!va· 
rL-ıda. bir İtalyan taıburu baskına 
uğratılarak esir edilmiştir . .As. 
ma.rada alman eeirlerin yekunu 
dört bini İtalyan olmak üzere 
beş bine yaklapuştır. Birçok 
harp levumu, §İmendifer, loko. 
matit ve vagonlan da. ele geçiril .. 
miştir. 

t'l'ALYAN VE ALMAN 
JIONIOLOSIABI ATIULIYOB 

BOMANYADAKİ YUGOSLA. VLAB 

Ceııubl Kacart.taııd&n gelen haber. 
!ere göre Bonuıya eyaletizıde bir Yu.. 
goet&v arhlı tn1mtn bulunmaktadır. 

Yugoelavya taratmdakl Macar bu. 
dudu kapatıımqtır. 

"Kızıldenızde hlçbılr muharebe vu.. 
kubulmadıltt takdirde bu t>ölgenin aa.
V&f bölgeleri liatNhldeD eıkanıarak 

hirJ~lr Amerika vapurlannuı )'ilklll 
olarak bu bölgeye gltmelertıı• mu.. 
a~ edil.mut mllmktbl olacaktır. 

TAHLIYEN!N GAYESI 
.ı.iEDtR? 

....... 1 (A.,A.) - ttaıyan ıı.t
lmouoloea '" kcmol09luk mamurlan 
.tt.IJa)'a s1tmek U.... alJ'epten ay· 
nlmJllu'du. 

.Almaoy.ı.ıım Sar&yboma ft Bpolet.o 
Jııcımoloallln da Almany&ya hareket 
~. 

o.nre, 6 (A.A.) - Tribune de 
Le-DN'Jll~ ~e 
..... dtın g.ce yanemdan beri bllton 
'J'1ISQll&v demieyoll&n ulwr1 idaN7" 
tattbl etmlfUr. 

IHJLOARLAJUM D&Dt~lMZ OÖM 

DONH"VYOR 
Btı~ 6 (A.A.) - R<ımanya· 

da oturan Yugo&lav teb&.w, barlç
teu çJka.n haberler hilAfma olarak 
Roma:ıyadan gitmi§ değillerdir. 

BUkre§teltl Yug0115lav elçiliği biç 
bir Yugoslav tebaa.sına Romanya. 
dan hareket etmeat lçin emir veril
mediğinl ve hattA tavsiyede bile 
bulnnulınad.ığınr taarllı etmekted.lr. 

ALMANLARIN NOKTA! 
NAZARI 

Ber'lin, 5 (.A.A.) - Yarı res
mi bir tebliğtle deniliyor ki: 

Alman hariciye nezaretinde 
beyan olunduğuna göre, Yugoe.. 
la.vyamn vu.iyetinde ve A.lma.n
yanm da. hattı hareketinde hiç 
bir değişiklik olmadığı gibi Ber. 

lalJ1lt ı <A.A.> - Zora p.zetMlnln Jin riya.sl ına.bfillerinin noktai 
JUdılı.na söre, Ytlg091av n Yunan nazarında da bir ~ifikllk yok. 
Ol'du1an Ue ının.w 1ngtıta c:Qstltaın- tur. Almanyanm kaydettifi va.. 
J9n. Yagoe&avya, Yuııaıı.Jatan n Ar- kıalar ounJa.rd.Ir: Alman dü.ş

Mfttıutun tefkil ettttt köfede tahA§ manlığı Yugoelavyada. mütem&.. 
.. t etmlftir. Yugoelav, Yunan n 1rı- , diyen artmakta ve Belgra.t hü
Slllıl Jututr mU,tenık bir plAn muc.I· kUıneti de va.zili tedbirler alma. 
lılDDe hareır.t etmektedir. maktadır. Sekiz gi.inddJeri her 

MOBbl KABINs ı an bir deld!ra&yon nıeoredeceğL 
çrDLU ni bildiren yeni hük!ımette .. ·e. 

...... 1 (A • .&.) - D.N.B. bfldiıo gine mtl§ahede edileWeoek gey 
rtJcr: Almanya ve İtalya aleyhine mü· 

ltalıiDe bu l'flCI aaauen:ıe .nren bir teveccih hn.reketlrdir. Buna ye.. 
içtima akdetmlftJr Bu hu.uata rMml ni bir hMiee olarak Yugoslav 
beyanat ya:ııımur beklemnektedlr. ordusunun eeferi>e.rliği inziınam 

YOLCU 'nt&NL11m1 
TABDtr EDlLDl 

Belsnd, 15 (A.A.) - D.N.B. bDd!· 
"1or: 

Belp'ad ~ Yueoel&T demir. 
yo11armda 701cu trenıeriDbı 5 Ns..ıı· 
daa ltlbaren 80D derece tahdit edile
cettm blldlrm1ftlr s.,ahat etmek ta· 
Uyeıılıerlu hu.su.I ınllaaade alma1an 
~eldtlt llAıı edllınlftir, 

"FUOOSIA 't llAB.totn: 
NAJRJNIN BEl"ANATI 

Atlna G (A.A,) - K.atimerinl raze. 
t~ BeJ&raddakl lıUIWll mu.b&blrinln 
Yugoalavya b&rld,.e na.zırı Nlnçlç lle 

,aptı&ı bir mWAkatı neııretmektedlr. 
Nuır Yunan ordusunu kalıramanbtm 
daa dolayı tebrik ettikten acmn. ~ 
ııa- fU11lan ilAve etmt,tlr: 

.. l!en f&)Mıaa Yngoü.yY&yt Uıp 

fırtmuJndan uaklqtırmak içln eUm
dlll Seleni yaptım. BllkQmet tırısa e
dDen itll&tı kabul etml§U ve Yug011. 
lu devletlnln b&ldmlyeU 1Je aWca. 
dar buı noktalarm telblU lç1ıı mtıza.. 
kerelere bql&nmıftı. Tanı hareketi. 
lll1st tubılt etmek yani hiç kimaeye 
brlı dtlfmaolık beslemedllfmizl. r .. 
kat yeg:ute hedethnislz1n mun. ı.t1k. 
IUa temini olduğunu turUl etmek t.. 
cin bq1ıyaJl bu maak.erüw tnlataa 

lllradı." 
Naar, bmıdall llOllft Alma Ye t.. 

W7aD matbuatmm Y~vya,a bak 
.. bUcumJarmd&D baluıedenk dlmif 
111' ki: 
~da Alzmınt•n. ..,. DeJmac 

Jada ttaıyaıılara kal'fı yapıld:lt ldcL 
a dlıltne fena muamelelertıı bir muaı.. 
dan lbant oldatUD& dair mllabct ·de. 
JIDlr ıa.terdik. Buna rağ1:len yaııll§ 
iddialan tublh et.r ı~k IBtemcdller, Biz 
MID~tle hareket ede lnaa!ll&rD 

-- Ntmea W!Mlertıı !Dklpbııı 
1191demekten bafka bir ıe'1 yapaım.. ,...,. 

Jftaıgl;. netice olarak fUDJal'I .Oy. 
lılmlftlr: 

-.m1eUmls mazide bqka taamıs. 
Jua da karii durdu. D1s korkma:JJS. 
..... IUPlllD&k ~ C&l"Plf&
...... VuUemlzi ya~ her 
... emin cıl&bOir .. 
~ sueıe.&. aJDI .......,,,., 

•JsNddald 'J'Orki1'9 8eflrt De J&Ptıtı 
1ıılr IDldl.Jlatı da ootr•tmektedlr, 

JdB TEKZiP 

Mcnd, ş (A.A.) - Alman e. 
blllyetinln en fazla bulunduğu 
Tuna eyaleti vı:ill8l Vlahl:ilin Srryı 
tetelerinılD köye zullmıda bulundu· 
.. luıömdaki bütün haberleri tek 
llp etmittlr. 

tfALYANIAJllN llVT A.l.AASI 

-. ıs (A.A.) - Bu sahahkl 
._. paeteleri, Yugoıliavyadaki 
wmlr& beoilıl ta\W\llı etme!!lie 
dl4wa yasmaktadırlar. 
~vyaya tabdl ettiği bat. 

-...ı-.ıc1e x-a.Cel!O gueteal 
.. mlllllelleU. aııer:mı yeni bir ei· 
- ........ bbul etmeel lbseri" 
• Jllftl*I A'n'UPada 6ç1U pektla 
lsı ı • ' ı tema olunan bMllıll mea 
t.&tlert b)'t>etmlıt oldat- ,... ., ... 

any•ADAJ( ~ 

"•...-. 1 (A..A.,) - p '"Waıe 

e~ir. 
Bir sıuale cevaben Almanyanm 

Yugoglav hükillneti ile fiilen &i
yast mt>ııaaMeU kalmadtlı hari. 
clye neza.retinden bildirilmiştir. 
Yuıg06lavyanm Almanya. el<ji. 

si B. Andriç'in dönilşte hariciye 
neısaretine gelip !'Jlmedifi Mm
llne ''hayır" cevabı verilmiştir. 

Badapeftıe, 5 (A.A.) - Bu at
§ILIDki Mıınar OrMy gazetesi ilk 
aayfumda ve bllytıfı tllfl*larla 
Yugoelavyuım umumt eeferbel'liği 
ıü Yugoalav Macar hududunun ıka. 
patılmJt olduğunu bildirmekteclir. 

Bu hükQmet g:ı.seteıPne gör\;, Twıa 
,,. DniWt~bif ... üf;IUl...-.. 
Jrl&c4r"" Yugoela v hududwıda motör
lü bir Yugoalav tUmeııl ~ ~ 
br, YugoG&v ·Macar hududu boyun· 
ca da. Yusoel&v arulslnde, köprtllr. 
re" yollar& dlnamiUer kcmulmuotur. 

Belgnıcl. 15 (A.A.) - R6yt.er Ajan
lll bildiriyor: 

Bu;11D Belgrada plen haberlere gö
re llulgart.ııt&n X&cariataı:ııa birlikte 
YugmlayYadan tadflci metalibatta bu· 
lunmak G.zere Budapefte Ue latipre 
halindedir. Ga)'ıi reaml fo.kat iyi ma. 
lQmat alan mahttllere gllre ba hwıua
ta mtısa.kereler ,ıtndl Sotyada ve bu· 
dapettıede faallyetle denm etmekte-
dir, 

Bir Amerikalı 
gazetecinin 

D. N. B. iLE 
MUCADELESI 

Belarad. 5 (A..A.) - 4 \ala ajanım 
bildiriyor: 

Nevyork Taymfı guete..'ıinbı cenu. 
bu fal'k1 A vrupe. muhabiri 8u1zberger 
&f&tıdakt tanlhin Deçinl bizden rica 
(: tnı.' 'Ur. 
.. Alman ~ fıltldl&tı. Doyç. 

l&ndlender rad70W ~yat.md& .. 
D,N.B. &JaUt tımtenler:lııde geç.mler. 
de paeteme blldlrdlllm bWS.Cıert ve 
intibalarmu yan1Jt olaıak aolatmıfbr. 

I>oyçlaııdMDden gön Nevyorlıt Tay 
mlı gazetem, beııım Yugcela\")'ada 
Yunan hududu civa.rmda bir tııgillz 

geDenl1 PdfltUmQ y&lmlftır. Hal
buld ben, Yuaan • YucoaıaT hududu.. 
DUD ceaıabuDda tılr 7erde ~ Yuaa
ııı.tanda bir general gördötGmil ,..._ 
llllfOr. 

D.N.B., Yqoalavyad& harp zn.-. 
meal )"01-uslutuJ!un ve dlJıJarıD teııa 
cııı.ten oldutwıwı bluedllmefe ba§1a.. 
dığt tnUbcum bırakm3k istem1ft1r. 
Halbuki beD birkaç kere Yucoalavya
nm büyük devleUer kadar ııillbh oı.. 

mamakla beraber Yugoal&Y Ol"du.Bwıwı 
bllyWt bir lhUmalle Balkaıılarm en 
iyi ordwıu oldufuııu ~razmı,Um. Al. 
man prope.pnda organlan taratmda.n 
bllhaaııa değ!JU.rlleo bir tolgratmıda 

YugOlllavyanm bllyUk devletler kadar 
maddl ku"9ti olmamakla ben.ber 
mükemmel bir ka!be ve mane1"fyata 
malik bulunduğwıu kaydetmlfUm. 

Katekin htlkamete girmea ve ma. 
baUl Rır'Ya!; f8.(Jeriııe talimat ve~st 
berine memleketteki itUfalmı uamt 
!AldNtDl Urtfap ettiflnl, 81rplarm .. 
lil anaoelt m.trur bir nian otuııan 
wdu1Uarmı, pek nadlr olarak llf&klı-

1& - o&ac:ak lrad&r' ffıt..ildAllfrint 11ev. 
dlldertnt ve bOttln ukerterin manevt-
,.a ~ ~ .,..e ctm'slılm. 

* • * 
Budmpq&e s (A.A.) - Hllk1lmetoe 

ittihaz edilen bfr karar mueiblnoe 
Macar doktorları ve eczacıları aıhlıJ. 
ye mıkamlarm& 15 ıılaand&D evvel 
J8imlerbd n adreslerini bildirecekler. 
dir. 

MUblın müdafaa ma.Jzemeal imal e.. 
den AW.Chalmen kumpanyumdaki 
grev b&kkmda, Ruswıt vuiyetizı gok 
fena oldutwıu ve bunun önüne ı:-eçll. 
meıi lüzumunu blldlrmlt"tlr, 

Müteakiben Ruzvelt, icar ve fare 
MAOAB KABINJCSINtN 

TOPLA.NTISJ 

Badapeft.f'!, 5 (A.A.) - BafvekU ve 
Hariciye num B&rdouy'nln rlyaaeU 
altmda Macar na.sırlan mühim bir iç
tima akdetmektedlr. 

ırakta btllltmet 
darlleıı 
(Baf tarafı 1 ~~) 

vermlf delildir. VlJAyetıerin bu vım. 
Yet karfı.mıdakt battı hareketlen de 
nıecbQldtır. 

HABER, 'rE&i'IOD E'rl't 
Londra, ş (A.A.) - R6yter Ajan. 

mnm. diplomatik mllbarrirt yazıyor: 
tr&k, Kral ııa1bl yok ikeıı ve par!!· 

meıı.to da taWde bulwıurken Şa§ld 

Aılnlıı bir hUkQmet darbtııdle iktidan 
ele alJnıi oldu,tu teeyyUd etmektedir~ 

Raftd Ali, Urttdardan dQfOrilldQIUD. 
decbeıl mufber bulunu)'Wdu. Alman· 
lar bıJbıHa Rqi4 AliD1D lncWz aleyh 
tan tildrleri oldufwıu g<SrdUklertııdm 
cmu 11.ullar.makta tereddüt etmıyecek
ıerdir. :UU ln&'lli.z aleyhtarı darbe bl· 
zlm .z.1r&nm?Z& döne~. Hwıualle ki, 
Raf1d .Alinin arkumda ordunun tıuı 
UUUTları bulwımalrtadrr. 

Londranm l&llhiyetll mahtfilerinlD 
m1lt.'\laa.mıa c&"e. vaziyet ciddt oı. 
makl:ı. beraber T&hlm değildir. lngU· 
tıere hlikllmet1 .,.. mum Bafdattald 
mQmeMW 81r Klnıb•n Comvallll -bu 
zat Arabı.tanda usun tecrObtlen .... 
hlpt\r- vutyeti yalmıdan takip edl· 
yorlar. LoDdraıun ..ı&hJyetll mahfi]. 
lerlDds kaydellllyor ki, tncmz • Iraık 
mtıouebetlerlnln keallmest mevsuu
bahıa dettldlra :V. Ud ~ ara· 
amda mevcut :ttıuahede tamamfle 
mer'iyette kalmak.tadır, , 

if aıoaıaw lnlneUerı 
llarlte llaur 

(&ıf tarafl 1 ~) 
müsell&h kUvvetleri 1 nİ· 
san 1941 tarihinden iti
baren harbe hazır bir 
vaziyete konulmuttur 

ELl S1IAll TUTAN ıu:aın:s 
ÇAGllULDI 

N~ 5 (A..&.) - D.N.B. bildi.o 
riyor: 

Aaııoclated Prea'Jn BeJcradd&D va· 
alyet lıakkmd& aldığl maıo.mata. göre 
.Olb t:afmıala eherifll bCltUn erkek• 
ler aakert lılRQete çatmlmı§tır. 

Belgıwl, 5 (A.A.) - Ofi eski 
Franeız &j&n.111 bildiriyor: 

Kra.1m, büWn Yugoel&v milM1. 

kanunu mucibince yapılacak d.i#er bılr 
yardım için bılr buçuk, 1kl milyar do
Jar tahal.a etmek niyetinde olduğunu 

blldirmfl, blrleJfk Amerika ıtmaıı:a.. 

rmda ha.sara utraınıf ticaret vapurla 
rmm tamf.rt lç1D budutauz bir teh81A8.t 
ayırdıfmı illve eylemlft1r. 

Son defa mllaatlere edilen mihver 
vapurlarından hlOblrl. ne de hiçbir In. 
gillz harp gemial bu plln mucibince 
tamir edllmlyecekUr. 
LOBD BAUi'AKSIN M'ÜLAKATI 

htl-.U-. 1 (A.A.) - İngiltere 
büyUk elçial Lord Balı.takl dlln harf. 
ciye na.zm CordeJ Bull ne görttpıtı1-
tnr. Bu mQl&katta ticaret gemileri 
meMleelnlD bah19 mevzuu edilip edlJ. 
med1ftl baklanda eorulan bir ınWt 
Bul, bu mevzuun g6rilçUlmedlğf. ta
kat llertde yapılaoak mUJlkatlarda 
mUJl&ke~ edlleceltt cevabmı wrmiftir, 

BIB AYDA Y.U•~""f 
TAYYABB 

N"Jork, 6 (A.A.) - .ileoclated 
Prem'ln bUdl.rdiflne göre .Ame!"fk& 
Kart ayı u.rtmda 1218 tayyare imal 
etml§Ur. Bun1arm 1084. t&neai Amert· 
ka ve hıglltere ordu ve donanmalan.o 
na verllmiftlr. 

N"1Qrk. 6 (A.A,) - Kalifonılya· 
dakl Vultee tayyare fabrtkuı mflheo
~ri İDgilterede dQfUrtllerek tetkik 
edilmek Uzere Amerikaya gönderil· 
mı, b.:111D&11 bir lleaeenıcmlımitt 110 
tayyareetnt lytce tetkik ettikten IODr& 

Am.erikada bu tayyareden tıatUn en 
aplt dört tip &VCI tayyarul bulun. 
dutu neticelfne vanıUf1ardJr. 

INGtı.ız A llXJ!:Rl&BINE 
YABDDI 

...... '!'~· • ~ - Kmr.- el.o. 
varmdakl tngfliz UB!enne yiyecek ve 
=.alzeme D&k1J lçln 100 Amerikan ıı

lepbıtn taballıl clddl sarette derpif e
dllmektedlr. Bu IUl"etle İDgiltıereııln 

Akdenls Ye Ballran1&rdalıt harp PY• 
retlerin• oldllkoa bG)'Qlt btr yardım 
1&Pılnuf olacaktır. Bu tUdr Rusveltln 
CUm& gUııll Ameriku vapurlarmm 
4.den ldhfestne ve Kmldeni7.e gitme· 
leıioe m11Aade etmek ntyetizıde oldu· 
tunu beyan etmeat tbertne orta.ya ~ık· 

m!§bl', 

Amerika del11s komt.yonunuo e1Jn,, 
de bulunan 100 vapurun bu i§e tahalı 
edileceği talımln olunmaktadır. 

Jılt}SAJ>EBIJ :ı:DlLE..~ 

OSMU.E&E DA.lB 

Vllflngtoll, 1 (A.A.) - Amerikanm 
Alman ve İtalyan vapurlarma el koy
mtUJUU protf'.ato etlen Berlln ve Roma 
kılblnelerlnln ba buauataki mUtaıe&a· 
rı Va§iogton bllkQmeti tarafından 

katı 5Urette reddedilml§Ur. Bir: tıena· 
leytı .Amerika bu gemileri ve mUret. 
tebatmr eerbest bırakmıyacaktır. 
Blr~k d6vlell.,r ha.ricl)'e nezareti, 

bu vapurlarm Amerika. llmıı.nlarmda 
tahrlb!r.ıe ru:""ni olmak h.;ln mtiliadere 
edlld1g1ııl blldlrmfttir. Bu ını.reUe ha· 
ridyıı nezareti D1ihver devletlernln 
protestolarma alenen cevap vermıg 
olmaktadır. Kordel Hull, ölçü.süz iddl• 
alar ve talepler kal'fDIDda duyduğu 
Layretl açık bir llaanla iZhar etmJıtır. 

Bir So.-yet balonu 
Kutup mıntakaımda 

Wı kuvvetlerinbı hut>e hazır 00. 
lunmaaı haldrmilaki emlnıamesile 
ha.rp tehlikeli h&kkmdüi hUkO. • 
met beyannamesi bntfuı Yngoalav
vada. dnvulara a"dr.nştır. Yugos -
l&vya ile Macar:ist.an, Romanya 'ft 

Bulgaristan anısında teıetoo mu -
haöereleri dumıuttuı:-. Almanya ve 
ltaiya De de muhabere pek güç -
lllk.le yaprlmekta ve yalım resmi 
muhabereler kabul edflmelı:tedir. 

Y~av ta.yyare 1ımjetttllleri bu. 
g1ln ötlfeden birac aonra hudut :lır 
tikametmdıe Belgrgd üzerinde '"A. 
mw.;la.rdlr. Bqııveiti1 General Sfıno. 
viç htıkOımetin Belgndı testle ha -
srlanmaemı em.retmlftir. 1.-m., 1 (A.A.) - Londra radyc-. 

mı btr Sovyet balonuıı:m 2 Nilaoda 
Vr&Dpl adamıd&D ıcutup mmtak&sı• 

'\ na hareket ett1ftnl bfldlrml§tir. a Nl· 
l MDda balon 82 derece arz ve 180 de

rece f&l'k tul dafrealne vamı olmut ve 

KAYIPLAR 

Galata Nutwı memurıutundan aldı· 
ğtm ullfue k&lıdmıı zayi ettim. Yeni. 
ııtn1 ;ıJacağm:ıdan eııklııinin hUkmU 
)'OktQr. 

Topblı.llıe LIMeellfır Dt11DMa (10) 

Met.met Sıallla Ayclm. (16'28) 

• * ~ 

burada b ızlar UZOrtrie lnml§Ur. Bale-. 
n'.ID mürettebatmı te§kll eden heyet 
bu mmtakada mllhbı

0 

Uınl tetklkler 
yapma.ta memur ed.llmlatır. Heyet 
tclıilzle muntazaman muha.bere etmek. 
tedir. 

De.Jet Demlryollan Dokuzuncu ı., • 
letme Sirkeci Aııbar KldttrltıgUodeıı 
127/11146, 128/111'7 No.ıı hamule ı 
eeınetterintn alt.kadar olduklan 10097, 
llS293 •yıb vagonlar için ıillnan Doy· I 

Kalalre, 1 (AA.) - Bingaziyl ııon 
lD&'flla Jat&Jarmdan bir çeyrek saat 
e\'vel torketmif olan reamt blr sözcü 
dUo Llbyadakf ta,1llz geri hareketi 
haklcında ıu beyanatta bulımmu11tur. 
Düşmaıım, emııiyetle muharebe ve. 

reblleceğimlze k&n1 bulunduğumuz 

noktaya kadar gelmC81ne müsaade e.. 
deceğiz. HarekAtm batı çölUodekl ın. 
ltl§afım Gra.z:!yanl ordll8U geçen semı 
SidUıarraniyo doğru ilerlediği zaman
ki vaziyete tamamen mll§abUıtır. ı.. 

lerlemlf olaıı ba!it Jutaatımız.ı, balen 
cfüşmanm JruvveW bUcumuna maruz 
bırakmak mecnunane bir hareket olur 
du. Buna binaen, lutaatrmız hazırlan. 
mıı olan mevzilerde t&hllffUt etmek 
için tam bir intizam dahilinde çekil. 
mlflerdtr. 
1ngWıı b&fkumandanlıftnm pek gU... 

zel söylediği gibi dllfmanm hezimeti 
çölde bir parç&Dm zlyamdan çok da. 
ha mQbimdir. 

ALMANLARIN YARDIMI 

Kahire, 6 c A.A.) - Reaml ıszeü. 

Llbyadak1 harektt hakkında ııunlan 
ııöylemilJtlr: 

Ltbysda barekAtta bulunan d~man 
kuvveti makineli ctlzütamlardan tba. 
rettir. Bunun yart8I Alman, yansı 1. 
talyandır. Bunların hücum kuvvetini 
piyade ve tayyare ile takviye edllmif 
tanklar te§kll etmek~r. Almanlıır 

taarruzda Uç hafta geç kalmqlardtr. 
Ztra bu taarruz muhtemel olıı.rak bizi 
bir miktar kıtaatı Llbyaya çekmeğe 

mecbur etmek wnıtlle Eritre Uzerine 
tazyUdmlzl hatltletmc~ matuftur. 
Bununla beraber Almanlar ltalyanlg,. 
rm :yaramıma daha evvel yeUpnleter. 
dlr. Asker ve mal%emenin Slcllyadan 
deniz yoluyla gctmeai zaruı1dfr. lngi. 
nz <kmanmaaı ise bu yolun ku:ı. olma. 
ama rağmen dU§man kat1lelertnl mU.. 
temadi su~tte mllrakabe etmelctedlr. 

Sözcüye ıu sual ııorulmUftur: 
.. Alm~. ~~ ~kilh 

dan 200 kilometrelik göt ~aya.,. 

t ıkJ.&n mqQıır ikırl•yjı~ tekr•r 
tefebbUl!llcrlnde yel~ kllııde lnkl. 
pt etme~ muktedir mldlrler T • 

Sözcll fU cevabı verml§Ur: 
"Böyle bir manevranın muvatfaltl. 

yeti geııl§ mikyaata sUrpriz Amllloe 
bağlıdır. Bu kolay kolay iki de.la ta. 
hakkuk edemlyecek bir muvattakiyet 
Ur. 

En küçük bir endl§eye dabl ııebcb 

yoktur. Zira bu bölgedcki loglllz s tra .. 
tejt.sl em\n ve çöl hıı.rbloe tama men 
vAkıf ellerdedir. Almanlar Lııe bu 1ll.m. 
den mahrumdurlar., 

ADUA ALJNDI 

Kahire, 5 ( A . .A.) - Şimali 
Habel}istanda kAin Adua İngiliz 
ve imparatorluk kuvvetleri tara· 
fından zapt.edilmiştir. 

ADİSABABAYA DOGRU 

Kahire, 5 (.A.A.) -Diredua'. 
dan ilerHyen cenubt Afrika kuv· 
vetleri .Adisaba.b&ya takriben 145 
kilometre mesafede bulunan A. va., nehrini geçmişlerdir. 

ı• T AKSiM _Sineması 
% büyük filmden mllrekkep f~·katAde bir pro~ ~ 
1 - İMPERlO ABGENTlNA'nm raldbeel parlak 

EITBELITA CASTBO'•-,,ı 

GECE GULLE~ 
tıpa.n3 ol ·a ıtöı.lü ve prlulı fUJplol 

ı - Umumi talep lls.erloe 

SiHiRLi vut~ 
1001 gece masallarmdan bUyW< prk f11mf ,_-. 
Bu mWıteena flnatı kaçırmaymrı, mutlaka. ~dip ,O 

Bugün lllMl't 11 de tf>.nı:llll.th ~ 

çe Bank lltanbul Şube.uıden namı· 
mma ~irolu 11 defter ve 70 ordino ı 
NoJı blr kıt'a ordino ayl ecUlıııJfUr.

1 Yenfıdol alaealnnmdan eııkfebılll httk· 
mfl l'OJrtvr • 

'.nlltd1'! ..,.. ....,, h" .s1ıım 1 
AıtWya U--.1 N&kJfyat T.A.~. 

KOCAM GUZELLER PEŞi 
'aemı 
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-· KUçOk Ayuotyada oturan D. D. 

yollarında memur Hqlm Muhiddin lle o.oo Program ve memleket aaat a. 
Sanıy., KuUU§eD, Bekçi AU Kenk~ yan, 9.03 A.jam !aaberl<.ri. 9.Vl MU. 
ne Hatwı Eoen, MakJıılat Nuri Gö!• · zık: lılaJ?lar •• batit parçalar <PL) 
kur flc Mcl4hat Kırb&dak, Demirci A. 9.46/lO.OO EY kad.au - Yemek llliteai, 
tsmaU TOrk8e1 ile Feride Yonut, Bu· lı.80 Program ve memleket .aat &7B" 
bay Fahrl TanrO ile Birsen SUer, Fııb n, tı.8! Jıfllalk: Halit prkuar, 12,60 
rlka 1§Ç1!1 Muammer Kaıbltemlz Ue Aj&ıUI baberı.ıt, 13.06 KU&ik: TllrkU 
Seniye Cansev, KAUp M, SadctUrı ve oyun havalan, 13..26/1..acl MUztk: 

:a~·: ~~~ 1::!rıe~~~~:; aı tŞef. IL l''erid AlnarJ, 2"0 ~ 
Konu§ma: Ziraat takvlml, 19.60 MU• lcket Ea:ıt ayan, Ajaııa haberleri, Zf 
zlk: :ıı'url beyeU, 20.ııs Rndyo .,...7 ... te· raat. Eenam • TahvUA.t. Kambiyo • ~ ....... 26_ 

~ iae, d . Yazan: Alil OBA}' 
lllisar~· ben ne b~ladnn. Merdiven'e-i çıktım: 

~.ı l!Aı. _ ırınız olac:. Orada gördüğüm fJk memura aç-
~ar lllak hğımdan bahsettim. Bu adam is. 

.. - Nuku: borr.aııı (Fiyat), 22.-tıs M"""'·.· 
111, 20.fli MDz:tk: Radyo MJon orkea· -
tl'&Sl t Viyolonist Necip ... •km idare. D:ı.ns mllzlğt (Pl.) 23.26/23.30 Yanrı. 

·- kl pr.lgnlm ve kapaııt§. 
sind.!11, 21.30 KOllU§mA 21.45 Klastk 

OUMA 1L4,JOU 

funatı am!.Q.rdwı teğime hUsnU kabul gooterdL öi. 
alıncaya ka-rıın et• teraz sonra muhtasar bir yemek 

r ·~, ı la.hını psisi h=.şında karnımı doyur. 
ç gı • n ed. • iu.m. Nezaretime memur edıldi. 
~ de olur . 1i anla<jılan polis memuriyle ı-

~l'ette kest~ç ay d. bap olduk. Benim kötli bir adam 
k bir §ey k enıenı. olmadığıma o, komiserinden ev-

ob~~iser b almamış ·el kanaat getirdi: 
ı?ı anı~ka işlerle - Ne yapmah. harp içindeyiz. 

~. lUl'\de't~lnıak içiı liyordu. Bt\zan bövle haksızlık. 
rrı 1 ba;;ıad dosyala '~r da olur. FA."nehiler arasırıda 

~ ellluru 1• Bunu g· . ,. 1 ~-~t ettı. d\Tf§ar.ı "tkac·. cna an da var, iyileri de. Bwı. 
:""'lla 11..... azıu ""t· an c.;ribirin':len avırd€tmek çok 
ttı """U1t··a .,e ın tu· ';'Üç. Bir iki giin "'e<-me.-len c:ıJzi. 

~l"tnıe 11·..:_ en ziyade masumiyetinlz belli olur. Zaten 
::ı:.<iııtı~ -<-uJu verın·cc 
.~ be·"'e du~ 1 izi uzun müddet burada bt. 

r.:'lı :V c1 • Uln: "na vız. .. 
artı :Vıı~.a edı.m, siz hı M t 

TUJ:üntOrk Ue HaUce. Eıınat Mahmut R4t!yo salım orkestram . (Vlyolomat 
lbaanla Saadet. KomJsyoııcu Hocapa· Necip A.§km tdarea!Dde), 1&00 Prot• 
şada oturan Fethi A. Beycan Ue Sar. mm ve memleket saat ayan, 18,03 
det An, Bahçıvan Ali Sergin De Utet Mazfk: Radyo eu orke.stnw <tbra
E!itez, K. Kaym Nl§anca M. de mr- bJm özgtır id&rutııde), 18.60 MIUtk: 
mur M. ŞUkrtı uataoğlu, De .!'ethlye Kadmlar f&Sll heyeti, 19.30 Memleket 
Altmlay, Makasçı Taltı.t Aldemlr ile es.at ayan ıoe Ajamı b&berlert. 19.411 
Naztre. Bakkal Ali fle Havva Eef, f Konuom.a: Ziraat tak'riml, 19.riO Mü 
makt.nlst Yusuf Kork ile Nebiye Özde· zlk: Soliat okuyucular, 20.16 KOilu§ 
mir, Renç~ SUrı:n Gaza.loğlu ile Na· .ma, 20 30 MUzik: Oyun bavalan, tar• 
zeıt GeztJr, Vatan gazetesinde J§çl kı ve türküler, 21.00 Müzik: Mcohur 
HU.Seyl:ı KAzım ôzdftcl Ue Atiye Adr. op.aralar (Pl.) 22.30 lıılemleket saat 
ıet. Maklr.lst Salim ArinelU De Ber!• ayan, Ajan3 b&ber:ert .,. Ajana epor 
kıı. t~çl Saya Ortagö:ı: Ue Clrdrka ÖZ• ae.rvtal, 22.llO M:Uzik: Caaband CPI.) 
ıutur. Elblııecl Abbaa Yıldrnm ile Gtı'. 23 25/23.80 Yarmkl prognun ve ka
sema. KasaP SWeyman Ak~ Ue r. ~§. 
mine N. Yubay, Kaldmmcr HUseytn 
Erdoğan Ue Behiye ôzkaya, Bekçi 
Haydar Ku•llrk lle Emine Haaekt. 
Kunduracı Recep Ormaıılar lle Had!• 
ye, Beyazıt Kalenderbane M, de otu· 
ran Memur Mahmut Cemil ııe NeclA 
Emine. Memur t. Zeki Soyer Ue Me 

diba Ka rmnıı. 

rurk müztğt k01"08U, şeı: M~t Ce
mil, !2.80 Memleket ..at ayan, Ajana 
haberleri, Ziraat. Eah&m • TahvUAt, 
lCamblyo • Nukut borsaaı (Fiyat). 
2U3 Mamk: Cuband (Pi,) 28.251 
23.30 Yarmk1 program ve kap:uılf. 

ÇARŞAMBA tU.l&U 

8,00 Program •e memleket saat a. 
yan, 8.03 Ajau haberleri, 8.18 Jııfüz:lk 
Ha.t\f progrıım (Pi ) 8.45/9.00 ET ka
dını - Yemek llste:Jt. 12,30 Program 
ve mem!eket saııt ayan, 12.33 Mü:ı:tk 
Hatif fllrkılar, 12.ISO Ajana haberleri 
ıa.oıs Muıtk: Köy tUrkwerı. 1a.20ı 
14.00 Müzik: Radyo aalon orkestram 
(Vlyrılonist. Necip A§km ldarulnde). 
l8.00 Program ve memleket saat a· 
yan, 18.03 Mll%1k: Melodiler (Pl.) 

18.80 Ko::ıu~a (Dı§ pollUka hAdtsele· 
rO, lR.4~ Çocuk sae.tı, 19.115 Çocuklar 
IÇ'fıı ıuusfkf, 19.80 Memleket aaat aya. 
n ve Ajam haberleri, 19.415 Konupna. 
Ziraat Takvim!, 19 50 Mü:ı:tk: ?.:-..bıe-
11! prJu ve tUrkll'er, 20.115 Radya p• 
zo~ı. BUyUk dW MJm:ır S!ntmm ö· 
IUmUnUn 853 tl:lcü yıldönUmU mQ:ır.. 
aebeUylo huııust program, 2:>.415 K~ 
DU§ma, t!ıflmar Sedat Çett.nt&§: Tilrk 
San'at tarthlndc Koca Sinan), 21.QO 
Ml1%tk; Kit.sik eserler, 21.115 Koııuş· 

ma, (Profesör tsmau Hakkı Baltacı· 
otıu), Jı.so Mü:ı:tk: KlAslk eserler, 
21.415 MU:ı:lk: Rlyaaeticumhur bando. 
au (Şef: lhaan Ktınçer), 22..30 Mem
lokot aut ayan, Ajans baber~rt. zı· 
raat. Eııham • Tahvfl&.t, Kamblyo • 
Nullut boraam (Fiyat), 22.415 Mllzlk: 

8.00 Program ve memld(et eaat a· 
yarı. ,,.03 AJaııs baberl.ert, 8.18 Mü:ı:tk 
Hatif parçalar (PL) 8

0
f6/9 00 Ev ka· 

duu - Yemek ı.ıatesı. 12.30 Progı-,.m 
ve memıeket saat ayan, 12.33 Müzlk: 
Hafit ~kı ve tUrknıer, 12.&0 Ajana 
baberlen, 18.03 MU:ı:lk: Şarkı ve ttır. 

kWer ıırogr&Dlmm devamı, 18.20/14.00 
Mll%ik: Kangık prognun CPl.) 18.00 

. Progrnru ve memleket aaat ayan, 
18.03 Mll:ı:lk: Radyo <Svlııg) kua.rteU 
ıl. öz:gtır ve Ate§ B6cekleri>. l&.ao 
MUztk• Meydan fa8lı. 19.SO Memleket 
eaat ayan ve Ajana tıaberleı1., 1Hl5 
Konusma: Ziraat takvlmJ, 19.M KD
ük. seçıımı.ıı §&rlular, ıo.1ıs. awa 
gazete:ll. 20.4ti Temall, 21.30 Konu,. 
ma (tktuıat SaaU), 21,4.6 MUJ;Uc: Ra.d· 
yo Qlon orkeatr&al (Vlyolontst Nectp 
A§km idaresinde), 22.30 Memleket 
saat ayarı, Ajans baberleri, Ziraat. 
Esham • TahvUAt. kambi)'o • Nukut 
boraaaı (Fiyat), 22.45 Mtlı:lk: Radyo 
6a1on orkest.rnaı programmm devamı. 
23.00 Mü:ı:tk: C&zb\l.nd <Pl.) 23.2ıV 
:3.80 Yarınki program ve kapanq. 

. hiç ı;;:1nıız nııydı? ~mur bu sözle bir gn yap. 
:?ıcla b; enıeı:ıiği i u mış olmaktan korktu ve !ifınm 

~.;ı ÔJ-1.A!tet etti. Ba. arkasını getirmedi. Ben de onu 
. :--rı,~ -"QJ ~ müşkül vaz:yette bırakm.;;.mc:k, 
~ n katd ~ ~k dos. kendimi de yeni şüpheler altına 
d...... : ırara.k bana km cd. 

t>. '""'lleJt isu so amak için Israr etm ım; 
•ı:\ d Yorsunuz? de. anlam:ı.mış gibi davrandım. 

tıı eı:linı Ak~am yf?.!neğim: de kilçük o-
tı\>a.rf~ı~ Ineslekte da. damda yedim. Muhafızlarım ben 

"' olabil den emin olmuşlardı. Akşam Wı-
~11 irdiniz tü bir.;:.z hava almak için karako. 

~~k~~d:ı .. heznen dıc:ı• rı lun önüne çık.mama bile müsaa. 
• d~I ..,ı k ~ ue ettiler. 
""fd~ kUru ı~~anan k~- Karakolun içir.de fevl.al~~e 
~dı · S : erınin çarp bir faaliyet göre ,.arpıyordu. Cır 

'll beıı .... ağlazn bir i ı- ~ · · 
)er~. .I\~ lllUkellef bir çok boş sandıklar getirilmıştı. 

~ak t Bir kısım sandıklar da evrnk ve 
ile ,_ IStlhzas a bir sıs. dosyalarla doldurulmuş, f. ~l.cr.t 
b:h-..~~ar •~!.koca bır ~ ı.~\,;j( he... ~ır edebilir? daha kapaklan çivılenmemıştı ... 

Yerli nişadır imali 
etrafında 

:tkt.ma.t VekAletl, yerli nfşadrr i
mali için istenen mevaddı iptidai. 
yeyi tem.ini ka.bul etmiştir. 

FAZARTEst 'U.ltu 

!1.00 Program Ye memleket saat a· 
yan, 8.03 Ajana haberleri.. 8.18 KOz:Sk 
H&tll program (Pi.) S.46/9.00 Ev ka· 
dmt - Konıı,ma, 12.30 Program ft 

memleket saat ayan, 12.33 KU%1k: 
F.as.1 h~yetı, 12.60 Ajans he'berleri, 
'\3.0IS Mllzik: ı.•aaıı heyeti progra.nn .. 
rırn devamı, 18.20/14.00 MUz:ik: Kar> 
gık program (Pi.) 18.00 Pro~ '9'C 

memlo:ıket -.at ayan. 18.03 KUzlk: 

CUMABTESl U.ft.lNl 

8.00 PrQgram ve memleket .. t .. 
yan, 8.03 Ajana haberlert, 8.18 Mllzllı 
Hatif paftalar CPl.) 8.4619.00 ET ka· 
dmı - Yemek llateaı, 13.80 Progtatıı 
ve m"mleket aa.at ayan, 13.83 lc!Qı.1](: 

~llb '"'evanı Bu ha.:ırlıkliırdan karakolun göç 
~lt Ur ku arından etmek niyetinde olduğunu, yahut 
%. kuvve~ıştır. da bazı kıymetli evrakın uzak. 

!i. h..: illı!~ olanla. laştınlm~k istendiğini anladım. 

MalQ.m olduğu Uzere, bir mOd· 
det evvel, bir müteşebbis, fiyat 
murakabe bllrosuna müracaat e • 
derek ye:rli ni,.tıadır imal ettiğini, 
fakat mevaddı iptidaiye aıktnmı 
çektiğini, kendisine istenilen mllt -
tarda mevadi iptidaiye temin edil. 
dlği takdirde nişadırlan daha ucuza 
maledcbileceğini b1ldlrm!ştl. O 
za.ma.n, tecrübe ohrak yapbğı nl
şadırlar, ecnebi menşclJ mııllardan 
daha pahalıya çııkmI§tI. Şimdi. me· 
vadı IpUdıı.lye temin edildiği için 
yerli nişa.dır sand:ğmm 22,5 Ura • 
dan daha aşa'1lra ınalolacağı anla· 
şılma.ktndrr, 22.5 lira, ecnebi nlşa. 
drrlarm sandık başma asgari fiya. 
tıarr. 

Radyo caz: orkestrası Ctbraltlm özgür 
ldaresl.nde), 18 . .0 Nnzik: Radyo ince 
aaa heyeU, 19.16 Mtızlk: Banjo ve gt· 
tar parçalan ıPL) 19.30 Memleket 
aaat ayan -.. Ajam haberleri. 19.46 
Kon~ma: Ziraat Takvimi, 19.50 KD· 

zlk: Karlt'ık p.rkı ve tUrktller, 20.16 
Radyo gazıeteai, 20.16 KUztk: Klar
net Solo (Mozart: Konçerto, La ma
jör, Ç&la.n: Muzaffer Uz, 21.00 lılllz:Jk 

Dtnlcytct s.tekleri. 21.30 Konll§lD&, 
21.46 Müzik: Radyo orkestrası, (Şef: 

C&zbıınd (Pl.) 23.~/23.80 YarmkJ 
progr&m ve kap8Dlf. 

TUrkoc plA!çtar, 18.oo Ajana he.bert.. 
rt. H .O:. MU:ı:tk: TUrkc;e plA.klar prog. 
rammm devamı, 14.20 .Mtlzlk: Riya· 
seUcumhur bandosu, (Şef: lhsazı 

KUnçer), 15.00/15.80 MU:ı:lk: nım 
parçalan (Pl.) 18.00 Program -.e 
memleket saat ayan, 18.03 KDz1k: ~~-"Qıı da gtıru hazan Saat dokuz olmuştu. Karakol

)~' ru mA.. da yalnız gececi memı..:rl..r kal· 
Oda~ katında kUçUk mıştı. Ben de yatma hll7.Il'lıkla
a 'kapadılar 0 • nna başladım. Bu hazrrhkla1:n 

1~ n2_ıl benıU: 
1 

; pek uzun sUrmiyooeğini tahmın 
~ .~e bft."'"b"· ceresi }'aya edersiniz. Ceketimi, ~yakka.pları. 

ı~ mı "ıkardnn. Yatağımın Ustiln. 
ıı- a. So~ak· "" t l{ ..... 1n ha 1 deki battaniyeyi kaldırınca al ı~-

Dr. 11:. PractorlWI), 22.SO Memleket 
aaat ayan. A.jau haberleri. Zi~t, 

Esham • TabvUAt. Kambiyo • Nukut 
bors&m (111yat), 22,{6 MUSlk: Dans 
mUztıti (Pi.) 23.23/2S.30 Yaımki prog 

ram •• kap&Dlf. 

BALI &f,1 t 
r, '~18.!ı~e Po:~~ dan bir kitap çıktı. Bu, ı;ok eskı, 
"it~ ~kil~~ın y~ tozlu, kabı yırtık bir ciltti. :s. 
~ l:lıetdi IYor. Odaıua mini okuyunca hn;vret ettim: 
~~ "e\'ente iniliyor. H'ınt Şairi Tagor'un şiirlerinden' 
ıı ~ w ark bir tercüme. Bu kitabı burcyn Ycr~J nişadrrcı, ·fl.k ll!~t!c 17 bin 

~ bıl gibi ~a~ına C!a- kim getirmiş, ne zam;.n bırak- kllo nıFndır yapa.bılec~ğtnl slSyle • 

8.00 Program ve memleket saate. 
yarı, S.03 Ajans haberleri, 8.18 Mllzlk 
Htıfif parçalar (Pl.) 8.415/9.00 Ev ka• 
dmı - Yemek il.ate.°", 12.80 Program 
ve memleket ııaat ayan, 12.33 Müzik 
Tllrkçe plAkl-.r, 12.50 Ajıuu haberleri. 
18.05: Müzik: Ttlrkçe plı\klar prog· 
rnınmm devamı, 13,20/14.00 Müzik: 

8.00 ProgTam ve memleket saat 
ayarı, 8.03 Ajaruı haberleri, 8.18 MU. 
sı.ıc lfatU program ~Pl.1 8.45/9.00 Ev 
k&duu - Kon~a. 12.SO Program 
•e memleket aant ayan, 12.33 MU:ı:lk• 
Ba.ı e9trlert, 12.l>O Ajanlı haberleri. 
ıs.o:; .Müzik: Tek v~ beraber prkılar 
18.20/U.OO Muıtk: Kantık program 
(Pi. ) J!;OO PrOgTariı n memleket -· 
at ayan, 18.03 MUJ:lk: Radyo caz or
kest.nw (İbrahlm ôzg1lr ldareainde), 
18.40 Mııztk: Solo 19Mler, 19.10 Koııu~
ma fSeyahat rf5portaJJin), 19.80 

Kcmle:ket aaat ayan ve Ajau habeıoo 
lert. 19.•5 KODU§ID&: Ziraat takvimi, 
19.M llOzlk: Radyo t.nce au he~tt. 
20,13 Ra.Gyo gazetesi, 20.(15 Ktızllt· 

Tanrnnu.: parçalar - Keman Ye Vo
ola, Çalanlar: Valter Gertı.ardt. lz:zet 
Ne:ı:lh Albayr&k, 21.00 Mllzlk: Dt.nle. 
ytal lltl!klerl, 21.30 KcnUf1Da (Sıb.luı.t 

a&atl), 21.CIS Müzik: Radyo orkeatra· 

Radyo cu orkestram (İbrablın OzgUr 
ldareat.nde), 18.40 MUzlk: Halk tür 
kUleri, 19.00 Konuama <CUııUn me:ıe
lelert,. 19.111 Uııztk: Muhtellf D&rJo. 
tar, 19.30 Memleket 88.&t ayan " a· 
j&n8 b:ıberhıri, 19.•6 KODU§ma: Zl.raat 
takvimi), 19.tiO MUz:lk: Çllte 1uı1 
programı, 20,13 Radyo gaz:eteıd, J0.'6 
MU:ı:I!<: Solo §arkı ve tUrkUler, 21.15 
Konu,ma (Kitap saa.t1), 21.SO MUzlk 
Radyo aa.ıon orke11tram..,.. (VJ)'t!l~ 
Necip Aokm ldarcstrıdc), 22.so Menı
teket saat ayan, A.Jamı haberleri, ın. 
raat, Eııbam. TabvtlAt, Kambıyo • Nu 
kut bo!'l'QIJ!l C P'iyal), 22.M Yll:ı:1k: 

~~em~l>es l~~b;~ DU§? K;tabı karakolun geçici 1 mekte, ve satışlarda "'ihde 10 
1tnda ; Yer. Merdi. misafirlerinden ziyade zaman o- meıını klr istemektedir. 

~ıı.buı et~~Urlann iş ku.muş: S yfalaımdan bir çoğu 
~~~ oldu~-Od~ var. daha kesilmemiş olduğu halde Yeni arazözler alındı 

Çllr.,_ - .. 6"' bır za._ bütün kenarları yırtılmış: nıtu. 
li .-~ ve halk a. betin ve farelerin eline düşmüş. Yaz mevsim.inin yakmlar;ma& 
~ ,__otnıl)r~anı kim. Şimdi ben kendimi baht;y--..r ::::. dolayı.sile eokB.klarm sulanması ı· 
'- b "l!~r k caktı. Fik· va bilirim. Demek ı u mahpe.ste çin belediye ica.p eden tedbirleri 
~~lal'ıncaaçkl§ çareleri Tagorun da kalbi <'arpıyor. almış ve bir proje haı:ırlamıştrr. 
tııuı Sol'du • endi ken- (Dcı:amt var) Yeniden arozU.s tedarik edilml.§tir. 

. b"ı.. ın. 

KarıJtk program (Pi.) 18.00 Program 
ve memleket saat ayan, 18.03 MUzlk 
Ca.zband (Pl.) 18.30 KODU§Dla (Çiftçi· 
11ln ııaatJ), 18:•3 JılUzlk: Çl.fb;lııin as. 
aU, 19.00 lılUzlk: Meıbur tango vecaı: 

t~~""'ad .. 
tıı:ı kch 'un akşam C • • "' 1 
~~~11:a;ı::·t~!Te b~; c eşer dakıkarık hıkaye er 
~ ı:ı? ~f be~ frank 

~~kıılll.1a'!i burada 

Sağelin parmakları 
~ lrin~labiıeeeknı· de is. 1 lçimizden biri sağ elini ileri 

i ~ 1 tl!bnf'· 8'~; ~fa. doğru kaldıraraJc: 
~ ~eter Jn ı n Uç ı - Parmaklarımdaki hastalığı 
S,' adan ~stl olu- merak edenlere cevap vermek is. 

11~ ı~j açrnayı tiyorwn ! dedi. 
hu~ anıad . . Bunlar, hakikaten g;rip be6 

~Ilı. 'ka :V tten ~ kı. ın- pa~aktı. Beşi de. mafsallar~n~a 
~t 1\t~..s bir a.~a. de- hafifçe kırılmıştı. Elin derısın
ıı Ilı 0•• 1Ce dU···ı .~Yaç de sıracalı bir adamın rengi var 

de h~a birkunu"~e, dı. Bu renk, tam bilek hizasınr 
~~ltdı~ fena b~ gtin dan başlıyor, bilh;o.s...a damarla· 

~11.lt· 1• A.l'.'lı 11 şey rm üzernide g~erken kızılla mor 
~" e bş·rıca bn ?r. arasında, hir insan teninden çok 
~aha tAte he ~ ı:i daha zıyack, yarası henüz iyi! · • 
~ _ li eın:n btı bu. miş bir hayvanın bozuk teni k~
~I ~ ~ r ye.-e dar yıpranmış ve dökülmüş ger 
~bı eti Verec seyaııat züküyorau. Elin umunu dunı· 

~~~~tçok ~~r. . şunda ise her hangi bir §eyi kuV"' 
~ ~ k "aluf bi lıkelı vetle sıkm.;:.k istiyen bir hal va.r
~~l~eı. aplıtınak r ~ dı. Yani bütün sinirler uyanık 
~~:~? ~·O halde ıç ve geriktiler. 

lt<l ~a 1Yip, İçip ne;>~ Elini. kal~ıran adam: . 
l>acaıt b" y~t - Dınleyıniz! dedi. 1şte S'lze 

bıı ll'ı ır I§ım bir av hikjyesi ki bir elimin se· 
l'rt <ala.rıa. CSut te ır . neterdenberi uyuşukluğuna eebep 
' ıı llı.~l' gllJdUro~e ısı oldu. 

~%~<!den o ad Be. On ycJi sene evveldi. O ::3-
~ ~ll.ll:i rcın konı~ı: manlar Kürthamlıda iki kardeş, 
r. ~tnle._ 1.akdis 

1~ ikimiz de kendi çiftliğimizde ço· 
.-\.~ ·y~ ca~ar be 1: banhkla ~inivorduk. Kürthan

Q.b ta a•tnı.:;), al nı lıla tın roba°i-.Jiğr tulı~ftır. B.iz 
b.. l'aiından :.ak yrlmz süriilerimizi otlatmak içın 
.. ~arı on- değil. birf:Qk da av için çobanlığı 

li ~ ya karvoı tercih ederiz. Kıürthanlıda ise a: 
i'1i eıtıe"Hniin aı.~a vm her cinsi bulunur. En beelı 

~~kliye~kd~: b~ldırcınlar Kürthanhda olduğu 
tı ~ .. · . _.. gıbi. en güzel tavşanlar ve en 
t~t.~altt~ 1Yice k 1 renkli kuşlardan tutunuz c.:ı. ba
t uıt .' .. tahnıın~r. har v-e yaz nvlarmdan sonra kış 

rır, avl~rmuzı ilk ~ak aydmlr
ğmda yakaladığonız zaman bi
zim için hayırlı bir günün ba • 
ladığrnı dilşünürdük. 

Bir S?J>ah, hayvanlarımızı u • 
yandırdığmıız vakit gün. doğu 
suna dalı• iki saat vardı. Beyaz 
siirü gece kar.ınllf,"i-ında çakıllı 
bir dere gibi vadiye doğru akı· 
yor, omuzlamnızda çifteler, ku
la.kla.rımız bir iki ~mgırak se&n
de yavaş yavaş ilerliyorduk. 

Gecenin bu '°n dakikal~rı ka
dar daha. sessiz ve daha heye • 
canlı ne düşünebilirsiniz? Her 
şey uyanık gib! olduğu hald~ p· 
ne her seyde 5lllen ve gece ıçın
de kn.yfulmak istiyen bir hare
ketsizlik vardır. Tabiatin bu 
kendine mahsus sımnı boş yere 
duşünmiye kalkmayınız. Hele bu 
d~kikalarda, bir insan, bu tah
lil arzu.sur.dan çok uzaklardadD'. 
Gxe yalnız insanı değil, toprak 
zen-elerine kadar ağaçlan ve t" • 
tün canlı §eyleri adeta istila edip 
yutmuştur. Hiç bir şey kımıl
damaz ve biç ibir şey hareket c.t
mez. Sanki her şey, "1.Z sonra ge
lecek bir günUn kendisi için ha
zırladığı bir yığın mukadderatı 
düşünür gibidir. Sadece, bir iki 
çıngırak sesi, bu küçük Alet için
de büytik 'bir cihan yaratır giıbi, 
gece ile gündüzün arasına dam
lar; ba.~ka hiç bir şey! 

insan veya hQ.yvandan, yahut bir 
nebattan hangisi olduğu belirsiz 
bır yığma elimdeki sopa ile do
kundunı dokunmadım ki üzeri
me ·bir luı.yvanm atladrğını aynı 
saniyelerde hissetmiştim. Sağ e
lim, hayvanı birdenbire boğazın
dan ~kalamL'.jtl. 

Sürüyü yalnız b:ışmıa ağı1dan 
çıkarmadığımı söylemiştim. Kar 
deşim beş on admı geride geli· 
yordu: 

- Ga.fur, G:ı!ur! dedim. Kar
deşim, bir hayvan yakaladım; 
bir ha~ .. 

Ha 'dkatte ise kimin imi •'3-
kaladığı telli deği ·i. Ku':ıkl~ • 
rım bir hrnltı ·an, boğı.•lll"ak U -
z.ere ola.n bir hayvan ·hın tısuı • 
dan bacıka bir p.ey işitilmiyordu! 

- a~rur, dedim, ben, ben!... 
Senin s"lahlar.rı srahm ... 

Gaf ur heırıen ya ıbaşnnda idi. 
Onu yarı götiiyor, yarı gönn~·. 
yor gi b:iydim: 

- Ah, sen vu.nı.la.cak otur • 
san? .. 
Şu G:ıf ur beceriksiz bir çocuk 

muydu? Yoksa. pusu kurmuş bir 
hayvanın heycanı mr onu şaşır
tıyordu? Bunu bilmiyorum. Fa
kat bizim K0ürthanlının fena a -
detlerirdcn biridir. Bir meseleyi 
halledemediğimiz zaman eğer 
köyün dı~da isek hemen 
geriye dönmek, köylüye haber 
vermek isteriz. Gafur da böyle 
yaptı: 

- Bir dakika, dedi, ben ağaya 
gidlvonmı. 

Yazan: Kenan Hulusi 
dilşilnec.ek hali.ın de yoktu. Sa
dece, hayvanı tam nefea borusu 
merinden yakalamıştım. Bunu 
biliyor, parmaklarmu oradan 
çektiğim dakika, her şeyin. ya
hut ke.ndimin m:.hvolacağım ta' • 
dir edıyordum. Onun için de her 
geçen saniye, parmaklarımı daha 
büyilk bir kuvvetle bu nefes bo
ru~unun iki tara.fma bir pençe
den daha sıkı geçiriyor ve hml· 
tı!lm yavaş yavaş azalmasına 
kulak veriyordum. BUtUn bu sL 
rada, hayvan ön ayaklariyle ve 
sür'atle dizlerimi tmnıklıyor, 
pençelerinin etimden kemikleri. 
me işlediğini duyuyordum. 

Kürt.hanlı köyllilerinin ne va. 
kit bana yardım için geldik"er"ni 
tahmin cdemiyeceğim. Yalnız, 
onları birdenbire etrafmıea bul. 
duğum vakit, benim son kuvvet 
da.ki ·a~annıdr. Ge""e yava.., ya. 
vaş d-gı1ıy~rdu. Fa'·at hiç l::ir 
şey görecek va~yette değ;ldim 
Köylil'er: • 

- ~ir rars, bir pars! 
.Ded· er .. Bn kadarını işitebil • 

mıştim. Bır de. 
- Sa' ·n, di ·· rl~rdı, sakın bo

ğazını bll'akma! 
Boğazı eılerimde. idi. Yahut, 

bir kere da.ha söylediğim gibi, 
n~es borusu ve canı elle.rimdey
dı •. Bununla beraber bu son cü.m.
lenm manasını anlıyordum: 

f.
._:;- Hayır, dedim; daha, daha 
~a mkıyonım. 

Dans Uü:ı:tğt (Pi,) 28.25/23.30 Ya: 
rmkl program ve kapanq. 

Dünkü ihracat yekUunu 
DUn, YunaniBtana balık, Al· 

manyaya tiltün, Amerikaya n 
derisi, Fransaya fındık, Bulga. 
ristana 7.eytin, Mısıra 200 bin ll. 
ralık tiltiin satılml§tır. 

. D~ ilıra.catuı ye.1<\.ınu 350 
bın liradır. 

d1L Bir elim, yahut p~ 
ve blltUn parmaklarım, kollarım. 
ayaklarımın kuvveti, damarla • 
rnn: di~em? ~udretim, belki de 
b?~ün bır sınır cihazını; ve r ., 
bı!ıyorsunuz! Belki de gözleri ,. 
mın görme Usabı, hülAsa bir hı. 
8'?.11l meydana. getiren bir yığın 
~y oı:ada toplanmıştı. Sonra. 
~ne ~ı.ro~nbire bir silah patlad.J.. 
gını ışıttım. Gafur: 

- Kardeşim! Kardeşim! dedi. 
Bırak, btrak onu artık! 

Doğnı! Aaına hayvanı bir uır. 
lU bırakamıyordum. Yahut ~ 
ra.knıak istedim: 

- Evet dedim Bırakıyorum 
işte! . 

. Fakat ·hala parmaklarmı, oJjlJ 

ılk saniye can damarından yaka. .. 
la.mış gibiydi. Yani imkanı Yok 
aç.ılmıyordu. Hayvanı sinirleri ,. 
mın a~ından zorla c:ektiler. Fa. 
kat pannaklnnm ... Onlan görü. 
yorsun uz! 
Sağ clin.i uzata11 adam bir .sa, 

niye durdu. IIikii.yesinin E.>n 
cümleı:rinde, ke!iJ?leleri bir hay. 
van bogultusu gıbı garip ve çap
ra.,ık çıkıyordu. 

Gözlerimiz, bir saate y;ı.km bir 
zam~n~!lberi aynı bir sinir ge~ 
ginlıği ıçınde duran sağ elin par. 
m~Iarına ilişmişti.Buparmaklar 
ganp. s.ıra.ca rengi içinde uyan. 
~~~ tstiyen bir toprak kumu 
gıbı ~ilyor, fnknt harekete 
gel~ıyorlaroı. Adam, bfitiln ı.:ıv 
v~ıyle sağ elinin parmakta.rma 
~ır. kere daha baktı, ve hik&.
sını şöyle bitirdi: a.,.~ 

~ 1'tı ~!~ Yem ~: • hayvanları iç"n tertiplenmiş ._ -
~d'lllış olacaeı;i j lar yine Kürt.hanlıda yapılrr. 

~ \, ~·~ ~Uneı-ek ğı. Bu itibarla bir tar.::.ftan sürii
' ~ ~"lli 'l llı~hte he.. yli otlatırken 'bir hraftan da il:Y.>~ 

1~ı·t"ttu renı dtırm.,.zd•'r. tkir.ıiıın efe giize' iJ-i 
l'ncl'akıa ı:ı ol- çiftesi vardı Amlı O"Ü"l do:rma· 

IU?ıry: . • '> ., .. 
;ı. dan çok daha evvel d: ğlara çıka-

Onun i~in köpeklerimize dahi 
itimn.dımız yoktu. Be!ki de ça
kıllı bir dereye benzettiğim bu 
beyaz sürilyil, her iki tarafında, 
garip bir rrhtnn halinde onlar 
muhafaz3. ediyorlardı. Halbuki, 
g~. hepimiz b;Iiriz ki bir.'erce 
pt!Sttnıın kurulduğu karanlık bir 
olta.dır. 

Birdenbire, bir ~h dibinde, bir 

Çocuk, 9ifteyi çevir, silibr a. • 
teşle.. Kime anlatttsm? Fakat 
bunu dUmlnmekle l!IÖVJerrıek a.ra
smda'ti iki s~nive iÇinde de za
ten. G=.funı kaybetmi"'tim: kar
deşimin ora.da olup olmadrğmı 

Daha f a.zla ... Ama, bUtnn Lir 
kuvwtfmi sar!ettiğfm halde bu 
~ni kuvvet ~ nereden geli. 
Yordu? Yahut nereden onu toplı. 
yordum. Bunu da bilmiyordum. 
Fakat, onu lSldtJ.rece!r bir yer;n. 
d.en.yakalam~Tll'!; ve bu hareke. 
timi ya.lmz bir elim yapa.biliYor. 

- On yedi ser.ıeden'beıi pusu. 
d~ uyandırclr~ bir oors~ il 
~ıme ntıldt-Yt iJ.k <l~ldk"d" ' ,d~ 
gu giıbf. h{jl~ o k ( .... o. u-
kadar uyanık! . ._ adar 'lL'Yaıuk. o 



fi -VAKiT 

Dünkü Milli Küme 

' •Türkiye • ::\' 
KIZILAY CEMiYETi 

1 UMUMi llERKIZİNDIN : 
Cerulyctimlzln ldarP!il ııdı• 1-ı ıluııu ıı ,\.f~ oıılmrahısar :'\lad•ınııuyu 

ııı.wleriol koymı.k iın·~ asgad 7500, Azami 16900 

Sandık yaptırılacaktır 
Bu enn<ir!danu tahta \"C çıviSi Ccmfyct tarafından vcrllcceğlndcn 

yalnız lmaltyesl acık münakasaya konmuştur .. Mfuiaknsa gllnU: 11 Nisan 
1941 saat 14,30 da Taliplerin tnl"uıam v şema IÇin lııtanbulda Mimar 
Vedat Cnddeslnde "Kızılay Hıınmda., ı{ı-ııay Deposu DirektörlUğUnc 

mürııcaat etmeleri ll~n olunur. 

maçları 
istanbulspor Gençlerbirliğine 5 - 2, 
Beşiktaş Eskişehir Oemirspora 3-1 galip '~~~---------. . . . " --··:· ..... 

Milli küme depıasman maçlarmı 
r.ı.pmak içın şehrimiz.0 gelen An 
b.ra. şampiyonu Gençlerbirliği ile 
1940 senesi Türkiye şampiyonu 
Eskışe-hir Demrispor takımı dUn 
lk karşılaşmalarını tstanbulspor 
ve B('ş.iktaşla yaptılar. 

Şert>f stadında üç bine yakın bir 
~irei Önünde oynanan bu mUsa -
?ıeıkal:ırda, milli kümeye alınmak 

tenmiyen İstanbulspor takımı 
Ankara şampiyonunu gilzel ve e • 
ocrjik bir oyundan sonra 5-2, Be
Jiktaş da Eski.~chir Demi~·poru 

~1 nıağ!Up etmişlerdir. 
:Madann tafsilatı sırasilc söyle· 

lir: 
J TAl\"BUI$POR 5 
GESÇLERBİRLtG1 2 
Günün bu ilk kar§ıla.,c:ması ha 

'cm Tarık Özercn~n idaresinde 
;apıldı, takımlar sahaya şu kadro-
arla çtlmıışlardı: 
İSTA.."'BULSPOR: 
Nevzat • Sefer, Hayri - Muza! 

br Tarık Celal • Kadir, Siilc>y· 
cn~. Mük~rrcm, Cihat, İsmet. 

G1':..~ç1 ... 1<:1mlRI,IG 1: 
Halil - Mehmet, Ahmet - Halit, 

ıteşfi • Ömer. Selim, Ali, Mustafa, 
3ıalihattin. 

Oyun başlar başlamaz iki tarafın 
.1a l>iribirini denediği göze ı:.a.rpma· 
~B. rnu;ladı. 

Ankara şampiyonu ile ilk maç • 
!arını yapan İstanbulsporlularm 
ok ,ihtiyatlı lbir oyun oynadıklan, 

ve Gençlerin de saha yabancılığm
:lan mütereddit olduklan göze çar-

~'akat ilk dakikalarda vaziyet hiç 
dl' böyle değildi. Genç ve enerjik •• t a n b u 1 B e 1 e d 1 y e • 1 
Demirsporlular ilk dakikadan iti _ 
haren başladrkları canlı bir oyunu 1 1 a n 1 a r 1 
hemen hemen müsabaka sonuna .._ .... • .... -.--------------------------------------------~~ 
kadnr dcvam ettirdiler. İstanbul Hesap fşleıi MUdürlllg-ü ka<tl'f'Sund!l münhal bulwuuı 50.- lira llcrrtıl 
şampiyonu karsısında C"zilmediler. ,-c 15.- ura muaşlı &eyyıır memurluklıır lçln 10.4,941 tarihine mUsaJlf P<-r-

10 uncu dakikada soldan inkişaf şembc gunU saat H de ynlnız orta mektep mezunu erkekler arasında mUs:ı· 
eden bir akında solaçıklannın u - baka imtihanı yapılacektır. 
zaktan bi::- şütü ile bir de gol ka. Aşağıda yr.zılı cvı:ıafı haiz cl:uıı rın 9.4.tlH Çarşamba gunu ak,amına 
zandılar. Bu golden sonra Beşik ; kadar bciedıyc riyasetme istida t1e m\Jruc3a~ cGcrck istenilen vesaiki \erme 
tnshlar Demirspor kalesini sık sık ıcrı ve tayin c~ilen gım ve s.'latte belediye merkez binasında hıızır bulur
ziyarctc başladılar. Fakat Demir • malan 111.zımdır. 
spor kalecisinin fedakar oyunu gol 1 _ TUrk olmak, 2 - 1 y .,.ın• ikmal t:tnıiş bulunmak, ::ı - Askerlikle 
yapmalarına mli.nl oluyor . .Müsaba aU'ıkası bulunmnmnl>, -t - 80 l :;.şır.dan :ru:mn olmamnk. 
kn süratli oluyor. Beşikta.şın o her 
zamanki ak1cı ve düzgiln oyununu 
göremiyoruz. Nihayet 27 i nci daki 
kada Hakkı Şüsrilden gclt>n topu 
güzel hır kafa vunışilc Dcmin:ıpor 
ağlarına takarak taknnının b('ra -
berlik sayısını c: ıkardı ,.e birinci 
devre bu şekilde netice değişme -
den 1-1 beraberlikle bitti. 

ıxtxct D1'~\'Rt:: 
Bu dvr eye Demirsporun mcrkC'r 

den inkişaf l'Clen bir akmı ile bru;. 
landı. Derhal mulı:abil akma ge • 
çcn Bcşikt.a.şhlnrm daha dü zgiln 
oynadrklan göze çarpıyor. Nihayet 
17 ncl dakikada Sabri, 24 Uncü da· 
kikada da Şeref Beşiktaşın ikinci 
ve üçüncü gollerini do c;ıkard ılar. 
Demirsporlular 3-1 mağlUıı \"R· 

ziyete düşmelerine rağm~n oyun. 
lnrmr bozmadılar. Ve bu müsabako. 
da böylece 3--1 1stanbul şampiyo
nu lehine neticelendi. 

istt1nilt n "'ıtııll.; : ı) Hilviyet cı\zdanı, 2) Askcrlık vesikası, 3) Mektep 
diploması, •lJ Doğruıt•k kftğıdı, f'I <:,6x6 eb'ndında dört adet fotoğraf. 

Kaznndılili\n taköirdc Or ta. mektep mezunlaıı hakkındnkı l<anuni hU
kUmlere tlı.l•i cıl nak kı.ıydile lise lll<'Zunlarınuan yukardnkl 6l'raıll haız olan· 
lnr bu lıntıhar:a !şt ıilk cdclıillrleı·. (2t;!IOJ 

Devlet Demiryolfan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muhsmmen bedcıi ( 1P7) lira c•an 21 l<alcm muhtelif eb'atta ambuvnl· 
mnnıı dökme boru v<ı teferruatı !lançlı dökme boru \'e çelik çekme fren hava 
S•'Vk bon.ıau ve teferruatından mürekkep malzeme (15.4.190) Salı giı;:ıU saat 
(11) on birde Hayd3rpnşada gn:- b!nnsı dahUindekl komiayon trınıt'ındnn 

tenhhUdüuU lt'a edemi:;en miltccıhhidi nam'" hesabına açık ekslllm usumc 
satın nlınacnktır. 

Bu işe girrock lstıyen1enn ~614l lira {'i ) kunıııluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin cttlği Vt'ı1a!ld' 1',rliktc •'k'!iltme gUnll saatine ~adar kc
rnL.cıyonıı. müı-acr.atıarı lftzımdır. 

Bu ise ait ~rtnamcler komlsyond:ı.n parasız olarak dağıtumaktadıı. 
(2734) 

pıyordu. 10 uncu dakikadan itiba • •r~-----------. .. 
ren !stanbulsporlular çok enel'jik r , 
ve canlı bir oyun tutturdular. Bu· v A K / 1 
na mukabil Gençler de ilk anlar -
daki mütereddit vaziyetten kurtul
muşlar, lstanbulsporun canlı hü • 
cumlarma aynı şekilde mukabele • 
ye başlamışlardı. 

!ki takmı da en güzel oyun1armı 
t;ı'karıyorlardı. Maanıafih vnkit ilcr 
ledikte Gençlerin daha n~"lr bas -
mağa ve !sta.nbulspor kalesini telı 
tikeli vaziyetlere soktukları görü· 
lüyor. 26 ncı dakikada Gençlerden 
Selimin sıkı 'bir şütil lstanbulspo -
run kale direğini ynlryanık avuta 
~ 

Biraz sonra lstanbulsporlular yi 
ue daha ağır lbasmağa ve Gençler 
kal.esini sı:krştırmağa başladılar. 
Nibayet 35 inci dakikada SUley -
mannı uzıı.ktan çektij;'i bir §Ütle bi 1 
nncı sayılarını kazandılar. Tam 
köşeyi bulan bu ştitün gol oluşu 
deıiıal tesirini gösterdi. Artık ls. 
tanbulsporlular mütemadiyen Genç 
Itt kalesini Blkı~ırıyorlar. Genç -
l.cr müdafaası lbu akınlara gfü;lük· 
le mukabele edebiliyor. Birinci 
devre de bu sekilde 1stanbulspor 
ltda.rın 1--0 galibiyetllc bitti. 
İKİNCİ DEVR E: 

Guetede çııtan OOttlD yazı "' 
Nalmlertn bukıılnl mabtmdm 

&BON& TAJUFUI 
.. ......... ll-..eie1 

tçinde ~ 

Aylık 9ı'S ı&b "'· a aybll 1J80 4Z6 • 
ft ayldıı t10 1111 • 
l J1lbiı 900 ı.. . 
TaritedeD 8&1kaD sıruıs 1Ç1Jı 

ayda otuz lr.unq dO§tUUr. Posta 
btrllğine gtnniyen yerlere ayda 
retml§ t>eşer kuruş sammedl.Ur. 

Abone kaydım tııtıdirea mektup 
" t.eıgral tıcret1D1 abone parası. 
nın posta nya ba.Dka Ue )'Ollaına 
Ocretlnl idare kendi llzertne alır. 
l'Orldyenlo bel poet.a -~ 

v AIU'ra abone JU.11111. 
Adree Oetigttrme tıcreu 2:1 ~ 

iLAN VOBl:'l'Ll:KI 
nc:aret wı.nıannm aanu.m • • 

tın eonc:ıa..n lt1barelı ua.n eaytaıa 
rmda 40, lç sayfalarda tlO ınuuo 
ClördllDCO sayfada ı ; UUncı •e 
Uçünctıde :ı; blrlnc:lde &; ııquıı 
yam kesmece o llradlr. 

Büyük; Cok deVam.b llU,e11 
tenklJ l1Aıı verenJere ayn ayn in· 
dlrmeler yapıur. ResmJ t1&ıııanıı 
ııant1m satın 60 kllnl§tur. 

l'leari Mablyet:k 'Hımyaa 
&üçök llAıdaı 

Blı defa tO; Ud cıeıuı cıo, Ot 
detaaJ 60. dört defam 7& n mı 
defUJ ı60 w ruetur. 

Y eşilay T oplanmaaı 
YeoDay Gen~·llk Şubclıl Umumi Kt.· 

tlpli.ğlndea: 

BAHTIY.A~LAR· 
• • • 

ULKESINE 
Gôrünüu 1 

şubemize mUnıcaat etmeleri ilı'l.n olwıur. 

inhisarlar 

mm ___ I _____ ........... 

V A K 1 T matbaası 
·JeP Kitap kısmı,11 qenı 
1
, 

lanziın edip açmıŞ ı 
Kitap, mecmua, gazete bA~, r 
Tab;ler n ft rn• n:R ,t: ..,. .:;.: : "ı ..... : ahf· ... .................... .. 

Sa!ıibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

/(11 ı 
Basıldığı yer: l' .4 ~ 

Refik Ahnıet Sf1 

BEŞiNCi TERTiP 
UÇ UNCU Ç E K i L I . Ş 

7 NlS~N 1941 
1krnmıye I Jkrnw•yu ' lkrami~c 

ndcdl mlktnrı tuta·ı 

8 20.0 :>0 150 ı•oo 

8 r..oou 10.00IJ 

10 2. 1100 2'J.000 

00 ı.ouo fı0.000 

120 r,oo uo.coo 
l ('i ll 200 80000 

3 00 
IOtı su.000 

:iOO 60 
ı ... ooo 

:4000 
10 80.1)()() 

60.000 
4 

2 111.000 

IH 2 Tedl.'lli 34.000 
mllkAıatı 

6-1.828 •~ıı,520 

!kinci dm-Teye rUz.gıin do. Iehle. 
rine alarak 1-0 galip bir vaziyet
t.e ba ;lıyan İstanbulsporlular be • 
sirıcl dakikada Kadirin se-kerek 
Gençler müdafii Ahmedc çarpan 
ve kalecinin kontrjiyeye düşmesi. 
le kazand.Iklan ikinci golden son· 
ra. büsbütün hızlandılar. Bu arada 
bir Gençler hilcumunda İstanbul • 
spor kalesi yakmmda olan blr fri
kikten Keşfi Ge~lere birinci gol· 
terini kazandırdı. Bu gol, 1stanbul
sporlulan daha canlandırdı. Ve 
dcmal Gençler sa.hasına yerleşe • 
rek kati bir hii.kimiyet kurdular. 
15 dakikalık kIS:ı bir zaman için. 
de Tarık, :Mükerrem ve yine MU
keITcmin şütlerilc üç gol daha çr 
kardılar. Maçın sonlarına doğru 
Gençler de penaltıdan KC'Sfinin a
yağile ikinci gollerini dl' çıkardı 
lar ve müsabaka bu şekilde 5-2 
lstanbtılsporun galiblyetilc sonu 

Konser ve Temsilli, aylık umu mi 
t\çUncU toplantımız, 12.4.19U Cumar
tesi gücU saat 14 te Eminönü Halkc. 
vlnde yapılacaktır. Muh terem Azamı• 

zm davetiyelerini her gün saat H ile 
17,30 arasında, Sirkeci: Şahlnpaga 

Oteli sırasında 61 No.lı Cemiyet bina· 

Yarını Btlct Tam Bllet 

~ 

c>rdi. • 
BJ<~ŞiKTA 
DDIİRSPOR 

g 

1 
GUnün ikinci karşılaşması Be. 

sikt:aş - Eskişehir Demirspor ta • 
knnlan arasında idi. Hakem A. A
kının idaresinde oynanan bu mü· 
sabakaya talmnlar a ağıdaki kad. 
ı ol arla çıktılar: 
B~IJ{TAŞ: 
Mehmet Ali • Yavuz, Feyzi -

Memduh, Halıl, Rifat - Sabri, Hak· 
kı, Şaıkır, Şeref, Şükrü. 

DF..MIRSPOR. 
Abdülkadir • Mennan, Nuri • 

Me-hmet Ali, l!"ahri, Ce.18.1 Hakkı, 
İsmail, 1skender, Zeynel, Murat. 

Demiraporla lstanbul şarnpiyo • 
nn arasmda yaptlan bu müsabaka
' m büyük farkla Beşikta lehine 
neücdeoeeE".ği tahmin ediliyordu 

smdn-:ı almaıartnı dilerim. 

lı;tanbul lklncl k ra Memurluğundan : 

Mukı:ddcına Bebek Kilise eıyövm 

tnşlra.h sokağında 39 numarada m u
ltlm iken elyövm ikametgtwr :meçhul 
Tuba Ga.farot veresesinden Cemil vo 
All'ye; 
RU~tOnUn temllklndcn Aziz Torcre 

olan borcunuzdan dolayı mutasarrıf 
olduğur:uz Bebek Kilise, Dere ve ma· 
hallen lll§h'Bh ve Bebek Deresi sokak· 
larında esitl 2 - 29, yeni 2/39 m a. 
hallen ~9/4, 4./1, 4/2 numaratajlı iki 
ev hakkında Masure tatlı suya vazı
yet ya.pıımış ve ehlivukuf tarafından 
(17521<) onycdibin beş yUz yirmi sekiz 
lira l:ıymet takdir edilmiştir. 

Bu husus tebliği muktazt ihbann 
ikıı.mr.tgl\hınızm meçhullyeti hasebi· 
le mercice: Onbcş gün müddetle ili\.· 
nen tcb.lğinc karar \'erilmiş olmak.la 
bu mUddcl içinde ubıt varakasrnı 
tt'.'tkikle bir diyeceğiniz varsa usum 
dalreirin de 88/3977 numara ihbarı 
tebliğ makamına ka.lm olmak Uze~ 
ilin Oll\rl\11', ~35j 

% 

Li ra Lirn 


