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Deniz Tören 

fli ' ,ır, t • 

Din Heybelide mezunlar ,erefine yapılan törenden inb1>alar, Amiral Sülaü Okan nutkunu okuyor,mektep .. Ji:iV- talebeye diplomalarmı teni ediyor ve 
talebe hep bir ağızdan lstiklil marfUU söylüyor 

v aptıkıar;-Genç Mezunlara Merasimle 
Yanlış Hesap Diplomaları verildi 
Almanlar, Balkanlardaki Bu sene Deniz lisesini bitirerek 
istikl!I aşkının m!nasını Deniz Harp okuluna geçen 83 taıc-
1.nlamamanın bedelini pek beye, dlln merasimle diploma. ve mU. 
ağır surette ödeyeceklerdir. kflfatıan tevzı edilmiştir. 

Meras.lme tam saat 16 da mekte
\'aıa.n: Ahmet Emin YALMAN bin deniz kenarındaki geni.f bahçe

fi::!ıa sinde İstiklAl marşı ile ba.şlarunış ve 
liii. eğer Yugoslavya mucizesi bütlhl talebe hep bir agmıan gür ses 

olmasa.ydı, Almanlar bu lcrile Heybelinin yeşil Sirtlarmı in· 
llll~cde Yunnnistana kn~ı te· Aebnlşlcrdir. 

sene mektebi bitirerek Harp Oku· 
ıuna geçen talebeye diplomalarını 

vermiştir. 

Diploma tevzlinden sonra Amlral 
Şükrü Okan, talebeye bir hitabede 
bulunarak, onlara V,!1-Zit'elerlnin ehem 
miyetini ve ahval dolayısllc nastl bir 
şekilde çalışmaları lAznn geldlğtnl 
anlatmış ve gençlere ilerisi için mu
vaffakıyet temennilerinde bulunmuş 
tur. 

bay Münir de taıebe:re kJBa. f&k.a.t 
voclz bir hit.a.bede bulunmut ve mn
tealaben resmi geçit ya.pılnuıftir. 
G~t resminden sonra, daveUiler 

kazırl&n&n bOteterde izaz, edilmi§ler 
vo bu arad& en genç mezun heye
canlı ve güzel bir nutuk ıııöylemiştir. 

Mesunlar sah.fle yakın, kendileri· 
nt bekUyen Hamidiye mektep gemi
sine kUçtlk kardeşleri tarafmd:ı.n u
ğurlandıktan sonra merMime niha· 
yet verilmiştir. 

M"Üze geç.mi~ ibulunıacak:ardı. İstikliH marşım mütcakıp, mektep 
be ııhtclif mem1balardan gelen ha. müdürü KurmRy Albay Mümin, bu 
AJrler §U no'kt.ada birl~iyodar lii ======================================== 

rnanlar, Yugoslav işini akılla- 1 A 1 m an 1 ar 
Bundan sqrıra, mektep mUdüril al· 

~ eağlama bağladikıtan sonra F 
~a veya cumartesi günü için ev k a ı ad e 
;~ula~ına taarruz cmr.i vermişler- 1 
• '- YUgoslav istiklal hareketi !kar. • Yugoslavyayı 
d~~~u~ir son aaniycde dur- 1 h tim a 1 le r 
Yı Öyk ç;örülüyor ki Almanlar - T erkediyorlar 
~ayı ~· keklik -· K d . 

Yugoslavyada 

ihtiyat 
Hazırlıkları 

Muhtelif Sınıflar 
Silah Altında 

Amsterdam, 31 (A.A.) - D. N. 
B.: Reutcr ajansının Belgratt.a.n bil· 
dlrdiğine göre, bu gece yeniden muh 
tcllf sınıflar sil!h altına çağırılmış
tu-. 

BULGARLARA GÖRE 
V AZlYET VAHAMET 

PEYDA EDİYOR 
So!ya, 81 (A.A.) - D.N.B.: 

Hllk1)met Partisine mensup mebus
lardan Sotir İaneff. Duma gazetesin
de neşrettiği bir makalede Yugoslav 
ya vaziyetinden bahsetmekte ve buh 
raıun vah&ınet peyda ~ttiğini yu
ınUtadır. 

Makôs Talihimizin Yenildiği 
Günün Yıldönümü 

Yeni Bir İstiklal Mücadelesi 

Mukadderse .•• 
İklnc.i lnönü muharebesi İ!ltlk· 

ııu Mlk:adeleslnln f&heserlerJnden 
birisidir. Bu eseri. şlındl Milli Şe

fhnlz: olan, yirmi ııene eweUü 
Garp ~phe&I Kumandam hmet 
İnönü yaratmıştır. J?'lnnl sene ev· 
\'el sllAhlan az, teşkUAtr henüz: 
iptidai bir lıaJde olan Türk ordusu, 
lnönllnde bl\l·Uk bir zafer kazan
dı. Çünkü başında kumandan is
met İnönü, içinde coş&ron bir is

tik111 ruhu. göğ!liinde &OmRIL mlllı 
bnan vardı. 

İktncl İntinU mulıattıbelUnJn na

/iil' 

l'lıl t'el'eyan ettJğtnl Atatürk. not- lnönünde milletin mak\ıg talihini 
kunda canlı bir ,ekllde anlatmııt- yenen kahraman lnönü 
tır. Ebedi Şeftmlzln bu t.u\1rinl 
'\.'e lnıtntt muhareıte.t veaUeııUe 
Garp cephesi kumandanı De ~
kumandan aruında teaU edUeo 
telgraflan ltçUncü aayfada bala
cakrmuL 

tnönü ~ferini, ceaiş krı>ımla.rı 
lıjgaJ edllmJş blr memlekette, na.
kıs allAhlarla kazandık. Bugün si· 
lAhlammz yepyeni, kaynaklan-

tecrlibderhnlz g~lr. 

l\lllletimlı. de tek vücut halinde
dir. Ba~mırzda ayni kwrumdaıı. i· 
~imJzde ayni ruh_. ayni iman \'ar. 
Yeni bir l!ıtlkl41 mücadelem mu
kadderse lldncl lnönü zaferini ka 
zananlar ,.e o kahramanlann e,·. 
IA.dı hem şerefli öbncğt, hem de 
yeni werler kazarunağı blldikle. 
rfnl ı bat edeceklerdir. 

[Tarihi vesikalar üçlineü 

t>ayfıınuzm başın~ .. ] 

~rlardı. Bütün hcsaplamu ona arşısın a 
ea:c Ya.pzru.,lardı. Y'Ugoslavlann 

t~t altına girme& şartile. Ro- GI s· . . 
i1;~a ve Bulgaristandaki 20. • ımovıçın 
lr tu.ınen kuvvetlerini Yunan. ta-

Tahliye işi 
Bugün Bitecek 

Muharrire göre, Yugoııl&vyad& htı· 
kOmet detfşlkllğt Uçtu pakta karşı- ' 
dır. Almanlar aleyhine yapılan nll· 
ınayişfer de bunu gtistermektedir. 

~ içtnJtııfi görüyıorlardı. Bı·r Beyannamesi 
tiıı'd ıııkat Y ugoslavyada kendile., 
tiı>· en emir aia.n Altıncı Mehmet 
huk_~l. naibi ve Damat Ferit tipi 
\' -net yıkılınca ve ibir istiklal 
t~ 'kur.tuluş hare!ke.ti ikopunca ıbü.. 
g tliuıları altüst olmuştur. Yu
l~vya taraflarına sevkedilebi
blJt· en }'lakın kuvvetleri. Gra.ç· 
el 1 ~: iki 'tümenden ibaret ol-• trı:t açın Balkan i~ini ıgeri bırak-
1~--. Yeni hazırlıklara giri'"1ck 
~gelnıi:tir. 

ile~ haurltklar tamamlanınca 
&>la 0 acak) Alınanlar yeni hir 
kr~~l~ Batkanlara taarruza kalkı-

Yugoelavyanm yeni Başveklll 

General Slmovlç, Belgratta. fU 

beyannmeyl Defl'etml,tlr 

"Ordu, donanma ve 
hava kuvvetleri vazifele
rini görmiye hazırdırlar. 

Ahali, memurlar ve rüh
ban, her ne olursa olsun, 
olduklara yerlerde kala-

General Simoviç 

eaklardır. Tahliye hakkın· 
da yazı ile verilmiı husu
si bir emir olmadıkça kim· 
se yerinden kımıldanmı

yaeaktır.11 
~lar :ım) 

~"ait <lii§üncnler cEvet~ de. :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,======::D""-========= 
ala l~ ıtered~üt etmiyorlar. Delil 
~~ da diyıorlar 60: Ücretli Memuriar, Asli 

Memurlarla. Bir Tutulacak 
ıağı~ !l· !"Jitler. Yuıgoslavyada 
~lln ~ı agır daı\>cye kızmıştır. 
~~u ~'ltgoslavların yanına bırak. 
eaıı... ıvu.rtlaka üstlerine saldıra· 
~r. Ankara, 31 (Tclef'onla) _ OcreUl 1 ki aydan ziyade vazifelerine devam-

h...~~anlar lbugünc kadar aiyaai memurların tekaüUüklerl ha.kkmda sızlık edememektedirler. Komisyon· 

~r da, a.Skeri hatalar da yap. tetkiklere devam eden komisyon c;a· j dalti azaıann tema.yülü Ucretli me
~dltdır, Fa.kat lherhatde hisee ve Iqmalarmı ilerle~ bulunmaktadır 1 murların da asıl memurlar glbl se
~~ c}~ ka;pılarak d'Cğil, planla, Komisyonun tesbit etmiş olduğU e- 1 nede bir ay mezuniyet almaları, 

I>>& h c:.k • ı rd" y saslar ücretli memurlarla asıı maaş-ta.ı a! et etmiş e ır. u- ındakl ildllx.1 kal· hastalık, ölüm vesair hallerde de hiç 
li-.Llt""Yanın kıır.tulu~u üzerine lı m~murlar aras 5 • memurların haklannm 
k ilrı dav. .. ~, .m_.._ ..ıut gen . .;..,likte dıracak bir mahiyette barem kanu· olmazsa asli 

[ YugOflla,~'&ya dair dlter 
Belgrid, 31 (AA.) - B. B. haberler bqlncl sayfada] 

C: Yugcmaıvyada./b.ı:ılunan Alman =========== 
ve İtalyanJarm tahliyesi işinin ya. 
nna kadar sona ereceği eıınılmak
tadır. 

YUGOSLA VY ANIN RENGiNi 
BELLİ ETMESİNİ iSTİYORLAR 

Bel;graı:l, 31 (AA. )- Reu-
ter: Yugoş.lavya hükumeti. Al
manların bir buhran çıka;nuya 
çalışmalarına rağmen sükünetiııi 
muhafaza etmektedir. Zannedil-

. diğine göre Almanya. üçlü pakta 
karşı vaziyıet alması .için Yugos· 
lav bükUınerini tazyik etmektedir. 

Mihver propagandası Sırplarla 
Hırvatlar aruına nifa.k sokmak 
ve bu suretle .bir aynlık hwsule 
getirmek için çok uğr&Jmıştır. 
BİR SUÇ ORTACI YERİNE 

BlR DÜŞMAN 
Londra, 31 (A.A.) - Daily 

Telcgraph b~akaleaindc diyor
ki: 

Alman propaganda mıdci.nesi. 
Yugosl:V hadiselerinin faillerine 
karşı henüz hücuma ~eçmemiştir. 
B. Matsuoka'nın şerefine hazırla
nan şenlikler üzerinde soğuk bir 
h'ava esmektedir. Balkanlar lhak
kındaki planlar da ahfuıt olmu§'" 

Üstü Kapalı 
Tehdit mi? 

Balkanların Esir 
Memlaketleri 

YUGOSLAV HADİSELERiNi 
NASIL KARŞILAMIŞ? 

Berlin, 31 (A.A.) - Yan reeınl 

bir meıınbadan bildiriliyor: • 
Alman siya.si mahfllleri, Yugoslav 

hldiselerlnln Ytıgcııslavyaya k<>mfu 
memlekeUc.rde uyandırdığı tesirleri 
bUyUk bir al!ka Ue takip etmekte
dir. Almanya De dostane münase
betler peyda eden memlekeUer Bel· 
gradm siyasetinden hiç bir şey an
lamadıklan Berllnde m~ade edfi· 
mel<t.edlr. Bu gibi komşu memleket
lerin Abnanya ile dalma temas
ta oldukları Alman Hariciye Neza
retince ileri s11rWUyor. Bunlardan 
Bulgarı.stnnm kendi siyasetinin nı!· 

Telaar Atinaya dönen B. Eden Yunan Baıvekili ve GenenJ 
Papaso. ile bir anda 

Eden 
AtinayaDöndü 

Belgrada da 
Citmesinde 
ihtimal Var 

«Almanyanı.n. itibarın& karşı in
dirilen bu darbeyi hazmedemiycrck 
harekete geçmesi muhtemeldir. 

«Bulgar radyosu, dün, Hitlerle Ma 
rcşal Göring ve Kcitel bir gönı.me 
yapt.ı.ğmı bildiriyor. Bu ı;örilşmede, 
Yugoslavyayn l«arşı hareket karar-
laştınlnuş ola.bilir. • 

<A:ynl gün, İngiltere Hariciye Na. 
zırı B. Eden·1c Genelkurmay Başka· 
nı General Sir John Dill. Atinaya 
gelm1'tir. 

B. Eden'in lngiltere ve A
merika tarafından vado

<»evaını: Sa. 6, Stt. 5 te) -

ingiliz 
Kuvvetleri 

Selanik 
Cephesine 
Yakınmış 

Londra, 31 (A.A.) - Balkanla.rcls 
vuiyeti tetkik eden Observer ga.ze
Uısinln başmuharriri Garvln. şu sa
tırları yazıyor: 

<Balkan vazlyoti hakkında iyi rna.-
11ima.t alanlar, Almanlann, Yunants· 
tana karşı taarruzunun bu h.a!t.a. ıııo

nunda başlıyacağuıı truımln ediyor
lar. 

cAlnııın Genel Kurmayı. Yugosl&v 
ya cihet.inden emin olmayı bekliyor
du.Yunanhlann, SelAnfk bölgeatndeki 
vaziyeti mlikemmel surette tak\1ye 
cdllmi;ı bulunmakta.dır. 

cKahraman mUttefiklerlmlz, Al'· 
(De\•amı: Sa. 5, sn. 4 te) -" ..... ....., llllQ ·-:.: ı k ına sahip olabilmeleri mer-

&ı....;;'ac.c. ra /halinden çddmışhr. nunun hilkllmlerlnden do istifade e- b r ısm 
-ıs .... ~- ü r keziııdedlr. 

trı il"o.lth·.14ü. Bartlarla ıburası harbin dilmek suretlle, m tehassrs memu • ak l b k 

tur. 
B. Hkler, Yugoslav tGpıakları

na göz attığı ttakdirde oracia, bir 
suç ortağı değil, veıkarlı ve müt· 
hiş b'ir düfTilan ·bulacaktı: 

tine olarak ne derece teşebbUste =========================== 
bulunmak mecburiyetinde kalaca.fı 
Berllnde şlm<ilden tahmin olunmak
tadır. 

l -., d Yakında hazırlanac o an u a-

·&.:ı:· tın ık.ara c-ıı..esi haline ge. lar hariç, ücretlilerin tertllerl c 1 ti -~ Al ,...,.., t nun projesi. önümüzdeki ç ma dev--
ite L :.'.ı manlar ıböyılc retin bir sureti katiyede zamş.nl& mııkayye dil kti 
q~ '" 1 resinde meclise sevke ece r. ~c, llriddetlc, yanlı~ hesapla olacak ve asli mcmurlatın tAbl o • 

~~l rlar4a feci bir §dk:ild·c bir dukları muayyen müddetleri doldur·==~======:;~==============~~=============== 
~1-~l>Ususuna dü§dhilirler. Ar- duklan takdirde alacakları tekaüt-· 
~ı~~~ uzun bir ~ünakale ıhattı lllk maaşlarında ufak tefek farklar 
~ h.~~ 'bu hattın kendile· bulunmakla bera.ber teka.Udc aev'ke
~ttl~ b~ d~an memle- dileceklerdir. 
C)~be en ıgcçtiğini, eabotajın. Komisyon, diğer tarattan ilcreW 
ti.( h~"9ıniye ihtimal olmad~- memurlarm izin ve haatalık zaman· 

AL--..a katnuya mecburdurlar. larmdakı· alacakları, mezuniyet mOd 
'~1lt ikinci Cihan harbini ~I le~iiindcn çabuk kaybede. detlerile de m~ olmaktadır. 
~ r. Bunun 'b~1ıca amili, ne Maltlın olduğu üzere Ucretli me-
~t~ ~onilllırnam, ııe f ngili:ı tay- murlar bugünkü hUkUrnlere göre se

(lie ne de Amerikan yardı- nede 15 günden fazla izin alamamak· 
~: Sa. 6, sn. 4 te) X ta ve hast.& oldukları takdirde de i· 

t:liT!ffii •l!liff E&WO 
Ajana ve Radyo Gazetesine Göre Günün En 

'4- , Mühim Hadiseleri 
~ l:cıen G6Dellcurmay Bet.ne beraber tekrar Atlna.ya gelmlftir. 

'4- ~ Cl'aiJa gldecetf 65ylenlyor. 
ay C'rattan Alman \'6 ltaıyau ~ meşhur cTurlstlen dahU, 

~ :.._~ortar, lngllk kadınlan da İ!lt&nbula gönderiliyor. · 
~ henlis blilrfımete gtnn~. Alınanlar Hın-atlan ka-

..._ °""t..q ~ıyorlar. 
.. lo: .... R.w,,"'"' .... "" ....... 

GlJNON S ESi 

Ahmet Vefik 
Paşanın Ölüm 
Yıldönümü 

Yazan: 
REŞAT NUBi 

Teı;a.dllfen öğrendltlme göre l 
Ntsa.a Ahmet \'etik Pa.pmn ölüm 
yıldöntimlldllr. BUyWı lhtlfaklen 
balı8Cdeoek deıtılm. Fakat Şeblr 
Tiyatl'Omumn kendi sezon 80nuna 
tesadüf eden bugüncıe merhomun 
piyeslerinden birini oynamaın en 
büylik tiyatro adammu7.m m~
na g\izel bir hllrmet kuronu ola· 
caktı. 

Ahmet \ 'etik Paşa. Tü.rlı: tiyat· 
rosunun hakUd piri ve p&troandar. 
Onmı zamanında ,.e ondu .flODft. 

memleketimizde bu.ı tiyatro hare

ketleri olmaffllr· Telr t8k ~ 
mabanlrlel'l ft ~ lc1arecllerl 

giSrftlmtlştllr. Fakat b.aJdki 1ıi611at 

tfyatr08unu onun kadar iyi ub
yan yettşmNnlştlr. EsklAlJe m,. 
kabal etmlyeoek kadar Deri ve ,.,1 
lak zama.ıilara glrdltımJz hal&! ba 
:lddlayt bir gün bile mü~ 
!;ok tabammlllft olan bir mNele 
gibi glhibilm. 

Ahmet Vefik Pap.. Molyerl •· 
dapt.e etmekle tşe ~tD". Bu 
demir gibi bir ~angıçtır. 

Paşa. meımJekette yerli malı e-' 
e;erle tiyatro 1cumımnıyacağmı hl· 
llyOrdu. Fakat yabancı eeer t.ereti
'nıestıe bunun kabU ~ı 
anhya.eak kadar da mlltekAmll ka
falı '\.'e gnat lflerlnJn 'ı\kıfı lcU. 

Ttyatroda "aka k'at etmek ve 
bunlarla entereean hlr PİY• tar
panmı Jrurmak çok güçttir. uzun 

tecrübelerle kazanılan bir nen 
Uılmik ,.e hendeıe ifidir. 

ıjUr ve :romanda kabiliyet gös
teren bir edebl~a~.ı uydurduğu bir 
vaka etrafında bir t.akmı IDli&Dlan 
konllftm'op bofuştumtak]a ba ı,ı. 

olı1a aanır ve bfz:de her zaıua ol· 

(Liatfen aaJfayı çevirinia) 
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( Casuslar Casusu ) 

Trebiç Linkoln'un 
Hayat ve 
Maceraları 

Toplıyan ve nakleden: İHSAN BORAN 

Bunun lizerine Lon.d.radan en· 
te1Hcens aervıa vası ta.sile Hindie· 
tan hük1'ınet makamlarına ve giz· 
.ı hizmet miJdürlerine aaai:ıdaki 
cm:r gOndcrikli.: 

Hındi.ıtaıı.da Lahllr' da bulun
duı:u hıiber verilen T rebis Lin
koln un, rahip Chao Kung'un diri 
veya ölü olara:'k derhal tutulması
nı ve bu huausta acele cevap vc
rai..ncs,nı ernrediyoruız. > 

Fakat Pencap m<:rkezıne tevkif 
«mrı gcldii:i zaman, Ctıao Kung 
!;ayan bır yıldız g'bi Sind çölünün 
kum tepelen arkasında kaybol-
m~ştu. 

IX 
Rahip Chao Kunıı Efııaniıtanda 
ve Cuus Llıvrena' e kartı yaptıiı 

Muharebe 
ı.~..,niatan 192 1 aeneainde 

iL ,,.. ır. k iı bir devlete kavuştu. 
19..?4 d e bir Ruo münendisı, E.f
.. nıetan dağlarır>da zengin ma
denler bulunabileceğini ileri aür· 
dti . O tarJ.ten itıbarcn Ruslar 
• ab il E.mın Kral Amanullah ile 
>ır dostluk muahedesi yaptılar. 
..;..tgan s tan:da Rusyanın nüfuzu 
lnzı.ı.t erenın işıne ıgelmedi. Rus 
a · hızuna manı olmak İçin Kral 
Aır:.,nul b!: ı elde etmek lazımdı. 
ln~>i • Entelicens Servie~ bu na
~ık vazıfeyi ı:örecek tecrübeli bir 
ad•m şeç:i. Caşus A lbay Lav· 
?t'ns. 

.vren• Şark rnemleketlerıni 
nzyor, filll]<Wano adetlerini 

<le IY'l ibiliyordu. Uzun eenoler 
t;tk i,lerindo çalı'!J1U1, büyük za. 
ferler elde etmıtti. Yinni ııe~eo 
~ri Enteliceno Serviııin aoçmo a· 
damları H•tesinde görüa<Wordu. 
Londralı hanımlar ona (Üç mil· 
letın ta91ız kralı) dqorlardı. Oko 
.ord uniYersltesinin eski tald:ıeai. 
o,ynı zamanda •hir arkeoloji alimi 
i.:J" Arapça, Acemce ve Türkçeyi 
.rıı6kemmel ıbil~ordu. 

Hükumet, Entelicens Servi.İn 
lnWıabını mU'Vaf4ı: l:ıaldu. O aıra. 
do A;hay l...lvreıı.• (Şa.m) do idi. 
Gizlı bır ajan acele Şama giderek 
1..Avrenae Londradan ı:etirdiiii ta. 
hmatı verdi. LlvreM derhal Ef
l!'asıstarun hUkilmel merkezi olan 
Ki.bil t ehrine hareket etti. Lav
Trns, 'bir şeyhi. ve em ırl kandırma 
cuı , t,_ıl"ır; bızce rneçhu! olan ve 
kendı.sıne mırh3us usull.crı vardır. 
Kabil ıehrine muvasa~atından al· 
tı ay 9onra Kral Amanull..bı avu. 
cu ıçme aldı. Efganistan kralının 
(A..k-eri ve fenni mü,aviri) oldu. 

l.avren• Kabile geldikten oon· 
ro Rusların yıldız~ Hintkuş dağla. 
rı üzerınde önmeyc yüz tuttu. 

•Amanullah Ruslara da, lngilizle
re de Jl\ı'Snii k .. bul gösteriyordu: 
f~kat Li.vreMi dinlemeden bir İ§ 
yapmıyordu. Para kuvvetile, Ka
bı!. Heran, Kendehar ~birlerin· 
de açtırdığı Jngiliz bankalarile işi 
kolayca halletti. Kralı ekle ettik
ten aonra, Rusları Efii:anistandan 
uzaklo,tımıak 'kolaydı. Bu İş te 
birkaç ardan fazla sürmedi. Bul
duiu sebep gayet basitti: 

Efgan Kralı Amanulloha Rus· 
lann bır aüikast tertlp ettikleri ve 
bu ıilikutın bir E.ntelicens Servis 
BJanı tarafından haber verildiği 
teklinde bir yalan uydurdu. Ve 
Rusya elçiliğinde yapılan bir arat 
tırmada kral oaravmın bir planı 

, bulundu. Bunlar l...i.vrenain mari-
feıile hazırlanmı~ı. Can korkusu
na duşen kral Amanullah, dostla
r; olan Ruslara darıfdı ve onları 
Efı;:anıstandan çıkardı. Fakat bu 
sıra 1 .rda dilenci 'bir Buda rahibi. 
Hcrat ehrinden birkaç kilometre 
ıızakta bulunan bir mana.ttra •t-
ndı . Bu ımanaotır kiiçülotü; fa-

dutu libl buna blr kuım halkla 
heraber kendi ı de inanır. 

\'erli edoblyatQı birdenbire ti
yatro yapamaz. Fakat hazır patron 
ıtzertne elblı,e bi~lp diken terzi sı- • 
hl hazır bir Y-..Cı piyet tiUrin· 
d• iyi çalışmak •uretııe iyi bir &• 

daptaayon meydana. ıettnne1t dal· 
nıa mllınkbndür. O zaman kendlal· 
~in yapacağı ı, orlJinal ptyMtekl 
\ abanC"ı tip '\'e vakalann muadllle
~inl kendi muhitinde ar&l'ıp bul· 
mak ve evvelklJerl bunlarla deıtı,. 
:trmPkWn ibaret kahr. Bu takdir
de Nhne yerli bir hayatm tec.ııı. 
ı~rlle dolar; ttrcümeler de oyruyan 
tık ör ırtbi dlnllyen eylrcl için de 
birer anıa.,ıın1az kukladan lbaı-et 
kalan kontlar, :kontaıtler, fÖ"'&lye.· 
le:r "·eaairo kal'9ımızd.a kendimiz
den 1nMnlano ııcaklıtlle tabii ha .. 

-atıannı Y"'81Jl&P bal/t&rlar. 
Mıılıarrtr ve aktör (lbl tl)'&tro 

··~ ı....ı.ınıa do ba,ka turlu yetl,
mnlDe •• normal yol1111& sırerr.k 

kat .,.ki ıbır töhretı vardı. 
Dılcnc i rahipten biraz !ıonra 

altı yolcu daha manastırdan tanrı 
r:ı-lirliği diledı. Bu suretle mllh 
telif sıün l erde azar azar ba.ş rahip 
Oıao Kung'un adamları manas
tıra yerlcttiler. 1929 aeneeinin ni. 
san ıgünet'leri ba"layınca. Manas
tırın bahçee.i açan meyve ağaçları 
le güzelleşti. Rahipler hücrelerin
den çıktılar, aşağı mahallelere İn· 
diler, göçebe kabilelerin ya~adtk
ları kaya lıklara tırmandılar. vadi
lerde ve ovalarda dolaftılar. Hat 
ilci bazıları Hcral ~hrinin pazarı .. 
na kadar giderek köylülerle gizli 
gizli konu~tular. Gündüzleri ma
nastırda kay'bolu~orlar, fakat ak 
§amları hcP,!i de rapor vermek 
üzere hazırlanıyorlardı. 

Bir giin, dilenci kıyafetile ge
ler> ilk rahip E.fganU1tanın mer
kezı olan Kabil 1ohrinin yolunu 
tuttu ve bir daha manastırda gö
rülmedi. Birkaç gün şonra, E.fga· 
nİştanda kulaktan kulağa Chao 
Kung' dan bah•edilmeye ba lan
dı. Budi.tler az zaınanıda Kral 
Amanullahın. muhafız+arı arasın
da da gixli gizli entrikalar çevir
meye koyuldular. Halk ıçin için 
kayn.aJıyordu. Herat t~hrinde 
köylüler toplanarak h•piıdıaneyı 
yaJ.hıaya ve içindekileri kurtar· 
maya teşebbüs ettiler. Kandhar 
şehrinde haftalardan·beri grev 
yap.an bir ioek fabrika•ının ~İ· 
leri Emirin o.rayı önün.de toplan
dılar ve Kral Amanulla!ıın taı
virini yaktılar. Müdahale eden 
polialere tarlarla ve sopalarla hü 
cwn ettiler. 

Bu ilk lhi.diselerle tüphe ve en 
dişeye dü~en Kral Amanullah, 
Uvrel19 ile ıclertle ti. Uvrenain 
cev~bı k- oklu: 

- Bütün bu hadiselerde Tre· 
bıç Lincoln'in pannağı ol•a ııe
rc'k. Rahip Chao Kunıı'un Lihur. 
da olduğunu evvelce haber ver· 
mitl~rdi. Her hülde buralara ııel
rn~ olacak. Ça">ıJı: 1Sğrenırim 

La vrensin 'bulduiiu uoul basit· 
ti: Bir gün Ef~anlı muhafızlar 
Kô:bil ıohrine iki budi.st ~etırdiler. 
Muhafızlar iki budisti civarda köy 
liilere (ecnebilere kar ı mukad
dee cihad) dan bahsederken ya
kalam ll] lardı. Bu iki budisllen bi· 
risı, Siyamda Yankot ~ehrindeki 
Buda mabedin.de Chao Kung'un 
klavuzu olan kc~ l~ 1 'ek idi. Lav
rcns iki.ini de aıkı bir aorguya. 
çcktt fakat bır ~e)• öğrenemedi. 
Amanullahın muhafızlarından bir 
•uıbay. Kabilde ~ok tatbik edilen 
u~ulü tabbik ettı: bu uaule (Do
kuz kuyruklu kedi) derler. 

Tek ile arkadaşı ellerinden bi· 
rer demire asıldılar. Sonra vücut 
lannın belden yukarıoı çırçıplak 
soyularak kamçılarla döğülmeğe 
bMlandı. Bir çeyrek aaat eonra 
etl~rinden karılar fı~kırmca Efııan 
lı ~ubay ıı:orgulara cevap vermek 
ıartile 'kendilerint rahat bıraktı. 
Ellerini çözdüler ve i•kemlelere 
oturttular. Tek kan ve ter içinde 
idi, arkadaşı baygın ve bitkin ha· 
le gelmişti. içmek için biraz su 
istedi. E'fganlı subay: 

- Sana u değil ,arap verece
ğiz, dedt ama şöy}emek prtile. 
Eğer söylersen een' de ukad8.§l· 
nı da setbeat bırakacağız: yoksa 
ikinizi de avluda kurııuna dizdi
rirırn. 

LAvrens söze katıftı: 
- Haydi. cevap vermek istep 

mivor muıeun} 
Tek son kuvvetinı toolıyarak 

E.fganlı .Obaya cevap verdi: 
(Arkası var) 

fl•rlemealne tntkAn yoktur. 
Bu biJhu~ aktör Jçln mühlnt· 

dir. Dlkkat edil ln. Bizim Feblın 

merhwn tıplnde baklk1 aktörleri
miz Ahmet Vefik Paşa n1ektebin· 

rlen :retl§mlştır. Mmak urctlmel&
rinden gelenler u.h.nede Türke ve 
hatt.fl ln"iana. hJ~ benzemen1h1 man· 
keulerdir. Tiyatroyu da, edeblyatr 
da iyi anhyan Ahmet Vefik Paşa, 

bu u~ul lle bir sert l\folyer tercü~ 
nıMl n1eydan& getlrmiı' ve adam
•ızlıkt&n tiyatroyu da kendW kur
mak vazfyetJnde kalaı-ak aktörle· 
tine ifade ede<"ekJerJ karakterJerl 
blızat kavratrnata f&11,mı1Jtır. Ylr 
nıl ıı.., aene evvel htanbul Dariıl· 
hedaylinl kurmata ırel•n bilyUk tı
)J tro adtıını Antoine'nln de aynl 
""• bdeden i,e b•tl&mLf oJdu4'Unu 
•· utmamak tazımdır. Çünkü akıl 
1ı:in o1dufu t1bf bu neviden ince 
hlr teknik ve anat tıı,I için de ta
klp. ed!lecek iki yol yok tar. 

REŞAT .NURi 

Belediyede: 

Taksim-Harbiye 
Yolunun Yokuşu 

Dolmabahçeden 
Açılan Bir Yolla 
Hafifletilecek 

T akem - Harbi>oe , olu üzerin. 
de vesaiti nakliyenin ıııdit ve ııe
li leri zorlukları ımucip olmakta• 
dır. 

İstanbul belediyesi bunun önü. 
ne ge9"lek için gerek otomobil 
ve gerekse arabaların geçebilece. 
ii ~rı bir yol açmıya karar ver
mi,.tır. 

Bunun ı<;ın Dolmabahçede ye
nı yapılacak tehir stadının ark&
•ındon doğrudan doiıruya Bclvü 
ba:hçeainin önünden tramvay cad
deı;ine çıkacak bir yol ya,ptırıla
c:aktır. Diğer taraftan Maçkaya 
çrkacak nakil vasıtaları için de 
yine Dolmabohçeıclen ve Ta,lığı 
takiben ayrı bir yol açtlacak ve 
bu suretle vesaiti nakliyeden çok 
yrük.Iü bir vaziyette olan Taksim. .. 
Hanbiye yolu üzerinden otomobil 
ve ara·ba gibi nakil vasıtaları ge· 
çemiyecektir. 

Belediye Meclisi Bugün 
Toplanıyor 

Bel<:dll)'e umumi mecl.ioi buııün 
Niean deVTe-si t<>planhlarına b~ 
lıyacaktır. Bu~n.kü hoplantıda. 
kirnaeaiz çocuıkları kurtarma yur
du doktorlatmın vazifelerini gös
teren talimatname ve panaiyonlu 
ilk okullarda vilayet lteııe.b>ııa 
okutulacak talebenin 8U'reli kabu. 
lü hakkınd•ki mazbata ile bele· 
diye zabıtaeı tallmatnamcıi :etkik 
edilecek•tir. 

Beyazıt ve Galata Kuleleri 
Tamir Edilecek 

U:ıun zam.andanberi tamır edi_ 
lememek yüzünden eaaslı bir ta
mire muhtaç olan Beyazıt ve Ga~ 
lata kulelerin.in. latanbul belediye. 
eince tamLrlne karar verilm.i§t_ir. 
Dün Vali ve Beled.i,ye reioi Dr. 

Lütfi Kırc:ların da hazır bulundu· 
ğu belediye daimi encümeni bu 
iki kulenin lomirini 1 O bin liraya 
bir müteahhide ihale etımiştir. Ta. 
mirat derhal ba,lıyacaktır. 

Hastaneler lı;in 40 Bin Lira 
Temin Edildi 

1 tarlbul belediyeai, haotahane
lerin ia,e, erzak ve ilaç ihtiyaçla
rını lloa"'ılıyabilmolı: için 40 bin 
liralık bir tah•i.sat lazım geldiğin. 
den kırk bin liralık münakale ya
pa.e.aktır, 

Boğazın imarı 
latanbul belediYeti Boiazın ııü. 

zell•;>tirilmesi için planlarını ha
zırl<ı1.naktadır. Bu pli.nlar derhal 
Belediye meclieine ver.ilecdctir ve 
bu arada Vaniköyle. Beykozda 
Abrahom Pi.fa konmına bıı i•ti
nat duvarı yapılma-&ına ka.rar ve· 
ri!rni,tir. 

Belediye Kooperatifi Bir 
Terzilik Şubesi Aı;ıyor 

Belediye kooperatifi ortaklar 
için Sultanha.mamında bir terzilik 
~uhesi açmıya karar vetm~tir. 
Burada ortaklara be~ tabiue el· 
bisc yaptırılacaktır. 

VATAJlf 

j Balana Kanlı Kovalama 
Laf, Kadın Meselesine Gelince 
Çilingir Sofrası Kan Çanağı Oldu 

Katil Kaçarken Atılan Kurşun 
Zavallı Salamonun Nasibi İmiş 

Piyasa Haberleri: 

Mal Almak 
istiyenler 

Vagonlarını da 
Kendileri Temin 

Edecekler 
Evvelki eabah Balatta bir cin•· K..dri üç defa dur emri verdıii 

Yet olm•- Ve cinayetten ıonra da h ld l d k Balkan memleketlerine ııönde
~ • e ıuç u urm•mıt ve açma· rilecek mallar için her memleket 

kaçan katili yakalamak için bir tına •dev m etmiftir. B" ar&da kendi vaııonlarından bir mktarı· 
kovalamaca cereyan et.mittir. eli bıçaklı bir a.deımın karırsına nı ıdhrtrnize gönder.mekıtedirler. 

Balatta ahçılık yapan Ahmet, 1 çıkan Balathlar nia 90la çil yav- Geçen hafta Macarlar pamuk 
uzun za:mandır ııörmediği arkada- ruıu ııibi dağılmıtlardır. Polia yiiklemek üzere kendi vagonların· 
•ı Ömerle r.ilinııir sofrasını kur- K d . l d ma dan on tane ııöndermitlerdir. Bu 1 
• T memuru ~ rı ı~ç unun. ur ." vaııonlar i~haıAt malı olarak bazı 
mUJl&r ve dağdan. tepeden ko· dığını ve elindekı !bıçakla kendı- eşya ııetirmi§ti. Yu~lavr• dahi 
illl.\lmıya baflaımıtlardır. Bu h••bi. oini yakalamak iotiyenleri yaralı· ' tiftik yüklenmek üzere bir kaçı 
hal ara11nda llf eılki bir ati< hıka. yacaiını düfiinerek bir el atq et.' vagon ııöndermitti. Bu utul, itha. 
yeaine intikal edince hubiha! de mit kuttun Ahmede teeadüf et- ı li.t malı getirecek vaııonıara ihraç 
kavııaya dönmü,tür, Bu ka vııa rnediiinden katilin önünde kaçan malı yiik.lenme.k ıurehle iki mem-

• leket araaındal<i •evıkıyatı kolay· 
netice9inde Ahmet bıçak},. arka- Salamonu lbacaııından yaralamıt· 118ftıracajiı içir> .muvafık görül· 
daşı Ömeri muhtelif yerlerinden tır. Yere düşen Salamonun üzeri. me ·tedtr. 
yaralıyarak ka9nıı,tır. Dükklndan ne yuvarlanan Ahmet yetifenler 
elinde bıçak fırlı>:an ve kaçmıya tarafıı\Clan yakalanmıştn. 
ba.şl.yan Ahmedi görenler evvel! Yaralı Ömer ve Salamon can 
ko•kmuşlar ve toplanarak yiioz, kurtaran otom.obili ile Cerrahpa
yüz elli ki,iHk bir kafile halin.de 9a eıa.tahanesine kald>rılarak te
Ahmed.in peııine dürmüşlerdir. davi altına alın.mışlardır. Suçlu 
Ahmedi takip eden poliıı memuru Adliyeye verilımiftir. 

Her Gün İstanbulda 

3 Hin Kilo Ekmek israfa Uğruyor 

Yunanistana Arpa ve 
Fasulye Gönderiliyor 

Komoumuz YunanL5lana arpa 
ve iaswye a.evKcdJ.me'Ated1r. Son 
ıgtinıerae :>OU ton arpa göndcril· ı 
m!§.tır. ) ' unan pıyaaaıarınırı i..ste
O ı.iıl madar aırasııe ve zamanında 
goı:derı .me.ı1.~tıciır. Uün de tor~ 
ve keid.l batıl.(ı scvA.oJunmuştur. 

Kuru Bakla ihracına 
tvıusadae Yerıııyor 

r ıc.a rc:t. evvelce 
tee..ı..ıl eauet c.h. •. uıetı.:.at bıru"'ierınc 
büaırııen. 1 oi1 nu.uaı oa:Aı ı..a1mak 
ınrlııe aeıueal ·UvVıL 'ıft.ya mu.nını Çaresi: Etiketten Vazgeçmek ... 
uoa ıal maaae1erı.nı.n ıtnaunı.n te .. 

krnda olmadan her gün U«;er bln ki· nuııı ıuı.u .. uuHı.nae kuru baA.ıa -.(h .. MeraklI bir zat d1 !.ıı: ınatbaam..ız=ı. 

(eldi. Şu hesabı yapmll: Her ekrne
ğjn altına frrınc1nın adını g&!ı~ecen 

bir eUket yaprştrrLıyor. Bazan bu 
kAğıdı farkında olmadan midemize 
tndiriytmız. Ekf!:~rtya da fOrüyoruz. 
O zaman ekmekten kopara.madığı

mız için blr lokma ekmekle beraber 

10 e'-e"" ı f edi 8 d t ı ra.cı 1çın nsanı vcrııeceıtLır. l uc.. J'\Ju •• ara yoruz. ene e a- . . . • 
mam bir milyon ytlz bin kllo eder. c.arıc1.r ın taıepıerını oogıuca. Ve.c.a. .. 

B j le le yap.ına.1arı 1c1.:L.ı.ınuır. 1 aıep.e .. 
u iı'lrar neden., Bu kAfıt parça- re ıırııt.ıııe muaaaae verüece1ttir. 

Bi ne iı;ıtt yarEyor'! Buna hangim ız i:..e.k ıaen yapU Ti lŞ taıepıer nazarı 
bakıyonız? Ejer mutlaka belediyc-

ıtıbare aıınm ıyaca'1nr. 
nln farkeclici bir aIAmete ihtiyacı 

varsa soğuk bir damga vurdura:'.llaz 
atıyoruz. Bu lokma meraklı zatın mr? Yazma ve Dokumacıların 

1 oplantısı Bugün heaabınc& vasa.U olara.k btr ekmeğin 
yllzde biri kadaı· tutar. 1ıstanbulun 

ekmek sarfiyatı gün4e 1lç yüz: bin 

tahmin edıJirse bu yüzden hiç far· 

Mekteplif.:ırin 19 Mayıs 
Bavramı H:zırl k:arı 

LL&e, orta okul ve eanat n\ekteple. 
ri beden terbiyest ögretmenleri dün 
maarif m!ldUrlüfUnde toplanarak 19 
mayı• idman •enlikler1, dlsiptin, ku
manda ve idare heyetlerini seçmi,ler 
ve prova kuvveUerint de tesbit et
m!~lerdlr. 

21 Ntia.nda. kız ortalar, 2:5 niaa.n
d& 6I'kek ortalar, 29 nisa.nda da kn 
llffler ;ıo nisanda erk•k liseler saat 
on ~te prov& yapacaklardrr. 

ıt mayııta kızlar, 16 ıında erkek
~r ikinci provalarını yapacaklardır. 
Ltıeler1n provaaı Fener stadında, or
taların da Şeref stadında olacaktır. 

Pasif Korunma Pazardan 
Başka Günlerde Yapılacak 
Kazalardaki pasif korunm~ tec· 
rübelerinin pazar günlerinden 
inaada haftanın diğer günlerinde 
de y&pılmuına karar verilmiflir, 
Bütün kazalardaki denemeler Nl
aanın on betine 'kadar bitirilecek, 
burııdan aonra aktif ve pasif ol· 
rnak üzere umumi bir tecrüb~ ya .. 
pılacalttır.~ 

HE"r g1ln, pek yerinde olarak ta· 1 
ae.rruf eö~leri tyitlıtyor. OUnd.e ti( 

bin ~kmekltk bil" tsra!ın önUne l'e

çllmest doğru olmaz mı ? 

Edebiya Fakültesi 
Dekanının Konbra.ısı 
Malı~pede çok mühım bir kon. 

feran. vcrHmi~tir. Edebiyat Fı
kiilteai dekanı HAmit Maltepeye 
giderek KC!türev' ııençleri ve köy 
halkının toplandığı ımahfelde mil
li birl;k ve dünya hadiseleri hak
kında konferantını verm~tir Din. 
Jeyk;iler hatibin pek heyecanla 
oöylenen kıymetli sözlerini alkış
larla kar•ılamııılardır. Reio ve.kili 
Muhittin, Belediye reisi Kalıra
man.., Kızılay cemiyeti reisi Naci 

konferan.tan ıonra hatibi te9yi 
etmi§lerdir. 

Çivilerin T evziine Bugün 
Başlanıyor 

Son lıafta içinde ithal cıdilmit 
olan bü,yük bir parti çivilerin ilk 
ık.ısım olarak or iki vagonunun 
tevziine karar veri1mi!tir. Ticaret 
Vekaleti çivilerden hanııi fimıa!a. 
ra tevzi edilmesi lizım11eleceiini 
görteren bir tevzi liste•İni ta.dik 
etmiştir. T evziata bugün ba~lana
caktır. 

Yazma ve dO'kuma k·ooperatı
finm uınumi toplan tıoı bugün Ti
caret Odaeında yapılacaktır. Top. 
Jantının biri adi diieri fevkalade 
olma1'. üz.ere ,b ir kaç ıaat ıJÜreceği 
söyleniyor. 1 .. oplantının hararetlı 
olacağı ve yeni idare heyeti ıeçi .. 
leceği bildirilmektedir. 

Şehir Parkları için 5000 
Liralık Çiı;ek 

Mevsim dolayı•ile ı.tanbul beledi
yesi fehirdeki umumi bahçeler için 
5000 llralrk çiçek ve fidan almrya 
karar vermiEJUr. Bu suretle bUtün 
bahçeler tanzim olunacaktır. . 

TAKViM 
1 NiSAN 911 

SALI 
AY: ı - GON: 91 - Kaımn: H5 
RUlltt: lllllT - MABT: 19 
WCRI: 1360 - Rebtruevvel: 4 

VAX.l'E ZAVALI ICZ."-.'-l 

Gtl'NEŞ: 6,42 ll,08 
OOLE: 13,18 ll,44 
tKlNDİ; 16,53 9,19 
AKŞAM: 19,85 12,00 
YATSI: 2(),08 1,38 
tMSAK: 4,59 9.2• 
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G(JNIDfEN 
GllNIE 

Nisan Balığı 
~renklerden lmmen bize 
U- de ıreçmit. cNiaan balığı» 

denilen kötü bir &det var: Mu· 
ziplilderle, yalan haberlerle al
datmak. 

lıte ıi3e bir cNiaan balııjı•· 
nın kan'luıtürize edilmit bir 
f"kli: 

Tokyo, l Nisan (N. B. nin 
Roma muhabiri bildiriyor) -
Nihayet buııiin pfakla beraber 
iıtila teıebbüaü muvaffak olmut 
ve lnııııtereye ayak basılarak 

bütün ıeiıirler itııal edilmiftir. 
lttila ııraımda Londrada bulu
nuı cNevyork Palavreytİn» ııa. 
zeteoınin harp muhabiri bu mu· 
vauaı<ıyeui hareketin aaibalan· 
ru ıazetetuıe fO)'le bıidırınekte• 
a~: 

cGün doiarkea, kartı aahil• 
deıu uzun menzU4 topıar mut· 
blf OU" taa.ııyete ve .ınııu.ere uze. 
r.uıe m.uyonuırca waK. merm.ı 

yaı;ınıya tıa§ıaaL Ana vataıı 

m"""cuüerj neye ugradıkJanıu 

~öl!Wya valıUt uutamaoan, mer .. 
muerın Der Dırı, yere temaa e<let' 
eunez ort&Qıaan yaruıyor v~ 

ne.r bll'lnaen rırııyan yll"m& 1>e1er 
meireUK ıpıer bll ına.&.uzm uze
nne atı.ı&t&l< onu IUakıvrak bag• 

hyor vo metıuç bır ıuue geur" 
yoruu. bu ıp•er, • naaıl leua.r"' 
eun._..,r, ora11111 henwı ~! 
e<&emeaun, oıırenınce ayrıca bll· 
C1il'eceııırn • ınglltz Alcırnınd•" 

meyaan& ıetıruaııderi ıçın bai"' 
nanıarın ı..aııarı koparmaıarıwt 

uruıan olmuyordu. :;ıww da ~y· 
aeınıeaen geçeıruyecegım kJ, bil 

f"i'ı:ı.<1e baguo_nan ınaııwerın, ... 
cunı.erınm aagıamugını mufAile .. 
de etmekten ınuu bıt gurur all'f• 
aukıan yıuıeruııten belli oıu· 

yordu. 
Bir aaat aonra mermi yaiınu· 

ru keaıldı. bulun Lonaraaa ve 
batta tahmin ederim ki bütüıı 
lnırııterede biz bitaraf gazele 
muhabirlerinden ba ka batla•'" 
mamıı kimae kalmamıştı. AJıl•• 
tılan ipler bitaraflara doku~· 
mak ı~ın emir aimıılardı. Hatta 
yanhtJıkla cAtmatyonal Holı
vut Nıyua• un muhabirine taldı· 
ran bir ip muhabirden derhal 
özür diledi ve bu hareket baıı' 
refakat eden cTele0 slne0 foto•'. 
muz tarafından renkli ve aetl1 

olarak hemen filme alındı. 
Ufak mermiler yairouru k~· 

ıildikten yarım saat ıonra büylill 
mermiler yağmıya batladı. suıı· 
!ar • ıimd i oğrendiiınıe ııöre 
onar bin tonluk cep merınilet 
İmİf. On dakikada bir ııelen bl 
mermiler havada dönüp dolaf;
yor ve boı bir aaba bulunca b .' 
serçe nezaketile oraya yerleJ1

" 

yordu. Bu yerleımeden aoıırJ· 
merminin kapaklan açılıyor, 
binlerce müselli.h düıman ınu~; 
lazam bir ıekilde çıkarak b•i 
İngili3leri te&lim alıyor, bot ı.al· 
rruı ıehirleri iıııal ediyordu. 

Bu harekat, bir atinde ta~' 
luıdı. dl 

Bu telgrafımı verdijim aıra 
Londranın meıhur cBiı bM>' ' 
aaat yirmi dördü vurmıya ~ 
!adı. Şehirde ~orm~l hayat.~~ 
lamak üzeredır: Zıra 2 N_.~ 
ırinnit bulunuyoruz. . ~ 

Ajansın notu: Yukarıdakı t • 
grafın batında ııörülen N • ·• 
cNaan Balığı• nın ilk harfl"' 
dir. 

KÖR ıc,\Dl 

- Kaptan Searl dUn bnraya &eldi ya. ... 

ÜZÜNTÜ 
lllakıılın Mlze ka"'tı' 

Frlthe kasa.bada dernı,ıer k1: cOal(IO koy

da rnadamm kotra ınr bulmu,.. Oyle nli ! 
Dofru muf 

- Belki ... Fakat bunu erendi eve döndütd 
zaman kendi~lne &onanız dah& tyl olur. 

- Neden bu kadar erken soıc.ta çıktı! 
- Bu ona alt bir ,., ... 
HB18. yttzüme bakmakta devaın ediyordu: 
- Frlth kotranın kam&rasmda bir ceset 

bulduldannı ı,öyledL Bu ua•d mllmkün o
lur? ::\11.ıds de Vinter dalma. denize yalnız 
çlkardt. 

- Bun1a.n bana &ormaruz minA.ltZ, l\[lsls 
Danver8, ben de •izden fazla bll" teY bllml
yorum ki ... 

- Dol!ru... Dotru ... 
Bu •llzl•rl Ml)1erken hAIA yüzüme bakı

yordu. Ben ~1Qekler1e dolu vazoyu pençere
nln önüne koyaum: 

Blr an belde41 ıı.nım bir şey söylemediği· 
mi görünce: 

- Gidip yemek itin sö)·liyeyım. 

Diyerek odadan Cdch. ArtJk ondan kôrk· 
muyordum. O da Rebfıka glbt liHrimdeki 
nüfuzunu kaybetn11,u. Arhk )"BpM'ağr \'8 
aöyllyer.etl ,eyler bana dokunamazdı. Bana 
dd..,man olduA"unu bUtyordum. 1' ... akat buna 
Jılkayıt kalablliyordum. ı.·akat kamaradaki 
ceset hakkında doaruyıı ııtrenı- Makalme 
de dü..,man oLacaktı. 

Bir ı.oıtuta oturdum. Elltııcltkl mak*"• 
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~anın üzerine brraktnn. Artık canan fi• 
oeklerl dliZeltmelr ıst.emlyordu. lllakslm ne 
yapryordu ....Wa ! Gazete muhbiri ne diye 
telefon etmL'll acaba! IUdeml k-lren af
n ukrar b8' ırııoterdl. Penoereden baktım. 

Hava çok sıcaktı. Fırtına nerede ise ko
pacaktr. Biraz balkona ~ıklım. Saat on bir 
buouJ<la Frith ıreUp haber verdi: Makslm 
benJ telefona çağtnyonn~. 

Telefona tutan ellerim titriyordu: 
- Sen nıtsin T Ben l\laJuıl.m.. Sana Frank 

ın ya.zıhan8lnden telefon edlyortım. 

- Peki ... 
Bir an sustu ~nra. de,·amla: 

- Frank ile Albay JoJ:)·an'r ~t blrdfı 
yemeğe getlrece~Lm, dedi. 

- Paki ... 
Daha bir ,eyler sôylentfl8inl ı.,tiyordwn, 

bekllyordwn. Nihayet şu habe:rt \"'erdi. 
- Kotrayı çıkardıJar. Şbndl oradan dön

dülc. 

- iyi ... 
- Kaptan Sea.rl Albay lulya.ıı Frank H• 

ölekller de ora.da klller. 

Acaba Frank t.eıefonun yanında mıydı f 
l\lakshn neden bu kadar ıotuk koııu,uyor· 
duf 

- Saat bhde yemeğe ıreJeceğlz. 
Dedi "• kapallL Bl9 bir te:r Mlylememlt

tL Oııl&rr bDmlyordum. Frlth yemekte dört 
klfl olacağımızı aöyledlkten ıonra tekrar 
balkona oıktmı. 

Bir aaat bitmek tükenmek bllınlyor bir 
turıu &'eçmlyordu. Arkama ba"k& bir esvap 
giymek üzere odama çıktmı. A'ağrya in
dim. Bekledim vakit geçmb'ordu. Nlboyet 
bire beş kal& bir araba MI duydum. !!On• 
ra merdiven ba,ından sesler geldi. Aynanm 
kar,ııında ıattarutn düzelttbn, Renıbn ı&p 
urı ldl. 

Yanaklanna blras renk (el in dl ye yU. 
r.ümü aju'turdum. Tam o aralık oda)'& l\fak 
~im, Frank ve Albay Julyan gJrd.Oer. Bu .,. 
damı baloda görmü .. ,tüm fakat bana bu~ 
ba.,ı<& tUrlU göründU, tank! daha küçlilmil" 
zayıflamış gibi idi. Blr doktor glbl afır ve 
yavaş blr ıesle konuııuyordu: 

- Naaıl8Inızf Dedi. 

- Frltb'e Mlyle de bl<e bira~ Porto ... 
rabr ııetınln. Ben ellerim! yıkayrp ıeıeo"' 
ğlnı. 

Frank: 
- Ben de.. Dlyorek ark.., ından çrkll· 
Ben Frtth'i ~.atırmadan u,ak bir ~~ ,, 

ile oclaya glrdl. 'Czertnde Port~ şar ~ı 
bardaklar vardı. ır 

Albay Julyan ~rabı içmiyordu. BCO ~ ~ 
~·1 ya"""' olına.k için elime bir •"''. 
aldım. Albay pen<"erentn önttnde ,.P yanrıı' 

da duruyordu. Nazik hlr t&\•ırla d•cll ki~ 
- Ne akıll bir ,.-:r oldu, defi! mi ti' 

t1lm '!' Sizin tein ve kocanız jÇln n kadar 
zWUyorurn ki... 4' 

- TelJ"kklir ederhn dlie eevap verdi"' ,.. 
bir ;yudmn ,.rap Jçlp bardal!t muanrıt ~ ... 
rlne bıraktaı'I. Elimin tltredltlnl röffT\t8 
don korkuyordun1. ·--""* 

- t~ı karı~tıran nokta, kocanızın fA~. 
ene bulunan <'e edl tanıdıfmı ~ö~tendt 

maıt.ıdır. 

- Ne ılem•k 18lecllflnl• anlanııyo,....... 111' 
- Ba ubab buldutumuz cetetteu "° 

rlnlz yok mu f ı"9 
- Bir ceset huJuaduiunu ı,ıttlnı. ı>• 

bulnı~ ... 
d•ııt Ad.Mn etrafına bakındıktan sonra 

ya.va., sesle söze de\"'a.m etti: 

- E\·et korkarım kl bu enet 
(Arkaaa var) 
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··nü Zaferini 
Atatürk'ten Dinleyiniz 

I 

Harp Vaziyeti 
Yazan: 

İlllaa B&BAN 

E 11 i Sene Evvel 
.............................................. 

Ahmet Vefik Paşa 

1 SiY ~Si iCMAL ) 

İngilizlerin 
Ustaca Bir 

Harp Hilesi 

Düşman Muharebe Meydanını 
Şarki Akdenizde Deniz 

Muharebesi; 
Krm a7.ör \'e torpi<lo muhrlple· 

rhıden mürekkep bir 1talyan fi
losu, l'unan denl7Jnde, İngiliz fi· 
ıosuna çattı, İtalyan fllo5u dağı
larak muharebeden kıırtulmak l!ı

tedi. J<"akat tngfüz filo u 'c de· 
nl;ı; tayyareleri peşini bırakmadı. 
ltalyan filosundan ~ lrmt santl· 
metrelik toplarla ınliı'ehheı (lful
me, za, a, rota) kru\azörlcrlnl 
,.8 btiyıık (Yicenzo Clolurtl, Ma· 
etitralc) de troyerlerinl batırdı. 
Bu uaylat ta IJ[ne edllirt.c, ttaı
yan donanmasının harbin bldayc
tlndenheri kaybettiği gemi mlk· 

Bugün 
•• 
Olmüştü 

Yazan: M. H. ZAL 
1941 ilk bahan İngilizlerin üs

tünlüğü ile baılamıştır. Her H· 

hada tqebbüs lngiliılerin elıne 
geçirmiştir. Afrikada İngilizleı 
son temizlikleri yapmakla met· 
guldürler. 

Silahlarımıza T erketmişti 

lktci Tn~~;-p...lak bir zafer kazanıp mmetin makiıs talihini 
yenen İnönü Ebedi Şef Atatürk'le beraber 

Bu Büyük Türk Fikir Adamı, istibdada Meydan 
Okuyan, Ferman Di~lemiyen Yüksek Bir insandı 

Mihverin Afrika harp sahne
sindeki tamamile mevzıi bir ha. 
diaeyi göklere çıkarmak ihtiya· 

ı Nazırlığı sıruında memurun biri cını duyması, zafer iddialanna 
r!an he.yatımızın eşsiz almaların esnafa biıikml" bor,.larını \'erme- ne kadar aç olduklarına en iyı 

dan biri oıa.n Ahmet Vefik Paşa, tam Yazan : T " ölrüdür. 
elli sene evvel öJmUtU. lstibdatta hiç miş. Paşa, bir iş bahancsile kendisi- ,. 

Balkanlardaki Rus siyasetinin bir zama b m.-.· #'crman din cremsettln Kutla ni makamına ça"'"rarak laca tutu-n a.';I ee. ... ıycn, 4 '# b' küskün tavırlar takınması, Y u-
lemlyen, prensibinden ayrılmıyan, yor. Bu sırada avluda bıraktı[:ı bı· I , h" 

goslavya sürprizi ve taryan u-bilgi ve edebı .. at sahalarında oriji - nck hayvanını hemen çarşıya yolla-
.., " cumlannm akamete uğraması tarı t6)1edir: nal eserler yaratan bu bUyUk ada- YIP sattırıyor \'e parasile esnafın 

"fcvcut 6 zırhlıdan ii\'U ağır ha· b öd ti neticesinde Mihver, hezımct u-., mnnızın kıy.metli Jıatırasına s:ı.ygı orcunu e yor. Adamcağızın şaş-
ı;ara uğratmış, :!O kru\·azörden di>r ve nlılka göstermek için bundan iyi kın ve sersem bakışları önünde pa· zennl· e hezimete uğramıştır. 
dıi batnı~. üı;U hasara uğramış, radan art.anını kendisine iade etm..... ngilizlerin her sahada gÖs· 

bir vesile olamaz. ...- termnre devam ettikleri Üslunlük g ltalyan torpido muhribi batmış· t) k ı k si· Bursadaki tiyatrosu d l! ı ·.1 
Eski (Tercümanı Hakika 0 c • ' n a var; e e- bakımından üzerinde durulacak 

tır. siyoııunu ka t ıor •> nisan 1891 rlnl iyi bcceremlyen veya TUrkçe tc-. ı·ı l'unan <le- rış ıran .. ~ dig~ er mühim bir hadise de Gi-
Acaba ıtalyan 1 osu tarfuli nüshada "U satırlarla Ahmet l~f!uzda muvaffak olanuyan nktör-

d • ilk hatıra ., rid açıklll1'ındaki deniz muhare. nlzinde ne arı)·or u • Vefik Paşanın ölüm haberini okur • leri falakaya yatırması sıbi hayli a-
gelen ~udur: Asker nakleden ln- ıar: caip icraatı vardır. Ahmet Vefik Pa besidir. 
gtliz geml kafilelerine hücum el- _ iRTİHAL _ ş:ı. Bursa valisi iken birçok binaları Şimdiye kadar hep kenarda 
mek maksadlle denize açılmı<; o- ''Oenııbı Hak ezeli ve ebedi ömrü yıkarak sokaklar açarken cYUrUyen köşede gizlenen İtalyan harp ge, 

A b k •1--- ..ı 1 ·· ·· d uh b • d d uh ı b iki d AU s denizinde Ded isi mıleri birdenbire cesaretle orta. tatürk, üyü nUl4'W1Qa no- nu mey an m are esm e er • labil r, e e a şevketi 4'Ahaneyl mtizdat \e :reravan e~ mil bir delinin de türbe.sini 
nu zaferini ~lece anlaıtcyor: te ettiğiniz vazife kadar ağır bir Alman denizaltı ,-e tayyarelerinin buyursun Amin .. tılm ,.c fazllyle mo- yıkmak leap etmı~. Halktan bazılıı- lığa saldımuşlardır. Bu cesaret 

Y . .ı B 'fe d---Lt etm" kuma d la ı ..._ ha-ketlerde rt ı b herkesi hayrette bırakmt" ve Al-c unan orQuumun ursa ve vazı CT\IQ e '! n an r bUcwn arma ""nzcr .... maliki şarkiye , 6 gıırbi)·cde iktisabı rı \'e so a ar una şlddcUe muarız :.-
1' •- l 23 1337 ·· d d' M'JJ t' · · • tikJ"l e f t 1 t· 'l.'akat ltal· ı ·şı bö ı b rnanlann kumandayı ele aldıl<-~.,a,. grup arı, mart gu- en er ır. l e ımızın ıs a v buJunmak !i em " ır. A' şöhret fcra\'an eylcml' olan ülc • mı er, Y c lı· adamın mezarını 
· ·ı h -"- ·ı l h dah' • 'd · 1&..-da k lf '-'Bpnıaclan \. i& ı ....ıın ları fikrini uyandırmı"tlr. nu ~eri arCAete geçh er. smet ayatı, ıyane ı arena aauu yan filosunun eş ,, ınayı ,Uzaradan ,.8 \'üzcrayı lUemıı· t.. ç oney p geçmenın t>~.ah bulundu- :.-

Paııa kumandasında bulunan gdtp terefle vazm.ıerini ıören kuman- Yunan denizinde dolaşması bir ln- dıın ::iadn eı.bak Ahmet Yelik Paşa Ah v fi p ğunu llcri sUrllyorlarmış. Paı,ıa bunu Son alına.n mal\ımata göre 
ccphe!li kıtaatı, E~~chirin §İmali <lan ve ailih arkadaılannızm kalb gtllz flJ05lle ~·akından ka"'ılaş- Hazretleri. ah\·aıı plrlden ncş'et et- nıet e rK Bfa l lşıtınce derhal orayn. gitmiş: işin içinde İ§ vardır. lngiJizlerin 
"a!bıi inde ta1ıa~qjt c:tmiıiti. Ka- ve himmetine büyük emniyetle ması tabiye ,.e ı;evkulceyşe sığar mlş olan malCıliyctin netlcd tabliye- clhnledcn olıırak der ki: cPaşa)'l ko.- c- Madem ki YUrUyen Dedesin. Akdeniz filosunun, Okyanus 
tar, muharc'.bey~ lnönü mcvaziin- istinat ediyordu. Siz orada yalnız bir hareket dellldlr. lnglllz donan ı;i olarak enfası ka.fiyel hayatıycııl rar verdiği bir karardan çevirmek I O halde yUrU ya dede, yUrU ya dede, muharebesine jştirak etmek me
dc kabul etmekti. Ona göre tedn. düpnanı dei'il. nulletin maküs ta- masına çatacağlnı dlişUnt'Ak de- \{mlı gayeti mukaddere olmakla lmkl'ınsız gibi idi. İnat derecesine yllrU ya dede!> Diye üç defa tUrbc- re Akdenizden uzak:lapcağı ha.1 bır \"e teııtibat almıyordu. Düş· lihini de yendiniz. İstila altındaki nlze daha ku\"\·etll filo De açılır, diinkü gün Rumeli hisarında kllln \'aran sebat \'c metnMli, mtlball'ıga- ye hitap etmiş, sonra etrafa dönerek berini İngilizler her vasıta ile 
tnan, 26 marlt ak~mı, İmlet Pa- bedbaht topraklannuzla beraber keştf ,.8 emniyete ehemmiyet '\C· tıuhlllıanelerınae ırtlhall darı nalm yn meyli, hareketlcrindeld lstıbdat ~Gördünüz yn! Şimdiye kad:ı.r yU- yaymışlardır. Bu filonun bir kıs
§anın işgal ebtirdiği :mcvaz:.iin sağ bütün vatan bugün müntehalanna rlrdl. Da&'dıP kaçmasına bakılır- eyledikleri ı;amlııhıra.' teessüf olmuş darbımesel hükmüne girmiştir.> ıilyUp gitmiştir.> Diyerek kazmacı- mı, cidden Cebelüttanktan geç. 
Cenahı ilerisine yan~ı. Erte$İ ~- kadar zaferinizi tesit ediyor. Diif. r;a tnKlliZ fllosıınun kıJ\"\·etJ ,.e tur. Merhum mtişarünlteyh mernle • Zamanm pek nazik olan haline lara emir \'errnlşt.ir... mİJ ve İtalyan ve Alman cuus
llii, lbiliün cephede temas oldu. manm hıraı istilası, azim ve hiın- mevkii hakkında yanıldıkları ak· ketlmlı.de nııdlrlhlleut ze\·attan olup 1 rağmen Ahmet Vefık Paşa kimse- Ahmet Vefık Paşa, tiyatronun lan bu geçişi kendi hükümctle
DU::tnan, 26 de Bağ ccMhımıza metinizin yalçın kayalanna başını la daha yakın· 'geliyor. Bir riva- nıalfımııh kUJllyc ,e umwnlyrsl \'& -ı den perva etmemiş, h:ıttıı. Padişaha I muntazam l~lcmesi \'e muhite maddı rine derhal bildirmiJlcrdir. 
taarruza ıgcçti. 29 <la her iki ce- çarparak hurdehaı oldu. Namını- yete göre, ıtalyan filoı;u Girldi tanmu:ıa hakkiyle şeref ''ermll} ldl ... bile boyun c~omtştir. Bunsa valili· mfınevt faydalı olabılmesl tçin Bursa- Bunun üzerine İtalyan donan
~tan taarruz etti. Dü~an, r:nev- zı tarihin kitabei mefahirine kay• bombardıman etmek iııteını,. bu l\lerhUJI) EyyUbü Ensarl razlyyUlln - ği gibi bazı vn.zlfclcrlndc muvaffa· nın zenginlerini, memurlarını biraz ması, İngiliz aevkiyahm ve Gi· 
tii, mil!him ""rouvaff.a:k~etler eMc deden ve bütün milleti hakkınız· maksatla casuslar ,·a ıtaıılle tn- delbAri ch·anntla metfenlnl tehlye klyetler göstermesine rağmen umu- da cebren tiyatroya abone yazdırmış rid adasındaki taba§§ütleri vur
~ıordu. 30 mart günü ~iddetli da ebedi minnet ve tükrana aev- «fliz filosu hakkında malümat al· <'ttlrmlştl, nA~ı gufranı nak.,ı buglin mıyetlc fdareclliğl, fikrt meziyetle· bunlardan ıneısleği icabı böyle yerle- mak ve Akdenizde yalnız kalan 
~ulıarebelerlc geçti. Bu muhare- kedcn gaza ve zaferinizi tebrik mı,, cuuslar ~rld Akdeniz.de ln- ı lhtlfalı\tı layıka n tekrlmatl falka rinin ayarında değildi. Anadolu mü- re gitmesinin muvafık olamıyacağı- İngiliz gemilerine kartı kolay bir• 
• clerin <le netkeei "iü~man lehine ederken üetünde durduğunuz te• giliı: f11011unun lıulunınadığıor \'8 ile kaldırılıp oradB ,·edlal rahmeti fettlşllğl meselesi buna bir misal- nı söyllyen Bursa mll!tUsUne kızmış, zafer kazanmak nİyetile ortaya 
lccefü cııti. Glrldin bombardıman edilmesi lçiıı 

1 
ilahiye kıhna<-aktır. Rahmetullah! a- dir: Bir aralık Anadoluda çıkan ha- bir gece adamlarına emir vererek atılmıftu. 

Bundan sonra, srra bize "eli- penin size binlerce vatan ölülenle '"" b 1 · i lb 1 il' · .. ,-a,ziyetin müsait ol<luğunu haber lcyh rahınctl , asıo ... ,.. zı karga.şalı""'o.rm se ep erın araı,- m\lftUnUn hayvanlarının bulundu~ Ha uki ng ız gemilen, harı?. 
~ordu. İsmet Paşa, 31 matt cünü dolu bir meydanı şeref ıeyrettir- ,·ennlşlerıllr. Cuusıann yanlış Ahmot Vefik pua. 123::; (lS19) yıl tırmak ve halkın dertlerini ve şikiı· ahır kapısını taşlarla ördUrmllş ve hilesi diye Okyanuu. açıldı~ 
tnuka'bil taarruza ~eç.ti ve dil&n. a. di<n kadar milleti..M .. ve kendi-:.. t Aml ..., k '1 V flk P t '-'l!-- Akd · d··~ 0 

... ....... ...... maldmatına inanan talyan • larına doğru doğdu. Çok geniş ve e- yetlerinl dinleme •zere e aşa hayvanları lçerde mahsur bırak ır- aonra gı~ cnıze 0-·--.--1 111 ınağlup ederek 3II1 Nisan ~e- için §afaaİ itila ile dolu bir uflru ralllğl filoyu denlu çıkarmış, fa· se.slı bir tahsilden eonra devlet hlz· yı mUfettiş tayin edıyorlar. Bir mlld mış. \ pU$UYa yathklan çin ltalyan do. 
teai ricate medbur etti. Bu euret- J · 
1 lb' f istikbal.e de nazır ve hakim oldu· kat Glridl bombardımana. ıtlder- metınc g""tl. mUdcn·islilt, sefirlik, det sonra teftişe (;'ittiği yerlerden Blr derıı. :Mudanya kaymakamır.a, nanmasını gafil avlamı§ ar, uç 
e, tarih in'kılabımızın ır say naı ~,.. f t k · b .ı...-··'·· 
ikinc.i İnönü zaferilc imla edildi. gunu söylemek isterim.» 1 ken, lngillz filosunun ha,·adan \'e valilik, nazırlık glbl mUhim mevklE.kondi aleyhinde o kadar erya \'e Buraayla Mooanya arasmda kısa. bir kruvazör, i i torpıto a~unu~, 

Efendiler, düşman çekilirken Büyük Millet Meclisi Reisi denizden bombardımanına tutul- lcrde bulunduğu gibi, birincisi iki şikO.yetler yükseliyor ki, hUkQmet mesafeye ağaç diktirme& için t>mlr _siki -'~arp g~_!,~ zedel~ 
11ar - • • - 1 ,.',l'ı\\\t 'ç.Jnr' A'ilL™'Ji.HHWtıe Jj'f]j en ldı~Gk bir ecnenl (.,. r ve 'ler-1 mea·:"ın· ~n~ ':.A\ıniiı\Vi'W.Yor.:\8~ ~ı~tır: J Yunkers m eıınacıl% IKe 

ı 'il bir taarruz: haztt"lamak için .u:ıınn::-P:::.a~~ ::::"'ık~ 1 san meııeleıılne çok ehemmiyet ver- kini, çok tU:J<ür ki, bu kadar. Eğer 1 Hitlerin Yenilmez diye cBUtlln ııtwgl ve sadakaUmizlc sc-, bombardıman tayyaresi gQndUz ha· 
t 11-ı " 21 15 Si.ine ihtiyacı \"ardır. ÜI· tutar '" akl•ta ına ıııfınl mlştlr. Llean s<ıyesindc cıı değerli olsoy.dı .hareketin temeli çürfrk i ninle beraberiz.> rekatı esnasında dUşürUJmU,tUr. 
t,. a1.oına. kııdar \'aracak bir tehdit olur. l'ağlı "' yat••z olun 

1 
eseri (Lcl\çel Osmanl) adlı lügat ki- olur, halkı sürüklemez, fedakar· bir ıöhreti vardı. Yugos• Kardeı:lerln: Tomllılav ,e 29 ~nartta sabahleyin den.zden 

"()ltbe'tlencblllr. Falmt bunların blr tl\p \O \llZOları urdır. tabıdır. Feneıonun Telhal< adlı ese- Irklara sevketmezdi. lavların son hareketi, bu Andrea 1000 kadar İtalyan bnhrıyellsl kur-

~ın~nOllglneuçymoedr.en yapılamıyacağı "':••••••••··~·~"~ rini sade ve ttemtzRblr llıırtanuı·a Tüd'rkf·, Almanlar, nltı mily]onlulkuk· IYu,- l c;o"'hreti boımuc;tur. ALMANLAR ALEYHtNE ttarıllmıştirkl. İtalyaln l baht rhllylsellyll~lrrınr•' 
. .___ ... -- çcye çevirmiş lr. ıı eııe ç e a nanistanın knk altım· yon ta. 'S z . NÜMAYİŞLER DEVAM op ama a mcşgu o an a ~ 

w u ·· t ı Atina istiprclerinin Hedefı la ı t 

ıiilılliİİılmm•lll••••••• basılmıştır. Tilrk Ata soz ını op ıı- yanlara vcrd~klcri dersten ihiçbir Londra, 31 (A.A) _ Reuterln EDiYOR Alman bombardnnan yyarc crı a. 
-,. yıp neşretmiştir. Mulyeı'in ply~lcrl- I şey öğrenemediler. Yugoslav ha- diplomatik muhabiri yazıyor: Berlin 31 (A.A.) _ Ofi Fran- arnız etmcııelerdı daha 200, 300 ki 

P O K E R 
1 

nl bllyUk bir ma.htlrctlc TUrkçe adııp rekctine c:lnsiliz entrikası» yaf- lngllız Hariciye Nazırı lle Gene- sız ajansı bildiriyor: •inin kurtarı\ması mUmkUn olacak· 
• te etml)\I '\'C tiyatromuzun ileri git· taııını yapıştııımakla dlinyayı de- ı·aı Dlll'ln Atinayı son ziyaretlerin- Alman radyosunun biklirdiğine tı. Akdeniz fil<r.ıu kumandam, ltnl· 

mest için c;aıı.,mıştır. Tellf ve tcrc.ll· ğil, kendilerini acı surette aidatı· den sonra bu kadar el'kcn oraya dön göre, dün Yugoelavy•ıda yeniden yan deniz genellrnrnvıyı rcısl'le ı. 
T raş bıçaklarile T raş ll\O C5el'ltırinden bir kı11nıı buılma· yorlar. melcri Balkanlardaki eon Mdlııele· Alman aleyh'tarı nümay.i,,.VCr ya- lalyan bahrıycllleruıın yerini bıl· 

nııı,ı. belki de şimdiye kadar kaybol· Mevcut hal ve şartları olduğu rin hır netıceııldır. Atlnadaki istifa· pılmıştır. Drava nehri üzerindeki dlrnıiş ve hastahane gem inin gön· 
olmak bir zevktir. muştur. I{endisinl ilk 'l'tlrk1:Ulerln· nibi görmiycrek ve hesaba katmı- relerin heden. harbin Balkanlara ya- MaıQ,urg'da Sırp nümayişçileri derllmcsini tavsıyc etmlstır. Bu teb-

den biri saymak caizdir. Şu kUçUk o k 1 h ı· k. '- 1 yılmasına mani olmaktır. yollardan cgeçenleri kendilerine llgata. cevap alınmıı1l•r Denizden 

N 8a.,, Di,, Meale, Grip, Bomatizm& 
1'"rıl11. Kınklık we Bütilo Ağrılarıoııı Derhal Keser 
c:•bındı R•ındc 3 ktte ıhnabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. 

t1E.R YERDE PULLU KUTUL.ARI ISRARLA iSTEYiNiZ 

1 t ... f'k Pn .. anın bir vara yapı an er p an a ım 11.a. ı'I k . db . l d lo 1 l d Pol:ı. krmazö-yozımızlıı A 1me ~ e 1 ., " • I Alınanların YugosJa.vyadakl yeni tıha etmıye i ar etmış er ır. P anan ar nrasın :ı 

k it. •atlarla örnek savılabllccek mn1a mahkumdur. Almanlar, A - 1 S ı. l _._ı N . t'd "k' Al rUnUn knptanı Dc""'I ı dr bulunmak· 
1 

ço ı> " . ., I ıd'" I . d rejime karşı taYır Ye hnrekeUer, şu ıııoıs anua ovıça a ı ı • -ı · 
hayatı ve !ikı1 alfıka ve fııallyrtıerl man ar, uny~ arı yerınk en. otkl:İ iki nevi propaganda ile kendini bel- hıan yaralanmı~tır. tadır. Kru\'azörler filo ırı.n kUffillll· 

nd trcırıı bir fikir ıddlaeın- tan ıtemiz, asıl ve co, ·un ıst lTALYANLARIN HAREKE11 danı Cantonl kovıplır hakki a c . b d ı · 1i etmiştir: " 
da değilir.. 'Maksadımız. sadece ölll- d~ygular~nı hı.çe t>ayıma~~d e ~- Birincisi Sırplarla Hırvotlar arası- TACİL EDİLDİ ı !!!!!!!~11!!!!!!!!""""'!"9"!"~19'!!!'~-----!"!! 
mUnUn <'!linci yıl dönUmU mUnas<'· nı p:l agır bır l!Urette o: eyce • nı bozmaktır ki, bu teşebbUsllel'l SU· ~elgrad. 31 (A.P;-.) - Ste- 1 na yıolu ile Almany.ıya dönmek 
betile l)u buvUk TUrl•U anmaktan I· i lerdır. ah ,.. d fa ı Alman c•ma"·'tı Y 1 b ı B 1 d ,, ya. dUşmlye m kum ur. n : rık • '- b ... 'ı ugos av- üzere, hususi ir vapura e gra • 
barcttlr. Ahmet Emin y ALMAN lkinclsl, Alman lebaaııına mezalim yayı tc etmıy~ aş amıılardır. <lan hareket etmiı:ıtır. 

- - - yapıldığı hakkında radyo ile ne.trl- Almanları hlmıl olan bir nehir ltalyan clçilığinin ar"ivlcri. bu 
8. M. MtCIİSİ Toplandı 

1 
• yat ya.pma.ktır ki, bu uauıu SUdel vapuru, Tuna yolu ile Belgrad- aalbıı.h kamyonlarla ta!Pnmıştır. 

l'noı·ı·ız Ku' vvet erı meselesinde de tecrllbe etmişti. Sır- daı:ı ayrı\mJ§tır. d. kı' vcva ijt". gün sonra gerek 
Ank .. ra. aı (A.A.) - B. M. l\t. 1 A it 1 ,_ h k . y ı 

... ., bistandaki gUrultUlerden .ş k .. yet e- . ~ }:an111rın are ctı tM:il edil. Bcloradda '"'erek bi.tün Yugoa av-
~ bl . ...ıın Refet Canıteıln başkanlığın· 1 ti ı t t o ., 1 1 

'O... (Baı:ı l nclde) - derken Hırvatıııtan vazlye n n a- nıış lr, .. ada ,,·alnız Alman ve ıalyan c • 
1 arak ruznamedo bulunan tm L NLA f " " . J1. - 1-da top an , navutıukl.!ı. bUtUn İtalyan taarruzla- mamile eaktn olduğunda ısrar e e- A MA RA TFM NA T: çılik ve konsolosluklarının erı.CK 
1 rdan 19U yılı muvazene. u- b'·tu DEGlşlKLIK D t t '-kanun a . . rını pUskilrttUJer ''e tı n CCflhedc teri çok mCı.nalıdıı-.> ' AH L mcmurlarilc bir kaç ı;azctecı Ka-

mumlye kanununa. dahıl bazı d~l'C· bir kanş toprak bile kaşbctmedller. SEBEPLERDENDiR ~acaktır. 
ler b~tçc~~~~1;;u~:~!~ te~l~~:ka~~ Şimdilik \'C oldulq~a uzun bir zııman Amerikanın Lonclra, 31 (A.A.) - B. B. ROMANYA YUG05LAVY1 A· 
raııın a . ~it. kanun J!ıylhaaını ka· için Yugoslavya üzerinden gelecek C: y ugoslavyadan gelen haberle. YA PETROL GÖNDERM YOR 
yapıtma.ııına -r m Piyango idaresinin bir taan-uzdan masundurlar. Selıi.· Yunanı·stana t~ ~~rc·~ütün me:""lelkcttc ıti1'\ın Bü'krc:. 31 (AA.) - D. N. 
bul etmış ve ı. l eJt billnço hal<km· nik cephesine gelince nılltteflkleri- hü'ku!:11 _surrn~kt~ır. • B: Romanya. dimden:beri Yugos. 

~---~~~~~~~~~~ 
190 mali yılı: ha&ebat EncUmenl ' mlz, İngiliz takviye kıtaıannın )'a· d p • • Hukumet dcm&liilnin. dahili lavyaya petrol ihracını durdur· 
dakl Divanı u ' kındıı. olduğunu ve ihtiyaç hlsaedll- Yar ım ro1esı ee:'beplerdcn ileri .gcldiöi hak4tın- "'' 

t kunmuştur. 1 b 1 J d l . ·• murur. 
mazba ası o k toplantısını car- dlği takdirde yardıma ııızır u un- a _Aman .scfıri .Von Hecren'e Dr MAÇEK KABiNEYE 

li geJccc Va,.lngton, 31 (A A.) ·- B. B. C.: lm 
•••••••• )1cc s, t du~·nu biliyorlar. -r K 1 te. m. ınat ven ~ir. Sefir, dün ha. H. ENOZ GİRMEMİŞ ~ ....ı; U yapacak ır. t>" Tü k. il BU Rooscvclt, Potonac yatile, aro tn 

~nmba. b"n «Yunanlıların. r ıye e • rlk t~ıcıye r.nazırı ile yeniden ağrii.a- ~. 31 (A.A.) - D. N. 

1 * .. nl d adasında seyahat ediyor. Amc a- • • -.-
Yedi kule 

Fabrikası T. A. Şirketi Y n ')ük Britanyava gu'e \ar ır. 
Ankara, 31 (Tel~~n:~~mı ~op~ i-;asıl ki, 'l'Urklıırin de onlara '\C nın, yunıınistana yardım ptojesl im- Alman elçei, ıbir kaç GÜn evvel B: Dr. ~lçck'.i~. hhü~~mdetc bgir· 

saat 15 tc Parti Gı p hiı.lcro gil\cnl nrılır.» zalrı.nmıştır. Zagrebi ziyaret ettiği zaman Hır- mcği k~bu ettıgı a"'...-~~- a azı 
Fabrıl.a Teslimi fpl;k Satış Fiyatları: l lantısını yapacaktır. e vat liderleri~. Hırvatirtana eye- yaban.et rad~oların verd1g1 haber. 

Vntrr No. 12 Paketi 577,5 kurut ~ ni Avrupa nizamı> - nda imtiyazlı bakü..late uymu>.'.'o;. Bu husu ta'kı 
» ,, 20 )) ss2,s " , S o· M E R B A N K ı bir mevti ~rnınesl teklifinde bu_ .mfu:a!ke~clcr. hala devam eyle-
» » 24 » 732,5 » lunmu,tur. Hırvatlar bu tektifi c:ı.dktcchr. 

~~••ııİTİİirile-•»lllİİ2ollılii2mil,,_lll1siiıii21ıiıi,sİllll•,.-...--.. lii MA LAR PAZARLARI kaz~~~~~~~RLA tHR~~~~~tı~.:~GH. 
YERL•ı L HIRVATLARIN ARASINA Bclgrad. 31 (A.A.) - Ofı: 

~======•iiiiı NIF AK SOKMIY A Yabancı memleketlerde dola~~m 11 1 M •• d.. ı ·· .., '" d ÇALIŞIYORLAR §ayialara rağmen. ™iy·t aımfları 
1 Mu"esseses"ı U. ur ugun en : p l ' . .J• L' kütlehalindeaskereça(:.'Tıl~de-

~!!!!!!!!!!!!U 'ı,.. 
0 ıtika :aazetcsı. <ıÜn ıuu ma· v·ıd· y 1 . . 1 barıle bir •- • . , i.ütün Ynaoslav gıı · ır. d a nız .• P. r_ensı,phı .• .ıavctler . E v1· B F b "kalannda mevcut uuıunan parça -· • ıu zilli Basma Fabrikasiyle Kayserı ve reg ı ez a rı • • halkının tesanüdünü ıtebariiz ettir. ta un cv'Tesı ıçın P 1 

lrı t - Na . f l k fUlİyle azami 250 Hrahk partiler halinde Falt- tni~ ve ycniihük6metin, ıbüt\in Yu. yapılmaktadır. 
ıııtcrc Akdeniz filo u baı;,kumanclanı Amiral Cunnlnghanı'ın 1 her tüccar ve esnafa ayda brr de. oma l v·ı~ ti afı ~ Lucf ----o---

)l be:ı: er - - - zalarımız tarafından apğıda yazı 1 ıuaye er esn • gosla.v.yada ımilletin n utsuz 
arı1tk bir mu,·affakı)·etlni daha U~rennıı., huıunuyorur.. rikalarımızın bulunduıu mahallerdekı maga itimadına mazhar olduğunu yaz. 

Getenıerdc slnemalarıımzdıın birinde bir harı• filmi cyrctııılştıııı verilmek ÜMU"e aatııa arzedilmit bulunmaktadır. ·- Erzincan, Tokat; Sıvaa, mışhr. 
lıu flln1, Akdeniz lnılllı rtıoliunun Alınan pike ta~"l arelerilc na A taly• Kırtehir Amasya Çorum, Ankara, Çankın, Nıgde, . ALMAN VE iT AL y AN DİPLO. 

lıaıc Konya, n ' . ' r . .'.1 M Ağrı, Snrd, Bitlis, Van, Hakkirı. 
ilet bir ınuhurebcıılnl gôı.tcriyorıJu. 81r Alınan tıı~~nrcslııi ıliı· Yozgat, Urfa, Mardan, Tu~ce ı, Bm.~o' U§, aflarının bulunduklan mahalli Ticaret Odalann· MATLARININ AİLELERİ DE 

'lir11turr 'C paraıtUtlc denl7.o inen ııııotu dıı kurtıırdllıır. 2 _ .Yukanda yazılı vıllye.ller luccar ve esn . ikala la üracaat· BEGRADI TERKEDİYORLAR 
''t" hu fllınde muııuam hlr ııarp gemlılnin ikunıanda kiııırUııUn· dan (Ticaret Odası bulunmayan mahallerde Beledıyelerden) alacaldan va r m Belgn.'d, 31 (A.A.) - Bel-
<le J\ grad' d&ki Alıman kolonWi v• A·l-
"ra, llllrau ,ordliın. Aınlraı beyaz: Unlfoımasllc \'O otoriter balllc ları laZ1mdır. • M 5 zaJamnıza müracaatlan illn olunur. man elçiliii ve konaolosluiu me-
let a u 1e ~akışıyordu ki, hatnu)a lıtıdodı olanların her :&aman Alakadarlann mezkur mahallerdekı aa• murlarının ailderi. bu şabah, Tu-

lldi•hıe nıUracaattaD :&e\k 4uyao"1arıua lıl~ şU11he ctml)orunı 

B. Matsuoka 
Romaya Vardı 
Rom•. 31 (ıA.A.) - B. Mat· 

aıroka. e:u~t t~ da Roma.ya ael-\ 
ml§ ve ietaeyonda Kont Cıano ta9 
rafından ka.r~ılaıtmı~tır. 
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'· m~ olacak Çabuk öğrenirim. • K . .ı d h b ı d tahmm edılırse bu yüzden hıç far- 1 çllmesl <lo"-u olmaz mı? Gizli bir ajan acele Şama giderek • ." • b . Lutfi ıroarm a azır u.un u- 6 ' caret Odaeında yapılacaktır. Top-
vut Nıyui» un muhabirine oa!cltj 
ran bir İp muhabirden derb• 
öziiT diledi ve bu hareket baıı• 
refakat eden cTele-sine-foto•'. 
muz tarafından renkli ve .oeflı 
olarak hemen filme alındı. 

U.vrenoe Londradan getirdiği ta- . L~vren.~n ~rldulgu u•u~ f •jıt- ğu beledi.ye daimi encümeni bu lantının biri adi difıeri fevkalade 
Junatı veıcli. l..Avrens derhal Ef· Ktı~·b·ıır -~un 'k:gabn dı. tmg~ti~Ju:.' ilci kulenin tamirini ıo bin liraya MekleplilJrİn 19 Mayıs Edebiya Fakültesi olmak iizeıe biı kaç saat •Üreceği 

· h'ik" k · I a; ı şcnrlne ı ı u ı.I 1 · söyleniyor. Toplantının hararetlı 
!!'•.•'":lanı~ . u urnh e~ı_meı ezı Lo.•n Muhafızlar iki budisti civarda köy bir .müteahhide ihale etımiştir. Ta. Bavramı H· .. zırl k"arı Dekanının Konf .~ra.ısı Kahil şı::orınc arcs.et eUı. av· . . k d 7 c olacağı ve yeni idare heyeti aeçi-

·'- h. . ı. d lüleıe (ecndbılere karoı mu a - mirat derhal ba,lıy.acak.tır. !eceg"ı· .b"ı\dirilm·'-tediı. 
•ens, ,,., J<tY ~ ve em!rı ><an ırma ih dl d b h ed k = .. b c 1 ı deıı c • an ' a • er en ya- I Lıse, orta okul ve •anat n\ektepl•- Malıepede çok mühim bir kon. 
en ıı&tıttır: ızce meçnu o an ve , rd B .k b d' u b. Hastane er için 40 Bin Lira 
ken<!ısiııe m.mus usulıeri vardır. kalamı~.a ı. yu ~ı'. u ı~ '."'d ~ rl beden terbiyesi ögretmenleri dün ferana veıilmi~tir. Edebiyat Fa- Şehir Parkları kin 5000 
Kabil ,ehrine muvaoa,atından al- ıioi, Siy~dda'_ "arwı.Coht şeKrın ."' Temin Edildi maarif mUdUrlüğünde toplanarak l9 külteai dekanı HAmit Ma\tepeye .. 

Ufak menniler ya~uru k~· 
ıildikten yarını saat sonra büytilı 
mermiler yaimıya batladL BUJi' 
lar - timdi öğrendijime ııöre 
onar bin tonluk cep merınilet· 
imiJ. On dakikada bir ııelen b• 
mermiler havada dönüp dolat~· 

K 1 A il h Buda mabe ır><ıe ao ung un mayii idman fenUklerl, dlsiplln, ku- giderek KCltürev' ııençleri ve köy Liralık Çkek 
tı ay sonra ra manu ıt ı avu.. 1 k · T k d' L" l tanbu! belediyem, h .. tahane- " 
cu ıçine ~ldı. Efganiatan lua\ının klavuz". ? .and eşık~ be ı ı. av- man<la ve idare heyetlerini seçmifler halkının toplandığı ımahfelde mil· Mevsim dolayıaile İ•lanbul beledi-
( Askeri ve fenni mü,aviri) oldu. ren•. ·10ını e sı ı .~~ oorg~ !erin iaşe, en:ak ve ilaç ihtiyaçla- ve prava kuvvetlerınl de t.esbit et- il biriilc ve düt>ya hadiaeleri hak- Y""i fehirdekl umumi bahçeler için 

Li.vrens Kabile geldikten oon- ç<iktı. fakat hır §•Y ogrenemed.ı. rını lku~ı!tyabilmek içıin 40 bin mlşlerdlr. kında konferanoını vermiftir Din. 5000 liralık çiçek ve fidan almıya 
R 1 ld H . tk . d ·ı Amanullahın muhofızlarından bır liıalık bir tahaiaat lazım geklig"in. 21 NlııanAa. k•• ortalar, 25 nıaan- 1 · ·ı h ·b· k h 1 ti bUlü yor ve bot bir aaba bulunca b~ 

ra us arın yı ızı.. ın uş ag a. b'k r-d"l "4 ~ eyıcı er atr ın pe eyecan a karar vermiştir. Bu sure e n 
rı ıizennde eönmeye yÜz tuttu. suıbay, Kabilde .ço~ ıat ı 1 (~n den kırk bin liralık münakale ya- da erkek ortalar, 29 nilanda da kı:ı: ıtöylenen kıymetli sözlerini alkış- bahçeler te.nzim olunacaktır. aerçe nazaketile oraya yeri~" 

yordu. Bu yerlqmeden aonr"' 
merminin kapaklan açılıyorı •Amanullah Rus1"ra da, lngilizle- ~ulü tabbık etlı; bu uau e • pe.caktır. llacler ;ıo nisanda erkek liseler saat !arla kar~ılamı.şlardır. Reia vekili =:==============:= 

re de nü.,,ü kabul göoteriyoıdu; kuz kuyruklu kedı) de~ler. . Boğazın imarı on ~le prova ye.pacakla.r<ltr. Muhittin, Belediye rei•i Kahra-
binlerce müsellih diifman rıııı~; 
t.azam bir ıekilde çıkarak ba~ 
lnııi!izleri teslim alıyor, bot k · 

fokat Lavreıwi dinlemeden bir ;.. Tek ile ukıı<la§ı eHerınden .. bı- 14 mayıata ıuzıar, 16 aın<la erkek-
. ld ] 5o t la b 1 b 1 d · · B x. ·• ma.n, Kızılay cemiyeti reisi Naci ya.prnıyordu. Para kuvvelile, Ka. rer demLre ası ı ar. nra vucu tan u e e lö'Nl o~azın ıu... ter ikinci provalarını yapac&klardır. TAKV M 

bil Horan Ken.dehar . ehirlerİn· !arının belıden yukar151 çırçıplak zelle~tirilmesi için planlarını ha- Liselerin prov8'1ı Fener stadında., or- konfera~n oonra hatibi IOfYI 1 NiSAN on 
SALI mıı ıebirleri iıııal ediyordu. d.' ~çtırdıi•ı lngiliz ban:kalarile işi soyulaıak kamçılarla döğülmeğe zırlaırnıı:ktadır. Bu planlar dedıal taııı.rın aa şeref atadmı!a olacaktır. etmi~leıdir. 

ıu,.ayca halletti. Kralı elde ettik- b ... landı. Bll çeyrek .aat eonıa Belediye mediaine veri!eeelctir ve 
ten ooma, Ru.!an Efııaniatandan etl~rinden kan1ar fışkırınca Efgan bu arada V&nilc.öyl<o, Beykozda 
uzakl~ftıımak kolaydı. Bu iş le 1ı subay sorgulara cevap vermek Abnham Paıa korucuna bıı i•li
birkaç aydan fazla .Urmedi. Bul- ıartile 'k.endileıim rahıll bıraktı. nat duvarı yapılmasına karu ve-

Pasif Korunma Pazardan 

Başka Günlerde Yapılacak 
Kual!U'daici puif korunma tec
rübelerinin p.azar günlerinden 
tnaada haftanın d ijier gilnleıinde 
de ya.pılmuına karar verilmiştir. 
Bütün kazalardaki denemeler N<
ea.nın on betine ika.dar bitirilecek, 
bundan sonta aktif ve pasif ol
mak üzere umu.mi bir tecrüb~ ya .. 
pıJae&ktır. 

Çivilerin T evı:iine Bugün 

Ba§lanıyor 

AY: 1 - G()N: 91 - Ka>ım: 145 
RUMi: 18117 - MAaT: 19 
JUCRt: 1360 - Rebllllevvel: 4 

Bu harekat, bir ııünde tama"'' 
landı. .ıı 

Bu telıırafımı verdijim aıra 
Londtanın meıhur cBiıı ı..rı• ' 
ıaat yirmi darclü vurmıya b~ 
!adı. Şehirde normal bayat, ~.,', 
lamak ilzeredir: Zira 2 N,....· 
ııirmit bulunuyonız. . al 

duiu sebep 11ayet basitti: Ellerini çözdüler ve i•kemlelere rilmi,tır. 
Efııan Kralı Amanullaha Rus· ol~ırttular. Tek kan ve ter içinde 

!·rın 'bir ıüikasl tertip ettlkleıi ve idı. aıkada ı haygtn ve bıtkın ha
bu suikastın bir Entelicena Servis le gelmişti. içmek için 1biraz su 
ajanı taıafın.dan haber veıildiii istedi. Efganlı 8\t~ay: 
ıeklinde bir yalan uyduıdu. Ve _. - Sa?a au de&:'] ,aup veıe~e
Rusya elçiliğinde yapılan bir ara, gız, dedı, ama soylemek şartıle. 
tırmada ktal oatavmın bir planı Eğer söylersen en' de arkacllltJ· 
'bulundu. Bunlar Uvrenain mari- nı da eeı'beaı bırakacağız; y&ksa 
fet le harnlanmııtı. Can korku u- ikinizi de avluda kur~una dızdi
na düşen ktal Amanullah, dootla- ririm. 
r; oian Ruslara darıldı ve onları LAvrens söze karı~ı: 
Efganistandan çıkardı. Fa'kat bu - Haydi, cevap vermek iste-
malarda <lilenci 'bir Buda rahibi, mivor mllOUn) 
Herat şehrinden bitkaç kilometre Tek ıon kuvvetini loolıyaıak 
ı.:zak.ta bulunan bir mana.lira aı- Efganlı u·baya cevap verdi: 
··ınJı. Bu ımanootır küçüktü; fa- (Arkosı var) 

dutu &"lbl bana bir kısmı ballıda. 
berabtt kendi ı do ınarur. 

Veril edeblya~ blrd6Dblre tl· 
yatro yap&maz. Fakat ba&ır patı-on 
ltıf"rlne elblıo.e blt;lp diken teni .-ı- · 
hl ııazır bir y-...ı plyeıı üurln· 
d~ J}i çatışmak suretlle tyt blr ..... 
daptaayon meydana. ıetlrme1ı dal· 
ma ınumkUndü:r. O zaman kendisi· 
~ın yapacağı ı, orijinal plyeolekl 
\-abanrı tip ve va.katarın muadUle· 
~int kendi rouhlttode ar•yıp bul
mak ve el-'Velklltırl bunlarla detı,.. 
tırme.kttn ibaret kalır. Bu takdir
de taJıne yerli hlr ha)·atm teceul~ 

1,.rne dolar: tercümeler df'ı oyruyan 
aktör ıı:lhl dlnllyen seyir<'! !~in de 
Direr anla1Jııln1aı.: kukladan ibaret 
imlan kontlar, konteıder, ~valye ... 
ler vesaire kaf1ımızda. kendimiz· 
drn insanların ııcaklıtlle tabiı ha ... 
yattarmı Y8'am&P ba'llarlar. 

Muharrir ,.e alddr Jlbl tiyatro 
""l ırclııtnın de batk• tılrlu yettıı· 
meslııe •e normal yoluııa. sırerek 

ilf'rlemfllllne lmkAn yoktur. 
Bu bllhü5'a. aktör itin mühlnı

dir. Dikkat edU.in. Bizim Felılm 
merhwn tipinde hakiki aktôrlerl
ıniı;: Ahınet Vefik Pa.,a mektebin
ılen yetlfml~tır. Mmak tereUmel<>
rlnden gelenler •ah.nede 'l'ürke ve 
hatta insana hiç benzememiş man· 
kenlerdlr. Tiyatroyu da, edebiyatı 

da iyi anlıyan Ahmet Veflk. Paşa, 

bıt u!u1 ile bir sert l\folyer tercü
rr•I meydana gettrmlıt ve adam.

tliı%llktan tiyatrO)"'U da ktndla.1 kur

mak vaziyet.inde kalarak aktörle· 
tine ifade edecekleri karakterlerl 
blz.ı.at kavratmai& ~al•'Jmı~hr. Ylr 
nıl be, M>ne en·el btaobul Darül· 
heda;ylini kurmap ael•n biiyUk ti
)• tro ada.nu Antolne•ntn de ayni 
t• 1 bdeden ı,e ba'la.mLf oldoj'unu 
t· utmanıak li\zımdır. Çünkü akd 
lı;ln oldutu Slbl bu neviden ince 
hlr teknik ve liı&nat ı,ı için de ta· 
kip edllecel< iki yol yoktur. 

• REŞAT NURİ 

Belediye Kooperatifi Bir 

Terzilik Şubesi Açıyor 
BeJ.,diye kooperatifi ortaklar 

için Sultanha.ma.mında bir len:il!k 
tubesi açmıya ka.rat venni,tir. 
Burada ortaklara. beş tabitte el
bise yaptırılacaktır. 

- Kaptan searl dlın buraya geldi yt. ..•• 
Frlthe kasabada demı,ıer ki: cDal&"'O koy· 
da. madamm kotrasınr buJmu~•· Öyle n:li !' 

Dofru mu! 
- Belki ... Fakat bunu efendi eve döndülU 

zaman kendisine sorsanız. daha tyı otur. 
- Neden bu k.ft,dar e.rken sokağa çıktı! 
- Bu ona alt bir 'l"Y•· 
Hfi.13 )""fiıfune bakmakta de"'am ediyordu: 
- Frith kotranın kama1'"&8mda bir c.eıı;et 

bulduklanru söyledL Bu naoıl mümkün o
lur ! ~llıds de Vinter dalma denize yalnız 
çıkardı,. 

- Bunları bana sormanız m8.nl8IZ, Misis 
Danven, ben ae ılzden faıla bir .. )' bUml-
yoruın ki ... 

- Doğru ••• Dofru. .• 
Bu s&ılerl aöylorken hAlf. yliziune bokı

yordu. Ben ('IQeklıtırle dohı vazoyu pen{!ere

nln önUne koydum: 
Bir an bekletil benim bir şey •iSylemedl~i

mi gôrUnce: 
_ Gidip yemek ~in söyllyeylnı. 
Diyerek odadan cıkb. Artık ondan kork

muyordum. O d& Rebeka gibi ü-ıerlmdeki 
nüfuzun11 ka.ybetn1i,t1. Artik yapac-ağı 'eı 

böyllyeceil 't."yler bana dokunamazdı. Bana 
dtı....,maıı olduğunu biliyordum. t~akat buna 
IU.kayıt kalabiliyordum. Fakat kamaradaki 
ce5et hakkında doiTUJ'tl ısırentrM l\-lakıhne 
df' du.,man oJacaktL 

Bir koltul& oturdwn. Elimdeki malıuı 

Son hafta içinde ithal edilmit 
olan bü,yük bir parti çivilerfo ilk 
kı~ım olarak OT' lki vagonunun 
tevziine karar verilmiştir. Ticaret 
Vekaleti çivilerden hanııi finnala
ra tevzi edilmesi li.zımıeleceiini 
gösteren bir tevzi listesini taaıclik 
etmiştir. T evziata .bugün ba~lana
caktır. 

VAKl'.r 

Gtl'NEŞ: 

öOLE: 
1KtNDİ; 

AKŞAM: 

YATSI: 
lMSAK: 

ZAVALl 

6,42 
13,18 
16,53 
19,85 
20.08 

4,39 

ÜZÜNTÜ 
-67- Çeviren: Rezzan A. E. Yalm•~ Yuan: Dafne du Maurier 

~----------------------------_, nıasıuun tıı;erlne bıraktun. Artık cannn çi
çekleri dUzeıtmek istemiyordu. MakAhn ne 
yapıyordu acaba! Gazete muhbh1 ne diye 
telefon etmişti at'&ba ! Midemi kemiren •i
n tekrar b,.. l'ÖOterdi. Pencereden be.klun. 

Hava ('Ok sıcaktı.. Fırtına nerede ise ko· 
paeaktı. Biraz balkona çıktun. !tut on bir 
buOtıi<!a Frlth gelip haber verdi: Mak•lm 
beni telefona çağırıyomıwı. 

Telefonu tutan ellerim titri)'ordu: 
_ Sen mi.sin '1' Ben l\takılm .. Sana. ırrank 

ın yazlhanet-lnden tmfon edlyornm. 

- Peki ..• 
Bir an su"tu ~nra 4e,·amla.: 
- Frank ile Albay Julyan'ı ~t bird~ 

yemeğe getlroce~lnt. dedi. 
- Pel<I ••• 
Daha bir şeyler &Oylern•tnl l'ttiyo.rdurn, 

bekllyordwn. Nihayet ~u haberi verd1. 
- Kotrayı ~ıkardılar. Şlmdl oradan dö11ı

di.i.k. 

- iyi ... 
- Kaptan Sea.rl ,4.Jbt.y lul:f&ll 

ötekiler de orada 14ller. 

Acaba Frank t.eltfonun ya.n.nıda mıydı! 

"'lak6hn neden bu kadar •otuk konu.,uyor
du t 

- saat birde yemeie l"'leceğlz. 
Dedi ve kapattı. Hi9 bir '1"1 ııily1eınanı,. 

iL Onları bOmlyordum. Frlth Yemekte dört 
klff olacağmım aöyledlkten •onra tekrar 
balkona gıktmı-

Blr aaat bitmek tükenm•k bi1mlyor bir 
türlU l'O(lltl:fordıı. Arkama b~ka bir esvap 
&iymek üzere odama çıktmı. A'}Qi'•Y& in
dim. Bekledim vakit geçmiyordu. 'llı•Y•t 
bire 00, kala bir araba. sesi duydum. Son .. 
ra merdiven ba.şından .teıler ıetdl. Aynanın 
kar~ıoında 031:larımı dUıelttbn. ~nıım •ap 
aarı idi. 

Yanaklarına biraz reni< ıeı.ın dl ye ytt. 
tümü aju.,turdum. Tam o aralık odaya 1\lak 
~im. Frank ,.e Albay July&n glrdfier. Bu ... 
danu baloda görmü .. ,tüm fakat bana bugün 
ba.'ka tUrtu süründü, aanltl daha küçlllmU., 
zayıflamış gibi kil. Bir doktor &ibl atır ve 
y&V8ıl} blr se&le konuı,1Q'Ordu: 

- Naaılmıızt Dedi. 

EU.'\J 

11,08 
~.44 

9,19 
12.00 
1.33 
9,24 

Ajanaın notu: Yukandakı t IJ. 
aralın baıında ııörülen N. ,ıl• 
cNıan Balığı• nın ilk harfi 
dir. 

K0RKAD1 

Mak&!m ııöze ıca.,,tı: 
- F'rlth'e aliyle de blıe biraz Porto .., 

rabı retırııln. Ben ellerimi yıkaytp pı...-
ğlm. 

Frank: 
- Ben ae.. Dlyorek arklL!>ından eıkl>• I 
Ben Frlth'I çaftrmadarı rı•ak bir it~ ' ,., 

De odaya rJrdl. Czertnde Port~ 9araM 
bardaklar vardı. 

bit 
Albay Julyan tarabı lı;mlyordu. B•n .. J 

şey yapmış olmak l~n elime bir ""1"""", 
aldım. AJba.y penrt"renın öntınde ,.fi. ~·arıııı' 

da duruyordu. Nazik bir ta..-ırla dNll t;t: • 
- Ne ak•i bir ~•Y oldn, defll mi of~. 

dbn t !!izin kin ,.e koeaıııt için o kaıl•' 
&UlilyoJUD ki... <' 

- Te'!<'klrilr ederim diye eevap verdl!ll ese' 
bir JUdmn ,arap içip barı\afı maaannı 
rlne bıraldun. Elimin tıtrenıtını ırö"".,ııı-
don korkuyordun1. ~ 

- t ı karıı,tıran nokta, kocanızın ot· 
r;ene bulunan cesedi tanıdıtını &6ylentf' 
ma ·ıdtr. 

- Ne dıım•k l•tedltınl• anlamıyorul'I'· il" 
- Bu aab&b buldutumrız eeo•tttn 11" 

rlnlz yok mut "' 
- Bir ceoeı bulunduaunıı ı,ııtıru. pal 

bulmuş... il' 
Adam etrafın& bakındıktau sonra •a 

ya.va' sesle aöıo de"""1 etti: 
- E\·et korkarım ki bu ceset 

(Arkuı var) 

ıof• 
oollJIP 

c 



Elli Sene Evvel 1 

Ahmet Vefik Pş. 

VATAN-------- 6 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberıe'~i_,., 
~ - Bugün Ölmüştü 
Yeru Hakimlerimiz Vazifelerine doçent Şeıketc profeeör L. Üatel (Ba9ı a Unctlde) lnoiliz - Fransız 

Hadisesi 
Hürriyet ve 

Sulhu 
Beraberlik İngilizlerin 

Büyük Zaferi 
. BaşJadılar teşekkür etmektedir. zamanın ";eomes!lc asabiyetin yatış-

_\c)I"" \'ekiıletinm ı.ııon tayin· KONGRE ve KONFERANSLAR masını mUmkUn iularal< meseleyi 
lı-r·nde Ut 

1
-;u.dor icra- hakimliğine . .. .. .. 1 daha mutedil olarak blzım lehimize 

istiyoruz 
1 \•ın f"dilcn Rauf, Beyoğlu Sulh 1 Bey!e~eJ.'I Gençlik ;kulubun~_n hallediyor. Fakat bu hadiseden son· F ransadan Almanya· 
cft~a halcmli-:.·nc tayin edilen Kad. fevkal~d.~ olarak ya~ı~~aşına lu· ra T'aris sefirllğlnden atılıyor. ' • 
ri, dördi.:.ncü sorguya ta)'in edilen 1 zum gorulen .. k?.n.greııı ~ıııanın. al- nı~er hizmeti Başvekilltğl zama· ya Harp Malzemeeı "Böyle Bir Hengamede Başımızda lnönü 

~ibi Bir Şef Bu:unmasına Mes'uduz,, 
İtalyar.lar 

Süleyman dünden itibaren yeni tıncı paz.ar gunu 1f~l:dılecektır. nında olmuştur. Gidiyormuş 
"•ııfelerıne baıı!amı lardır. TOPLANTI TEH · 03 harbi sıralarında Rusların ls· Büyük Millet Meclisi Reis Ve· gibi yeni bir ba.dıreye uğramaı;ın 
l'A. YfN VE TERFiLER: Belediye 'kooperatifi umumı tanbula pek yaklaşmaları lizerlnc j Londra, ~1 (A.A.) - İngilız • kili Şemseddin Güneltan dun ak- diye görülmem•ş bir baeirctle ted- ()ç Kruvazör 

iki Torpito 
....._ he.} eti dün e-aat 17,5 da senelik bir takını fesatçıların ~rşkbırtl ~a~Uel Fransız deniz hildiscsi hakkında tef- pm Kadıköy Halkevinde dör- birler almı{itır. 

Edirne Cumhuriyet müddeiu- toplantısını yapacaktı. Ekseriyet Ta tavlada oldukça mUhım r ~~an slratta. bulunan hUr Frall81Zların .c:r· düncü konferansını vermiş ve al· O ~illi Şef ki, 'bütün gayretle·! 
lliurnı.ııi Aııır Akau llc sulh hakimi olmadığından içü:na on bel} gün l vukua geliyor. Bunu baatıramı)aca· ı ganı La France gazetesi diyor kı. kışlar arasında demiştir ki: .-Bul- re ragmen şayet vatanımız bir 
Kemaleddin Ergin maa§ları altmı'i t h" d"I 11 ... tı"r .ıı-ından korkan Zaptiye Nazırı Tak· ı Amiral Darlan Almanların oyunu· aaristan memleketini yabancı 1 tehlikeye uaranıa müdafaa için ı: f .1 aonruya e ır e ı n " · " 

1 
ti . 

1 
• ıtı'a)a ıblağ suretile ter i ettin· * sim kışlasından bir tabur asker s •. na lllet olmakta, Hitlerle iş bırllğln kuvvetlere teslim ettiği için tehli- j maddi ve manevi bütün kuvvet· 

l'tıi.~lcr~ır. • . . • .. BeJoğlu Jfalke,·lnden: yor. Paşa buna fena halde hlddetle· son haddine vardırmaktadır. Darlan, kc hudutlarımıza dayanmı§tır. 
1 
ıerimizi hazır bulundurmak yo· Kaybct;rer 

* ~ ıcaret Vekaletı t~~ılat m~., İkinci İ~önU zaferinin yıldonUmU nlyor. Sabahleyin erkenden arabası· Berlinın emrine tlbldir. Fakat ıı·r~n- Hükümet. yurdun ist:klalini ko- !unda durmadan ve dinlenmeden ı~ondra. 31 (AA l ı\mırallık durlcrındl'n Ekrem Bedız lzmır 1 

münasebetile ı Nisan 941 ısalı gUnti na binerek hemen isyan Bahasına sız mılleti bu kadar me11um bir gıdı· rumak Hn icap eden t~dbirleri aonauz bir enerji ile geceli gün· dairesinden teblıg cdıı.ııı .tır: ~ııntaka ~·i~aret müdürlüğüne ta. ısaat lS,30 da Evimizin Nurzlya so- gidiyor. Orada birikip bağırıp ça· şl rcd ''e takbih eylemek:edir: vakit ve zamanında, tereddütsüz. düzlü çalı~a'ktadır.» Şarki Akdenızdc cell~·· eden ha· 
Ön edılmııı;tır. kağmda Parti binasındaki temsil sa ğıran bir sürü kalabalığın arasma Da117 Eksp~es gazete:ıı, Vışl h~U· ce ve metanetle almakta de<ram Böyle bir hengamede İnönü reklt hakkında Ba,.Umın..ındanlıklan ~NLER: !onunda merasim yapılacaktır. girerek baston, tokat, yumrukla ilk kfııııetınin lngıltere ile bır kav.ga o,;ı· edeccıktir. Bu hueusta hükumete gibi büyük bir Şef :in baı:ıımı:ulıı 1 başka tnfsllııt s-elml!!tlr. Bıı maiCı· 

ı. ı · h" · f d B tlııklidar Halkcwlnclen· öııUne gelt'!n birkaç ki.tinin katasım kal'lluya çalışmak suretllc Hıtıerın itimat etmek lazımdır. bulunması bizim için çok büyük mat şudur: 1ı .. <' ya ycnı§e ırı eı}ra ın an · · Pa· t· ekt olun ol · · ") k lb' k t · O t f d il · l\eııat El ·) ·· dün Bakır- İkinci 1nönU·za!eri yıldönUnıU mU· adam akıllı pataklıyor. El'!aaen arzusunu yerine ge ırm c ,. · Bizim dikkat ve ıtına ı e ur· ır uvvc tır. nun e ra ın a aar. cBu hareknt csn.ısıı l:ı ı: m en· ı ·mas 
0 

muş ve diğerleri d ğ k tm kted'r aılmaz bir kale ~uurlu bir ordu 11.i:ıvündc aile kabrıstanına gomül. nasebetile 1.4.911 salı gUnU ak,,amı şanın cellldetini bcsllyen nıa 1 mı mera. e e 1 • 
1 

mak i•tediğlmiz sulh, t~limyet mızden hl<-bırı h:ı ar.ı 11 •ı ınıamış, 
ıı-,u 1

. saat 21 de el'imlz salonunda 1h3an de çil yavrusu g1bi dağılıyorlar. Londradan bıldlrlldlğlnc göre, Ş· k"I l'k lh d •. 
1 

b b l"k halindeki toplu!uğumuzu sıklat· \·o hlçblı lnd ınııan zayıalı da kayde· 
ur. bile si ı it d b ı 1'' dan Al ve 0 e 1 su u egı ' era er t • t l M.11" ·· d 1 1 ı * \ akıflar Umum Müdürlüğü Tezer tara!ından bir konferans vıı Makamına döndUğU zaman ga a ın a u unan ı·a~a c: 1 '·e hürri ·et sulhudur. 18tiklalimizi ıra ım. ı ı muca e c zaman a· dılmenııştır. Sadece ıiH t yyarcm z 

~ "'"~<. müdü, muavin! Recai ı onu .mnlealap bl• de temsil """'" nl•I MIA g'f.:e~~~~:;' ~:~~,:;:: ;,:~:i. ,.~": =~: ~':.n ":.:;:' ba· ve omni~elimizi tehdit cdeuk va. ;:n;;:i~~~;:.:~.T,7,,'m~1~:Ji h~~d: ••Y;~'~'.ort• e ,•• , d mdokl Pui 
1 ?ld"mırın kızı Ankara lıııeııı ta- ccktır. derhal Zapt) ·r ı Taburlarla kır 10 bin ton alüminyum 1700 ton 1 zivetler 'karşısında vatammt2.ı kah. retiınize, Milli Şefim'z"in deha ve SC'ro burnun•ın ıı rkınd..ı dogu:,a doğ·ı 
tbeler nden Saime Bozdemir öl- Matbuat Telmb~eıılerl Birliğinin f:SP.ni miskin herı sekn. d" gldlptc h • k k 2000 t nı~rat ihraç r;manca mtidafaaya hazır hulu- uzak ,,.örüşüne güveneiim. Bı"rden- d 

lnu tür Yeni mezarlığa gömül- Senelik Kongresi asker se,·kedeceğina en ın am aııçu ' on 1 uz .., ru ııcyahat eden bır dıı nıa.ı onan· 
ll-ıij,.tür. Bırliğimizin mutat senelik kongre. o karga derneğini neden dağıtma· edılmişllr... nu~o1·rıı· . ş r· . b . d bırc baş ıröaterchilccek herhangi masmın nıeveudi\ctı haber \erılnıtş-
ho;:. · b gaile mi aça· n ı ı e ımız u azız yur u bir tehlike karşısında "arsı' nadan t 28 t hah h r c kU\\etlc-'-1:.ŞEKKOR. si 6 Nisan 941 pazar gUnU saat H dm·: Devletin aşma @2222 k k . . il d"d" d"•. ır. mıır sa ı, a ı ı ~ · - ı yor 1 urtarma ıçın yı arca ı ın ıgı ve metanetle duralım. "& ı·lmız Girit ndat;ının doıl'u crnubun-' Di "ndeki Kist ameliyatını pek te Emlnönll Halkcvi salonlarında ak caktın!> Diye azar 

1 
• p a i in: y t k a r 1 ll!!!!!B!!!B!!!. !!!!!!!l!!l!!!!!!!""!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!ml!!l!l!l!!!!!l!!!!!!!!'!!!!!l!!!!l!!ll!!!!.!!!!1!111!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'9 

buy(ik bir itina ve muvaffakıyetle tedileceğinden azamızm brhemehal J<'uat Paşa Ahmet Vc!lk birı: ı:ıan a p J da, Llttorio sınıfından bir zırhlı göı·l 
>'•Pan d . dkte'b· profesörle- hazır bulunmaları ehemmiyetle rica cMiSk taşı bUyüklüğünde p k Eden Tekrar Yugoslavya da mıı.ıerdlr. Zn·hlının refakatinde kru·ı ı' ışçı m . 

1 

• . Fakat yazık ki ne taş olara y ı H va?.örl<'r vardı. Keşif uçuşu halinde! 
it\den B. Kııntarovıç ve muavını olunur. ta.. d rnrnğa takılır.. an iŞ esap hulunıın tayyarc!cıınıiz, bu noktanın, ~ kullanılır, ne e pa A d 1 h T b 2 

dermi~. (B1a91 1 lnclde) x tı"na a Hyat ed ı"rler"ı ~imalinde iki zırhlı ile kruvazör vcı' tt:LCRATTAKİ İNGlL1Z KA- ı Ahmet Vefik Pa.ta blitUn 1raripl!k· torpido muhrlplerlnln mc\•cudıyetinl D 1 ... ANBULA ııı tı mı olmıyacaktır. Bu a{mil, ken<li-
INLAR LOJT !erine rağ.men yurduna ve m e ne 1 d (Ba;,, J iıwldc) - TEKAÜDE SEVKEDİLEN bildirnıekto idller. GE• 

1
YOR ıı.ı bl d m !erinin korkunç lbir hata arın an l a..ı 1 lişık denecek kadar bat; ı r 

8 
a. • I d I . . GENERALLER 1 Düşman, gôrUldllğün l anlayınca• 

B lgrat, 31 (A.A.) - Reutcr: ' dı. Gururunu ve pervasızlığını dıı. om ibarettir. Unan yar ım mese esını Belgral, 31 (A.A.) _ Ofı: büyük bir sUraUe garbc doğru dön· 
Alrnanlar, Belgradı terko de\•am rünlln sonuna kadar muha!aza et· Almanlar plin yıapmakta ma· görüşmek Üzere Belgra· Kral İkinci Piyer, 27 marttan ev-1 nıUştUr. Bır Yunan filosu, Ctlomuzla '11h·orıar. Gidenler ar••ında rneş- ı t etmemiştir Lı"r ac~·erlerdir. f.ın 'kurük §eyleri d h 1 bı l kt bıld ' ıle oktada bulunmak .... ı mlş. kimse)'EI m nne . n ~ " a gitmesi mu teme - \"el C:cnelkuımay B&IJkanı bulunan r 1 e ır n n 
t Turıauen den de yUzlercesl var . Mlill adat ve ananeler~ çok bağlı ol hesaba •koyuyorlar, fakat bazı kü- General Piycr l{oslç ile eski Bahri· Uzcrc harelwt etrnlftlr. GUndüz Lıt· Gır ll 1 .. 1 rı ı mobil 1 k ısına re<flk çu""k anı"J)etlerde sarsıımaz bir istik. d'ır • · ruf d bl rhl b h 
· un ar. apaı.anan a n • • Ctuğunu, hattA o da ar "' - • • . , •ı ı ye Nazır Muavini General Aleksan· .. orıo sı ın an r zı ıya a rıye-;ıoaıarınr bırakmışlar ve ev sahiple- pabuç ve ferace giydirdiğini söyler- lal aşkı bulun;dugun.u, ~rlı~ı 1çın - Radyo Gazetesi - dr Stoyadlnovtç"i tekaüde sevket· ye mensup tayyarelcrımlz tarafından 

t '· bir ay sonra döneceklerini söy· 1 Çok rnUhim mevkilerde bulun· ölümü göze alan bır mıllctın şa· * mı,tır. nıUteaddit defalar torpilleıle mu-
tıı.ı~ıerdir. ;:ş olmasına rağmen para biriktir· kaya gelmed~ğini ve bi~ ka.ç ay HARP BALKANLARA BAŞVEKiL PATR1KI vaf!akıyeUI bir suretle hücum edil· 

lt r g11ız elçısl Carnpbell'ln talebi Ü· mevt \"e zengin olmayı asın. dUşUn· ı evvel Yunantstanda, §tındı Yu. SiRAYET ETMES1N l>IYE... ZİYARET ETit nıiştlr. Zft"hlı cıddt surette hMara -
tı.lltıp hemen bUtUn İngiliz: kadınla.· ı me~iş hattA hayatının son seneleri- goılavyada ogörd~ğün:~z. y~ld.a Atına, 31 (A.A.) - Bugün aşağı· Bel&'l"&t, 

31 
(A.A.) _ A\•ala: uğramış ve suratı pek ziyade dliş· ·-Ilı '1Uıı akşam 1stanbula hareket et· nl oldukça zaruret içinde gcçlrmiş-1 ımuci.ıeler yuatabilec~gını ıbılmı· dakl tebliğ neşredilmiştir: BaifVekll General Simoviç dün, pat- rnUştUr. 

lşt,rcıır. l tir. Abdurrahman Şerer Bey der iti: 1 yorlar, anlamıyorlar. hesaba ko- lnglllz Hariciye Nazırı Antony rlk Gavrllo'yu ziyaret etmiştir. Pat• Evvelce de blldlrildıği gibi Pola, .... 
la 'lugosıavya hududuna Alınan kı· c:H11.yatının son ııenelerindc llç dört I yamıyorlar. E<.leıı ve imparatorluk Genelkurmay 

1 
rlk beraberinde Sen SJnotun bUtUn Zara ve Fıume kruvazörlerıle bUytik ~· q~"n ı.ha,.lldU hakk,.dakl ••>1•· ayda bk kece •lya<0tlne gldenllm, Yugo,Javyadaki değioiklik Al· R,;,ı Genemi Sir Jchn Dili. Atma· • ..:,. ne kili" .,klm bulunduğu hal Vlneenzo G!ob"tı lm'pldo mulmb;, _:; 

~ 
1 

teyit ctnıelc giı!:tUr. Avueturya parası yoktu. Zaten her ay çıkm•· I manlnrın gözünde. bir lngilÜ: en· ya gelmişler ve Yunan hUk\ımetile de Başvekili Patriklik ısara.yında ka· bir de Maestralo lorpıdo muhribi ... ~ tıı 
1

Uct1t 1<la bır miktar motör!U lota yan nıazuliyet maaşı evinin idare· 1 trikasından ibarettı.r •• Halbukı h~- harbin Balkanlara sirayet: etmesine bul etiniftlr. batırılmıft.Jr. 
'''""'"· Gubl Rom.,.yadan b•f- Tuval•"nl•I yapa•ken ,;ne klfl değildi. Eşya '""'d•, hat· I kika' Yugo•lav m•lh •uhunun ••. m•nı olmak gay.,,lno matuf konuo· KRALIN KARDEŞLERİNDEN Bir dijt<' torpido mulu1b<lc 100 ~ ıtu, vetıer göndrrilmesi de kolay- pudra altına dalma Uı. minderler yamalı idi. Tcnezzuı yan etmesinden ve bir Akrıan malarn yeniden. başlamışlardır SADAKAT TEMINA n mllhnetrelik toplarla rnUcohhez Gl· ıt: Sır l«'a\1lz vukkuu takdlrindeYu K R E M edıp de ne maaş zammı ve ne de iş· 'ı entrikasını yok etmesinden ibaret. HİTLER MEGER Belgrat, 

31 
(A.A.) _ Kral Piyer, ovanni Della Bande Nere kruvazo. 

iv ordusunun deı·hal dağlardaki l lerniş maaşlarının ödenmesini isle· tir. YENILEBİLİRMlŞ kardeşleri Prenı Tomisla'' ile prens rUnün de batmı, olması muhtcmel-"\zıterını l"'"'al etmesi beklenmek· h d N k 
,... p t:" R T Et 1 nıi.ştir.> 

1 

Yugoslav iatiklal are:..etin e Ncvyork. 31 (A.A.) - • evyor Andrra'dan a,agıdakl te)Ct"a!ı al· dir. "-r~ Almanvanın, YU&"Oflln.l")'aya L. -V- r Ahmet Velik P&fA -&.rinde lı- en kiiç(lk bir ecınehi .....,. ve tel· -n-·ın LonC1ra MuJtabtri J)f,...r ki: m"tır: Yunkers N modelinden 2 pıke 
bir taarruz hazıl'lamak için •llrtlnll:c. Pudrayı •ımıırkı san meMleelne çok ehemmiyet ver· kini, çok ,akU-r Jci, bu kadar. Eğer Hitlerin Y enilmeı diye cBiltUn aevgl ve sadakaUmizle se. bombardıman tayyaresi gQndtl.z ha· 

t Bzı 13 g1.lnc lhtıyacı vardır. Ül· tut.r \e •kJJlaııına mı\nl mlştlr. Lilıan sayesinde en değcrlı olsay.dı hareketin temeli çürük nlnle beraberiz.~ rckı\tı esnuında dUsürUlmUftUr. ı.llı.alorn& kadar varacak bir tehdit 1 olur. l'ath \r :ı-at•ız olıııı eseri (Lehçel Osmanl) a.dlı ](lgat ki· olur halkı sürüklemez, fedakar· bir JÖhreti vardı. Yugos· Kardeflerla: Tom191av "' 29 martta sabahleyin denizden 
''llcbtkleneblJlr. ı-~altııt bunların hır 1 Ulp Hl \aıoları urdır. 1 tabıdır. Fenelonun Telhak adlı ~Se· lıkla.ra sevketmezıdi. lavların son hareketi, bu Aadrea 1000 kadar İtalyan bahrıyell.81 kur-
~ ~ re~meden yapılamryacağ'ı l I rini sa.de ve temiz bır ııun~a Ttirk· 1 Almanlar, altı milyonluk Xu· öhreti bozmuştur. ALMANLAR ALEYHtNE tarılmıştır. İtalyan bahriyelilerin' ~ olunuyor. 

1 

çcyc çevirmiştir. Bu eııerl Uç dC'!a 1 nanistanın ıkıı k a'tı 111 "lyonluk ltal. I Ş • . . ) . • Hedef NOMA YİŞLER DEVAM toplamakla meşgul olan tahllslyeler• 
ba:;ılmıştır. Türk Ata sözUnıl topla-, yanlara verd:kleri ders.ten hiçbir LAhdna ı311ııare(A ~;"~ Reut:rın EDİYOR Alman bombardm1an tayynrclcrJ ta 

· M ı · rı~·t.'Slcrl w d'I y 1 h 011 
ra. ·' · a ruz etmcııelerdı daha 200 300 ki • _ yıp neşretmiştır. u yerın ., • tıeY Ögreneme ı er. uao• av a. dl 1 matlk muhabiri yazıyor: Benin 31 (A.A.) - Ofi Fran- r ' 

P O K E R nl bUyUk bir maharetle TUrkçe adap' reketine c lngiliz entr.~katı» yaf· i ~:gHiz Hariciye Nazırı ile Gene- sız ajaMı ıbildiriyor: tinin kurtarılmaeı nıUmkUn olacak· 
• 1 te etmiş ve tiyatromuzun ileri git· taeını yaprştırmakla dun)'ayı de-, ral Dlll'ln Atlnayı son ziyaretlerin· Alman radyoeunun bildirdiğine lı. Akdeniz tilo:ııu lrnmandam, İtal· 

rnesl için çalı(lmıştır. Telif ve tcrctl· ı ğil, kendilerini acı aurette aidatı· den sonra bu kadar erken oraya dön göre, dün Yugoelavya'ıda yeniden yan deniz genC'lkurn1ayı rcıslnc ı. 
T raş bıçaklarile T raş 'nıtı eserlerinden bir kıamı baaılma- yorlar. meleri Balkanlardaki ııon Mdlaele· A\man aleyhtarı niirnaşi,,..}er ya- talyan bnhrıyelllerlııin yerini bıl· 

mış, belki de şimdiye kadar kaybol· Mevcut hal ve şartları olduğu rln bir neticesidir. Atlnadaki lsUfa· pılmıştır. Drava nehrj üzerindeki dlrnılş ve hMtııhanc gemı lnın gön· 1 k b •r zevktı"r t K dls"nl ilk TUrkçlllerln· h b k M ı 'd S ·· · ") · dcrilmeslni t.B\51'-'e clmlştır. Eu teb-0 ma l • ı muş ur. en 
1 

nibi "'Örmiyerek ve eta a atmı. relerin hedefı, harbin Balkanlara ya· arourg a ırp numayı~ı erı ., 
· k -aı-.aır ~u kUçUk 

0 

" il d 1 • ı_ d") · llgata cevap alu mıııtır Denizden den bin sayına • ':"' p. •, bl yarak yapılan her plan a!kim kal- yılnıasına mani olmaktır. y.o ar an ıgcçen en ıKen ı erınc 
ı yazımızla Ahmet Vefık aşanın r • Al 1 Al Almanların Yugoslavyadaki yeni ilt.i'hak etmiye idbar etmişlerdir. toplananlar arasında Pola kru' azö. 
: Ç<>k ltiyaUarla ömek sayılabllocek msya :mah.~umdur. ~an ar, • re ime karşı tavır ve harckeUerl, şu Sırbistan!cla Noviçat'da iki Al- tUnUn kaptanı Dcspı ı dr bulu mak· 
j hayatı ,.e fikrl alAka ve ra~llyetlerl 1 manlar, ~uny~lları yerıkden. o~:İ lk~ nevi propaganda ile kendini bel· knan yaralanmtftır. tadır. Kruvazörler filo .ınun kuman. 
'h kkında etraflı bir fikir ıddiaeın· tan temız. ası ve co, un urt . 1 U • İTAL y ANLARIN HAREKETİ danı Cantoııl lrnyıptır. 

a ölU d 1 h' ayımanın bedelı. lı etm f r. 1 1 l 
da değ'iltz. Maksadımız. sadece . 1 ~ygu ar~nı b ~ı;e 6 öıd ecelk- Birincisi Sırplarla Hırvatlar arası- TAC L ED LD 
mUnUn ellinci yıl dönUmU mUnase· l nı p~k agır ır eurette ey ııı bozmaktır ki, bu tcşebbUstlel'I su- Bclgrad, 31 ( A.A.) - Ste- na ) olu ile Alman) ) a donmek 
betile bu bUyUk TUrkU anmaktan I· l lcrdır. • ya düıpnly.e mahkCımdur. fani: Alman cemaaıti, Yugoslav- Üzere, hususi bir vapurla Belarad. 
barettır. 1 Ahmet Emin YALMAN İklnCltl, Alman tebauına mezalim yayı ter.ketrniye lba~lam19lardır. <lan hareket etmi.'ftir. 

· yapıldıl'ı hakkında radyo ile n9'1"i· Almanları hılmil olan bir nehir İtalyan elc.;3lığinin ar~ivlcri, bu 
B M M(CIİSİ Toplandı . 1 1 K. fi • yat yapmaktır ki, bu uauıu Slldet vapuru, Tuna yolu ile Belgrad- aa'bnh kamyonlarla ta~ınmıştır. • • lngılız uvve erı meselesinde de tecrUbc etmişti. Sır- dan ayrıbn1ttır. lki veva öç gün sonra gerek 
Ankara. 31 (A.A.) - B. M. M. bistandakl gUrUltülerden şlkA.yet C· ltalyanların hareketi ta.cil edil. Belgraıdıda gerek bi.tün Yu~oslav. 

bugiln ReCet Canıtezln ba9kanlıtın· (Ba,ı 1 incide) - derken Hırvatistan va.zlyeUnln ta- mi~tir. ~da yalnız A~man ve l\alyan e). 
k ruznamede bulunan İ tm ALMANLARA TF.Mt " - . J1 k da toplan ara 1 ııavutıukta bUtUıı talyan taarruzla- manılle ea.Jcln olduğunda ıarar e e- NA T: çı"lik ve konsoloslu'klarının e_r;ce rd 19 U yılı mu'l-·ıızene U· • DEGlşlKUK D HlLt ı. kanunla an b d . rını pUSkUrttUler ve bUtUn Cephede ıerı çok mlııalıdır.> A rnemurlarilc bir kaç gazetecı ı.;a-ll Gri Bo tiz mumiye kanununa dah~I t a;t 1 a;re· bir karış toprak bile k~betmedller. SEBEPLERDENDiR iac.atctır. 

N a9, Di,, .. eale, . p, ma ma Jer bUt1:eıerlnln muırteli er J e~ ~- Şimdilik \'C oldukça uzun bir zanıan A . k n 1 n Londra, 31 (A.A.) - B. B. ROMANYA YUGOSLAVYA-
'•raıı· i. l.ınkhk ~e Bütün Alrnlarıoııı Derhal Keaer raııında 1.s:u.2

17 liralı~ lhnı na ka e için YU1:'0Sls.vya Uzerlnden gelecek merı a C: Yugosla'V)·adan gelen haberle. YA PETROL GÖNDERMİYOR 1 e alt kanun ı..y aaını &• 1 • L Ceıbnıcta alinde 3 kqe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ yapılmaıına 1 go idaresinin 1 bir taarruzdan masundur ar. Sela- y • l r~ ~re ~ütün mc.mlıe'kette ıitkun Bükr~. 31 (A.A.) _ O. N. 
'1E.R YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ bul etmiş ve :Milll ~ y:;;ln 0 hakkm· nlk cepheııne gelince mUtte!lklerl· UDaDIS ana hük'!n ,surm~~ır.. • B: Romanya, diındenberi Yugos. 

1941 mali yılına ~!ebat çEncUmenl mlz, İngiliz takviye kılalannın ya- d p • • Hukumc:t ~~lii~~ dahili lavyaya petrol ihracını durdur· ~---.::..:.:::_ ___________ --::::---------- daki Divanı Muh tur kında olduğunu ve ihtlya.ç hl•edll· yar JID rOjeSI ade!beApllcrden ılfe.rı gcldJii haktcın- mu~ur. 
Y d 1 k 1 mazbatası okunmuş . dlği tnkdirde yardıma hazır bulun- a . man .sc rri .Yon Heercn"c Dr MAÇEK KABiNEYE e U e M ııs gelecek topıantıaını ~ar- . 1 r Vaşington, 31 (A.A.) - B. B. C.: l ••••••il\• bec ~•nU yapacaktır. dıığuııu biliyor a . Türkhe Ueı BU· ' Rooıevelt Potonac yatile, Karolln t~ınat ven mittir. Sefir, dün ha. HENÜZ GIRMEMlş 

1 
Ram ıı b'" cl'unanlıların. . • A lk rıciye nazın ile yeniden 1ıörüt-F b • k T A ş • k t• . * y n ·yük Brltanyaya «Uveni \1udır. adasında seyahat ediyor. ~e~ 1 B· mUftıür. ~. 31 (A.A.) - D. N. a rı as 1 • • 1 r e 1 Ankara, 31 (Te~fo;:~;mı :op~ Naıol ki. Türklerin de onlara \ 'C nın. yunanislana yardım pf'oJeS m- Alman clç.i. lbir kaç eün evvel B: Or. Maçdt'_i,?. hükumete gir· 
ııaat 15 te Parti ru hlzlero gii\·enl nrtlır.ı> zalanmıştır. Zagreıbi ziyaret ettiii zaman Hır- meği k•ibui ettıgı hakk~~~a bazı 

Teslimi f p l~k Satış Fiyatları: 1 lantısını yapacaktır. vat liderlerine, Hırvatistana eye· ya'ban<:ı radıyolarm verdıg1 haber: 

iplik 
Fabrika 

No. 12 Paketi 577,5 kurut ni Avnapa nizamı> -nda imtiyazlı ıtıakik'ate uymuyor. Bu flusustakı 
,, 20 » sa2,s ,. S o· M E R B A N K bir mevıki verihneei teklifinde bu rnüzallcerekr. hala devam eyle-

)) » 24 » 732,5 ıt lunmUflW.. HtrvatlaT bu telttifi cndktedir. 

Vatcr 
» 

~-.. IİTİİirlle_»_lil2oiıi/ııl2-ıt-•7•51ıi2,•5-•»ım.ı--lmii A LAR PAZARLARI ka~~~~~RLA lH.ın.~~S~~~~~~H 
YERL·ı M L HIRVATLARIN ARASINA Belgraıd, 31 (A.A.) - Ofı: 

N1F AK SOKMIY A Y a:bancı memleketlerde dolaşan 

M"' d" I"" " "' d ÇALIŞIYORLAR ıayialara raimen, ;iıtıy:t 91n.fları MÜ e ssese si u. ur u g un en : Politik ......... <IOn .... m•· kütle halinde .n .. e .. .,.~ t~· 
zilli Batma Fabrikaıiyle Kayseri ve Ereğli Bez Fabrikalarında mevcut T,uTunan par.:: 

1 - Na • ı ak prtiyJe azami 210 lirahk .,.mı. halinde F lıırııt.ere Akdenlı; flloııu baı,ıu11nandanı Amiral Cunnlnghanı'ın 1 bezler her tüccar ve _esnafa nyr;fa b~ def~ ~ımız tarafından apğıda yazıh Viliyetler esnafı-
P•rlak hir nıuvatfakıyetlnl daha öğrenml!f bulunuyoruz. I ik )anmı:nn bulunduııu mahallerdekı mas 
Gtt~nlerdc •lnemalı&nmızdan birinde bir huıı filmi Sl'yrctml!ftlnı. r a erihnek iiMre aatıta anedilmit bulunmaktadır. .• r_:.. Tokat· Sıvaa, 

119 v K h" A ç rum Ankara, Çankan, Nıgde, ~,can, • bu tllnı, Akdeniz lnslliz filosunun Alman pike tayyartlf'rllc Konya, Antalya, ırte ır, maıya, o ' w Siird Bit' 1· V H-1.1.::....:. 
il --·d" T l" B' ··1 MU§ Agn, • at, an, --· •kiki bir muharebe.ini göt;tcrlyordu. :81r Alman tanaretılnl dli· Yoı:rat, Urfa, ,..._.. 11'1, u~çe ı, m_!o ' 'esnaflarının bulunduklan mahaUi Ticaret Odalann-
,llt41tUtr 'C JJaraşUtlc denlr:e inen pilotu da kurtım'h.lar. 2 - Yukanda yazdı vilayetler luccar ve ı.cliyel..den) aıac.ld.n v•ik•larla miirac:aat-
t,t~ hu filmde muazı.anı bir ııarp gernlılnin kumanda köprU.Un· dan (Tıc:aret Odası bulunmayan mabal*de Be 
lltı Aınırali 1rördllm. Amiral beyaı UnlloımaıUe ve otoriter ııawe I JUımcf.. ol 

anA' ... '--~.,ı.· nn m _ _._ur• mahall-dek·ı u.Aazalanmıla müracaatlan illn unur. ~-~~~~~~~~~~~~iL~~-:::;~;~;;~;;;-;;~~;~ ••••••••••••••••••••••• 11~ılle mtl~aattao MVk dıqacaldaruaa bit l}üpbe etmlyorunı. 

i..filün Y•-oslav ğildir. Yalnız, prennp itibarıle 
1 

ır 
-• 1" d · · · -h~ ıdavet er halkın.ın teAnüıdünü tebarüz ettir. ta ım cvresı ıçlll r-

nU§ ve yeni .hii'kc\metin, bütVn Yu. yapılmaktadır. 
a-oala.'V'>'ada milletin hudutsuz ------
itimadına maı:ftar okl\ıiunu yaz
mıtttr. 

ALMAN VE iT ALY AN DIPLO. 
MA TLARININ AİLELERi DE 

BEGRADI TERKEDlYORLAR 
Betgrad. 31 (ıA.A.) - Bel

graıd' dak; Alman kolonİ:li ve Ai· 
men elçiliii ve kon90loıluiıt me· 
murlaruun aileleri, bu ~. Tu-

B. Matsuoka 
Romaya Vardı 
Roma. ll (A.A.) - B. Mat

.uoka. •Ht ı.§ da Romaya ıel-\ 
mit ve iıstlM)"onda Kont Ciano t# 
rafından k&Jlılar$nı~ur. 



• 
·. 

NİSAN 
~·-------------------' 

VATAN'ıa 
-

Pazartesi· 
KEZBAN 

Muazzez Tahsin Berkand'ın 
Zevkle okuyacağınız bu telif 
romanının Vatan sütunlarında 
1Nisandaneşrine Balanml.l}lır. 

* 
Maziden Canlı Masallar 
VAT AN'ın 1 Nisan Sayısında Çok 

Meraklı Bir Sütun Açıldı 

Amenicalı Ka~if R Peary 

1909 da bugün ilk d fa olarak '1· 
mal kutbuna vamı,,a. 

GUneıı 
Öğle 

lkindi 

• 
5.36 Akşom l!l.39 

12.16 Yatsı : 20.12 
15.55 İmsak 3.52 

Müteveffa General 

Metaksas 

1936 yılında bugün Yunan;.ta°n 
Başvekili olmu.,t.u. 

GUne~ 

Öğle 

İkindi 

5.24 Akşam : 18.47 
12.16 Yatsı 20.22 
15.58 tmeak : 3.38 

Ökliz frrtınası. (Bu 
fırtına altı etin sü 
rer. Eskiden buna 
Slttet 8-evlr • k.
pıyı çevir derlerdi 

T.,kııatı Esaalye Kaawıu (19"..4') 

Glln~ 

Öğle 

İkln<li 

5.13 
12.13 
16.-

' · 

Akııazn : 18.54 
Yatsı 20.31 
İmsak 3.24 

Büyük İtalyan şa 

ir Dante'nin do

ğllmu (1265) 

Dantenin en kud 

~ ~\ retli ve meşhur 

es..-ı C11Ahi Komedya) dır. 

GUneş 

Öıl'l• 
:tklrıdl 

15.04 Akş&m ; 19;01 
12.12 Yatsı 20.42 

16.01 lmeak : 3.10 

Hayatımıza Rehber Olacak Sözler 

l\lal ı,ıer, seo ll}ler81n; öyle l'&
ıili)lerslo. 

Her düdük l!!ledlğlo gibi ötmez. 

Dokuz at bir kazığa bağ1anmaz.. 

Altın at~, lnsaa ııılluıette belli 
olur. 

GUneıı 
Öğle 

İkindi 

5.34 Akşam : 18.tO 
12.16 Yatsı 20.13 
15.55 İ~k : 3.50 

apanya kralı 

on üçUncü Al:fon 
sun tahtından fe 
ragati ve İ8pan· 

y& cUmhuriy-eti-

Alforuı bugUn luı.y&tta değildir, İs
panya cUmhuriyetl de tarihe kant
ma,tır. 

Güneş 

Öğle 

İkindi 

Güneş 

Öğle 

İkindi 

GUn°' 
Öğle 

İkindi 

5.23 
12.H 
15.58 

5.12 
12.13 
16.-

Akşam : 

Yats.ı 

İmsak 

18.48 
20.23 

3.36 

Kırmızı 

Yumurta 

Ak•arn : 18.55 
Yalın 20.33 
lımak : 3.22 

Mısır Kralı Sa 1 
Majeste Birine! 

Faruk'un tahta 

çıkışı (1936:) 

~ Bugün reblülahı

V/ rıo ilk güaildür. 

lfi.02 AJ<.şam : 19.02 
ı= !2 Yatsı 20.43 
16.02 lmııak : 3,09 

Salı , 
) 1 

İldnd lnönü Zaferi (1921) 

danmııyınız. 

nı 

al-

ÖlçUlcrlmlule met
re \e kUo sisteminin kabulü (1931) 

Bismarck'ın doğumu (1815) 

GUne, 
Öğle 

İkindi 

5,43 
12,18 
15.5.3 

Akşam 

Yatsı 

İmsllk 

18,34 
20.07 

4.01 

Mevlut Kandili 

Kırlangıç Fırtınası 

Şer'>ye rruı.tıkemelcrl.aln kaldırıl-

maaı ( IB~i) 

GUneş 

Öğle 

İkindi 

GUneş 

Öğle 
İkindi 

t 

5.33 Akşam : 18.41 
12.16 Yatsı 20.15 
15.56 İmı!!ak : 3.48 

5.21 
12.H 
15.58 

Lale 

Mevsimi 

Türk tarihi tet
kik kurumunun 
kuruluşu (1931) 

Akşam 18.t9 
Yatsı 20.25 
imsak 3.34 

Hayabmıza Rehber Olacak Sözler 

Kale Iı:inden alınır. 

Evt ev eden kadındır. 

Gllııeıı 
Öğle 
İkindi 

• 

• 
5.11 Akfam 

12.12 Yatın 

16.- İwıak 

FIRTINA 

18.58 
20.35 

3.20 

Hlyanetl Vataniye Kanunu (1920) 

Hayat!l!lll:?a Rclıber Olacak Söz!.,,. 

Her L'ln baııı sağlık. 

Dillnl tutan b~ kurtarır. 

GUneş 

Öğle 

İkindi 

15.01 AkŞarn : 19.03 
12.11 Yatsı 20.45 
16.02 İmeak : 3.0T 

• 

1941 

Nisan Takvimi 

Hayahmıza Rehber Olacak Söder 

Aç gözönö, açarlar gözllnU. 
Hatırından çılonasm dünyaya 

üryan geldlı'.tln. 

NA.dan elinden su l~me lbıhayat 

olsa da. 
Çh·I iz tahtayı rüz.g&r a.hr. 
Yolu Jyt bilen yorulmaz. 

Güneş 

Öğle 

İkindi 

5.42 Akşam : 18.35 
12.18 Yatsı 20.08 
15.53 İmsak : 3.59 

Mevludu Nebevi 

Peyga.mberbniz mllıidı !sanın 569 
uncu yılında ve kendi hicretlerinden 
5S sene önce RebltlleV\.·elln 12 tncl 
pazartesl sabo.lu güneş doğmadan 

biraz evvel dünyayı ..,,..,neodlrmiş

lerdi. 

Güneş 

Öğle 

İkindi 

5.31 
12.16 
15.56 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 

18.42 
20.16 

3.46 

Kuğu 

Fırtınası 

Yeni Belediye Kanunu (19SO) 

GUneş 

Öğle 
İkindi 

Güneş 

Ö!'h 
İkindi 

5.19 A)<fam : 18.50 
12.14 Yatsı 20.26 
15.59 İmsak : 3.32 

5.09 
12.12 
16.01 

Ak.şanı : 18,57 
Yatsı 20.36 
İmsak 3.18 

FIRTINA 

1 Ma)'llb. VATAN'da 
Mayıs tllkvimini bUlacakıınız 

GUneıı 
Öğle 

İkindi 

'5.- Akşam : 19.04 
12.11 Yatsı 20.47 
16.02 İmsak : 3.05 

GUneş 

Öğle 

İkindi 

5.40 
12.17 
15.53 

1617 de Sevlll!o.da 
doğmuş, olan ts
punyarun en bU
yllk res..c;amların 

dan Murello'nu;1 
ölUnlil (1682) 

Akşam 18.36 
Yatsı 20.09 
İın"8k 3.57 

Hayatımıza Rehber Olacak Sözler 

Aç kalmal<, borçlu olmaktan 1-
yldlr. 

Kaynayan yağa sinek konmaz. 
Gafil baş, düşmana yaraşır. 

Saygısrz; ağız, anahta:r8rz &('tlır 

Bir ağızdan tıkan, bir orduya 
yayılır . 

GUneş 

Öğle 

İkindi 

5.29 Akşam 

12.15 Yatsı 

15.57 ·İm<ıak 

18.43 
20.18 

3.44 

Hayatınuza Rehber Olacak Sözler 

Çabuk parbyan çabuk &öner. 

Her feYln yenisi, do<.tun eskl81. 

Altılrn"J adanuo evinde iplen 
baltsoluıımaz. 

GUneş 

Öğle 

İkindi 

Günelj 
öğle 

İkindi 

5.18 Akşam : 18.51 
12.14 Yatsı 20.27 
15.59 İmsak : 3.30 

GAZI 
MUSTAFA 
KEMALiN 

Türkiye B. Millet 
Meellf!l Reisliğine 

intihabı (19%0) 

5.08 Akşam 18.SS 
12.12 Yatsı 20.38 
16.0l İmsak 3.16 

Nlııao yaımor ayı olarak taıım. 
mtl)tır. Bu a.yda havalar ıaınmı
ya b~Jar. Fakat geceleri baza.D 
soğuk olor. Havalana d•l!lşm.S· 
ne karşı tedbirli olmak gerektir. 
Kı,bk elbise ve çamaııuıan bir· 
denbire çlkarıp atmak, nettcesl fe
na olabUecek nezle "'& soğuk al· 
gınlıklarma, göğib 1ıastalık1arma 

meydan verebilir. 

* Nisanın oo gllnü fırt.ınalııtır. 

Bunların en ar.llısı alb gün süren 
öküz fırtma.ı;cıdır. Bu altı gUn., 
bazı seneler Adeta ~ gilnlerlol 
aratır. 

* Çlç~k bahç<>lerlnde sık fidanlar 
Seyrekletjtlrllmelldlr. Kışlık ca
melWılar sık "1k Jıavalandıfılına-

Cuma 
1Cumartesi 

Bu -,ene bazı yerlerde güzel hava
lara. aldanıp erken ~a.n ba.ha.r çl
ç.ekJerl geQenlerdcki sotu.klardan 
ınötee 8ir oldu. 

GUneş 

Öğle 

İkindi 

5.39 Akşnn1 

12.17 YaWı 

rn.M İmsak 

18.37 
20.10 

3.55 

Hayvanların Çiftle!me 
Zamanı 

Hayatımıza Rehber Olacak Sözler 

Ca.hllln sotusu, şeytarun maska
rasıd.ı-r. 

GUneş 

Öğle 

İkindi 

5.28 Akşam : 18.44 
12.15 YatM 20.20 
15.57 lmııak : 3.{2 

Bülbüllerin 
Ötme 
Zamanı 

C. H. P. Grubunda lilkllk 
om kabulü (19%8) 

GUneş 

Öğle 

İkindi 

5.37 A~m 
12.17 Yatsı 

15.54 İmııak 

HAMURSUZ 

1838 I 
20.11 
3,53 . 

Hayatımıza Rehber Olacak Sö'1, 

Yurdamsız ello kazası !:ok oltır 

Karıncamn ~ ze,·-'J 

De işarettir. 

GUneş 

Öğle 

İklndı 

5.26 
12.15 
15.5'7 

Yatm • 20·' 
İnmak ; 3JO 

Akşam : 18-~ 1 

~~~~~~~-~~~____../ 

Radyum Kaşifi 

Pierre Curie 

1906 da bugün Pariste bir kam· 

yon tarafından çiğnenerek ölmllftll. 

GUneş 

Öğle 

İkindi 

5.17 A~m : 18.52 
12.H Yatsı 20.28 
15.59 İms&k 3.28 

Öküz Fırtınasının Sonu 

FraMızlar uzak Şarkta Haoot'yl 

bugün zaptetmlflerdl (1882) 

GUn"9 
Öğle 

İkindi 

5.07 
12.12 
16.01 

Alql&m : 18.59 
Yatsı 20.39 
İmsak 3.14 

I~ HU 
Jıdır. C8mlarm üzerine kireçli 
toprak badaol16r yapılmalıdır. Yat 
murtnız havalarda. çiçekleri trola
ma.lıdır. Güllere ô.rrz olaıı yeşil 

bltleri, ıı.., gram sabunu bir kilo 
suda eriterek tiz.erine bir kahve 
fincanı zeytin Yali• koyup kanıı
tırmalı ve bltlerln aıo,am tl&tö 11-
zerine &erpmelldlr. 

Bu ay tohııml&rı ekilecek çl· 
~ek ~e nebatıann ba,ııcaıan l.fUD
Jardır: 

Ay çlçeğ~ ipek çiçeği, kına, y& 
nl dünya, Keten, alo•z;>a, adonlt, 
gece safa, çan ç~eğl, horoz ibiği, 
santurea, krizantem, ktarldya, 
Kobea, Obretla, !Atın, yddız, koz· 
moz, Amerika güzel~ tal:ııla, yük· 
tiük otu, yüı; otu, kadlle, Ooden
ya, JIP80fllla, tspanya fllll111yeııl. 

Daha ...,,,,.. 

banka geoı.'' 1 
!erek Sümerbank Ve Elfbaol< f'I"• 
dana getlrtlml!/flr. tol 

UçUocll Napolyooon doğunıU ,1 ,,ı 
GUneıı 5.15 Akşam : 18-;ı 
Öğle 12.13 Ya!Mı zo ı' 
İkindi 16.- İmsak : 3· 

Macelbin ~ 
Dl laı\lfedOD .. 

"' dUny& d•~ 
hatlnl y&~ 
hur Porte!< 

şif Macellaom ö!Umtl (16ill 

GUneş 

Ö#le 
İkindi 

5.()6 

ız.12 

16.01 

AJ<şaDl: 

Yatsı 

tnıaak : 

YE TL ER 
JıUiyeo,. hatmi, JUbecya v~ 

Bu ayda aıaç dlklrul ~ 
bulv. Aımıalann b~ il" 
maıniaDDUI} olıır. Meyval_,,, ııJt 
la.ıunaııtaoı, yaprakların ""; /I'. 
maması t~Jıı her yağuınrd~ 
ra UAçlanm•• UızımdJr. ~ 
birinci CÖZ""1 ve birlD<I 
leme! ya.pıllr. 

Nlaaa ayı en !.zettl ~ 
çıkl:ıfı bir aydır. Gtıaıllfo ~d ,ı( 
ro piHI, barbunJ'& ve uucr 

~- """' ı-ıoe ııl8&b körpe ~~ 
blmldlr. Kuz;u boldur, ,d J!I' 
<lir ""' Jrorpe oldııJdal'I ıçlJS ı' 
kolaycLT. ;rıM' • 

Bu :ı.yd& mldy> vo !O 

melde mahzur ~-· 


