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Ya hücum eden 

Alman kıtalarına 
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J verdirdı 
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Harp, bütün şiddeti ile Bal kanlara da geçti. Alman orduları dün sabah
tan itibaren bir taraftan Yugoslavya, diğer tara itan Yunanistan üz.erine 
yürüdü. Verdiğimiz. haritada, Yugoslav, Yunan hudutlarını göryorsunuz. 

1 seıanik ~Alman hükOmetinin ' 
1 Yugoslavya hakkındaki 
f resmi deklarasyonu 

Alman tayyareleri 
tarafından 

Bombardıman 
edildi 

(Ya;:ısı 4 iincüde) 

i 
1 
1 
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Ege denizi ve 
şarki Akdeniz 

Almanya tarafından 
tehlikeli mıntaka 

ilan edildi 

Yugoslavya 
Harbin başlangıcından

beri lngiltere ~ ıe 
beraberdi 

Almanya 
Yeni hükômeti 

suikastçılıkla itham 
ediyor 

(Yazısı 4 ılncüdc) 

TUrk kara ADiSABABA 

Yunan BaŞVekili Kori::ı..' 

Yunan 
Başvekili 

İngiliz ordusu 
5U18 f I tarafından Harp ila n edileceğini 

Zaptedildi ~~~~eh~m;~~~;: Bitaraf seyrifeaaine 
inhisar edecektir 

Bcrlin, 6 (A.A.) - D·N·B.: 
Resmen bildirildiğine göre Yll

nam~tanda cerc:yan c<lcn askeri 
harekat dolayı iyle ı.arki Akdeniz 
havza::-ında \ C Ege denizinde hare. 
kata ıntizar edilmesi Iazundır. 
Şimdı harekfıt mmtakası olan ~u 
bölgede cereyan eden hareket tıea 

Libyada bele edeceğiz 
Cevabını verdi 

ılerliyen Alman 
kuvvetleri tevkif edildi 

K,,1,;,.t' 6 ( A.A.) - İngiliz ve 
lmparato'r uk ku~·vet'eri ileri. cü 
zütarrı larının Adıc:ababaya gır -
nıis olduğu resmen bildit ilmck-
t .dir .• 

.A tına, 5 (A . A.) - Atina n. 
jaıısı bildiriyor: 

Bu sabah saat 5.30 da Almanyıı. 
nın Atına sefiri. başv~· 11 Koriııi· 
sin ikamctgahma gderek, nyni sa
atte Berlind~ki Yunan elçisine 
bir nota verildiğini ve bu nota ile 
lngiliz kıtalal'lnin Yunanistana 

Sovyet 
Yugoslav 
Arasında bir ademi 

tecavüz paktı 
imzalandı 

Taraflardan b)rl 
tecavlze ujrarsa 

ilfer taraf dostıata 
mabalaza eıecea 
Loııdra, 6 (A.A.) - Moskova rad· 

~osu son g1lnlerdc cereyan eden mU· 
ımkcrelcr netlc"slnde diln Moskovada 
bir Sovyct • Yugoslav muahedesi im• 
za edildiğini bildlrml.şUr. "Muahede 
Sovyetlcr Dirliği hUkCımctl namına 

Sovyct harıclyc komJscıi Molotof, Yu· 
goııl.ıvyn namına da Yugoslavynnın 

Mo:J°kova elçisi Gabrilovlç ile albay 
Bozlıen, lllbay Simlç ve albay Dm· 
gusa\'iç Uırn...ınclan lmz..'l edllml~Ur. 

! Jonclra, 6 ( A.A.) - Moskova 
radyosu bu sabahki hususi neş· 
riyatında, Sovyet Rusyanın Yu. 
goslavya ile dostluk ve ademı te
~vüz misakı imuıJadığını bil. 
clirmiştir. 
Misakın esaslan şunlardır: 
Madde 1 - İki akit taraf ·• 

ribirlcri alevhinde er türlü tc 
cavü1.dcn c;eİdneceği ve biri., .• : 
lerınin istiklfiline. hükümranl.k 
hahlarınn, arazi hi.itiinlüğüne 
hürmet etmeği ta~hht"+ Pde.r. 

r.. ıadde 2 - Akit taıaflarda"l 
biri, Ü!::Üncü bir devletin tecav1i. 
züne maruz kalır .... .ı diğer akit ta· 
rnf dostane siyasetini muhafr.za 
etrneği taahhüt eder. 

(Devamı Scı. 4 sii. 5 ele) 

ri de:ıiz nakliyatını tehlikeye sok 
muştur. Bu mıntakalara gidecek 
vapurların. marn vcsair harp _va. 
sıtalan ile imha edilmek tenlıke. 
sine rr.a.ruzdurlar. Alman hükfı· 
meti. 4 Şubat 19-11 tarihinde ltal-
yan lıüktımcti tarafından ta~dit 
ve tm·in edilen hattın !'arkına ı a. 
bet eden mıntakayı seyric;efain 
için tehlikeli mıntaka ilan etmi~
t ir· Bu mıntaka Ege denizi de da
hil olduğu halde T ürk sahiline ya
ni Türkiye kara ~ularına kadar 
bütün şarki .\kd(•nizi iht iva et.. 
mektedir. Cereyan etmekte ol~ 
harekfıt dolavı ivle bitaraf seyn. 
scfain, Türk- kara sularına inhi. 
sar ('{!ecektir. 

Kahire, 6 ( A.A.) - İngiliz 
Devam ı Sa. lı sil. 6 da) Devamı Sa. 4 sü. 6 da) Brest 

Oüı.kü Milli küme maçlarında 1~~~!~d!:y,~d~::iie 

Alman hükumeti, y u k a r d a 
tayin edilen harekfıt mınt.akasın
da seyriscfaini tanzim etmek hak. 
kını muhafaza eder. -
ıa,·ya \ e l ·unanlstana ka~ı harp 
ili n etme'klc arlık lngU«.•reyt is
tila plinmdan vaz~e~mlş olduiunu 
da fiile n gfü•tenniş oluyor. tngil
t~reye karşı yapahlldlklerl fiCY 
t'lmıllld hal'fo sndcce dt'!nizaltr 
harbinden ibar<'ttlr. }'akat Hltle· 
rln Brifanya. adasını bırakıp da 
Balkanlarda 1ngtlt~reyl mailiıp 
etmeye gelmesi barp siyasetinde 
akıl ,.c mantığın ınasmdaıı buka 
·Wr..lfi~ .. & 

islanbulspor Demirsporu 1 - O, Beşik- Bombardıman edildi 
taş Gençlerbirliğini 3 - 2 yendiler A ı;;;a n 

kruvazörleri 
Tam isabetle 
yaralandılar 

l..oııdra, ti (A.A.) - Havı nc1.arc• 
Unln D(ŞrctUği tcblığc göre <lUn g .. cu 
Brcst limanınd Alman nıuharcb0 

kruvazörl<'rl Schamhorst ve Gncis~
n:ı u'yıı karıP yapılan hava hllcuruu ~s

nnsınd:ı. tayyarcl<'rimlz bu gibi ncdef· 
lcr şimdiye kadar ntılmıyan c:n bU• 
yUk c,:npt.n bombalan kullanmıl'llardır. 
Akına kuwdll bir hava filosu iştirO.k 
etm~ ve h<ır ne kadar bUcumun ağır. 
ltk merkezlnl bir Alman muharebe 
knıvazörllnUn hulunduğu havuzla di · 
ğer bir Alman muharebe kruvazörU· 

1)eva11 f ~a. ~ f; . .. r ••• ) 

.. AliiiiiiiYa 
Dün sabah saat 1 

5,30 da 

:VUNANiSTAN V 
~YUGOSLA VV AY 

1 

Harp ilin 
etti 

Alman ta)'yare 
filo lan 

Belgradı 
bon1baladı 
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italya da 
Bütün kuvvetleriyle 

Yugoslav 
Orduları üzerine 

harekete geçeceğini 
resmen bildirdi 

Alman - İngiliz 
kuvvetleri 

temasa geldi 

Mitler 
Balkanlarda karıılq
mayı arzu etmediği 

biriajyle karşılaşacaktır 

lfarp llbı 
Zaten bekleniyordu 

J..ondra, 6 (A.A. ) - tngWa cla
hili>c nazm Morrison, Almanya 
nın Yugoslnvyaya hnrp illnı Jıü. 
kında fıkırlerini şöyle ifade etıq)t
tir : 

Olan §"Y bekleniyordu. Ba Ul 
cak b"l" z:ıman meselesiydi. 
Moı rbon, Yu"'oslavya ne S«w 

~etler Birliği arasındaki ademi 
tecavUz ıı:ıktını çok ivi k&r'fllalmt 
ve dC'mlŞtir kı: 
Eğer bu Sovyl'tler Birifiinln 

siyasetinde bir d1.inüm noktam ille 
yalnız A vruııa için değil fakat ay 
nı zamanda Sovyetler Birliği 1ç1ı1. 
de i~i bir ı;ey olacaktır. 

Morrison. Hitlerln Balkanlarda 
karşıluşnınsmı arzu etmediği ~ 
siyle karşılnş:ıcağındnn emin oldu.
ğunu bıldirmiştir. 

Yunan krah 
Milletine bir beyanınmıno 

neşretti 

''Mücadelemiz 
amansız dır .• ,, 
Düşman karşıamda 
boyun eğmiyeceiiz 
Atina, 6 ( A.A.) - Yunan Kr8 

lı Jorj, Elen Milletine hitabm 
n~rettiği bir beyannamede, Ya 
nanistanın zaferden emin 'Jldu 
ğunu bildirmis ve ezcümle de 
miştir ki : 

"Miic:Melemiz ağır, fakat a 
mansız olacaktır. Hiçbir düşman 
karşısında boyun eğmiy~ 
Hiçbir fedakarlıktan çekinm~ 
ceğiz. Biz, müttefiklerimiz, t1l • 
kenmez kaynaklara malik kud 
retli lng il tere ve Amerika ~ 
leşik devletleri ile yan: ... ~ bu 
~unuyon.ız vr- Y ... gosbvl a ile ele-

~ le edı~·oruz 
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HAFTA BAŞINDA 
Zevk 

l 
sahibi bir komşunuz 
aması hakktnda 

YAZAN: 

HiKMET MONIR 

D t NY ANI.ı~ şöyle bir gU
nlnde, işinizden çıkıp cvı

nizt> c.ıondiiğilnüz zaman, bir de 
ka.rırı•zla kavg.;ı. çrkarmağı, el· 
bette ıstemezsinı1- Çünkü buka. 
darır tahammill edilmez! A~ 
şam kadar. herhangi memuri · 
yet \ eya işte iseniz; çekmedi:; 
niz kalınamıştır... Kaf amz şi~
miş, davul gibi olmuştur. Sinir
lerinizi y~tıştıracak bir aperetif 
veya sırtUstU uzanıp, kendinizi 
dinliyecek bir sedir, yahut köşe 
arıyorsunuz ... 

Bu Q:ıadete erişmiş kimselerin 
bulunduğunu teı:ıııvvur edelin.: 
Eve döndüğu zaman kansı, ar· 
kad";Jl, her nesi ise. bir aklı ba· 
şmda malılQk kendisini güler 
'Uz.le l ı-şılıyor .•. Ne f~zla hop. 
palık edip ona lüzumsuz muhab
bet nümayişleri yapıyor; ne de 
~ .ığırbaşlılrk göstererek. ka· 
fası önUndP, itaatli fakat "kara 
ha.ber verP.cc~-rniş gıbi'' de, kuş
kulu, saçma t;ı.vırlar takrnar...k 
sizi sıkıntıdan sıkıntıya düşürü. 
yor ... 

Hayır... Gayet rahatsınız. O
danıza girdiniz. Soyunup dökUn· 
dünüz. Yıkanıp giyindiniz. "Mi
safir günü" nüz olmadığı için 
• aman bunu züpnelik saymayın. 
Misafirlerin vakitli vakitsiz r;er
rinden sakınmak üze?'E' mutlaka 
bir ''kabul gUnU'' seçmek ve , a· 
nu bütün t;.nıdıklarımza bildir
mek 18.zmıdir. - nıhı.:nuzda emtli
yet ! .. Uıkin şöy:e bir pencere· 
den, komşunun bahçesine doğru 
bakıyorsunuz... Aman allahım!.. 
O ne rll.kti§IUktUr! •. 

lstanbu1 evlerinin çoğu, biribi~ 
rine yaslanmI'§ olduğu için, ara
larında bahçe olanları, gerçekten 
azdr!'. Fakat l:Q.zılanrun, yalnız 
pe .. .cereden bakm~k suretile bir 
•'göz zevki" almağa elverişli rııüş 
ti' bahC'<'Si bulunur. O bahçe, 
si::ın eve ait dc;;ildlr ama, tı.bak 
gibi de, pencerE>nizin ha.kin iyeti 
alt·.,a serilmiştir. Güzelli~ çir. 
kin'iğini, temizliği kirliliı'{ini, ta· 
zelıği çoraklığı bahcenln haki
ki sahibi kadar sizi de alakadar 
eder. .. * * 

İ ŞTE böyle... Akşam eve 
döndün.Uz. Her şey yolLn

da. Fakat pencereden kafanızı 
d:tşa.rı çıkarmıyor musunuz? Yü
reğinize sı\ıntı yapışıyor. 

O kom.su bn.."'ıçcsinde neler yok 
yara"'bi ! Çöp tenekelerinden tu· 
tun uz d-", <>ski soba borular-na; \ 
fıçı cenberiıiden başlayınız da, 
ort., •ndan bel vermiş, sırtı Eö· 
kil' çinko banyo ter..ekesine va _ 
nncaya kadar her şey o bahçe.. 
ye bırak1·mıştır. Nerden ve ne 
mUna-ebe'le geldiği b<>lli otm: · 
yan bir ara1:ıa teker'eği, bir pa
p~ğan kafesi, pa~lı bir balrk s-
ka!'Uı bunlar arasındadır. Çi. 
~kler mi d·dini-ı:? .. Evet ... On"ar 
da yok değil .. Kabıhcthi haber 
vertmeyen çocuklara mahsus. 
h!ml kulplu oln.rak yapılmı:;, şu 
bir nevi yuvarlak kaplar vardır 
ya.. Onların iç:-erdnde! .. Her bir 
dalı bir baş!Ia istik~rtte, hatta 
o yuvarlk kap'!.ar içerainden fır · 
!ayıp çrkmak ister gibi, yukarı· 
lara doğru kendini atmağa ça. 
balıyan bir t--knn çiçeklere C:e 
te_adil! ed;lir. F.:.ı.kat bunlar, 
- kom§Unuz ty'...k de temiz bir h· 
san olmadığı halde - rn:dense sal. 
kım salkım tellere gerilen uzun 
paçalı donlann, dantelli san kom 
binezonlann, bi.iyiiK bir yol ke· 
çesi, posteki ve dizi dizi çorap 
yığın'armm gölgesi altmda bir 
tUrlil kendini bulamaz; memnu
niyetinden değilse de, şikftyetin· 
den olsun açılamaz. kızaramaz, 
feralılayamaz. 

salıveren harikulade bir marifet 
olur bu! .. Herl:es: "Bravo, der. 
Bu adam cidden ir.~e bir zevk 
sahibi imiş!. E.:ı.hçesini parka çe-
virdi. Manzara namına şu Ter. 
kos çeşmesinden ve çöp kamyo· 
nunun geçUkçe çökerttiği Arna-
vut kaldxrımından b ko. bir şey 
görmiyen evlerimizin ıç taraf na 
adeta cennetten bir pencere açtı. 
Ne güzel tarhlar v~pmış! Ne za
rif çiçekler yeti§tirmiş. Acaba 
birkaç çiçek fidanı da. bi2 versek 
de, bu emsalsiz nefaset çorbasm. 
da bizim de bir tutam tuzumuz 
bulunsa mı dersiniz!?" 

Evet, böylece, bahç'" merak.ı· 
st kom~unuzun pırıl pırıl zevkine 
karşı bir alaka, bir hizmet du -
yar; bu güzelliı";e bir.::.z daha renk 
ve zenginlik vermek için, vele-, 
birkaç tohum hediye etmek su· 
retile olsun, ona yardmıda bu. 
lunmak istersiniz. 

Sırası geldikçe ve her bakım. 
sız bahçeye rasladıkça, o büyük 
"zevk'' ve "'hayır" sahibi kom~u· 
nuzu h~tırlarsmız... Evet ona, 
''hayır sahibi'' de denebilir. La
kin hayır sahibinin çoğuna ya · 
pıldığı gibi, enayi gözile bakma. 
nın, ve üç gun sonra rakı içmek 
için herifin :.ahçcsine damlarıa· 
nın m8.nası yoktur değil mi: 

- Ah efendim, kaçtır bizimki
ne söylUyorum, şu komşumuz 
olan zat, ne kack.r titiz ve yUk· 1 
sek zevk snhibidir diye ... Bah~e- J 
nize bakmakla tadına doyamı · 
yoruz... Nihayet dayanamadnn. 
Bir miktar anzavurtl.ı, nevale 
tedarik ederek şurncıktR afiyet
le içiverelim dedim. f tifat buyu
rursunuz inşallah ••• 

Bu teklifiniz karşısında, adam 
cağızın bir defaya mahsn oL 
mak üzere, sizi içeriye ;Jrp Ik:ra· 
mıruza da iltifat r;östertY.!eğine 
şüphe yoktur. Fakat tekrarlandı 
mı, bu hal onun ahHikını boz
mak demek olacağından, birkaç 
gün sonra bahçesini, pacıh g:: 
ğüınler. fıçı çenberleri, bel ver
miş banyo tenekelerile doldure.ı 1 
yeridir ... Ka.'hahatini haber vere· 
miyen ÇO<'uklara mahsus yuvar
lak kaplar da dahi! olmak üzere, 
çöp tenekeleri, iğri bacaklı .;an· 
dalyeier, p::.çavra, k~t ve kon. 
serve kutulan; hatta kışlık biı 
yığın maden kömürü ile, ha.hc:e· 
sinde, tecavüzlinüzc karşı bir 
barikad kurmağa elbette hak ka.. 
za.nmış olur. 
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Ka~mmda Jnce endamı ve levend 
kameti ile kendisini ayakta dinle • 
yen o muhteşem kız, bUtUn bu mu· 
!Abazatı kısa, sert birer kelime ile 
çUrUtUyordu. Girizan, genç teyze
si, ruşanlıydı. Nişanlısını seviyor
du. Kendi delfı.let etse bile şUphe. 
siz Takdirle görUşmcğe muvafakat 
et.mlyocekti. Bundan başka, o, bir 
iki yaş farkla olsa da, teyzesiydi. 
Ona nn.sıl böyle bir teklifte bulu -
nahilirdı ?. Elhasıl bu mUmkUn dr. 
ğildi. 

Fakat Takdırin hedefi Glriz.an 
değil, o bülend ve mUstesna kızdı. 
Mükalcır.E'yi açmak ve ilk ihtiraz· 
larmı gidermek ıçın Girizandan 
b:ı{ilnmıştı ve tiimdi, onun bir baş· 
kasına merbut bulunduğunu öğ -
renmekle bahtiyar, biraz daha so
kularak: "O halde" demişti. ''Siz? 
Siz de nişanlı değilsiniz ya? .. " 

- Hayır, nişanlı değilim ve da· 
ha çok nman böyle kalacağım 
Ben tahsilini ikmale çalqıan bir kı. 
zrnı; as1l maksadınızı ı:imdi anlr 
yorum; siz, kimlnle ve ne suretle 
olursa olsun bir eğlence vesilesi 
bulmak istiyorsunuz. Fakat yanıl· 
dığmızı SÖ) lcmek için bann müsa
ade ediniz. 

Sonra, gnzinoyu ve etraftan 
geçenleri göstererek HA.ve etmlııtı: 

• * "" - Burada s"ziule dah:ı ziyade 

H ALBUKl .böyle dört beş e· konuşamanı; rica ederim beni yııl
vm, birden baktığı bir t ek nız b1rakınız. Bu, ilk ve sondur! 

bahçenin sahibi için, ne büyük Takdir, ibareleri gittikçe kumla. 
bir insanlık yapmak ve şöhret rr..'t, ve . mütcm'.ldiyen harareti. nr-

k _ ,_ :-1.ıt-ı d S Ih tan se.sıle anlatıyor; bUtUn ıkna 
azanına.ıı. uuAtuııaıı var ır. u .. , · 5 1 • • t · · k 1 

d "nd ''M ll tl ,.. __ . t "" ı ewcı s zer nın ""ırsız n rnnsm-
evrı e 1 e er ~uıye 1 n- ı dan miltevellit infialile : "İlk ve 

de, taarruza. karşı bır nutuk sa sondur! " cUmleslni tekrar edi· 
vurma1~ ve harp 7.am~ında, bir yordu. Nihayet ndi bir şahıs gibi 
mem!C'ke e vpn; bir yardım veya tehditkarone ~eddedilm!~i. De-
himaye ulunma..ı: gi - dim ki : 
bi, herk ,_. heyecanlara - Zavallr Ado11lcı. ' Hı:>n ı-irrkli 

B~rfin, 6 (A. A.) - Hltler ce .. 
nup cephesi askerlerine aşnğ. a.kl 
gUnlük emri göncierm'ştlr: 

"Cenubu şarki cephesi ask rle.. 
ri, 

Kendi hesabma başkalarını har .. 
bettirmek prenl!iplerlne eadık ka· 
lan lnglllzler, yenı bir mücadele. 
de Almanyayı nihai olarak orta .. 
dan kaldırmak niretivle ı 939 da 
harbe başlamak ve Almnn kuv. 
vetlerini kabil ol:luğu takdirde im
ha etmek için Polonyayı intihap 
etrı!şti. 

Şark cephesindeki Alman askeri 
b!rkaç halta içinde harp milsobl:ılb.. 

terinin bu aletini mağlOp ederek or. 
tada:ı kaldırmışlardır. 

9 nl.'!an 19.fO da lnglltere AJmanya. 
nın şimal cenahına yeni bir hamlb 
yapar~ maksadına varmağn blr kefil 
daha te§ebbüs etmiştir. Unutulmaz 
aava,,ı ınUteaklp Alman askerleri ge. 
ıe b'rkaı; hafta içinde Norveç muha
rebesinde bu hUcumu da pUakilrtmüş. 
terdir. 

DUnyanm lmk!n dahilinde görmedi.. 
ği şey tahakkuk etm~ ve Alman kuv. 
vetlerı Klrkencs gibi u:ı:ak bir mınta.. 
kııycı kadar şimal cephemizi himaye 
etınl'jlerdlr. Gene blrka bnfta sonra 
Çörç!.J 1ngi'terenln, Fransanm ve Ho.. 
land.ının müttefiki olan Belçlkadan 
geçerek Rurdan cephcyı yarmak :ı:a. 

manınm geldlcilnl zannetmlgtlr. 
O anda da garp cephesi a.skcrlerl 

lçln tarihi ~uı.t çalmıştır Aakerl ta_ 
rlhin en şerenııerlnd"n olan muhare
beler esnasında garp ordulan kllplte. 
:ısuen evvelfl mıığlQp sonra da imha 
etmt§lerdlr. Bu muharebe de 4~ günde 
ehlmlze bltınl§Ur. 
Bunurı üzerine Çörçll, tnglllz lmpa-

.. torluk kuvvetlerini şlmalt Afrlkada 
mütto!lklerimlzln Uzerıne toplamııtır. 
Alman ve ltRlyan kuwt:Uerinln l§blr .. 
ilgi sayesinde tehlike burada da ber. 
tara! edllmlgtir. İngillZ harp teşkllA. 
tmm yeni hedefi harbin tJa:mdanberl 
tasa .. ·vur edHen bir plAnm tatbikinden 
ibarettir. Bu pllnm tatbtkiııln şlmd1• 

ye kadar gecikmesine sebeb muazzam 
Almıuı muza!lerlyeUerlnin tevaıl et.. 
mca!dlr. 

Geçen umumt harpte Sellnlk'c tn.. 
glllz kuvveUerl ihraç edildiğini hatır .. 
ıı~·ara:{ bllAhıra 1ngillz emellerine h•t
ınet ettirmek üzere evve!A garantile. 
rint vererek Yunaniııtanı kandımue

lardrr. Avrupanın cenubu prklslne 
ihraç edi ecek 1nglilz kuvvetıerlntn 

Almanyaya ka!'§ı bir tehdit tegkll e· 
deceıınt aöy'lemekten geri durmadım. 
Maaleııet bu lhtarlarım bop çıktl. 

Yorulmıyan blr sabırla Yugoslav dev· 
let adamlarını, bu mmtakada sulhun 
tesl.el ile alAkadar milletler arumda 
e.ı.mlml bir lgblrllği yapdmaaı IUzu.. 
muna lknaa çalıgtım. Yugoslavyadan 
mantığın lcabetttrdiği preruılplere gfı. 

re teşkllAUandmlml§ bir Avrupanın 
kurulmasına lgtir&.kten bqka hiçbir 
!!CY istcmckE!.zin mezkQr memleketin 
Uçll\ pakta UUhakı suretiyle böyle bir 
tegrllti mesnlnln csaslanru ihdasa nl· 
hayct muvaffak olmuşken, 1914 te u· 
mur .. [ harbi çıkaran aynı cinayet un .. 
aurlan Belgradd.a iktıdan ele geçı.r

ml~lerdlr. Tıpkı Polonyıı.Ja olduğu gt· 
bi a~llk insanların vahşt tiyncUert 
Almanyayu karşı seferber edllml§tlr. 
Bu ahval ve şerait dahilinde Yugoıı· ----

yollarda uçar gibi koştuktan sonra 
haşını b"r du .. al"n çarpmışsın. Tes
hiri ga)rrika.bll bir kadm yoktur 
d")cn gönüller fatihinin, uzun boy
lu f smer kızn karşı hUcumdan \'UZ

g~çliğıne emin olabilir miyim? •. 
Takdir, derin gözlerinde m eyus 

bir ibtisam ile: 
- Şüphesiz, dedi, bu kadar Ve

nU.slerin arkasından bir (.Miner
'lre) nin çıkması pek ta.biiclir. Af;k 
yolunda UzUlmek, mutadım olına
dığmı bilirsin. Hisal gibi hulya 
içinde ya.şamayı h 'ç sevmem. 

Gecenin ıs3ızlığl çökınilş bir ye
re oturduk. Zarif ç.ım dallarının 

arn.sından mehtap silzUlilyordu. Bir 
nur ve ziya yağmuruna tutulmuş 
gibi idik. Burada arkadaşım ikin
ci bir sırrını bana tevdi et.ti. Ken
di nefsln:len bile kıskandığı bu 
sım b:ına açarken, okşanan guru
ru çehresinde m~tehzl hatlar de
rinleştiriyor; hikayenin bazı yer
lerinde izzeti nefsinden kopan kah
kahaları zaptedemiyordu. 

Adanın kadınlan ve sevda\i men 
kıbelenle hiç bir al8.kam yoktu: 
ben uzletgahımda dUşilnen te ler 
ve daima mUterennim sahi' rle 
ye.lnızdun. Fakat c'smlm ve ruhum 
zanıret ve mesuliyetııiz dlnknir
ken yuvamı yapan arkad~lnrımın 
hisleri, yeis ve Umitlerile meşgul 
olmak, onlara karşı vicdan bor
cumdu, Sonra, yıllardanbeıri kal
bini r-:kamlar ve dUsturlnr mcza.-

Hit:erln 
Balkanlardaki aekerle· 

rİne emriyevmiai 
--o--

Yunan 
toprak!arına 
Cercy n edecek harp 
Yunan milletine kar§ı 

d ~ ·ı . ' egı mış •.•• 
lavy<ıdakl Alman koloni.sini derhal gr. 
rl çal?Jrmağa mecbur oldum. Zira At
:ı:rı0n setareUn!Iı aıvn ve a.skert Aza.ııı 

ıle kontolosluklanmıı: memurlarına 

fena muamele edilml~. mUmeasillikie 
rlmlz ve Alman mektepleri tıpkı Po 
lonyada olduğu gibi tahrip edllmlı. 

Alınan ekalllyetlne mC'nsup aayıeız 

kimseler tehcir edllmlg, zulma uğra. 
mı§ veya öldUrülnıUştür. 

BUtUn bunıaro. şimdi de esasen b&.f· 
t.lılarJanberl Siz lce ihUyo.Uıırın1 siltlb 
allına alan Yugos'avyanm umumi se· 
t~rberl!ğı inzimam etmektedir. lştc 
sıkı ve dostane mUnasebetler vazlye· 
Unl tesiıı !çln sekiz yıl hudutsuz bir 
ııabırla y&ptıgım gayl"C!tln mukabelesi 
budur. Buna binaen, lıpkı umumi 
harpte olduğU gibi, bir taraftan Ing!. 
llz fırlte•arı Yunanlstana çıkarken. 

Cırbiııtanda da yıne tıpkı umumi 
harpte uıduğu gibi Alm::.nya ve müt
le!iklerıne karşı yeni bir auika:t tev· 
lld edebllEcek kadar zaman mevcut 
olduğU :ı:ar.nedllmC'ktedlr. 

DoğU • cenup aııkerıerı. 
Saatiniz bu surcUc ça.tmııtır. Bir 

yıl evvel arkada§larlll1%UJ Norveçte 
ve bauda yaptıkları gibi sız de Avrı.ı.. 

pan:n doğU cenubundakl Alman men• 
taaUs.rmı hlmayeniz altına aıacakı.ı· 

ı·z.. J 91 • sonbaharında tılmdi alz1n 
müca<:lcle edeceğiniz ayni MI.gede mu· 
:ı:affer bir surette muharebe ede.n A '• 
nıan a11kerinden daha az cesur olını
yacakaınız, DU~manın tnmııl bir ıe· 
kilde davranacağı yerde maant hare· 
keL edeceksiniz. Onun kcndlalne mal'.
su11 zorbalığı göstereceği yerde ken· 
dıs!nl şlddcUc kıracakstnız. 

Yunan topraklarında cereyan ede· 
cek mul'-arebo Yunan mllletlne kal"f1 
tevcih edilen bir muharebe değildir. 

Yuvartanacaklardır. Şl~attn en uzak 
.a ve kaı laruıda ı.nııuzteri magıcıp ttaavo ciazal 

cdebl!ece~inı lobat eaeıı Almazı askc. •l .. ______ _._.-

ri tcaplarm zaruri kıldıgı bu anda da 
cenup aıcaklaruıda wzıfeslni o kadar 
!yt lta edecekUr. Hepimizin bu müca• 
delede takip ettl#f yeglne ıaye mille· 
Umlze hUrrlyet ve Almanlara laUkbal 
ve yapına imkflnları temln etmek 
Ur. 

Aslcu, bOtlln Alınanların dUşllncc

aı, •vgfaj ve temeıuıUerl yine alz!D• 
ledlr. 

Alman milleline 
beyanname 

Balkanlarda 
Son İngiliz askeri 
çıkmadan silah 
bırakılmıyacak 

&rwı, 6 (.\.A.) - D.N.B.: 
HIUer. Alman aıllleUııc bir beyan. 

naıne t.cşretmlşUr: 

İDglltcre, harbin bldayetindcnberi. 
Bnıkanları bir harp sahne.si yapn ak 
1r;ln gc.yr ·t ~r sarfından fariğ olma 
mışur. Filhakika, lnglliz <1ipıomaaısı. 
•mıuml harpte olduğu gll-ı bir go 
ranU 1.t'kıltl Ue evvell Ywıanlsta.Dı 

kendisin.: ıcazaıımağa ve bilAJıara katı 
surette kendi bodbln emelleri için au
ilaUma e aıuvo.t.ak olm• otur Bugüıı 

n~redllen veaikalar, L'.ıgtılz mentaat. 
len !çln bll§ka .ı:.ı lleUerı çarpl§tırmak 

ve oldUrtmek ~uausundak1 ananevi 
lngUız uauıUnUn anlanmaamı müın 
klln kılmaktadır. 

Bu lngıliz usu!U Ue te:ııad hallnd 
beıı daımı; aşağıdaki iki nokta Uzerln 
de ısrar ettim: 

Alman mlıleUnin Yunan millet .ot 
ka~ı h!ı; blı haamane huıslyatı mev· 
cut değildir. Fakat, umumi harpte oı. 
duğu gibi, zamanı gelince Yunanıstaıı 
Qasündeıı Almanyanm hayat sahasına 
bir dc.rbe indirmek için bir kuvvetin 
Yunan arazisinde yerıeomeaine hlçbh 
zaman mUsamal:ıa etmiyecekUr. 

tesl.ıı1 \"triyorw:: 

Yugc.ı6lavya ve yun&Jl ııD' 
~ A.Unan.}'l.Dtn uıarruı 'I 
la.rdır. ArnavuUuktaı' 

t!alcııran ltaıyadan &Oıır9 
uUyr.lk orıagı cuı ınuııa~..,, 
Balkanl&ra geLlrınıl oıu,-• 

Bu kar bu aabslı fLl 
tuıd&D Berllnde ecnebi 
yapuan beyanaUa ani 

HIUer de Alm&D muıedll' 
bir beyanname neıre~ 
BalkarıUıra yayııması rıı 
giltereye yilkletınekte<Jil'· dl 
\"ugoslavyanın mesuureıi 
reye uymaktır. HaıbıUt1 dJ) 
A.roa\•uuuıu.a haıp tıafl& 
lngiltcreı:ıw yardımını 1 
ancak b&va kuvvetleri ,. 
oekltnde ttcell! etınl§~ 
Balkanlara barbl geı.1 bili'· 
gu oıayca ortaya ç~ 

Bu taamızlar bir aurP'* 
memtıtır. ÇUnkü bu~ 
barda.o beri beklenıyord .ı'JI 
yapua:ı bava ıaarruztaı1 
tan sonra Almanya §&rllta 
kc.rar \"erml§Ur. 

Eğer bva ıaarruzı.tl 111 

saydı buna belki ıuzuıss 
Aiman) a prka dogru _ .. ıtl 
setlnl takip ederken ~ 
Uzortnden yUrUmekte ıd 

ml§tlr. Dikkate ıayıktJJ'el 
ruultlD birkaç saat eV'I 
Sovyeuuıe Yugos av~ 
aaldt.-mulık paktı 
Sovyctler bu aureUe 
1Btlkllılıne aJAk&BJZ 
gosterınlgUr. 

~skova radyosu bU 
lerkm deml~Ur ki: 

Bu muharebe ancak bir aenc evvel lnglllzlcrl. §imal cenahımızdan sU 
Avrupanın en uuk §imal bölgesinde pUrdük. Cenupta da bv:, le blr tehdide 
yaptığı gibi §imdi de Avrupanm en müsamaha etmemete azmeyleml§ bU·· 
uzak et:nup bölgesinde sllA.hlanmızm lunuyoruz 
taHlnl dcğ15tlrmege teıebblls eden u· Y~ı Sı~ hUkOometl, umuır-t IK!fer. 
mumt alışmana kar§ıdrr. :Su rnmta. berllk !!An etmıetır. HUkllmet. ı>u ted 
kada bunun için Yunanlstandaki son t biri, daha birçok gün ewel gizlice al
tnglllz de Yunanlatanda DUnkerk Akı· ı mıı olduğunu IUraf eyıemııur. Bu au· 
betine kavu§uncıya kadar miltteı;ı· retle, Sırp bllkQmetJ, Almanya Ue 
mlzle mQştcreken harbedcceğiz. a · IUlh münasebetleri yerıne mUı;ell&.lı 
kat bu clhan§ümul dllşma:ıa yardım kuvvet ikame edeceğini andıgm.ı göa 
«ıd •cek Yunanlılar da onunla birlikte termlgtlr. Jt"akat sllAh altına çagtrdı. 

"Yugosıavyıınm kat11'atf'! 
kaçınmak \O lsUklt.lln~, 
mektir. Her 1k1 ııu1<0 
mutııbakaL olduğU ııatdC 
yoau Alman kıtaıarıııın rl 
ve ":iu"lruılstaııa gtrınel• ti'"' 
emir verildiğini blldlrııtlf 

R.ıdyo ~lkerl son c~ 
ıerlnı teker teker okU~ ııJ= 

Bulgar radyoau da ~ 

Ne memeli? 
Gazetelerimizden birinde kosko

ca harflerle yapılmq bir başlık bir 
(peyderpey) kelimesi. •• 

Bu genç kalem sahiplerin~ bu 
kelimeleli hatırlatan hangi ihti
yaç olab'lir? 

Arbk (peyderpey) dememeli, 
(birbiri ardınca) demeli. 

-
Y8Zlln: HAYDA' .ALPAGUT 

rma gömmii§, mantık ve muhake· 
me girivelerinde tahassüs kabiliye
tini öldUrmUş zannolunan Fik'rette 
his ve aşkı anhyan bir ufuk, bir 
muhatap görmeleri beni sevindi· 
riyordu. Bu sebeptendir ki Takdi
rin H"sal ha.kkmda söylediklerini 
gönUlden dinledim; nasırlanmış 
ruhumdan, yahut bir şekli ~imarl 
al:nış d"ma.ğrmdan mı? bilıniyo. 
rum, de:rin bir yerimde tee.cısür 
duydum. 

Hisal de Takdirden evvel, onu 
görmUş ve beğenmi§ değil, hatta 
sevıneğe başlamıştı. Sonra odiba
ne bır mekt:l;ıla hissiyatından onu 
haberdar etmeğe karar venn1§, ve 
zarfı, kUçUk bir Rum matmazelle 
göndermişti. İki gUn sonra ba.§ka 
bir zarf içinde mektubu kendisine 
iade edilmiş; yalnız bu talihstz sa
hifelerin bir köşesinde ,gayet fnce 
ve işlek bir hatla iki satır yazı ya
zılmıştı. Bunda mağrur kız diyor
du ki : "Bir refikam tarafmdan 
gönderlldiğine inanarak mektubu· 
nuzu açtrm; kimden geldiğini an
layınca, tamamen okumadan iade
ye karnr verdim. S:Z milteehhilsi
nlz; ben ise bk mektep talebesi· 
yim. O halde aramızda hiç bir mU
nasebet tecssUs edemez. değil mi 

fendim!,. 

Hisal, bu cümlelerin nihayetin
e! ki "d ~ıl mi efendim?,, sualini. 
bir ikinci mektuba davet tel!i.kki 

tı kuvvet. glmdi onu mabvedecektlr. 
Bıı sabah, Alman imparatorluğu, 

Bclgrad gıuupıarma ka~ ve lngULe
rcnln Balkanlarda Avrupa sulhuna 
yeniden hllcum atınağa Ç&llflı'1 kıı.a 

ıara kar§ı mücadeleye bafl&mlftıT. 

Alman ordusu, bu mmtakalard&. an. 
cak Beıgrad suikaatçılan hızbının kati 
surette meğlQp etmeden ve son lngf 
Uz kıtaat nm bu kl8Tllmd&n çılurıadan 
ııll!hmı bırakmıyacaktır. 

- Bulgarlar Balkan;::~ 
karşıauıda harp dı§ı "' ,ctlJI 
ha!ua edeceklerdir· )ıl 
dikçe döğll§mlyeceklerdi"· 

ıııı-' 
Macar radyosu ı.ae /. 

Unl tasvlpkAr ıı.aan 1'ıı1l ~ 
Bu taıı.rnız lngtıterede ~ 

dırmamı:Jtır. Londra of'9 .,,ıııı 
\erden sonra Yugosıav ti' -" 

çaımı§tır. Ruzvelt rad~1" '· 
takip etmektedir. ..._nıeı:ııı 
harp maızcmesl yardıııt 
teyit otmlı;Ur. ..ıt 

ııJIJr 

İtalyan radyoları sa~ ft'? d1 
yi sükQtle geçl§Umtlfle 

etm'ş; ilk mektubunun okuruna- sonraki negriyatıarmd& tJilılll"".# 
dan, hatta açılmadan iade ed ime· 1§ bırllğl yapacakıarııı~ı ~ 
11i ihtimaline kargı bir refikaaı ta· Bu c;ıate kadar geıeıı 
rafından gönderildiği lıi'"'ciifni uv- bcrlerl azdır. Ancak eti~ 
durmuş olduğunu samimt ltlznrlar- gamtanaakl 86 1 kuvır 
la bildirdikten sonra, bu gibi mU· b ti w mmtakaaından NI~ -"' 
nase e erden aldıgı tecrübelere garbi Trakyada ıcar . ~ıı 
mUsten'den. o mektubun tamamen dlsi ....-

Istnıma • Serez ve 
okunmadan iade edJldiğlne ademi taarruza geçmllllerdlr .J 
itimat göstermf§; mUteehhll olına- rtı'~ 
nın, bir bediai hilkati takdise mani Buniarm Belgrad ı11t11'• ~ 
te~ka edemlyeceğlnl eöylemln: nt- rckeUorı muhtemeldir· ~ 
hayet ondan, tamamile ·birib rlni plyado fırkası da Mac;;;:,~ 
fodak!rane seven iki arkadaş ra- oehrt bı:ıuıundan )'.'ug ~ • 
bıtal kalbiyesl istirham et.r:ıl;ti. nız otr.ıtşıerdlr . ..._vutt~ ,,,.. ı& 
Bu ik'ncl mektup zarfı açılmadan lavya hududundan da 1 ti~ .4 
geri geldi; blribirlni takip eden iki tümeni şımalden aırVS ,,,,,._. 
red, bir bllyük hakaret, HisaFn Zağrebe C:oğru ıaarrlJS ',r11 ,",ıl 
lzze~ ~efsine vurulmuı bir sill! ' mantarın büyük kuv~tl ~ · 
tesi~ı. yapmıştı, ve bu tesir hAla ettiklerine §Uphe yok~ 
baki ıdi. ebemmlyeUlai So!y& d r ~ 

O zaman HJ..\al. bir cebrf nıUla· Lstikametinde yapılan' 
1 ·fi"'. 

katın tahakkuk~ ilzermd:" çahşmn- He:JeJ Belgrad - Niş • ~ ~ 
ya ba.şlam?~Ll. \ e bır 21111. Hıtmıal tind d 1 roıunu eıd 
ki Takdlnr. gö,· lıtUğtlnden 'tıir kaç mc e e7k~) blilıilc'<tır 
giln evvel, onu yalııızctt bir yerde gosı:ı.vyayı ye 
otururker. ~cmı:i~ ve ı.efsine kar
tı beslediği kati itimattan mtite
veıut nihayet.siz bir cesaretle ya
nına koşmuştu. GUnlerdcnberl ha-
21rlanmış rakik ve ~alrane cümle
leri vardı ki tah8il görmU§ ince bir 
krzm bu sözlercdekl cazibeye tu· 
tulmıı.mıun mtirnkUn değildi. Fakat 
daha Uk neşide! ukını terennU~ 
ederken, yukarıdan kızın bir :refi
kası koeup gelıniş ve başba.şa mU
lakat.m devamına imkan kalma
mıştı. Kızın yalnız o!,.ıadığmı ve 
h!r aralık ref'kasmm muvakkaten 
ondan aynlıp §imdi yine geldiğini 
gören ve bu refikayı evveldenberl 
tanıyan Hlsal, sözUnU kesmemi§; 
öyle mahrem isHrhamlann bu ea. 
nıimf ı-l'lfika ynnmda da tekm:-m· 
da mııhzur bulunmadığını ima e:•· 
lemJşti. 

C Devamı t1an11) 

7.4.1941 ~ 
8.08 Ajıuuı 19•

80 ı'~ 
8.18 Hafif 

19
·" '""' 

program .(10 ~ 
8.45 Konu,ma 19 ffl"1,J 

12.SS Faıııl heyeti !O.J
5 ~ 

12.50 Ajıı.nı; ,,._r 
18.05 Pa!lı:l bryetl ı0·16 Wl'.,;i 
18.20 Karı:;ık ~.J 

sı.ııo ."..11ıt'~ progranı ,,., 
18.0S Jtndyo r.·u: 

:,ıı.S0 '1/ 18.40 tnct> 81\7 JC"".,. 
.... 4, 

hrYrtl tı 

l9.15 nnnjo ,e , .. ~· .ıM 
ı;lt a r ,...il" 
parçaları 



!Matbuat teknisyen- oörıp d8'1ndtlkç.o;

I ler. birliğinin . ı Yeraltı 
sen~~ık kongresı şehirleri 
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50 para ihtikar yapan bakkal 
cezalandırıldı 

DUn cilrn1ilmeşhul nobctçisi olan :,almış, ı:.,:;o par nl.ıcakl<l':n 15 ku. 
aaliye ceza mahkemesi, 250 grnm nı.ş nlınıRtır. 
peynir Ozcrindo ihtiklı.r ynparak W Bu nnd blrk polı .n<'muru 
pam fazla alan bir bakkalı Milli Ko dU tk..ına g\?lmi.~ler " vnzly, ti ~ 
runma kanununa göre cez:ılandırınJ§· ı ıcL. l.ıakkalı ctırmtlmc,;but halinde y:ı.• 
tır. kalayıp adliyeye teslim et~erdır. 

Bu. ~uıuınalmıcttu, Kapsapmda I Mahkeme. duruşma aonunda bakka
bakk~ılık y:a.pan Ahmet admda blrlsl• Jın suçunu sabit görmll.ş ve 25 lira a
dlr. Ahmet CUmartesi gllnll akşamt 

1 
ğır para CC'zasl ile bir hafta da dUk· 

:ı::,.u:: ~e:nı~ansaıı::d;Az: j ~!:1mm kapatılmaBma karar ve~· 
gelen peynirden 60 kuru§a 250 ı;-rnm 

Bir şoför metresinin yüzünü parçaladı 
Ewelki gece, Beyoğlunda, lsUkJal 

caddcainde bir ynralama vakaııı ol· 
muş, bir şoför metresinin yUzUnU ke· 
serek, yonaklarmı doğramış. ltendisl• 
n1 da kazara yaralamıştır. 

Vaka §Öyle olmuştur: 
Şl~lide, Sllleymannaflı-. sokağında 

Becma s.partmuuımda oturan ve şo. 
förlilk ynpan Rahmi oğlu Halil GUI 
man adında birisi, bir buçuk sene ka· 
dar e\-vel Nusret kızı Muzaffer Altan 
Ue tan~ş \"e sevişerek beraber ya• 
§&IIUlğa başL'lrnıştır. 

mnhallebici dilklt!Iımdn bir eıkekle 
benıber gören Halil Gfilman hemen 
içer: ı.iıılarak üzerine atıl.mı§ ve jilet 
ile genç kadının yUzOnO birçok yer-

1crluden hacamaUamıştır. 
Bu ııralık, mücadele sırasında jilet 

kendi <Jlnl de kesmiş, yetişenler ta· 
rafından yakalanmıştır. 

.Muzaffer, Beyoğlu hastahanesine 
ya tırılnw;. tahkikata ba.ş1anm~tır. 

DiGER l'.ARAl.JUIA VAKASI 
Bundnn başka diln bir yaralama 

vaknsı daha olmuş, Fatihte Beyreğlz. 

dun yapıldı 
M t':ıı..ıı. .u.:.uıw.>~:.JJeı ı Birliğinin 

&.:nelik kongresi dQıı .saat 14 te E· 
mlnönU halkevl 88.lonunııa kalabalık 

bir ekserlyeUe icra edllml§, ve kon· 
gre riya.ııetine Ethem Ona.o w kAtip· 
ilklere de Münir Dizer, Bedri Ataman 
seçilmişlerdJr. 

İdare heyetinin okuduğu senelik fa. 
allyet raponı uzun mllnaka§alardan 
sonra kabul ve idare heyeU ibra edll· 
mlştir. Seçilen biltçe encümeni bir ac· 
nelik hesapları tetkik ederek raporu. 
nu okum~. bundan 50ill'a yeni idare 
beyeu seçimine geçilmiştir. Seçim ne
ticesinde Ethem Onan, Şeref Hlvcl, 
Ali Gcrall, H. Cemal, Sabri Şcııkartal, 
Şerit Çabukeı, Bedri Ataman, Talat 
Delldağ, ŞUkrU Berkmen, Hakkı HU· 
nerllcl, Hamdi GözgUr, MUnır Dizer 
A. Mahmet, Halit Kılıçerl, Hayri Şa· 
hln, Feyzi GUneşkuter. 

ldrae heyetine seçilen llzalar arala· 
rından reis ve kasadar, kAtlblumuml 
1eçmek Ozere ilk toplantxamı 12/4/94 ı 
Cumartesi gUnU öğleden sonra Birlik 
merkezinde yapacaklardır. 

~~ 

MiLLi PIY ANGO 
Milll Piyangonun 'be§lnci terUp 

Uçllncll çekilişi bugün saat 17 de An· 
karada Serglevlnde yapılacaktır. 

Bu çeldll§te 64.828 numaraya 
749.520 liralık lkramiye teVZi olun:ı· 

caktır. 

8 tane 20.000 liralık bUyUk ikrami
ye vardır. 842 numaraya da 3Ui20 

Bir Amerikalı mimar, yeraltı 
planları yapıyormuş. H;;ı.rpten 
SC?n!a Londra, Berlin. Varşova 
gıbı yıkılan merkezleri, toprak 
altına kurmak .niy~tindeymiş. 

. Koskoca şclurlerm, yerin di
bınde kuruluşu imkana s•ğar 
mı ? Bi!miyonız. Bugünkü f~nlc 
her şeyın yapılacağına inanma. 
mak için hiçbir rebep yoktur. 

"Ol '' d mnz • _ıyc kestirip attığı 
mız ru~e hiır!Jrnları, bugü.'1 bir 
çocuk ıradesıne uymtL<J görüyo. 
nız. ".Majino'' yu ge?.enJer elli 
metre derinli~te taptaze bir dağ 
h~vası teneffüs ettiklerini söyle
diler. Demek oluyor ki motör
Jerle derinliklerin ha~asmı dal 
~landınn~. değiştirmek zor 
bır şey degıl. Koskoca şehirler 
yapılırken. elbette daha büyük 
vasıtalar, daha kuvvetli motör
ler kullanıl~cak. Gündüz. herkes 
dışarda bulunacağı icin halkın 
güne§sizlikten solup ~ s~rması 
da akla gelemez . 

Arada sırada maden kuyula • 
rmda c~lışan ameleyi düşünür 
onları bu çetin ve yıpratıcı ya· 
şayışa mahkfun eden talii <'eki~ 
tiririz. Yeraltı şehirlerinde, bu 
f~k. ve bu f~!ll doğurduğu iç
tıı:11aı sınıf zihnıyeti kalmıyacak. 
Kimse kimseye yan bakmıyacak. 
Her musibett:e 'bir hayır saklı ol-

dl uğunu söyliyenl.erin galib:ı hak· 
arı var. 

ri~t~uk~k hır fa u.ı ı 
~ .. ' u un . ınsanıığı dıri uiri 
gomm<.'k, hır pire iriıı Y'l , 
yakmaktan da ... . ı ~'<lll 
ızl~•· 1 beter bır m<uıa.. s ll!\. o ur. 
Harpten sonı·a y it . d'" ·· k h er• ı Felırını 
uşunnıe ., arbin gavcsinı kat 

l:ı.ı.ılan bunca felfı.ketı",.r·ın ' . k."' 
f 3.."lm " mu ·a
atmı uı emek demekti,. 

Bu harbe gire!lıler, yer Vti.Zlin" 
de ınsnnlığa kasteden lıab• . 
hu ~epele~~. isin girnıı .. ~r~~ 
Bu kanlı dovuşun ganiın t. . 
tikbn.lin sigortası, torunıa;~· 1s: 
a~etidir. Kanun brlkimt) et: 
vıcdaıı sa.tıınatmı kurm~k uğ : 
nmda kılıçlar sıynımıı:.. ır An. 
ca.k "kuvvet" '-'ere ~J ·. "h , ,, 

1
• J se11 dıkten. 

n { uyık olduğu altın tahta 
oturtulduktan sonra bu kılıç!~ 
kınlarına J,onacak. ' 

Yeryüzünde böyle mühar(k 
bır çag.:ba.nladığı gün ise, 10 n
ların kostcbe.kler gibi topr.ı . al
tında ~nme'erin<.' lüzum • ~ ır 
mı?. ıo~sa. ~erikalı r. 'rnar, 
b~<>ilnku,,~~bın hedefini mi bil~ 
ıruyor? F...gcr uza!r, yakın b•r ge. 
lecekte yine böyle kanunsuz, vı<>
dansız ve ahlii1,sız bir devre gr
reccksck, bugün d0kü1<"n :ınıa· 
rm mfuıası kalır mı? 
Hayır, şimdi canlnrır ı ... :.ı.riti 

\'{) 1>3yraklarını ortaya SÜ rE'rek 
carpı~nlnr, ~ulmün bir daha 
hortlamasına ımkün V<-'rmiyect:k 
ler, kuvvet ejderh!ı.sım parçala: 
yacaklar, yeraltı sehirlerine F.l _ 
zuın bırakmıyaeaklardır. 

HAKKI SVTIA GEZGiN 

Ancak, şoför son günlerde m<ıtrc- d" oturan 11'1 s:ındalyc tamırclsl kıpt:ı 
6lııden ~phelc:nmeğc ve sık sık kav birbirine girmiştir. Kavga sandalyeci 
galar etmeğe başlamı!jUr. Nihayet Ramazan oğlu Sadullah ile sn:ndalye
metreslnln kcndlslnclcn uzaklll§lllBSı el Adem llc Abdullah arasındaki bir 
nn sebep gtı?.elllğl olduğu kanaatine iş meselesi yUzUnden çıkmıştır. Kav· 
varan ı;oför, dUn ~·cblne bir jilet yer-

1 
ga esnasmda. bıçağını çeken Sadullah, 

lcştirmi§ ve Beyoğluna çıkarak Mu- Abduilnhı kasığından tehlikeli surette 

za.!!cri :aramağa koyulm~tur. Niha· / varalarnıştır. 
yet uzun 8 uren bir arama sonundıı Yaralı: hastahaneye kaldmllDI§ Sa-
metresin! istlklAI caddesindeki "F..l!E'n, ı dullah yakalanmıştır. 

liralık teselll mUkAfat:ı veriıecekUr. ' 

Kazanan numaralan Ankara radyoau G o· N D E N G o· N E 1 
22.30 da ajans haberlerini mUteakip 
neşrcdccektlr. 

5Milyonluk tütün mubayaası hakkındaki :~;E;;;,.,,,.:;:":':~~~; Garsonları cuc er-
karar neşredildi ~2::~:;.:::::: den intihap etmelid1r 

Ankaradan bildlrildlğine göre. doğ· 
rudan ooğruya müıılahSilden tUlUn 
mUbayaası için Ticaret VekGJoli he
sabına v Yerli tJrUmlcr Türk Ano 
nim Şirketi ve TUrk TUtUn Limited 
§irketi namına. tahSiB olunan 4 milyon 
liralık mütedavil sermayenin beıı mll· 

yona çıkarılması hakkındaki koordi- A nkara - istanbul ara- ş U "Simon" adındaki "P~- nan bir eğlence yeri de old ., 
nasyorı kııran dUn neşrolunmuştur. sın da yeni bir t ren seferi mak adam" ı hatırlarsınız Vay o müşterilerin haline~ !{11! · 

Bundan başım ask<'rc giden taksi Ank dan hnbe değil mi Ba?.an bir gazinonun do."nersiniz garson, sola do:·..,.~ 
aoförlt>rl hakkındaki kara111ame da 1 ara r \•erlldiğlne gön', ....... .,_ ., ı Mayıstan itibaren Ankara • latan. g~rdt"?~~da, hazan bir piyanko n!z. ~~~·· ~er biri de kazık 
dUnd<>:-: itibaren merlyetc konuımutp bul arasında yeni bir tren seferi ih· ibıletgısmın kapısında ışıl ışıl gıbı on~üze dikilerek görmeni
tıır. das oıunacaktır. dUğmeli küçük bir ünif onnayla ze manı olur ... Her defasında da 

Tren her gün Ankarada.n saat 15, kendisi~i d~a görürüz. Çoğu ada~ra çıkışırız: "Yahu biras 
latanbuldan da saat 17 de hareket e· ~efa., bır kurşun kalemi uzunlu. ~~ılsene... Şeffaf değilsin !J. 

Bir kadın yaralandı l Dilsizler toplantısı decektir. gunda:ki bastonunu sallıya sallı _ onunıde durduğun halde ötesini 
Galat.ada :MumbnnO cndtleatnde'" 10 t lstanbul Dilsll'., sağır vıı Kö_yler Y,. "gel ıtey;('ım gel'' caddelerde göreyim!" 

numamaa oturan Ha)Tlye Güler Te.sıı.nOt Cemiyeti diln EminllnU hal- ' dolaşır. "Bacak kadar" tabirine . Halbuki Simon gihilerin böyle 
adında bir kadın, dun evlnln merdi· kevi salonunda bir toplantı yapmış, ' tam minaaile uyacak bir boyda- bır mahzuru yok. Masaların bo~-
venlerlnden inerken muvazenesini Uç aylık fatıliyet raporu okunmuştur. Bal~ ewıerlade ~· Ufak tefek, leblebi kadar larile bir hiza.da kedi gibi vızrr 
kayooderek dUşmUş. ba§mdan ağ'ır Raporaa yardıma muhtaç dört kız --------·----..11. bır adam... v:wr dolaşrr, hfobir müşteriye 
surette yaralannll§tır. ve on dört ~rkek kör. saıtır ve dilme lşte bu Simon, ~imdi de bir perd:. ~lmadan, pekfıla, iş.ıerini 

Kadm baygm bjr haldt· Beyoğlu yardım edildiğin!, bazı azalara meıı. Eminönü ffalkevinde yerde garsonluk edıyormuş, Ge· de gonırl~. 
hastabBJ1esine kaldırılmıştır. ken kirası vcrllcllği yuzıtıyordu konser çenlcrde benim de tesadüfen uğ. Nasrcttın Hocanın ''leyleği radığım o yerde, kısacık boyu kuşa bcmetmesi" kabilinden u· 

-<>-- Şef Cemil TUrkarman rlyasctınde ile aklıma ne gelinli biliyor mu- zun boylu gnrsonlarm b~kia 
Baca tutuştu VAKHTa EmlnönU halkevt orkestrası dUn saat ~~uz? .. ~arso:ıı~~ cücelerden rmı ~ısaltma~ imkan olmadığı: 

oun gece saat 2,6 sıralarında, .Mail- l6 dn bir konser verınitıtir, Konsere ıntıhap edılmesı fıkrmi ! n~ gore - kr:bıl olsa · garsonları 
mutpll§ada 2 numaralı Havuzlu hanm a b Q ne Piyano solisti Adnan Bozcalı ile Şan Gerçekten bl?-I \•aziyetlerde cucc~~rden ıntihap etmelidir dL 
kaloriler bacasındaki kurumlar tutuş· sollsU Hukuk fakUltesi talebelerinden garsonlann boylarından !iİkaye yecegım. 
muş, fazla bUyUmeslno meydan veril· 0 0 l\,J ifil n Z Bn. Nedı et Kocaoğlu da lştirA.k «'t• timiz, son dereceyi bulmaktadır. II}KilfET MÜN}R 
meden sönailrUtmilştilr. - - mlştir KonsC'r programı zengindir, Hele seyredilecek bir şeyi bulu· 
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. Ben, ,bu küçük tcnias 
büyüdüğü takdirde kendimi na
sıl bir dünya cennetinde bulaca
ğmu düşünürken o sözüne <:e.. 
vam etti: 

- Evet dostum .Benedik. ~ir 
müşabehetten bahsetmiştim. Şu 
Markizin koluna batan gül yok 
mu, bundan bir müddet evvel be
nim de koluma batmıştı. 

- Aman Allahım .. Anlat, an. 
lat Kristin, nasıl oldu bu me
sele? .. 

-Bu kadar mühim değil .. Sa
dece işte aynı gülün dikeni be
nim de koluma batmL~ı. o ka. 
dar.. Evet, burulan bir müddet 
evveldi. Ben de aynı gülün ya. 
nmda duruyordum. Tesadüf ola. 
cak, ayru gül benim de 1:<?· 
lwıuı. batil. Hem de tam Markı
zin koluna battığı yerClen. Ta-
bii bu hadise geçen günkil ihi. 
diseden evvel cereyan etti. .. 
Kıistinin yüzünü görmek Ş-°7' 

terinde bir şeyler okumak ısti. 
yordum, fakat o başını öte tara· 
fa ~virmişti. 

- Müthiş, dedim, müthiş ... 
Hakikaten büyük bir macera bu. 
Demek ki siz de aynı pencer~~ 
aynı gül ağacnun w.erine ~·!
miştiniz ve aynı gülün dik~ ~i
zin de kolunuza battı. Mutlıış. 
müthiş .. Doşnısu şayanı hayrt' 
bir şey.. . 

- Bu kad.ı:ı.rla da kalmadı .. dı. 
ye Kristin daima dünyadan u~ 
taymış gibi derinden gelen sestY • 
le devam etti : 

- Bu kadarla da kalmadı. 
Böylece iğnelendikten 90nra rnn· 
ki kendimi zehirlenmiş. bütUn 
vücudumu kırılmış gibi hisset
tim. Beynim o kadar T.ayıflaınJŞ-

-----------------------.... ,• mun her tarafı ağrıyordu. - O vaziyet karsısında ne Y ırm ı yıı evvelkı Vıkıı I 
Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Kanlı 
Y azan : Ga ston Löru 

u ki düşünemiyor. hatta ba. 
cakl~rım vücudumu çekemiyor. 
du. Anlıyorsunuz deı';ril mi MÖS! 
Benedik. Hem buna, hem de .:ık· 
ren mukavemetim kırılmıştı. 
Derhal kütüphaneye girdim. Bi ~ 
divan üzerine uzandım \'C o za 
man müthi~. çok müthiş rüya. 
lar gördüm. 

_ Nasıl rüyaJg.r? 

- l\ hithiş diyorum size. Evvc. 
la Markinin o geçen sizin de gör. 
düğünüz korkunç yüzü ile içeri
ye girdiğini gördüm. Evet. müt
hiş bir :rüyadı bu.. Markı kor· 
kunç adımlarla üzerime doğru 
geldi. Onu itmek yaruma yaklaş.. 
tırmamak için ne kadar çalış -
tım, çabaladı:msa muvaffak ola
madm1 .. Geldi sokuldu, kolumu 
yakaladı vo koltuğumdaki kü • 
çük yaraya dudaklarını yapıştı
rarak bütün )canımı, bütün hn -
yatmıı içti!.. .. . .. 

- Hakikaten bu mutJıış ruya· 
yı gördünüz mü? 

- Tabii gördüm. 
- Markiz daha evvel size ibü· 

tiln bu vampir hikayelerim an. 
tatmış mıydı? 

-Evet ... 
- Ve siz de divan üzerinde. 

Kultreylerin resimleri altında 
uyuya kalmıştınız değil mi ? 

- Evet. 
- Şu halde düşün Kristi.n.. 

Her halde tesir altında kaldın da 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

bu rüyaları gördün. 
- Oh l\lüsyö Benedik. bunu 

ben de düşündüm. Fakat hayır. 
mesele bu değil.. Hayır .. Ha.yır .. 
Hayır Müsyö Beneclik, bunu ben 
de evvela rüya zannetmiştim. 
Çünkü o zaman Markizin aym 
pençeredcn sarktığr bir 151rada 
aynı gül ağacı tarafından yara
landığını ve sonra bir h~yal gi· 
bi bi?e kadar gelip: "Artık bu 
kere kani oldunuz ya, bütün ha 
yatımı emdiler, yalnızca ruhu -
mu bıraktılar .. " dediğini görme· 
mi§tim. 

- Evet ama Kristin? 
- Bunun arbk amması falan 

yok .. Ben size ne diyorsam ~·z 
ona bakın. 

- Peki, sonra ne oldu 

Diye sabırsızlıkla sordum .. Pa· 
bırsızlanmakta haklıydnn. Çün
kü Kristin ibu mühim hikayeyi 
o kadar lakayt bir ~ ile anla
tıyordu ki ... 

- Uyandım, mesele hallold.l. 
Dedi. 
- Uyandığınız mman odada 

yalnız mıydınız? 
-Evet. 
- Marki odada yok muydu? 
- Hayır .. Uyandığım zaman 

ilk nazarı dikk"-time çarpan :Kult 
reylerin dört resmi idL 

- Kendinizi nasıl hissediyor -
dunuz? 

- Dayak yemiş gibi vücudu-

yaptınız? 
- Evenin havası pek iyi gel· 

mediğini Röylemek üzere Marki. 
yi aramağa çıktım. Kendisini 
buldum \"C biraz rahatsız oldu -
ğumu birkaç 1..amnn kin v~züe -
~c devam edemiyeceğimi bildir· 
dım. 

- Rüyanızı ken<lısme anlattı. 
nrz mı 

- Evet. 
- Ne dedı? 
- Karısının yakında hepimi-

-
e 

zi çılgına döndüreceğini söyle 
di ve bana birkaç hafta köyd 
bir evde istirahat etmemi tav 
siye etti ve işte o zaman sizi 
şu göl kenarındaki köy eviniz 

. 
n 
-

den bahsetti. 

-
.. 

Bu söz üzerine titredim. Fa 
kat Kristin bunu görmedi bile. 

- Peki, siz bu tavsiye üzerı 
ne de köye gitmediniz mi? 

-

- Hayır, ne babamı, ne d 
Jakı yalnız bırakamazdım. 

e 

Ben: ''Tabii Gabriyeli de bıra 
kamazsın!" diye düşündüm. 

. 

Arada oldukça uzun bir süklıt 
geçti. Bu sükütu bo7.an yine o 
oldu: 

- Tabii şimdi beni küçük bır 
~ptal. yerine koyuyorsunuz de.. 
gıl J?ll ? Haklısınız, bu gayri tabii 
h~~!~lerin cereyan ettiği, gayri 
ta-bn msanlarm yaşadığı bu evin 
bilhassa geçen günkü hadiseden 
sonra bende bir korku, bir endi
şe yaratbğını anlabnakla belki 
de hata ettim. 

7.4.921 

Kabili nakil evler 
AmerlkıılıJar tarafından Kı;.ru 
cd ·ı çq.. 

ın ~ .t yangın yerlt'rtne inşa edllsı 
kabilı ruı kil evlerden maadn Sultan
ahmette de bir Fransız §lrketl tara· 

fmdan bir cıv te§hlr edllmcklcdır. Dlln 
bir ı;ılrkct namına emanete mUrncaat 
eden bir zat, harici çelikten ve d:ıbll1 

keresteden olmak UY.cro nUmunellk 
bir ev lrujaııını ve bunun için bir wr 
gösterHmt>slnl rica ctmi§tlr. • 

~ Pazartesi/ SuL -> 1 Nisan 8 Nisan 
::.:::: 
cı .... ov ... ,.1 , ........ , " ..... l{asım: J51 Ka..'ltm: 152 

\alUUcı \aııntı t~u \ lll>UI t'.l.all 

!:Un~ln ' 
6.84 do' ,.. 10.54 6,SS 10.G2 

Öğle 18.16 5.87 18.16 5.86 
lktndi 16.55 9.16 16,56 9.16 
Akşıını 19.40 12.00 19.41 u.oo 
ı•at.r;ı 21.lS ı.sı 81,15 1.83 
lmııak 4.60 9.10 4.48 9.07 

Parmakları koptu 
Çubuklu gaz depolan önUnde de. 

mlrll bulunan Salkım vapurunda 83Ç1 

Görele!! Ömer oğlu Salih Ad:ıba§, va.o 

- Fakat bütün bunlara rağ -
men yine de bu eve gelmekte<'~· ı sağ eı parmaktan kopmuştur. 
vam ettiniz değil mi Kristin? Yaralı amele b:ıygın bir halde Hay 

darpaşrı. nllmwıe hastahaneal.ııe kal-
( Devamt 'Var) dmlm;Jtır. 

purda çall§ırke.n ellnl vince kaplirnu§, 
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Almanya Yunanis
tan ve Vugoslavya
ya harp ilan etti 

Atlaa, 6 (A.A.) - Yunan radyosu 
ne Jle§I('dllen bir tebliğ, bugün av.at 
15.115 te Bulgar:Lstandakl Alınan kıta· 
1armm Trakya ve ıarkt Malted~ya 
hududur.daki Yunaıı kıtalnrma hUcum 
ettıgini bildlrmektedlr. 

Teb!iğ, Yunıı.n ordusunun vatan 
topraklarmı mudtı.taıı ettiğini ua.ve 
eylemektedir. 

ATtNADA TEZAII()RAT 
Atin&, 8 (A.A.) - Almanlnrm Yu• 

nan kuvvetlerine hücum ettiği oabcrl 
duyulunca AUna sokaklnnn:la tınık 

"Yqa.em kral ve YD.§lUIJl vatan., diye 
baf;ırm!clardır. Her tarafta en derin 
1Umat ve zafere kar§ı iman hUkUm 
sllrmel:.tedir. 

Ankara, 6 ( A.A·) - Bütün Al
man ıf..dyolarınm birlikte verdik· 
leri malfunata nazaran Alman or. 
dulan bu sabah erkenden Yunan 
ve Yugoslav hudutlarını tecavüz 
etmişlerdir. 

Bu snbah erken b riciye neza. 
rcti saıonlanndan birinde Alman 
ya haıiciye nar..n Von Ribentrop 
ecnebi gazete muhabirlerine her 
iki hükümete verdiği notanın bi 
rer ı;uı etini tebliğ etmiş ve bu no 
talar aynı zamanda ayni salondan 
telgrafla Atina ve Belgrad hükfı 
ınetlerıne çekilmiştir. 

YUGOSLA\'YAYA TAYYARE 
ıroomro 

Berlin, 6 ( A.A·) - D·N·B- A 
jruısına bildirildiğine göre. Alman 
hava kuvvetleri bu sabah Yugos· 
lavyaya karşı harekete geçmi~er. 
dir. Muharebe tayyareleri ile Stu. 
katardan mürekkep kuvvetli ha.va 
filolan, kışlalara, tayyar~ meydan 
!arına ve askeri ehemmiyeti haiz 
diğe:- muhtelif hedeflere hücun 
etınış!crdir· 

D· B. N. Ajansına gelen ilk ha· 
berlere göre, Alman tayya.recilen 
Belgrad üzerine yaptıkları akın· 
larda levkaUide muvaffakireUer 
kazanmışlardır. Şehir civarında 
bulunan tayyare meydıınlariyle 
kı:::lalar ve bu meyanda muhafız 
al~yı kışlası milessir surette bom
bardıman edilmiştir· 10 dü~an 
tayyaresi dü~ürUlmü~tür. 

.tNGtLlZLER TI1009.AV 
TAlTAilE lUEYDANLABINJ 

TESLbl ALDILAB 

Sofya, 6 ( A.A.) - Emin bfr 
menbadan alınan ha:bcrlere göre 
lngihz kuvvetleri Yugoslav hava 
kuvvetleri tesisatını tesellüm et. 
mişlerdir· llk İngiliz tayyareleri 
§imdıcten Yugosla.vyaya gelmi§ bu
lunmaktadır· 

Bcr/in, 6 ( A·A·) - D~.B·: 
Alman savaş tayyarelerı Tuna 

mmtakaı.mda düşman kıtaatı nak
leden bir trene muvaffakiyetle hÜ
cum etmişlerdir. Almnn tayyare. 
lerindon atılan bombalar tam ic;ıı,
betle hedefe isabet ederek mütead
dit vagonları ve dcmiryolunu talı. 
rip etmiştir. 

1TALYAN DELARASYONlJ 

Boml\o 8 (A.A.) - İtalyan radyo. 
-. ltruynnm Yugo?lavyaya k&r§ı 

harp Qlru hakkmd4kl reamı dek!Aıııs
yonunu ı>e§ret:ml§tir. 

Resm1 deklara.syoDda ezcOmJe dem· 
llyor ki: 

İtalya n Yugoslavya, 1987 Martm
da, devamlı bir 8U!ha esu te§kll ede· 
eelıt bir dostluk paktı akdetmi§lerdlr. 
ıtaıya, entrlkalarm kurbanı oıa.'!'&k 
oeJtllen bqvekll Stoyadlnovicln euku· 
tundan ııonra da bu pa ltta -.c1ık kal
m9br • .Adrtyatlk aahumda ııunıun 
lıoı.ulm.anlamıa mımi oı:ı.n ltaıyadır. 

Yugçalavyr., :il~ Mart llUl de t1ç'l\ 
pakta rtrdl. Vlyroıa anla§malan mu· 
dbl.nce, Sell.nik Yugoslav olabilecek· 
U. Fakat musllm kuvveUer harekete 
ıeçttler ve bedc!l UçlU pakta iltihakı 
olmanul gibi telAltkl ettirmek ve mllı
ver devletlerine kar§ı muhasım bir 
battı bareket tut.malt olan bir rejlm 

lr:urdular. 
Tugoalavyada İtalyanlara n Al· 

.maıılara kar§I cebir ve jSlddet lınreket· 
leri ynpılnıI§ ve Yugoslavya, lııgiltero 
De Amerika Birleşik Devletlerinden 
)'al'dnn t.stemlştır. 

Yugoslavya, 27 Mart gecesi, mhıve
rtıı dllşmanı devletlerin yanı b!ı§mda 
yer a'a .. '1 ve İngiliz kuvvetleri için 
bir hareket Qssü haline ~eımı,,Ur. 

Deme, 6 (A.A.) - Romııdan Isvlç· 
re Ajansına ~en ha~lere gBre, ltal 
yan hUkQmctl, kara, de::ılz ve hava 

Yunan orduları 
Borlln. 6 (A.A.) - D.N.B: 
Alman kıtalan, Struma ırmağı 

val.&isinde çok §edit bir mukave
metıo karşılaşmıştır. Terakkide 
devam eden Alman hücumu ha.k
knıda mUsa!t haberler gelmekte. 
dir. 

Attna., 6 (A.A.) - Şiddetli hü. 
cumlara rağmen, muhteşem bir 
surette .muharebe eden Elen ordu
su, bliiltn hat Uz;,rinde Alman ta.
IUTlL."Unu tutmnğa muva.fla.k ol· 
muştur. 

Strumada, dtlşman, çok bUyUk 
zayiat vermiştir. 

HlikUnıetln m~Jı 

Atlna, 6 (A.A.) - Yunan hllirll:
meti, Yunan ordusuna ve mlllete 
hitaben bir mesaj neşretnı.1§ ve 
Alınan tecavüzüne kar§ı orduyu 
ve milleti vazifelerini yapmağa 
davet eylemigtir. 

1H>.sajda ezcilı:le fJÖyle denmek.
t.cdir: 

Atlnadnki Alma."l. elçlai, bu sabah 
Başvekili ziyaret ederek, hUktl
me U adma, Alınan ordusunun Yu
nanistana hücum ede cğini bildir
ıni§tir. Aynı zamanda, huduttan da 
Alman tehdidinin yapılmıe olduğu· 
na dair hcber gelmlştir, Bu su· 
retle ô nisan 1941 rsafağmds., mih
verin ikinci azası, 18 teşrlnlevvel 
1940 geneclnin hAdiselerini tek -
rarlamI§lir. 

Memleketinıb:ln eerefine, hllrri
yetine ve tamamiyetine ka.reı bu 
yeni tccavU.ı; karştsmda, Yunan or
dusu ve milleti, bir kere daha, 
sevgili vatandaşlamıa ka.rvı, kuv· 
vet ve cesaretle, davalarmm dt' • • 
nıluğuna tam kani olara.k, Alla.hm 
inayeti ve uecl ve bilyUk mi.ıtte -
fiklerimizin yardanı ile, vazifeleri
ni ya.pmağa davet olunur. 

Mesaj, bqvekil Koriz.is ile bü
tUn hfikfimet azasmm imzalarını 
taşnnaktad.ır. 

Sclinlk bomb&rdonan cdlld1 
Sorya, 6 (A.A.) - AUnadıın 

alman haberlere göre, Alman tay
yareleri Seliı.niği bomba.rdmıan et· 
mhıtir. 

Afolk safere kadar ~.a.rp~ 
Atına, 6 (A..A..) - Yunan hal· 

kı, Yunantstaııa kaııP Almıın hü
cumu hakkında.ki ilk haberi bu 
sa.balı saa.t sekizde almıştır. Yu· 
nan radyosu, bugün dini bayram 
dolayı.sile AUna bUyUk klisefdnden 
dini n~inl neı:ırrtmekte idi. Rad
Yo, birdenbire dur1~ Yuna.n milll 
maI"§I çalındı ve mUtealdbP.n Bpl· 
ker, bu yeni tecAvllz hareketini 
bllcUrdi. Müteakiben yeniden Yu· 
na.n milli m3.I"§I ve arkasından 1n
glllz ma.rş.ı ı:alınm.ıştrr. 

Gazeteler, derhal huSU8l nilsha.. 
la?' çlkarın~lardır, Bliti\n Yuna • 
nlstana yayıJan haber, her tarafta 
bUyUk ve heyecanlı va.lınıperver • 
lik tezahürlerine sebep olmuştur. 
Her yerde "ya.şasm hilr Yunanis
tan ~m mUttefikleıimiz,, ava.
zelerl işitilmiştir. Hn.stanelerde, 
varalı as".<erlcr, ayağa kalkarak 
Yunan mil!J mareuıı sl:lylemlrıl~r -
dlr. Atına. so~..alrlarmda durmadan 
vatanperver alaylan dola§Dla.kta -
dır. 

Bir kelime ile biltUn Yunan 
m.lllPti, nihn! zaferden emindir. 

Atlna., 6 (A.A.) - Atina. rad· 
yosunun spikeri, Alman tooavltzn 
h:ı.bcrini verdi:ktco. sonra demiş -
tir ki: 

Yuna"l.istan, kendi topraklarım, 
Almanyaya k&r§t, !talyaya karşı 
olduğu glbl mUdafall edecektir. 
L!lzumlu biltlln tedııfilt tedbirler 
alınmıştır. Memleket;, haıberl sUkü
nctle 8ğrenmt,tir. Kralmuu fü. 
madnnız vardr. Bizi lbe...'ldiycn z:ı • 
feıinıfae hnzmz. Galip gelmeğe ve 
memleketimizi büy(ik blr memlc· 
ket yapmağa amıetmlş bulunuyo
rıı,;. 

Berlln, 6 (A.A.) - D.N.B.: 
Alman hava kuvvetleri, öğleden 

ıııorını. Bel~t flzerlne ikin<'l bir 
hücum yap"l'lıştır. Müteaddit tef!ek
küllcr, yt:"niden şeıhrin askeri e~ 
hemmiyette tesisatnu bombardı ~ 
man etml11tir. 

Atfna, 6 (A.A.) - Atinada bu· 
gUn saat 115 de al!rm isnreti veril· 
~tir. AlArm, 10 dakika sürmtiş
tUr. 

Roma, 6 (A.A,) - Ofl: 
Alman ve !ngtliz kuvvetleri arıı

smda. temas, bugiin Stnmıa. vndi.. 
sl'lde vukun gelmiştir. 

Atlna, 8 (A.A.) - Şark eephc
slnrle Yunan kuvvetlerinin ht"r ta
rafta sıkı surettte yerlerinde dur
duklan rem.nen ıblldirilmektedir. 

kuvveUerlnln Yugoalavyaya karıı Al· ~!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
man kuvvetlen ile aıkı ifblrllği ha
llndı, harekete geçmesine karar ver
mil ve bu karar, reamen ua.ıı e~ 
tir. 

Bıırlln, 6 (A.A.) - Alman ordulı.· 
n h!lf!nımandanlığı:nın tebliği: 

Y-unanl$taıı! lhra.Q edilen İngiliz 
WMan ılmale dognı llcrledlğtnden 

w -.ı.r ed&ila Yugosla• ordusu 
• aa ı ı '& 1'emlll eyteı!~ l!ğrenild!. 
~ Mm-. cırdusu te~ekkilllcr1, bu 
aııl!M, ınukabtl tııııe.rrum gcçmlflerd1r. 
.Almalı a.dlJMI b!tekldlllert. bir çok 

noktada Yunan ve Sırp huduUarmı 
R§ml§lardır. 

Sabab eu.Uerinde, Alman hava kuv 
veUert, Sırp tayyare mevdanlarma 
hlleum etml§ ve kuvvetu te,ekkWler 
Bel"rad kalesine hUcum ederek klfla· 
ınn v~ askert ehemmiyette tealaab 
bhrip eylemlflcrdir. 

Ayni zamanda, ltaıyan nn&harebe 
tııyyarelert te ekkllllerl, cenubi Yu· 
gosla.\-yada ukeı1 ehemmiyette bedcl· 
lere mu!,_at!aklyetlıe hUcum et.mısıeı. 
dlr. 

Arnavutluk Cephesinde 

2 bin metre 
yükseklikte 

Bir tepe Yunan kuvvet· 
leri tarafından 

İşgal edildi 
---<>-

400 es~r 
ahndı 

Atma, 6 (A. A.) - Yunan baş. 
kumandıı.nlığı tarafından dün a::.. 
faD1 neoredllen 161 numaralı teb
liğ: 

''Keot! ve topçu faaliyeti. 400 
den fazla esir aldık.,, 

Atin..'\, 6 (A..A..) - Umumt emniyet 
ııtıZ&rtıtl tara!ından ne§I'CdUeı:ı rcanıi 

tebliğ: 

l>Uşroan bav" kuvvetleri Kortu a. 
d&Dmda bir köyU bombardıman etm1' 
ve Dlltraly!lz ateşine tutm1111tur. lla.. 
aar ~hc.mmiyct.elzdlr. tki ld§l !Slmüt 

tür. 
A.Una. 8 (A..A..) - AUna radyosu 

matbuat nazırmm ıu beyanatmı neı 
retmııtır: 

Cepheden alman aon tetıratıar. ka· 
Lm olr knr tabakası lçlı:ıde cereyan 
eden DtddetU bir aUngü muharebesır,. 
den aonra Ynncnıılarm ılmall Ama 
vutıult cephesi üzerinde 2.000 metre 
yUksek11$1nde bir tepeyi l~gaı atUkle· 
rin1 bUdirmektedir. Bu cephe Uzeriıı 
deki harckA.t baftalarca devam ederı 
ııtıkılnetten sonra tekrar canıanmııtn 
Bu haı-ekAt piyade De topçu tarafın. 
dan mllıterek bir ıu:ctte ya.pılmI§l.ır. 
CUma &UDU kuvvoW bir topçu bara 
juıdan sonra derin kar tabakasına 

~1en plyade bUcuma geçmlıUr. 
Tepeye muhtelif clhetıeı den yapılan 
h&NkAt tam bir muvallııklyeUe ne· 
Uc.-ılcnmtşUr. 

ltnlyaıılar blr mtıddet ncvmldalle 
bir aurette mUcadele etmı,, fakat ao
nuncla çevrilme tehllmlni g!SrdUklerl 
için tepeyi terkederek alelacele ~~ 
mlılerdir. KUçtik dU,,man mtıtrezele· 
r1nın arkası çevrilerek bir ltaıyan su· 
bayı Ye 69 neter H1r tdllmiltlr. ttaı• 
yanlar mUhlm miktarda mıtraı.vez. 
havan tcpu, otomaUk l11Ah, yl~k Ye 

mUhlmm:ıt bnıtJunıflardır. Yunan pi. 
yndeleri bu müstahkem mevıdl lfpl 
ettiklll:rl saman Yuııan topçU!IU tara· 
ımdul talu1p edllm1I .ıra mra ~· 
U tel baUan bulmu§lardır. 

Ylıie cuma günü merkez bölgesinde 
Yunan tank muhribi toplan, ltaıyan 
tanklıırmı görtır glSrmez baraj ateşi 
açmı,lardır. İtalyan Deri hareketi der. 
hal durmuo ve ltaıyanlar geri çekiı. 
mlşlerdlr. Yunan tX>plarmnı iki tankı 
atır huara ~tığı tubit edilaı11· 
tır. 

Güret müıabakalan 
!stı.ı.n?ul cilr~ ajanlı~ tarr ı:n

dan tertip edileı:ı salto ve Gire mU· 
sa.b:ı.l;nları dUn Futlhteld Gllreıı 
ldiibU salonunda. yo.pı~t?r, Alı
&an neticeler §Unlardır; 

56 kilo: 
1 - A.hriıet (Gtıref), 
2 - Fehmi (Güreş), 
61 Kflo: 
1 - Halil (00re§), 
2 - Manol (Kurtulu.~). 
66 kilo: 
1 - B:ı.kfr (Güreş), 
2 - rnnayot (Kurtulut). 
72 kllo: 
1 - Bekir (Gllreş), 
2 - Sabahattin (Kaamıpap). 
79 ldlo: 
ı - Rıutk (Kaannpe.şa), 
2 - Ahmot Koç (Gilre§). 
87 kilo: 
1 - Adnan (Gürcf), 
Ağır ed'1et: 
Mehmet. Çoban. 

PJtınordu • Maakeıpor 
4-4 

Altay - Harbiye 1 - O 
bmlr, 6 (Bıısusf HQh&blrtmlzden) -
Altmordu • MP.akespor maçı çok he
yecanlı lıir ,ekilcle devam etmlf, neU. 
cede iki klUp 4-4 berabere bltırmL:
lerdlr. 

Altay harbiye msçı ı-0 Alt&JD1 
galibiyeti ile nellceienml§tir. 

G.S. - Beyoğluapor 
DUn abalı Şen:f stadmda Gala

taaar&y - Beyoğluçor A ve B 
taktmlan hueusi bir müa&bakı yap
nuşlal' ve her ilci kaıııxlaşmada da 
Galatasa.ra.yiılar 2--l pUp gel
mişlerdir. 

ikinci kiline terfi 
maç lan 

İldncl kUme terfi ır.n;larm& dUn 
Kadılctıy atadmda d~am edtlmlcıtlr. 
Ha.kem Tank özerengln tdansinde 
Şl§UgUn~ • Alemdar talmnlan ara· 
smda yapılan bu mtı.aabelwım blrtnci 
devresi 0---0 ber&ber11kle bttmı,, ikin
ci <"evrede Alemdarlılarm ı golüne 
mukabU S gol yapan Şl§lllUer bu ınn· 
ırabakadan 3-1 galip çıkmı§la.rdır. 

Almanyanın 
Yugoslavyaya 
d sK IArasyonu 

Berlin, 6 (A.A..) - D.N.B. bil
diriyor: 

Alman hükümetinin Yuplavya 
hakkındaki resmi dekl!rasyonunun 
metni ı:ıudur: 
1ngilte.renin gayri sa.bit vaziyeti ve 
adalarmda inhilAlln her gUn daha 
siyade sarahat keel>eden alimet
ıe1'i, İngiltereyi. Avrupa.da bir ke
re daha Alman aleyhtarı bir ceP
he tesisi için gittikçe daha siya.
de nevmidane gayretler aarfma 
mecbur bırakmr,tır. Bu son Al· 
man tef6bblislinun mevzuunu, Bal· 
kan yarnnadası teşkil e~tir. O 
Balkan ya.rnnadıı.smda ki, orada 
Yunanistan. lngUterenin ihtilafı 
genişletmek caniyane siyasetinin 
kurbanıdır ve lnglltere, elmdi de, 
bUtUn Balkanlara ate~ vermeyi 1ır 
tlhdaf edeın emellerine Yugoslav -
yayı muti bir alet olıırak trönneıc.. 
tedir. 

Yugoslavya 1939 yazmdanheri, 
İngiltere ve Frawsa ile anlaşma 
halinde tek taraflı bir siyaset, ya
ni şUpheaiz olarak Alman aleyhta.
n bir s iyaset takip eyleıni§tir. Bu 
vesikalar, ıunlo.rı i&bat eder: 

1 - 1939 yazmda, yani muha· 
se.matm bnıda.masınrlan daha evvel, 
Pranııa, yakm §arkta bir ~ız 
eeferl heyeti teşkilini düşUnmüş ve 
derhal Yugoslav genelkurmayı ile 
tema.sa geçmiştir. Fnuuıantn Sc'A.
nlğe yapmağl dilşllndUğU bu te -
ıebbl!s w:crlnde Belgratta.ki Fran
sız elti.el ile Yugoalav genelkurma
yı arumda. ilk lptldat görllıımıe, 19 
ağuatoe 1939 tarihinde vukua gel
ml§tir. 

2 - 1939 teşı-lnfsanlde, Yup 
lav hükillnetlnhı ve genelkunna -
ymm arzusu üz:er!n, Fransaya. bir 
hususi askeri heyet gönderilmMi 
ve Belgrata gPnera.1 Gıı.melinin 
genelkurmayından bir .subııyrn gel 
mesi ile da.ha mkı bir mahiyet al· 
mlljtır. 

3 - Harbin ilk aylarmda, Yu. 
goslavyanın hattı hareketi, İngil
tero ve Frans:ıya nakliyata mllin
kUn olduğu kadn.r geniş bir mU· 
zaheret vo bi!A.hıre bu devleUer
le fiilt bir haberle~e ma.hiye-ti 
anedtvordu. Bununla beraber, bu 
harekit, bitaraflık kisvesi altında 
yapılıyordu • 

4: - ı G nilıan 19.ro ta, Be lgrat
tak.i l'ranmıı elçlef, harbiye nazı • 
n Neöiç ile, ukerl ~rüpıelere 
b&llsnmaamı letibdar eden bir 
milli.icat olnıutıtUI'. Yugoslavya, 
§f.rktaıd F:ra.uız leferi orduau bao
kumandanlığl genelkurmayı neı • 
dine it.ima.da layık bir irt.ı'be.t su
bayı göndermektedir. O ıı:amandan
berl, Sellnik teşebbl.laüne Yug0&
lavyanm müuhereti hemen temin 
edilmiş bulunmaktadır. 

ü - Frnnsanm yıkılmasından 
sonra dahi, 11 haziran 1940 da, 
salahiyettar Yugoelav mnkamlan. 
a.s1\eıi vaziyet yen.iden :Pra.nsaya 
gUlense, YugOelavya yeniden Fran 
aanm yanında yer almağa müte • 
mayll bulunduğunu Franaaı elçiai
.ııc temin etn~tfr. 

B:ı veslke.larm lisanı çc.'k sarih • 
Ur. Mubasamatm bidayet.indenberl, 
Almıuıya, bUtUn kuvvetiyle, muha· 
samatı mevzlleştlrmeğt istihdaf e
derken ve Balkanları haıi>in felA
keUı:ırinden korumak için her şeyi 
harekete geçirinen, Yugoslavya, 
2ahrlen Almanya ile ifblrllfi sl
l"Ueti takip ediyor fakat perde aı. 
tmda daha o z.a.mandanberi A}. 

manyanm dil§manlarmm yanı ba
şmda earih surete T&Ziyet alıyol'

du. 
Almaııyad& bu 'ftlaalar blllmnekle 

beraber, Almanya, Yugoalav atyuetl. 
D1 doğrU yol&, ezcQmle mllıYerle aıı· 

Japıaya 110kmak yOmldt il•, &llcenap· 
lık Ye aabır Ai'alermlfUr. 

Almanya ve ttaıya, mihver dem~ 
leri lif' devamlı J:ıtr antant ve lfblr1t. 
ğiııln pratik fayda.im& Yu&oalav bil· 
k(\metJnt Jnandmnü için letebbQ.aJu 
yııpmaktan Wl&DIDADll§lardır. Bu .ıya 
aetin en yQJuelıt noktasmı, UçlU pak· 
ta girmek Jçtıı Yuıoelavyaya yapıl&ıı 
davet tqkll ey1emiftlr, 

Bir ku-e daha, aklılelim!n pllp gel 
~ •e mesul Yugc>lllaT deTlet adam
larmm memJeketıertnln ha1dld men. 
faatl&rmı anı:uıut oldulu aımıldl, Bu 
ııureue, sahm.etll mllz.'lkereıerden ııon· 
ra, bu ııeneı:ı.ID 21J Martında Yugoe
ıavya, Vlyanada 11çlU pakta C1rd1. 

Vlyanada aktedilen aııJ.,malarm 
mahiyeti pdur: 

ı - Yug06lav devletlDin halttım

ranlığmm ve millld tam.amlyetinln 
UçlU pakt tza.sı tarafından tannnnın, 

% - Yugoslavyadan bu harpte ara. 
zlatnden uker geçl.nnek veya naklet· 
mck tzı.Iebl yapUmıyacağma ve ber
ha.nıi bir askert yardım y&pmaa lıı

tenllmlyeoe:ğine dair mlhVfll' devletlt.. 
rin1n teminat vermeat. 

3 - Yenl Avrupa nizamı ~ 
içinde, Yuıoatavyn::ı.m ~ denlZlııe 
bir mahreç elde edeceıtne dair temi· 
na t vcrtımesi. 

Bıı malırcı;, Yugoalav h111dllnethıln 

hU9Wll talebi mucfbbıce, arut baki' 
mmdan, Bellilik ıehri ve Umanı ~ 
rinde Yugoala.v hAkl.mlyetinl ihtiva 
edecektL 

l'akat bu tama. Belgraddablr 8uJ. 
kastı;ılar züınreai, abtalca olduğu ka· 
a&r eamy&ne denebilecek bir cevap 
verdiler. ÇllnkU, tam selAhlyetleıi 

haiz olarak Vlyanada., devletlerine 
devamlı bir emnly.t ve Yugoslav nıll· 
let!ne mesut bir S.ttkbal garanti ede
cek bir muahedey. tınsa:ıarmı koymu 
olan Yugoal&v nazırlan, Belgrada 
d&ıdUkleri gt1ıı tevkif edilml§lerdlr. 

SuçluJıır, bu aurette ağU' blr mesu. 
Uyet yUkleı:ıınif olan blr suikastçılar 
zUmresldir. Bunlar, tedhiş harekeUeri 
ile Balkanları zarardJde etmekten 
hAll kalmamı§ olan, kral katlllcrlnden 
kaçmmanuı bulun.an ve 19H te Sa· 
rayboıma auikastl ile umum! harbi 
açarak bu auretle 1nsanlyet Uzertne 
felAkeUer getiren ayni me§bur sul· 
kastçılardır. 

Bu suikastçılar lkUdan ele all?' al· 
nıaz, Bc-l~rad, katl surette maskeyi 
at.mljtJr. Blr kaç gün evvel, blltUn 
Yugoslavyııda ayni zamanda l>tıtün 

mihver devletleri ve bu devleUerln 
mUtteflkled tebealarına kartı l§ltu.. 
memlf bir tedhlı ba§lam~br. FUhrere 
hakaret edllml§Ur. Alman elç!Si ate· 
nen tahkir olunmUjtur. General So 
movlç lt:alyan elçisini açıkça harple 
tehdit etmJ§Ur. Alman elçUiğtnc men
sup bir eubaya hakaret ve fena mua. 
mele yapılmıştır. Alman mllcsseselerl 
tahrip \'&ya yağma edflml§tlr. Ve bu 
gilnler zartmda, bUttın Almanlara ya· 
pılan fena muamele, Almanlara Polon 
yada yapılan en fena ınılmuanıele 

devrini hatırlatan blr gen~lik almıı· 
trr. 

Bundan dolayıdır ki g11nUn efendi· 
ıerlı:ıln tlllyatı tamamlyle eulhtlr: 

ı - Blltlln Yugoslav ordusunun ~ 
ferberllğl llA.n edilnılftlr. 

2 - lngllt.z genel kurmay aubay
Jan, Yu,oıılnv ordusu Ue lrttbat ajan· 
lan olarak son günlerde Belgrada gel 
mittir. 

3 - Yugoslav g-enel kurmay sub:ıy• 
larmm Yunanlstana gönderllmeal ile, 
Yunanllılande. harckO.tta bulunan lıı. 
glllz kuvveUert ve Yuna ordusu Ue 
temu tem edJlmlşt1r. 

' - So ırUıılerde, Alman hUkdme· 
t!. ceneral Simoviç1n phamda Yugor 
lav hUkılmet!nln, Alme.ı:ıyaya kareı 

pek yakmd& çıkacak harpte uker ve 
malzenı• söndermek 'f9 krediler a~ 
m,.lli;, :;ureUyle ~ardım etmeleri için 
lniiJt.creye ve Amerlkaya mUracaat 
ettiğine dair red edllınez dellller elde 
eyle~tir. 

Demek oluyor kl, YugoslaTya, Al. 
man;,nmn di.lşmanlan Ue ı,,btrliğt yap• 
mağa ve ayni zamanda ordusunu ln· 
gUterenln emrine vermeğe ve lngUtz 
kıtaı:ı.rmın geçmesine mUsaadc etıne
l?e katı surette karar vermııttr. 

Eğer aon bir burhan daha lstenlll. 
yorsa, bu, bugUııkll kralm lng!Jtenı· 
ye g!lnderdiğt mektupta bulunacaktır. 
Belgradda generaller hıbbmın ellı:ı~e 

oyuncak olan kral, bu mektubunda. 
nihayet ordueunu eline 11.lnı&k lçfn Yu 
gosıavya.n§D nazilcre karşı vaziyet 
takınacağı gUnU beklemekte olduğunu 

blldlrınektedlr. Bundıın b&§ka, başta 
Çörçll olmak tızere, lngtllz devlet a· 
damlanıı.m, bu kralın tahta çıkı,mı 

Yugosla.vyanm lngil!Jı siyaııeUne mut 
lak ve k:ıU surette iltihakı olarak se
JAmlıyan cevabı ela vardır. 

Alman hllkQmeU, Belgradd& bir eti• 

nUer zümreabıln harekoUerine &ldnı§ 
etmeden IK'yircl kaJmata ve haleıı Yu· 
ııanlstanda olduJu Cibl, Yugc.al&vya· 
nm k.ıta.Dm& yabancı lnglllz a.ııkeılc-

rl için bir manevra ...ııaaı ha11ı:ıl alma 
ama mllsamaha etmrğe mUtemaytl de. 
ğUdlr. Bu Mbepteıı dolayı, Alman hU· 
k1HneU. A.lmanyanuı elb:ıde bulıuı.ıuı 

bUtUn uker1 vuıtaıarl&, Avrupaum 
bu kısmmda da nizam ve em.nlyeU te· 
sı. lçl.D AlDıaG kıtaı&nna emir ver
rniftlr. 

Sovyet -Yugoslav 
(Btıf tarafı 1 i~) 

Madde 3 - İşbu muahede beş 
sene müddetle meriyette kala.. 
caktır. Akit taraflardan biri m&
ahedenin müddetinin yenileme. 
mek tasavvurunda olduğunu bil
dinnedikçe, muahede otomatik. 
man beş sene daha muteber k:.
la.caktır. 

Madde • - Muahede İımatil 
tarihinden itibaren meriyet 
mevkilne girecektir. 
Muahede bnk!n olduğu kadar sü
ratle tftSdik edilecclc ve musaddak 
suret!e: Belgradda teati edilecek.. 
til' 

Madde 5 - Muahede biti Rus. 
ça diğeri Sırp - Hırvat lisanında 
ve her ikisi de muteber olmak üze
re iki r.üsha olarak tanzlın edil. 
miştir • 

Adi sa 
ışgal 

Alman muııarebf 
mok güç olduıuı1~ 
hııva !l~kleri "~ 1P. 
mllerlnln do ışt 
şlno rağmen ta ~ 
tan 300 metreye~ -il 
Pilotla rıınısdan 
kayoottığiı:ıl ,.e ~ 
gemilerinln yak1Jl 

verml§tlr, ,. 
Diğer bir u.y)'S ,_ 

tima bağlı ııuıuıı~ett' 
ztırU Uzertne sOO ~ 
ml§tır. Bil' tayY ~ 
su muharebe ~ru ;r J 
metro yükııeklifil'cte ~ 
m ve alevlerin '°11t~ 
baların nereye dÜI ~ 
kıı.dar §lddetlendl ,ti' 

Bil' pilotun bCysıı 
d:ır alcaktan atı~~.A 
muharebe krtı"aZÖ tJJr 
mlıse bu haklıtatetl ~ 
seri olacaktır. d-11' 

llUteakibc!l .,e ~.I 
!ardan yapılCJl bil ~;of'_·' 
birçok bonıbStıırııı r fi 
zörlerlnln bulUlldU 

glirUimtl§Ulr. 
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Yazan: Alil OBA :r 
kadar gelmfftl. Bana pyet u · 
liı bir fraıunzca iJe: 

Dünliü milli küme maçlarında 
lstanbulspo"" Demirsporu 1 - O, Beşıktaş - Bonjur Mfüııyö Şaııg. dedi. 

Bi& de yola çıkmak ic;ln elsi bek. 
liyorduk. Sefa geldiniz! 

- Bonjur muhterem tl!tat. 
ded m; fakat acaba ıwnJe daha 
evvel nerede görUpıtlştUk? 

Tagor, mUaamahalı bir eeth~
le kanbunımu ırvazladı: 

Gençler Birılğini 3 - 2 maqlOD ettiler 
Milli ldlme depllaman maç

lanna dUn Seni~ devam 
edildi. Seki& bine yakm bir ka -
labaJık önUnde oynanan bu illa· 
sabakalarda ı.tanbulıspor L.:.i • 
şehir Deminsporu 1-0, Eef!ktat 
da Genc;lerblrlllini 3-2 matl<ıp 

bqladılar. Her an gol bekı.d • 
yordu. Nihayet 8 inci dalulrada 
&ol bıı;f bekın kaleye doğru 
de}ledıği top Şakiriıı kaleciye~ 
~gı bir '8rjla içeri giJ'8Nk a.. 
ııktqı bera.herli~ kavuıt...rda. 
Bu golde kaleci hatalı ic!i. 811 
go~ Ankaralıları bozdu. Bundu 
hıtıfade eden Betiktqbıcll' C:. 
hUcumlannı mklqtırdılar. Bira 
sonra E§refin ortaladıfı to ka· 
leci kaleci tıpkı biri1'ct ~eld 
gibi hatalı bir çıkı• yaptıtrnda 
Ustten a.şarak ilriı)cl defa Geag
ler kalesine girdi. Bu gol eiyala 
beyaz ~lkf.mlY':tinl bU:.biltUn U: 
tırdı, ıımdı sen ve teknik bir 00 
yun oynamap başl~dılar. Binlıl 
sonra kazandıkları bir pena1 
a~ıdılar ve birinci ~ ı: 
~kılde 2-1 Bqik+ .... m Ua•·•-ıa. 
iü ile bitti. ~ l.U&UlllJ 

- Evllt, dedi. eenin htfızan 
ne kadar zaydJ amıı ! Orl~ndaki 
karakolun ml"hzeninde görü.}· 
memiış miydik ya! 

- Orada eade bir ılir kitabr 
mzı okumuştum galiba. Fakat 
sizi görmedim. 

ettiler. 
Maçların tafsilltı aıraaile ,öy-

ledir: 

- Anlıyorum yavnım, anlıyo. 
rum ... Seni A vrupaııı~r adML3 • 
kıllı dejenere etmi§ler. Senin 
şimdi kar§ında duran benim yal 
nız kalıl=ımdır. Halbuki o kitapta 
bUtUn ruhumu, yani beni glSr 
mü.<>tün. 

IBTANBULSPOR l 
DEMIRSPOR O 
Gllniln ilk mUeıabakasnu Ee • 

kişehir Demirspor takımı ıle Is· 
tanbu!spor yaptılar. Hakem Ah
met Ademin idare3ine~ yapılan 
bu maça takımlar aıağıdaki kad 
rola.rla çıkmışlardı : 

Tasor' n bu izahı beni tatmin 
etmedi. Fakat inanmış gibi gö
rUn1Um. Böyle b!JyUk adarrılanr. 
söz!~r:nı r.ıul-::.kemc etmeden ka
bul etmeırf öğreıımJtıtim. 

Büytık. bir kafile halinde uzwı 
yollar ~e--erek o da~m tere!ine 
~rktrk. Ço!c iyi tıtmdı"rm. fs'n:.t 
kim olduk!armı hatır1IyamadI 
~m iki Avru"ah. Mli gibi ha~· 
ketler yanarak yol•ımuzu kestı
ler. Bunlar avaz'.:.'"' c;ıktı',ı kadar 
ba~nyorlardı: "Yeni Nizam bu
rada .. burada... Dinleyiniz. a
!ayınız. ta~ka kapı ~ıtlmaym.ız!." 

maçından heı/ecanl• bir /STANBULSPOR: 
Nevmt • Sefer. Hayri • W.·ı· 

za.tfer, Tarık. Celal _ Nizamettin yun biraz !'ertl~r gil'ıi oldu. Ve BEŞ!KT AIJ 3 
Kadir. MUkerrem, Cihat, lanet. kal"'Ci ile ~arpıp,., l•t ı bu ıpor- GENÇLERBIRLl(J/ ! 

DEJllRSPOR. lu Mük~rrem ra· at1an-rak bir GUnUn ikinci mllaabakası /'_ - IK.INOI DlfVRll: 

Ta.,.or, bunlan bir ?~er.:u-a ıttı: 
"Za,.~ı ıııar dedi, gece gündilz 
hep böyle bağmr dururlar. Dok· 
toı lar gönderdik. Bunlan bu 
dagdan ~ağı indiremediler. Yük 
se!tlik meraklısı imi§ler. Hu ::ı.. 
Irklarının sonu (izm) le bitiyor 
a?l"" ismi h~tınmda kalmadt. 

Topun yanma vardı.k. G~le • 
nin kapısı ac;ıldı. Hepımiz ıçiııe 
girdik. Kapılar kayıandı. T~~or: 
"Çor.u.kJar, sıkı durun. gıd1ycr 
ruz!" dedi. I<u'aklan patlatan 
müthiş bir gürleme duvul<l11. Yer 
gök aaratldı. Henimia biriblıimi' 
ze ge!;tik. Ben ~uta k8J&m. ~
fes alamıyordum. Boğulacak ':
liiydim. 

Uykuda;, u1andı~ı, hep buı 
lrınn bjr rüya olduı!tınu anladmı. 
Fakat u.tUmde öyle bir ağırlık 
vaı dı ki '•erimden kmıtldanamı 
yordum. Yavaııı yav~ Or1e~n ka· 
rakolunun hani!lhanesinde oldu
~umu hatırladım . Ya bu. f1."'tıım
deki tac:ılar topraklar ne ıdı? On· 
larm arasmdan eoka..ıtı. geeevi 

Abdülkadir · Meman, Nuri - mi\drtet oyunu t nrketti. Ovun _o kara şampiyonu Gençlerbirliği 
Ali, F.-hri. CelAl • Hakkı, lama- k·şi olarak deıam ıreeburiyetfn ile, lsta.nbul §aJJlpfyouu Befiktaş 
il, Zeynel. Murat, !akender. de kalan İ!tan..,ul porhıla- dev. ar-sındaydı. Taraftarlannr.ı sü

Yukandaki kadroda da görUI- re sonlarma d'>~ hafif bir Us· rekli alkışları arasınqa çılan : 
dUğil gibi lstarıbulaporlular JU" tün"Uk kurdul-ıraa da 153"1 c:ıka- kmılar, mutat merasımden sonra 
gUn takımm en mUhim elmam rarrAC!ı'ar, b 'rincf devre 1--0 şu tekilde sıralandılar: 
olan SWeymandan malınım ola- lstanbulıponuı galil: iyeti ile bit- BEŞiKTAŞ: 
raJc oynuyorlardı. ti. Mehmet Ali • Yavuz, Feyzi • 

Oyuna 1stanbuJaporun IOldan IKINOI DEVRE· Ahmet, Halil. Yani _ ŞWtrU, H. ·: 
inkipf eden bir bUcumlle bat • İkinci devreve oem'rspor'ular kı, f=~kir. Şeref. ~. 
landı. Derhal Deml8'>0l" kaleeine bafladı. Bir m"ddet Deminıpor GENÇLERBIRLIOI: 
inen bu akm ancak korMrle 1::- lular İ'"tanbulspor rusif ıahuır.a Halil ·Mehmet, Ahmet - Ni-
aileblldi. İsmetin çok gll9eJ çe::· Jel' eftilel'8' d .. bir Df'tfce a'amL hat, Halit, Keşfi • Ömer Selim 
tilt korner kale önilnU tanıtır- <Yılar. Ovun btr müddet eorı"8 Ali, Mustafa, Suat. ' ' 
dıya da bir netice al•namldJ. durgun b r marnra ~rzetrrt ı · Hakem: Samih Duramy. 
Vakit Uerl~lk~ her iki taknnYD balladı. lstanbulaporda Mükt.. Beşiktaş takımı bugUn ekılk 

()yuna Gençler 'le~':ttfr O* 
sttratll ve zevkli olu:vor Be.tJr.. 
tap hücumda rörUYo~ F. 
fin avut çizgiıine kadar ,a=; 
rek ortaladıfl topu Hakkı llllra 
geçerek k~ırdı. 15 inci ~·ıca • 
dan itibaren Genc;Imn ~ 
kim oynadıktan göze JaL 
Fakat kale önünde mu:::TJ°: 
la.mıyorlar. Nihayet Şe!'ef 111 ~an aldıfı bir pula ~t
tlçUncU, 32 inci daJdkAda da Sa
at Gençlerin ikinci golUntl atta 
ve bu müsabaka ifa ~ ıeldW. 
3-2 Betiktqm galebota!Je bilU. 

~ oyunu keu-di h&kimiyetlerı a • rem Ak~t oldufundan ıafaçıp bir kadro ile Rifat, MemJuh ve 
tma aJmü için ufra tıklan p pçtrilmıı ve mllhacfm hattmm Sabriden mahrum olarak oy~u • Dünkü atletı•zm 
ııe ~ıyor. Fakat bllttln ~yret temposu bosulmuetu. 15 inci c:a. yordu. 
tere ratmen taraflar beri• tir kllrada da bh'birlerine tekme ; ~- Oyuna Beşiktaşm merkezden müaa~lan 
bAl{fmi-t kuramadılar. Ve oyun tıklanndan hakem her iki taknn inki·"' eden b' hU ıı b ,,- l dan d b' ~ ır cumu • e ar lAıtanbuı aueuam ajaDlıtı wuflr 
mUtevazfn ... rerevan ed yor. ~ tla ırer oyuncu çıkardı, bu landı. Bir an içinde Gençl~r ka · dan Altınçlvill aue .. - m"--...... ~·--

Btt .;u-ada. E k:ıtehir rola"',ı;• mwe e takımlar 10 kiı:ıi ol:ı.ral• lesini bul b bU r. k - .._.,._. ıı • an u cum .... a irin namı allmda tertip edil.... Uk __. 
J.tanbaı'epor mliclaf'leriııin ile&"' o~ devam ettüw. yavllR bir UtU il =.r. · ..... ·-~ lni'uınffa'lftftdGI fftffade tde öt r.tabeleporlalar » inci da - k - 1 e avu tti. A,,. aueuzrn 'mUsabakuı düzı Ka 
ret aJd• ... derin b'r pa.!'1 ı·kı ı. ··t kikadan 10nra u1-e Usttınlak m!:ra ~- blrk ı i ktlllUhlm• Ndm4I. 791M'•lftlr. Oiduicta ı;• al 1 J '- kurd 1 3- ....wrapor a fil m b1r kalabalık Ga1lnde vapı.ı• .. m•~ 
(f'kmek ~en 1r ec f e -....r- u ar, fakat DemiPmnnn. . bir tehlike ı .... :u a.....-1 _,_ " - -

al..ı k fedaks- i --r- geç&nn. '!ır'~ n iNAi bak&Jarda aUeUk ;neticeler , ...... _._. 
'1 Jı:art•ya ka'dı - h e açrnıı. ~ kaJec si gol çıkarmala. bir ıUtUnU direk kartıladJ. Oyun BAYANLAR: --· 
B'raz IO!U'B da t~tanb ·lll>Orlu rma mlni oluyor. çok ıUratlt v avkli oluvor. tJd 84t IG'l'IU:ı 
MU'<errem aynı ee'·llde bir gol Bu sırada Rrt bir oyun tuttu. taraf da üsttlnlUfU lehlerine oe. 1 lla ld 
frttAtTlll lra'"ırdL Mllaabaka ~k ran Demfnporlulann bu hare • vfnneğe uğrqlyor. Altncı daJd• aeıO: c e. 

12
• 

2 
- Nenmn, 1 -

stıratU cerevan ediyor ve l:fr an ketJert dalma aleyhlerine netioe k_ada Gençler 10liçi Mustafa ge.. otıLuı: ATMA: 
tcfnı'e tOT' ka·edr ta1eve dola.. veriyor. Kendilerinden daha aU - nden aldı.ır.. bir ta +..._. !§• pas ""'11".ı avut ı - Hale a.ıa 2 - ae1-. a 
f!'·ordu. Nihayet 30 unC'U d&kt J'Cl.tJi oyunculardan kundan Is · çizgisine kadar sürdükten 11>nra Çata, ....., -
ka.1a mer1'-~et1 n"•' .. n h'ı- ta • tanbulSl)()r taJmnı rakiplerinin kaleye muvazi bir ştıt c:etrt1• Top l"tl'lüiEK A'l'L.UIAı 
~anbı1'~r htlenmu da Eoı1n11Je" bu bata1anndan htifade edere~: Mehmet Al' · d 1.aı . ının yanm an .. eye 1 - Bara 1,16, 2 - a-1--

bfr ka'e ın·n 8ntl k l'lfl•. Mltsa. son dakfkııtlan tamamen tek Ira- girmek üzere iken ıaSJ4Çıklan Falına. --
it bir rz'yette to~ ya1c=.byan le halinde oynadılarsa da gol yeti,erek ,alU tamamladı. &&KJınl.&Rı 
Ksdlr sıkı bir f{lt'e tek'IJ'Om·n çıkvamadılar ve mUa&baka ı Bil ısavt Beşlkta•ltları e11nlan • IOO IUı."l'KJ:ı 
ve llu mtt·el>a1tanm ~M go • bu şeki1de 1-0 lstanbulspon drrdı. BUtUn enerjilerini sar1e • ı - GöreD denoe· M. 2 
ffdya~~~-·_u_•-~--~-~--~-~-ti_·ı_e_n_e_tl_~_~_n_~_·. _____ d_~_~_h_A~k~~~b~~~o~~~~~a~m=~~ ı-~~~ · -~ 

-E-eş-er-d~ak~ika,;.._.rık-h-ik__;....Av=-eıe-r ~artolsun kilosu seksene geldi 1 ;,-:;:~.: ~ ı:'! 
Y K 

10000 lılSTRIDı 
azan: enan H uliiai ı - Artan derece· " 

Batka bir defa ''Bir piket llpra,, 
blklyealnl antattılnn TafklSprll· 
den Hafıs ata bir hldrelleı gtlnO 
kan8ı Hatm aaa)'I JrarllllDa aldı: 

- K11 bafll, dedi, ıeoen bld
rell• sana vaadettlifm kulUY1l 
bugün ahyomf 
Bafıs ana kır1aDI bltirmll. eti

ne dolpn ınUılllm&D ve mewt· 
mlnde blr

1 

keklik slbl de ıemWI: 
- Canım Hat1S bu blclrell• 

k1llUl1I da bir blrlye oldu eenln f 
- Yok, prt olsun 1r1 bu ak· 

flllD alıyom b&fıl! 
Hakikaten, hafll ala. ıransma 

verdiği la.t1 ilk defa tutarak tal 
köprUnOıı lruzu puarma çıktı: el
leri arkumda. bir dl'llden öteld 
stırUye seceret bir tane111ııl ptı.. 
ne keetfrmeğe çalıltr: ve .llOl'clu: 

- A~. kaça bu kusa! 
- 6 lira hafll aja ! 
- Eh, eıtek mi eatm alıyosf 

1 Şimdi etekler altı lfr&y& ! 

- Ne cllyon sen aıa. ne dfyonf 
Goc; bu, goc; ! üzerine bin de c;&Y· 
dan geç! 

- Ulan! ballan alt tanfJ Jnll1I 
be! Bfnecelf falan ftT 1111 ba
D11Jl ! Olacafmı elSyle de alahlll: 
ne diri er oaa ! 

- RafJs ata lmn7S dl! • 
ten bir kart gibi bll' taraftan bun· 
lan 115yflyur, bir taraftan da 1nt
zun1111 ludcld deferlnl Juıeau ed1

• 
yordu. Altı liraya d~I eelds Ura
ya da 1119a yine ucuz! Bun• raf· 
men. enert ~ • .nana ..na
na Deri dofra blru ,ertıdtl: 

- Paranm gıkJpnl)'O .... de· 
cll: fazla istlyon, fasla! 

Vakit üp.mdı. Köyltl lllrllyt1 

' toplamak, ptmek ı.tfyorchl: 
- iyi ama hat1I ala. dedi, HD 

ae nrtyon bakalım 1 Biç cleterl mi 
yok bu maJm !. 

- Ata. bir no Uram var una t 
AQam akeam hafll daymm heW 
paramıı aIJyonD al. Yok, ne dll'
:er ona, lllıı cat cufu o da bafka 
ata: 

- uatmJyabm. haf11 ata vur 
.,ağı al yukarı. on beı klloluk bir 
kusUY11 d6rt liraya puarlı'k etti. 
Boynuzlarmdan arkuma bağlıdı. 
eve pldl: 

- Km hafll. aç bPIYI aç! 
Hafll ana esan abdeatlnl almaya 

JapJ?Janıyordu. Bir defa : 
- Ah, etti, demek ki ahvidbı .,., 
- Tabil kll! Sen bir duvarın 

dibine oeldve hele, ben kCllDfUlar
dan yonca getJımete dJaiYom ! 

Pek Al&. tuzu almdı ama, bir 
de tuzunun kemseal var. lşte ha
fa .P, biç de bunu dtlfUmnemll
tl. Acaba kime keıKlrHf Ha, n-
7PDI tör t.nan ne ıtıne duruyof 
IDlnde bllytlmtlf bir çocuk. Kmuya 
flSyle b!r bıçak atıverecek, olda 
gitti. Hafız .P, kusu keıtinnek 
19tn T.P6prtlde para verecek d• 
tu a. •.• 

Ala. henıen o akpm kanılı De 
tmıaue habm' gönderdl Ertesi u
bah da, oftan. elinde kendi bıı:a~ 
ne geldi Kmunun tanı balır.esfn n 
kll§eslne atrttldı. Bu iş ka§la gös 
arumda blttl. 
Hafız afa blltlln bu malarda 

etin kendisi için ne kadar ucuza 
mal oldufunu dtl§UnUyor ve te
ytflenlyordu. J'akat ıu haf11 anaya 
da büm: 

- Ala, t..man lntzuyu 1restt hat 
- Kutl! J(ı1 Pbl uGQl'du hay. 

vam. 
- Dı. eli bol d6nmek obnu! 

- Ne yapac•"'1111 hafm ana f 
llyum olluna bir de para mı ve. 
rellmf 

- Aman afa. Para verme.sek 
de yemefe alaJcoyalmı. t.mall de 
seninle yfytvuin ! 

- Kıs hatız. Etin k1lotu kırta 
qana bam alırdım onu ben. 

- Aman, ayıp olur hafız ala. 
Konuya kolDfUya 1ruzu yollamuak 
da olur ama, t.mıanı blJ'almıat ol· 
mu. 

Batrs ata f3yfe bir cffltllndil: 
lsmal1 yemek yiyecek oluna etin 
ldloeu kaça gelir! l'akat hafıs a.
nanm rsranna da dayanamadı: 

- lsmall! dedi. Blft, oflum ı.. 
mafl! Elini yıka da yukarı sel! 

Ve İmnallden daha enel, yu. 
karıya, tepsi bqma kendi !ırla
d1. Yemeklerde ne var, ne yok g&
recek ! Fakat odaya girer girmez 
yemek slııialnln u öteainde köte· 
ye bırakılın11 bir tepsi tıvnm tat
lm glSztine lllttl. SlnJde de kun
nun böbreklerinden bir c;ort>a. He
men tatlıyı ıedlrln altma sUrdll 
stırmedi ki t1111al1 bplda gaznt. 
tU: 

- 0 ... , buyanuı emmtntn. ne 
dlrler O'la: e•ktlın~ o~hun fsma!J. 
Buruı da senin bir evin uyılır. 
Çorba nasıl alam? oh. oh, oh •• 
Hafız ağa gerçi buntan ııöylO

yor, fakat böbrekli qorbaya da c;a
la kaşık ediyordu. tsmau s•ıl.gan, 
tepeln.ln bir köşesine yan llişmfş 

KcNıtantm, a _ ~ .• ıu. 1 -

gibiydi. Çorbaya Od ne; 1r~ at- Oç WIM: 
mıt atmamıştı 1rl c;orba blttt. Ca- 1 - Ömer derece: l'-lf. 2 _ .....,_ 
nak alındı. Yerine taze bir baha· Dbai; 
rat kokusunun buram buram du. ı - Arat derece: 17.eo, 2 _ Attli 
yuldufu bir böbttk mkaruı geldi a - Nadı. 
Hafız afa: . 1 OOLLB: 

- Yl emmfnln yt Allah qlrma; 1 
- . Arat denoe: ıa.u. ı - ._ 

diyordu; et giren yere dert gtrmu a - 1':1&cü. 
oful! SDUKı 

1 
ı - HaUt derece· 1.JO 2 -

Buna rafmen babrek mkarunu a - \'ıçorapuıoa. • ' - -
da yine hatıs dayı atqtmnlfb. Bu CtalD• 
lll'&da ~rttlatl lle hafm ana gG. 1 ı - K•mal '° 40 ı 
dkUr. J'akat tepel. km1m tepetst Nadt. • • - fe!U, 1 -
nerede!.. Hafız ana tepsiyi an· 
Yor: hafız dayı fte tlyamı lrllr f• 
mallln yedlff böbreklerle etin ki
losu kac;a geldlfbıl he.sanhyor. Ua. 
tellk hafıs aıwını elinde bir pa
ket: 

- Oğlum fMna'I! Giderken şu 
ciferl de anana götürürsün. 

HafTZ aıtP.nm fet. Mden lvtve P

rlml§tl. Kendi kendine: "lyt ki, 
dedi, ,u kıvnm tepela!n.l sakla
dım!,, 

Fakat hafız ananın gözleri bir 
•alda. bir eolda dolqıyor. tatlıyı 
&nyor: 

- Afa? ya Jmrnm tepelal ne
rede? 

Hafız a~a kı\ş göz işareti ile me
ramını anlatnmaymca ııt>dlrin al. 
tmı R&!termeğe mecbur kalmış
tı ama, afzmdaki baklayı da çı
karmadan yapamadı: 

- Kız hafız, dedi, bırak Allah 
aıkma, ne dlrler ona d~nnda etin 
kilosu kırka; oart olsun b:Ze sek· 
ııen A-uruıa geldi kan! 

Galatasaray klübünüa 
kürek müaabakalan 

Galatauray kltıbtl tara.flndu 
Up ed!len mevalmtn Uk drek IDlllııa'ı 
baka.lan dün Bebekte 7&Pılllutt-. 

Bll,yük bir kalabalık kUUeainba -
etUtl bu mUaabakalarm teknik -U
celel'I tun1ardır: 
1'EK t,;İFTE BA y ANL\Bı 

1 - Suzan. 
KIDEMLi TEK Ç1FrJ: BAYUJ.&aa 

1 - NUIL 
TEK ÇlPT!l gawraı.aas 
Kıdemli: ı - P\?rtH'. 
lılUpledl : 1 - HUımtı. 

hU ÇİPTl:ı 
Kıdemli: ı - Nuri. Fethl, Re1la. 
Müptedi: ı - N ejad, lılehmet, Bll

nu. 
IKt TD KIDDILtı 

1 - Reııı.t, Tevfik, Batı. 
DÖRT TEK KIDEI\lLI: 

1 - Rept, Turgut, Kubn J'...ı...._ 
Pert, v. ' --
Ya~iardaıı eonra davetlilere 1ılr 

çay zıyaletl verilmlıtir. 



8 -VAKiT 

Birinci sın.ıl köşesi: 

Küçük ördek 
KUCOK ORDEGiM PEK YARAMAZ. 

SAB.A.HT AN AKŞAMA KADAR HAVUZ
DAN ÇIKMIYOR. HEP ORADA GEZiYOR. 
BEN DE ONUN GiBt YUZMEK iSTIYO
RUI\1. FAKAT ANNEM BlRAKMIYOR. HA
VA SOGUK OLMAZ DIYOR. AH HAVA 
LAR BiRAZ DAHA ISINSA BEN DE ONUN 
LA ARKADAŞLIK YAP ACAGIM. HAVUZ 
DA GEZERKEN NE GUZEL SUYA DALıF 
ÇIKIYOR. BAZI TUYLERiNDEN iNCi GIBi 
SULAR AKIYOR. BEN HER GUN ONU SEY
REDiYORUM. 

~ğabeyimin çiçek
leri ne oldu ? ilkbaharda görülen 

Ç KLE R ç • 
1 

Aydoğan ç çek pazar~nda neler gördü? 
İlkbahar çiçek mevsimidir. Ba • -

harda bahçeler, cok güzelleşir. lf.:.. ._ 
Çicek tarh ve y~taklan süııL""' :.l f 
zerrem, lale gibi soğanlı "içek ~ -' 
lerle dolar, onların arasında · .. 

• çiğdem ve kardelenler <:ıkar 
Karanfiller b:ıhçemizın en ı::i.ı 

zel _çıçeklcrindcndir. Mızr:ğa 
bcnzıycn yaprakları biribirlerine 
kar!iI büyürler. Beyaz, al, saı ı 
veya kırmızı renkli taç yaprak • 
lan beşer tane olup uçları oyma-
lıdır. Hüsnüyusuflar da karan -

-' fillerin soyundandırlar. 

(Geçen lıaftadan dev«nı) 
- Ağabeyciğim, dedim, görüyor 
usun piyano çalıyorum.. 

Demek oldu. Eve döndtık. Knpmm 
nünde kız kardeşlerim bizi bckHyor 
arltL Uzat.tan bize doğru sc\inç için· 

de ~ular_ Sevinçlerinden sıçraya. 
rak. bağırarak: 

- Ne güzel çiçekler, diye ellerini 
çırpmaya başladılar. 

Şlmdl çiçek demetlerini kız kardc 
krinı tll§tyorlar. Çiçekleri annem de, 
'karde§lerlm kndar, sevlndL 

Demetlerden btrlnl yemclt masası· 

na, blrlnl piyanonun üstüne ko.} du. 
BlrlnJ de yazı masamız:ı koymak üze· 
re ayırdı. Birkaç saııt evvel siyah, 
kuru çalılar arasında gizlenen çiçek. 
ıerıe evlmlzln her tarafı sUslcndi. 

Çiçeklerle beraber evimize ynln.tZ 

sns değil, se:vlnçler de girdi. 
Hele yemekte, çiçekleri ağabeyimle 

88811 topladığUnızr, nasıl demet ynp
tıfmıızı, nasıl piyano çaldığımızı, wı. • 
ad p.rk uydurduğumuzu anlattğım 

mman babam da kardeşlerim kadar 

ctHd\l. 

Kız kardeı:Ierimin ricam Ozı:rlnc, 

gece bir eğlence yapmnğa karar vo· 
rildL 

Biz karar verirken, gUrillttlmüzden 
uyanan kanarya da ötmeğe ba§'adı. 

Ayaklarmıızm altında gezen Tekir 
miyavladı. Anlaşılıı.n onıo.r da cğlen
cem!zdcı bulunmak istiyorlardı. Eğ• 

~co programını yapttk. Evveli\ Le· 
man piyano çalacak. Gllz!de şarkı 

yllyecek.. Sonra ben do çiçek \'ere· 
ğim, ağııbeylm de demet yapacak.. 

ti. Kırda yaptığımız gibi .. 

Leman plynno çnldı, GUzldo şarkı 
yJedi Şarkı bitti. Leman iJo Güzide 

alk131andı. Şimdi sıra bize ~lmlştl. 
Dcmeucri çözüp, çiçekleri m:.ısanm 

rlnc renk renk dizdim. 

Ağab<>ylm knrıııma oturdu, ve b 
dı: 

- Beyaz, beyaz, kırmızı. .• 

- Beyaz, kırmızı, beyaz, kırmw •• 

- Ağabey, dedim •. hiç ba.şka renk 
mlyorsun, hep b<'ynz, hep kırmızı .• 

Sana Tilrk bayroğmı iısliyorum, 
L 

Bahçede hoşa giden diğer ci 
çek de rtrışahi olup, bitikl r a
rasında en güzel çiçek açanlar • 
dandır. Bakla zümresindendir. 

Giınten'in Defterinden : 

Bunlar kelebeğe ocnzeycn riçek· 
lerdir. Yabani rtrı§alıiler, tutu · 
nabilecek bir yer bulmak için 
çıtlere yetişirler. işte bir ciçeği 
bahçeye dikince, sarılarak gü • 
~~e doğru yükselebilmesi için 
yanlarına birer de sırık sokarız. 
Tutunacakl~rı direğe varmadan 
bir yay gibi halka halka olurlar. 
Fasulye, bezciye, katn· tırnağı, 
salknnlar hep bu ailedendir. 

Hanımeliler de bunlar gibidu. 
FıJjzlenerek yükf:eklere tmna -
nırlar. ::\1enekşc famil}Mından 
heruailcrin bulunduldarı bahçe -
ler tam sayılmazlar. Bahçeleri • 

Denize özlem 

~-
~~ 
~ 

içimde yanıp yanıp, yüzümde dolaşıyor 
Deniz e uzaklığın ince, yorgun bir i:r.i. 
Ne zaman ki bu hasret tahammülü aşıyor; 
Y orulan gözlerimle arıyorum denizi. 

işte; bu kadar olsun avunmamın sebebi: 
Bazan mavi sulara uzanan bir d il gibi; 
Ve bazan da bir koy da çamlı bir sahil gibi 
Yemyeşil dallarımla sarıyorum d eniz i. 

mizdc gülleri de unutmamak ıtı. 
zımdır. Güllerin cinsleri pek çok 
tur. Parlak renkli Japon gUlleri, 
kayısı guııeri ve diğer birçok 
güller. 

Bu çiçeklerden ba~a dahQ. bir 
çok ~içekler vardır. Bizim kü -
çük Aydoğan evvelki gün okul -
dan iki arkadaşı ile beraber çi • 
çek almak üzere Çi~ek,pa.zarma 
gitti. P:µarda birwk ı;içek gör • 
diı. Bunla:rdM aldı. Şimdi onla
rı birer birer ~içek bah~<'Sine di· 
keceklerdır. Bir sep0 t dolusu çi
c;:ck vardı. Hemen dikmeğe bac;
ladılar. 

Sa;;.lık Konuları : 

Niçin yemek yeriz? 
Nicin yemek )Criz, bunu hiç dü

slindlinuz mü? Vücudumuzun kuv
vetli olması, vazifesini yapabilme· 
Rİ için besin"" ihUynç vardı. Bunu 
;ı.apmak bir makineyi i Ictıneğe 
benzer. Bir n•akineyi 1şletmek için 
nasıl benzin, petrol, kömür gibl 
şeyler hn:rcanırsa vücudumuzun 
çalışması dn böylı~ hir takun yiye· 
<'eklerin harcanmasilc kabil olur. 
Benzini bil('n bir makinenin dur
duğu gibi hesin nlınıyan vücut ta 
durur. 

Fakat bir makine ile vücut ara
sında durmanın farkı vardır. :Ma
kine tekrar benzin atıldığı zaman 
işler fakat açlıktan ölen bir vü. 
cudun tekrar yaşamasına iınknn 
~oktur. 

lnsanın ynşamnsile, makinenin 
yaşamnsr arasında. r .. 1t1ar bulun· 
duğunu ileri süreceksiniz. O za. , 
man kalbimizin atı.,.mı, bir nt'fcs ) 
ahşt.a göğsümüziin iniş çıkış hare
ketleri, fabrikaların makinelerin 
i.<;lemesinc benzer. 

Vlicut, aldıi;rı besinlerden bSJS-
ka llirlil de istifade edor. 1 

Yn.sndığr müddet zarfında aldı· 
ğı bazı besinler asman yerleri kcn· 
di kendine tamir cdC'r. 

Çay nedir? 
Yurdumuzda yetiştiril

mesine çalışılıyor 

Universite Rektörlüğünden : 
Fen !nlcUlteslndo Astronom! Döçcnµıcı nı:ıkt.ır. NamutıeıiJI t 

imtihanları 5 Haziran 941 tarll\lndo ynpılacalrtır. lstekllterill ~.Htt 
5 fotoğraf, nüfus tczltcresl önıeği ve ilmi hüviyetini gösteren f!P'"' 
!er tedris işlen knlcmlndcn ist"neccktir . ., 

2 - Haziran 941 tarihi akşamına kadar ru:ktörlUğe muracaau-t" 

Dev1et Denizyolları 
umum müdürlüğü --

7 Nisandan 14 Nisana kada r muhtelif h•tl 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış ı"' 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtırnlat• 
ı ft 

Kurııtluıi,. hattımı - Salı 12 d <Erzurum), P<'l'§ mbo 12 de (U'6 
lG oa ( Karaılcnlz) Galata rıhtımından. ) • ,.,, .... ıı . 

n:ırtııı ııuttuı:' - Sa'ı ıs de (Çcıt.1>ld,ale). Cumartesi ı de (u~-
rıhtımmdan. cııoı• 

Mudaıı~11 hııttmıı - P....zartes!, Salı 9 50 de Çarşamba, Pcr§ ıube• 1't" 
(Trak), Cumnrtc11l H de (Sus) ·ve Pazar 9.50 de ( 
IJta nhtımından. t;ııll 

h umhiga hutlııın - Salı ve Cum:ı. rn da (So~yaı•). Topha!le rıb 
lmro1. h::ıttma - Pnzır O d."\ tB-rtın). Top'.ıane rıhtımından. 
\ .) \'ttlı k lmltıım - <;crı,ınmba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 dl' 

Sırked nhtımmda"l 

hnıi r ı.iinıt hattına - Po.zar 11 de (lzmlr). Galata rıhtııuındall· ~ 
h mir ırnlı!• pnııtıısı - Pc~mbe ıs do (Tırhan). G:ı.latn nbtıtılıfl 

.:"Ol': 
ıtf~ 

\"apur ferlen lıakkmıl.ı her türlil nmlfınıat n....a.ğııb ~ 
ları ynnh 1".{'ntclerlmlzden öğrenllcblllr. 

Gaht.n ll:l. Accnt<.:lı~ı - Galat..ı rıhtımı, Lınınnlar UıuUJJ'l .t/ 
MtiöUriüğU blr;ası alt'mda. 

Galata. Şube Acenteliği - G:ııatn.rıhtmıı, Mıntakn L!ll'l'ln 
Rcis'lği binası aıtmdn. 

_:irkeci Şube A~c=i~ S!'t"kccl. Yolcu-Sa~ 

iliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiİlliiliiiiiİllİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİıliilliiiiiiill .. 
·ı·urlllye tamilariyetı 

Si 4 ZiRAAT BAr K 
nır1' ~ Kurulu~ tanJu. 1888. - ::icrmayesı: lUu.uuv.UUl> 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zırai ve tıcari tun rıevı banlla muamelelerı. 

Paru blrlkttrenJerc ııl.MOO lira lkmmlye .-erl.J or 

a raat 8n.n1<asında ırumbarall ~e ihbarım tasarruı a~ ·' - d~ 
~ llrasl ouıuna.n.ıara eene~ • deta ""kUecek kur'a n" ~r 

ptA.na göre ikramiye dağltılacıllttrr. ~ ,,, 
t llOOO ı .000 Urahk t,000 Ura 

• • 500 • e.ooo • 
• • co • 

• 
100 • 

l ,000 • 
-.ooo · • 

ıoo Oded 5-0 nraıııı ~ ' 
ıo • ,"1' ' 
~o 

u:o 
160 • 

,p~ 
OllotA T· Besaplarmdakl paralar blr sene içinde ~ ~rtıe' 

~ll§mJyenıere Utramlye QlkUğı caltdlrde % 20 rru:ıasıyıe r/ 
K~f<11"1rr: 11 Mart, 11 Hazlran ll Ey1QJ, 11 BJrtncll<O.nutl 

rlndo yqp'1". ~ 

ZA Yi "I~ raklarıdır. 
Çay ağacı diğı>r ağnçhir gibi kı

şın da yaprnklarını dökmez. Boyu 
serbest bllylidüğü zaman 10 met
reyi bulur. Bu ağaç tohumdan ye· 
tişir. Üç seııcdcn cıvvel budanmnz. 

Yurdumuzda Rizt' vilayetinde 

ı;St1"1 Y.,I 
l\ ufus Ka ıdımln G 1 t 

0 
Jll ~ 

sekizlııcı sınıfından l 9• rı.ııl ~ 
bclg'•yl knybettım. ycn~:,a ~~ 
cağıuıcJJn cqkllerinln hO ~.,fıf. 

483 ~- JI Mas:ınm Ozcrlne baktım. Çiçeklerle 
Türk bayrağı işlenmişti. Çi klerin 

rine kapandım; öptOm, kokladım 
bağırdım: 

Yaşasın Türk bayra~"I! Ya§8.SUI 

il.TZIIET SABt'I 

Sanki aradığımı böy lelikle buldum da, 
Bütün yorgunluğumu bırakmışım ben kumda; 
Sonra beyaz, bembeyaz bir kotra olmuşum da 
Yarıyorum d enizi, yarıyorum deniz i 

MUHiTTiN ERTAN 

He:r gün sabah kahvaltılarnıda çay yetiştirmek için çalışılrnağa 
içtiğimiz -:ny nel"('den geliyor bi- 'başlanmıştır. Alman Urünlor istik-
1iyor musunuz? Ta, Çin , Hint ve 'bal jçin ümit verecek mnhiyett" 
.Jnpon memleketlPrinden gC'liyor. dir. Bir zaman sonra kendi yurdu
Çay bu memleketin ikliminde ye- j muzda yetiş<'n C'.alya ;htıyacmıı:ıı 
tiRcn bir ağacrn kurutulmus ynp- gidereceğiz. 

ırS -' 
Sa.iibi: AS!M fı[Ottı'. 

Basıldığı yer: 17.ıt.X. f1' ~ 
Umum rt ... rh· tı id3re 1111 

Rr.fik Ahmet ~~ 


