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Aziz · ş0hit~erimi~ Dün Hürmetl~•rm•~·~cll·~·~·~· 

Beşinci 

Koldan mısınız 

B H
. " ,. . ıt_er ın 

Nutku 
--· 

italyan 
Taarruzu 

11 Fırka ile Yapılan 
T aarruzAkim Kaldı 

Evet olabiliriz, fakat milli 
cephemizin arkasında a
henk, birlik, emniyet kuran 
bir Türk beşinci kolundan.. Atina, 16 (A.A.) - Atina 

radyosunun verdiği bir habere 

Matsuoka'nın 
Seyahati 

Uzak Şarkta rşler 
Fena Giderse Ame-
rika Donanması 
Harekete Geç:cek 

y . Ahmet Emin YALMAN göre MusaoHni, son defa cuma 
azan, . . B . c· kol- Berlin, 16 (A.A.) - O. N. B. günü cephede görülmuştur 11 Nevyork, 16 (A.A.) - Hü-
(e:!! ize .birısı: 4: C§ın. ı h r bildiriyor: fırkanın !aptrğı 3 taarruz sabahıı klmıet mahfıUeri, B. Matşuoka
i;;ii/J dan mısınız?> dıye 1 Adolf Hitler, bugÜn Bcrlinde, k~r~ akım. kalmı~_ır. l~alyanlar 1 nın Avrupaya yapmakta olduğu 

sual sorsa nefretle, hiddetle şu Askeri .müzede vatan için ölen buyuk zayıat vermışlerdır. O. ı~· seyahati ve Japonya ile Mıhver 
cevabı verirsıniz: B k ı kahramanları anma merasiminde rada cephede b.ulunan Mu~olını, arasında daha aıkı lbir iılbtr

- Ne münasebet.} .. k'7n ço bir nutuk söylcmiıı ve ezcümle General Gelcso dan, ~on b~r ~ay· )iği yapılması imkanlarını her za-
şükür imanı tam .b.ir_ ~~ ı:· "nci 

1 

şöyle demiştir: ret daha yapılmasını ıstemı<'tır. viycden tetkik etmektedirler. 
Fakat bilir mısınız 1 e!ll B ·· L d ..... jlletırn" izin Atina radyosunun spikeri de· 1939 eyliılünde Alman - Sovyet 

·1c.r b h saniye sizi kol- « ugun cura a, .. .. 
ıkol mı 0 u er k h l k · · t m'stir ki: paktı 1"n1za edııirk•n Alman ha-
ıain;ıkla m ,muldur. Siz onun gö- a raman annı anma ıçın op· .... 

• b l b 1 .,. 0 kahra Mussolini, İtaly nl rda bir le· riciye nazırı B. Von Rlbbenlro-d bir av ınız işine yarıya i- anml§ u unuyoru.., vu • 
, zun e b" rn ' ıUı I"iınız. Sizı manlara minnettarlığımızı bildir- ııcddüt görüldüğü aırru:la mıida· p'un Almanyanın eserme imtisal 

fil avlamak ıc;ın heT kalıba. her -".~ --~ iiiUil&ifaJre& ·~ UJe ~ 8UQllii GHtiiie C.- eclereJr~ da bfr 
ga . . dmmittir. mechtrını bu eene, geçen .eneden 11era1 Gelao. aaat l .f de, yeni Bırliime yaklaıo.maııı temenn;.in-
kıyafe~c ?ırmk leyhs~t~ ile is görür. daha ziyade anlıyoruz. bir hücum yapılmuını emretmiı· de bulunduğu hatırlatılmaktadır. 

Be: ınCJ 0 w " w dan cBundan 12 ay evvel, bu mu- tir. Cesareti kırılan halyan asker- Uzak prkta işler fena gıtme-
1 i, gücu sızın kulagıfnı~~ sagkb ' kaddeıs yerde kahramanlarımızın leri. arkalarında lbulunan siyah ğo baııladığı takdırde Amerıka· 

ld b. eyler ısıroama r. bc"l ed k '- .. 1 '-l!J • ·ı 1 ·· ·r '- U k Şa k k" d so an ır ··ı·· b l hatıralannı to ı er en, arıı;a· gorn eııuı erın mı ra yoz ve tu eıı;· nın za r ta ı onanmasının 
!Bunların çoğunu gu unç u ur, rnızda 1914/ 18 Büyük harbinin ferinin tehdidi altın.da ilerlemeye deııhal harekete geçmıyc hazır 
söyliyeni tersler.siniz. fıakat. bo§• (De\am.ı: 8a. 6, ısli. 7 de) + (~-.mı: Sa. 3, SU. 7 de) /*/ okluğuna işaret edilmckıedır. 
ta bulunup da bir tanesine ınan· ======================================== 
dınız mı ve ıbilgiçlik t~s~ama~ 
. . b ~t.asına tekrar cttınız mı. 
ıç.ın a~ . . h b . . ol· 
İ§İniz bi~miştır. Hıç 8 ~rmız Paraşütçülere Karşı Korunma Tecrübeleri 
ma.dan beşinci kolun . uz~ 
göni.ıllülezi arasında aıze vaz . y 1 D 1 ç k M ff k Q 1 d 
Ve~lmiş~ir v~ mb.~l·e~f~i:ı~~: Sarıyerde apı an enem: er o uva a u 
tetı. selametı, ır ~1 

•• 

ze bir iş gördürülmuştur. T• .. k Para"ütçülere kar ı yapılması 
ld ıyan ur " ~b Hele lstanbu a ya§ 1 r kararla•tırılan korun.ma tecru e· 

· · ko un §UU - .. d l · · vatanda"lar_ı.' ~- ıncı. inmemek leri dün•Sarıyer c yapı mı ve ıyı 
suz bır gönullusu halin~. k neticeler alınmı}tır. Sabah saat 
irin gözlerıni daima dort a~a da mcfnız düşmanı temsıl e· 

"" Ruh pak ıma. on ' · s·· '"kd e :ı:aruretindedirlcr. u ' da den tayYarelerın u_yu e!e v 
nı tam Turk lstanbulun rnı~uı Sarıyer istikanıctine ılerledıklerı. 
bir kozmopolit, levanten .stan • münasip mahallere konulan •cA-.. 
bulunduğunu bir saniye bile ~a~ıe navar düdükleri tarafınd~n .ı.lan 
nmızdan çıkarmamalıyız. ~~~. edilmi~ herkes telapız bır surat 
bir kozmopolit muhite ıber buyuk ·ı evlerine ve sığınaklarına ç.e
li.manda tesadüf edilir. BununE~a- ~Umişlcr<lir. 
b · b' f y::dktur. ger I rd b" ını"n Sarıyer• u olmıyan ır ııara ı bize T~ryare e en. ır . 
göz.lerimızi açarsak bununk bir de Sular cactdesıne bır b:dba 
Pek zararı da olmaz. Tıp ı w - iki evin atılan bom a an 
bünye, mikropların tahr~~e ~~- a ~tıgı,aldı.iı ve birkaç. k.i inin de 
tayan bir yerini tecrit ettıgı gı ~ a %ıandığı farz.edilm~tır. <? aı: 
lcvanten muhitinin mikropları d yad itfaiye ve Sıhhiye ekıplert 
kendinde kalır. Bu ıakdird,.e koz- h~ d:e mahalline yctişmİ§ vhl yan 
rnopolit mll'hit bizi gafil avıama~. a sörrdürülrnüı. mccru ann 
~tta belki de ikaz et:n_1iye ve Je~~ ~~l;:cıavileri y~pılar~k fıaştaha-
ıurnüz.ü açık tutmıya hızmet c ı vked~lmışlerdır. b 

K mu- neYe se . Jetle mCftrUl u-
h" ozınopolit ve l~ante!1 __ ~ f;kipler bu ~ 8 .... kdere ilcr 
ıtlcr da una ürkekti~· t~la~:f; lunduklan sıra.da, uyu :kiine düt· 

bo~uncudur. Fena hır nı.y~tı . k' SultanaUYU ~ · ha 
olrnasa her rivayete derhal ınanır, sınde ı a~ütçülerinın rnd~~erı, 
kanar ve bunu yayar. Bctinci ko· ma~ ~ı:nittir. Bu haber. uz.er~: 
lun .... d b""yle bir bataklık; ben g . etkr verılmıt 
rnllr..rgozu.~ c ok . ·n en müeait icap e(leaı IPI r büyük bir sür~t 
b. o,p urctme ıçı taarruz 1rfUP an k t ~cçmıt· 
ır rnuhittir. . · '"könet ile hare e c b .. lük B Polıt Is· ve su . ndar.ma o 

eşinci kolun. koı.nı~ vasıta· lerdir. Sarrye~ J• . de bulunan 
tanbulu bir nak.il ''e ne!ltr . d" komutanının ıdarceın .. ekle.il o· 
~ı. diye kullanarak yapmak ıs_teett ve civar halkınd;n ~u:e:,) +•+ 

~ış~c~~b~izım=·~i~m:a:n~ı~m~ı~~~·~e~m;n;ıy~~l~~(~~~~~::iisa.İİİ,İiİİİi~~i-==-, • deJ = 
(l>e\aım: ::,a. O, ~u. 

===== 

G .. ·· En 
. Gazete sine Göre unun 

Aıans ve Radyo . H"diseleri 
Mü hım 0 _ _._. ... 

k ,Qddetll "e kaÜ bir nu
KoOstı' elt, ço • bel' tör)tl * AmcrlkJt < iiınJıurrelıoi 8 • r,ı(lenJere nihaJ zafere "8dar 

ile total~rrlf'rC kıu·şı bal'P Uı\n ve ,-adetti. ..,.tnı· 
~ardımın ,apılacaA"ını açık~ ttl~ taar~ Yunanlılar 

""- • ka ne idare c Et' 
~ ll, 1\lus ollninltı 11 fır -----'IA 

__ -JW_ mahekkak _. ..... 
""- ılan nkhll bırakıldı. kta uttıa.k etıo9'~"11~ iuml ta\1z. 
~ l ıago~l:n ya ııın lı~lü 118 ;\}PUPol'Ya) .. )-apabllecetl bir ..,_.ı 

halulnınktadır. 1·ugosıa,;yanın _.,._"snet eeınıek ,...uıe 
eıınıe celfdıı ın-tc<-a' bz nereden g aJmılanDla 

t 'X'a Uz paktı tmufan16ktl?'· _ .. , ---• 11ürell hAG 
""- .. -.ya )cau -~ lngtıız ta)yareıeri AJnıaa., 

bll!undular. 

Diinkü d enemelerde bir )"&l'alı sedye i1e naJclediliyor 

~-----

tşgal edftmlş ve Şehzadebaşı karako· 
lund nskerlerimtz Ş<'hlt edilm1'tl 

işte bu münasebetle dUn, E;)1lp şc· 
hlUlgl ıde ynpılan lhllfaldc bu kah· 
raman aak<'rkrimlzin hntıraaı hUr 
met ve tazimle anıldı. 

Şehitlikte toplanan halk, yirmi ı 

ki sene evvel vatan için ölmüş ola!' 
Mclımetçiklerln ruhuna hUrmetı>n bU 
ytlk bir sessizlik içerisinde idi. 

Mlkl'tlcı, halk, mektepliler, ufacık 
çocuklar, hepsi Ttlrk tarihine bir yaı 
rak llfi\'C etmiş olan Mehmetçiği an· 
mak için toplanmışlardıı 19te bu es· 
ııada Şehir meclisi namına ı;öz söy· 
llyen ktymctll hatibimiz Mchha Av 
nlnln sesi duyuldu. 

Çolı: mühim bir nutuk irad eden 8. Roosevelt 
Beyaz Ev'deki büroıunda 

Meliha A\-nl, bugUnkO dUnya ce
henneminde bUtUn dünyanın gözU 
Türk askcrındc olduğunu ve bundan 

(Dmaım: Sa. 5, Sil. 6 te) -
Yu~oslavyanın 

Vaziyeti 
Muhakk k Göru:en Nokta: 

Oçlü Pakta 
Girmiyecek 

A'.manyaya Azaı i Taviz: 

1 
BirŞartla A demi 

1 Tecavüz Pakh 
B. Zeki Rıza Sporel 

Deniz Klübünün 
Yan ış Kararı 

Belgrat, 16 (A.A.) - Reuter: 
Alıl'lanlar tarafından yapılan 

dört haftalık sinir harbinden 

sonra Yugoslavyanın üçlü pak
ta iltihak etmiyeceğine bu ak-

Dört tarafı şu ile çevrılmiş şam Belgratta muhakkak naza-
mnfette~ d-. mporJ_, il L.-k k 

ih ·ı B l'- 1 rd h tt... r e um ılma tadır. Her ne olur-
Y• saycaı c, a .. an a a • • 

Avn.ıpada bıle etine nadır teaa- aa olsun Yuaıoslavya sıkı bir bı-
düf edilir bir mükemmeliyette taraflık muhafaza edecektir. Bi
tqkil edılen ve hakikaten ilk ku- naenaleyh Yugoslavyaya bir ül
nalu§ eenelerinde 'büyıik muvaf· tlmatom verildiği veya Yugos. 
fakıyetler gÖateren Moda deniz lavyanın bu llltimatom karşısın 
kuliıhünün. idaresiz ellerde yı- da boyun eğdiği hakkında dola
k.ılmıya mahk\i.m bır hale ıokul- !•n f&yialar kati olarak berta-
maaı, memkket sporu namına bi· 
zi tec1111Üre se'1ket.mİ§ ve bu t§ 
üzerinde büyük bir haaaaıuyetle 
dur.muıtuk. 

raf edilmek IAzımdır. Yugoslav
yanın, Almanyaya yapacağı A
zami tıaviıin tecavüz nereden 
gelirse gelsin mukavemet edile
ceği hakkında bir madde iU\.ve. 
sile bir ademi tecavüz paktı im
zasının teşkil edeceğine muhak
kak nazarile bakılabilir. Alman 
tazyiki ilerde ne şekil alırsa al

(De\ıunı: Sa. 6, ..,ü. 6 da) X 

r B. Rooseva~t'in 
T ariha Geçeceğini ı 
Söylediği Nutuk 

Yeni Nizam Ne 
Yenidir ve 

Nede Nizamdır 

Yardım, Kafi 
Zafere Kadar 

Sürecek 
Vaşin.on, 16 {A.A.) - Reia Roo· 

ııev lt, dUn akşam guetccller birliği· 
nln akş:ım zıynfeUnde bir nutuk SÖ)· 

lcmiştir. 

Roosmdt, Alman 1 alı nltmda bu· 
lunan mt'mlek tlerln dili rl d d hll 
olmak bere 14 dil Uııeıinden radyo 
Uo nCFC!Clllen nutkuna şu cUmle ile 
baflamıttır; 

<Bugün bUtlln söylı;) eceklerim, har 
rı harfine tnrlhe geçecektir. 

cBugUnkll harp b:ıflamadan ewel, 
1 -0Y1Ql 1939 tarihinde, istikbal hak· 
kında bir çok klmııelerdcn fazla, en· 
dlfede idim. HAdiseler, benim lUzu· 
mu kadar endişe duymamış olduğu· 
mu lllbat etti. Amenkım milleti, bu· 
gUn tat1hlnln yeni blr eayfumı ya· 
zıyor. 

cBı.ı haftanın bUyUk haberi şudur: 
Dllnya şunu öğrendi ki, mUttehıt mil 
lct olarak blzt tehdit eden tclıllkeyl 

anlıyoruz ve bu tehlikeye kartı koy
mak için dcmok mlz harekete r:eç· 
mlştir. 

cPruııya otok 1 fena idi, takat 
(~amı: Sa. 6, Stl. S te) * 

Böyle bir tCJekkulün mevcudi
yeule iftihar duyarken, bu kulu· 
bün kurulu§unda hıç emeği do
kunrnamlf kamaelerin, ış .batına 
geçerek. ıkulubü aaıl gııyelerin· 
d~n uzakla.,tırarak ıbır eğlence 
y~rı ıhalıne sokmaları ve nıhayet 
kapanmıya manküm bir vaziyete 
getirmelen, hıç ~uphc yok ki, yal
nız bizi değil hCJ"kesi rnutecesir 
edecek bir memleket meselesidir. GlJN ON S ESi 

Büyük bir hassasiyetle bu te· 
ııekkülün kurtarılması Yolunda 
yazdıpuz bir yazı, Moda deniz 
k'lllübiiııün bugünkü idarecilerini, 
bize cevap vermek meıdburiye
tinde bırakmıtlı. Bir gün kulübian 
mühürünü ~ıran imzasıı. bir 
mektup aldık. idare heyeti ken-

(Dfl,·aını: Sa. " iL ' t4!1) 

111 Barp Vazıyetl 111 
( Be,inci .. ,, ......... ) 

Çocuklara 
' Sinema 
Yasağı! 

Yazan: 
lllPT Nnl 

GUA!Wente okadatumaz 4ot
ra lııe on Od )'afllldaa ldtçük ~ 
cak.lann alnemaya gtımeleıt ya
Sik Mllml,Ur. Vail za..ıiı köçlllı: 
:a.ı Ara ıııra birkaç uaUnlze nete 
ve beyec.an seurea, sizi her stınktl 
bayatın te~mlnilal ç*aranık 
dfliitlk bir Alemin manzara ,.e ına
ceralarllfl hayallnlı.l etıeacıırea \e 
w.enslnlfltUren son kapı da ıılzta 

için artık kaf*myor elemektir. 
Bir flCr l~ncle 3 .,.tılmadıltnır.a 

pre reaııt.yt ancak ııokaklarda. 
)'aqın yerlerinde yallat zenstllllf'ı

•k aparirnaanmıa ....a.tmda en 
tıJTtplak kelbrMılert. en kalıa 'e 
korkunç ft'kO~rlle taauyacaJuının: .. 
Fakat bunların az ~k eıaaattn ta&· 
llYftilnden 'e fazla olarak ahlAk 
ubıtaı11ma 11..artlndm seı:mıı, ~ 
ldllerlnl sönnek alzln lçln ) &Sak
tır. 

G~I a3 nl haudhıWı ıılzler ~in 
huırlan~ bir talmn ~yevl 

ftlmlerdea de balahi '-ardır. •"akat 
hunlar yalıuz hh.lm memkıketlml& 
için defli çocuklarının mllllat "" 
~ mllprlar UY'fedelllle
cell •aSfıallkiıe mem'Metler ~ 
bile luıc ............... ut-

landır~ Biz.im terblye\i fUm un· 
nettlğlınlz şey ipek böttıtfnta ko-
2a11ını nıMJıl anlıfını, bahJıa DUd 
yumartladıtını sö&~~a 'e MC1eee 
bir elen 6.leUnilal ibaret bahmaa 
fea ve telnalk fllmleridlr. 

Maarif u.-aıarann.a sire illa 
tomuttuk ballnclflkl ır.MA ve mu· 
tddanmıda blttr küçük aduncdl· 

11181L Dokm., oa. on bir yaşında 

lkm möcıerTet rlyu.lye melhumlan· 
na, tabiat lladlıııe ~ 
alol )'Mlrmak. tarDI ve ft!llllJ'f!l 
meaelelertnl fl!ılhıakepe&

mek faltaD selmlttlr. Ba ,.. .. 
&IM'.atnua Uk m~ dlplomMIJe 
ufak bir ite bUe Slrf!bUlndDIL 

Yab& lııQatıa, .. bıraıı:lık. d
nayet slbl l'Nlltfllertal sfinnealse 
ldn wennemlz itin ç4lk erkmdlr. 
Bulan .ıaema Pf!l'dealac1ea ._.aıa 

l erlenlf!a, hfım de ne şekillerde. 61· 
reameald men itin bütün t.edblr
lerlml& alınmq l"lbl· 

Maamaftb bh.e ~ Çb• 
kil bu )-aphj1mız alda lylltttabı 

ltlacllr. Nitekim vaktDe bldere .. . 
kAye 'e l'OlllM ok1DlllQ'I m r n ... .. 
olanlar ela ayni knaantte lt9Jer. 
Tauı bayalıertnlze )"MI aı.ldar 

aı:.an ınanuralan, dfJıkorlan. -*'
ruı., glirlş "e aal&l'lf kablllyetlalıd 
enerJlnlı.l ~ılayaD efleWıell Ye 

hr' eeanlı ukalan 11be yuak edl
ı,lmlzln 8l'lbebl baalarm içine b
m,amıt btr ndktar &lfk, bUe ,.....,. 

aauıara yüatbldendlr. 
TaJılaUa \fl tıeınlJet hayatında 

'kanflk bir halde bulunan iyiyi ki
tödea ..,.-ırmak Mkl bir 1Qnlmlz. 
41r ....... ,.-.,.ınadıtmm ıthl Qu. 
rlae bir perde ~er 'e f~ 
mabY«ıtadf olanız. 



Yazan: 
M. Şevki Yazman 
Bulgaristanın istilasından son

ra r\lmanların Balkanlara inme 
"e prki Ak.denizi hükümleri a;
tına alma niyetleri hakkında 
kım•ede ıü~ kalmadı. Bu mak 
ıat için yolun da gayet iyi intihap 
edudıği muhakkak. Buıgaristan-
dan aonra esa..se-n harple meşgul __ 
o ..ın Yunanıstan i~al edı.Jecek ve 
bu suretle Y ııı;osıavya çevrilmiş 1 bulunduğu da düıünülürse Al· 
bulunacak. I! man taarruzundaki teenninin bo~ 

ı man kıtaları Bulgar • Yu· olmadığına hükmedilir. 
nan hududuna geldikten sonra Mamafih bu kadar ilerledik
ilerKes bu ytirüyüşün yıldırım sü- ten sonza. Almanyanın duracağı 
ratile hududun öte tarafına de· da kabul edilemez. Şimdi Al
vam edeceğini zannediyordu. Et- manya bu güç ve kuvvet yıpra
medi. ıımdıJi.k bir tevakkuf dev· tıcı taarruz istikametinden ise bu 
ri geçirayor. Sôbep n~ir~ Her- mevziin arkasına çık.an Vardar 
kes kendi kendine bunu soruyor. vadisinden ilerlemeği çok arzu e· 

Sebebin birincısi hazırlanmak der. Buna. muvaffak olmak için 
vo kafi kuvvet }~ğmaktır. Ancak de Yutıoslavyanın Bulguya gibı 
unu da unutmamaic. 13.zım ki Al- gendi arazisinde Alman askeri 

manlar bu kuvvetleri yığarken hareka.tJna müsaade etmesi şart
kar _;ı tarafın uyc.duğunu ve bir tır. Çünkü Vardar vadi.si Yugos
Alman taarruzuna kar~ı tedbir lav topraklarından başlar. Yugos· 
almadığını zannetmek hatadır.

1 
la vya. üzerinde yapılmakta olan 

~1ademki Almanlar ani bir hare• tazyikin sebebi de ~imdi daha iyi 
ketle ve Bulgarbtanı 2 • 3 günde anla~ılır. 
asarak hudutta toplandılar o hal-! Kaldı ki Almanlar yapacakları 
de bir bukın te~iri yapmak ve tazy'kler ile Yugoslavyayı yola 
Yunanhların bir hazırlığına mey- getiremiyeceklerinc kani olsalar 
dan vermeden Selinik' e inmek dahi bugÜn ellerindeki az kuvvet· 
için askerlik ba.knnından bu kıy- lerle baskın tesiri yapmıya pek 
metli zamanlan ziyaa uğratma- cetaret edemezler. Zira bu tesir 
maları 18.zı.mdı. Bu zamandan is· muvaffak olmaz. Yunanlıları da
tıfade etmiyorlo.roa bunu lbir za· ha hazırlıklı bulup da duralaroa 
ruret ve ı;g_eeburİy.et yüzünden o vak"t Alman nükbetinin me'bdei 
yaptıkları muhakkaktır. Bu mec· olur. Böyle bir duralama bizzat 
buriyet de fikrimizce buıgünkü Yugoslavların, Sovyetlerin ve is
durumda ilerliyecekleri arazının tila altındaki bütün Avzupa mem 
göı.terdiği güçlükler ve ha1en yığ. lcketlerinin vaziyetini değiştirir. 
d,kları kuvv•tler ile bu güçlükleri Bilhassa bir torba gibi Bulgaris· 
kolay kolay a~acaklarını tahmln la.na giren Almaa ordusunun va
etmemeleridir. ziyetini müşküHeştirir. Bu sebep 

PZ11asa Haberleri: 

Son Hafta İçi:1de 
Deri Satışları Arttı 
Haftanın en canlı hareketi de

riler üzerinde görülmektedir. Al· 
tnanyanın almak i~~ediği 7 30 bin 
liralık küçük baş hayvan derijeri 
için son ve kati fiyatın bu hafta 
içinde kararla,11rılacağı anlaşıl
maktadır. Tiftik alıcıları Jngiitere 
ve Almanyadır. Stokçular bu 
malJarı depo et.m:şlerdir. Birlik· 
te tesbit eddcn fiyatlar üzerjnde 
anlaşmalar bile yapılmıştır Aza· 
mi fiyat oğlaklard• 2 1 O, Karahi· 
oar, Kütahya, Eskişehir 190, An· 
kara ve Polatlı 180, Bulu, Cer· 
keş ve Gerede 1 iO. Konya ·dağ 
1 75, Konya. ova 172, muhtelıf • 
deri ve kaba mallar 140 kuruş· 
tur. Hubub•t·tan susam Antalya 
30,30, keten tohumu 31, I O, kuş 
yemi çuvalla 8.25, fasu!yc çalı 
Çarşamba 2'>, bakla dökm< Ban· 
dırma 8,35. kum darı çuvalla 
10,30, ak darı 1 O, tatlı badem 
9), acı çekirdek 32, acı badem 
52, iç ceviz 42, anason lzmir 32, 
Balmumu 160 kuruştur. 

Av derileri üzerinde hare.ket 
yoktur. Bununla beraber alıcılar 
nazlanarak bazı derileri almakta· 
dırlar. Kara.deniz sanu.rlarının 
çifti 50 - H, orta Anadolu san· 
sarlarının çifti 42 - 50, zerdeva
nın çifti 55 - 60, kunduzun çifti 
1 7 • 18 lira arasında bir kaç sa· 
tış kaydedilmiştir. 

Dokwrıacılar Kooperatifi 
Toplantısı 

Umumi heyet t<>'Plantısına gel· 
meclikleri iç.in yazma ve dokuma 
kooperatifleri idare reisi ve aza
lan hakkında dün takibata bat· 
lanm1ııtır. Son içtimada tutulan 
z,.bıt varakası idare heyetine teb. 
!iğ edilmiştir. On bet gün sonra 
yapılacak ikinci toplantıya, idare 
heyetinin polis vıasıtaıile getirıtile. 
ceği söylenmektedir. 

Ferah Sinemuı Yangını 

VATAN 

Şeker Fabrikaları Hissedarlar 
Meclisi Top anıyor 

1940 ASenesinde Elde Edilen 
Safi Kar 1.771.050 Lira .. 

f'abrikada ıekerler çuvallara dolduruluyor 

AdlZ1Jede: 
intikamlarını Almak 
için Kapıyı Kırmışlar 

Koca Mustatapaşada oturan Rem .. 
zi Ue kayın biraderi Avnl evvelki ge
ce evlerlnOe eğlenmişler ve sa.at bir 
buçuğa doğru sokağa çıkarak: 

- Biz intikamımızı aıacağ'ız, di
ye Alinin evine hUcum ederek ka
pıyı kırmışlar ve: 

- Oh intikamımızı a,dık, diye ba
ğırarak' kaçmışlardır. Remzi ile Av
ni yakalanarak adliyeye teslim edil
miştir. Dün yapılan duruşma neti
cesinde iki intikamcı birer g-Un hap
se ve kapıya yapılan zarar için de 
660 kuruş para cezaıı ile cezalan
dırılmışlardır. 

s~ndı:da:·ı Sandala 
Yü~diyer k K ç:rış 
Abdullah isminde bir aabıka1ı Ha

sır iskelesinde özmelek e.mbart ö
nünde duran yirmi sandığa göz dik· 
mlş, bunlardan ikisini bir sandala. 
yUkllyerek kaçırITken yakalanmıştır. 
Cürmü meşhut mahkemesinde görü
len duruşmasında Abdullah evveli\ 
ismini sakladığı ve ŞUkrU dediği an· 
laşılmıştır. Suç ıablt olduğundan ve 
mal geri verlldlğlnden Abdullah iki 
sandık lçln bir ay beş gUne mah
kOm olmu,tur. 

Küçük Hırsızlar Mahkemede 

Evvelki gün Fethi ve Kemal 
Alen isminde 16 - 1 7 yaşlarında 
iki küçük çocuk Befiktaştaki bir 
depodan 4'> metrelik bir top ku· 
maş çaiml§lar ve yakalanmı~~ar
dır. Dün birinci suıh cezada yapı. 
lan duru•malannda depoda çalı
~an Kem~l yaptığı hırsızlığı itiraf 
ederek demi~tir ki: . . 

- Fethi ile sinemaya gıtmış~ 
tik, paramız bitti. Para tedariki 
için düşündük. O sırada depoya 
yeni gelmiş toplardan birini her
kes gittikten sonra Fethi paltosu
nun altına saklayarak çıkardı ve 
Fethinin evine gittik. 

Ertesi günü depo sahibi bir top 
kumaşın eksik olduğunu görünce 

Türklyf' ,eker fabrikaları anonim derek 2,221,666 kilo ispirto istihsal et polise müracaat etmiş ve o sıra-

şirketinin hi!->sedarlar meclisi bugün miştlr. da: 
Ankarada toplanıyor. Şirketin 1940 ı Şirketin safi k.ı1rı, geçen seneden _ Bunu kim çaldı ise çıkarsın 
scnest muamele ve hesaplarına ait müdevver kt\r bakiyesi de dahil ol· affedeceğim, demesi üzerine Ke· 
raporlnr okunduktan ~onro. !Uzum gö duğu halde klı.r ve zarar hcsa.babnın mal korkmuş, ben çaldım dcmi!_!-
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23 Sene:ik 
Hikaye 

« ... Gerçi tramvaylar sır!;:; 
liyor, zırt &ıaıyor. uı<ı DO" oıtı' 
çan olmuı, aan dan ot_•Y a"J, 
amma oyıe aaat.:.er var kı ~ 
aoı.muııara rahmet oı<U1 ıı.ıtJI' 
lar! .. rter yerde bınrnd'~ 
de yer bulmak kabıl o ecd 
g,bi ne manaya deıaıet .ea r)lı' 
henu:z taxarrur etmerrılf~ 
( ıhtıyarı tevaJ<kut) ın•~ 
de bekleme1<ten de 

1
; 

fayda huıl o.muyor. Bel< ıa'Iii' 
dinız de yolda tesadüfe. u# 
keynyet ettınız değıl Dl~ 
savlet eanasında beyaz 
aiyah bir levha: ~ 

\ tt.ııe><et e.ıwıında ~ 
ve inmek memnudur) ~ 
ıogsunuzdcn kakıyor •.• 1 
bu: ~ 

- Bu bir hilifı ilan h . oJ' 
tir. Ne hapsi var, ne ce .. 1'~ 
disi ... Attarım. lJüıcrseot ~ 
baıım yanlır veya ayajıUO 
lır. • _.,, 

Dediniz de tqebbüs~ ~ 
tınız mı, Beyazıdda ın ı,.ı
diye ta Küpru batından iti , , 
basamak iızerinde duran b' Jıt1 
nıf yolculardan kaim ... ~ 
nefsi vahit bulunmua bil• )11 
olunuz ki ya bir polis, Y'_ıJ 
izin1i tramvay memuru, 1" 
müfettiıi bulunur. .ı'. 

Atlı karacaya bedel, ol~ 
trikli karaca! .• :Laman oluY ~ 
( dolmuıtur) levhai na .. r ,1 
sını bizzat müşteriler int•k: dt° 
yorlar. Bir ayağını basJ11Jf•~ 
ayağı boıta kalmıt, ta ııl. 
tramvay gıizerıôhını yarıııı ~ 
relik rakımda ak.ine .~iJ' 
edenler mi, kuıası çö:ıU ; 
cübbesi pırpır uçar gide"let I 
yoksa birer ayak karıı!ıkbııı' 
ranlar mı, yahut bir ayağı ,}I 
makta, diğeri sahanlıklı> 

lar mı! f 
- Ooh !.. Hele ayağııtl 

den kesildi! 
Diye müteselli olanlar ıtıl 

tersinir-.. ~ 

Fi'hakika haritaya bakılırsa ten de Almanlar çok teenni ile 
bugün Bulgaristanın cenubu gar- 1 hareket mecburiyetindedir1er. A. 
bi köş"8inden ilerliyecek ordunun ma bu bekleme günlerinde Yu· 
önüne Selanik"i bir ka' an vazi- nanlılar ve daha ba~ka yerlerde 
yetinde muhafaza eden Stroma lngilizler neler hazırlıyorlar. Pek 
vadisile bunun gerisindeki hayli bilinemez. Yalnız muhakkak o
yijk""k Kr84a y.akuının dikild.ği lan bir f•Y varsa; hemen bü· 
görülür. Bütün genişliği ancak tün Avrupanın sathına yayılmı§ 
1 00 kilome(re kadar olan bu cep olan Alman ordusunun öyle her 
htoYunanhlann birkaç tümenlik hareketi, her istediğini yapamıyo ... 
kuvveti tarafından mükemm-elen cağıdır. 

Ferah sineması yangınına ltfa
iyenin kırk bet dakika geç geldi
ği hakkında yap1lan iddialar va
li ve belediye reisi Lutfi Kırdar 
tarafından tahkik ettirilmiştir. 
Tahkikat, bu teehnürün yangının 
itfaiyeye geç haber verilmesinden 
ileri geldiği neticesini vermiştir. 
Yangını seç haıber verenler hak
kında takibat yapılacaktır. 

receği kararları verecektir. alacak hane!>inde mukayyet varidat tir. 1 

Bari tı.zyin ve imar ko . ' 
nu ıebrin bu vaziyetlerin1 f 
eder ıinemasını timdiden 
lırmıya baılua 1» Şirketln 19-10 senesi faaliyeti Ue yekO:nu 20,902,810 llradan, ayni hesa- Bunun üzerine dükkindan bir 

müdafaa edilebilir. Bu silsilenin Bilhassa uzak harekat sahne· 
ve aratındaki dar boğazların üze- )erinde onun da kudreti ve göre
rinde sulh zamanında yapılmış ceği i§ mahdut olmaya mahkum· 
ve <daimi usulündo tahkimat dur, 

r 
ıataısaı edilen ~ke.r mlklan 88,669 bm borç han~slndekl mura.fl&r ye· kaç gün evvel ç.ahnan bir fotoğ· 
tonu bulmuştur. Şeker tabrikaları· kQnu olan 19,181.759 liranın tenzili raf makineoinin de Kemal tara· 
mızın çalışma imkAnları !JO. 100 gUn suretile elde edilf'n 1940 senesine ait fından 25 liraya bir yere rehin bı
arnınnda bölUnmU, ve günde l~lenen san kAr miktarı 1,771,050 Jiradır. rakı1dığı öğrenildiğinden çocuk
pancar miktan dört fabrika iı;in 540- Hissedarlara verilecek temettU mik- lar yakalanarak mahkemeye gön. 
630 bin tonu bulmuı;ıtur. 1940 senesin- tarı: ihtiyat akçesi, memurlara ik· derilmiştir. 
de istihsal edilen pancar miktarı ramiye ve vergilerin tenzlllnden son- Dün görülen duru,malarında 
56~,·122 tondur, 1941 senesi tı;tn şır- ra geriye kaJacak olan !!ermayenin hAkim muhakemenin mevkufen 
ket tarafından yapılan zirai hazırlık- yUzdc 6,70 nlsbetinc tekabül edecek cereyanına karar vermi~ir. İngilizler Ti/ tiklerde Sal&CJkta oturan bir okuyucu

muz a.nlattı ve dedi ki: Salacık 

vapur lskeleslnden ('ıkınca yokuş 
1ıa9mda ııe, numaralı evin önUn· 
de 250 mwnluk bir elektrik lftrn ... 
baKı yanıyor. Fakat tam k~
smda da bir ha,.:·a gazı feneri ya,.. 
ruyor. Blraz ilerde %5 numara il 
evin önUnde yine %50 mrunlnk bir 
elektrik 1AmbaeUe blr hava cazı 
feneri yanıyor. Daha Jlt.orde 45 nu 
maralı e"\<1n önünde yine ayni ~ 

kUde %50 mumluk blr !Amba Ue 
bir hava. gazı feneri yarunakta
drr. Acaba bu sokak t~kin mi 
değU, yoksa hwnml blr ehemmi
yeti halı: bir sokak mıdrr kJ, bu 

kadar fazla ı'ığa malik o1uyor. 
Zaman her !}eyden tasarruf et
mefi Amirdir. Feneri yakan fe
nerci cbeolm vazifem her akŞUll 
bu fenerleri yakmaktan ibaret
tir> diyor. Bu fenerleri veye. e
lektrikleri yakt.ıraniara bu ta
sarruf fikrini hatırlatırsak aca
ba. blze gücenirler mi!' 

lara nazaran bu sene 45 bin hektar olan miktardır. 
genl,llğinde zeriyat yapılacaktır. Hükumet Kontrölünden Başka 

Kontröl mü istiyorlar 
Bir buçuk aene evvel (Devlet Jngiliz tqkilitının herhalde 

standardiza.ayonu) usulü kurul· yanlı~ ve ek•ik malumat üzerine 
muştu. Bun.dan makeat, vuzguncu kararlar verdiğini ıanayoruz.. işi 
•ihniyetindeki ticaret adamlarının daha eaaslı bir surette tetkik ede
Türk mallan hakkında hariçte cek olurlarsa resmi devlet garan· 
fena bir tesir uyandıimasının önü.] ti.sinin kendileri için hususi mua
n<> SCQm•kt~ Tedbir iyi teair yaP- yeneden daha faydalı ve kıymetli 
mıştır. Bu u•ul kurulalıdanberi olduğunu herhalde takdir edecek· 
hiçb.ir taraftan ,ikayet gelmemi~- ler ve hatalı kararlarını değiştire-
tir. ceklerdir. 

Bunun üzerine bu faydalı ıia- -----o-----
'cm gittikçe fazla miktarda Türk 
:nallarına te,mil edilmiftir. Hele 
~ar11tınlması kolay olan mallan· 
mız için kontrol mcmurlan kılı 
kırk yararak muayeneler yapmt§· 
lar ve ancak on-dan sonra. ihracat 
mallarının sevkine müsaade et
mi~ler<lir. 

Hal böyle iken son zamanlar· 
da lngiliziere oatılan tiftiklerin 
alıcılar namına ikinci bir defa 
kontrol edilmek istenildiği haber 
veriüyor. lJeviet te~kilitının mü
tehuaıa kontrolörierinin elinden, 
.maayeneainden geçen malların 
remıi bir garanti mahiyeti a1a.n 
kontrolüne itimat etmemek yo
lundaki. bu hareKet tüccarlarımızı 
haklı olarak ~ikayete mecbur et· 
ın.ıştir. Y apagt ve tiftik biı1ığinin 
bu tarzda bir harekete katiyen 
müsamaha etmeni.eai doğru olur. 
lngdereye gidecek mallar için 
gayri mesul ~ahıslann ikinci bir 
kontroiünü kabul etmek, hem 
devlet otoritesine, hem de kuru
lu standard nizamnamesine tama
men aykırıdır. Yarın ba§ka mem .. 
leketlere gönde:rileeek mallar için 
de ayni ,ekilde kontrol için mü· 
dahale istenebilir. 

Bu hal ihracat i~lerinde bir 
anarJi doiurabilir. Bir buçuk se
nedenberi bizden bu ~ekilde mal 
alan bütün mmılelcetler baıta 
Amerika ve Rusya olduğu halde 
daima memnun kalmı~lardır. Hiç 
bir partide en küçük bir ihtilaf 
bile çıkmamış ve hiç bir yerde 
bir arbitraj hadisesine lüzum ha 
aıl olmamıııtır. 

Macar Mallan Geliyor 

Bu gÜnlerde Tuz yolu ile Ma

caristandan tchrimize külliyetli 1 
miktarda elektrik malzemesi ve 
radyo makinesi geleceği işitilmi§ 
tir. Gelecek bu mallarla piyasa· 
daki sıkıntının önleneceği ümit e
dilmektedir. 

Re-beka hep ayni kalacaktı. Onunla mU
cade1e edemiyordum. Bana göre fazla kuv
\·etıı ldl. Yenlllyordum, 
Yatağundan knlktım. Perdeler! açtnn

Gtlneıt parlak ve bol ışddarlle odayı aydın
lattı. Kaprnm albndan odaya ahlm1' blr 
me-ktup gördUm. Bunu BeatrJs yazmı'tı. 

Beni görmeden glttlf;I için özür dlllyor, le· 
ıtekkllr ediyor ve e1blse meselesi itin artık 
U.Wmememl eöylllyordu. Jilğıt doku-. bu· 
~- yazılm1'jtı. Şimdi .aat OD bir buçuktu. 
Gideli Ud saat olmuştu. Şlmdl GU lle beraber 
e\·lerinde idiler. Blr ak~ eV\•elkl şeyleri 
konuşarak glilllşUyorlardL M..,nt bir ~lft I· 
diler. Bir de yetı,ın.ış rocukla.rı vardı. Blrl
blrlerlne yakıffryorlard.ı, uymul}lardı. Biz.im 
gibi, daha Uç ay geçmeden evlenmekle bata 
ı,ıe.ııkler!nl hatıra getlnnlyorlardı. 

Giyinip a'!lağrya indim. !\lakslml merak e
diyordum. lltt taraf temlzlenınll)i, süpürfil· 
mü,, bir ak,am f'VVelki balodan biç bir iz 
kalmamı,tı. Robert'e sordum. l\lakslmJn &&· 

bahleyln kahvalh ettikten 80nra yürümlye 
çıkını' oldu,tunu •öyl!'dl . Belek! ba~nln I· 
çlndekl Frank'ın oturduğu da.J:reye gitmiştir, 
dJye or3ya. telefon ettim. Orada da yokmuş,. 
Frank Ue konu,mak, onunla dertıe,mek ihti
yacını duydum. Ktndlslne dedim ki: 

- Mak•lın bn ,..,., hlo yatmadı. 
l"rank haynot etmedL Selılnde mab%un bir 

eda \ardı. Sanki ı•tırabmu payl~ır gibi !dl. 

Btı seneki lstlhsall Azamı hadde 
getirmek için her tUrlU teşl'"bbUsler· 

le beraber köylüye de Azamı ynrdım 
Jar yapılmaktadrr. Pancar tohumu 
yetiştirmek için tohum yetiştirme 

sahaları kurulmuştur. Son iki sene 
içinde f&brlkalamnızın gayretlle bir
likte pancar istihsalinin artması yU
zünden verim netlcecııi yUzde elll nls
betinde arttırılmı:,: bulunmaktadır. 

Çocuk Kurumu 
Balosu 

Çocuk Kurumu İstanbul merkezi
nin senelik balosu, evvelki akpm 
Şehir gazinosunda verildi. 

Balo tertlp heyetl. cidden iyi ça.

lı~uı. iyi dUşUnmUş. hazırlamıştı. 

Bu intizam ve alAka balonun muva!
fakıyetlne çok hizmet ettf. Tertip e-
d!len plyango da pek lyl" oldu. Her 
numara dolu idi. Bir çoklarına kıy· 
metli hediyeler çıktı. 

Balo, sabahlara kadar pek zevkli 
ve ferahlı bir hava içinde devam et
ti ve Çocuk kurumu için epeyce men
faat temin etti. 

Zabıta Haber:eri: 

Bir Kadın Tutuştu 
Kadıköyde Kuşdilinde Kurba

ğalıda Hürİyet sokağında oturan 
E.mine Yılmaz mangalını yakar· 
ken etekleri tutuşmu§ ve söndür· 
mek isterken elleri yanmıştır. E· 
mine Yılmaz tedavi edilmek üze
re Nümune hastahanesine kaldı· 
rılmıştır. Milli ş,eker sanayiinin ıhtiyacı o

lan sandıkların bundan böyle mem
leket dahUindekl gürgen ormanların
dan yapıla.cak kontrplAklar tle temi
ni kararlaştırılmı11tır. Fabrikaların i
ki seneıtk sandık ihtiyacı bu suretle 
karşılanmı9 bulunuyor. Fabrikaların 
yedek parçalan da Eski.,ehlrde kuru
lan imalAUıanede yapılmaktadır. İ

lerde kurula.cak olan yeni şeker fab
rikaları için de etUtlere devam edil
mektedir. 

Kadıköy Halkevinde Kitap 

Serıriai 

İliç Diye Tentürdiyot lçmiJ 
Kadıköyde Rasimpafa mahal· 

lesinde Aynlıkçe~e sokağında 
oturan Salihin karısı yirmi bel'! 
yaşlannda Raife Sezen midesin· 
den rahat.sız olduğun.dan bir 
müddettenberi daima ilaç kullan. 
makta olduğundan dün de ilaç 
içmek isterken yanlışlıkla bir 
çorba kıı.tığı tentürdiyot içmiıtir. 
Raife zehirlenme ali.imi göster
diğinden derhal Haydarpaııa !'/ü
mune hastahane.ine kaldırılarak 
tedavi altına ahn:mı§hr. 

Esklşehlrdekl ispirto fa.brtka11 da 
norma.! \!<'kilde faaliyette bulunmuş, 
ve verilen siparişleri vaktinde ifa e-

Kadıköy Halkevi bir ki.tap 
ıe11tiıi. açmı,tır. Bu sergi, ora 
Halkevinin açtığı sergilerin ikin· 
cisidir ve çok rağbet görmüştür. 

OzO TO 
Yazan: Dafne du Maurier -52- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

- Frank, t;;lzl görmem JAznn, 8lzlnle ko
nu,nıam lAzon ... l\lakshn mahı.us yaphğmır, 
kend18lne bir oyun oynamak i~t~mı, olduğu
mu sanıyor. 

- tmkA.nı yok. Buna lhtlmal "·eremez. 
- Öyle Frank, bana. nMd b:ıktrJmı far-

kı\tmedlnJz mi! Bütün ak~'lm yanyana dur
duk. Fakat blrlbirimlze ne kadar u:ı.aktılc. 

- Jlakknuzda böyle bJr ~y dUftlnemcz. 
Fakat f{>k ııtinlrlenfllğl muhakkak ..• 

- Rayrr Frank. hu korkunç ,.e acı oyunu 
ona Jstlyf!rek yaphtrmı zannediyor ve beni 
affetmlyecektlr. Bunu ~llledlyorum. Zaten 
ona ''armakla ne büyttk bir bata. ı,1cml.ş ol~ 
doğumu şimdi anlıyorınn. 

- ::'ie demek lstlyonunuz~ 
- Evet, öyle, o biUA Rebekayı seviyor, be-

ni &e\--n1lyor, hltblr zaman sevmedi. Gec:'e 
gündllz ona dU'jUnUyor. Daima her yerde, her 
zaman Rebeka, hep Rebeka. •• 

Frank isyan etti, itiraz ettı, fakat benJ ik
na edemedL Nihayet: 

- Bö,le ,,eyler telefonda konu,uımaz. Gc--

Jfp sizi görmeme müsaade eder misiniz! dedi 
Ben telefonu kapadım. Frank'ı görmek is

teınlyordnm. GörUp te ne olacaktı Y D<:rdlme 
çare bulmak mUmkUn değildi ki ... Kimse bo
lamazdı. 

Yüzüm kızarmış, göz1erimd~n y&';olar akı
yordu. Odamda. bir aşağr, bir yukarı dolaş1-
yorclan1. Bir aralık durdum. Pencereye bnk· 
trm. SUmbUUer solmWJtu. Ancak bfr me,-sım 
t!'onra tekrar aÇB.l'.aklardı. Bahç-ede derin, ke
sif bir els ,.:·ardı. Güneş Adeta bu "ls taba
kaı.ının altında kaybolınu.,tu. 1\-landerley ye
lsll bir hal alın17tı. Kalblm gibi ... 

Bah('eye Ç1ktnn. Sis o derece k~lt ldJ ki, 
on adım llerl11tl görünmüyordu. Yürüdüm. Jas 
J'er beni takip ediyordu. Köpek Adeta. ı<tlan

mış· gıbt idi. Arkama. döndüğüm zaman :\fan
derley bir duman l('lnde gJbl görUnUyordu. 
Anc.ak pencerclcrtn barı•ı ve damın kiremit
leri ~lllyordu. Şatonun kapaJı odalarından 
blrtı-tnln pancurlan açıktı. Önünde ılyalı bir 
gölge duruyordu. E\•·•.-el& bunu Makstm zan
nettim. ~onra l\fl81 Danvers olduğuna far-

kettim. Demek ki, beni oradan gözlUyord~ 
BelkJ de Frank ile olan telefon mUkAiememl 
de dinlemiş, ~lablmln gece yanımda yatma.
mış oldn,tunu öğrenmlştJ. Ağladığımı da 

duym°" ıstırabımı k"'fetmı,tı. BUtun bn ıs
tırabuna sebep o değil ml idi 'l Evet bo onun 
ve Rebe.kanın zaferi idi.-

O anda. onu görmek, onunla konuşmak ar
zusuna hissettim. O da benim gibi etten ve 
kemikten yapılmış bir mablak değil mi idi! 
Onunla konuşmak mUmkUn idi. Bebeka gibi 
bir ölü, bir hayal değt)dl. 

Koşa, koııa eve döndüm. Dotru Relıekanm 
;\'atak odasına kottu:m· Kapıyı ~rken 8Mle
n1yordum: 

- I\tl~ls Dan,.:·en .. Neredetı:inl~ ! 
O da tıpkı benimki gibi göz yaşı dolu bir 

fıf'Sle: 

- Ne istiyorsunuz! dedi. 
Onu ağlar buJaca.tımı tahmin etmemiş

tim. Blr gün e\.""elkl gibi mağrur ve mUateb
zl bir taVll'l& karşıma. çıkmasını bekliyor
dum. Karşımda yaşh, kederli, ihtiyar bir 
zavallı kadın gördUn1. Ne 8Öyllyecejtml, ne 
yapıt<'atnnı şa.,rrnuştım. 

Kızannl\' ve ~hı~ gmlerUe bana baka· 
rak: 

- Bir emriniz mi '"''' dedJ, Y~mek lJste-
lerlnJ masa.nm üzerine koymuştum.. 

- Misis Dan\.·en, pek l1A. bWyor1unaz kJ, 
size yemek ll&teterlnden bah"8tmiye gelme-

dim. (Arka11 var) 

Merhum Oıtad Alımet 
yukandaki satırları 191~ 
yani bundan 23 eene evv•~ 
de sanki 23 saat evvel rr 11 
gibidir: 19ı8 ve 1941 lı~ 
lramvaylan aruındaki ~ 
farkı o kadar azdır. 

Eğer o zamanki le~ 
imar komisyonu üstadın ~ 
yeıini yerine getinnemİf&' "'/, 
rin bu vaziyetlerini irae ~ 
sinemasını ıimd!den yaP~ 
baılamakta» B. Proıt heli"" 
kalmamıı sayılır. • ; 

Mevta Ü tada gani ı•"' 
met eyliye! rj 

KÖR 1'!;/ 
lstanbul - lzmit Yolıı 

Yapılıyor . f. 
Vilayet, L: ,. '> · • lt.I!'il 

nun inJaSlna k re.r vermlfti!~ 
yolun inıasına bu aene için°~;l 
!anacak ve 1942 nalı yılı"~ 
tine kadar ikma' edilecek\~• 
yolun inşası ic;.ın 280.000 ,ıı '(J 
ihtiyaç vardır. lnıaat arı11y 
941 ve 942 bütçelerine t 
konulması kararl•ştırılmı 11

1
• 

htanbulda ~uzu Bollu~; 
Eğe havalı.sinden ~t Jf 

küLiyetli miktarda kcstlrıt~,~ 
gönderilmeİ<ted.ır. Alil<' 41', 
birkaç gün aonra irsalatın ~· f 
ziyade artl'rılaeağını. Fı:• ""b" 
vaiiaindeki müst 'ıaillerın 

100 
niyetlerine rağmen lstanbU .~~ 
zı k.om.iayoncu,annın bu ıe -'.~~ 
tı sekteye uğratmak ve b"tıil' 
le kuzu fiyat.atını arzu. #.~ 
miktarda tutmak için ug1 ~ 
ha.ber alınm~trr. KoP1~e J 

rın, fi!.hsl t,.a.d r;m t V:" 
tuf olan bu t bbüsleri. •~, ;ı' 
lar tarafından oğreni p?lŞ ed~"' 
eden tedblr ere tevCNiA! 
tir. ·~ 
-:---=--=--=-,-"--_ -_ -_ -_ --v===" ~-' 1 
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Büyükleri Ten kit Effi, Küçüklerin 

Kusurlarını İnkar Etmiyor 
Yazan: Neriman Btkmet 

- Yoksa kusursuz musun~? diye 
sordum: 

Adll(ıne bır cevap oıaun diye: 

- Hayır, dedi. Bizim de kusurla· 
nmız var. 

- Nedlr bunlar! 
- Mesc!A arka~lar lisan ders-

lcrıne denı dıyc ehemmiyet 'cımlyor 
lar. Ayni zamand kopyacılığınuz 

çok fena!" Ben bunun aleyhindeyim. 
Çalışmak lsUyen dersini tenetru te 
bile hazırlıyor. Çalışamıyıı.nlnra, bu· 
na vakit bulamıyanlarıı. şaşıyorum 

Şlmdl bir de çocuklara sinemaya gir· 
meyi yasak ediyorlar. Bu güzel bir 
IJ<'Y··· Esasen bizi hafta aruı B1nema
ye. bırakmıyorlardı. Ama kaçak gi
denimiz oluyordu. Ben do elnemaya 
gitmemek istlyonım. Fakat bundan 
kendimi menedemlyoruml 

- Fılmlerden h ngi&lnl beğeniyor. 
&un? 

- G!inUllU kahraman, Yc,n cehen
nem, Ormanlarda seyahat. 

- TJyatroya gidiyor musun? 
- Giderim. Çocuk tiyatrosu haf· 

ttı.da lkl gUn oynuyor. Bu da çllJ1am
bn, cumartesi gUnlut... Bu günler, 
ders aruına giriyor. Hiç olmazsa bu 
günleri cuma, pazar yapsalar ne iyi 
olacak. İetlkballn temeli biziz. Bize 
ehemmiyet. kıymet versinler. 
Yanımıza küçUk kardeşi mini mi

ni Şen gelmişti. Konuşmamıza kulnk 
kabarttı. Her halde bu bahis onu da 
alft.ltadtu" etmlıştl. Usulca uslu bir sCB 

ile: 
- Tıyatroyıı, dedi, çok seviyorum, 

Çizmeli Kedi pek güzeldi! 
Taksimden tramvaya binmek için 

karşıya geçerken kendi kendime dU
şündUm: Şu kUçUkler no kadar .zeki 
ve dUşUncell oluyorlar •.. 

Neriman Hikmet 

DOKTOR 
DİYOR Kİ 

MİKROP TAŞIYICILAR 
-2-

Salgın be)in hunımaşı dedJflmlz 
ba.stalığm mikropları, Jı:ı&talann 

burun deliklerinin arka tarafında 
ve boğau'la bulunur. Orada blr neı.• 
ıe tıııll yapurl:ır- Dııha ileriye gldlp 
kana \O be)1no geçmezi rae t=ılmı u
fak bir nf'ıle llc, zAhlri bir flıbhat 
halinde ayakta gezer. Fakat ökı;ü
rUr, aksınr. ııı. r;ö)lerkcn etrafa sıc 
rnyan ufacık tUkUrllk dıunlacıklarlle 
Jıaı;talığın mUaobanu da etrata a-

çar. 
Ba hıu;talığa en zl)ade mU telt 

olanlar çoeuklur 'e genç yaştıı.kl 
ın&anlardır. Ha!ıtalık lbe3 in r.ArlAnn 
da Ullhaplar yapması bu Utlhaplann 
fena lhtllMlAra kapı aı;mrun bakı· 

mmdan tehllkeUdlr. 
onun içindir ki lgm he31n ıınm

maııı çıktığl zamanlarda ayakta ge
r.en bU 58ğıam ta,şıyıcılan arayıp 

bulnl&k, bofazlanndakl neztclorl göz 
ıınnnde bulundunıp teda'\1 etmek 
1ıaataJığm etrafa yayıımasına mAnl 
oıncak tın ınllhlm bir tedbir teşkil 
eder 

Verem mikroptan da atız ve 
" Gö boğaz vaıııta!llle harice çıkarlar. 

bopzlan bir mikrop mcnbaı olabl
llr. Bundan dolayı Y•!Jlı lmıauJ:ınn 

küçük çocuklara olan C\ glkrlnl on· 
lan öpmek auretlle lı.har drneJerl 
ka~en doğru değildir. Ç.ocuklann 
'\ llcudU bir &1ll kadar tar.c 'e naz· 
Ildır. Mikroplara karşı muka\emct
ıılz bir haldedir. Onları öpmek, bil
meden, 1 temeden, ıtehlrll bir nr.fC!llc 
ııoldurmak. hasta etmek demektir. 

Öğürür, akınnrken afm \C bumu, 
el ne delll mendil Ue kapatmak 16-
uındı r. C)tinkU avuclarına ökıUren

lcr boğazlarında. akdferJerlndo bu· 
lanan bir suru mikroplan eller.ine 
bulıı..,tırnt1' olarlar. Bu bultyjık el
lerle ba.,"kalannın cllnl ıukmak 

\e)'a yiyecek 'o ıccıceklere el 11ür· 
nıek mikropların. aeulı. sedasız., et· 
rafa fBŞllmasına sebep olan eıı mll
hlm bir harekettir. Hem kendimiz.in 
hem etrafunrzdakflerln ıuhhat 'e ut 
lamlığnnnın mUh&fazaııı için. ahi
ren tıaalt gibi g!irtlnen, takat haki
katte tok etıemnıl~etll olan bu gibi 
me&elmre ı:o!< dlkkatll olmamız lk· 
tlza eder. 

Dr. Nuri ERGEl'lı"E 

Amerika donanmasının büyük tonajdaki 

A merika Reisi CUınhwıı ~ • 
çenlerdokl meşhur nutkun· 

da cAlmnnyıının Na:.I ıııUt!Urlerl 

yalnrz k,.rdl memleketlertndo ha· 
yat ve tcfekktırc tahakl.U•n etmek
le kal.-nıyarak blltUn Avrupp,y. bir 
e!!lr ka!ılesl halinde kuU r.mak ve 
A vnıpanın bUyUk kayn:ıkııı.rmdan 

:ıllj-Uk lsti!adelcr yaparak ,,lınyn· 

nın deniz kısımların:ı da nıUtchnk· 
kim olmak tstedıklcrini aı;ıkça aöy 
lcmektedirler. E"'er lnglltere yıkı
lırsa mihver de\lcUerl Avrupayı, 

Asyayı, Afrikayı ve bUyUk dcnlzle
ri kontrol edecek ve bızlm kıtnmı· 
za as kert \"e deniz kuV'\ etleri g~ 

tlrmek vaziyetinde olacaktır> de· 
mi tir. 

Amerika HelsiC'Umhunınun bu 
kııvveUI nutku Uç taratlı pnkt.ın 

hedeflerini pek bariz göstermekte 
lııe de mihver devleUerlnln Amerl· 
kayı hangi noktalardan daha kuv· 
veUl ve esaslı tehdit edeb!lccekle· 
rinl tetkik etmek muvafık olur 
kanaatindeyiz. 

Bu hedefin birincisi ve en mU· 
hlmml cenublAmcrlka L!ıtln cUmhu 
rtyetıertnl Nazi rejimi alt.ınn al· 
maktır. Bunlar arasında Brullya 
hü~metl en önde bulunmakt.ndır. 
Brullyn arazıst dahilinde adetlcrl 
mllyoı'1arı aşan Alman vardır. Bu 
Almanlar ile Brezilya dahilinde bir 
hUkQmet darbesi yaparak hUkOme
tl lskat ve işgal etmektir. 

Nazi liderleri Amerika ıtı.tın 

cUmhurlyctlerlnc ııcnclcrdenberl ti· 
cart ve teknik nUfuzlar yapma'!< 
tayyare tstasyonlan i~ etmek, en 
suslan ve beşinci koUnrı ~·nsıtaıı!le 
oralarda t n h Jn d tm 
için çalıqmaktadır. 

A lmanya ~unu l.atb[k 11ah st· 
na ko:;-abllmek için F'rnnsa

nın garbı Afrika mOstcmlek sine 
ihtiyacı vardır. Bunun içindir ki 
Almanya Fransa ile bir ıınlaşmaya 
varmak emelindedir. 

Bu mUstcmlckenln cenubu gar· 
b!slndcn cenubi Amerikanın (Nn· 
tal) m ı n t a I< a s ı n ıı k dar o
lan mesaCe (1600) ntlldlr. Alman· 
ya buradan tayynrel r ile Brezil
yaya )'BVaş yavaş askeri lnıman
danlar. zabitler ve tayyareler \'O 

dığer malzeme scvkedcblllr. Ken· 
dince ktlfl gördU!!11 lııtlhzaratı lk· 
mal ettikten sonra bir anda Pana· 
ma kanalı üzerine hUcum edebile· 
cek fmıatıara intizar eder. Pancıma 
civarında Fransaya alt adalan da 
kendi emrine \"O hizmet.ine tahsis 
edebilir. 

Nazilerin lkincl hedefi Panama 
kanalıdır. Panama kanalı strate
jik Amerikan müdafaasını teşkil 

eden en mühim noktadır. Buranın 
lı,ıgall Amerikan donanmasını bir 
Okyanustan diğerine geçme)'e m~· 

MiHVER 
Amerikayı 
Vurabilir mi? 

LÜZUMUNDA MÜŞTEREK 
HAREKET EDECEK OLAN 
AMERiKA VE tNGILIZ 
DONANMALARI GiBi MU· 
AZZAM BlR KUVVET 
KARŞISINDA MiHVERiN 
ZAFERİNİ BEKLEMEK 

MANASIZDIR 

) azau: 
HUsamett .• ı Oisel 
-&ki Bahrıye Müate~ 

m olur. Ve lklyc ayrılmış olan A· 
mcrlkan donanmasını Japon do· 
nanması ile ayn ayn tmhn ettir
mek vaziyetini dt kazanmış olur. 

Nazllerln UçUncU hedefi 1s1Aııdn, 
Oroenland adaları, Kanada llzerln· 
den Amerikaya hUcum etmek. Nor 
veçln gıırblnde denize uzanrnıv o· 
lan noktadan tsıanda adası sekiz 
yUz mildir. 

1 s l a p d a d a n <Grecnlıınd) 

adası (050) mil mesafededir Grocn· 
lnnd nda8lnın cenubundan Nbufav· 
lend'e kadıu- olan mesa.fe ise (1050) 
mildir. Buradıın Ncvyorka olan mc· 
eafe ise (1200) mildir. 

Bu tehlikeyi blNeden .Amerika 
hl\l<OmcU J(anada hllkQmetl Uc 
müteaddit mUlflkatler \'C anla~ma· 

lıor yapıı.rak böyle bir istilaya ltar· 
.şı alınması luım r,'1len tcdt lrıcrl 
t bit etmişlerdir. lıılllnda adııamın 

İnglllzlerln elinde olması "bakımın· 
dan Amerikanın böyle bir taamı· 
zu karşılamak için İngtltero hUkQ· 
meli ile ı~ birliğine ihtiyacı oldu~ 
bedihidir. l<onadıının lstllflyıı uğ'· 

ramaeı Amcrllmnın ıııuıa.sına ze
min tCfkll edeceğini takı.1lr eden 
Amerika hUkQmctl lngtltercye yar
dımlar yapmak mecburiyetini ka· 
bul etml,ıır. 

N aıllerln dördUncU hedefi A· 
merlkııyı dahilden yıkmak. 

Nazilerin, Amerikayı dahilinden lı· 
yanlar çıkartmak suretlle yıkmak 
için sarfettlklut mesaiyi cDlcr 
Commltcc> nln vcrml• olduğu ra· 
por sarahatle meydana koymuttur. 
Bu rapor muhteviyatına göre Al· 
manya all n Amerikalı otmıyıın 

anasırın kurduğu (Frandly So
clety) rnUcsıescslnln kUltUr çıı.lıış· 

mGBı şel<ll altında beşinci kol vazl· 

acyir 

tcıılnl görmek üz:cre faaliyete geı;
mlş olmasıdır. Almıınyanın Avru· 
padıı muzıı.tter olması Amcrllm u
mumi efkArını end işe lçlnd bırak· 

mağa kAfl gelmiştir. AMerllta dev
leti bu gibi baakın ve 1 yanların 
önUne g~mek için ordusıınun mlk· 
tannı ilk hamlede (170l binden 
(800) bin kişiye lbJag etmlı,tır. Ve 
bu miktarı son zamanda (1,200,000) 
ldşlyc kadar yUks<'ltmlştır. 

Amerika Avrup:ıdnn bu sur Uc 
tehdit edUlrken UZ3k şarkta d J -
ponyıı. tarafından nUmay1şkC.1· 'a· 
zlyeUcr kn~ısında bırakılmakta· 

dır. Jnponynnın Hindlçlnl. Hollan· 
da Hlndlstanı ve Malaya hakkında 
\"azlyct almıun bunun neticesidir. 

Amerika hllltOmetl bu tc-hdltlcr 
karşıııındıı. bilhassa uzak şarkt.nkl 

'"azly ti ve Fillpln adalarının Ani 
bir 1 tU~ya uğTamıımıısı için Sin· 
gnpur Us Unden bUyUk lstlfadelc-r 
temin edeceğinden bu noktad:ı A· 
merlkayı lngiltercye yaı dım husu
sunda tcşml etmektedir. 

Uznk Şar-kta lngiltcrenln kuv· 
veUI detll:r: Uııterl \"e Avusturalya, 
NlyozelfU\d gibi cessur efrada ma
llk domlnyonlarının mevcudiyeti ve 
Amerikanın bunlarla ı~ birliği yap 
mak lhUyacı da tnglltereye yardım 
lc;ln mUes!!lr olan Amillerden blrl· 
dfr. 

Amerikn RciırtcUmhunı vaziyeti 
eb"afllo tetkik ettikten ııonra <E
minim ki mihver devleUcrl harbi 
kazıınamıyncaktır. En son aldığ"ım 
nsltcrf mıılQmat bana bu kıı.naatı 
\'ermiştir. l\ta(;lQblyet için bir se
bep görmUyorum. l<"akat kazan· 
nıak için her Omlt ''ardtr.1> Neti· 
ccalııcı ''armıştır. 

H ıırbln b~ladığı gUndcn be· 
rl bUtUn bir dikkatle slyaaı 

ve askeı1 harekAt 'e ''azlyeUcrl 
tetkik eden Amerika şarktan Al· 
manyanın ve garptan Japonyanm 
taarruzuna maruz kalacak bir va· 
Zl)•etln ve bir neticenin yaldaşmak 
ta olduğunu tekmil çıplaklı~ı ne 
mlllıılln gözU onl\ne koyduktan son 
rn harbe kar~ı ve huııuslle İngllle· 
l"Cyo )'ardım işindeki kararını ön 
sııfllaya aldı. 

Amcrikanm ekı!erlyeti İngiltere 
zaferinin Amerika lı;ln en lyt gn· ! 
rantı olduğunu ileri sUrerek leva
zım \"O para b knnından tnslltcro
ye yUksek derecede yardımda bu· 
lunmaya karar verdi. 

Amerika \"e İngiliz donanmaları· 
nın lUzumunda mu,tcr k harekotl 
bUlUn dünyayı tı.bloka edebilecek 
kadar mu sslr blr kuvvetin vUcud 
gelmesini temin edecektir. BiSyte 
muazzam blr kuvvet karşı mda 
mihverin zaferini beklemek mllnA· 
Bızdır. 

Be· gral'ta Devc:.m 
Eden Ça:·pı'l;ma 

Yazan: M. H. ZAL 
f §53 eJgrad bueün bir muha-

rebe m ydanına nndınyor. 
!Vııhvcr bır tara kanc takmak, 
sonra noım oım ı ıeyıp K ıeı• 

t:.ınden le hctm k ıç:n hucum 
uzc.rıne hucum h ~ırlıyoı. Zaten 
daha evvelleri de )' u ıav)'a· 

nın hırı ını, mu ' " 
ı tık aıını a m nı için 
ugr §mal.tan hıçoır • ıııan geri 
durm mııtır. 

Öyle görülüyor ki Yugoslav· 
yanın gozu açıktır, yenı nızaın 
ve üçiız.ü mınver adlara altında 
cizlcnen tuzagın ne u mck oldu. 
•unu pek ıyi bıbyor. fuzağa 
auımiyc hiç de nıycti yoktur. 

Mihver de bu mukavemetin 
ciddiyetini anıadığı için yuttu• 
racağı h .pı ) ıdı:tlamıyn çalııı· 
yor. Üçiızıü pa t iııni ileriye ait 
bir merh le dıye bır tarafa bıra. 
karak batka bir ad altında Yu
goalav btık al ruhund bır g dik 
açmıyn çall§ıyor. Şekle ait rnÜ· 
~dclelu arar;ında asıl meseleyi 
ıki taraf da gözden kaçırmıyor. 
Almany nın bütün Balkan pli· 
nı, Yugoslavyanın ıon karanna 
göre tekil alacağı için Almanla· 
nn acelesi Yardır. Yugoslavyayı 
büsbütün kırmadan zorlamak 
ve mukavemeti aarı;mak için el· 
den geleni yapıyor. 

Çok tükür ki Y ugoslavyada 
milli bırli.k lamdır. Almanya, 
bütün ugraınuılanna rağmen bir 
Hırvat gedıgi açamaml§hr. Bat· 
vekil muavıni ve Hırvatlık dava. 
amın kuvvetli ve sali.lıiyctli mü
mesaili Dr. (Maçek) bugün Yu
goslav birliği tıkrini en faala 
ıuurla temsil eden adİlmlardan 
biridir. 

Yugoalavya laallık makamı· 
nın ehcmmıyeti büyüktür, çünkü 
unsur f arklan kar1111nda millet 
ve devlet fıkri bu makamda ifa. 
de ve deatek bulmaktadır. Kral 
İkinci Piyer hükumeti ancak 
l 941 eylulünde ele alacaktır. O 
zamana kadar YugoslaV)·a mu· 
kadderatının asıl mesuliyeti, na. 
ipi r hey tinin reisi gıbi hareket 
eden Prena Pol'ün •ırtındadır. 
Prcn. Pol, pek vicdanlı ve dü· 
rilıt ruhlu bir adamdır. Ozerİn· 
deki emanete k&l'fı olan tarihi 
mesuliyctini hatırdan çıkarma11 
ve ziıf göstermesi ihtimali azdır. 

Yugoslav mılleti de istiklale 
aıık ve zora dııyamr bir millet
tir. Hele Amerıka iıe kan§tık· 
tan, halkın üzerinde büyük nü· 
fuzu olan Sovyet Rusya Mihve
rin Balkan ıiyaıctinc kartı va
ziyet aldıktan, Yunanistan ltal· 
yayı mağlup ettikten ve Alman. 
yaya kartı da kuvvetle dayan· 
mıya karar verdikten, İngiltere 
Afrikada lt lyayı ezip Akdeniz· 
de mevkiini kuvvet] ndirdikten 
sonra Prens Pol'ün ve Yugos· 
lav hükCım tinin '\C milletinin 
mukavemetten vazgeç c )erine 
ihtimal vermek güçtür. 

Mihver, Belgrad meydan mu· 

hareb~ini kazanmıı olmaktan 

uzal\tır. Yn iateklerini tadil et• 
miye veya Yugoalav milletinin 

ailah1a mukavemetini ve Yugoı. 

lav malzeme kaynaklannm el· 
den gitmesi ihtimallerini hesaba 

! ~._l -.Ş-:-u_n_d_a_n_B_u _n _d_a _n__Jf= ~ 
İki Pırlanta ~ 

rUJUyor ki ınsanlann bumn, atız \'C 

Kimle Evle nmeli 1 Kim 

Bav Hadi Bulutes 
Dl ,ilcutla bir tana· 

28 ~ındadır. Uzun bol ıu~:ıınek ırın mtıtemadl· 
- te:)ınenldlr. Mesleıtlnde l rıa ptırUı.IP.rl ~·ok-
•... ı • ıı tında ntac.e 

0ınır ,·c çalı ır. ' esi. bir de baba· 
yen ... ..:ı,.i cesur 'e atııı;andJr. Bir aıın 
tur· uc;oo ' 

14 

Bavan Melahat Şahinoöz 
25 ) a"mdadır. Dolgunro ,-ucmtıu, orta bo3 ludur. 
Tabiatı ga) et nla) cıdır, klm..'>clcrl betenıncz. Llııcı me
-ıunuı'lur. \'rkAlcUerlınlzdrn birinde sek11cn lira Ucrctıe 
çalı~maktııdır. Babıuıı a ker mlltekaldldlr. Alleıı.1 imin· 

balıktır. 

61 ,,.rdır• [va...., Miiubab Kup0na 14 1 

!nsWı. kralına alt ha&lnede. dOn· 
:yanın en kıymetli iki ımlantaaı \"ar· 

dır: Oulllnan \"e Koh • 1 • Noor ... 

«Amerika ~ ıldır.ııt da c'knllen Oul· 

Unan modern bir elmaetu. 1~ ae

ııcıılndo Tranl\ıalde bulunınu,tur. A· 

tırlığı 8,0~ krathr. 100'7 de UDU• 

bt Afrika htlkftmetl taratmdan atın 

.ınıarak kral Yedinci Ech-arda hediye 

edllnıl,tlr. Blllhare O bll)1ik , c 100 

kUçük parçaya ayrılmı~hr. En bU· 

Jilltl ını knthr ve kl"&lın asa ınm 
N,lll1U sn.ıemektedlr. 809 krat atır

lıtmcl• bulunan da kral tac1nda 
cKara prenılıt 3akut llzerlndedlr. 

Koh • 1 • Noor Oulllnan c!an daha 
cald ,.c daha meıthurdur. Mofol hll

kUmdannın bulntı1lnden calınan bu 
pırlanta, HlntlUer tarafından Ntın 

alınmııt \e krall1;e l1t<t<ır3aya \'Crtl· 

mlştlr. 

Bu pırlanta fta kralltenln ta<'ı Uzc 

rJndedlr. Tatta. bundan bqka 878 

kUt:Uk pırlanta daha \-..rdır. 

Denizaltılara Kar§ı Kabili 
Sevk Balon 

Blrleşlk Amerika, denizaltılara 
kal1J kullanıJnıak ıcın 48 kabut fle\k 
balonu aıparıı, etmiş. 

Bu balonlar, Rönar !lfsteınlnde , 0 

kU~Uk haclmda olacak, dcnhaltılan· 
:.. l(arşı mücadelede kullanılacak· 

llaklkaten, denlzalblannm kabDl 
M'I\ k balonlarla taharri ve takibi 
pek kolaydır. Bunlar, btr denizaltı 
(Gn!Wer ml bomba yajmaruna tu· 
tarlar nı muhakkak 11urett batmr· 
lar. 

BUGONKO PROGRAM 
8 Program 8 03 Ajana h~rlerl 

ıs Hafif program (Pl.) S.'5/tl Ev 
kadını • Kon~ma 

12.30 Program 12 S3 Gllndllz Caaıl 
heyeti 12 60 Ajana haberleri 13 05 
Faaıl h yeU programının devıı.mı 

lS.20/1' Knnşık program (Pl.) 
18 Program ı .03 Konu~ma ıs 08 

Radyo e,nz orke traaı 18 40 Solo şar 
kılıır 10.15 Polka ve mazurka daIU· 
lan (Pi.) 10.30 Ajans haberleri 19 45 
Radyo lnc aaz heyeti 20.15 Radyo 
gaz lesi 20.45 K man v piyano kon 
seri 21.05 MUzlk Dlnleylcl lsteklerl 
21.SO Konufma 21.45 Rl.ldyo orkes
trıuıı 22 30 Ajans h bcrleri 22 f5 
Cuband (Pl ) 23.25 23 SO Kapanış 

Sop,., kabUI &e'\1< balonların iki, :::::============ 
3 gUn havada kalablhnelttl mOmkUn 
dllr. l\lr fal4derl claha \'al': lotorlk· 
rını durdurup oldllklan ~erde uat
lere kalabilmeleri, dl\~man dcnlzal. 
tdarını glizctıenıelcrl. 

l\u balonlar, yalnız. Aınerlkada 
bulunan Helhım g-ı.1 ile ı:tşlrllceckUr. 
Bir kaza '\'tllnıunda &epett undal 
\"Bztfeıdnl ıllrecek vo mött.ttebat 
bir bahri ftMe \"e müttefik bir do
nanmaya Utlca edtıbUe<ıekHr. 

Hava Kurumuna Teberrular 

lzmir (Huıuei) - Hav Ku· 
:rumuı.a teberrular nararctlc de· 
vam ct.ınektcdır. Mımi!atura ti.ic· 
carlnrındıın Süleyman Sağıroğlu 
500, Turk Ecza Deposu eahıbi 
Oanon Margunnto 500, Hilöl 
KereJIC ! brikııaı sahibi Ihsan Ka 
yının eşı 50, ikinci Belediye cad· 
dctındc K('-hribarcı Ali Daday 
50 lira vermi§lerdir. 
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(_• _S_P _ _ O_R_•___,J 
Ankara Rodyosunu lşitemiyorlarmış 

Bir çok l'lllck \ 'C para arfill'. 
.. on trknlk c aslara uyı;un olarak 
te ı.. cdlldi~lııl lşlttlğlml:r. Anka
ra Jtudyo lstn yonumuzun mnnle
sı>f se ini 'e neşriyatını lşltrmlyo

ru7.: Bundan ın:ıhrunıuz. 
Bu bozukluk ne znmnna kndar 

""''anı rllec.·cktlr? l'ol<sa bu hal ar 
ı ı:... tnbli olarak mı tel!ilikl C"lıl

' ırl<teı!ir ~· '1311.dı•ıı ~·ıllar<~ S'lnru 
•1t~riyata b:ıışl ",\1ln H bize ı\nka
mJan s;olr uzak bulunan B:ılkaıı 

'""air i tas) onıarı ı:nyet ılı.zglın, 

piırUz.. .. uz dinlerken, im kaıl r ııa-

' m "arfcderd< yaptığtmrz Ankara 
\ lstaııyoounu dinlememek insana 
f hllrlln 'eriyor, bunun ıuesulU kim

Ankara dlnlt"ylcllerl bu ıstıraln 

~·ııkııtl)'orlar: Yurdun bir kaç ye
rinden, hlllın "8 Ankara l~·lıı bil
) iik bir kule yapılır, penrcreler a
çılır, bir dr oparlör konur, lırrkeı 
rad) o makinesi nlınndnıı da dlnll
)C'ftllirdl. Bu kadar tc51 ata lüzwn 

yoktu? 
En ısalalıi) t'tll makama hağlıın-

1111~ hıılıınıın \ c memleketin 
anda büyük bir lhtl)acr olan bu 
ı-:c bir çare bulunmasını, çirkin 

lirız.nlaro, gürfiltlllere nihayet \O

rilmcslnl mUli bir iş telakki etme

llyl7~ 

Fuat İbrahim: Kadıkoy - Moda 

Dünkü Beıikt•f - Gaıatasaray karplapnumdan iki enstantane 

Galatasaray, Beşiktaşı 
) dlrf 

'---------------------------J 1-0 Mağlôp Etti 
Fenerbahçe d~ lstanbulsporu 2 - 1 Yendi 

KIRKINDAN SONRA MiUi küme maçlarına haz.ırlık 1 yaptığı hareketlerle müteaddit 1 yaz.İ, Yaşar, Ömerden mahrum 
olmak üzere Fenerbahçe, Galata- ihtarlar alan ve nihayet oyuncu olarak çıktılar. Buna mukabil Be· 
saray, Beşiktaş ve fstanbul11por çıkarmamak ıçin çalışmasına rağ- şiktaşlı Şakir takımda yer almıt 

1 
yazan : Necil M ARA ş I kulüpleri arasında tertip edilen men hakemin de ~brını tüketen buıunuyord·u. lstanbulspor1uıar 

-------------------------- dörtler kupası maçlarına yine Şe- Halil, son yaptığı kudi bir hare- da haksız bir cezaya maruz kalan 
' ref stadında dört beş bin kişilik keUen dolayı sahadan çıkarıldı. Rüştüden mahrumdular. 

Macit Bey olduk<;a halli vakit-
li. birknç parça irad sahibi, elli 
beş • altmış y~1arında bir aska
ri mütekaitti. Ölen kansının hatı
rası olan bir tek oğlu ile Cihan
sırdeki evlerinde oturup müte
'l."8z.i bır hayat .ııürüyorlı:ı.rdı. Evin 
eaki emektarı Dilfüruz kaifn her 
s:ıbah o .sene sekizini bitiren Ni
yaziyi mektcıbe yolladıktan sonra 
Macit Beyin kı:ı.h-,.·c tepsisini ha
zırlar. kendi uzun iş entarisinin 
eteğini heline fü.,tirip mutbağn 

1 girerdi. Macit Bey ise günlerinin 
hemen ıhepsni Feruzağaya giden 
yoldaki kıraathanede geçirir, na
diren lstanbul tarafına geçerek 
eski ahbaplarını ziyaret ederdi. 

1 u~~ ie muhitinden oldukça 
uzaklagma günleri evde mühim 
bır hadise halini alıyordu. Küçük 
Niyazi o gün için babasına, çıkart 
ma, yazı rehberi, kalem açacağı 
ı marlar. Dilfüruz Kalfa ev eksik
lerini büyük bir liste halinde sıra
lar. Macit Bey ise o akşam için 
alacağı ufak §İşe mastika rakısı
nın hulyuı ile şimdiden sariıo!l 
olurdu.. Akgaın saat alaturka on 
bir raddelerinde Macit Beyin Def 
terdar yokıuşunu ihtiyar bir beygi
rin üstünde elinde saza geçirilmiş 
beş on uskumru balığı ve bir de
met yeşil salata ile çıkı~ını gören 
maha:Uenin çocukları, alışık ol
dukları veohile yanına yaklaşır
lar o da en büyük zevklerin.den 
biri olan Arabıstan fıstığı kağıdı
nı cebinden çıkarır hepsine da
ığıtırdı. Eğer bu hayat hep ayni 
~~ilde yeknasak bir tarzda de
vam etseydi, §Üphesiz Macit Bey 
de 1"UgÜn birkaç servi ağacının 
gölgelediği toprağında her fani 
·gibi unutulacak gidecekti. Fakat 
onun da hayahnda fırtına baş 
gösterdi ve yaşlı g<inlünde bir 
'baıhar havası esmeğe başladı. O 
artık eski mütevazı ve ağır baŞlı 
adam değildi. 

Bu \•akitsiz gönül hastalığı onu 
hiç bir ııey dü~ünemiyecek kadar 
çocuklaştırmış zivanadan çıkar
mıştı. Mahalleye veni tnşınan 
merhum zaptiye memurlarından 
Halit Efendinin kızı Nadideye 
fı!lıktı. Yaşlı ve haris gönlü türlü 
olmıyaca.k hükümlerle Kendiru 
haklı çıkaracak eebeplere bag 
vuruyor, fırsat düştükçe lüzumlu 
lüzumsuz gençliğinden yaşının faz 
in ohnndığınclan dem vuruyordu. 

Macit Bey hakikaten herkese 
parmak ısırtacak 'bir değiııikliğe 
uğramı~tı. Ütüsüne büyük bir iti
na gösterdiği "Pantolonundan o 
t•nli lastik askıları çıkartmış, bü
tün gayretini sarfederek belini 
kemere alıştırmağa uğraşıyor, ya_ 
va!I vavaş sakal bırakmaE;"I düşün 
düğü yüzünü günde iki defa per
dah ettiriyorou. Komşunun on se .. 
kiz ya ındaki körpe kızını kazan
mak her halde bu kadar zahmete 
değerdi Onun bu vaziyetleri! .. 
C"n ziya.de eğlenen, yirmi yaşında 
hır delikanlı gibi merdivenleri 
1crayarak çıkışlarına acıyarak ba 

kan, eski emektar Dilfüruz Kalfa 
idi. O efendisindeki bu değişik
!iğe bir mana vermemekle bera
ber. onun gıcırtılı rugan iskarpin
lerinin üstünde reverans yapar 
gibi ezilip büzülerek yürüyü.,,~nü, 
konusumınu müstehzi gözlerle sü

ça, diğer tıunttan Nadideyi de bir seyirci kiitlesı onünde devar:ı Müsabak!!)'ı 1 _ O gali:biyetle Müsabaka baştan nihayete ka-
"'ittikçe soldurup sarartıyor, Ü- edilmi§tir. bitiren Gaıatasaraylıları kazan- dar zevksiz geçti. Şu muhakkak 
mitsiz bir hastalığın ikinci devre- Günün en mühim maçı~da Ca- dtkları bu muvaffakıyetten dola· ki lstanbulsporlular daha canlı 
~ine doğru adeta koşturuyordu. latasarayhlar. lstanbul şampiyo- yı tebrik ederiz. ve daha güzel bir oyun oynadı
Evet Nadide hasta idi. Esasen za. nu ve ayni zamanda İstanbul böl- Yalnız bumda bir noktaya da- lar. Nitekim ilk golu, lstanbul
yıf olan bünyesi onu pek çabuk gesinin centilmenlik kupasını alan ha işaret etmek isteriz. Şunu ka· sporlular Tacinin bir hatiisindan 
her hangi bir mikroba kar~ müs- Beşiktaşlılara bu sene hiç tatma· bul etmelidir ki, tecrübesiz ve istifade ederC'k kaydettiler. An
tett. ~~r ~.ale koymuştu'. Babası dıkları ma~ıubiyet acısını tattır- genç oyunoularla ilk galibiyeti el- cak bu golden sonra bir parça 
yenı olmuş ve onları bın kuru§ mışlar ve müsabakayı 1 - O ka- de eden bir takım, şampiyonada toparlanır gibi olan Fenerliler 
m~la yap yalnız 'bırakmıştı. Fc- :zanmıya muvaffak ~!muşlardır. 1 devamlı galibiyetler elde edebi- devrenin sonlarına doğru bera
~ake.t ~rur~tini_n i~t~?atsız bıraktı- Fcne~ahçeliler de 1~.tanbulspo- lir. Fakat mağl~'biyet ac~sını tat-ı bcrlik golünü yapabilôiler ve bi· 
sı bu aıle §ımdı butun sıkıntılı za· ru 2 _ 1 yenerek dortler ku- tık.tan .sonra vazıyeti tehlikeye de rinci devre 1 - 1 beraberlikle nc
manlarında kendilerine en büyük pasının sahibi olmak yolunu tut· dü~ebiJir. Biz böyle bir takımı ticelendi. 
yardımları esirgemiyen Macit Be muşlardır. bir yün çoraba benzetebiliriz. ikinci devrede Aydını geriye, 
ye minnettarlığın üstünde bir his- 1 G lata aray • Beıiktaı Yun çorap sağlamdır. Fakat on- Kadriyi de merkez mu'1ııcime ai-
le hağ]ı idiler. Babasını kaybettik C a haf F .JL h k _ dan açılacak bir delik veya hır mak ~uretile takımlarında ufak 

h 1 " b " h l' d h eçen a ta eneı.ı:;ıa çe ar "k"k k .. k 1 O lil ten sonra asta ıgı ır ayı a a d 2 O ~ 1 • l S so u c;o · guç · apatı ır. nun bir tadilat yapan San lacivert er 
k b k 1 k . şısın a - mag up o an arı . d k ' B 'k 11 .. 

n_rktan genç ızk b~ ımh slız ıd~.a~ gıt. , Kırmızılıların Jstanbul f8mpiyoou Lç_ıknı:.!.~ ı.'b e'şdı ta~ ı :r~, .. «çhorap birinci devreye nisbetlc daha ıyı 
tı çe aeınaca ır a e uşuyor- B ik .. .. d \ib' tl . __ ı. so "l>u gr ı gı eu sozunu atır- bir oyun oynadılar ve bir gol da-
d F k M · B b J eş taş onun e ga t ıye en ~ I 11 • 
d u. d. a at. . aeıts ··ty u ~a~a~: de tahmin edilmiyordu. Fakat atmll'K ıstıyoruz. İ ha yaparak maçı 2 - 1 kazandı-

b
a"- ad yetısk.t~ ve ku ~anıye e kı San kırmızılar eskiden kCll'dileri Fenerbahçe - ıtanbulspor lar. Bu suretle dörtler k~pasında 
aoa an aıma onagı satara 

1 

. b' f 1 ak k 11 la ve Şazi Tezcanın idaresindeki bu iki galibiyetle ba~a geçtıler. 
Nadideyi Heybeliada sanatoryo-

1b~ın ır vasıh ~· a~ l u ~ıl ~ a oyuna Sarı lacıvertliler Esat Ni· KEMAL ONAN 
muna 'alırdı. Genç kızın ailesi ır anane a. ı~ı a an dala as - • 

d .. ııd .. kl · b f 1 • Tk raylıhk enerıısıle oyna ı ar ve =========================== 
on anv go u erı u aza •YI. son zamanlarda tarihe karıştığı Den ·ı z K 1 ·u· b ·u· n ·u· n 8 ·ı r K a r a r ı karşıhgında ne yapacaklarını şa· d .1 ı.. d " ıku·· 1 .. d .. zanne ı en oou ananeyı uı 

şırıyor ~[ikfakat ~n ~n d~ne. h;.: oyunlarıle yine canlandırmış ol-
yatı te eye gıren a eyı u d ln Ahmet Ademin idaresin- (Başı ı l nctdf:) 

t~nerck knlab bübül< ~ir. rı~l~ d~ki~u oyunca takımlar karşılık. disini müdafaa etmek isterken, 
a tdındadso ~n lu sde epSJZ ıyr erı lı olarak ııu ş~killerle dizildiler: hndise'leri inkar etmiyor ve kulü-
re e emıyor ar ı... G • t Sai Faruk ı b'" d " .. v .. • • • • f d" 

Nadide tam bir sene çam koku Ad aıa asaMrı::y: E m - H l"t '1 und uşE~ukg~ .vdazıyehtı ıtı~a . edı-
.. nan .. usa, nver, a ı - yor u. s ·ı 1 are eyct.ının e 

lan arasında ve mukemmel teda· M laf" ı:~fak Semrh Salim 73 b ı k b ' b ·· k det . . . us .. , '-'1 • • • ın ıraıı ır te erru ay -
vı altında yaşadı, Macıt Bey uıe M h Al" • V• • 1 
h ft d lk" d f 11 • d ak e met ı. tıgını fakat bu para arın tamamen 

8 a a 1 ı . e. a e erın e P et- Beşiktaş: M. Ali - Yavuz, Hüs- 1 sarfolunduğunu ve kendiıerine de 
!erle Hcyıbehnın yoku~unu ~ırma- nü - Rifat, Halil, Feyzi - Sabri, 43 bin lira l ık bir borç bırakıldığı
n~r~k Yonu

1
n hdatırınbı .. s~rmaga. ~a: Hakkı, Şükrü, Şeref, Eşref. nı bildiriyorlardı. Yetmiş seksen 

şınuı. aş ı a am utun sevgısını Daha oyun ba,.lar ba,.lamaz b . 1: 1 k b" • b Ü kaydetme-
rc1 ·~ · N' · · b"I k "h 1 ,, " ın ra ı ır .e err 

vdc. ıgı h ıy~zıyı 1 ~ :~~~1 
1
. 1, mda ilk dakikada Beşiktaş kalesine nin ne büyük bir muvaffakıyet 

e ıyor, atta onun istaA•oa ını a- inen Sarı 'kırmızılılar Mustafadıın ld v ke d 'le ı' ıı'n hir bir te-
h . d" .. d r d k 1 b" o ugunu. n ı r n ,,. 

ı uşunm? en e ın e a an ır- ortaya gelen topu Eşfak Beşiktaş berrü kavaedememelerinden dahi 
kaç parça ıradı da harıl h~rıl sa- ağlarına takarak takımının yega- anlamıyan bu idareciler, böyle bic 
tıyordu. :6-rtı~ hayat~nı ve~leyo~- ne galibiyet golünü kaydetti. Bu kulübün nasıl kurulabileceğini 
du. Nadıdeyı annesınden iate:mış golden sonra ımaçın nihayetine unutuyorlar. Tesis masraflannı 
onlardan da muvafakat cevabı kadar Galatasarayın cnerjisinı 1 nazarı ittbara bile almıyorlardı. 
nlmı~tı. . . .. . • seyrettik. Bu sene hiç bir mağlu- ı Biz bu mektubu aynen sütun-

C.ihangırdek1 eve mühımce hır biyct. hatta beraber1ik da'hi kay- la~ımız.a geçiır<Hk. Kulübün ku
tamır konuldt• . Muşambalar de- detmiyen Siyah beyazlılar mağ- ruLmasındn ba!\lıca amil olanlar
ği~tirHdi. Bü.tü.~ bu olan işlere iti- Jubiycti haZ!Jledcmedikleri için dan ve gecçli r;ündüzlü çalııan
raz cd~n Dılfuruz kalfa, Topha- Sarı kırmızıların canlı oyunu kar !ardan Zeki Rıza Sporel, bir sa· 
ned.e.bı~ od.a tu.tularak oraya yer. şısında her şeye ~ vurdular. bah refikimiooe büyük bir emek-
1.. Jtınldı. Nıyazı Galatasaray Sul- Seyircilerin de, hakemin de sah- le kurdukları yuvanın düştüğü 
ta~i~ine lefli verilerek tatiller~e rını tüketecek lüzumsuz sertlik- acıklı vaziyetteı1 dolayı duyduğu 
Dılfuruz Kalfaya çıkması temın !erde bulundular. Bilhassa mer- bir teessürle, en salahiyettar b ir 
edildi.. kez muavinleri Halil mütemadi- 1 insan sıfatile deniz kulübü id ıre· 

Nadide artık sanatoryomdan yen tekme vuruyor ve her hare- . cilerine cevap verdi. Ku:iıbüıı 
çıkmı~tı. Bütün ailece, ırizli bir keti hakem tarafından cezalan- teşekkülündeki gayeleri anlattı. 
maksatla hareket ettiği afikar o- dırılıyordu. Bir seri halinde intipr eden 
lan Macit Beye kar§ı duydukları Nitekim Halilin ba§ladığı bu bu yazılann çıktığı günlerde de
minnettarlık, şimdi derin bir ncf- hareketler bütün takıma da sira· niz kulübünün idare heyetinden 
rete kalbolmuştu. Fakat o da ken- yet etti. Fakat San kırmızılılar B. Naoi Aliyi gördüm. Kendisine 
di haris arzularına vakfetmek ü- hiy mukahele etmeden ve yalnız Z~i Rızanın bu yazıları karşısın
zere kurtardığı hayatı ba~kaları- kazanmak için oynadılar. Bu su- da ne gibi bir cevap vereceklerini 
na bağışlatmazdı. Genç kız mec- retle birinci devre 1 - O Gala tasa- sordum. Bana: 
bur oldul?u bu izdivaca gizli giz- ray lehin~ bitti. - Son yazısı da çılceın, biz de 
li göz yaşı dökerken bir gün bir- lkinci devrede Ga1atasaraydan cevap vereceğiz, dediler. 
den hire ortadan ka~oldu, Ma- Adnan çıkımış ve Saliırı müdafaa- Bekledik. Hiç bir ses çıkmadı. 
cit Beye bu haberi, epey bir za- ya alırunış bulunuyordu. San kır- Fakat sonra anladık ki: verilecek 
mandanberi yürüyerek çl'ktığı mızıhlar ibu devrede de bütün cevap, Zeki Rıza hakkında kulüp. 
Defterdar yokuşunun orta yerfo· enerjilerini oıtaya koydular ve ten çıkarılma kararı imif ... 
de verdiler. Yaşlı adam birdenbi- maçın neticesini değiştirtmediler. Deniz kulübü idare heyeti Ze
re göğsünün üzerine elüe basarak Bu suretle bu sene hiç yenilme- ki h&ında verdiği bu kararla, 
dayanacak bir yer aradı. Sonra miı;ı ve berabere dahi kalmam'ııı hiç şüphe yok ki, bir pıheser ya
taşların üstüne "lkıhverdi. Bir- lstanbul .şampiyonunu ilk defa ratm~tır. Kulübün bir kurueusu
kac ki•i onu civarda bulunan Dil yenmek muvaffakıyetini kazan- nu, t~ekkül gayelerini ortaya ko
füruz Kalfanın odasına götürdü- mıt oldular. yarak, teessürlerini gizlemedi di
ler. Yarım .saat sonra ikinci bir ikinci devre .sonlarına doğru ye, eonradan gelenlerin kulüpten 
krizle ihtiyar kadının yatağında 

_çıknrmıya 

ifadesidir. 
Evvela şunu bilmek lazımdır 

ki, deniz: kulübü idare heyetinin 
böyle bir karar vermiye salahiye
ti ~oktur. Ve bu karar idare he· 
yeti azalarının cemiyetler kanunu. 
nu dahi bilmediklerini bize açık
ca gösteriyor. Çünkü bir aza hak
kında ancak umumi heyet karar 
verebilir. O halde böyle bir ka
rar vermiye kalk,mak büyük bir 
bilgisizliktir. 

Zeki Rıza, bu yazılarile kulü
pün haysiyet ve .§erefile oyna
mış. Kulühün kuruluf gayelerinı 
efkarı umumiyeye bildirerek, kur. 
tulma yoluoda bir hareket bekle
mek ve biz ne iyin kurduk, ne ol
du diye teeuürü gizliy-ememek, 
ne için ha~İyet ve .terefle oyna
mak telakki ediliyor~ 

l&are heyetinin bu karan, ku
lüp azaları araaında bir infial 
uyanıdıımll! ve seksen kişilik bir 
lak rirle tbu kararın derhal gerı 
'llınması i tenmi§tir. Cemiyetler 
kanununi:lu her ~eye heyeti umu
miyelerin hakim olpcağı tasrih 
edildiğine ıgöre, }>u salahiyetsiz 
karar karJlsında verilen bu tak
rirle, idare heyetinin düştüğü va
ziyet açıktır. f3unu bur&da yaz
mayı bile zait görüyoruz. 

Zeki Rıza Sporel verilen bu ka. 
rar üzerine mahkemeye .müracaat 
etmi§ ve idare .~eyeti a.fleytıine 
dava a91Tiıftır. Bir taraftan umu· 
mi heyet idare heyetinin kararını 
p rotesto edcr.kcn, diğ~ taraftan 
da iş Adliye cepheainde tetkik 
edilecektir. Ve bu suretle de ilk 
d efa olarak bir spor işi mahke· 
meye intikal ediyor. 

· Görülüy.or ki; -idaresizlik yü
zürııden kulübü yıkılmıya mah
kôm bir vaziyete koyanlar, böy
,}e bir karar vermekle kendilerini 
bir- çıkmaza da sok.mu~ardır. 

KEMAL ONAN 

hayata gözlerini kaparken sımsı
kı tuttuğu avucundan iki vüzük 
düşmüştü. Bunlar birinde Macit, 
diğerinde Nadide vazıh kenarla
rı elmas taşlarla işli iki ni§an hal
kası idiler ... 

Yann alqamd&n itibaren 

SU M ER Sinemasında 
Şen, Neıeli ve Zarafetli Bir Ha~a Daha 

Necla MARAŞ Sinemanın en sovtmll vo en kuvvetli çift artisti 

zn. sonra beyaz ti.ilbendinin u- ============== MELVYN 
J OAN 

DO U G LA S ve 
BLONDELL 

cunu dişlerinin arasına a1arak: 
- Allah ı'llah etain, AUah ıs

Li.h C'lsin diye kendi kendine söy
l<"nirdi. Fakat Macit Beyin kendi
ni .. lalemin diline düsürecek ka
dar nkılsızcc1 yaptığı harckctler 
h "ç bir hayra alamet göstermemiş 
~adideyj ondan olanca kuvveti
le uzaklaştırmaktan başka hiç bir 
İ!le yaramamıştı. 'Günler onu ken. 
di tabirile tııngoluğa yakla!Jtırdık-

Kongreye Davet 

Matbuat Teknl!iyenlerl Birllğln

clen: 
Rlrllğlnıi:t.ln mutad 8C'neUk kongrc

til 6 111,.an 911 paıar günii saat 14 te 

Eminönü llalke,; ı;aJonlarıncla aktc
dlleceğlnden azamızın behemehal ha-
ı.ır bu1ulll11a1arı ehenunlyetl• 

olunur. 
rica 

tarafından yaratılan Fransızca sözlti 

GÜZEL KIZLAR PARISE 
GUzel tiln1inl takdim edecektir. 

Bir aşk !ıeyalıatı •.. Bütün U\'klerl ... 
Nevyork - Parla yolunda seyahatin bütlin Ml\'lnçlerl ... 

- Yerlerin ewclden aldmlma.sı rica olunur. Tel. 42851 
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IKi Paris 
• 

Fransız Parisı 

Alman Parisi 

1 Yazan: 
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D~nyanın En Azametli Caddesi 
Şanz _aL .. e O l(aJai oş ki ••• 

deşik olduğunu gözlerimle 16: ıs Haziran ıo.ıo Perşembe 
Bugün Pariste vaziyet daha !ena 

artık sokn.klardn kaçanlar görUl
mUyor. Paris terkedllmiş bir şe

hir, tek tllk kapıların önünde bir 
kaç kapıcı blrlbirlerllc derUeşlyor
lar: 
Bazı apartmanların kapalı pancur 

ları arkasından tçerdc unutulup ki· 
lltlenerek bırakılan köpeklerin ve 
kedilerin açlıktan ve kimisinin ku
durarak vahşi vnhşl bağırdıkları 1-
şltUlyor. 

Sonradan polisler tarafından a
partmanlar:ın kapıları kırılıırrı.k i
çeri girilmiş, bu biçare hayvanlar 
oldukları yerde ISldUrUlerek ceset
leri de sokaklara atılmıştır. 

Dünyanın en azametli ve en 
güzel cnc1desl olan Şanzelize o ka
dcı.r boş ki, Etval meydanından bir 
!Astık top fırlatılrp atılsa hiç bir 
engele rastgelmeden Konkor mey
danına kadar yu\'arlanrp gidecek. 

Bugün hükOmet, Parlsl bir açık 
şehir llAn etmiş, bUUln dllııyn sey
ynhlarını merakla seyrine koşturan 
ince, zari! Eyfel kulesi tarihinde 
ilk defa olarak tepesine beyaz tes
lim bayrağı çekmiş. 

Kornlserllkkrin duvnrlnrınıı ya
pıştırılmış kG.ğ"ıtlarda hU!tOmet, 
P:ırlsl açık şehir ll~n dt!ğlnl ha-
ber vnriyor \'O hall•a sllki\net ta\'
siyc ediyor. 

Bu ınsan kllmelen bana ısın rJll 
tilllsından sonra lstanbula ııtJJ 
Tilrk muhacirlerinin müthlf uıJI" 
sını hatırlatıyor. o vaJdt f' 
rıansımanlanmış yaraların bil ,/ 
rls hacla.sı karşısında ye~~ 
dığını duyuyorum. BugUn ra ,. 
susmuş, teletonlar lştemlyol'ÖI' 
gUndOr gazeteler de çıkmıyor·-;,,; 
de elektrikleri kesmişler. ger 
siyah hayatı sönmüş blr ~~ 

Fakat bUtUn gece parla el ti'!.._ 
dan, top seslerini, derinden 'I 
gök gürlemeleri gibi ışıuyorıı"; 
yOk çaptaki top ateşlerinin -MI 
ğı arasıra göklere kadar ~ 

H Ha.ziran 1940 #J 
İtiraf edeyim ki,bugOn ~ 

meydanında zafer takın"' -,.,J 
Alman marşı (Döyçland ()bel""'".JI 
işittiğim zaman kalbimin f~ 
de ıukıl1bğını hissettim. ·.J 
varmadan blr kaç damla 19' ~ 
rimden siyah tayyörtınıUn ~ 
na dUşt1l. Bu zaafımdan u 
Kendime elektrik ltı.m~ 
rlnln direğini siper aldm\. O ~ 
tepede nb1>etçllik vazifesini '
bir Almnn zabltine göı;ilrıı ~ 
Şüphesiz bu adam beni ~'.J 
zannet.mi., olacak ld, sert~ 
de bir yumuşaklık peyda. oldO
den anlar gibi bana bakıyo;;,..t! 

Fransızlık, Almanlrk ·-..1 
bertaraf, fakat dUnyanm et' fi'~ 

tabakası yok. Belçikndan ve yakın vllen bir şehrinin dll.şman .Al 
köylerden Pnrlse sığınan alay alay uğradığını görmek bizim ı•--:: 

muhacir kUmclerl var. Bunlnr ııon dllşman acıları duym~ ve 
derece sefil bir halde sokak kaldı- olanlar için çok acı bir f""/· 

Parlste arttı{ kendine ıı.it bir halk 

rımlarının üzerine yayılmışlar, ço
llık çocuk taşlarm UZerlndc oturu· 
yorlar. Bu scfll insn.n kllmelcrlnln 
toplandığı yerlerde birer polis nö
bet bekliyor. Muhacirler, çek çek 
arabalarında getirebildikleri kad:ır 
eşyalarını ta'Jımı~lar. 

Çocukların, kadınların, erkekle
rin yüzleri, elleri, tozdan, kirden 
simsiyah, \1lcutlar yorgunluktan 
harap, gözler knn 1çlnde .•• 

Bir elde cltnıek, bir elde sucuk 
parçam, bir ktiçllk çocuk, bir ek-
mekten, bir sucuktan ısırıyor, son
ra sucukları, ekmekleri kaldırım 

taşlannın tizcrinc bırakıyor, biraz 
sonra yine n.lıp )iyor. Parlste ta-
saV\'Unına imklı.n olmıyan feci man 
:zaralar ... 

Belçtkadan vo civar köylerden 
gelen muhacirlerin, gelirken yollal"" 
da çe-.ktlklerl nrtn:arı bu sokak kal
drrrmlan Uzerinden daha ncıklı i-
miş. Yine muhacirlerin anlatışları
na göı·e, yollarda Alman tayyarele
rinin mltralytlz nt~lne u~mışlar. 

AlnıanlRr, memleketlerinden ka-
çan çoluk. çocuk, bu talisiz sivil 
insan sürUsOnU insafsızca kurfUn 
yağmuruna tutmaktan çekinmemiş 
ler. 

Yüzlerce kilometrelik mesafeden 

Almanlar sa.baha karfl 
girmişler, 'her taraf i1Jgal 
CUmhurrelslnln sarayından• 

kulesinden, bütUn resmJ 
Uzerlnden, Zafer Takma 
her tarafta H!Uerln gaınalJ 
kırmIZI bayrağı saııanıyor· ..l 

Parisin 'her kn.pıBlndan ~ 
ren Alman orduları Etual 
nından bir sel gibi aJuyor,.,. 

SUvarl taknnları. zniıU 

lan, tanklan, motosikletli. 
il taburlan, piyadeleri, 
köprU levaznnı, erzak 
yalnız bu erzak arabaları ıı' 
gin ordunun zırhlı takımlll 
tezat teşkil ediyor. Bunlar• 
ettikleri memleketlerden 
toplanmış henllz Uzerindekl 
lar:ı ve yazılan silinmeye ~~ 
lunamamış sut ve rıeynir, 1<'1 
bira. f1arap arabalar:ı, 'ka 
otobüsleri. BUyUk kazanlı ııı 
larile... Modern bir ordunll11 

hiş kuvveti ve intizamı "# 
yorlar. Etual meydanına ç 
ild bUyUk caddenin bir t Tll 
gelip hiç durmadan akan 

~~:. ~~:ı ~ı::~ :~::ı~: il9 
Uç gece ayni surette de\-ıırı' 

yürüyerek gelen bu sefil halk, te- tir.) ~ 
pelerinden kul'fUnlar yağarken, ar- BUyUk Etual meydantnlfl 
katarından gelen Belçlkadan ricat • rafında kaJ1ılıklı iki ta~ıt 
eden ve kaçan Franınz askerlerinin askeri mUzlka& f8811&SJS 
de baskının& uğramış, tankların, mı bitirip diğeri Alman 1" 
mot6rlerin ve hayvanl&rm ayaklan çalıyor. ,; 
altınt'.la çlğnenmlşlerdlr. Yollarda Alınanlar Etual meydan 
yığrn yığın cesetleri görenler, si- ba.Şlarma nBbetçl aııkerlt.t' 
vlllertn harpte 61en askerlerden çok ler. Fakat buna ıuzum bil' 
daha !azla ztvan olduklanru söy- Çünkü bu ordu geçidini -~ 
lOyorlar. Belçlkadan kaçanlann o- ğe gelen ancak iki Oç yll' 
tomobllterinln, arahalarınrn tayya- dar var. ;1 
relerden atılan kurşunlardan delik, ( Arkatt 

SORUNUZ 
------~·C'Ö YLİYELİ~~ 

Biçki K·ta bından Şikayet Ed:liyor 
ı - Banac1a SedblMpDda emekli 

evkaf memurla.rmdan Muhtar Tok
göz. sebze pahalılığından uzaa u
zadıya 'lklyet ettlkteo &onra ao
ruyor: Hani fU blldlflmlZ kara.,._ 
yır turpu da bir kanıt edecek ka

dar latlqtı mı T 

cevap - Turp detU. insaf ıot
lafb. M a a m a f l h bir ku· 
nıta veriyorlarsa bir yeyln bin 
ştıkredln. ÇQnktl, o kara nesnenin 
bir teldnl tstanbulda beş kanıta 
bile nazla veriyorlar! 

* 2 - Bartmda Bayan Seher N~ 
zlk soruyor: K endJ kendime bl~kl 
öğrenmek için btanbuldan bir ki
tap gettrttlm. Gllnlerce vakit, 
metrolarla klğrt sarfettlm, tarif 

edllen htampalardan birini olsan 
meydana ıetıremedbn. Acaba oku-
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B eşi n ci 
Koldan mısınız 

ff~rp Vaziyeti B. Roos~velt'in 
Nutku 

Yazan : 
asaa ıollAN . • (Başı .ı IDclcle) == 

mızı. birliiünlı:i. istlkrarınuzı sars· 
rnak.tır. Bu suretle ka~bimizi gev· Mussolı"ni Yarma T aarruıu: 
§etincc ve g·· ·· ·· ·· •aşırıınca bün . ozumuzu .,.. ttaıyan BIMlvekUI Mus..<1M>llıd, Ar-
_ı Yenın geri kalan kısrınlarına -ı.. bal'P 
\laha ~·L- • n•vutluk ccplıeslntı ~eı-

az Zcuımetle i .. liveceiinl sa· ıı inin nır. ~ " talllnl denedi. Jo"aka* MuHO • 
B b !Jarp taJll, replıedeld ordu ıcuman· 

n eşinei kolun bu gayesi ve u• danlannm kar• talUerlndrn daha 
a _varmak için her yerde bat vur-

VA TAN 5 

o ,T~lgraf, Tcleforl ve Ajans H·a&efıer.; : 
' t :' • • ... o 

Havadan 
Darbeler 

16 Mart 'General l'apagos'unıAdisababa Yolunda 
01etı ı 1ncJc1e> _ Emri Y evmisi: 1 lngiliz Harekatı 

yirmi lkl aene evvel dün vukua g-elen 
Mdl C'nln bize tek bir 'ey öfrettiğt· DÜŞMANIN HAMLESi 
ni onun d11. uyumamak dalma uyıuuıc SIZl YERINlZDEN 
durmak oldugunu aıılııttıktan 11onra 
Türk •ı:hltıerlnln ve Türk ukcrl ö- KlPlRDATAMAMlŞTIR 
nUndc eğildi. Atina, 16 (A.A.) - Atlna 

ı u ıtUtuktnn sonra hıılktan bir c;:o- radyo u, Generl'll Papaogos un 

VAKTIYLE MAREŞAL 
CRAZIANi'NfN BiR ZAF.ER 

KAZANDICI YERLERDE 

Nairobi 16 (A.A) - Bu aa· 
hah ıc8tllen bildir1m~tır: 

ğunun hafit hafit gözlerini ıtllıllklcri aııağıdaki günıuk emri orouya ta-
Londra. 16 (A.A.) - So.IQhiycttıır glSrUIUyordu. mım ettığını bııı:lırmcktedır: 

İngilizler Alman 
Şehirlerini 7 Saat 

Bomba!adı 
<lugu usuller go'"z go··re orta.da du- kara oıkt•· ---11-•a rner-
tu k YUD&P moufaa ...-....... 
burn en fısııtunra kapıbn•~ :ı~ lct':r.hıe Z.5 • '° 1ruometre ,....U· 

ıarın yıapı masına vaaı a. ~inde blt yamı• taamın tertip e-
rnak, l ürk ı-•. J.~ıinı· ve varııs.ın~ "' a !tal rn d --- ~ 11 dildi. Bu yarma taarru:r.un • 
l u afaa içın kurulu duran mı ı -" ,en) gönderilen taze kav-

(JSAt1 ı inehle) * 
naslzmln bundan çok daha fena oldu 
gunu blJıyon.ı:ıı. Nazi Jmvvrtlcrlntn 
istediği, mUstcml ke haritalarında ve 
yahut ikinci d<'recc chemmtyeUl A\"• 

rupa hudutlannıla basıt detiflkllkler 
dctildlr. Nazi kuV\-Ctlcrl. ııçıkça, bl· 
zlm kıtamı:ıı da dahil olmıık Uzcrc 
bUtUn krtalardn, bUtUn seçimli hUkQ· 
met ve sistemlerinin tahribini 1 tıyor· 
ı~r. Nazi 1ruvvctlerl, iktidarı coblr, 
~ c ku•;vetıe ele geçlrmı, bir avuç Zi· 
mamdarm bUtUn in anlara tahnkkll· knynııklnrdan bUdlrtldlğjn gllr<', H Meliha Avnlden sonra balkevlerl c:Son yodı gün iı;ınde dlı§ma· 
mU esasına dayanan hUkQmet ıl t<'m mart bnhı biten hafta zaı Cında ln· namına söz alan Eminönü Halkcvl nın aarf ett.ıiı aayretler aizı yen· 
!eri tesisini anyorlar. elliz ha-.:a kuvvetleri t ratındn Al· Relı!I Ya\"UZ Abadan. nutkunun ba· nıu:len kıpırdatamamı~tır. D~· 

man~a \'e işgal altındaki m mlekct· l)m~a 16 Mart fehltlerlnl hürmeti manın bu hamleaı mukcm;n<'I 
ler Ozerlne yapılan taarnızlar son de-ı andıktan sonra şöylece devam elti: oıan &ava~ kabllıyetınız.i ve bıı· 
rece şıddetll olmuştur. Hücuma uğ· - Bu aziz şehitlerin hatıraları d haaaa mucadclemn hadı oıduğu 
rayan hedefler arnsında lj>ıınlar \"11.r• dahil olduğu halde dUn bizi onlrır· hakK.nda bes.edığınız. unanı ev· 

lng~iz kıt' aları Maretal Graz
:ıioninın \•aktıyle Hobe§&Stan is· 
tı a e<lıliTkicn blr zafer kazandıgı 
Neghclh'ye ve Yıjika,ya doğıu 
derınhğınc ilerlemektcdırler. Neg 
hcHı, Mog:ıd11cıo--Addia-Abeb .. 
yolu üzerındedir. Harekata de· 
va.m edilme1tt.edir. 

urk cepheaıne arkadan kurıun J-ıın • '-- Ual)'MI 
1·1-- k ' ) oan ,etlerle beraber en az ·~-ı 

"""11a ve bı meden, an arna B taarruz. duşrnan hc~.ı..ına ;,. görınek de· tümeni ltt.lrak etti. u • .... u ">" __ ı,,,...• Yanan ~um•n· 
rncktir. dan _ .. 

B k e d•nlıllDlll (SeJlnlk) mıntak»ı-
u memlekette her te>' açı v kuV\·e& JmPtırmaı'JDA mini olmak, 

feffaftır. hınıtı mtvZUU ?ıabtl:: claf a;UeDelerlne da,.aaa Yanan 
cck hiçbir gizli. kapaklı 1§ yo müdafaa mevziini oı1alınd.an ,... 
tur. Hu· ... ,._ u· .t... kaç 'keıun~ b*'-'H• .
1 

&.ume n uır . tı rarak yunan ordu8Unan u,,..-
1 c huıaaa cdılecek bir sıyase rk yamaçtan· 
v rd h" b" hare· kısmını dağların ~ 

a ır k.i buna ay.kın ıçı ır ed"lc· na doğnı atmak· bu pyede llt'lf'de-
ket Ve düsünce tuavvur 

1 
· ı ı taarruza n1Uııa-

rn~: T·· k~ h .. kUıneti. haıbın ki hareketıer ı: n 

Yeni Nizam 
cBu adamlar 'e onlamı lpnotla· 

ma edlbnlt taraftarları, bun yeni 
nizam a.mınt vert,orlar. fakat ba 
)"eni bir f11 detfidlr \e bir nlum 
deflldlr. tuanlyet, fUtuhatla kabal 
ettlrUea ve euret.e dayanan bir 
.ıatemı, dalmt aaretıe. biç b&r ... 

dır: dan ayrran her ,eyi bugün sıkı sıkı· velce r• olduğ-J gıb& bir kere da· ı--------------
Berllnde: Emtia ll!tuyonlnrı tak· )'& bağlıyor ve birleştiriyor. Artık ha isbat etmek fır&atını sıze ver· 

sim noktalan, kışlalar \O (!!ger he· Çanakkale, m~terek blr mertlik ve mıştır. Uürt 'Aydan fazla bir za· 
de!ler bombardıman edilmiştir. Ta· knhrnmnnlık d tanı ve hatmıııı. mil· mundır :yaptıf>ınız muharebe na-
anıızlar çok •lddcUI olmuş ve saat· lctıcrln hayal ve 13Ukllll müşterek zırı bulunmaz bır ıeretin ıklıllerı· (Ba'ı l lnclde) + 
lerce sUrmUştilr. BUyUk yangınlar idealidir. ne l•yık oımanıza hak kazandır- ınesuHeri olaft ayni kuvvetler ta· 
çıl<mıftlr. Aziz ''O mUbıı.rek 'ehilleri mıstır. Dtışmnnın taarruzu tarde· rafından bize tahmil edilen bu 

Bremende: Sanayi mmtakasına bir Biz yaşadıkça, TUrlt!Uk var oldulc· dılmiştir. Azminiz ycnılmemış ve hıı.rbin muzaffer ba~langK:ı var· 
buçuk saat ellren hOcumlar yapılmış ça, sizin kanlarınızla yuğunılmuş top zater içın besıeclığınız unan her dı.:. 

ur ıye u lnı rnası it nte''Ziler elde etmekti. Anıa-
ta'kın ve orta Şark• yaY" a ,-utıuktakl ttaıyan ordusu, mo
İçin eliooen gelen her ıeyi yap· t"rlti ve zırhlı blrtlklert, tanklan, 
rnı~tır ve yapıyor. Müıtefıklekrıne " tan bolca bir ordudur. Dağlık mınta· 

maa kabul etmlyeoekUr.• 
Roosevelt, Avrupa mlllatleı;lnln ve 

Amerika Birl~lk DevleUerlnln bl· 
dayette bu <Modern T!ranlan ın bU· 
tUn dcmokrasllert ortadan kaldırma· 

trr. Taarruzun neticeleri pek lyt gö· rnklara ıılzln f dakArlıklannızla ku- zamanıtmden daha zıyade kuv· Hitler, Almanyanın t(>tidai y•· 
ğı ıuzumlu addettiklerini anlıyama,. rUlebllmlştlr. rulmuş lallkllle hiç blr yabancı ku,P· dveUcnm.ştn. Meri.ez mıntakaııın· ıamak haklarından mahrum edil-
ınış olduklarmı halrrlatuktan aonra Hamburgda gemi tezgUıları bom· ret - pnrçnlanmayı göze almadan - a mükemmel bir surette temail dığinden. Vema:y muahedeıi.nin 
sözl rf a.11 1 d tml ti bardıman edllml~Ur. dolcunamıız, dokundurmayız. PUr ve etuğimız ve tarıhıne ıerefli sayta· hnksızlıklarmdan. Alman haı.ikt •adakatten vo .<>zünü tut.m• z kadan kartul•P u Anulı mınta· 

kenduıini hi..ı..ir ku"VVet &Yırlalllcl a. _ .. ,.. t" JU - zırh 'r" T .. k .. yı ıra ımya tnnnı•u•P9 ,;e mo vr .... 
e ne .,.,ye evam e ş r: ~ !arı ı.ive ettığınız bütun ordumuz •- s: eşimdi bunu anlam1' bulunuyonız. Bu Ur. taarruz, bundan ev- mUstnkll yaşamanın yegane l)&rtı. d r.-uvvetlerinın takdir edilmecliğın. T ôvuıunuzu takıp etmckıe 'e 

A\TUpa mllletlerinln ortadan kaldırıl vel bu c:ehı"rlere yapılan ı1 u. yerinde ' icabında ölmeyi bilmek I· den, uzun uzun bahsettikten son· Ve hiçbir kuvvet ur u ;;.. 
11 

~-·..4·•-rnıı kollaııamadık('a l:"o· 

Em . . . tiki~.: topra.,- ·-·-rnaz. nıyetı, ış ....... r'"• d hl bl -·X..•a .. -·n orduea ka"111tn a (' r tel" 
en de .... k b" ıecavuze "*v ..-
rnilli ~ anel:rine uygun bir ıu· yapannyat'atmı acı tecrllbelerle 

T yaptıgınıza hayran oımaktadır. h J ması. 1939 da ve 19t0 ta BDyUk Bri· cumların en flddetlisi olmuş- se bunu TUrkten iyi bilen, başaran ~ızı nararetie tebrık ederım. Ya· ra arbt, Fransa ile ngilterenip 
tanyanm mağlQp edllm~ mUdafllcrl ve dünyaya öğreten bir mlllet yok· Y iııtedığinı, Polonya eefcrınin 18 
bu programı parçalavmcıya kadar tur. Taarruzlar yedi saat tur. §Hın unan orduıu.> günde bittiğini, garp cephesinde· 

d
.. •· ür ,e IM>I zayiatla anlamııtır. 

rette sonuna kadar ovur • .. 
Hük&netin uzaiı ııörclüğünu. z.,tflll Yunan ordaswıun en bU· 

i.ltt durdu· yük mavaffakıyott. ttaıyan ordu· 
daima uyanık vo tel e • 111111a motorlU ,.e z.ırblı 'a.aıtaıarını 
ğunu, milli aiyuetimizi he.r Tur· ııunanmak lr.ln fırs!lt \'e lmkf&a 
ke iftihar verecek bir oa.ıre~ ~e bırakmamıuııdn·. Daha harbin. al· 

iktidarla idare ettiğin~. fı~:. tıncı rUnU Vanan ı.,Jnnrıandanh· 
t .. b ·ı biliyoruz. Böyle 0 ğı. ı:ırhlı ,·aıııta defi toplannı tay· 
_ccru o.1 e "feıniz. beııinci kola varelerle hut'lot kıtaıanna yetııttlr· 

bir p!An mucibince devam ctmiftlr. sUrmUftUr. Ertesi i8C8 Ham- Nutuklardo.n 11onra, bUyllk bir ıll· YUNAN TEBUGt ki muvaHakıyctlcri tekrar otmit· 
cDcmokra111lerin dUfJ1lanları ,ımdl burg üzerindeki hücum daha kQt, blltUn bir mmetın ışehltlerl 5- Atina, 16 (A.A.) _ Yunan tir. 

biliyorlar ki, demokrali dalma de· çok şiddetli olmuştur. nünde duy&CAfı hUnneU ifade eder I ordu.arı baı .. umandıın1ığı tara· Hitler: İtnlyadan, !talyan •• 
mokraııi olarak kalabilir, neticelerden Deniz üaııU ve sanayi merkezi olan bir sUkQt kapladı. Halk, 16 martta tından 15 maıt aıa.pmı neşredı· kerlerinden ııitayl§le bahsettikten 
bahsedebilir, neticelere varabilir ve Klel de bombardıman edilmiştir. vatanı beklerken vazife tein Olen ı ıcn 1 40 numa!alı resmi teblıg: rıonra ku hazırlıklarına nakli ke• 
mUdafaaaı için icap eden tekilde al- Bremenhaven'de doklar ve antrepo·! Mehmetclklerlnln mUtevazt mezarla· Dutııtıanın, gıinün muhtelıf ea· lam ederek §<iyle demı,W; 
1Ahlanablllr.~ lara hücum edilmiştir. Kolonyo.'da nna bu sükQtu ile koca bir dbldc atıerınde ve cep:ııenin muhtelif 1 B k k . . 1 k T r 

DEMOKRASiLERE YARDIM demir yollarına. tam isabetler kl\y· 1 dikli. ııoıttaıarında mahdut kesııtelle •er~· ıo ::f ıyı ç.a f~l • • aLım· 
guna göre vazı . k • 
de - ·ı hükUırıetirnize ınanma • • dl ,.e ltalyaıı tank taarruzlarnu 

gı • leıcf w · · samı· durdurdu. Baadall eonra 1talyan 

dedllml9tlr. DOn, 16 mart h1dLseslnden ) lrml tnarruz hareketleri kamılcn tar- mu• ız.beulu u un yenAı lmt ezı a;doy• 
Milteakıben icar ve fare kanunu d . " nuyıoruz. an or u· Skagerak'ta bir Alman muhribi sene sonra onları anan sllllı arka· cc.ıımıştır. ları, ıimdı, ıarıhımlzin en kuvvet· 

hüku"metin her 9ÖY ıııını .. l o--'"•uau .anır.•·ra do"'ru aUrerek k n ru.... ....e.. e ha kmdakl mUzakerelerden bahae· 
mi ve cioğTu bilmek ve ~y ene zırhlı ,'Mıtaıannı kullanmaktan den Roosovelt demiftir ki: 
"eyin haricinde bir c:iç .yun ~a· bUsbütUn menetti. <Bu müzakere, bizzat Amerikan 
nıamaktır. Hepimiz daıma bo~le MU!IOllDlnJn tertip ettll' yarma mllletl tarafından tasvip edllml,llr. 
hucket eder.ek bqinci kol, bıze taarruzu. tt1alyan ru~IQblyetlle ne Karar bir tek adamın ııeıılle değil. lSO 

kar~ı aciz kalmıya ve k.t-ndi ken: tJcelenml,tır. 6 ıtalyan ttlmenlnln milyonun ııesilc UAn edllmf4tir. :Bu 
dini ycıniye mahkuındur. Harbı s tt imha e&ldl. Yunan ordu11u karar heplmlzl ll:r.am etmektedir ve 

k 
b. 1 rne,"Xllerlndf'll bir k•rlf ytır ,·erme- dünya artık bundan fUphe eM?nez. 

bizden uzak tutma ve ıze sa • dl. t»Ullk mukabU taarruza p- Bu karar memlekettmtzae her tUrlll 
dırmıya cüret edenler olurea ken- ~erek :aı.sı nokt&larda Uerleml.Je yntı,tırma teşcbbUııUne, dlktatörler
dilerinl en kati bir §ekilde ezmek mın·affak oldo. Yanan ordusunda lo anla.,mıımız icap edeceği hakkın· 
için en tesirli vaaıta ve silahunız. uı: mühim UstUnlUk var: dnkl telkinlere, zuıam ve tazyik lmv· 
birıığ.ı.miz ve hük\\mete tam bir ~ _ Yanaa pne1 ımrmaJlllda vetlerlle kompromllerc nlha.yet vcr-
emnıyetle baih kaımamızdır. tefebblN ,e manen& flkrl, meldedlr. İfte şimdi lUzum mllstacel 

lıte bir miaal: Adıiye Vekili 
2 

_Yanan Jotalannd& mola&~ dlr. tıtlhsallmiz tam verimle 1.fleme· 
F etht Okyar bir iki ıün evvel itti· ğe "-•ladığı zaman dünya demokra· 

I 
. . . . be kabiliyeti, u-y 

a ettı. J ansıyonunun yırmi beıe silerinin dlktatörlUlderc, diktatörle· 
,..ı,.l w hh ı· · ___ :t a - YUD&ll aakeriade maddi \"e 
y,- ıgı~ ve ~ a ının va;w:eye r.n~a.n.uyacaklarmı ı.t..ıedebl-
devama Wa o ı•ıH..,_.....-t--•._ ... -... .-..... ~ı"'9r-~~---;ı nldır1ne .........se ~ 
ınektubuncla en ~ık ._ .-tml ,..,,._ al 

5 
11. ~t 1Mıraya .. llnot1 911 ,,.. 

torp111enınlşUr. Calala'te bir tayyare daşlan bud ıtıarı bekllyc.'l, bütün BOSA G.DEN BOMBALAR li vuıtaaı halmc gelm tir. Eier 
meydanı ve yerde duran tayyareler Tllrk ordusu namına şehltlerlmlzln Atina, ı (> (A.A.) _ l.Jmumf bu kı§ın tik aylarında ~ilizlerın 
bombalanm~trr. Şimali Fransada bu önünden çelik adımlarla ve l~lerln· e:nn&yet nezaretı tarafındım 15 hücumlarının :butiu; tıddet,ine bU
lunan hedeflere, devamlı taarruzlar den onlara gıpta ederek geçtiler. mart ail.tarnı neırcclııen r~i teb- haaaa miıttefilumı.z tah&mmlil et 
yapılmıştır. 1 BUyUk Tllrk milletinin şehitlerle •• de, bır dı..~man tayyareıının me.k mec:.burıyrtındc .kaldı ile, 

BUtun bu harekAt esnıuıında 16 kurulmuş tarihinin temel taşlarından uıora yarım aouının cenuı>u gar- § mdidrn ıtıharen Aman .kuvvet· 
lngllız tayyares\ dUşmU1tUr. DUşmn· biri vnzl!eslnl gören 16 mart ııehltle- b, ,nde bır ıun na, netıcesı.z bom- leri bu yukten huıtelerını yenldw 
na da zayiat verdirilmlftlr. 1 rl sızı, biz de hUrmeUc seır.ımlıyoruz. baıar attığı buaırnmektedir. alacaklardır. Dünyanın hiçbu 

terede. Yunanlstandıı, Çlııdc \'C Birle 1 tUrlU malzeme alncnklardır. 
vık Amerfkado. böyledir.> Çin, cephede muhtcşera bir azim, 

Halen bir bu9uk milyon kadn.r A· göstermektedir. Milyonlarca insan, 
merikalı yurttaşın elll'Lh allmdn oldu· mlllctlcrlnln parçalanmamasına mtı
ğ\ınu kaydeden Roose\'clt bıınların nl olmalc Uzcrc mukavemet etmekle· 
azmini takdir ve tazimle yadetmlş 

ve şöyle devam eylemiştir: 
Jak~k IJcaaut-aamJ. liml~ 

... .,..vter. ~ıkt&n açı~ yapılan 
ııabotaJl•r \'e ga)'l"I m.,na ktı.rlıırla 
haleldar olmıımalıdır.> 

kuvvetı ve hiçbir muzahereti, bu 
İTAL YAN TEBL1Gt savaıın ndıceaini değı.tti.nnıye· 

Romn, l 6 (A.A.) - lıalynn cektır. lngıltcre eukut edecektir. 
orduıım umumi karargahının /.öl. Mukadderatı ilahiye, aırf kendi 
numaralı tr:oııği: \ altıniarının saltanatını idune iç.in 

Yunan cephesinde 1 l inci or· kan dôkcnlerın muı.affer olmaaı· 

bir ııekitde anlattı. fethi {Mya~ - kAl9' lılr tek DeabllQO ..,._ adi yapmıftır: 
• nlar pek iyi bilir ki ııhhatt dl. o da moMrltl ve arialı • ...-. Her Şeyi tanıya .... Faka* teet bır kaç sene<lir aa~ıımıflı ~e va· lama fOld1lta _.. • 

Zl
.fe '-ahul etmesi bır fedakarlık~ı. 2l00 metre ytUlHk n lrar!t dal

~ h egel nın ı larda. bu , .... taı•r lt•lyaıa ordıaaa 

Vereceğiz Ya .. d·m Artac:ık 

du mıntakaamda mevzii h ıe· ı na müaaade edemez. Almanya, 
<lir. Bnşlmmandanı Çankayşclt vası· keller e1naaınua eeııha iilın(lm lngiltcreden ve F raraadan hic;;bır 
t.aslle, bızlm yardunrmııı talep edl· ctUk. ve bir m.1'tar cair aldık. §ey iatemem~tir. Almanyanın bü
,,....:0~ 1~:':°' ~ aıa. 1 Tayyare muh .. Jerim~ Yunan·ı tül) fer ... tteri. .Uhzlaama ve 
ca mı,,_.. lılann .mülum bir hava üaaunü .ulh tek!ıfletri .botun• sitıniftir. 

cMemlekeUml:a, mUleUmlaln olma.. bocnba.rdıman etmiflcrdir. ()un E.nternaayonal bir plutokraai, bar. 
•ını letedlği gibi, demokraalnln ter'N· öğıoden .onra dilflllan tayyue· bi •onuna kadar aötunnek iatiyor. 
nesi olac ktır. Memleketlmla, rolUnU leri Avıony~ bombardunan Bundan dolayıdır ki bu harp, on· 
tam olarak oyınyacaktır ve dikta- ederek cUzl ha.arata sebebiyet lann yok edilmeıine varacaktır. 
tllrlüklcr lnhllll eıllnce, (Allahtan verımıtlerdir. Duımanın bir tay· O zaman mukadderatı ilihiyeden 
dlle m bunun timdi Umlde cesaret yareaı. donanmanın hava dafi ba- dilcğımiz, zincirlerinden kurtarıl 

13 F elhi. m~ıutiyet a~ 'h 
• _ı b . claima mıılı cep e· ıçın artık tmı birer atırhktaa h-

başınoan en · · 1 m'" retıır. . .. ıafıarında vazıte er aı ..,.. 
nın bon 

1 
L -r vakit en dürüıt TarthJ. dtbıl uealr. balild Ja-

ve un an ne ·• örmek..,._ olm-i ba-1 kaımak sureuıe pntak \ 'e yamu' -v-
prcn.ıp ere g 1 .<! Veıciılcr ruz. TartJııe 1a)'med dalma ........ 
buaımıttır. l:iu s.ır .• a~ awır U"""1r blr llakflra& yar 
h;syeti balığı 31bı yuku çok B. f~ za edea b ,,_ • 

f 
d ııhhatının mu· dır: 

bır vazı eye e, · kadar Zafer, ordaea mUrtatta biyUk 
saade ettiği son aanıycye olanlarla değil. k•lbl bUy\lk olan· 
devam etmı~tır. dl H . eden i.etifade eden be· Jarla beı. ber r-
. . er v~ı iızerıne deıiıal ha· 

ııncı kol ısUra . f th" O"yarın 
l .. ,..nnştır : e 1 

~~e e g .. ..,.... hükUınetin sıya· 
ıııtıtasına sebep. • Mıhvcr ta· 
11etını değıştUI"?CSı. vef th" Q,tyar 
at caı ı.rnı~. e ı 

r ına dorun . . 1 oterenin 
eski Londra aefın ve ng ua· 
bir dostu aıfat11e protk~lto · rn 
mında hukfunetten çe ı mıt··· • f 

l 
b.. le saçma la • 

Her v~iıe i e oy. k u va.zi· 
lar neşretmek be§tnCl ;~e~ek ta· 
fe11dır. tlunun ~ayrbtu ıtzı fazı• 
rafı yoklur. Eğer . / a lafta· 
UZamasayıdı bu nevı 1 çrn ··a· 
ra d • · ı·· türlü rnı.saııer 60 

ıgcr turu 
teril~t>ııirdi. . . ko-

ltın asıl f cna tarafı. bcfın~iayı 
lun 0rta1ıga fUw •Ve!& b~. re sac;• 
fıaıldaması <iegıldır; lböY d 

b 
vatan aııa· 

rnarar karşısında azı dd .. t 
b 

. ı-un tere u 
rın ır sanıye ıçın oı:o d" 
ederek caca:ba doğru mu? >al.d~e 
hır sual aormaıarı jhtirn ı ır: 
Bunu yaptıkları dakikad~ ~eıı~~ı 
kol hesabına kötü ve çı~kın ır 
V-a~ife oc)rmüılcr denıeıktır. " 

U • d "" a nıuca· 
nuı.mıyalım ki unY b 1 ki ı da u unu· 

c ctının tam orta•ın 'kt 
:Yoruz. Her ihtimale kartı tet~ e 
1bır rnilli cephemiz vardır •. sıllh 
ba..ınd b Türk erlerınden 
L...,. a uıunan d • 
Qatka · b.. ük.. küçük.. ka ın. er 

zife alm1~ birer er ıayı1ır. Bu va· 
zifemizin baı icabı da fUdur: 

Her fısıltıyı varlığımıza ikarııı 

b
. -·>'orast ıeşebbüeü dıye kartı· 
ır • ..-. 11· . 

lamalıyız. HukUınetin .. ~ı ı .aıya-
et

. ·ız·ı en a"'-k, en duruıt bır şe• a un T" k" .. 
kilde idıare ettığine her .va ~~ ~m 
. an ederek. hukumctın 90nıne 
:kın olan her fısıltı kar~ıınd~ 

afil vatan<iatlaıımızı ikaz ~tmelı 
g . • leme surctile ,ayıaların 
ve zıncır .ı.. ı __ .ı... .... rarak bu men1;ua an 
mCJll'Uaına ,,_ k 
b

. ı...u· er kurutmak ve ezme 
ırer >u . ~...J- b" . •. • hayatmıJMA9 tam ır 

ıçın umumı 
· birliii kurmalıyız. 
1f B zimle, ,uurla, jıtikrarla 

unu a b"I" k • tle ya....,,ayı ı ırse 
hassasıye r .. 

ve inci koldan. Mihverden, l~· 
bet bozgunculuğundan hı.ç 
vanten 1 Vakaların inlu· 

ız o nıaz. 
pervarn . ibi bir ruhla kalfl• 

1afını de.mır gL bize et uzatılma· 
1 ...... Bu ruıı· ıyor .. - d et çeker uzanan 

iptida an 1 ' 
sına b .. k ve kırar. 
el olur•• u e~ • befinci koldan 

lıteraek heı>UD111?' _..J.eınizin ar. 

l fakat 1111 1 c:cvu . tik 
ola un. . t. ahenk ve bır 
kasında ernruY.e • b ir T ürk b e· 
kurm•Y1 it edinm• 
finci ko luncl•n··· • y ,Al.MAN 

~Eaain -
~ek h~r ::1ıandat bu c;epaede va· .::::;,.--- ~:=iiiiil 

cVermemlz.e lmlcln olan yeni, 
eeld bötJba tayyareleri, bötön harp 
&letlertnl ıönd~ttz. Ba aklı ac
Hnda M\kalttı.f91dlr.• 
Rooeevelt Amerikan sanayllnden 

latlhllallnl fimdlden cepheye gönder· 
meslnl latemiftlr. 

R0011evelt. bug1lnkll blrlitfn muha
fazasını istemi' ve ıözlcrlne şu BU• 

retle devam eylemlftlr: 
cBlrllttmls. propaganda tarafından 

tehdit ve llfal suretlle korkutulan bir 
milletin blrlltt deftldlr ve hiç bir z.a. 
man olmıyacaktrr. Bugün nlha\ı t 
gayreUmlz kısmt blr rayret tcı'tll, 
topyekQn bir gayrettir.> 

tcar ve iare kanunu hllküm'ertnln 
her nevi mUhlmmata ve bunların nak 
il lçln icap eden bUtUn kolay-.ıklar. 
pmll olduğUnu bllhasaa kayıt 'e ifa· 
ret eden Relıılcllmhur, kanunu lmz11 
eder etmez sevkini emrettiği bir çok 
levaznnın halen yola çıkmış bulun· 
duğunu ııöylemlftir. 

Paro'a: Sü .. 'at ! 
Retslcilmhur söalerfne f6yle devam 

-etmıştir: 

cBurada, Vaflnrfonda paro~s PU· 
rattlr. Hem de ani ııOrat. Bu paro
lanm bUtOn millet tarafmdan lfltlle
ceğint ttrnlt ediyorum.> 
ReıstcQmhur bundan aonra ı\mcr! 

kah mnıetıntn bOtOn smıtlarma Mil< 
balde !eılaklı'lıklar yapma.lan lesp 
edeceıtnl hatrrlatmlf, karların daha 
u, verg-tleı'ln daha yllkeek 'Ye lf •· 
aUertnin daha uzun olacafnu aö)'1e· 
mlftlr: 

cAmerikada 130 milyon fnfan vu
• !ngiltered• ve demokrasinin bU· 
,Ok metale81nl bal"berlıtnı sulmettne 
Jr•l'12 kahramanca konıyan başka 
yerlerde daha çok insan vardrr. 

cLamba f!Ullnln ucunu dllzcıtme
'1\lz ve tlvee!nl parlatm&mm ki.fi de
?lldlr, Jılef&)•yl yalcmata devam ede-

~=::::::::::;~~=~ bllmcklıtımiZ için daima artan mlk· 
~ t,arda ben:ııin çıkarmamız zamanı gel-

miftir. 
cDemokraSi i.kim kaldığı takdir· 

de saz. ifade ve din hUrriyeU mem
nu bir 11Cf haline gelecektir. DUrtı.ııt
ltılt ve itaat kelimeleri arasında çok 
bOyUk bir fark mevcuttur. ltaat dik· 
tatıSrlUkler tarafından elde edlleblllr. 
ı.orıa kabul etUrlleblllr bir feydlr. 
FaJ<al dUrtı.ııUUk. yalnız M.dlıeler ken 
4191ne oldutu gtbt göııterllen ruhlar
da ınevcuttur. Bu hal bug1ln !ngtI-

MUtcakıbcn Amerlkalılarm yaz!. 
yettekl fcvkallde vahameti takdir ve 
teslim ettiklerini bildiren RelıılcUm· 

edeb lece tml:ııden daha erken vukua taryaları tarafından düsüru"'lrn · m•• mıll t1 d ı.. • • b" · ~ uıı· -. e ren ana ıyı ır nızama 

gelrn ııldır) o zaman da, dünyanın 
1 

tür .,. .. tiı ek · · b" · · ) · 
yeniden imarı devresinde memleke· • ~o ~· ıçın ı.zc ıyı yo u ıo•· 

<Bundan dolayıdır ki Aml'rlkalı· tımlzln bUyUk rolUnll oynamıığa de- y ı enneı ır. 
hur şöyle demiştir: 

lar, 1ngiltcreye, Yunanlatana. Çine \"nm etmesi icap edecelttlr. ugosJavyaıın nanBıu suretle. geçen sene baıla-
\'e vatanları muvakkaten mllteco.vl· nihayete erdirmek ıçın, 
sin ltpll altında bulunan bUtun mUl· Takdis Edileceğ!z Vaz·. yetı• 19-41 de aak'.n ve azimklr bır 
tecl hükQmeUere derhal, kayıtaız, araya top1anacağız. Hangi kara-

clJaaa lnaıuyonar. ki, dlktaWrle- da, han ı deniıdc, ha01ıi havada 
rln toplan boraaa, ve ırldarmrn (Batı 1 incide) X olursa olsun, nerede mücadele şarl8ız ve tam yardım 11lyasetl tetc-

mı,1er \"e elde etmlıılerdlr. Bııgijn· 

dcın Uıbaren bu yardım, kaU zaferin 
almmuma kadar durmadan fazlalaf 
tınlacaktır. lngillzler, hiç bir zaman 
olmadık lan kadar kllV\ eUldlrlcr ve 

11n Yugoslav hUkumetinin bun- ederlerse etail)ler, bütün Alman 
ll!ttUnltllU balrkmdakl lk1bımeleri, d d h an a a müsait bir teklif yap- askerlerı ıunu bileceklerdit ki 
ba,tan .,... badalalıktır. Diler ~a11 imklnı dU•UnUlmemektt• milletımizin mukadderatı, hürıyetı 
ln!lllnlara efeaclUlk edecek bir mO dır. ve iııtıkbalı, ebedi surette bu mu· 
let ili~ bir uıımn llMJ\'C1lt olma- KATI BITARAFLIK cadeleye bailıdır. lmdı bu mu 

mıştır. HAl~n rne\"Cat cletUdlr ,;e cadeleyi muzaffer olarak bitırbu son on ayın karanlık günlerine ve 
ıstıraplı gecelt-.rine tahammUl l<ud· 
retlnl \'eren muhteşem bir ınAne~ ı 
)'ata mahktlrler. tnglllzler, Kanad-:ı· 
nm, diğer domlnyonların ve bllttln 
dUnyada h~lA hUıTlyetl seven gu'i 
İngiliz milletlerinin tam mUznheı •, 
ve yardımına mallktlrler. tıı~llz mll 
Jeti, t~ebbllft yarın, önUmUzdckl har
ta ve yn.tıut ISnUmU:ııdekl ay yaı:;ıtsın. 
latlllya ıcar~ı koymağa ha~rdll'.• 

Pa lak Bir Şaf 
cBu tarlhl buhranıla, İngiltere, bU· 

yUk ve parlak bir fc!e, Çörçlle malik 
olmakla bahtiyardır. Fakat hlıı kim· 
ao Çörc;Oden daha iyi bilmez ki, tn
gll'zlere muhteşem mtınevillatl ve
rm yalnız parlak sözleri .,., par'-ık 

'~aau değildir. Bu mlnevj~·11.tın ccv
tıı-~;. ee1r olarak yaşamaktan ise hllr 
olarak Olrııe#I sarih ııurette t<:rClh ~· 
dPn halk kütlelerinde mUndemıc bu
lunmaktadır. Bu millet., ııh ili, d•ı•ız. 
elsL tayyareclsl, medeniyetin •ı.~ hat
tm~a mUcadele edıyor. Bu ml'ht bQ. 
tun kıtaların, bQtün adala. ın, bütün 
tllr lneanlanna ebediyen iftihar Vl 

ilham verecek bir ccııarctıe bu halt: 
mUclafaa edıyor. 

lıl~ bir 1.aman da mevcat olnuJ'a-
<'.&ktlT. Enlboyu '°" ukert lnadre

tl clolayııılle diğer mUJeOf'rl \"e 

dlter ırkları lsmlrıe «kaz. ayağı» 

deoen 1'tl9llll seott adıımı De nerelıı 

dtl.,,.aya talıakkUm etmM lıallln 

olıluğuna bildiren !Mırbang1 bir 

mlllete c1Hn.)anın hiç bir ihtiyacı 

'oktur. Şuna lıaanıyoro& k1, her 
mllk!t, ne kadar köçük olaru ol· 
wn. mUJet olarak y&flllMk tabii 
bakin• mallkttr. Bütb tarlbl· 
mlııde. A!Mrlkalılar, bu derece 

yapmata deJtt bir lt k&r'fll!mda 
biç bir uman kalmam..,.dll'. 1). 

mit ederim ki, lııtlkbalde, ç~kla
rnnız. 'e rocuklarımnın çocukları 
blderl takdlıı edeceklentır.• 

Parasütçli ~ ere Karşı 
<Bafı J lnddcı) +•+ 

lan bu taanuz grupları paraıütçü 
lerl ~ ve imha ottlkleri ıırada, 
Bahçeköyiınden merkez karakol 
kumandanı Behçet Yavuzun ku-

Muha ·ipf ere Yardım man<taaında gÖnderilen on dorl 
kitiliık ikinci bir taamız kolu da, 
ormanların içinde tertibat almıı 

c1nrlln mllleUnln Tt ~·unanb ve Su1tan111JıYu civanna inen para
mlltteflklerlnln ıemlye ihtiyaçtan ıütçülerle Sanyere inen paraıiıt· 
'ıu'thr, Amerlkadan l'tımller ala- çülerin muhtemel olan irtıbatlan
caklardır, tayyarc)e lhtlyat"lan var nı keaınek ıuretile vazifelerini çok 
dır Arnerlkadan tanam alııcaklar. iyi bir tekil.de görmüılerdir. 
dır, )1)ecek maddelerine llıtıya~la- Denemede Sanyer Kaymaka· 
rı 'ardır, Am rllıı:ııdan YIYtıook ala,. mı Hümü Ural ile alay kumanda. 

hcakı lud,ır, tanhklnraıu' tıuoplara, ınU- nı bu1unımu,lar ve gösterdikleri 
nıma. a 'e rr r mabA'Tlle d L 'L 1 

lhtl 
,_ d A ye gayret ve ı~auen do ayı ekip· 

\"1\1' ... n \"Br ır, m~rfkad:ın l • "d .1 • ı. _ı 
tanldar topla Ublmn erı ve ı ıı.tecı erı ta~uir ve taltif 

' r, m lAt "e her ı etml§lerdır. 

Öfrt-nlldltfne göre, Yug0111a,-ynnm 
vulyeU vakuranc bir tal'llda kaU bl· 
taraflık prenıılplne lııllnnt etmektedir 
ve Belgrııtıa Bcrtchesgaden arasın· 
da ccrtıyan eden diplomatik rnUako· 
relerin her safhasında bu hattı ha
reket mUhııfaza edilmiştir. 

B. HITLER'IN TEKLİFLERi 

Ceroyan ed n mUzakcrcler ~ su
retle telhis edUcblllr: 

Hltler, Bertchcsgııden'de Avnıpa
nın sözde yeni nizamı hakkında Yu· 
goslavyaya mUBbet tekliflerde bulun 
mut}, Yugoslavlar dıı. bltaratlıklan 
dolayıslle bU teklifleri valctl gelince 
tetkik edeceklerini nazlk&no blldlr
mlflerdlr. Alman kılalannm Bulga· 
rfstana girmesi vutyeU biraz defif· 
Urml9Ur. Almanya, iki defa daha 
Bertchugaden'dc ynptığı teklıner.' 
den t&rklı tahriri tekliflerde bulun· 
muftur. 'Yugoslavya bltanınıtı dola· 
yıaUe bu tekllflcırl de reddetmek mec 
burlyctınde kalmış ve H!Uere arzu 
elUğt zaman Yugoelavyıının bir ade
mi lcıca\'UZ paktı tmzıı etmiye !ma· 
do olduğunu blldlrmll}Ur. Almanlar 
Yugoalavıann bU mukabil teıdtftn; 
gıı.yrı kArl gönnl\şler ve Avrupa ye
ni nizamının aarahatla Yuplnvya 
tarafından kabul edlldltlne dair \'e 
YugoeJavyayı demokrullerden ayı· 
racak mahiyette bir beyannamenin 
Yugoıılavya taratmdan tmza edilme· 
ılnl lstt-mlflerdlr. Bitaraflık hakkın· 
daki akidesi, bu teklifin de Yul'oelav· 
ya tart.tından kabulllne mlnl olmUf· 
tur. Bitaraflık, iyi komşuluk vo Bal· 
kanlar sulhUnUn muhafazası bakı· 
mından vazifesini tamamUe ita etti· 
ıtlnl mUdrlk bulunan Yuptavya b .. 
ka lt'kllt yapmıyacaktıt" 

mek. muinin biltün kahnıman· 
}arına en llyık bir tarzda tetek .. ur 
etmektir. Çünkü, onların ujnın• 
da ö1dükieri ,ey, Almanyayı. 
milletimizi ve onun büyuk Almr 
imparatorluğunu kurtarıyoruz. 

ltalyan Taarruzu 
(Bafl ı blclde) '*' 

mecbur edilml,lerdir. Hüann 
oiddetli bir topçu atqıle eetredıl 
mi~. ve ltelyan tayyareleri ıö• 
yuzunıi doldurmuılardır. Muha 
reL<', gün batıncıya kadar oütuı 
ııddctıle devam etmi§tir. 

Yunanlılar. eüngü hücumılc. 
ltalyanları. kendı hatlarının gen· 
ıine pı.iakürtmüılerdir. 

Atina. 16 ( A.A.) - Reuter: 
Bugün ltal~ya döneceiı bıl 

dirilen Muıaoüni. arkuında kay· 
bı en apiı 1 S.000 olu, yaralı ve 
e9lr tahmin edilen bir mailôplaı 
ordusu bırakmaktadır. Bazı f&Y'" 
alara göre Museolıni, aekerlerı, 
düemana teslim okluktan takdir· 
de eileletfoi ıurc\ine ıröndennek
le de tr.hdit etmiftir. 

Muııısolini ve Marepl Badoi· 
liyoya, cepheye aittıklcri zaman 
Faıiıt parti•İ sabık ıekreteu 
Starace de refakat etmiıtir. 

Arnavuılulctaki l-talyan batku
man<lanı General Cavallero'nun 
deiiotiıildıii vcıya iatifa ettiği 
hakkındakı fAYİalar, ltalyan baı· 
lcumandanlıiı emirlerinin 1 O gün
deneeri. merkez eepheıin<le bu· 
lunan 11 inci ordu kumandanı 
General Geloıo'nun ımza11nı ta 
f1ma11l~ ti"\ ·ı d r ıl 



--~=- ~ 

İzmirde Sıtma 
Miicadelesi 

İwıir (Hususi) - Bu k~ ha
vaların çok yağışlı geçmesı dere 
ve ır"D.akların ta,ınıısı sebebi ile 
hu ule gelen au birikintilerinin 
•ıtma tevlit edeceği nazarı di.kka 
le alınarak şjmdiden bazı ted
bırlcr alınmaktadır. Sıtmadan ko 
runma çareleri hakkında tamim
ler yazılmış 'c Sihhat Vekaletin
den kafi mikdarda kinin ile diğer 
lüzumlu maddeler jatenilm~tir. 

--<>- -

İnciraltı • Urla Yolu 
lzm.!' (Huou•i) - Jn<:iraltın· 

dan Urla istasyonuna giden yo· 
,~n aafait a dö1enmesine yakın
da başlanac:aktır. Bu inıaata ba~· 
ıanılmadan cvve1 ochrin münasip 
bı.r mahai :inde tecrübel~r yapıla· 
cak ve müspet neticeler alındık· 
lan sonra asfaltlama ameliyatı 
.aıizumlu oi:ın dtğe-r yollara da 
te:.;-ı- oiuncıcakhr. 

--<>-
Edime Şehir Stadı 

Ldirne ( Husuai) - Geçen •u 
baskınlarında gorek duvarları yı• 
k:lan, gerek sahası bozulan tehir 
atadınd•n ıimdiki halde istifade 

,·: ; . ·.. . 

NEVRO .. llN 
. . 
: ''. ,~. ' . 

Bitin Ağrılann Panzehiridir 

Beyhude ıstırap Çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Bil muaıınld BAŞ ve DIŞ ağ

rılarını 8fuoaHe Jzalc)·e klfl
dlr. Romatizma e\'ca.ı:, sirdr, 

ma"'81 ve adale 1"hraplan 

NEVROZIN'le tedavi edilir. 

'liieoslr llftç: NEVROZJl\''dlr. 

NEVROZiN Tercih Ediniz 
lCABUmA GUNDE «3> KAŞE ALINABtLlR. 

imkAn görülmemC"ktc ve tanzimi- --------------------------
nın bir haylı masrafı mucfp ola· 
cttgı anlaşılmaktadır. 

Bu itibar a her yıl i!tılasına ma 
ruz olan bu sahanın tekrar tan
zuninden ~imdılik aariınazar edil 
mıştir. 

Şehır stadını" elektrik fabrı
kaaı karşısındaki eskı ınezarhk 
yerine nak. · ve eski sahadaki taş
ludan istifade edilmek suretile 
ihata duvarlarlic iribünlerin in
şası muvafık görülmektedir. 

Keyfiyet Beden T"d>iy .. i U. 
Müdürlüğüne bildirilmiştir. Müs
bet cevap gelirse derhal nakil Ye 

inşaat faaliyetine geçilecektir. 

Bayındır Tarım Kooperatifi 
Bayındır (Hususi) - Kaza

nıtZlD incir ve pamuk müştahsil
leri. aralarında bir tarım k.oope· 
rırtifi ı .. iıı etmişlerdir. Bun
lar arasında imza edil~n mukave 
lename Ticaret Vekaletinin taa
dikına arzedilcükten 80llra faali
yete geçilecektir. 

!L·u-, 
lDRı\R TAM TAlfLtLl 

Beyoğlun<la Ağacamil karJ••md 
Bursa sokak No. 1~ yeni 11.~ılan 

kimya 18.bo!'&tuannda halka ko
laylık olmak Qzere yalnız (Pa-

zartesp gllnlerl BİR LİRA llc
•eUe idrar tam t ~lılı yapılmak-

1'! tadır. r 

Yeni Neşriyat 

Balkanlar 
Kuleli ve Işık liseleri coğrafya mu

alhmi M. Niyazi Erenbilgenln lnlu-
13.p kitap evi tarafından neşrt'dUen 

bu luymeti. eseri Avrupa Türkiye
-~,ı ve Balkanları çok geniş ölt;Ude 
öğrenmek fı;;tn en mühim bir mem· 
badır Balkanların tarihi ve ekono
mik maltımo.tmı bu eserde bulacak· 
: uz:. Bu eser askeri bakımdan da 

et>ere-nıyet e okunmağa Ilı.yıktır. 

Tilrk Dil Barumaaaıı 
Cııer:erl 

Her Marka 
Y eclelı: Parçalan, Plan, Tamir ve Bakımı 

R&u1 Franko, Galata Voyvoda Cadd. 47 - Tel. 41(27 
l\"afıa V-leti tarafından 30.6.1989 tarllıll Te M No. Ju kararlle 
Aılanıııirler için Ehlly8 ,·eoikası v~tlr. 

• 

Devlet Demiryollan Uanlan 
Mulıamnıen bedeli (9598) lira olan 1000 metre kaynak aparesl için 

bezil Jbtik karpit lıol'...,, 800 metre muhtelif ebatta Hava.yl muzayylk 
Aletleri için bezil lutllt bortum ve 50 adet beheri on metro boyunda 
yangın tuhımbaaı için b'1Zll l&ııtik hortum (27.3.941) perfembe günU sa
at (15,30) on ı..., buçukta Haydarpaı;ada gar bina.ııı dahilindeki koınl.s
yon tarafından kapalı zarf wıulilo satın alınııc&kbr. 

Bu >ye girmek 18t:iyenlerin (T19) lira (85) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettitl veetk:alarla tekliflerini muhtevi zarfia.rmı 

ayni giln l!NUlt (14-,3G) on dört otuza kadar komisyon reis.itti.ne verm&
lerl IUmldır. 

B'1 u,e ait ..,.tftameler komısyondan parasız olarak dağrtılmakla
chr. (1807) 

TUrk Dil Kurumunun neşl'eltiği 1 

r ı ~arr.ı ve l\tUU Şef lsmel tnö- Iİİll• 
Uniln yüksek direktifleri ue. tlirk

•,c - fransızca Türk dili bülteni, Di
\anülögat~it~Tt.irk tercilmesl ve 
Pren!!I Kalyanankara hıkA.yeeinie uy 
guıı:ası ,y1 basılnuıı olaıak çrlanMj
tır. 

•uoKTOR·IiJMYAGER 

CEVAD TABSIN 
iDRAR • KA:-.- - KAZURAT 

vesairenin tah1.Jlerini yapar. Di~ 
vanyolu ortasında Tel. 23334 

EJUR TiYATROSU 
Komedi Kısmı 
BU AKŞAM 

Saat 20,80 da 
• ~A HAZRETLERi 

lstanbul Komutanlığı 
Sat nalına Komisyonu 

i 1 a n ·ı a r ı 
!.IUteEılıhıdı nam ve hea;abına 432 

ton Kuru ot 29/3/941 günü saat 11 
de <>Çık eksiltme ile satın alınııca.k
tır. Muhammen bedeli 2~88 lira ilk 
teminatı 1911 lira 60 kuruştur. Şart
namesi her gO:n korni!yoncla görWe
blHr. isteklilerin beW gUn ve saatte 
FırdıklJda satınalma komisyonuna 
gelmelerL (180t) 

DOKTOB 
BORBOBONİ 

Eminönü Nimet Abla gişeııi 
öntlndek.I muayeoehanee:inde 
her giln hastal:ırı kabul eder. 

~--· Tel. 2tl31 ___ , 

J 

T. İş Bankası 
·,941 Küçük 

Tasarruf Heupları 
lkramtge Plllııı 

1941 ı:tRAMIYELERI-"\ 

l adet %000 Llralrk = -~ L1 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 
4 > 500 > =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

35 > 100 • =3500.- > 
80 > l50 > =~.- > 

300 > 20 > = eoet.- > 
Kepcleler: 4 Şubat, 2 lıla:ra, 1 Atao
toc, 3 İklncltOfrin larlbler!.ıı<ie ;,.

pıli.r. 

Teknik Okulu 
Başkanlığından: 

Sabnalma Komisyonu 

YıldıZd& oltul llıtiyacı olan maaa, kapı, pencere, dolap, lambri, fa

yans, su tesilalı, banko ~e aaire k1 cernan ~= kal~ qyanın &çık eksilt· 
efli bir şartnamede ve Gtlmllfsu~d& Yükııek M:ühendla mektebi mu-

m -•-- . ha8el>eSlnde :M/31941 tarlhlDde topluıacak ~ k~mIByonumwıda aaat 

H de yapıJ-ktır. 
'l'obmln bedolJerl ı:ıss lira (;! kvru,tur. llk temınat 116 lira 41 

kuru,tur. 1oteld0erin ,.nn......,y1 gvnnek ve ilk teminat yatmnalt Uze
r• ol<siltmedfJJ\ llrl ı:On ..,,..ıın. kauar okulumuza ve eksiltme gilnU de 

~· ,.... -- Yttksek Müllendiıı mektebine gelıneler~ 

l!tılılbl ve NOfr111lt MUclUrll: AHllEr El.U..'I ı:.~'I 

Jll••IOılı Yer: VATAN MATBAASI 

(1742) 

, 

Vı\TAN 17. 3. 941 

9lütün fbünya 
9'armaklarını~ın .CUcunda! 
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Bu fev~ltlde nettceyl 
se::e tenıiJ> eden 19~1 

Modeli PHILIPS 
rı 

Sa -SOper. •Mn ~ meweırt •otan redyo t«a!l)'Orıl•"•ıı 
bOyGcG IWWetile ı.aptadlp. ti Dd•ıutın için• Udaf' Oe11Ntı bir 
Mft"•t herik.aııdıf' 8v•tlt' t.ıkltıN g&re •pu,pul .. O~•k lwNlmut 
M>yOlı Nftdonwuınt. ..ıMyl lıad~••il• dıMmik tltf" ep•rl&f'; bu 
Ndyo maklnHJn• ,Okeıff bır •hm bbllly9tU• berab ... temıa bir 
... -..nıo etrnetıt•d"" Mol•rc- akuıu.ıP bOy<lk takl!Mı... 1ıy11~, 

"""A delga m06'11't .. llıt1"t blP .. tekb.,ıte MlM'DI bu çihazın 

tı•tll aı.p ıı.a .. •lıter•aUlıterl"I t••llU ehnelıted.r 

iyi ve g'.:ze! t:raş 
o!mık ist:rseniz: 

PO[rER 
Tıraş bıçakl ::r ını 

MUHAKKAK KULLANINIZ 
ve her yerde POKER tırq 

brc;akla.rı isteyiniz. 

Devlet Delllzyolları 
İşletmesi iıanıarı 

17 M A R T T A N 24 
r~· a r t a Kadar 

Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

JUınıd.eab ııatt- - Per\l"m be 12 de (Güneysu), Pazar lAI da 
(Ankara.), Galata rıhtımından. 
NOT: 18 Kart IM,1 Salı gUııl<ll posta ya
pılıruya.caktır. Bu itıhad& 20 mart 9H per
şembe &ilnU k.alkaca.k (GUneyau) vçuru 
pt"oı:ramına. !lg.veten · gldlı/te Tirebolu w dö
ııllşt• Pazar iskelelerine uğr&yııca.kbr. 

- •ttıaa - Salı ı.s ele (Çanakkale), CUınarteoi 18 de 
(A.n&!arta), Sirkeci rıhtımından. 

~ ~ Pazarteıı~ Alı 9,M de, Çarfa.mba, POl'femiıe, 
Cuma 16 da (&ıe), CUmartesi U te (Trak) 

ve Pazar 9,M de (Sua). Galata nlıtnnmdan. 
llu- lıa- -Pazartes~ ~b& ve CUma 8,15 de (Trak) 

Galata rıhtımından. Aynca Çarııamb& ve 
Cumartesi 20 ele (Saadet). Topane rıhtı
mından. 

&aro::p La- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nlı
tnnmdan. 

t..rn battma Pazar 9 da (Bartın). Tophane nhtnnından. 
Ayva:ık he.ima Çarşamba 15 te (Bursa), cumartesi 15 te 

(Olgen), Sirkeci rıhtımından. 
ı-ır olirat Jıatlma - Pazo.r 11 de (lzmlr). Galata nhtnnmdan. 
1maJr anlık poll- - P ...... mbe 13 de (Tırhan). G91ata nhbmm· 

dan. 
NOT: 

Vapur Beterleri bklanda iter tttriQ malllmat &f&lıda teıefoa nu
maralan yı::...":ı aeentc!erimlllıden öğrenlleb!~ir. c-• ıs., ~teııtt - Galata nlıtmu, Limanlar 

Umum HüdUr!Uğtl büıa& 

aıtmcıa. o:ın 

- Galata rılıtmu, Mmlaka Ll· 
"'an Relsll#I bina., altmcla 40133 

Sirkeci !llaM Aceatc'lfl - Siı::ecl, Yolcu "''onu. 277·1 
(2061) 

Radyolarıdır. 

+ PHILIPS radyo sen;ryisindt ft' 

piyJS•mııd• misli görDlmemi' 

r-.ı _ dtrtctde zengin muhtelif, 14 
modellik radyo •hiıeJtr 

-serisini c-mriniıe ama4• 

bulundurm•!ıl•dıte, 

'19%1 Phillııs ahızeleriıeknık ~•hasında. neşriyatı 
alışta, cereyan tasaı rulunda ve stilde yenı bır hamle 
ifade ediyor. fevkaldde tekemmül etııı ılmış du~me 
tertibatı sayesinde, bir düğmeye basmakla ısıenıleo 

istasyon gayet sarih ve pürüzsüz olarak alınabilmek· 
tedir. "Ticonal., çeli~nden mamul oparlörler ile ses 
hassasiyeti lazlalaştınlmışttr. 1' h i 11 ııs'in yeni ıcadı 
çok idareli "Miniwatt. U lambalar~ sayesinde cer~· 
yan sarfiyatından pek büytik hır tasarruf ıemın 
edilmiştir. En kıymetli tahtadan mamul, elle 
cilalanmış möbleri modem stil'ın en zaril, en 
gilzel birer numunesidir. Phllips labrikalan bu 
sene şimdiye kad;ır misli görülmemiş zen.ııin çeşit
lerle her kcse~·e. her ıc,ı.c 11~!11111 ve en 
mllşklllpesentleri, en titizleri bıle ıaımin edecek r•,•
yolar serisini herkesin intihabına arzeder. Buyük 
san'at şaheserleri sürekli, )"orucu bır çalışmadan 
doğduğu gibi bu senenin .. lıilip .. radyoları da. en 
marul teknisyenlerin sllrekli, yorucu uı?raşmaları 
sayesinde böyle gerek şekil, gerek kalite itibarile 
kusıırsıız bir mükemmeliyet edmmiş bulunuyor. 

Askeri Fa~rikalar Satına:rna Kom:syonu IUJJl.ıı-ı 

200 Ton Kurşun Alınacak 
Tahmin edilen bedeli 120.000 lira olan :ıoo ton kUllU" uketl ~ 

kaiar umum mUdUrltlğ11 merkez oatınalma komiltyonunca 1913/941 -p" 
şamba gUnQ saat 15 de p&Z&l'lıkla ihale edilecektir. Şe.rtname •6;,.ı 
dır. Muvakk&t teminat c7250• linıdır. ~ 

Tlrld1e C:••"•l'IJ&tl 

Ziraat Bankası 
Kur111Uıt tarthl: 1818.- Sermayesi: 100,000,000 Tllrlı; Ur°" 

llıılıe ... ıı,j&Dll adedi: 265. 
Zirai n tıu.rl hor nevi banka muamoleltrt. 

...... blılldlreııJore :8,8iO Un lkranllTe Yed;Jer 

Ziraat Bankasmd& kumbaralı "" ihbarımı taııarrut ~ 
en u 150 llrUI bulunanlara -•de 4 det& çekilecek kul"• il' 
cl&ld plllıa g6N ikramiye dağıtılacaktır. ıırf 

' ....., ı,- llnl* '-'" lira ,. lH adet 50 liralıl< """ • 
' • ııoe • !,MO • 1 ,86' 
' ,. Zııt ,. 1,- • Ut » 40 " ~ • .. ,. ı•. -.-. lif» • ,. ,,.. 

DlllSAT: -,1annılald paralar bir ııeue ıçu.ode 50 ı~tll'· 
il d1l9mlyenlere ikramiye Çtlı:tıltı takdirde .., 20 fasluilo veril 

Kur'alar """"*' ' defa, 11 mart, 11 lıazlran, 11 .,ıuı. 
11 ~d:a çdıllef'ektlr. 

~l .............................. ~, ı "'-------------..ıamıııs.-,,,,,, 


