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- Büyük Hikaye -
İkinci Sayfamızda Başladı 

Özürleri 
Kabahatlerinden 

Bile Büyük 
Harbin en haksız şekline 
sulh ve emniyet yaftası 
yapıştırmakla acaba kimi 
aldatabileceklerini farzedi
yorlar? 

Yazan: Ahmet EMin YALMAN o ün göcriiınıüzü açtığwıız 
zaman, haıbi Ba)kan •

turlarının içinde h!fkluk.. Ahııan
n, Yugoslav ve Yunanietana saL 

' dnnııt. bu iki kıomtu memlek.e
tio hudutlarını aom•ır. 

f Bu hahcri ıbelkJayıorduk. Hiç 
tatrnaclık.. Kendine yeni nizam 
i<lını veren aiııııtem, eelki bikliği
~ clereheyilihen ba;k.a bir şey 
ohnaclığına gö.re kimine göz dağı 
'\'ererek kölelik zincir.ini boyun
~&.rın... takar, klmini hile ile tuza· 
1ıDit cf.üşünm., ltarşı duranılan da 
~uUa C21meğe uğra§lr .•• 

_Yugoslarya ile Yunanistan 
C&tr Y&şamaktanıaaı hıür ölmeyi ter
~ eden mel't vıe kaibraman miJ.... 
etlerdir. Almanya. bunu görünı

ee bu iki milfettdti iıatiklal Tuhu
llu Ooğma.k ve kölelik k~nma 
~en~ i'ki mcmkJlc.et ili.ve .tmck 

lraile harekete geçıNftir • 
. Bunu yapuwık Mihver aiıltemi

b?1 · c·billeyeti ikı:izaaındandır, ci-
ill,iyetini elbette yapacaktı.r. Var

lın YaP81nf Yunaın ve Y118'0al&T 
~l letleıri. ıbunu 'büdikleıi :ıç' :n o .. 
~\lnciye lta<la.r vuruşnla.yı :z.a.ten 

D ~w 
1 Mfl"~~ 

, 
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~ .'U L1t;AR l~ TAN . .. ..... 

Struma 
Vadisinde 

İlk Bocalama 

Almanlar Çok 
Büyük Zayiat 

Verdiler 

Şiddetli Yunan 
Mukavemetini 
Almanlarda 

Kabul &rıyodar 
Atina, 6 {A.A) - Şicl

'detli hücumlara rağmen, 

1

1 muhteşem bir surette RtU

harebe eden Ben ordasa, 
1 bütün hat üzerinde Alınan 
taarruzunu tutmıya ~f-
fak olmuıtur. 

Struma' da., düıman, cıol 
büyük zayiat Yermi§fir, 

* . Berlin, 6 (A.A)- Alman 
btalan. Struma rmağl v&- · 
disinde çok ıedit bir muka-
vemetle kaqılaımııfw. T e
rakkide d~am eden Alman 

r ~ıe al!rnıtlar ve 9(>hanlbeıi o.na 
tore h~rluııımtl.a:nchr. 

b.ı lıa.ana •n hi89i veren nokta. 
d apaçık ZJOrtbaJııia bir <le hak 

Almma anlalumaa aoa tecarideri miinuebetie: Balpristan. Ya..,.ı..vya - Yuaaniatan laudat muıtakalanna ve ebemıniy~ merkezlwi ıöiterir h.rita hücumu hakkında müsait la. 
bene.. gelmeliec&ı.. 

~-· vurmaia kalkı111maa1 ve 
te J::ık.rn özürler ve aebepler p.. 
~ . ~ir. Kendi memiekederi
~ ~ ~inde yaış~n gözü ve dili 
l~ı lllaanlara. bunlıım haydi eöy
~ ler, fab,t meseli cBdkanlara 

Almanlann 
Yunanistana 

Notası 
\ 

•e . '\'c emniyet getirmek için> 
~ !derini eöylerken bu eözlerin 
. ~tabı oLarak .Alınıanya ha.ri
~e acaba kimi farzcdiyorlar~ 
klt . en ~ .a 'baJtsarea 
1 

lıne ('5Ulh V'.e emniyet) yafta- ' 
~ Y~~tı:dıktarı z~an bu yaf-

Almanların 
egane Hedefi ' bit~ ltı.nun inanacagını zannede-

' ~rlar) 
ı.?Uya Balkanın sulh ve aiilc:ôn 
i.t ın~e olımasmdan başkıa bir fey 
y C!tıtyıorlamuıf. Yunanietan ve 
~lavyada bulunan hoükii-

er bunu anlama.makta ısru 
\~len. İngil":zle.rle temas ettik· 
, ııl ~nihayet f ngiliz kuvvetkri-

0:nlara acı&.tukları ;_çin ister 
e\·anu: Sa. 5, Stı. ı de) + 

Yugoslavya 
Konuştu! 

Yazan: 
Nizameddin Nazif 

~tbıa radyosu. on gün evvel Bel-
~ ~Yle seslenmişti: 

~:Müttefikimiz Yugo.tavya, 
"1t '.il.._ nnıı.ıa elele mi ,·erdi! Na
"- -...,,lktekl yavrularımız, çoeukla-

1., 1~ttren kadınlannuz ve zelze

' etlerine ufrıyanlaromz tb&
'htctınıan bombalan, bundan 

1 ~ &iz. dostlarımız, kencH trenle
llı.a hl 11tt ~'IM"Ak•mız T Böyle e
'-.ı r habert A thıahlara ,.e Elen-
~ll bUdlrellnı T Onlar buna 1-

""' btaa. llcakıardır. Bütün düaya din
~ 11. Bir bnçuk milyar ID8aam 

\'e lir~ı bu hitap Ue-
4l l" hllttın dünya inanmak lsteme

~Ollavıann, boyundnrop vu
'-a ~bit katil yamap olmayı ka-
~.~necekler1ne: 

İngiltere imiş 
Berlln, 6 (A.A.) - D.N.B. ajansı 

bildiriyor: 
Alman hUk6meti Berlindeki Yu

nan sefaretine aşağıdaki notayı ver
miştir: 

(De\'81rll: Sa. 5, Stı.·S te) *=* 

sek tarih mahkel11fJ81 konll!}oyordu. 
Bu, inunlıfın \1cdan \'e şuurunu 

teman edt!n, bu kararlan tem~1z e
dJlemlyecek olan bir latlkli.I mahke
mesi hAJdmlnln 5e81 idi ki: 

- Mütt.ebem ayafa kalkınız! 
Der gibiydi. 
Medeni dlinyaoın her tarafında 

radyoların duğmeıerl Belgrad'm dal
ga uzunluğu Uzerlne lyar edildi. tn-
8anlık, cenup Slavlarının müdafaa
sını, bu yığının kalbi, kanı, adaleııl 
ve zekAal olan Sırp urokonun ııeeln
den dlnlemlye hazırlandı. 

Bu lle8 çıkmadı, .t8 saat g~tl. Bel· 
grad'dan bir ııea ~ıkmasını bekllyen
ler endişeye düşer gibi oldnlar. Dün
yayı bir tereddüt kasırgası sardı n 
blr an pldl ki, Belgrad'a emniyetle 
bakan yalnız biz kaldık. Zira yalnız 
biz, Ttlrlder, Belgrad'dan Atlnaya 
DMd bir CfJ\'ap verUebllecetlnl tah
min edeblllrdlk. 

Çünkü, Atlnanın, Belgrad'dan baş
ka yeryüzünde bu tarzda hitap ede
blleeetl iek millet, ancak biz olabi
lirdik. Ve biz Sırp'lan kendimiz ka
dar ve kendimiz gibi blllrdlk: 

Temiz, erkek, çalllJkan, astl, hür
riyet ve t&tlkW ofronda her tMll
keye a&ıımaldall yılmaz ve.. muharip. '"'"<ll1nl kusmuş bir dftıpnula an

~~ "-rp ederken başını geriye çe-
lııt -- ' tert.ırnız kdıcına dayanarak Zaman, bize bak verdi. BeJgrad'-
4ıtt e.ı dul'an \•e tarihin kaydedebU- da bir mtltt.ebemln ayağa kalkma-

1 
"- ..:-n 11ıtırap ile konuşan: ıHnı hekllyenler orada bir milletin a
~ Yır dostum, beni arkamdan yaklandıfnu sönlWer. Belgrad'dan 

..... ~ •• _ hançerin kabzasını senin e- bir cevap beldlyenler, müzik ııesle-
~ !ıt diyen annenin ııeslnde rlne kanfaa tatlı bir vaad yerine 
~ İllnWumı luızırlıyaa yök- Devamı 8a. IS, Sil. 2 de) * 

~fül•Ji!!Vf l'GANQ!J 
AiGns ve·kaayo (:;azetesine Göre Günün En 

~ Mühim Hadiseleri 
!Un ı.abab Alman orduları Yugosla,·ya 'e Yunan hudutlarına te

~ 8 v~ ettuer. 

111~ına vadisinde, tngUJz ve Alman ku\·vetlerlnln temasa gel
~ St erı bUdlrlllyor. 

ita tuına \'adlıılnde Almanlar, Yunanlıların şiddetli muka,·eaıetlle 
~ lıı 'lılaşınışlar ve ağır zaytat vemılflerdlr. 
~ .\.ıtg~~~ler, Yugoıılav tayyare meydanlan111 teslim almıtJar'dır. 

\';::-- lngUJıJer tarafından zaptedllmlı}. htlr FralMID kliv
~~ ıa kilometre yakl..,..'flarclu. 

-· -

B. Hitler'in 1 B. Hitler'in 
Adisababa Alman yanın 

Yugoslavya 
eklarasyonu 

* 
Alman Milletine 

Beyannamesi 

Almanlar. lngilizleri 
Atmadan Silatıları 
Bırakmıyacaklarmıt 

Berlin. 6 (A.A.) - O. N. B: 
Hitler, Alman ınilleıtine bir be. 

yanname nctretımiftir: 
İngiltere, !_ıarbin bidayetinden

beri, Bal.kanlan bir harp sahnesi 
yapmak için gayretler sarfından 
fariğ olmamIJtır. Filhakika, l-:-gi
liz diplomasi.ei, umumi harpte ol. 
duğu gibi, bir garanti teklih ile 
C"VVela Yunanetanı kendisine ka· 
zanmağa ve biı.ihare kati surette 
kendi hodlbin emelleri İçin euiiı- ; 
timale mu~affak oll:rı.uftur. ~~- 1, gün neşredılen vee~kalaır, . lngıhz 
menfaatleri için başka mılletlerı 
çarpı§tnımak ve. öldü.~mek ~~ıs.~
aunıdaki ananevı İngılız usulunun 
anlanmaaını mi.imik.ün kılmakta. 
dır. 

Bu İngiliz ueulü ile tezat halin· 
de ben daima ataiı.daki iki nok
ta üzerinde ısrar ettim: 

Alman milletinin Yunan male
tine kar§I hiç bir haamane hiaei
yatı mevcu't değildir. Fakat, umu
mi harpte olduğu gibi, zamanı 1 

gelince Yunanistan üssünden Al
manyanın hayait aahuına bir dar· 
be indirmek için bir kuvvetin 
Yunan arazisinde yerle,ıne.ine 
hiçbir zaman .müsamaha etmiye-

cektir. 
İngilizleri, şimal cenabımızdan 

·· ·· du""k Cenupta da höyte bir aupur · 
(Devamı Sa. 5, Sil. 1 de) *** 

- ....... .... .. ~~ 

.Dün Alındı 

Musa.vva 
Tehdit Altında 
Libyada Vaziyete 
lngilizler Hakim 

1 

Habeşistanda ltalyan imıpara
torluiunun yıkılmaaile Habeş 
tahtma tekrar geçmesi bekle-

nebilecek olan 
Haile Selsiye 

Kahire, 6 (A.A.) -
lngiliz ve imparatorluk 
kuvvetleri ileri cüzütam
lannın Adisababaya gir
miş olduğu resmen bil
dirilmektedir. 

Askerlerine 
Yevmi Emri 

Yegane Gaye : 
Alman Milletin~ 

lngiliz - Alman 
Teması 

Roma. 6 (A.A.) - Ofi: 
Alman ve lngifiz kuvvetleri: 
arasında temas: ~n . 
Struma vadisinde vukuagel.. 
mipir. Hürriyet ı Balkanları 

Berlin. 6 (A.A )- Hitler ce- K k * 
nup cephesi aıaterterine ataP:I•- oruma Yunanlılar Sıkı 
iti günlük emri göndermiftir: ' 

cCenuou şarki cepıheei uker· sferken Duruyor 
leri. • 11 

Kendi he-sabuna ba,kalannı Be lin 6 \ Atina, 6 {A.A.) - Şarlt.1 r , (A.A., - D.N.B. blldi-
har'bettirmek preıaiplerine sadık riyor: cephesinde Yunan ileri kuv,: 
kaJaıı İngilizler, Alman kuıvvetle-

k Alman hUk6metinin YugOBiavya ti · • h t .t..ı.. L 
1 

rini abil o'lduğu talddirde imha ve ennın er ararra sııu: 
hakkındaki resmi dekllrıuryoııunun , 

1 =~~ için Polonyayı intihap et· metni '1!dur: surette yerlerinde durduk-1 

9 nisan 1940 da İngiI.ıere Al- (Denmı: Sa. IS, sa. 1 dal ** lan resmen bildirilmektedir.· 
manya nm fimal cenahına yeni bir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~;;;;; 
hamle yaparaık lı'nehadma var- Balkanlarda Harp: 
mağa bir kere daha te.§eblbüa et-
miglir. A*eri tarihin en §erefli- Almanya, Balkanlarda l'ug08-
lerinden olan muharebeler ec1na· )&\')'&. Yunanistan ve İngUtere 
aında garp orduları kapitaliatleri Ue harbe tutuşta ve Şarki Akde
evve1a mağlup sonra da imha et.. nJz1, TDrklye kara 8uıanna ka
miflerdir. dar harp aahasl tin etti. Alman 

Bunun ~erine Çörçil, İngiliz motörlti kıt.alan, Yug08lav hudut
imparatorluk ıkuvvetlerinj §imali ı larına tecavüze başladdar. Alman-
Afrikada müttefiklerimizin üzeri- bu ha 

1 
yanın reketı kaf'ltl8ında lfU 

ne toplamı§tır. Alman ve talyan ' hükmü ,·ermek <'alzdlr ki, harp, 
kuvvetlerinin İ§birliği sayesinde B. Hltlerln irade ve kontrolünden 
tehlike burada da bertaraf edil- bösbütün çıkmllftır, çtinktl Bal; 
miftir. Avrupanın cenubu prki- kan teca,1izü beeıaptan 'Ziyade ımı
ıine iıhraç edilecek İngiliz kuvvet- ıJln rnamollidtlr. 
)erinin Almanyaya kar§ı bir teh- Umumi seferberlik lli.n eden 
dit teşkil edeceğini söylemek.ten l'ugoıtlavya ~in altı cephe nrdır: 
geri durmadım, Maalesef bu ih- Ba cepheler Yu~otılav mc!ımJeketı
tarlarım OO§a çıkıtı. Yugoslavya- nln Bulgar, Romanya, Macarbıtan, 
dan mantığın icap ettırdiği pren- Almanya, ttalya ,.e Arnavutluk 
aiplere göre te§kilatlandırı'lıml§ bir hHutlarıdır. Bu cepheler "'inde 

(Devamı: Sa. 5, Stı. 5 te) = "'li' 
8e\'kulceyti kıymeti en fazla olan 
Bnlpr hudududur. Zira ba hudu
dun gerisinde Selanlk - VakUp -
NlıJ - Belgrad clemlryolu \'ardır. 
Bu .hudut ~nden gBl'ba doğru 

bir Alman taarruzu süratle Jler-

Bugünkü 
Harp Vaziyeti 

Yazan: 
İbsaa BOBAll 

lenıe, Yugoslavya cenuptan ....... 
tılınış, Yunan ,.e lngtlls onlala
rından ayrılmış ve cenapla lıbtdk 
mühim demlryola mavualMI ke
ı.llmlş olur. 

Yunan OrdDllUllan da Astroma 
'fl Serez h>tl~ kapatıp 
SeJAnltf elde buloadannuı c.eııo
bi l'uco.ıhwyaıun mobafua edll
meslne bağlıdır. Yoaan ordusu As. 
troma me\"Zllnl mllclafaa için Ya
gosla,·ya orduslle ııdn irtibatta 
bulu~ Şimal cenahından, 
yan \'e l'erlıılne doğru bir Alman 
taarruzu \'&rltür. O ~n Var-

(De,·amı: Sa. S, Sü. s te) 

GlJNlJN S ESi 
Açılmaz Kasa 

İle Hırsız 
Yazan: 

BBŞAT HRi 
On bef, on ala sene oluyor. 

Bir &i1n Kadıköyden İstanbula ge
~lyordum. Sık sık Almanyaya gi
dip gelen bir komisyoncu do • 
tum çantasından lüks bir kata
log çıkardr ve bana 80n icat hazı 
kua modelleri göstermly~ b:ı.,ta
dı. 

da gönıiilü kalnıı,tı. SabJbl ken 
dl anahtarlle bu kaııamn 'mı , 
açıyor ''e bıraktığı kitrt paralar 
la beraber bir ufak !.içM deme
tini renkleri bile 801ımımf ...... 
ğu halde buluyordu. 

Karşmıır.dald kaııapede ara sı
ra Sultanhamamı clvanaıla bir 
<lilkkfinda gördüfilm bir Mmevi 
Ulccar uyukluyordu. Kua, para 

\'C saire gibi kellmeleri .lfltbıce 

hemen gözlerini açtı ve blzlmle 
beraber yanmıyan kau resmini 
flelT6 baıtJadı. Ben O MIUlda llÖ)'• 

lliyordum. 
- Demek ki. artık emniyetin 

son haddine vanlmış. yangın olu
yor, kalla yanmıyor: bllmem ka
flllft kattan dllşüyor, kınlmıyor. 
Anahtan da ona göre yapdmıt o
IUJK'a hiçbir hırswn ba a..11 ._, 
maaına lmldın yok demektir. 

ALMANYA BAL-KANA ELiNi SOKTU 
- Menk etme arkad.., yakında ı.niürecei'ial 

Bunlardan biri hMi cri~ümün 

önündedir. Kasa bir yangın es
naunda bir binanın bUme111 ka
~· katıadaa yere dötmü, ,;e 
epe,yee bir zamaa eaku aıuua-

Mwıeli tüccar, Ç&rtl ıu1em1an-

(Liatfen •Jfa11 çeva· w> 
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Yakın Taril)in Acı Hakikatlerinden biri J"' '--------
Avşar oğlu 

- Büyük H:kAye • 

Yazı:.ıı: Ertuırul Şsvkt t 
-1-

- Bu senin son tecrüben. Bir 
d.ıh azledilecek olursan, artık 
l~ n .. uğrama: 

.'azır Paşa, yatar gibi uzandı· 
ğ•. ) nylı ve sağa sol.1 dönen kol
l .. buı.da sallana sallana ve kema. 
ıı vc.ıtarla konu.uyordu. Ay:ıkta 
d n:dik duran ve henüz tayin ev
I .ın~n aıtına (muc~bince) dedi. 
~· ge:nç kaza kaymcıkamı Av~;:ır 
oe 1 .ı..:n yu.ıune dikkatle ve isr:..r 
ıa oa~tı. 

- Ama. bak, ded . Bu senin 
•on tecrüben. Söylediklerimi h;ç 
an:lından çıkarma. 

Aheste bir hare!<ede el:ni ma
~asır.d1ki üs-tü açık sigara pake
·tine uzattı.. Aldığı a:garayı du
d;ıklarına iii~tirdi. Birkaç saniye 
'Öyle durdu ve au9tu. Nazır Paşa, 
~Avşaroğlunun kibriti kapmasını 
ve sigarayı y.ak.rna·sını bekHyurdu, 
;\vşar oğ.lu da bunu hissetmişti, 
'a·ma. yerinden kımıldamadı. 

.Nazır Pa,a, uzandığı koltuğun
:da doğru:du. Masanın üzerinden 
'ı..ibriti aldı, çakt.ı. Av§&roi::lunun 
yüzüne bakmadan kon.u,tu: 

- Amirlerinin sözünü dinle
"memek, on]ara. kanund~n nizam 
'dan bahsetmek fa:de vermez. 
Qnlar. her ~eyi, hele kanunları 
~nden daha mükemmel bilirler. 
Marifet onlara hürmette kusur 
etmemekıedıir. 

Sigımuıının tavan.ı. doğru yi>k
felen dumanlarına b~ktı. 
.- Bir sene içinde üç defa az

~edildin, dedi. Genç bir mülkiye
lidir d~ye sana acıdını, tekrar ta
yin edİ)"Orum. Fakat bu 90nuncu. 
clur. Dik.kat et, sadalatle çalı~. 
Hele, gideceğin kazadaki kaçak
çılık işine behemehal bir son 
ver. Elend·ttniz bu yüzden, F ran
'ıa elçisinin yi.lzüne bakamaz ol
du. 

* Günlerce süren, y~ylı ve katır 
tırtı s'°yahati, Avşt11.roğlunu canın 
d·an bezdirmişti. c:Eğe· azle:iilir· 
'som, bu yolları bir daha nasıl gc· 
;erim diye düşünüyordu. 

)'a, lı. earp ve me~e. ağ.ıçlarile 
ttkanunş bir boğ.,,zı dörı.erken 
Av,aroğlu. arabacının yan1,-ıda o
turan Jandarmaya so:du: 

- Buralarda çok mu kaçakçı 
var~ 

Arabacı kırbctcı~ı ~:ıklath, jan 
darm.a: 

- Çok beyim, '1edi. Sayıla
ı111yacı-k kadar. 

- Peki, mademki kaçakçılar 
bilın.)oı, onları niç;.n yakala;nı
,} .. orsunuz? 

Jandamıa, pos ve krr bıyıkla· 
tırn 6!Vazladı. Genç ve toy kay· 
maktmı süzdü: 

- Vallahi Beyim, dd'. Ele 
ceçiı:nceye kadar, ka..ıa halkın
dan i:ımin kaçakçı, k_;min kaçak
çı 'O:m~ dığını anlam.\k !'.mkw ... \O'SIZ

dır. Kaçakçılık bu kazad.ı Bek
ta~. ll'"rı gibi bir 'eydir. Bir ak
şam .evvel yarenlik ettiğiniz bir 
"dan.1, ertesi gün j .!ndarma kara 
kolunda görünce hi~ hayret etme 
> ıniz. 

- Kaçakçılık çok mu kazançlı 
eanl~: ~ 

Jandarma güldü: 
- Ne söylüyorsuı;.uz, ded;. 

Kaçakçılar tenekeyle o ltın saklı
yorh. r. 

Arabact tekrar kırbacını şak
lattı. Jandarma, ceketinin cebin
den çıkardığı iri tabakasını Av
şaroğluna uzattı. piş:kin bir ta
vırla: 

Aldırma, beyim, dedi. 
Bunlar. o kadar düşünmeğe değ
mez. ilk günlerde, kaçakçılık iş
leri sizi biraz ,a,.ırtır, biraz üzer 
ama, sonra nlı.şıraınız. 

Av~aroğlu, jandarmanın ta. 
. -

na 1ıa'f, "!e\·lmll tekUfslzllkle aöze 
ka.rL,tı. Benlnıle hafll~e alay e· 
derck; 

- ı\ffedenlnJz, dedi, bu kasa)·ı 
kafa. yapmı,tır. 

1 
Uınuzın kafası, 

JabrJkacırun kafaı:;ından bir san· 
tlm büyük olursa. ka!ii& ~ılnu!J de· 
mekUr. Böyle de olma·"~ kasayı 

yapan bir kere talı,ır, hı:rsızm 

kafa&ı onu a1ı:n1ak ı~ın gece glln
düz, bir ay, Ü(' ay ne kadar ıa

t.ım"'a ~aıı,ır. Çünkü. Allah baba 
hırrtıun rızkıw bu )'ltıden ya

ra.tmı.,tır. 

Bu adanıla geçen gün a..) nl Ka
dıköy yapurunda. ;yine kan;ı kar· 
l}•J·& düştük. On be<, ~ene a·,; za· 
ınan değil! Bltarenln h&.~hırt, bı
>ıkları ağarını.,. J-iizUnün etlenip 
ı:ıt°'me~lne mukabil boynunun lkt 
tarafından kul'bak glbl iki damar 
toarknıı •. ..-akat kılık kıyafetinden 
anıa,ıldığına. göre işler adamakıl
lı yolunda... Sultanbamamındaki 

bakasını aldı. Fakat, onun san 
sözlerine kızmıştı. 

- Yani, dedi. Buralardan ka
çakçılığın kökü kazınmaz mı'> Bu 
nu mu demek istedln? 

Jandarma sol taraftaki darı 
tarlalarına gözlerini dikti, omuz
larını silkti. 

- Vallahi beyim, dedi. Tam 
on sekiz kaymakamın yanında 
çalı~tım. bütün gayretleri bo~a 
çıktı da. 

Avşaroğlu, silahını teslim e
den çaresiz bir muharip ~daşile 
konu.,an jandarmayı bir defa da
ha süzdü. Tabakayı açtı ve kıp
kırmızı kesildi: Tabakanıh için
de, ince bel1i çerkez kızlarının 
uzun sarı saçlarını andrran, keh
ribar g:bi parlak kaçak tütün var 
dı. 

* Av~aroğlu, vazifeye ba~lar baş 
lamaz, evvela. kazadakıi memur· 
!arla mücadeleye giri,ti: Hepsi 
kaçak tütün iç>yorlardL J andıu· 
ma bölüğü kl!_mandanı bile ka
çak tütün kullanlyorıdu. Memur· 
ların kaçak tütün iç~ini menet 
tiği gibi, vaziyeti mutaearrıflığa 
da bildirdi. Bu halden uzun uzun 
şikayet etti. Jandarma kumanda
nının ve iki memurun değiştiril
me:ıini istedi. 

r..1uıtıısarrıfltktan gelen cevapta, 
memurlarla, bitlıas:xl, jandanna 
kumar.danile iyi geçinmesi ve faz 
la şiddet gö~termeırneei tavsiye 
edilıyondu. 

Bu sefer, mutasarrıflıktan ge· 
len cevapla· biTlik.te, kendi yaz
dığı ayni berah da vilayete gön
derdi ve memleketin selameti 
namına ricalarının yerine getiril
mesini talep etti. 

Av~a.roğlu bir taraftan vili.yet 
ten cevap bekliyor, diğer taraf
tan da Kazadaki icraatına tiddet
le devam ediyordu. Seyyar, jan
darma müfrezeleri çıkartıyor, ka 
za hudutlarını daimi bir kontrol 
altında bulunduruyordu. 

Kazanrn içindeki dedikodular. 
dan da hademesi Memo vasıtasi
le haberdar oluyordu. 

Memo. yerli ve sessiz bir deli .. 
'kanlıydı. Daha ;Ik günlerde Av
~ roğlunun i~imadını kazanmı,tı. 
Avııaroğluna candan bağlıydı. 
Onun, ~ün işlerini kueursuz yap 
mağa çalı!'.'ıyordu. Genç karısı Ho 
no bacı, Avşaroğlunun ye·meklc
r "">itiriyor. çamaşu-larını yıkı· 
yordu. 

Avtaroğlu, bir aralık ishal ol· 
ım\ıştu. gc.ek Memo, gerek karı· 
aı Hano bacı, bir ana, baba gibi 
Av~aro~h.na bakmışlar, bu dok· 
torsuz kazada, evden yaptıkları 
ilaçlarla onu tedavi etmişlerdi. 
A~roÖlu da onları çok sevi

yor, ,!inden gelen her türlü yar
dımı. bu fakir aileden esirgemi
yordu. Söylendiğine göre, Memo, 
Hano bacryı sevmiş ve kaçırmı, .. 
tı. Av.şaroölu, bu kadar pısırık 
bir adamın bu işi nasıl yaptığına 
hayret eder ve arada aırada on
dan bu vakayı anlatmasını ister· 
eli. 

Memo her seferinde de, hafif
çe güler, kızarır. 

- Olmu, bir kere beyim, tak
dir. 

Der, işi kapatırdı. 
Bir gün hükıimot konağının 

koridorundan geçerken Memoyu 
bir köşeye büızülmüş, düşünüyor 
gördü. Onu oduına çağırdı. Ni· 
çin dü'flindüğünü aordu. Memo, 
ık mık etti, nihayet söyledi: 

- Bey, dedi. Benim küçücük 
bir tarlamla. evim var, biliyorsun. 
Vergi zamanı geldi. Param yok. 
Ne yapacağımı düşünüyorum. 

(Arkaaı var) 

dükkAııa ~imdi belki Karaköy ve 
Beyoğluoda bir iki şube de lliYe 
edUml,. 

Fukat neden!te tüccarın dU,Un· 
('eli ,.e yorgun bir bal1 ,.ar. Götle
rini pencereden Adalara dotru 
dikmiş koyu koyu dUşünü)or. O 
esnada ,>·anımızdan geçen blri ttOr· 

du: 
- Ne \·ar ne yok! 
l:JmJt!tlz bir tavırla 

açtı. boynunu büktU: 
avus-lannı 

- Ne olacak T Blldlğln gibi. 
Sonra yine göz.lerlnl denize çe

'\-"lrerek dü'}Unceslne daldı. 
8f'nelerdcn sonra çehremi ,.e a

tılmaz kasaların hJkll.yeslnl hatır
hyabilecetlnl um"'anı bu eeler de 
ben bir tekJlfslzUk yapar: 

- Nedir bu dalgınlık derdim f 
İhtikar kanununa henüz münasip 
anahtar uyduranıamıJ?a. benz.Jyor-
sun. 

REŞAT NUR! 
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Taitl Münasebetile Nöbetçi Taksiler Hazineye ait eşya/E_r_K_· _e_n __________ _ 
Eşref Şefik ve 

Adisababa 
Tarihi Geg · ri Clmıyz.nlar 
Bugün Satışa Çıkarıl.;or I 

Maliye Vek<lletl hazineye a1l 

olup tarihi bir kıymet ve mah;}"et 
arzetmiycn ve muhafazalarında 
da bir fayda olmıyan bir taKım 
ziynet eşyasının satı_lmasına ka~ar 
vermi!tir. Bu e~ya bir hey«"t taro:t . 
fından tcbbit edilmiştir. 44 takım 
ve 131 adet kıymetiı eşya bugiin 
Sandal bedestenin.de satıiaca.ktır. 

Muallimler Fazla 
Ders Veremiyecekler 

Her parça ayn ayrı satılacak
tır. Sandal bedesteninde bu kıy
ınetli eşyanın muhafazast için ter. 

Maarif Vekaleti 
Alakadarlara 

Bu Emri 
Bildirdi 

ti.bat alınmış bulunmaktadır. . Şehrim~deki oıt~ me~t:plerle 
Bu ecnra arasınd k . ti' ,_ lıseierdekı rmtlhan luıtelcrının tan. 

~~ a tJ me ı saa~ . . . ih k . 
lcr, yüzükler bilez%1 r Sl8;;l zımı ve ımt an omıeyonunda va 

• er. mu a "f •. k 11· l . .. 
çantalar vesaire kıymetli eşyalar' zı_ e.gorece ~~a Lm e.r~n-~umey. 
vardır Sat • ık 1 b / yLZitk saatlerının tesbrt.ı 1çın orta . L~a ç arı an u eşya- k .. d .. I . 9 . 
ların mühim kısmıni hurda eŞYa. me t~p mu .. u~. erı . nlfsan çarş~m. 

Pırlanta ve e'masl• k d · t ı 1ba, l.!.se mudurlerı de 1 O nısan 
' a ın zıyne lb .. .. 1 b 1 K l" 

eşyası te~kil cdmcktedir. p.erfC!rT. e gunu. stan u rz ıse-

Bu Seneki Patates 
W.ahsulü 

oınde toplanacaklardır. 
Mümeyylz li:stelerjnin hazırlan. 

masına ba,lanmıştır. 
Diğer taraftan bazı orta. mek· 

te<p, lise ve muallim mekteplerin
d·e tedrisatın. erken ıkeeihnesi mü .. 
naaebetile mualtim]erin talebele
re fazla ders verdikleri şikayeti 
mucip olmuştur. 

Maarif Y ektiliği bu vaziyeti 
önlemek üzere bütün. orta tedri· 

sat müesseselerine bir tebliğ gön. 
dermiştir. Bu tebliğde, öğretmen_ 
!erin senelik p-19.nlannda nisanın 
on bc,ine kadar i~aret etmiş ol· 
dukları derslerden fazla ders ver. 
miyecelderi kaydolunın,.ktadır. 

F az}a ders veren öğretmenler 
hakkında takibat yapılacaktır. 

lık mekteplerde de liseler gibi 
ayıo 16 sında derslerin ke~ileceği 
anla~ılmaktadır. ~on sınıflarda. 
derhal imtihanlara başlanacaktır. 

Kıonservatu.varda imtihanlara 
20 nisanda ba,Ianılması kararla~
llrılmıştır. 

Kız Sanat mektepleri de Maa
rif V ek.iletinin son. tamimindeki 
karara tabi olarak ders senelerini 
15 nisanda bitirmiş olacaklardır. 

Patates yeti!!tiren mıntakalarda 
bu senenin mah..tulü bihnek üze
redir. Mevcut stokların daha ziya
de büyük şehirlere sevkedilmiş 
olma., patateslerin kolaylıkla sa. 
tılmasına yardım etmi~tir. Köy
lerde ihtiyaçtan fazla patates kal
mamı~tır. Kaaaibaların daı ihtiyaç .. 
tan fazlası İstanbul piyasasına 
gönderilmiştir. Burşada bulun .. 
makta olan son bir parti de şoh
cimize getirilmi{.tir. Esasen daha 
bu ay patates yen:lcccğine ve ma
yı!ta taze sebzeler patates yerine 
kaim olacağına. göre bu senenin 
rekofteei hi.ç bir sıkıntıya meydan 
vermeden !!;lrfedilmiş oluyor. Fi
yatlardaki yiik~klik d iğe! zaruri 
grda maddelerinin fiyatlarına na
zaran yüzde onu geç,mcmcktedir. 

Sebze Fiyatlarının 
Kontrolü Yokmu? 

Milli Piyango 
Milli Piyangonun beşinci ter

tip üçüncü çekilişi bugün saat 1 7 
de Ankara<!.a Sergievinde yapıla
caktır. 

Bu çekili,te 64.828 numaraya 
749.520 liralık .ikramiye tevzi 
olunacaktır. 

8 tane 20.000 liralık büyük ik
ramiye va.dır. 642 numaraya da 
34.520 liralık teselli mü<afatı ve. 
rilecekıtir. Kazanan numaraları 
Ankara radyosu 22,30 da ajanş 
haberlerini l!_}.Üteakı;p neşredecck
t.ir. 

Milli Piyango idaresi 2 3 Nisan 
Çocuk !bayramı müna&cbetile zen. 
gin ve mütenevvi ikramlycli fev· 
kalade bir piyango tertiı! etmiş
tir. Bu çekilişe ait biletler yarın
dan ' itib_!lren satılığa çıkarılacak· 
tır. 

Ankara ile lstanbul 
Arasında Yeni Bir Tren 
1 mayıt:t.tan itlbarcn Ankara ile 

İstanbul arasında yeni bir tren 
seferi ihdaaı kararla§hrılmıftır. 

Tren her gün Ankaradan saat 
1 5 de, lstanıbuldan da saat 15 de 
hareket ed~ktir. 

Denizyolları Umum Mi.idi.irü 
Bugün Şehrimize Geliyor 

Devlet Deni.:ııyol\arı umtmı mü
dürü lbrahirn Kemal Baybora ile 
muavini Ha~et Dülge Bandırma 
ve İzmir limanındaki tetkiklerini 
ikmal ctmitlerdir. Umum müdür 
ve muaviniı bugün §ehrtmize dö· 
nüyorlar. ·-

Murakabe Komisyonu Vaziyeti 
Nazarı Dikkate Almalıdır 

den hazırlık yaparak fiyatların 
kontrol edilmeoi \Azrmgelir. Eğer 
hayatın ucuzlama-sı İslteniyo;rsa 
her feyden evvel harcı ii.le.m olan 
mıaddelerin. fiyatlarına yühel;ş 
im1kinı vermemelidir. Fiyat mü
rakabc komisyonunun bu işe el 
koyarak tam. .ıaman1nda bir ka
rar vermesini bekliyoruz. 

Tıp F.ikü.tesi Dakanı 
Bugün Geliyor 

lstanbul Üniversite.si Tıp Fa
kültesi dekanı profesör, Dr. ope· 
ratör K~al Atay, Ankaraya Fa. 
külteye ait bazı temularda bulun
mak üzere gitmişti. Dekan Anka. 
radaki temaslafını ikmal ettiğin
den bugün şehrimize d'önecektir, 

u 

llkmektepler Bugün Tekrar 
Açılıyor 

Fiyat müra!kabe ko-mioyonu za
ruri ihtiyaç maddeleri ile ithalat 
maddeleri üzerinde bir taraftan 
fiyat tdbit ediyor, diğer taraftan 
da fazla fiyatla yapılan sab~ları 
kontrol ve müra!kabe ettiriyor. 
Komisyonun en ziyade üzerinde 
durduğu ma-ddeler birer birer tet. 
kik edilecek olursa bunların daha 
ziyade ithalat rmadd·eıeri olduğu 
~rülüT. Zaruri iht-i.yaçlardan et, 
,peynir ve yağdan başka esaslı bir 
madde üzerinde duruimuş değil
dir. Halbuki şehrin kalaföalık nü
.fusu üzerinde müessir ve gıda ba_ 
kınımdan ıiddetle takip edilmesi
ni icap ettirecek fiyat yüksekliği 
göze çarpmaktadır. Mesela ihra
catı yapılmıyan pirinçlerde kilo 
ba ına 1 5 - 1 7 kuruf, kuru fasul
yelerde 1 O - 1 5 kııruş g•bi yük
sek farklar olm~tur. Bu m&dde
ler toprak ma}ısullerirnizden ve 
bütün memleketin umumi ihtiyaç
larına kifr.yet edecek miktarda 
bulunduğu halde fiyat yüksekliği. 
nin ııebebi olmamak lazundır. 

Bir haftadır tatil yapmakta 

olan ilk moktepler bugün tokrar 
Çünkü bu maddelerin istihsali çalı•malarına başlıyorlar. 

yedi ıekiz ay evvele aittir. Yani 
e;ya ve günQeHk ücretlerinin an· 

cak yüzde be~ nisbetinde yüksel
diği bir zamanda i•tihsal edilmi,. 

tir. Bunları bugün yüzde 15 den 
fazla karla sattırmak doğru değil
dir. Yaş sebzelere gelince, bu gi· 
bi gıda maddelerinin tamamen 
kontrolsüz e>lduğuna işaret etmek 
isteriz. Civannda bos.tan bulunan 
semtlerde bile fiyatlar tamamen 
bahçıvanın ve eeyyar satıcı ile 
ıebzevatçının şahsına kalmış gi
bidir. 

Önümüz yazdır. Sebzeden baş
ka yenilecek Jey kalmıyacaktır. 
Mevsim yakla~tığına göre şimdi---

Kuzu Eti Ucuzluyor 
1:-Iavaların m·Üsait gitmesi yü· 

zünden şehrimize çok miktarda 
koyun ve kuzu getirilmiş ve bu ıe. 

beele kuzu eti fiyatları bir hayli 
düwoüştür. K"'r• havalisi ile Hay. 
mana taraflarından. da bir çok 
sürülerin yola çıkarıldığı haber 
alınmıştır. Bu vaziyetıte kuzu eti 
fitvatlarının normal bir hadde ine
ceği kuvvetle umul.;,alotadır. Hay 
van bolluğuna rağmen koyun eti 
fiyatlarında henüz bir değişiklik 
yoktur. Miirakabe,komİsyonunun 
koyun etlerini de ucuzlatması 
beklenilmektedir. 

Geceleri Garajlarda 
Taksi Bu:undurulacak 
Belediye, ~ehrin bir çok yerle

rin.de yeni ta·ksi duraklarl ihdas 
etmek üz.ere tetkikler yapmakta
dır. Bu duraklar ihdas olunduktan 
~onra bilhasaıa geceleri Ani ihti· 
yaçlarda hatk kolayca taksi bula. 
bilecektir. 

Bundan başka her t:;emtteki bü
yük garajlarda sabaha kadar ha
zır taksi bulundurulması karar .. 
)aşmıştır. 

Bu ga·ajlarda 6abaha kadar 
nöbct<j_ taksiler bekliyecek ve ani 
ihtiyaçlar karşısında telefonla 
bunlardan i>tilade kabil olacak
tır. 

Dilsizler, Körler, 
Sağırlar, Cemi 
yettnın 1'.ongresi 

DUslzler, Körler ve Sağırlar Cc· 
miyetl umumi heyeti, dUn saat on 
dörtte Eminönü halkevlnde, cemi· 
yet reisi Mehmet TamtUrkUn riyase
tinde toplanmıştır. Evvell 1 kA.nunu
sanl 941 tarihinden 31 mart 911 ta
rihine kadar olan faaUyet raporu o
kunmuş veı tasvip edilmiştir. Bu ra
porda., cemiyetin kuruluş gayesi hu· 
ıa.sa deildiktcn sonra. clyevm dördü 
kız olmak Uzerc ıs sağır, kör ve dil· 
sizin cemiyet merkezinde iaşe ve i· 
balelerinin temin edildiği, çoluk ço
cuk sahibi muhtacı muavenet dilsiz, 
sağır ve kör ailelere maddt ve ma· 
nevt yardımlarda bulunulduğu, ce· 
miyetin hususi doktorlarının muhta· 
cı muavenet cemiyet azasma ve alle
lerlne baktıkları, UAçların cemiyet 
tarafından yaptırılıp hastalara tevzi 
edlidlğl bUdırlimekteydi. 

Bu rapor. evvelA. işaretlerle reis 
tara!ından dilsizlere, bilA.hare de ses
li olarak gözU görmiyenlero okun
muştur. 

Bundan sonra, sokaklarda, kö!jc 
ba9larında dllencn körlerin bu halle
rine mAni olunması, yanlarına. e:ö~ 
görmiyen kemancılar alarak kahve, 
gazino ve benzerleri yerlerde dol~an 
çalgıcıların bu hareketlerinin önlen
mesi husuaunda icap eden makamlar 
nezd.lnde te,ebbüelerde bulunulma.at 

karariaştırılmiljtır. 

Cemiyetin muhasebeci ve vezneda. 
rı Nurinin yerine bu vazifeye Avnl 
intihap edilmi' ve toplantıya niha
yet verllmlftir. 

Tramvay Durakları 

G eçenlerdeki bir yazımda 
tebarüz ettirmiştim: Spor• 

cu değilim ve spordan da. anla• 
marn. Fakat sporculardan veya 
ıporu anlıyanlardan dostlarını 
pek çoktur. Boks üstadı Efref 
Şefik de bu meyandadır, 

Geçmit günlerde, Eıref Şe
fik bir eiin beni kendi çırakla• 
rından birinin döviiJeceği bir 
boks maçına götünnek istedi. 

- Anlamam, dedim. 
- Anlatırım, dedi. 
Boks hakkındaki bütün bil• 

giyi de, Eşref Şefiğin «anlatı• 
nm• dediği .Un elde ettim. 

Eşref Şefik, çaVUf üzümile 
beslediği bir •ıakirdi marifet»· 
ini dövüıtürüyor ve §Öyle tali· 
mat veriyordu: 

- Yumruk yememeğe gay• 
ret edeceksin. Şayet bir yumruk 
yersen iki yumruk vuracakıouı- 1 
Eğer yediğin yumruğun aıkletİ 1 
bir kilo ise attığın yumruğun sık• 1 
Jeti on kilo olacak! , 

Efref Şefik, fakirdile birlikte ı 
beni de talim ve terbiye !eyliyor-' 
du: 

- Yumruğa hemen ve fazla• 
sile mukabele hasmın manevi 
kuvvetini yıpratır. Her ,eye ye
rinde ve zamanında cevap ver
mek gerektir. 

Ben tabii bu ifin acemisi ol.. 
duğum için Efrefin sözleri kula· 
ğıma küpe oimuştu ve Efl"efın 
ıakirdi bir yumruk yedikçe: 

- Aman oğlum, geciktirıntı 
iki yumruk indir! 

Diye yerimde hop hop yava• 
!anıp oturuyordum. Uzatrnıya· 
yım, ıakird dehıetli müstait:ı 
Bir yedikçe iki, iki yedikçe dört 
vurdu. Bir dakikada aldığı yu)J)"' 
ruklann cevabını on 11&niyed• 
verdi ve maçı da kazandı. 

Zaferi teıit Jçin hep lıir!ikt• 
bir birahaneye dalarken Eıref 
Şefik bana: 

- Bu itin lln'l; ıcevabı yer~ 
de ve zamanında vermektir, dı• 
yordu. 

* Gündüz radyoyu diıılerk•0 
sabah sabah Almanların ve <la' 
layısile Mihverin ayni zamane!• 
Yugoslavyaya ve Yunaııistan• 
hücumunu öğrendim. 

Akpm radyoyu dinlerken ;.• 
disababanın düştüğünü hal><' 
aldım. 

İngilterenin ltalyaya, dol•>"' 
ıile Mihvere yerinde ve :ıaın•· 
nında bir cevabı.. 

Kulakların çınlasın, boka iif• 
tadı Eıref! .• 

KÖR KADI 

Yapılan şikayetler üzerine, 
tramvay idaresi lağvedilen durak 
mahallerinden bazılarının yeni-den 
ihdası için tetkiklere başlamı§tır. 
Yeni duraklar hu hafta içinde ta. 
yin edilecd< ve halkın karşılaştı-
ğı güçlükler ortadan kaldırılacak. _....,..,,_..,. _____ ...,.. __ 
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PAZARTESİ 

AY: 4 • GON: 97 - Kasım: 151 
Rtmlİ: 1857 - !llART: 25 
IIİORİ: 1860 - ReblUlevvel: 10 

VAKİT ZEVALi EZANI 

GÜNEŞ: 6,34 10,M 
öGLE: 13,16 5,37 
1KİND1: 16,55 9,16 
AKŞAM: 19,40 12,00 
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Balıkcılar Arasında. 
Yedikulede Kazlıçe•me kıııl•" 

• b•' 
rında sandalla balık avlıyan d• 
lıkçı Mehmetle Cemal arasıni<l' 
kavga ~ıkmı1. Cemal, küre , 
Mehmedin kafasına vurarak Y~, 
ralamıştır. Yaralı hastahan'~
kaldmlmı1, Cemal hakkında t• 
kikata başlanmıdır. 

Merdivenden Düş"iİ 
ın' 

Calatada Mumhane caddef ~ 
ı-ı.,. 

de 1 O nwnıaralı evde oturan .
0

• 

riye Güler evinin merdiven.ledıetı 
den düı;erek muhtelif yerlerııı ,,1 

··ıe 
yaralanmıış. tedavi edilmek 0 'J1e 
Be)"Oğlu Belediye h .. tahane•' 
kaldmlmı~tır. 

- Mlsls de Vlnter'ln dUJneni bıralıarak 
!wna.radan bir ,.Y almağa. lomlş olduğunu 
tahmin ediyorlar. ı,te gen1l bu _şeklhle bat
mış. 

Ta.it ba,ını ~lrJ-·a.ra.k ı.,rurh bir ta\·ırla 
ÜZÜNTÜ 

d•" havasn; tahammiU edemlyeceğlm. Yanı111 

J30'" 
ki insanlar da beni fazla bıkı ~ tırıyorlat· 

ğulacağıın. d 
tf'p· 

Birisi konuıı;ın1a6-a ba..,,Jadı, fı>inıdl hC 
1 ıı; • • ·or 

birden konu~uyordu. Fakat b(>n göreıııl! ı, 
ıt.·11" c8'\·ap verdi: 

1 

- lly-u .• Buna. ihtlınıaı \'erenılyorunl. 
- Fakat meeele bö1·.Le oımu..,.tur. Jle.r bal 

de ne ~ı..tter de Vinter, no de kımse bu ge
mlnln ts.rad'mızdan lyl tamir edlln1eml!j ol
duğunu iddia. etmt)·or. Kotra sağlam \·eı 

mukaven1etıl kil. Bunı. l)llphe yok. Fakat 
ıuı.ıs de Vinter lbtlyabnzlık ;>tnılş. Dilmen 
den "yn~nı~. Bu tedblr•lztlğl )ÜZÜDden de 
kotr.t. batmı, , .e kendlsi do te-lel: olmuı;

Böyle kaı.atar !:Ok olur. Sizin bunda. mt.ttull 
yetiniz yok. 1 

- Affeder•lnt• faka.t bir 'J"Y de,lıa söy
lemek lstlyorun1. 

- Peki ~öyle1·ıniz ne lmlş bakalım? 
- Gett"n bene bu kazadan sonra bir~ok 

klm.,eler benln1 grmllerl sağlan1 bir '3Ck1l· 

de tanlir etınedlğlml ileri ı,Urerek hakktm· 
da fena. reklü.m ~·aptı1ar Blrtok bfJ)Bri-,Ier 
almama nıanl oldular. Bu hakı;ız.hktır. ÇUn 
kil ben ten1lz ı-, yaparım. Gen1i battı J:,e 

kabahat bcııiın drğil. ı~akat bunu hpat e
demezdJın. 

Şlmdl bu ikln<'I kaza yü.ıünden l\llsis de 

Vlnter'Jn kotrası karaya (ıktı. Ka.ı>tan ~e
arl bana. mllsa.a.de etti. Gldlı• kotraJı gör
dilm yaptıfım J in sağlamhğrnı bir kere da
ha mü.,ahcde ettim. Kotr& denizin dibinde 

Yazan: Dafne du Maurier -73- Çeviren: Rezzan A. E. Yalma.ı 

bir •ene kalını' olduğu halde sa-ğlam. 
- Görüyorsunuz la. •. Bu ı,ten siz mes• 

ul değllslnl« 
- Evet .. Yaptığım ı,te kwıur yok. Her 

t&rahnı tetkik ettim._ Kumsalda. bdtığı 

için tahtalar zedeleıuneını,. olma>ı lazun ... 
Kayaya. çarpn1aıuış olduğunu dalgıç da ıöy .. 
Iedl. Bu hale göre kotranın teknesinin de bJç 

lurpalanananu' ohna.sr lazım gelmez ntl ! 
Sustu. J'l:iklnı ne !töylenıek lstedJğinl an

lo.ınağo. çaJl,an bir bakı,ıa.: 

- Pek :ilı\ ... Söylemek ıı.tedlğtnlz bu muy
du? 

- Hayır.. Hepsi bu değil. Acab& kotra
nın bazr yerJertndekl delikleri kim açtı dl .. 
le sormak JsUyorwn. Kayaya (arpıuadığı 

muhakkak. Ilem bu delikleri kayanın açma .. 
dığr b•lll ... Bir demir illetle tahtalar kopıı
rılmı,. 

Artık o tarafa bakamıyordum. Sadrce 
yt're bakıyordum. Yerde muı;ıaınma \·ardı. 

Ye!jll bir muft8mnıa... Ona bnkı)·ordum. Aca
ba hAklm niye ses ('ıkarınıyordu?. Niye her 
kes sükQt ediyordu! 1'ib&yet bükinıln &eı.i-

ol duyar gibi oldwn: 
- Ne demek ı.tıyorsunuz? Bu delikler de 

ne demek?' 
- üç tııne delik var. Bunların birisi tek

nenin ba.' tarafında, ikisi do kıç tarafında. 
FMk"t iş bununla da bıtmlyor. Emniyet mıııı 
luklarını da atık buldwn. 

- Emniyet muslukları da nedir! 
- Kotrad& muı.,luklar vardır. Dahildeki 

akar su tertibatına. aıtur. lşte bu nıusluklar 
dalma. kapalr durur. Atıhrb&, vapur su alır. 
Bu iki musluk ta ~ık hll. 

Salon ne kadar da. sıcaktı. Pencere de aç· 
nıamışlardı. Bu kadar lnrı;ao ayni balayı tc· 
neffüs ede ede bayılacaktı. 

- ı,te ... 'rekncdekl bu delikler \."O a~ık 
mu luklarla. geı:nl na~ıl dayanı-.ın? Elbette 
batar, benı de i'abul'a.k batar. On dakika. bl· 
le dayanmaz. nu deltkler her halde ~onra~ 
dan yaınlmış. Ben geml)·i baA-lam teslim et· 
tlın. !\U!ıils de Vlnter, ~ok ınemnun idi. Ba.· 
na kahrsa efendhn, bu geınl kazara. l.ıatnıa.· 

dı. Onu mahsulil bahrdılar. 
Kapıdan çıkmam filzım ... Bu &alon çok 

dum, lşltenllyordum. ('ok sıcak, fazlo. !'! ,. .. 

•" \·ardı. HWmln !J~lnl du~rdum. Herke&" dl~ 
nıaJarını emrediyor ,.e .'ll'iter de \."iııti"tı 1 .. 

ye bir şey b-Oyltiyordu. Ben bir 'ry görf'"'0 .. 
yordum. Önümdeki kadının ,apkflbf nııl 111 .(lr 
luyordu. "&lakslm ayakta idi. Ona ba.kıı1111;ı1~ 
dom. Bakmamah idim. lçlm ezlUyordU· I • 

ti'' . 
nu bir kere daha hl1setmlı1tln1. Bu ~~ın ~rı~ 
Ne zamandı'? Şin1dl hatırladım: l\fı ı!f ~ .. 
,·crs Ue pencereden bakarken ... ı;,·et, 0 

nıan idi. ., .... 

Şimdi ~fi~lıs Dnnvercı:, burada idi· nu 8tl .. ~-
· r •' leııen Ş("ylerl dUl''UYOrdu. l\.fak ... ını ha ıJ ~ot 

ta. idi. Birden bir hararet dalga"lt ban& ,-e 
ru yük8eUyor, beni sarıyordu. :ıı;cndl . 111 tı. 

. oı:ıı 
&ırak tllcrinıl, bo~·nuınu, çeneıuı, '.\ 
~anyordu. 

JliikJmJn ~C!otİlll t1U.)"Ul"Ordtu11: ("tıeJI ·r 
- 1\li!-tter de \·inter, g('ınt~-ı f.;.ıoı.1 pıU~ 

!\llster Tab'ın HöyJrlllklrrhıi du~:duııot uıJ~ 
Bu delikler hakkında. bir bJldigirılz ,ıar 

- IUç bir ~Py bilmil'·oruın. . 0 ;ııil, 
,, i .. ttr • - Acaba. bunları kinı .)'Hpahiull • 

der~intz ·: 
- Jliçbir ~ey tlt~·emeın. . uı: 
- Bunları ilk dcta. ıuı duJ·U.) ur~on 
- Evet ... 

<Arkası var) 
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a kanlardaki Ezeli 
Rekabet Oy nu 

1908de Bosnanın lltihakile Ekilen 
Felaket Tohumu 

Bütün Varlığına 
Avusturyanın 

Mal Olmuştu 

Bugün de Almanya Aynı Uçurumdan 

• 
Aşağıya Doğru Gidiyor 

{ Yazan: M. B. Zal 1 

Boma köylerinden biri ndc eski bir l"ürk evi 

il ~Ub aeneler Tuna !>oylarında kettller. fa'kat i;}in asıl fenalığı 
ll.d~!JYa ve Avuıitucya. Macari:stan şurada reli.ki geride :bir çıban başı 
l'ln 1 

.• ~! kunt dola..,.~~tır. Bun~a- bıra.'kmı~lardı. Bosna me5elesi ka· 
la ikıaı de Bulgaristan ve Sırbıs- binelcr arasında halledilirken Sır
la il adlı &i kuzuyu yutmayı akıl- bistan tavizat diye tu't'turnw~u. 
~~a 'koYtnu'!lardı. İkisi de ku· Evvela Bo~ınanın lbüyük bir kıs· 
llcv· kendi taraflarına celp için mını istedi. Sonra Oalmoçya sa· 
lti l~ n:vi yemler ııunuyorhr, tür- biline dloğru bir kıorrd;or sahi?i 
li l.l~}u cntrika1ar çeviriyorlardı. olınağa razı oldu. Sırlbıstana hıç 
b;.; tkbi, de Bulı;aristan ve Sır- bir şey vermcclilcr. Sırplıla:" da 
to ~nın büyıijmeşipc itiraz etmi- yeise d'üııcrek, lbüyük Sırbıstan 
lil: u, kendileri vaııi kalmak ııar. adı atlında flo3nadn ve Avuıstur-

... ya • Mncaristanm Sırp ve Hırvat. 
~1:rc':'8 Bi~Tk, Avudturya - lan arııısındn geniıı tahriklere çi· 
ıo car anın BaEknnlara alaka ri:..tilcr ve Avu:ıturya - Macariıs· 
t }/l?rıeşim:lcn hiç memnun de- tanın emniyetini için için bom~a. 
Ilı\ 1• Rueyn ilo mesele çrkamıa· ladrla!\. Bu i~leri yaparken Rus
~ tercih cdiyıorıdu. Faka1 A· yadan bol bol yıüı: buluyorlardı. 
~il) ~·1; • Maca1iatan için §U Bal· Sırpların ektiği fcısat tohumu. 
h,t·n~nu lhcr nawa bir ifltila 1914 de korkunc; bir mahsul ver· 
~ • '1\nır§tı. Balkanlaııda .nüfuz: di. 28 haz:iran 1914 de Prinçıyc 
he llacağızn diye Avusturya, de- adlı bir Srrp muharriki Bo11na 
ter' ~ lcr }'apryor, Almanya da iş- He~ekte Avusturya vcliahdi ile 
)o.J..r.t.crn~ a~kadan eürükleni· karıısm1 öldürdü. 5 Te~rinievvel 

.... \1 1908 de Bosnanın ilhakını böyle-

bil~~t~rya deliliklerinden en ce yalnız Avu turya decil. bütün 
,~unu 5 ilktcşrin 1908 de dünya ödedi, Çün_kü cihan harbi 
lrıtrı ~ • Herseği ilhak et!tiği za· rbu hadiseden çıktı. Eğer bu vaka 
t~ )'.aptı. Buruı lhuıku~nı Avus- olmasayıdı dün~·a yıüzündc harp 
oıı11 ~cı. art dcğüdi. Fakat fülen ihtimallerinin onune seçilmesi 
1 eı~"'tt .. Mebus ç&aımam~ tch· pe'k ala müm'kıündü. 
~i b-u' Yınnada ileri aürülmüşıtü Bosna Saray hadiscşi duyuldu. 
l~ btr vehimden ibaretti. Avus. su dakikada Kici limanına bir İn. 
~ 'B. ~ıı:inıi aaslama baclzya· siliz dıonamna'1 dostııne bir ziya_ 
' ~ • Hcn;ek hukukan da ret mabadı ile ı;ehni~ti, iki taraf· 
)lttı 1:1 °lıuM diyerek ka, yapa· tan bin tiır)ii do5t!Uk tezahürleri 
a C~en ~z çık.ardı. göaterilzyordu. Za:ten lbundan ev" 
t ~anın ilhakı AVTupayı alt ve1 Atmanya ile ln ... iltere arafiın• 

le S ı. Bu arada herk~tcn cya_ daki mualla:lcıta bulunan bir ta• 
• ~n.ı.~liar lk'u.,plere binmişlerdi, knn meaelel'er hallcdilımi,tir. LcY· 
Ilı: &it oana • Henıeği kendileri. man Fon Sandera meael~i de Al-
1,Il1ı'l' ~8.Yryorlardı. Aılkadan da man generalinin kolordu kuman. 
b"rı 11 

Ve Reva1 mülakatından dan)ığınıdan çı'karılması ve bir ıs• 
1~l Cro~\ln}a beraber yürüyen Jn· lah heyetinin rei3Jiijine Set.iriJme. 

/\l~ "6 Framıa geliyordu. si tıuretile tatlıya bağlanm'l§lı. 
lldıı 1~ny, çok müııkul bir mev- Demek ıki 1914 umumi harbi, 
11 tı~tı~ ll\11.hnıştı. Kendi ho:ıa'bına 1908 Bosna hadisesinde Sırbiata• 
l h ık aı. b~a lnl!C3el~indc iharp nın tavizsiz bıra.'ldmaaı yüzünıden 
~tıll':;ıni göze alıımıyarak ııon kıopmu,.~ur. Bütün Bal'kanlara si· 
~\ıl}o c ucrı çekil'Cliği halde A· rayet eden ve umumile .. mek iısti· 
11ltp l a )'\izünden en egır bir da'Clını cösteren yeni yangında da 
llt ı.~~llkc ini söz.e almıya mec- aml amil. Almanyanın Yugoslav. 
~tıyt ''b~·~·· Burvclan lbaŞka Al· yanın milli iradesini ve milli c· 
~~ltttrı• :.ı.ımlc o zamanlar hoş melterini h~c eaymoıııdır. 
1 ~'r:ııtrı7c. tanı!tardı. Halbuki Bosna hadbctsi yüzünden 1914 

"'~ıtrı l'I ı~alinden sonra mem· de çıkan yangında Rusya naeıl 
t:l:ıarıJ ~e AvuSturyaya, netice işe knrımııya nihayet mecbur ol· 
l)ı'llya ~ 0 nun mütıte{ikıi olan Al- mu:;sa ayni yangının devamı olan 
~l\lı~Ya kar~ fiddctli bir düş· 1941 th;;.diselcrimJc de Sovyet 
~ f>retq UYannu,ıı. Birlisi :ıeyirıci kalama.mıı •• Alman. 
~ 'Qr 0ı Bulov Ru yanın harbe ya harp ilan ctme?JÖen iki saat 
tı l>,;ınıı.dısını heııap ederek bü. evvel Yugosla\')'aya dostluğunu 
ı\ ~~il ~Utt"tle oynadr ve kuma· ve müzahcretini g&teren bir pakt 
r ~-ıı: 1• Fakat Avuaturya da, tnıtzalamıştır. Bu pakt •beFki de: 

fyıct a da eonradnn bu muvaf- bugün hemen filiz vel"1lliyecekıtir. 
~ ~"lJ\Pck Pahalıya ödediler. Fakat y-0rın için dal budak sal· 
lt~ r A~t}cı. • Macaristan ile be· dınnasına hiç lıaıy;ret edilrpez. 
~ 1.ltt ın· ~~ayı bir umumi harp Bundan evvel Avusturya • Ma. 
l\ı t:I . 1 göze nlmzya ıseı.-kcden cariStanm Sırplarla olan ml.inaıse. 
~~ııc,'k tn7ir c;.e'kirdesini doldur· betlerini:lc daima hesap.tun ziyade 
'ct•~ bır eydi. Avu tuwa - hisler hüküm aürm'Ü Ur. Bu defa 

l~~'ı:ı bili\ ~a.ten kendi elirı.-de bu- da Avmıtueyımın vari:si olan Al· 
ici' 'l't\l!i 

1~ kıın arazinin sırf ~e- many ayni hB'tAsa eürüktenmi,.. 
b 

0t•l'l Of!t 1~e ait bir vchim'Clen tir. Sovyet Birliği kendine mah· 
ı ~ ı l:tef •hı;ı nft~t etm~ti. Hal. su:s litı:ı'l!!ıı bu hata üzerine Al
' ~ ~ .. : kdc eline yeniden bir manyaya, Ba'l!kan i~lerine ait 
d ~ ~~it c iken «Boısna - Her· üç.üncü bir llıtarda bulunm~ur. 
)~ . l'tcca·~l\an da tıahip olayıml) Bo~mn • Her~dk jı;İnıde Avus
t~~· r>a~1 

c, akııine olarak, bize turya - Moeariştanm nas>! sözü 
~ c ''d. ar fecaatini ,art:sıı ııu· dön~e ve burasının ilhakını 

t\ iiq eJJrc ve lklrk iki milyon si.irtiin birinde naaıl bütün varh· 
'llll\ tll ~eğe mecbur oldu ve sile ödemi,se Alman;}·a da Yu

t11')1.llit\i 1.ıt'1lcdesinin . ıKarad ğın soıslavyanın kar ısınd bu defa 
r.ıı \)._ A.'da.hdit eden ve Avus• ayni akıbete uğrayacaktır. Al. 
dtl 11llk;1Ya.tı1ı: o hılinc h&lkim manlar. Avuşturo-· nın hatasına da 

l~lı~d rıını veren bazı mad· Yunanlıların ltalynyn veııdiği der-
• "rı -' • 'il • ı t 1\ .:ıa va~eçıtı. se d~ sözterini yumınıu lar, bu iki 

b (• da C!Çtıkten BOnrn Avus· tecrübeden de de.ı;, ale:mamı~lar
tt(lctİ Alman.ya da manaaıı dır. Bu iki hata ve ihmaUerini pek 

c hareket ettiklerini far- ağrr bir :ıuro~tc ödeyece'klcrdir. 

Harp Vaziyeti 

Yazan: 
ibsaa BORAN 

(Başı J incide) 
dar ı;-arbına ~ekllmlye mecbur kıı· 
Jır. HükCin1et merkezi olon Bel· 
:ı;rnd, Romaııya hududuna yalun· 
dır. Bu 'jcllrl müdafaa kaygusilo 
l'ugoslav ordusunuıı bü~illı: kısmi
Jo Belgrad mıntnkaı:.ında hulun· 
maı;ı yanlış olur. 

Yagoııla\:" ordll!iu için, en büyük 
tehlike, Bulgur huı!adandan cc
nubj Yugcslaı-yoya doğru ı."Ul U· 

bulacak bir Alman tanrruzudur. 
Yugoslav ordusu Bulgar hududun
da kati müdafaayı kabul edecek, 
Alınan taarruıunu hudutta dur· 
duracaktır. Burada kuV\·etll bu· 
lunmo.k 1!,'ln bUyUk kııımlle cıenubl 
Yogosla\}'adll toplıı.nn.caktır. Sağ 
yanından yani Bulgar hududundan 
emin oldukı;a l'uı;oı.lav ordusu 
nonıanya. 1'1acnrlstan, Almanya 
ı.·e ıta.lya hudutları üzerinde mu
ı.ıdfakıyctll müdııfao. H'l'& oyala.· 
ma ınuharebclcrJ \'ereblllrlcr. O 
Jıalcle Yogosla\'l'a orduııu ŞÖllc ha· 
rcket ctınell: 

ı - Bulgar hududunda katJ \C 

muannidane mUdafna; gaye, l'u· 
nan 'e lngDlı.; ordularllc irtibatı 
muhafaza etmelc. Bu Alman ordu
tiuna ka~I mU,terel• mukabil ta• 
arruz için litzımılır. 

2 - Diğer ceplte!cnlo evkul· 
ceyı;1 oyıtla.ma. Bu nıak at16; Tu
na, su·a nchlrlcrlle orlı\ Yugın;

Jın-ya dotlanndan f,,tlfade etmek. 
gaye, kati netloo ccpheı;i olnn Bul· 
gar hududunda \'e cenubi Yugos· 
Ja,·yatla kun·ctıi bulunmalı, Yu-
goslav ordusunu bütiin hudutları 
müdafaa makı;:ı.dUo dağıtmnınnlt, 
bunun irin tali ocphclcrdo ihtiya
ri rlcatıcrf de, amz.l tcrkJııl ılo 

göze almak 1ln:mıı1ır. 
S - AmB\'Utlukhı, İtalyan or

dularını Yunan \'e tngtllı.: ordula
rile m~tcreken \'e bir an C\'\'cl 

denlz.e dökmek; ga) e, l'ugo lın', 
l'unan \C inglJlz ordularının ı;cr

bcı.ti kaznnma5r 'o Alıııaııy~ııın 

Balkanlarda yalnıı.; b1nıkılınnsı. 
Yunao ordmıuna da t)U l~Icr <iti· 

l}lİyor: 

ı - Bulgar hududunıtald l'u· 
goıılav ordwıllo omw; omuza \O

rcrek CAJıtroma - Tahlnas • rot· 
lrn\a • D~1ca) mc\zUndc mu· 
annidanc müdafaa; guye, Bulgar 
hududundaki l'ugo:ılav ordll!lunun 
sa~ cenahını örtnıel\ 'o Trıalyn 
hltlkanıetlnl ka~mak, ~ .-.r u

nan 'c Jngtlh; on.lularr Bulgar • 
l'uıınn budı:ıdundan ~imale doğru 

tanrr~ etselerdi, daha ll1 olurrlu. 
l"akat Arna,·utıultt.ıkl lınrp, buna 
ı;lındlJlk mfınldir. 

' ;! - l'ugoı:;la' \'C tnglliz lru\',ct.
lerilc birlikte ;\rne.\ utluktald 1-
tlllyan ordusunu bir an C\ \'el iın• 
lıa etmek. 

ingllh: ordwıuıuı da şu \ ıızüelcr 
dü~ıiyor: 

ı - Aıdroma 'nıo,z.li llc l:·ugo:ı• 
ıav - Bulgar hududunda .nıuannl· 
cıano müdafaa tı:in Yunan 'o 'l'o· 
goıslav ordul:.ırllo bernber Alman 
taarru:dımnı kurıSılamıık. 

2 - Ham kuHctlcrlııo dti,cn 
büyük Tazlfçtcrl, büyük ı ıısmlle Ü· 

zerine almak • 
3 - ~rnıu'Utlul\ harbini. bir aıı 

cncl blUnnek lı;ln Adrlyatık de· 
ni.ılndc ha'a \O dı,miı; h1klmlyc
tlnl tosb etmek Hı Akdcnlı; do· 
nanmasını lıu işto kullnnahlhurı,. 

Nt>tlce; ~eni Alman taarruıları 
kar"ı~mda Yuı;osIM·, l'un:uı 'o 
lng~lı; ordularının harekat planı 
~yle olacak; Alma~ ordulanna 
Jcarşı e,kulcey il müdafaa, Arna
'utluktakl 1tub an ordul:ırıııa 
kun:r eıw'.kulceyyti taarrw:. Artık 
ı gnfı.; lıa\"B Jru\'\'ctlcrlne 6/7 gc
c~i bÜ~ itle bir \'tlZife dilı:tü: J\o• 

an ad:ıkl petrol mıntakn,.rıu, 

Ttın l üzerindeki demlryolu köprü-
ma 1C rül tiile yeni Atman askeri op criol 

bombarclıntanlB tahrir etmek. En 
~etin Ye kanlı muharebeler Yu· 
goslav • Bulgar hududunda ba,_ 
lo'R('aktır. Aııt.roına mevzu 9ar-
1,;nda kalan 'l'unan arazisinin kay 
l>edilmf':>i pek ehcnıınlyctli değ il· 

dJr. 

!cdakfıl'lıl' vo fcragııtlo ~cç.cn öm
U do şahitU. ·Evlcnmcmış, 'Omrlintl 

~ızma. · vakfct.mlşti. lstCllll'I' olsayaı 
elbette bir ba.,<;ko. erkeğe vıı.nı"dı. 
Yıa kendisi, ALI Yola.çan ne yap

mıştı 1 nem ıailo ııcm do içtimııJ 
v;aziyot bakımından kenarda kıılmı~ 
kUçUk bir mtıhendıs olma~ı kendi 
gaye vo hUlyalarilc kabili. telif gör 
memeğc b:ışlııdığı anda. bir 1~ tıa
hııne ederek Kııst.ıunonudan istan
bula gcmti~. kcndıstnc o.yal\ bağı ola 
bılccek karısını 1>oşamı,, mtitcnhhıL· 
lık yapmış. twtror evlenmiş, nlhoyet 
parmukla Gösterilen zengin bir mU
JıcndiS olmuştu. :Şundl Sundlycdekt 

Clevland 'daki Türk Sergisi Münasebefr~.e 1 SiY ASI iCMAL 1 
Sovyetlerin Bir· 

ileri Adımı Amerika a 
Türk - Yunan Günü lY azan: M. H. ZAL 

A lmanya Yuşoıılavyayaaarp 
ilin .etmez.den iki gaat ev· 

vel Moskovada mühim bir ta• 
Clevland'ta Y aşıyan Anadolulu Rumların 

Korosu Bu Vesile ile 
ribi vesika imza ıedilmiştir. Sov
yetler tarafından B. Molotof'un, 
Yugoslavya tarafından Mosko· 
va sefiri ve çiftçi part.isi reisi 
Gabriloviç'in ı.•c üç Yugoslav 
albayınm imz.alannı ta§ıyan bu 
vesika bir dostluk ve ndcmi te
cavüz paktıdır. iki akit taraf 
birbirlerine her türlu tecavüz
den uzak duracak, birbirinin is· 
tikliı.line, hakkına, bütunlugüne 
81Q'81 gösterecek, içlerinden bir:i, 
bir üçiincü tarafın tccnvu:r:unc 
maruz kalırsa diğcrı do~hun.to.n 
aynlmıyacaktır. 

istiklal Marşımızı, Ori Yıl Marşımızı Söyledi 

" Dağ Başım Duman Almış ,, Şarkısım Radyo 
Dinleyicilerinden Başka 30.000 Kişi Dinledi 

Nevyorktan 2~ 
~ubat tarihile mat 
baamıza yazılıyor: 

B!Ur misiniz ki, 
İstiklal Harbimi
zin bir taltım A· 
merikalı göntillU· 
lcrl ı.·ardır. Bun
lardan birincisi 
hiç şilphe yok lti, 
Mütareke deı.Tln

dekl Amerika fev 
kaltde komiseri 
Amiral Bristoı-

dUr. Bir glln İs· 

tiklCıl llarbinln et 

raflı bir tarihi 

yazılının Anıcri-

1,alı amiralin Türk 
tstıklAI davasını 

nasıl benimsediği, 

ne kadar candan 
hizmetlerde bulun 

duğu meydana. cı· 

kaeaktır. 

Amiral Bristol· 
den başka. bir ta-

kım Amerikalılar 

da. bu davanın asıl 
mllna5lnı ka.vra-
1T1ışlar, en kara 
gUnlcrlınizdc bize l t »t 

ı;crgl :r:ıunamndan 

ı,alaıı vo Jtısnıcn 

Matbuat • Umum 
MUdllrlliğll lura!m 
dan sonradan gem· 
derilen fotoğraf· 
lnrı kullanarak ye 
ai bir nfuıha çıkarı 
ması hakkında, 

nynl mecmuayı rn. ı 
zı etmiş \'e mll· 
yonlaı·ca satışı o· I 
lan bu mUste5na 
•mecmuada çıkan 

yazı ve resimler 
iyi bir tesir lııraJ,. 
nııştır. Neysevcck 

mecmuası da Mch 

metçik ile bayra-
.ğıınızı 

mcŞhur 

gösteren 

tabloyu 
c.----~.q renkli olarak ko.

twr 

~ 

Sovyet Birliği, Bulgarut.anın 
Almanlar t111aftndan i}gali olup 
bittikten sonra bu hoı CKct hıık
kındoki dü§ünccşİni ortaya lkoy. 
muı, AlmanlaTm Bulgnr~taıu 
İfgalini doğru bubnadıgını ve 
harbin bu yüzden BalHıuıJara ya. 
yılacağım 6Öylemişti. 

Bu defa Sovyetler, hadisele
rin olup bitmesini beklemiyorlar, 
YugoslavyanınAlman tecavüni
ne uğramuı beklendiği bir şıra. 
da Y!Jgoılavyaya karfı bir dost
luk ve yakm.Jık ıeseri göstenniye 
kıymet '\·eriyorlar. Moskovada 
en nazik bir dakikada jmza. ıcdi. 
len pakta bakılırsa ISovyet Birli. 
ğinin müfterıek emniyet hedefi
ne doğru yavaf, fakat emin 
adımlarla ilcrilcmekte olduğuna 
hükmetmek caizdir. 

Amerikanın 1939 ağustosun. 
daki dütünüıü ile bugÜnkü gÖ• 
riiş tarzını ölçecek ohıraak ort1· 
da büyük bir mcsnfe bulunıı. 
Amerılc;a evvela pek y&V8f 

dnnlarla ikrliyerek, aonra a· 
dımlannı aıkla~ırarak bu maa
feyi geride bırakmıjhr. 

1 ellerinden gcldısı 

1 
kadııı· Jıizmct: el· 
mı,ıerdir. 

Nc;vyor~ serKiainde kurdusumuz bu güzel pavıyon bütün şergi ile 
beraber yıkılmıJ, yalnız Nevyork belediyeıine hediye ettiğimiz 

pağında neşrctml~ 

tir. Bu haftalık 

mecmuanın ayni 
zıUshasında. M.dı
metçlğe dair gU. 

zcl bir yuı vardı. 
PM adlle öğleden 
aonraları çıkan re 
ısimll ı;azct~ de 
bir pazqr nUsha· 
smın bft:!n llfivc 
k:smmı T:U'l\lycye 
hasretmiştir. ~u 

gazele blrkar; ay

Sovyet Rusyanm da; harbin 
arifetıinde ıtakındığl tavırla bu
giinkü vaıiyeti aras1nda herhal. 
de fnrk vardır. Bu fark, Amcri
kaıun katettiği mesafe ile ılayu. 
kabul edemez. Fakat herhalde 
hareket kst'k değildir ve Moa· 
kovada evvelki ek_fam imza edi
len pald, Amerika ıgibi Sovyet 
Birliğinin de ad1mlann1 artık 
aıkJ.,tarmıya bqladığma bir ala· 
met nyalabilir. 

1 Eu gönUl!Ulcr· 
den l>iri de şimdi Amcr!ka dyanırıda. 
Ohlv 11likCımctınl temsil eden, c:ıkl 
Clcvlnnd Belediye Reisi B. Dıırlon'· 
dur. Bu Amerlkalr, :Mütareke günle· 
rinde Alltlral Briatolün ya.kın bir 
<lo:ıtu sıfatll~_ı:}{i}'e)'e r,elmlş, mıl· 
ır davamızı Jı:cndmc mal ctn1J~. A· 
mcrikan torpldolarlle Sıunsunn de· 
!alar!a gidip gelerek mUhlm mektup 
lar ta~ımış, adç."Illar kaçırmıştır. A· 
merlkaya dbnUşUndc de Türk l:stiklftl 
hareketinin mAnasmı vatandaşlarına 
nnlatmıya çahşnu~tır. 

Ncvyork scrsisl ta.-ıflycye uğrn.ym 

vıı. bu B. Burlon, şimdıyo kadar Be
lediye Reisi old~ şehirde NCVYork 
sergisinden artakalan eşya Uc bh· 
sergi yavru6u lrnrmult hcvcıılne dUş
mUşUlr. 

Blı:lm bu 5crglye iştirak etmemiz. 
de, eski blr Türk dostu c;ıfaUlc, t:on 
derece JIU'nr etmiş vo her l'olaylığl 
göstermiştir. Teşhir cdılccck Tllrk 
eşyasının Ncvyorktan naldın! vo o
raya iadesini Clc\·land beledlycııl ü
zerine alnıı11 ''e biZo hiçbir nıası'11f 
yUklctmemiştır. 

Bunun üzeıinc Atatürk ile İsmet 
tnonilnUn Ne~·ork scrgt pavyonu· 
muzda bulunan bUatıcrı. devlet pav
yonunda. kullanılan foto montajlar 
ve yazılar, sergiden arlan lıroşUr, 
btillcn. kartpostal gibi neşriyat ve 
suir bazı e~yo. cıevlımd'a. r;öndcrile• 
rek temiz; bir zevkle bir TUrk scrsl· 
si tertip edilmiştir. 

cıcvland :ıergi5inin tertip '.heyeU, 
Jdn ve nefretin ha.kim oldutu bu lta· 
ra silnlerde bazı 1nllletlori11 de c~d 
kinlerini göındUklcrlnl ve sulh ve 
demokrasi gayelerine hizmet için ol· 
birliği yaptıklarını iSba.t için bazı 
mcraısinı gUnlCTi hıızn·lnm~tır ki, 
bunlardan biri de TUrk • Yunan sil· 
nU idi. 

Amcrikadıı l'8J}ayan Tilrklerden 
Clevland şehrinde yerleşmiş bulu
nanlar sok değildir. BuQu. mukabil, 
bu ~chirde pek çok Yunanlı ve Ana-

mükellef J<t}~Undo ltu ı ve Juzilo 
birl'lkto lüks bir hayat Y.~ordu. 
Gilna'1sız H;acc:r foldr dcııccck bir 
önıUr sUrcrkon, gilnahltlir olan o, 
hayatın 'heı· türlü zevkinden ist.1fu.· 
do ct:ınlştt. I<'Jlha.ldka iki.sinin görü' 
ve tclAkki tarzları a.yni değildi .a,. 

mu. Hacer de bir lneandı, onun da 
mıı.Mi vo manevi Mıtıy,!ıçları vardı 
v-0 bunlar tatmin edilmek ı;öylo 
dursun, hayatı zehırlcnmlş, oı'ta. 
yerinden kopmuştu. 

za.v.allı Haccrc'1~ ölmlltıtü... Ah 
bunu havsalasına sıMımınıyordu. 
Aradan yirmi sene sıbl uıun bir 
znn1;3.n ı;eııtiğ1 halde onu hiılrı. ço-

çepne kalmı§tır. 

doluju Rum vardır. Bunların Tilrlt • danberl bol r ·imle kUçUk lutada. çtk 
Yunan gilnU mUnas betile TUrklyeye maktadır. Başlıca. esası, hiç itan ka· 
sösterdiklcrl scv~i. An1erıkada. f'Ok bul etmemektir. l~arilerin her biri 
dikkati celbetU ve TUrlderle Yunan· baŞke birer ga:;etenin tiryakisi oldu· 
lıların eski nefretleri unutmak ve i· tu için PM. ilfınsı:ı:; y~ııya kafi 
yi komşuluk \ ' C l\ardcş}ik mUnııı~· gelccelt kadar karii ılk hamlede tu· 
betkrl kurmuk hıu;uııunda bUtU11 el· tamamr9 ve file aylarda yanın mil· 
haııo. gllz:cl bil' örnek oldukları hak- yon dolar zaru ctn14-ıtir. Ortakl:ır 

krrtda yazıl!H" yazıldı. işe devam edip etmemekte tereddüt ~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!'M'!!!!.!!'!!!!!!!H.!'!Z!!!!!!A!"L~ 
GUnUn programında. Tilrlt btıı.vıı ederken, ibUyUk matazalar sahibi 

MarfJnın ~alrnması \•ardı. Kıymctll ı mC\lhUr mll'yoner Manıhal Field sa· 
sana.tklrlnrdan rnilrckkep bUyUk bir zetcye bol sermaye koymuş vo da· 
Amerika orltcstraııı buna. h~ırla:ı· yanınllsmı temin ct:mlşt.ir. Bu !:Ok 
mıştı. Mar~ııı11zı nu;tyo ile blitliq it.· canlı sazctcnin ba~mu)Jıırrlrl, mem· 
merlkuya. cidden p-Uzcl bir şekilde lel,etlmlzl pelt iyi taµryan 'e çok 
dinletmek nasip oldu. nundan sonra seven bir adamdır. 
Vaşington scfaretlmizın Ticaret A· Amerikanın her tarafından blr çok 
tnşe:ıl B. Halit Sarban bir nutulc sazct.clcr cıe!arcUmizc mektup yağ. 
söyledi. Bu nutuk ta :radyo ile ve dırarak fotoğraf ve yazı mcvzı:u fs
erteııı stinkU &'RZCtelcrlo Amcrikada tcmektedirler. 
n~rcdlldl. Yalnız sertrl yerinde top- DosUuk tezal1Urlerine yalnız Bul· 
lanıp bu merasimi ecyrcdenler ylr· gar deklarns)·onu hakkındaki rı~rl
ml. yirmi bet bin kişiden cvatı do- yat kısa bir fasıla vernılşUr. Alman 
ğıldL membalıırı bu dekllrasyonu, Ti!rkl· 

İngiliz l'!USI komiserinin 'l'Ul•kiyc yenin dcta mihver ta.ra.fını tutme.a. 
hatckuida sciy'!ediği bır hıtabc de çok \ c demokrasiye arka çcvınnesi diye 
allnoıandı. Komtser, umumt Harpte gösterdttı için, Amcrıkalılar buna i· 
bizzat Irak cephesinde bulund~nu, nanmışlar ve birdenbırc aJcyhimiZdc 
Türklerle dUşman sıfatllc temasın bir cereyan buogdstermtştır. Fakat 
bile illl5ana tdcta haz ver4iğhll, TUrlt sonra llaklkııt anla~ılınca. bu fırtına 
mlllcLinin necabetini, kahramanlığı· ceride hıg bir iz; bırıı.lunadım geç'. 
nı, mertliflni karşılarında. döğllştir· miştlr. 
ken tanıdığını anlattı. Şun~ dıı. ilAvo edeyim ki, Ncvyork-

Bundun sonra. Ana.dolu Rumların- lakl sergi binamız dığcr bUtUn blno.· 
dan mürekkep bir koro heycU orta· lar Sibi yılnhnıştır. 
ya. çıktı. Türk!;e olarak İstiklal Mar- Sergi binamızı Nevyorkta çok bc
'i?mızı, On Yıl marşını Ye (Dağ ba· ğcnenlcr vardı. Bunun Yiktlnıaması 
~mı duman almış) şarkısını cidden ve Ncvyork beledly i tarafından 
mükemmel bir surette flöylcdllcr. :vc~c bir iııt.isna olarak nıuhataza 
Bunlar çok alluşlnndı ve TUrk - olunması hakkında bir cereyan var. 
Yunan günUnUn cıevland gUnilniln dı. Harp mUna.ııcbctno bu cereyanı 
en mUlllrn ve en canlı Mdiseııl oldu· devam cttiııncı~ mümkün olmamıştır 
gund:1. }lerkes lttlfal< etti. Yalnız, TUrkiyenin Nevyork haJkı-

Amerikada., Türkiye hakkında U· na hediye etutı ÇCfme baki kahnış. 
muml bir alAku. vardır. Life mecmu- tır ki, mue.zzaın Nevyork fiCrgüıin· 
asının geçen yaz, Türkiye llakkın- den geri kallln pek mahdut hatıra
da ncşrettıt;i bir ntishıı.da bir tnkm1 lordan blridır. Bu ı;eşme, ficrgl Ye· 
y8nıışlıklar vardı. Sefarctımı.zııı Nev rinde yapılacak parkta ebedi ou
yorkta bulunan Ticaret AU.Şeli~i, rette kalacaktır. 

cuk denilecek kadar genç bir lkadın 
gibi gl.Snnefkten kendisinj alamıyor· 
du. Halbuki seçen het' yıl kendi 11· 
zerinde de azı bıra.km.8.tıUŞ mıydı? 
Nerede 'o U)'If sar~m Ali, norede 
bu şlşma.n, 'kar snı;lt adam! O va· 
k$t yinnl sekiz yqmda !dl bu;iln 
clllslno 'l'.akl~ıştı. O vakit zayıf, 
hayalperest blr gençt:r. IBugtln da.· 
ha zly.a.de bir nıa.t~alU.1; gibi 'dil· 
şilnilyor, hayatın maddi taraflan· 
na da ehemmiyet ver'iyordu. 

.Aradaki 'fark pek lbllyilktU: GU· 
ze1 bir '.kö)1ü kız.ile evlerunek çılgın 
ıı~ göstCTen bir f;'cnÇ mühcındCs· 
lo durgun ve r,e.h:ı.t bir aileı hayatı 
yqı.mak ve her 1UrJU hlss1 rabıta
lardan uzak ~ıı.!mal~ tsttyen olsun 
bir adam arasmda Ce.5iın !atk ... 

Telefonun zili ı;aldı ... AH :\'Ol il!. n 
maddi bir ıstırup duyu)•ormu9 glbl 
kıwJnrını çattı, teı-cCldUt \'O endişe 

ile ~ıcron~ b:ı.ktr. Acaba. Jcimdı? Ne 
1 U)ordu? Çrnsırak bir dalla, bir 

daha ı:.aldr: oankt onu nıazisjnden 
koparıp a~ına.k, bugtlnkU hayatı
na çekmek için iara.r edlYorlardı. 

- Efendim.. Ha, Vicdan, sen mi 
6in kızını? Ne lsUyorsun? 

- Baba, bir 4CYC mi cııkıldın? Uas 
ta muım? Bana niçin böyle :..oğul< 
cevap veriyorsun? 

- Hayır, blr IJcyim )Ok Vicdan, 
soytc, ne isUYo~n? 

- Sen buna böyle ciddi bir 5~. 
le «Vicdan> deıııcn kabil dct'il iste
diğimi fiöytemeğo cesaret edem~ . 
Her zamanki gibi Vivct de bakayım. 

Ali Bey ısabırııızlıkla ba..şını sallıt.· 
dı. • 

- Söyle Vivct ... 

- Babac1Smı, ben bugUn tstanbu 
la. inemlycccğtm. ŞötörU yolla da ba 
na. Löbondan bir kutu şökola, bir ld· 
lo rıotifur ve batonsale alsın.. son
ra şapkacıya uğrasın, prova fçin an· 
ncınlc cuma gUnU gldcccğımld. soy
lc:ıJn, telefonu boZU'kmuş, ben hıbcr 

Mevludü Nebevi 
lşıan'bul Müftülüğünden: 
9 Nısan 941 çar~am'ba cünü 

1360 rc'hiiılcvvd aymın on ikisi. 
ne müsadif o•makla önümüulcki 
&ah sünü ak;:amı ( çar§llmha gece. 
si) 1neırlıidü ne'bevi olduğu ilc&n 
ol_ynur. 

---<ı~--

Bugün Her Saatte Tünel 
Bulamıyacaksınız 

T unel ı>derlerı bu~unden i!.iba. 
ren sünün muanen bazı tıa de
rinde ı liyecekhr. 

Dün de yazdtgıınız sihı. l unel 
aa'babları 5aat 8 ile l O, öğleyin 
12 ile 13 ve ak am da 16,30 ile 
20.30 ara3ında i hycc.c~ır. 

Knyak Sporları Devam Ediyor 

Bul'Sa: (Hu'.5\Jsİ) - Uludağ 

yıolu !kirazlı yaylaya 4tadar oto· 
mobt!Icre ııçılmı§ bulunımakta

dır. Oteller mm1akasında halö 
3 metro kırk eantim kaır vardır. 

An.!karadan ve İ&ıanbuldan ce· 
len Tür'k ve ecnebi kayakçılar 

çorlorına devam etmcb."'tedirler. 
Ankaradan bir kayakçı crubu
nun daha r;elmeııi beklenilmekıte
di.r. Paıdkaeya günterini Geçirmeı.: 
iızere latan'buldan da bir kıstm 
ecnebi p.orcularm seleccltleri ha 
beri alımnı,_ otdHe.rde daha şim 
diden hazırlıklar Yapthmştır. 

veremedim; ondan sonra. da Bakcr 
rnatazasında.n bana. altı tane tcnltı 
topu alsın. 

- Peki kızım. 

- T<:şekkUr ederım canım baba· 
cığtm, akfama geç kalma. 

Ali Bey mcyUs lıir tavırla telefo
nu kapadı. Bir saat içinde yum! se
ne ihtiya.rlamrş gtbl yorulmuş, hır
paJannuştı. Gayri ~uun bır hnrl"kl'l• 
le tekrar o mektubu clıne aldı ve bu 
defa Yalnız: b zı pnrçalnrmı okudu. 

Uacerc alt uatırlar cok ıu:ı, çok 
dokunaklı idi ama ne de olsa olmüş 
bir insandan bahsediyordu. ırakat 

Kezban? •. 
Bu kıza, kendi kızına, Haccrin kı

zma karşı naaıl bir hattı harek~t ta 
yln etmek JAtımdı? Nazire Hanımm 
mektubundaki ifade sarih ve kat'ı 
idi. Yarım tedbirler kabul t'dılcmcı. 
dl. Ya htp, ya hıç ... Ya Kc;banı ya. 
nıı a alacjllt, yaf}ul da onun 'arlıS't-
nı unutacaktı. (Arkaaı var) 
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ALİ 
Yazan: Mltat PERİN 

Karaycl gcec karanlığında bUtUn geldiğini bile farketmedl. Ali Çavuş: 
, C'\'k ile esiyordu. ônUne kattığı kar-ı - Emlno kız sana ne oldu? Diye 
!arı lt~h bOşluğıı doğru yükseltiyor, bildi. 
k h onları bır e\in duvarına vura- Ali Ça\-UŞ o gece uyuyamamıştı. 
r k d:ığıtıyordu. dUşUndU, dUşUndU ve nihayet kııra-

Ali Ça,·uş ikide birde sendeleme· nnı verdi: 
ı c rağmen acele etmiyordu. - Sağ olsun da Ali Dursunlarm 
K<.lrısı 01cll bir yıl olmuştu. Onu :Mehmetde otursun dedi. Emineyi 

bir sene evvel böyle soğuk, UrperU- aldı ertesi ı;UnU onlara götUrdU. 
c b r ı;ccenln sabnhı kaybetmıştı. Ayrılırken baba kız birbirine ya.ş-
u gtlnU bir tUılU unutamıyordu. h gözlerle b~ktılar. Sonra. birbirini 

s. bnh gbzlcrlnt açtığı zaman ya- nld:ıtmak için gWUmsedller. 
rııııd up uzun han:kctsız yatan ita- Ali Dursunların Mehmet iyi adam 
rı ının mor dudaklarını görmu.,tu. dı. İyi adamdı nmn, Enılne onun öz 

O 111dn biricik c\llidı Emine ufacık cvlCldı değildi ki. 

r • spo=R ·J 
~-------

Mi 11 i Küme Maçları 
Beşiktaş, Gençlerbirliğini 

Spor da Demirsporu 1 

.... ,. .... 

3 - 2, lstanbul 
O Yendiler 
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99 Kadın Alan 
• 

Beylerbeyi imamı 
Yüzüncü Karıyı Alamayınca Bunu 

Mezar Taşına Yazdırdı 
Aşık Paşa Zade, tarihinde kendi 1 KUplUceye kadar çıkardı. Beylerbc· 

devrine kadar gelen Osmanlı vezir- yl - Eski adile istavroz köyU - .Bı 
lerinln hal' tercUmelerinl ve bırak- zanslılar zamanından beri kibarll 

1 tıkları eserleri yazarken körpe er- ı ğını muhafaza etmiş bir muhlttır 
kek güzelllklerlnden hoşlanan Fa- KUplUce tepesinde Blza.nslıların Ilı>· 
tllı İkinci Mehmedln hocası ve ve- tU altın tuğla ile örtUlU muhteşcıı 

ziri Bursalı Veliyüddin Zade bUyUk bir kiliseleri vardı. Köy cKrisokerıı 
şair Ahmet Paşanın arkasında dl- mos> adını da bu; binaların kibarı:' 
kili bir te.ş bile bırakmadığınn lşa- dan almıştı . 
ret ederek der ki: Şimdi bu altın örtillU mfıbcdln yı 

\ llcuclilnU orten yırtık çuvalların aı-ı Ali Çavuş o gUn yanl karısını 
tına bUzUlmUş onun için çok kıymet gömeli bir yıl olduğu gUn karayel 
ı olan anasının, ölllmUnden haber- ı gecenin karanlığ'ında bu.tlln şevklle 
cılz rah:ıt rahat uyuyordu. eserken ltasabanın yegdne meyha-

All Çavuş senclerm ve bUytik dert 1 nesi Altındlş Osmanm dUkkıl.nmn 
ı ıhı içinde yuğrulmuş bir adamdı. girdi. lçU.. İçti. Zom oluncaya ka
HattA bazı bazı derUerle sevişmeğe dar içti. :Me)1ıanedc onu her gören 
b,le başı mı~. ahpaplığı blr bııyll şaştı. Sonra fısıldaşmağa başladı
ı crlrtmıştı. 1, te bu yUzden karısı- lar. Hepsi All çavu~n kızını evlU-
ın olUrııU onda yalnız büyük blr iç 1 !ık verdiğini duydu. Bir an ona acır 
ıı:ı ı husule gct1rm1ş, olduğu ycr-1 gibi oldular. Sonrn onun ı.·Ucuduna 

de sessiz kalmıştı. Blr an lçin bol tnhammUl cdememeğe başladılar. 
• ı...ı;llı yl\zUnde bir iki damla yaş gö ÇUnkU gözleri önllnde bl1yilk bir der 
rundU ise de bu yaşlar yUzUnUn lıat din timsali olan bu adam zevklerini 

Milli küme maçlarına dün Şe
ref stadında olduk-ça mühim bir 
kalabalık kütlesi önünde devam 
edilmiş. lstanlbul şamp~nu Be
ş?kta~. An/karanın Gençler birli
ğini güçlükle ve büyük bir tehlike 
atlatarak 3 - 2 mağlup edebilm~
tir. İstanbulsporluinr da çok sert 
cereyan eden bir oyıundan sonra 
Türkiye şampiyonu Dcmirsporu 

du. Nitekim Gençler birliği ikin· 
ci golünü de kay-detti ve maç. da 
bu suretle 3 • 2 Bcşikıaşın galibi
yeti ile neticelendi. 

Kemal Onan 

Galatasaray - Pera 
Dün Şere stadında milli kiline 

maçlarından evvel Galatasaray
lılar Pera ile bir karştla~ma yap
m1şlardır. Çok güzel bir müsaba
kadan sonra oyun 2 - 1 Galatasa
rayın lehine neticelenm4'tir. 

el Şahap, üçlincU Habip gelmişler
dir. Her UçU de Malatya takımından
dır. 

Eli.zıg' da Atletizm Müsabakalan 
Elilzığ, 6 (A.A.) - El!zığda mev

simin ilk aUeUzm hareketine bugtin 
başlanmıştır. 

35 atletin girdiği dört kategori U
zerinde yapılan ko~ulıı.rdan birinci 
kategoride 200 metre ve yUksek at
lnmada. Gençlik klUbUndcn Mahmut. 

- Mahbupların ahu gözU ve kaşı rinde 1327 de halkın yardımlle ys 
ve zUlfU ve benleri! .. Deyu deyu git- pılan şirin bir camllmlz vardır. tJJ 
ti!... ı tUnde de o vakit Beylerbeyinde otı.I 

Beylerbeyi ca01iintn birinci imamı ran merhum şair Mehmet Akifıll 
Hacı Ali Efendi de 136 yıl önce: şu dört mısralık tarih kitabesi o:ıı:ı.ı 

Ah bu kanlar! Onlara doya- nur. 
madım. 99 kan aldım. (100) yapa
madan gidiyonım. Oğlum, dostıa

nm! .. Size vasiyet ediyorum. Ben 
muradıma ermedim, kadınlara kan
madım. Mezar taşıma bu mahrumi
yetlml yazınız! .. Yazmazsanız yarın 
huzuru mahşer gUnU iki ellerim ya
kalarımzdadır. Ey ölUlere can veren 

llUsnU niyet, tia)il himmet bir d• 
Te\':fiki hDclı 

Blrl~lp geldi 'Ucude böyle tetıi'1 

GusiO 

Levhidllden !,;ıktı bir tarih cemalııl 
lalı jçll 

Bu nıualla camU yaptırdı bak lir 
\'&nl dili lnrı arasında ltaybolmuştu. kaçırıyordu. Nihayet kUlhanbeylnln 

O gUn şimdi olduğu gibi karaycl biri: 
kudurmuştu. Kasabanın sokakları- - üzülme babalık, dert dediğin 
nı köşe başlarını tutmuş bekliyor- insan içindir. Ha cvlo.t, ha ha cvlAt
du. tınama koştu Ali Çavuş, imam !ık dedi. 
hıf ta. olduğunu ııöyllyerel,, gelme- Ali Çavuş cvlll.tlık 11\fına taharn
miştı Eksıl< olmasınlar konu kom- mUl edemedi. Meyhaneden çıktı. Sen 
şu kansını ı;ömmek için ona yıır- deliyordu. 
clını ettiler. Z vallı knnsının nama- Knrayel gecenin sessizliğinde bU
zını kıldıramadığına UzUlmUştU ama tUn şlddet:ılc esiyordu. Azdıkça az
nC' et.sın. E\·do aramışlardı, yıka- dı karayel yerdeki karları semaya 
malt ıc;:in, bulamamL11lnrdı. Sular don yükseltiyor, onları alıp alıp yere ça
nıuştu. Karısını karla oğdular. Ka- Jıyordu. 
rı~ının tabutunu blr iki komşu ilo Bir ara geldi ki, Ali Çn\-UŞ da 
köyde ı.ş bulamıynn iki Uç haınmal rUzgfi.r gibi. coştu: 
taşıdılar. - Es karayel es, daha hızlı daha 

Bereket bu adamlar mezarlıkta hızlı diye haykırdı. Karayel estikçe 
mezar taşlıırı boyunca yUkselen kar esti. O estikçe Ali Çavuş kırlara 
ıarı <'Şclediler de, karısına bir mc- dogTu yUrUyordu. 
zar açtılar. Buna her ne kadar ya· * 
ğan kar mııni o\mak istediyse de, Ali Ertesl gUnU Ali Çavuşu aramağa 
Çavuş cllerılo uğraştı uğı·aştı da me çıkan Ali Dursunlarm Mehmet ile 
z.ırı açtı. adamları onu karlar arasında kan-

Tabulun içersinden kansını çıkar smm mezarı Uzerlnde donmuş bul
dılnr çUnkU tabutu ödllnç almışlar- dular. 
dı Karısını mezara lndlrdL fuprağı l\fithat PERİN 

ıttller, üzerine karlan yığdılar. 
J 11 Çavu,un kızı Emınc fik gece 

çok ağladı, ama sonralan o da der
de alıştı. 

* O kış bir gUn Ali Çavuş evine pal· 
tosuz. ~cldl. Çalışamıyordu artık. 
İ'}inden do çıkarmışlardı. Emine ev
de kl'ndlslnl bekliyordu. Ona yiyCC<'k 
gotUrmcll !dl. 1şte bunun için palto
suz geliyordu ya. 

Paltonun paruı çok slirmedi. Yaz 
g-Unkrı daha. az liıkmlılı geçti ama 
tekrar kar, fırtına, kömUrsUzlUk, 
açlık b şlndı. E\"oe bir eski konsol 
blrlcııç kırık sandalyn. vardr. Onla
rı do. satll. J<~mlne Uşüyordu, açtı, 

Matbuat Teknisyenler 
Birliğinin Senelik 

Kongresi Dün Yapıldı 
Matbuat Tenisyenlerl Birliğinin 

senelik kongresi dUn saat 14. tc E
minönU Halkcvl snloııunda kalabalılt 

bir ekseriyetle icra edilmiş ve kon
gre riyasetine Ethem Onan ve ktıtlp 

llklere de Münir Dızer, Bedri Atar 

man seçilmişlerdir. 
ldare heyetinin okuduğu senelik 

faaliyet raporu uzun mUnakaşalar-

ona bakmak ltızımdı. 

Evvelisl gi.in kah\•eıtln 

geçerken Ali Dursunların 

dan sonra kabul \'e idare heyeti ib
l:SnUnden ra edilmiştir. scc;nen bUtçe encllme-
:r.Iehınet nl bir senelik hesapları tetkik ede-

onu çağırdı: 
Ali Çavuf be, sen artık kızına rek raporunu okumuş, bundan sonrn 

bakamaz oldun onu bana evUit ver, yeni idare heyeti seçimine gcçllmiş
dedl. Ur. Seçim neticesinde Ethepı Onan, 

Yıldırımla. vurulmuşa döndU, ye- Şeref Hlvcl, Ali Gcrall. lI. Cemal, 
gAne canlrlık ifade eden gözlerini Snbrl Şenkartal, Şerif Çabukcl, Bed-
çerçlvcllyen ka.şlarmr c;attı. rl Ataman, TaUit Dclida~. ŞUkrU 

1 - O mağlup etmiş.tir. 
lstanbul spor • Demirspor 

Şeref stadında ilk milli küme 
maçı İstanbulsporla Türkiye tam
pİyonu Dernirspor arasın.da idi. 
Bir gün evvel Ankara şampiyıonu 
Gençler ibrtliğini 5 - 2 gibi açık 
bir sayı farkile yenen lstanbulspor 
lulann bu m89 'kolayhkla kazana
cağı ta'hmin ediliyotldu. 

Hakem Ahmet Ademin idare
sindeki bu oyuna İstan:bubporlu. 
lar en mühİJE oyuncu:lan Süley
martdan mahrum olarak ç!kım..ş
la:I'CiL Buna mukabil Demirsporlu. 
lar tam kadrolamu mu'hafaza et· 
mdkte idiler. 

Oyun çok canlı başladı. Daki
kalar ilerliyor, fa\kaıt lstanbulspor
lulerm bir tiirlü kendilerini topar. 
lıyamadrklan ,görüiüyordu. Hü
cumlar enerjiye dayanıyor, hal
buki hor ikıi tarnf ta ne yn-etığını 
bilmiycn şuursuz bir oyuTİ oynu
y.ord'u. Hakemin bir parça da mü. 
ııamahası oyunu sertlestirdi ve &a· 

hada s~atlananlar birbirini takip 
cıtmi)re ba:. adı, bi a Demir

sporluJar zama"' zaman sertlik 

derec~ini ifrata bile val'dırdılar. 
Bir hücumda Ocminıpor kale

sine kadar inen btanıbulşpor sol 
içi arkı bir şüt1e yegane galibiycıt 
golünü k.nydertmiye muvaffak ol

du. Bun()an sonra yine ayun ayni 

§UUrsuz:lu'k iç.inde devam ederek 
devre 1 _ O lstanbulspor lehine 

bitıti. 

İkinci devre birinci devreye na
zaran daha ç.O:k sert geçti. Oyun
cular sahn ortasında dökülmeye 
başladılar. Sihbi.yc mnnuıu za
man zaman en çok görünen adam 
oldu. Tatsız ve zev'ık.siz bir oıyun
dan soma her iki taraf da gol 
kaydedemediler ve maç da 1 - O 
İstanbu~~orun galibiyeti ile sona 
erdi. 

Betiktaı • Gençler birliği 

Yine Galatasaray. Pera kulüp
lerinin B takımlar ~rş1laşması da 
ayni neticeyi vermi§ ve 2 • 1 Ga
latasaray galip gelm~tir. 

500 ve 1000 metrede Ziya Atlet. 
GUllede Mehmet. 
Üç adımda Ali birinti olmuştur. 

10 bin metreyi AhmeUe Bakırcı ay
ni zamanda bitirmişlerdir. 

tanrrm! Ben daha ölmedim. Ne olur, 
şıra ver de yUzllncll karıyı alayım. 

Sonra öleyim? Bunu yapmakla UO.
hi hazinenden ne eksilir ki'! ..• 

İkinci Küme Maçlan 
ikinci küıne terfi ma9larına da 

Kadıköy ı;ta<lmda devam edi1miş, 

Şişli - Alem;9ar arasın:Oaki oyun 
3 - 1 Şişlinin galibiyeti ile sona 

ermiştr. 

Eminönü Halkevi Kır Koşusu 
İstanbul, 6 (A.A.) - lzmlrde ya-

üçüncü katecorl: 
300 metre ve uzun atlamada Ze-

ki, )'1lksekte Fahri, gtlllede HUseyln 

birinci olmuşlardır. 
100 metrede Nuri, yUksck ve uzun 

DördUncU kategori: 
aUıı.mada Esat birinci olmuşlardır. 

Elde edilen derecelerin hepsi El4.
zığ rekoru olarak tesblt edilmiştir. 

pılan TUrkiye kır koşusu birincili- lzmlrde yapılan koşulardan 800 de 

ğinden dönen Malatya atlet takımı birinci olan lnönU koşusunu iyi dc
tstanbulda yapılan EmlnönU halkcvi rece ile bitiren atletlerimiz buraya 
kır koşusu birinciliğini hem fert, gelmiştir. Asbaşkan Suat ve arka· 

hem de takım itibarile birinci ola- ! daşları tarafından karşılanmışlar ve 

rak ~ltlrmişlerdlr. ı bugilnltü mUsabakaJara da katılmış-
MUsabakada birinci Osman, ikin- ıardır. 

Deniz Klübünde 
Zeki Rıza Sporel Hakkındaki 

Karar Kaldırıldı 
l\foda deniz kulübü idare hr.yc· 

tinin &porcu Zeki Rrza hakkında 
verdiği karar, dün. toplaman ku· 
lüp uımumi heyetinde müza'kere 
mevzuu olnnıı:tur. 

Umumi heyet, prensip itibarile 
idare heyetinin herhangi bir aza
yı kulüpten çıkartmak hakkını 
haiz o1madığından verilen kaq"arı 
büyiik bir ekseriyetle hükümsüz 
acb:ietmi§tir. 

Bu suretle haftalardnnberi bey
hude yere dıedikıadu mevzuu olan 
bir hadise ortadan kal~ış ol· 
maktadır. 

Diğer taraftan umumi heyetin 
verdiği bir karara göre de, Moda 
deniz kulübü bundan sonra deniz 
sporlarını ön planda tutacak ve 
hu temiz sporun memleketin dört 
bir köşesine yayılması için çalışa
caktır. Biz de ncşriyıı..tımızda, bil
ha65a bu noktaya ehemmiyet ver. 
miştik. 

Umumi heyet büyük bir ekse

riyetle yeni idare heyetini şu su• 
reııte teSbrt etımi§tir: • 

Reis: Neomeddin Sadak, uza: 
Maşuk Kalkan, Hidayet F l,llt 
Celal Safo, Nurullah Diras, 1 l. 
Vital, \l/. Narsid, Tevfik Taylan, 
Kamil Kaptan. Yedek azalar: 
Vedat Ardıhan, Sait Ömer, Fuat 
Bira!. 

Diyerek hayata. gözlerini kapadı. 
lmam Hacı Efendinin nivazla bi

ze kadar gelen bu vaziyeti çok ke
re işitmiştim. DUn onu bir kero de 
kendi meslektaşlarının ve halefleri
nin ağzından, Beylerbeyi imamla-
rından dinledim. 

122-l hlcrt yılı Beylerbeyinin zen
gin ve muhteşem bir yalısında ölen 
İmam Hacı Ali Efendi tam 99 ka
dın almıştı. Birinci AbdUlhamidin 
yaptırdığı Beylerbeyi camilnln lma
nu Hncı Ali Efendi Erkek gUzelllk
lerlnl kendisinde toplıyan levent bir 
adamdı. Onun davudi s~ı. levent 
endamı, kIVIlcımlı gözleri, bUlblll 
gibi şakıyan ahenkli konuşnuuıı ve 
bUtUn bu maddi gUzelllklerln UStlln
deki zekası ve zarafeti her genç ka
dını bUyUlUyecek bir kudrette idi. 
Baykuş serçe yiyerek ya..şıyan bir 

kuştur. O; koyu yeşilliklerin 6rttU
ğU bir <lala konar. l r i gözlerinin ı 
ğmı etrafını saran serçelere \'erir, 
onları bUyüler .. Zavallı serçeler ona 
yem olacaklarını bUdlklerl halde 
etrafmda cıvıltılı ve şen bir ho.tc ya 
ratırlar ve böylece de birer birer yu 
tulup giderler. 

<Karı alına• Ue kıuıt:cdilen mtına. 

her halde nika.hlamaktır. Bir mUs
lllmanın nlkO.hı altında Uçten fl\zla 
kadın tutamıyacağı da malfım. Dev
rin salabeti ve taassubu göz önüne 
getirilince hir hünkar camii imamı
nın 99 metresi tutnıasma imklın yok 
tur. O halde Hacı Ali Efendinin 99 
kadm alabilmesi için iki ihtimal var 
dır: Ya. aldığı kadınlar ö!Uyorlardı 
ve yahut onları - çeşnilerine baktık 

tan sonra - boşuyordu. 
Bunların ölmeleri ve yahut boşan 

maltırı başka kadınlan korkutmu
yormuş ki imam bu rakamı bulabil
miştir. 

* Bu camlln imamı Harkonu veli 
Balaban ve mUez;ztni Şevki ile ti" 
raber yaşlı 6ervilerln koyu ve k~ 
\'etli gölgeleri altında uyuyan me1ll'1 
lığa girdik uzunca sUren bir ara.Ştıf" 
madan sonra Hacı Ali Efendını. 
meznnıu bulduk. 

KallO.vt sanklı muazzam bir Jllt 
zar taşı vardı. üstUndcki kitabfl)~ 
aynen okuduk: 

HU,·elbakJ 
Kıl beni mağfll'et ey rabbı ytP.i!" 
Bihakkı an:ı izam, nuru turkAO 
Gelip kabrlnı ziyaret eden th\'•" 
tıtc ruhwna bir fatiha lhsan 
Beylerbeyi ("&mil şerlflnde ıın~ 

C\'\11 

Bu dünya.dan naınurat giden ~ 
hum ''e nıağf 

Elm~ AH Efendinin ruhu iplD # 
ff'iJJI' 

ırj CürrPJ tıafer tı00e ı? 
Merhumun bu mısralarla ısnt1' 

dau~ran. ziyıı,re~ilerden dua f~ 
diğine bakılırsa kanların r.&'/1 
(99) a. çıkarınca.ya kadar hayli f 
nah işlediği anlaşılıyor. Allah ~ 
affetsin. Ahrette de sayısız hurU 
lo haşru neşir etsin. ıJ 

Bu mezarın sağında muhtcşeıı'l l 
hıUı bir mezar daha vardır. ~ ,r. 
ıµndnki kitabesinde merhum J1 
Ali Efendinin oğlu Hoca Rifat :e;<tf' 

diye alt olduğu ve 57 sene :sc>·lt 
beyi camilnde imamlık yaptıt' ~ 
laşılmııktndır. LAhdın UstUndC I' 
rek şeklinde oyulmuş kuş yaln1<

1
5' 

vardı. Hoca Rl!at Efcndı de 13 f: 
fer 1320 de ölmUştUr. Hacı Al1 

fendinin Emin isminde bir to~ 
bulunduğunu dıı. tesbit ettim· , 
di Balattaki Sultan hamamını 1 

Uyormuş. .,ı 

İbrahim Hakkı HO~ 

5 Kuruşa Tam1h 
Yüz Un den 

Ben daha ölmedim, diye cevap 
\erdi. 

Ertesi gUn )ine açtılar. 
Emlnr sabırlı bir kızdı. Yaşından 

hıç Umit edılmiyen mt'tanet gösteri
yordu. Ali Çavuş nihayet, kansının 
çehlz olarak getirdiği kilimi de sat
tı. Eve geldiği zaman ayakları Uze
rındc duramıyordu. Emine köşesine 
bUztilmUştO. Dişleri zıngır zıngır Ut 
rlyordu. Yattığı yerden babasının 

Berkmen. Hıı.ltkı HUncrllcl, Hamdi 
Gözgür, MUnlr Dizer, A. Mehmet, 

Halit Kılıçcrl, Hayri Şahin, Feyzi 

GUneşkuter. 

Günün aon maçı lstan'bul şam
piyonu Be~iktaşla Ankara şampi. 
yonu Gençler birliği arasında ol
du. Bcşil"'laşhlar Sabriden mah
rumdular. Buna. mıikabil Gençler 
de takımlarında ufak bir tadilat 

Memleketin temiz bir sporcusu 
olaraık tanınmış ve spor sahasın
da senelerce milli formayı müıda
faa etmi~ ve yıüziimüzü güldür
müş, idarecilik sahasında da mu. 
vaffakıyet~cr elde etmiş olan Ze. 
ki Rıza hakkındaki kararın dü
zehilmcsi memnuniyete değer bir 

Deniz kulübünün yeni idare 
heyetine başarılar dilerken, Zeki 
Rtza Sporcl~ de geçımiş olsun de

yapmış'la rd ı. 
Oyun Samih Duranı;ô!)'0un ida-1============================1 

riz. keyfiyet.tir. 

DUn Beylrrbeyine gittim, İmam 
Hacı Ali Efendinin rnezarını arıya
caktım. Mezarlık köp!Uce ~athı ma
illerinde idi. Taş orman halindeki 
mezarlıkta aradığım kitabeyi nasıl 

bulacaktım. 

Suıtanah.mette Akbıyık ınııh,ıı<' 
tılnde baklml Ahmet, Plyat Mllr~ 
bo Komisyonunca 65 kuruş ~ , 
fiyat konan beysz peyniri osrrı9" p 
dında bir müşteriye 60 kuruştsıl .,, 

Beylerbeyi eğerı;i nıahallcl kJbar ~·ır 
olur tarken cU~U meşhut halinde 111 

Huzguncuğun kibarı fa.kat nam· lanmış, dUn Asliye Birinci C~ I sd 

1 
dar olur. kemcsindc yapılan muhııkenıe! b~ 

, 
İdare heyetine tıeçllen azalar ara

larından reis ve kasadar, kA.tibl u
mumi seçmek üzere ilk toplantısını 
11.4.941 cumarte!!I gUnU öğleden son 
re Birlik merkezinde yapacaklardır. 

Ankarnda binlerce halkın allnşladığı bUyilk film .•• 
Tilrk fılınciliğlnin bUyQk zaferi ... 

Şimdiye kadar yapılan filmlerin en gUzcli .. 

Fevkalftdc saz heyeti - Nefis .şarkılar 

YARIN AKŞAM 

" 1 

SUMER ve TAKSİM 
sıncmalarında bırdcn 

~----------------------* 

resinde ba~ladı. İlk chı.kikalar 
miiıtevazin g~ Siyah Beyazlıla
rın bozuk bir oyun °oynadı1darı 1 
görülüyordu. Nitelcim ilk golü de 
An'karalılar yaptilar. Bir hücum
da sağdan kaleye bir vuruşta 
Mehmet Ali çr'kış yapmak için 
tereddüt etti. Bundan istifade 
eden Gençler sol içi topu Beşik
ta§ ağ{arına taktı. Bu gol Beşik
ta~ltları kamçıladı ve derhal 
Gençıler kalesine indiler. Soldan 
bir hücumda Eşrefin bir ortası, 
kargr.şalık arasında en acemi bir 
ka!ccinin bile tutabileceği bir §e• 
kilde bop Gençler kalesine girdi 
ve beraberlik temin olundu. Bu
nu yine Evrefin orıtasmdan ve ay
ni vaziyette olan ikinci gol takip 
etti. Yi!!c bir hücumda hatalı bir 
hareket Gençler ale)ıhine pc:nal
trya sebchi.yot vet'di. Fakat Ya
vuz bunu kaçırdı ve devre de 
2 • 1 Beşiktaş lehine neticelendi. 
İkinci devre ba~tan nihayete ka· 
dar tatsız bir ~ekilde gcç_'li. Her 
iki taraf da ne yaptığını bilmez 
bir vaziyetle oynuyorlardı. Hare-
ketler •tamamile gelişi güzeldi. 
Bir .hücumda Şeref Beşiktaşa 
uçüncü golü de kazandırdı. Bun
dan sonra An'karalrları daha can
lı gördük. Siyah Bl'yazlılar çok 
tehlıkder ntln_ttrlar. Eser Ankara 
rrıuhnci.mlcri bir parça becerikli 
olsalardı, Beşikıtaş için bu maçı 
ıcazanmak ml!h~ak ki güç olur-

DOKTOR 
DİYOR Kİ 

insan Kanı insana ilaç 
-6-

İll8&11dan insana kan nakli isin, lamiardan kan aıııı toplamak, bat
lıeklmllkU-, blr t&kU11 bususl {lletler ta. bu kanları muayyen merkezler
''ardrr. Bnnlarm hepSlnde esas: Bir de koııııene edip buz.hıkla.rda haz.O' 
taraftan f!ağlanı lnfl&lllD kolundaki bir halckı saklamak \'e icabında, ga
kan danıazlarından blrioo fiOkuta- yet !:abuk \"e kolay bir l}Ckilde, lhti
cak bir iğne ile onun taze k&nım al- yacı olan lın.stalara \'f'.J'erek onl&n11 
mak, diğer taraftan bu kanı - bo- hayatını kurtarmak pek lilA mllm· 
z~ıoa, pıhW&1Dl88ın& meydan kUndiir. Bundan ~ka bazı memıe
\'enneden - lıa!;ta insanın daınarm- ketlerde mikropsuz. hastalıklardan 
dan \'İicudUne şırınga etmekten Rıa- 'eya bir talam kazalardan ölmllş 
rettir. Eğer kan pıhtila.'jır \"(JYB bo- bulunan ln~nlarm kanlanru toplıya 
zulur.;a alırrda fena arızalar yapa- rak saklamak , ·e lUzumnnda bu Ö• 

bilir. Bundan dolayı kanın pıhtıla- IU kanlarından l14tlfade etmek usul
'ıp boıubııasına mani olne~'k hlr ta- teri bile mııvaffaklyetıc tatbik olun· 
lam naı:ları alınan kana fühc edip mu,tur. 
onun ooıuJmıısnuı ınlinl <,lıluktan Görtiyorımnur. ki türlü tUrlli hM· 
sonnı., hastalll \l'l'Jl\Ck usuJlcrl de talık ,·arlyetıerc uğrıyarak kan kay 
'ardır. JK,t.nıiş \ .6 vü<'Utlan ı;ararıp tıolarak 

Bazı hallerde, ıııesolıi harp ~ara- ölüm tehUkeslne maruz kalmış ha8· 
larında, blrı;ok insanlara birden kan talara sağlanı lılr insanın kanı, ye
\'c.mırk 11uın ı;ı•leblllr. O uman nidcn, sıhhat. kun·ct ,'" zindelik 
blrı;nk kan ,·crlcl~e ıuzuın hnsıl o- \'eren taze bir hayat iksiridir. 
lur. Bu takdirde ı:ok ll3l,da kan \C- l"crinde \ "O yolunda kullanılmak 
rlcl bulmak belki müşkUl olabilir. şartue insan kanı insana çok mil
Bo müfklliıtl ortadan kaldırmak lı;ln I kemmrl \"O ı;ok şifalı bir llAç olur. 
daha önceden, grupları nıalflm sağ- Dr. Nuri ERGE1''E 

nunda 25 lira para cezasına nı• d~ 
Diyen şair Beylerbeylilcrl hakika· mlyetine ve yedi gUn mUddeUe ,e 

~en çok iyi \'tUllflandımuştır. Kibar kA.ıunm kapatılmasına karat' 

=v=e==n=a=~=k==a=d=am=la=r=ın=r=eh=b=cr=l=lğt===b=cn=l==m=i=ş=tl=r.===============~ 

.s·oRUNUZ 
J SÖYLİYELiM r 
Müsabakaya Resim Göndermek 

Lazım Degil ııııDI 
1 - FatDıte ÇlnUl.bamam oad· te~ler söyliyeyirn ütl. ş _.pıı 

desinde emekli blnbalfı Zeki Sa.it pek azamuş \'O bu gttzol şan ıcı· 
B St~ a.yınıe\'er soruyor: Bir kaQ gün unutulup git.mest tchlıke ıııUJ' 
ewel bizim hayat yoldaşı, otu katcn yaklaşmıştır. şunu dı\yt61 
dokuz sene ewel yapılan düğünü· deleyelim ki, Bilecik belcd ıç ~ 
müziln bana bir ııa.tırwsını göa- nln bu G"{lzel 'S~ınatin ib>'8

51 

terdi. Bu, Bilecik ;ınull.le51nden ı;alıştığını öğrendik. ~-· 
yapılmış bir boh!;& ldl. Bohra,l, :ı - Sütlücede BaY Jte~ ~ 
ok~-are.k ııeyrederken, kendi dlr Se)meııoğ-lu son.ı3~r:tcDflıı' 
lmnrlhnc, 'Bileclkte bu kadifeler- kiminle evlenıncll nıU~~._ıJI 
den yine yapıyorlar mı! Şunu bjtlrak ı~,ın blrlcşımeı.erl '111; ~ 
gazetcmlzdoo ııorayını, dcdiın. 1 görUlen çiftlerin resınıJe.rl aoıl'°o· 

Cevap: natısett\ğlniz bu lp<!k domıek lli.um nıı, )0

01<
8

& .,_,i 
lmdlfelcr Cihan harbinin 'arifesi- l&rla btrllkte çift ısıntloıipl ,f 
ne kadar Bileclklo dokunurdu. bir ıı le mi göndl'.mıel< 1.::::t'f'Jlıff 
Bunlann cidden eşs& b1r şb1ırcU Cevap - IReslm go ınl 'fi"'" 
\'e sanat ıtlbarı lle de bUyUk bir JUzum yoktur. Birleşmeler re6lıı1 
kıymeti vardı. O zamanlar, hu vafık gbrdfiğUnUZ. çiftlerin ı:ı1tli1'' 
kadife1crle oda takımlan, perde- numaral~nnı kuponlarl• itti" 

baıca~·a 
lcr \'e gUzel örtiller yapılırdı. Bi- te göndermek mUSa 
lcdkte bu kadifeleri yapan eller, rak için kft.fidir. 



~VLENENLER: 
Emekli Maarif müfettişlerin

dcn Bay AfbdülhnHm Kenanrn kı. 
zı Kainat Büyük Aksoyla Maliye 
Yok-Iıleti nakit işleri kontrolörl~· 
rind'en huku'k dokroru Ba)' Kemal 
~Ürsoy ev:lenmişlercl'ir. 
~ELODO ŞERİF: 

T araus memleket haStahanesj 
başhekimi Dr. Sıtkı Yücenin ru· 
huna hediye edilmek üzere nisa
tıın on birinci cuma günü Kadıkö· 
l "nde Osmanağa camisinde mev
IÖUdü ııerif okııtturulacakhr. 
-!:_ENLER: 

.. E::.s.t:.i l tanhul or.man ba~müdü
:!, Emin Güncl ıbir ameliyat neti-

cesinde An'karada vefat eylemiş. 
tir. Merhum Halkalı Zire.at mı-.k
tebinin eski mezunlarındandı. Bü. 
tün ömrünü Türk ormancılığına 
vakfederek memlekete temiz ve 
dürüst hiLmetlerde bulunmuş kıy· 
metli bir ormancı idi. Karde~i 
eski İktısat Vekaleti ın \!hasebe 
müdürü Edip Güne!, oğlu Eti 
Ban'k Ankara merkezinde Necip 
Günd ve diğer akrabasına tazi· 
yelerimizi bildiririz. 

Şel şirketi umumi katlbi Kadri 
Cenaninin validesi I lavva Seniye 
Cenani Kınalıadada'ki yalısında 
vefat etmiştir. 

Tüccardan Artin Hıdıryanın 
babası Hıdır Hıdıryan ölmüştür. 

lzffiirde Milli Küme Maçlan -
Altay, Harbiyeyi Yendi, Maske 
Spor-Altınordu Berabere Kaldı 

k lzınir, 6 (A.A.) - BugUn millt 
ilme maçlarına Alsancak stadında 

?e\ "ll cdılmiştır. Altay - Harbiye 
•·<ir ılnı,ınıası ı - O Altaym ı;allblyeU 
de Ve Maskespor - Altınordu maçı 
da 4 - 4 beraberlikle neticelenmiştir. 
b Altay - Harbiye karşılaşmasında 
ırtncı devrede Harbiye İdman yurdu 

daha faik oynamasına rağmen bir 
Çok fırsatlar kaçırmış ve sayı kay
dına rnuvaf!nk olamamıştır. İkinci 
devrede oyuna çok sert başlanmış, 
Ve bu sertlik oyunun sonuna kadar 
:cvarn etmiştir. Bu devrede 16 ıncı 

3kikada Altaylılar yaptıkları tek f 011e maçı ı - O lehlerine bltirnıiş
erdır. 

'lılaskespor • Altınordu karşıl~a 
8ının birinci devresi Maske~orun 
llıııe,,;, 

Ozürleri 

Kabahatlerinden 
Bile Büyük 

. (Başı 1 incide) + 
(~Cın~ harekete geçmi~ler, mak
; tları Balkan milletlerine dokun· 
~ilJt değil, lngilizleri Avrupa kı

'f> 'lııdan kovmak imiş ... Özrü ka. 
• d 1~\ n üyü').; diye işte buna 

er er. 

· Balkanların sulhunu ibozmak 
tttc . R h. ~~orlarsa ne diye omany~-

1 liQ: 'binlerce asker gönderdı
Cr) p ~

\" ~ etrol kuyularını korumu. 
~e . Otrıen ordusunu yetiştirmek 
..... 'nı bir, iki fırka ile Y.apamazlar 
··•ty.dı) -

Ra ~0nra bu kuvvetleri ned'en BuL 
,. tı1atana indirdiler, neden Yu-
.,.oa a...... b - . . 'al .,,.ayı ogumuya getırmıye 

d• ~tılar) Yunanistana neden saL 
ırrn 

E:. _'Ya hazırlandılar~ 
'c !:er ha:l)"'lnlar Yunanistana 

Cay•· 
<cnd ·Uzc geçmeselerdi. bizzat 
l'lııı.saıleri Balkanlara musallat ol
ic• 1Ydı; Balkan milletleri mem· 

iCct er· . h _ı_ • • •• k 
hır ı~ı e"'es ıçın mu~tere 
h ~nıyet aahası haline koymı· 
.... . • 81·<l bir bitaraflığa riay~t et· 
·••ıyc h 

nzırdılar. 

!!il~1 rn.an tehdidi olmasaydı İn· 
bir Brı Ba}kanlara aokımak, hiç 
ac.ç al kan m ·netinin hatırından 
kc kezdi. Ne yapmışlarsa tehli
Y•~t 1ar~ısında. son tedbir d'iye 
tli koar. Mihver mezbahasında 
İçin lu bağlı boğazlanmamak 
hıı.~ ~8ruri müdafaa çaresi d"ye 
hır :landılar ve f ngilizlerle ancak 

Al:~snıla elele verdiler. 
3t-r} :ranya, Avrupanın bir çok 
rı.ıtrı Ctın.?e iüiklal ruhundan mah_ 
Bak olü ınrnetler görmü tür. 
o ~· linhlan da hiç şüphe yok ki 
l-ı-. l:>Ç!üğü milletlere kıyas etmiş
.tıı d k a'ldanmıştır. Adlandığı· 
~'" a ~Öreceık, anlıyacaktır. Bal
'4lrıl4t.(1lletleri azimleri ve feda· 
1tr11f ,arı &ayesinde yalnız kendi
~t'b 114(lrrt'.armakla kalmıyacaklar, 
l\nlı~ ık sellerine karşı bütiin in
bt1.tu!1 "e. hürriyet ve itıtiklal gibi 
lu l.ı~ norınal insanların yükaek 
lat~~ kıymetleri de kurtaracak· 
ltt•f · Avrupa kııtasından Mihver 
b~1ndan kovulan medeniyet 
llıı bn Balkanlara kaçrn~ sığın-

1.ıhınuyor. 
Ahmet Emin YALMAN 

2 - O lehine bitmiştir. 
DUzgUn ve Mklm bir oyun oynı· 

yan Altınordu ikinci de\•renin daha 
ilk dakikalarında Saidln ayağı ile 
frikikten ilk sayıyı, bir kaç dakika 

sonra da beraberliği temin etti. O· 

yun ~zamt bir heyecanla devam e

derken Moskesporlular tekrar seri 
hücumlara başlamışlar ve umulma· 

dık vaziyetlerde 2 sayı çıkararak 4-2 
vaziyete gelmlı,ılcrdlr. Oyun artık ne 
ticeyi vermiş bir manzara göstere· 
rek 40 mcı dakikaya kadar vaziyet 
bu şekli muhafaza etmiştir. 4.0 ıncı 

dakikada Salt sıkı bir şiltle 3 Uncu, 
44 Uncu daltilmda 4 Uncu goıü çıka
rarak maçı 4 • 4 beraber vaziyete 
ı;etirmiştir. 

Yugoslavya 

Konuştu 
(Bil';'' l in<'lıle) * 

sJlaha sarılan bir mlllrt gördüler. 
(.'enuı• Sla\'larının kalbi, kanr, a· 

daJe .. ı ,.e zckA..,ı olan Sırplar, nıede
nJyetln ne asil ço<'uklarr olduklarmı, 
IJCrofil tarihlerine ne JAyık nesUlere 
~hır bulunduklarını 'e N.'nup sıa,·· 
!arma rehberlik etmek ıınlfıhlyetınl 

- IHiı~iik ~ - hntı ...... 
1-rdao ~mıt oldaklannı bir daha Is· 
bat ettiler. 

Belgrad, Büyllk Aleksandr Kara 

l:'orgl oğluna nankörlük etmlyrrek 

konuı;ıtu. Belgrat Büyük Alcksandr 

Kara Yorıı oAlu gibi konu~tu. O, 

hayatında. halkın l!ıtikbali ve devle

tin lııtıkWl menuu bahis olun<'& 

böyle konu~urdu ?. Sözle ıleğlJ, ııUMı· 

la! ..• 

t-:te !\fehmedlm, sa,·a boylanrıın 

çocukları böylece 8llAha aanldılar. 

Onlara, bir ellerlnıle yaldızlı boyun· 
duruk, bir ellerinde tabanra ile yak
laşanlar aldandılar Mehmedlm. Sırp 
delikanlısı, boyunduruğu itti ve 111· 
lAha saldırdı. Atlnanın sesi, Sava'nın 
geçtıtl ovalarda. lsrafllln Mlr(ı gibi 
bir ınahŞt"r yarattr. 

Hen, oralarını, oralarda. ya.,ıyan· 

lar kaılar tanırsın :'.\lehmet. Baban bu 
nehrin kıyılarında harp etti ,.e de· 
delerin o O\'alara a'ln-lar<·a. hüküm 
ı.ürdU. Bll1n.ln ki, onlar da körpe de
llkanlılardır Mehmet. Köylerl ı;enln 

köylerine benzt-r, gelinleri bizim köy· 
lerimlzin gelinleri gibidir. Tert.-mlz 
ye ma!>um kızcağıılardrr :'\1rhmet. 
Sa''& hoylıırında harp işt~ bunlar 1-
~ln başladı. Sa,·o. ovalarının dellkan· 
lıları bu Jdlylerl oydurnıaınak, lıu 

gelinleri soldunuamak i~in ate,e a· 
tıldılar Mehmet. 

E\et, Belgradın cevabı umtlutu
muz gibi çıktı. lla)ır! Atlnab Va!tll, 
artık emin olabilir. Atlnalı Petro, 
artık, Arnalııtluk da~larında geri
yi diittünnıeden çarpışmııımıa devam 
edeblllr: 

Brşlktekl )llHu~u üzerine atda
rak bombaları "l'ugosla,·tar kendi 

trenlerile taşımıyaeaklardır. 

Medeni lnli&nlık tarihi, en kara I!I· 

hrup kaydetmek azabından böyle..-e 

kurtulnıu,tur Mehmet. 

C'atad Hüseyin Cahidln tesiri midir, nedir, <rllaklki llıt..}&b sahnc

~erıne hayılırım 'e ra~tladık,;a, l&hut hatırladıkça yazarım. 
lr \"akitler Anadoluda azılı bir şaki bir !:lftliğl sabaha kar.,ı bas· 

ll'ılş, !:lftıık sahibini uyandırıp kızını istemiş, nhımayınca bela ke· 

lilllllt,, fakat jandannalar ta.rafından öldürWmü':'tU. 
\'[ 

ne bir \"akitler Rumelldo kendi halinde bir hacı baba,·ı, dü,.man· 
1 "' • 
arı, bir tatil günll euma namazına ~!derken öldiirruek lstenıl'.:ler, 

18l<at Yetişen delikanlılar tarafından linç edllnılşlerdL 
l: )'tılana, istirahat edene \e kendi halinde olana ısaldırmak tekln 

CiWdir, derler ... 

VATAN------------------ s 

Almanların 
Notası o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberle~i 

cna..,ı 1 ınddf!) •=* A ima O d lar 1 H "tler·n A k ' Almanya, İngiltere ile 1',ransanın 1 n r U 1 1 1 S ere 1 Amerikanın 
Balkanlara 
Yardımı 

Almanya 
İstemediğiyle 
Karşılaşacak 

harp iJtı.n ettikleri gilndenberi ihtilO.· D •• S 1 h E k d B . 
fın muharip memleketler arazisine un a )3 r en en eyan na mesı 
münhasır \"e bilhassa Balkan yarım y ugosla V ve y Ul13l1 
adasının harp dışında kalması husu· (Ba~ı 1 lncid<") = 
sundaki arzusunu ilan eylemlştlı'. ln IIudutlarına Tecavüz Avrupanın kurulmasına iştirakten 
glliz sefer kıtalarının lmhasındnn ve Ett"} başka hiçbir ;;ey iırtemeksizin 
bu kıtııat bakiyesinin Non·eç ve } Cf mezkur memlc:ıketin üçlü pakta 
Fransadan teb'idlnden sonra Avrupa iltihakı suretiyle böyle b ir teşriki 
kıtnsı İngiliz kıtalnrından tamamen Sovyetlerle mesainin esaslarını ihdasa niha. 
tathir edilmiştir. Bu suretle ve ar- yet muvaffak olmuşken, 1914 de 
tık 'hiçbir 1nglllz askerinin Avnıpa Yugoslavya umumi harıbi çıkaran ayni cina-
kıtaı;ına ayok basmasına imklln bı· A yet unsurları Bclgradda iktidarı 
rakıımaması suretııe blltUn Avrupa Bir demi Tecavüz ele geçirmişlerdir. 
devletleri Avrupa barışının en emin Paktı İmzaladılar B. Hitler, Yugoslavyayı ne 
zımanını elde etmek gibi mll~terek suretle üç.lü pa'kta iltihaka razı 
bir menfaat temin etmişlerdir. ettiğini, Yugoslav hUkumet dar-

Buna binıı.en Yunan hUkCımetinln Alman Tayyareleri besini uzun uzun anlattıktan son-
bitaraflığ"ı terkederek bidayette giz- ra, Polonyada olduğu gibi « aşa-
lice ve fakat sonra gittikçe daha a- Belgraf ve Selô.nıgi ğwık insanların~ Almaı: ekalliye. 
çık bir surette Almnnynnın dllşman- B b l d l tine karşı reva gördükleri fena 
tarı yani evvclemlrde İngiltere lehin· Om a a l ar, muameleden dolayı bunları geri 
de vaziyet alması anlaşılmaz bir şey- İngiliz Kuvv:lferi çağırdığını söylemiş, Yugoslavya. 
dir. nın umumi sef ctberlik yaptığını, 

Bu hal, Yıınanistanın 1939 nısa· Yugoslav Tayyare müttefiklerin Almanyaya karvı 
nında. batı devletlerinin siyasi garan· yeni bir suikast hazırladıklarını 
tisini kabul etmiş olmasile sabit ol- Meydanlarını Teslim tebarüz cttirmi;;.tir. 
muştur. Bu temaylil, 1939 tcşrinie\'- Aldı/ar B. Hitler yevmi emrine şu su· 
velinde harp paUadıktan sonra Yu· retle nihayet venmiştir: ' 
nan htıkumcti ltalya ile mevcut bu· Yunan toprak.'larında cereyan 
lıınan ve mUddetı ayni sene zarfında ftalya, Almanya İle Beraber edecek muharebe Yunan milleti-
munkazi olan dostluk muahedesinin ne karşı tevdh edilen bir rnuhare-
uzatılmasınn ynnaşmıımış olmaslle Olduğuna Dair Bir be d'cğildir. Bu muharebe ancak 

tezahür eylemiştir. Deklarasyon Nec:retti bir sene evvel Avrupanın en uzak 
Ayni zamanda, Alman hllktlmetı, ~ şimal 'bölgesinde yaptığı gibi şim-

İngiliz yardtmile iktidar mevkline di de Avrupanın en uzak cenup 
gelmiş olan Yunan hUkQnıctlnin da- ALMANYA ŞARKI AKDENiZ bölge3inde silahlanmrzın taliin i 
ha ilk dakikadan itıb:ıren büytık bir İLE EGE DENİZİNİ TEHLiKELİ değiştirmiye te~ebbüs eden uınu. 
mikyas dahilinde İngiliz slya.'letine MINTAKA İLAN ETIİ mi dü~mana kar§ldır. Bu mınta-
bağlandığ'ınr gösteren vesikalara da kada bunun için Yunanistandaki 
malik bulunmaktadır. Ankara, 6 (A.A.) - Bütün son lngiliz de Yunanistan da Dün-

Alman radyolarını~n birlikte ver· Daha 1939 cyltllünde Yunrın C:e· 
ne! kurmayı General Veygand'la te
mas etınek ilzere Albay Dovas'ı An
karaya göndermiştir. 

dikleri malumata nazaran Alman kerk akıbetine 'kavuşuncıya kadar 
orduları bu sabah erkenden Yu· müttefikimizle müştereken harp 

edeceğiz. Fakat bu cihan .. ümul 
nan ve Yugoslav hudutlarını te· ... 

düşmana yardım edecek Yunanlı-
18 ey!Qlde Yunanistanrn Parls el

çisi Polltis, YunanJstanın ltalyn ile 
teşrlnievvelde munkazi olacak olan 
dostluk muahedesini bir tek şartla. 

tecdit arzusunda olduğunu bildirmiş· 
tir. Bu şart şu idi: Böyle bir anlaş· 
ma bir şark cephesi ihdasını intaç 
etmemelidir. 

ca vüz etlmişlerdir. · 
Bu sabah erken hariciye ncza- lar da onunla birlikte Yuvarlana-

rcti salonlarından birinde Alman. caklardır. Şimalin en uzak 'buz ve 
karlatında İngilizleri mağlup ede. 

ya hariciye nazırı B. Von Rib'ben-
bileceğini ispat eden Alman aske. 

trop ecnebi gazete muhabirlerine 
her iki hükumete verdiği notanın ri icaptarın zaruri kıldığı bu anda 

· da cenup sıcaklarında vazifesini 
birer suretini tebliğ ctm~ ve bu k d 

o a ar iyi ifa edecektir. 1 lepİ· 
notalar ayni zamanda ayni salon-
dan telgrafla Atina ve Belgrıı.d mizin bu mücadelede takip ettiği 

Teşrinievvel bidayetinde, Yunan 
Hariciye müsteşarı Atlnadakl Fran
sız sefirine Yunanistanın müttefik· 

hükumetlerine çekilmiştir. yegane gaye milletimize hürriyet 
Yunanistanda ve Almanlara istikbal ve yaşama 

ler tarafından Selflnlğe yapılacak bir 
ihraç hareketine yalnız muhalefet et
memekle kalmıyacağınr, böyle bir 
ihraca faal bir surette müzaheret te 
edeceğini bildirmiştir. 

Atina, 6 (A.A.) _ Bu. sabah imkanları temin elt.1nektir. 
saat beşi çeyrek geçe Alman elçi· Asker, bütün Almanların dü
si başvekil Korizis:J ziyaret ede· şüncesi, sevgisi ve temennileri yİ. 
rek Alman hükiımetinin notasını ne sizinledir. 

2 KAnunuewel 1939 da Elen ge
nel kurmayı I<'ransı.z genel kurma)'? 
ile askeri görUf111eler yapmak arzu· 
sunu izhar eylemiştir. 

4 Kanunusani 1940 ta general Ga
melin Elen genel kurmayına Seliini· 
ğe mUttefik ordu ihraç edebilecek 
vaziyette bulunduğunu bildirmiştir. 

Bununla beraber, Alman hUkO.me-
ti Yunan siyasetinin bundan sonra
ki inkişafını bekllyordu. 

26 ağustos 1940 ta, l<'uschl'da Al· 
man Hariciye Nazırı von Ribbentrop 
Almanyanm Yuna.n hüktlmetine bir 
taraflı olarak İngiltereyi favorlze et· 
mekten vazgeçmesi tavsiyesinde bu
lunduğunu Yunan sefirine bildirmiş· 
tir. Diğer taraftan Almanyanın 1ngi 
ıız silahlı kuvvetlerinin Yunan top
rağına ayak basmasına hlçblr suret· 
tc müsaade \'C mUsamaha edemlye
ceği Yunan hUkQmetlno bizzat FUh· 
rerln muhtelif beyanatları ile bndl· 

tebliğ etmiŞtir. B. Korizis elçiye 
verdiği cevapta Yunan hükumeti. 
nil'l diğer taarruzda olduğu gbi 
bu yeni taarruz karfııHnda .da kcn. 
dini müdafaa edeceğini ıbildirmi.tı
tir. 

Alman kıtaları Trakya ve Ma
kedonyada Yunan hududunu te· 
c:avüz; etmiş'tir. Yunan kıtaatı al· 
dıkları cm!t tevfikan plan daire· 
ııinde kendilerini müdafaa etmek· 
tedir!er. 

Bü.tün Yunanistanda fevıkala· 
de büyük bir milli heyecan var· 
dır. Atina' da, Selanik' de ve diğer 
büyük şehirlerde ahali büyük nü
mayişlerle memleketlerini aon ne
feslerine kadar müdafaa edece-k
lerini ilan etmektedirler. 

Yugoslavya"dan henüz hi~ir 
haber alınamamıştır. - * 

Atina, 6 (A.A.) - Yunan 
radyosu ile neşredilen bir tdbliğ, 
bugün saat 5 .1 S de Bulgaristan

rilmlştir. 
Yunan hllkOmetl, bütUn bu ihtıır· daki Alman krtalarının Trakya ve 

tine ve tamamiyetine karşı bu yeni 
te<:ll.\'ilz-kar.şuunda, ..Ywıan ordusu, 
,.e mllletl, bir kere daha, Se\•glli va
tanlarına karşı, kuvvet ve cesaretle, 
davalarının doğruluğuna tam kani o
larak, Allahın inayeti ve şect ve bU
yllk mlittefiklerlmizin yardımı il~ 

vazifelerini yııpmağa davet olunur. 
Mesaj, Başvekil Koıizls ile bütUn 

hUkQmet azıısmm imzalarını taşı· 

maktadır. 

Almanlann İlan Ettiği Tehlikeli 
Mm taka 

Berlin, 6 (A.A.) - D.N.B.: 
Alman hUkO.metl, ( şubat 1941 ta

rihinde, ltalyan htlkQmctl tarafından 
tııhdlt ve tayin edilen hattın şarkı· 
na isabet eden mıntakayı seyrlsc!a
in için tehlikeli mıntaka iltı.n etmiştir 
Bu mıntaka Ege denizi de dahil ol
duğu halde TUrk sahlllerlne yani 
Türkiye kara. sularına kadar biltUn 
şarki Akdeniz! ihtiva etmektedir. Ce 
reyan etmekte olan harekll.t dolayısl
le bitaraf seyrlsefain, Türk kara su-

!arı kııtıyen nazarı itibara almamış. ~arki Makedonya hududundaki 
Y k t 1 h .. t · ~ · · IRrına inhisar edecektir. Almıın hll· 

tır. Bu suretle, ltalyaya l<arşı harp unan ı a arına ucum e tıgını 
ı b")d' k• d" kQmeti, yukarda tayin edilen hare-

ba.ı:ıadıktan sonra sadece ngiliz tek· ı ırme· .e ır. 
., Sel. ik Bombardım kfı.t mıntakasında se~Tlsefaini tan· 

nı.k teşekkUlleriyle İngiliz hava kuv an anı 
S f 6 ( A A ) At" "d zlm etmek hakkınr muhafaza eder. 

vetlerinin yardrmını knbul ile iktifa o ya, t"\. • - ına an 
etmiş olan Yunn hükOmeıi 1ııglllz alınan haberlere göre, Alman tay
kıta!a.rına Yunanistıına çıkmak ve yareleri Selanik'i bombardıman 
bUtün mUhim sevkulceyş noktalarını ctmi~tir. 
tutmak imk!lnını bahşeylemlştir. Yugoslav Tayyare Meydanlan 

Bir kaç haftadanberl ~ngllterenln Sofya, 6 (A.A.) - Gınin bir 
Yunanlstanda harbi A\TUpa kıtası- memlbadan alınan haberlere göre 
na nakil için son bir gayrette bu- İngiliz kuvvetleri Yugoslav hava 
lunmak maksadile Almanyaya karşı kuvvetleri tcısisatını tesellüm et
yenl bir cephe ihdas etmek Uzere ol· mişlercl'ir. ilk İngiliz tayyareleri 
duğunda artık hiçbir ştiphe kalma- şimdiden Yugoslavyaya gelmiş 

bulunmaktadır. 
nııştr. ı B 

Bu hususta. Alman htlJulmeti husu- Yunan Kra ının eyannameai 
si ehemmiyeti haiz haberler almış. Atina, 6 (A.A.) - Yunan 
tır. Bu haberlere göre, Yunanistan- kralı George, Elen milletine hıta· 
da harekatta bıılunan kılaların ge- ben neşrettiği bir beyannamede, 
nel kurmayı Belgrattakl genel kur. Yunanistanın zaferden emin ol
may ile irtibata girnı~lir. Amerikan duğunu bildirmiş ve ezcümle de· 
haberleri Yunanistanda 200 bin ki· mi~tir ki: 
şllik bir ordunun !fimdiden hazır bu- «Mücadelemiz aiır fakat a· 
lunduğunu teyit eylemektedir. rnanaaz olacaktır. Hiçbir dütman 

Bu suretle, Yunanistan Avrupa kartııında boyun eğmiyecefiz. 
camiasına karşı atır bir mcsuliyet Hiçbir fedakarlıktan çekinrniye
deruhte eylemiştir. Yunan hUktlme- ceğiz. Yürüyeceğimiz uzun yolun 
ti Almanyanın artık pa.ııi! kalamıya. ucunda :zafer bizi bekliyor. Biz, 
cağı bir vaziyet jhdas eylemiştir. müttefiklerimiz, tükenmez kay· 

Buna binaen, Alman hUkt'lnıctı ln- naklara malik kudretli lngiltere 
,;iliz kuvvetlerini Yunanlstnndan ve Amerika Birlefik devletleri ile 
tart için Atman kıtalarınıı enıır ver- yanyana bulunuyoruz ve Yugoa
ıniştir. Alman ordusuna karşı her lavya ile elele mücadele ediyo
t!lrlll mukavemet kati surette kırı- ruz.» 

ıacaktır. 
Alman hUküınetı, Alman kıtaları· 

nın Yunanıstana Yunan milletinin 
dUşmanı olarak gitmekte olmadığı
nı ve Alman millel!nin asla Yunan 
miJletl ne muharebe ve onu imha 
tasa\rvurundıı bulunmadığını biltıas. 

63 kayıt ve işaret eder. Alma11yanın 
Yunan topraklarında indirmek mec
buriyetinde bulunduğu darbe İngil
tereyi istihdaf eylemektedir. 

Yunan Hükumetinin 
Beyannamesi 

Atına, 6 (A.A.) - Yunan hUkQ· 
meli, Yunan ordusuna ve millete hi
taben bir mesaj neşretmiş ve Alman 
tecavilzUne karşı orduyu ve milleti 
vazifelerini yapmağa davet eylemiş· 
tll'. 

.Mc.-sajda czcUmle şöyle denmekte-
dir: 

Memleketimizin şerefine, hUrıiye-

Alman Tebliği 

Berlln, 6 (A.A.) - Alman ordu· 
Jnrı başkumandanlığının tebliği: 

Yunanlstıına ihraç edilen İngiliz 

kıtalnrı şimale doğru ilerlediğinden 

ve seferber edilen Yugoslav ordusu 
ile muvasala temin eylediği öğrenll· 
dlğinden, Alman ordusu teşekkUlleri, 
bir çok noktada Yunan ve Sırp hu· 
dutlarını aşmışlardır. 

Sabah saatlerinde, Alman hava. 
kuvvcUeri, Sırp tayyare meydanla
rına hUeuın etmiş ve kuvvetli teşek· 
kUller Belgrad kalesine hücum de· 
rck kışlaları ve askerı ehemmiyette 
tesisatı tahrip eylemlşlerdlr. 

Ayni zamanda. lttalyan muharebe 
tayyareleri teşekkülleri, ceı;ıubl Yu· 
gosla\'.Yada askeri elıemmlyette he
deflere muvaffakıyetle hUcum et
mişlerdir. 

Alman Tayyarelerinin Faaliyeti 
BerUn, 6 (A.A.) D. N. B.: 
Alman savaş tayyareleri, Tuna 

mrntakıı.sında düşman kıtaatı nak· 
leden bir trene muvaffakıyetle hti· 
cum etmişlerdir. Alman tayyarele· 
rtndcn atılan bombalar tam is:rtıet-

le hedefe isabet ederek müteaddit va 
gonlıı.rı ve demiryolunu tahrip et
miştir. 

İtalyan Deklarasyonu 
Berne. 6 (A.A.) - Romadan ! B· 

vlçrc ajansına gelen haberlere göre, 
ltalyan hilkı1meU, kara, deniz ve 
hava. kU\"\'etlerinln Yugoslavyoyn 
karşı Alman kuvvcUcri ile sıkı ış 

birliği halinde harekete geçmesine 
karar vermiş ve bu karar resmen i· 
!An edilmiştir. 

Ynşlngton, 6 (A.A.) - Ofi: Londra, 6 (A.A.) _ lngiliz 
Kızıldcn izde Aden mıntakasının dahiliye nazırı B. Morrison, Al

ynkındn harp mıntakası harici adde- manyanın Yugoslavya'ya harp 
dilmesi imkanının dUşUnUldüğU hak· ·ı~ h kk d fik" l · · · le ı anı a ın a · ır erını şoy 

kında Roosevelt tarafından yapılan ifade e:jmi tir : 
beyanatı, sıyast mahfiller, ReisicUm· ı O lan şey ıbeklenıyordu. Bu an. 
hurun bazı Bnlkıın rrtcmleketlerınc k b " J • ...ı· u 

1 
ca · ır zaman mese esıyuı. 

eze m e, Yunnnistana, Tilrkiyeyc B. Morrison, Yugosla\-ya ile 
malzeme yardımı yapmak istediği - l B' 1·· · d k " d ti d :x>vyet er ır ıg, ı arasın a ı a c. 
sure n e izah ediyorlar. mi tecavüz paktını çok iyi karşı-

Almanyanın 
Yugoslavyaya 
Deklarasyonu 

lıımış ve demiştir kı : 
E.ğer bu Sovyetler Birl iğinin 

siyasetinde bir dönüm noktası 
ise, yalnız Avrupa için değil fa
kat ayni zamanda Sovyetler bir• 
liği için de iyi bir şey olacaktır. 

B. Morrison, H itler'in Balkan. 
larda ikar~ılaşmasını arzu etmedi

(B~r l incide) ** ği bir şeyle :kor ılaşacağından 
adalarında inhilAlin h e.r gün daha zl· emin olduğunu bil~inniştir. 
yade sarahat kesbeden alCı.meUeri, İn ı ============== 
glltereyi, A vrupada bir kere daha H . f ı . M · ı ı f 
Alman aleyhtarı bir cephe tesisi i- 1 er 1 n 1 e e 
çln gittikçe daha ziyade nevmid3no 
gayretler snr!ına. mecbur bırakmış
tır. Bu son Alman teşebbUsUnUn mev Beyannamesi 
zuunu, Balkan yanm adası teşkil et. (Bıışı ı incide) *** 
miştır. O Balkan yarım adasında k i, . .• • 
oratla y ısta 1 ilt i lhti ! tehdıde m:usamaha etmemege az. 

unan n, ng c.re.n n • ıne lemi •bulunu ruz. 
IAfı genişletmek. caniyane sıyasetınln 1 't . Sş h" k!° · • k b . ı cnı !Tip u uınetı, umumı se-
ur anıdır ve 1ngıltere, şimdi de, 1 f b l 'k .1• t · t" I-''"k. t bUtU B lk 1 er er ı ı an e nııs ır. -.u ume , 

n ıı an ara ateş vermeği istih· b db" . d-·,_ b" k .. dar d ell 1 y u t-e ırı, ana ır ço gun ev-
e en cm er ne "t ugoslavyayı I · l" 1 ld - i't. • f 
1 bl ve gız ıce a mış o ugunu ıra 

mut r Cı.let olarak görmektedir. ) . • B 1 .::: h··k• 
D k a ey emı tır. u suret e, ..ıırp u u-

e luı-asyonun bu kısmında Al· · Al ·1 lh ·· 
metı, manya ı e su munase-

manyanın Balkanlar siyaseti izah e· b ] . • ·· W h k t 
dilerek bunu ihldl eden vesikalar sı- 'ket erı yderın: • . mtrs~ _a ~7e 
ralanmaktadır: ı ame e ecegını san rgını gos er. 

mıştir. Fakat silah altına çağırdı-
1 - 1930 ~'Ilında, yani muhasama-

ğı kuvvet, şim-dı onu mahvede
tın başlamasından d3ha evvel, I<'ran. 

cekıtir. 
sa, yakın şarkta bir Fransız seferi Alman m illeti, Sırp .milletine 
heyeti teşkilini dUşUnmüş ve derhal kar.ı !...in hissetmcmek'tedir. Al· 
Yugoslav genel kurmayı arasında ilk man milleti, Hı~atlnra ve Sırp· 
iptidai görüşme 19 ağustos 1930 ta- lanı kar ı nıçin .mücadele edece
rlhlnde vukun gelmiştir. ğine sc!beıp gÖrmemek'tedir. Al-

2 - 1939 teşrlnlsanisinde, Yugos- man milleti, bu milletlerden bir 
lav JıUkunıetinin ve genel kurmayı- şey istemiyor. Fakat Aliman mit· ' 
nın arzusu Uzcrine, Frns:ıya bir hu· !eti, şimdi, Jla]knnları 'bir defa 
susı askeri heyet göndel'ilmesl ve Bel daha Avrupa sulhuna karşı İngİ·ı 
grada general Gamelinin genel kur· !iz sutkasti emrine koyahilecekie. 
mayından blr subayın gelmesi ele rını sanan ıBelgraddaki canilert 
daha sıkı bir mahiyet almıştır. zümresinin lhesa'bını görecektir. 

3 - Harbin ilk aylarında, Yugos- Bir dostluk vücude getirmek\ 
lnvyanm hattı hareketi, İngiltere ve için sekiz senelik gayretlerin fay· 
ı-•ransaya nakliyata. mUmkUn oldu· das1z olduğu tecrübesini bir kere 
ğu kadıır geniş bir müzaheret ve bi· daha yaptığlj:li için, Avrupanın 
lAhare bu devletlerle :filli bir haber· bu kısmında da, diıriist münase
leşme mahiyeti arzediyordu. Bunun- betler ırk prensiplerini nazarı dik. 
in beraber, bu harekll.t, bitaraflık kate alan bir nizam kurmak mak
kisvesl altında yapılıyordu. sadile ve müttefik.imin fikirleri i1e 

4 - 16 nisan 1940 da Belgrattaki hcmahenk olarak, bugünden iti
Fransız elçisi harbiye nazın Nedlç barı-n, A lman menfaatlerinin mü. 
ııe, askerı görllşmelero başlamasını dafııasını, bir kere da'ha hakkı ve; 
istihdaf eden bir mlilakat olmuştur. mantığı h imayeye kadir yegane! 
Yugoslavya, şarktaki Fransız seferi 

vasıta grbi göz.tiken kuvvete tev-. 
ordusu başkumandanlığı genel kur- dii kararlaştırdım. 
mayı nezdinc itimada JO.yık bir lrtı-

Bu sabah, Alman imparatorlu-
bat subayı göndermektedir. O zııman j 

~u. Belgrad gasıplarına karşı v 
danberl, Se!Anlk teşebbUsUne Yugos. lngihcrenin Balkan1arda Avnıp 
lavyanm mUzaherctl temin edilmiş 
bulunmaktadır. sulhuna yen:dcn ıhücum etmeğ 

5 - Fransanın yıkılmasından son 
ra dahi, 11 haziran 1940 ta, saJCUıl
yettar Yugoslav makamları, askcrl 
vaziyet yeniden Fransaya gtllerse, 
Yugoslavyn yeniden Fransanın ya
nında yer almağa. mütemayil bulun
duğunu Fransız elçisine temin et
miştir. 

Almanyado. bu vftkıalar bilinmek· 
le beraher siyasetini doğru yola, tı.

licenaplık ve sabır göstermiştir. 
Bıından sonra deklarasyonda Yu

goslavyayo. Uç!U pakta girmek için 
davet edildiğini, Viyannda imzalanan 
paktın şartları birer birer tekrarla
nıyor. 

Verilen c;ok mUhim teminata rağ. 
men, Yugoslav Nazırlarının Bclgra
da. döndüklerinde tevklt edllmelcri
nln abdalco. olduğu kadar caniyane 
blr cevap olduğunu, iktidarı ele alan 
suikastçllerin derhal maskeyi attık
tan ve Almanlara, Polonyada yapı
landan fazla fena muamele edildiği 
ilfıvc olunuyor ve dekUirasyon şu su
retle nihayet buluyor: 

Bundan dolayıdır ki, gilniln efen· 
dllerlnln fiiliyatı tamamlle sarihtir: 

l - BlitUn Yugoslav ordusunun 
seferberliği ilıln edllmiı;rt.ir. 

2 - lngillz genci kurmay subay· 
ları, Yugoslav ordusu ile irtibat a
janları olarak son günlerde Belgra· 
dn. gelmiştir. 

:; - Yugoslav genel kurmay s u
baylarının Yunanıstana ı;öndertlmc
si ile, Yunantstanda harelı:lltta bulu. 
nan İngiliz kuvvetleri ve Yunan or. 
dusu ile temas tesis edilmiştir. 

( ..,.. Son gllnlcrde, Alman hük(l. 
met!, general Slmovlçin şahsında Yu 
goslav hUkflmetlnln, Almanyaya kar 
şı pek yakında çıkacak harbte 88• 

ker ve malzeme göndeı·mek \'C kre
diler açmak suretlle yardım etme
leri için lnglltereye ve .Amerlkaya 
müracaat ettiğine dair, reddedilmez 
deliller elde eylemiştir. 

Demek oluyor ki, Yugoslavya, Al· 
manyanm dilşmanları ile iş birliği 
yapmağa ve ayni zamanda ordusunu 
1nsiltercnln emrine \'ermeğc ve tn. 
glUz kltalarının geçmesine müsaade 
etmcğe kati surette karar vermiştir. 

çalıştığı kıtalara kar~ı mücadeleye, 
başlamıştır. Ahnan ordusu, bu; 
mıntakalarda, ancak Belgrad sui. 
kastçileri hiibinin kati surette 
mağlup etmeden ve son Jngiliz 
kıtaatının ibu kırmından çıkma
dan, sllahını 'bırakmıyacakltn. 

Afrikada 
Jlartunı, 6 - Bazı haberlere 

gure, :'\lu ana te lim teklifini 
.redıletnılştır. lnglllz kuneUcrl 
Aımıaradan 'lusan-n~ıı doğru 1-
lerleınl"ktcdlrler. . 

J..onclra, G (A.A.) - Askeri 

mahflllcr, 'I'rnblusgarp ceı>he8ln
dcn gelen son haberleri tatmin 
edici buluyorlar. 7..annedlldltlne 
göre Alman ve İtalyanların Trab 
lu garpta gtiçlükle topladıkları 

tanklar, Bfngazlıleklne falk İn
giliz kU\'\ etleri tarafından dur
durulmuştur. inglllıler vaziyete 
tıdkim o de dUşmanın ileri hare
ketinin nihai olursk durduruldu· 
ğu ,·r.ya tekrar tılr miktar ara· 
zl terkehnck mecburiyetinin ta
:karrUr etmlycceği hls 1 verilmek 
lstenllnıemcktedir. General Yani 
ordu unun ı.c \'az~etln icap et· 
:t1reecğl tedbirleri alacaktır. 

Musavva'ya 13 Km. 
Yaklaştılar 

Kahire, G (A.A.) - Bara)• 
gelen lınbcrlerc göre. ı Hır :tran
ız kuv\ etlerinin keşif kolları, 

l\lu a\"\1\~n ıs kilometre nıesa· 
fede bir noktaya 'arımştır. 

Yugoslav - Bulgar 
Hududunda 
Müsademe 

Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar telgraf 
ajansı {i ntsan taı1hi ile brldlrlyor: 

2 \"e 3 nisanda Yugoslav hudut 
karakollarımıza tUfek \'e mitralyöz , 
ateşi açılmış askerlerimiz de muka· 
bele etmiştir. Bu hll.dlselerden bir 
netice çıkmamıştır. Zayiat yoktur. 
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ZS .StSAN 

Halle saltana.tmnı kunıldnğu 

gündür. Bunun için ÇOCUK BAY· 
RAMi ve bnnn takip eden ÇO
CUK HAFTASPnda Çocuk salta
.natı tesit edilir. 

~rsa Tütün H:koltesi Tamamen, Gecen 
1 Metresinin Yüzünü 

Jiletle Doğradı Seneki F~yatlar Düşürülmeden Alınacak 
• Beyoğlunda istiklal caddesinde 

Bursa, (Hususi)•- Bu sene- yakın.dan ala'k.adar olmuştur. Bu 
'- ' ..,,..,,,_ ı,__ l hu.susta ma]wn• atları alınmak üze bir şoför metresinin yüzünü kese-
ıtıı "Ü"""• ....wu..,anyesmın açı ışını re!k yanaklannı doğramıştır. 
mütea'lti;p hasıl olan vaziyetin re yerli ürün!er ~ürk Anonim şir. 
mü ta!hsiıi. tatmin edemc:mcsi na- keti, tütün limited şirketi müdür Va:kanın tafsilatı ıudur: 
zarı dilk:kati cel.betmiş ve keyfi- leri ile Resımstn şirketin T.ürkrye Şişlide, Süleyman Nazif aoka-
yet sayın val..miz tarafından Tl- 1 mümessilini An'karaya çağırtnuş. ğında Behna apartunanında otu
carcıt Vekaletine bildfrimişti. Tü kendilerine hu seneki Bursa tÜ· ran ve §ıOförlük yapan Rahmi 
tıÜncülerimizin menfaatini ve va- tün rcıkıoitesinin kamilen müstah- oğlu Halıl Gülman adında birisi, 
ziyetteki sakame.ti göz önünde tu ail elinden alınmasını ve fiyatla- ı hir buçuk sene kadar evvel Nus
tan sayın Tıicaret V ckiiimiz Mi.i:m rın geçen acncki fiyatlaroan aşa· ı ret kızı Muzaffer Altıan ile tanış· 
taz Ökmen bu müracaatla çok ğı d~..Urülmeımesini biklirıniştir. j mış ve aeviferek beraber yaşa-

maya başllUJ!lŞlır. 

U şaKta imar faaliyeti 
hızla Devam Ediyor 

Trakyada Sıtma 
Mücadelesi 

Uşak, {Hususi) - Dört bln kü· Edirne, (Hususi) - Geçen sene 
sur haneli ve 23 bin nU!uslu olan Trakya sıtma mUcadcle teşklllı.tının 

kasaoa1111z, ilerleme yolunda git· en verimli yılı oldu. 935 senesinde 
Ukçe hız almakta ve başka memle· kurulan ve faaliyet sahasını her se
keUerc urnek olmaktadır. Dokuır.a· ne biraz daha genişleten bu teşklllit, 
cılıkta emsalsız bir terakki göste· evvelki yıllnrda olduğu gibi geçen 
ren şehir hıı.lkı, gerek cl tezgtı.hlarm- sene de yüzlerce kilometrelik kanal 
da ve gcre.uıe ıabrikalnrda durma· ve arklar açtırmak, bataklıklar ku· 
dan çauı; mutadır. rutınak, bentler ve köprüler yaptır-

Şoför son günlerde metresin
den ş.üphelenmiye ve sık aı.k kav
ga etmiye başlamıŞtır. Nihaycl 
metresinin kendi.sinden uzakla~
masına s~hcp kenıd.isini çok güzel 
görmesi olduğu kanaatine varan 
şoför, dün. cebine :bir jilet yerleş
tirerek Bcyıoğluna çıkanı§ ve Mu
zafferi aramıya baştamıştır. N~a. 
yet uzun aiiren bir arama sonunda 
metr~ni İstiklal cac:l!desinde cE
ren> mahallcıbici dükkanında gö. 
ren Halil hemen içeri dalarak ka
dının üzerine attlmış ve jiletle 
genç kadının yıüzünü bir çok yer
lerinden ~tir. 

Bu arada jilet kendi elini de 
parçalamt~tır. Kadının bağırması 
üzerine etraftan kıO§&nlar Muzaf. 
feri kur.tarmışlardır. Halil yaka
lanmış, yaralı Muzaffer Beyoğlu 
hastahanesine kalclmlmı~a. Tah
kikata devam olunmaktadır. 

Yedi adet mcm;ucat fabrikaSına. mak, göller boşaltmak surctUe sıt

ma11.ı.: olan beldemız, adeta. bir Av· ma bel€ı.sının biraz daha kafasıru ez· 
rupa fabrika memleketini andırmak- miş ve on binlerce vatandaşı tedavi 
taoır ve çok canlı bir iş hayatı göze ederek nüfus ve sağlık politikamıza 
çarpmakuı.drr. Burada. eli ayağı tu- en yerinde bir mzmet. ıfa eylemiştir. 

tanıard<Ul ışsız kimse kalmamış gibi· Geçen ~ubat sonunda başlayıp bu 
dı.r. ;c.aı.cn. aylak oturmak burada senenin mart iptida.sına kadar devam 
.ıııç tı.uı::t olmamıştır. İkı yüzü miltc-1 eden bu faaliyet yılı içinde memnu
cavız .ıwylerılc beraber 120 bine ya- niyete değer ha.diselcrden biri de hal
.ıun unıuııı.I nilfusu olan bu kaza hal· kın, bu sahadaki faaliyetin mA.na ve 
lımun bır kısmı mensucat fabrikala- değerini şuurlu bir surette kavrayı-
rrınua çauşmakla olduğu gibi bir şı ve hUkCUnete müzahir oluşudur. Bir Yaralama 
.KlSnu oa motorlu ve asrı taoakha.nc- Aşağıda rakam halinde görülecek Fa-tihte iki Kıpti bir iş mcsele-
~erue ve şexer fabrikaôın<ia fanlıyet olan bu bir yıllık çalışmalarda Trak- sinden kavgaya •tutuşmuşlardrr. 
gvı:ı~crmc1u.edı.r. ya halkı ve bilhassa köylWcrimlz sıt- Ka~a giıttiıkçe alevlenmiş ve ne. 

~CKcr fabrikası. kasabanın sekiz ma mücadele teşkil!Ule elbirliği et- t.i<:ode {ieyıceğiz.-de oturan sandal
ıwumetre ~kında ve tren hattı gU- mlş ve boş vakiUerinde biribirlerile ya tamircisi Kıpti Ramazan oğlu 
:t.crgnlılndadır. Burada, fabrikaların tı.dcta yarış edercesine çalışarak sıt· Sadullah ardcada.şı gene sandalye. 
erK(Ul ve tall memurlarına. mahsus manm tahribatını önlemekte bilyük ci Adem oğlu Abdullahı bıçakla 
ayrı ayrı binalar mevcut olup bunlar- rol oynamışlardır. kasığından .ağır yaralamıştır. 
la fabrika muhiti ~ı bir şehir Edindiğim malCUnata göre, geçen Yaralı hastahaneye kaklırıL~nış, 
;manzarası arzctmektodir. Kasabada bu bir sene zarfında Lüleburga ve Sadullah yakalanrn~ır. 
23 cami, Uç hamam ve güzel bir hal- Çorluyu da faaliyet çerçevesi içine ============== 
kevi binasile ona bitişik asr1 bir si- ala n sıtma mücadele teşkilatr 
nema. binası vardır. TaW günleri ııo- 160,(33 sıtmalı ve dalaklıyı muayene 
kaklar, kalabalık, kesif blr inHn kllt etmiş ve bunlardan 65418 kişiyi te· 
lesi ile doludur. davt altına almıştır. Ayrıca sıtma. i· 

Ku-abigada Bir Genç Kaduı 
Kuyuya Diifeı'ek Uklü 

K.Arabl.ga, lliUSUS) - Nahiyemi
'Zln yukarı mahallesinde oturan Ha.
-şim oğlu :Mehmet kansı yirmi beş 
~larında Halime, civardaki kuyu
da.n su çekmekte iken muvazenesini 
kaybederek kazaen düşmüş ve etra!
ltan yetışllip kurtarılmca~a. kadar 
boğulup ölmüştür. 

Yonca T obumlan GelİyOI' 
Sivas, (Va'tan) - Ziraat Ve• 

kıiloti viliı.yet.i.mize mcocanen 7 50 
krl.o yonca t.obumu gönıderm.iştir. 
'Ziraat müdürlüğünce çiftçilere 
tevzi edilecektir. 

Vilayet fidanlıjın<laki fidan· 
Jann eökühnesine ve bahar fa
aliyetine başlanınşbr. Bu aene 
kazalara her sen.ekin-den daha 
faz.la fidan gönderi1meklted~ 

le mücadele için 483,823 kilo kinin, 
76,379 adet öklnln, 78 adet atebrin, 
12290 adet kuvvet komprimeleri ve 
1353 adet kinin ampulU da.ğıtıllllll}, 

v• llivr:lalnek .urtelerlnl öldUrmek 
maksadile bataklıklara 233475 kilog
ram Paris yeşili ve mazot dökUlmilş
tllr. 

Bunlardan ~ka yine bu bir sene 
içinde 14815 metre kanal ve ark aç
tınlmış, U5 metre kanal, 67575 met· 
re ark, 111805 metre dere, 4176 met
re murabbaı göl tcmlzlettirllmiş; 

117812 metre murabbaı bataklık ku
rutulmuş, 9234 metre çukur doldu
rulmuş, bir köprü ve ilç bent yaptı
rılmış ve 21532 metre murabba.ı tu· 
tan göllerin de suyu boşatılmıştır. 

Sıtma Mücadele Reisi 
Trakyadan Ayrıldı 

Kurutma Makinesi 
İspar.Ca (HU11U8i) - İsparta 

merkez kazasiyle Eğridir ve Ulu. 
borlu kazalar halkının geç.inme
sinde halıctl~ ve dokumacılık sa... 
nayiinin başla başma irn~l olduğu 
görillme.kıtcdir. 

Şimdiye kadar tes'bit edilen ra
kam~ara göre daimi faaliyette bu
lunan ve imaia.tını kı.smen memle
ket haricine aevked-en ve kısmen 
de dahilde sa.tan 3374 halı tez
gahiyle 61 3 adedi kooperatife da. 
hil ve mütebakisi serıbest olmak 
üzere 1632 dokuma tugahının 
faallyetıte bulunduğu anla§ılmış· 
tır. 

325 Ve 326 
Doğumlular 

Beyoğlu Yeril As. Şubesinden: 
ı - Gerek askerlik yapsın ve ge

rek herhangıi bir sebeple askerlik 
yapmasın, talim ma.kısadile 325 ve 
326 doğumlular askere .sevkedlle-
ceklerdlr. 

2 - Şubede toplanma giliıU 8 Ni· 
san 19H Salı gllnüdllr. 

3 - 8 Nisan 9U de sevkedilecek 
bu erata elbise verileceğinden elbl· 
selcrinl alma.k üzere arzu edenlerin 
5 Nisan ve 7 Nise.n günleri şubeye 
gelmeleri lı\zunclır. Bundan baljka 
kendi vaziyetler.! için bir qey sormak 
istlyenler de bug\lnlerde şubeye gel
melidirler. 

4 - Toplanma gUnü gelrniyenle
rin askerlik kanununun 90 ncı mad
desince ceza göreceklerdir. d298> 

* Kadıköy Askerlik Şubeeinden: 
Şubemize mensup 325 ve 326 do· 

ğlunlu mUslim ve gayri mU.slim ih· 

İLAN 
Okuyucularımız arasında. 

EN SERi, 
EN EMiN 

EN UCUZ 
vasıbıdır. Alım, satım, kira. fş
leıin<le ~ ve işçi için istifade 
ediniZ. 

DOSlOA 
BOBBOBONj 
EmJııöuQ Nimet Abla glfCSI 
On ündeki muayenehanealnde 
her gt1n ha.atalan kabul eder. 

Tel. 24131 

tiya.t erat talim için celp ve sevk ... .-------------. 
olunacaklardır. Bu doğumlular için r •aT·- "' 
toplanma günü 8 nisan 941 sa.ıı saat • am Guıtıll 
9 dur. Eratın, sözü geçen gUn ve 
saa.tte şubede hazır bulunmaları, 

taşrada. bulunanlarm derhal bulun
duklan yerin askerlik şubeSine mil· 
racaaUarı, bu ilA.n davetiye yerine 
kaim olaco.ğı, mezldlr günde mlira· 
ca.a.t etmiyenler hakkında. askerl ce
za kanununun 90 ıncı maddesi tat
bik edileceği ilAn olunur. 

* Kartal Ask.1crllk Şubesinden: 

ı - Şubemlr.de kayıtlı 325 ve 326 
doğlunlu bUCUnum yerli erler 8 ni
san salı günü ııskere sevkedllecek· 
lerinden sabah saat 9 da şube mer· 
kezlertnde bulunmıı.ları. 

2 - Bu doğumlu erlcr'n sakatla
n muayeneye gönderlleceklerinden 
toplanma gününden evvel şubeye 
mUracaatıan UAn olunur. 

* 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
Şubece devam edilmekte olan ihti

yat erat yoklamalarının 5 Nisan 941 
den 20 Nisan 941 e kadar tehir edil
diği ve hangi doğumlularm ne vakit 
geleceklerinin ayrıca gazete ile bil· 
dlrileceği ilAn olunur. 

İkinci İnönü Meydan Muharebesi 

~'i F1YATLABI Kunış 

)Saşiık maktu olarak 750 
ı inci Sayfa Santimi 600 
z > > > 850 
s > > 800 
4 > > > 100 
5 > > ,. '715 

6 > > > 150 

r,:• DOK.:l'OB-KUIYAGER -

C'VAD 'iABSi~ 
İDKAB - KAN • KAZURAT 

Tesa.lrenln tahlillerini yapar. Di· 
,·anyolu ortasında Tel. 2333-A 

Abone Ucreti 
Türkiye dablllude: 

Senelik 6 aylık a aylık Aylık 

HOO '1150 400 150Jq. 
Hariç memleketler: 

Senellk 6 aylık S aylık Aylık 

Z700 HIO 800 Kş. yoktur 

Mani.sa, (Vatan) - İkinci 1- •••••••••••• 
nönü zaferinin yirminci yrldönü
mıü münasc\betile ön Yüz.batı Na
ttk P~razoğlu t.arahn<lan Halke· 
vi salonunda (İkinci İnönü mey
dan muharebesi ) mevzuu üzerin 
de projeksiyonlu alarak bir kon
ferans verilmi,.<tir. Bütün Manisa 
halkı bu toplantrda hazır bulun-
muştur. 

---o-

Gelibolu Halkevinin Faaliyeti 
GeHbolu, (Hususi) - Halke

vimizin temsil kolu bütü"Q hızile 
ç.alışmağa ba~lamı~tır. 

Yeni binamızın yeni aahnesin· 
d.e halkın. a\k.ışı ve <ta:k.d'irlerini 

toplıyan (Yanlk Efe) geçende 
temsil edilırniş ve salonu §ehrimi,.. 
zin güzide aileleri doldurmu§tu. 
Piyeste rol alan gençlerin ekse

risi muaUimlerdi. 

t LİRA~ 
tDRAB TAM TAllULI 

Beyoflunda A_ğacamU k~Clı 
Bursa sokak No. 1. yeni açılan 

•<tn..ya l.Abor:ı.tuannda. halka k"'" 
laylık olmak tızere yalnız (Pa· 

zartesi) günleri Bffi L1RA ÜC· 

retle idrar tam tahlili yapılmak· 
tadır. 

SUAD O'D N 
Komerl 

7 Nlaan Hl Pazartesi ak§amı 

Saat Zl,13 do 

SA BAY 
Slnenıumda 

Şehir Tanzim Olunuyor 

Bu teşkilltın başında altı sene ka
lan doktor lzzettin Ark.an geçen haf
ta Bursa sıtma mücadele reisliğine 
tayin edilmiş ve evvelki gün vazife
si oa.şına gitmiştir. 

Yekunu beş bini aşan halı ve 
dokuıma tezg&.hlarmın ayda altmıı 
bin 5 70 kilo ipliğe muhtaç okluk
lan ıtaha'kkuk etmi,.«ir. İktmat Ve
lcaletindcn aon alınan emre göre 
faal tezgahlara verilecek iplik 
miktarmı göıı.teren vesikalar ta
bettirilerc!k alakalılara tevzi edil
miş ve Sümer Bank Yerli mallar 
pa~arın.dan gönderilen muhtelif ============== DOKTOB ---· 

ÇİPRUT 
Muratlıda Cinayet 

numaralardan 7431 paket pamuk 
ipliğinin tevziatına ba§lanm~tır. 

İaparta' da Sanat Erbabs 

YEni Neşriyat: 
Portreler 

C04JJ11 ve ZWı.revlye lruteha&
BDI Beyotıu Yerli Mallar P .. 
ıı;an ka.J11Smcla Poeta eokal't 
k~nde Meymenet apartunanı 

Baı, Dif, Rede, Grip, Bomattwma 
Nenalji. Kınklık ere Blltla Alnl.8mım Darllll Kem 

..._.. ..._ S a.e alıaablllr. TU.UTtntMOPJC SAEnnNlı. 
14!1t Y~ PVtW ICUTVLARI ISJrARU·•lSTn1N1Z 

• 

İstanbul Belediyesi llanlan 

60,00 4,f>O Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa mahallesinin Günı· 
r'""ewuu bvn.cı.6uı\4ıı. ııı~ 1n1a 11.\M!Alll. .ı.u meLre muraobaı 
S8Jl<Ul arsa. 

81,00 6,08 lı a.un )11.lıgın yerinde Muratp~ mahallesinin Softa· 
sınan sv .. ıı.0rnua .ı.bU ınci ıwıı.ua 27 metre mura.bb8' 
sanalı a.ı·sa. 

432,00 32,40 Arnavut.Avyünde Lflt!iye sokaıtndıı. 39 numaretaj V9 

19 kapı numaralı ov. 
Tahmin bedclıeri ııc ilk teminat miktarları yukarda yazılı üç par· 

ça gayrı menitul ayrı ayrı satılmak Uzere açık arttırmaya konulmuş· 
tur. '!ii>artnamcleri ,,...oıt ve lu.uamcllı.t ı. Udürlugü kaleminde görülebilir· 
ihale 11.4.941 cuma gUnU saat 14 te Daimi Encümende ya.pılacaktır. Ta• 
liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarlle ihale günü muaYY,en sa.· 
aLLe Dainu .ı:..ncuınenue buıunnıcı.la.rı. (2Jı9) 

* UskUdar meydanında yaptırılacak kaldırım ve Bordur inşaatı kr 
palı zar! usulile ekSiltmeye konulmuştur. Keşif lxıdcli 10289 lira 3:2 
kuruş ve ilk teminatı 771 lira 70 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayın· 
dırlık işleri umumi, hususi ve fenni şart.nıuneleı·i proje keşi! hulWıasile 
buna. mUteferri diğer evrak 51 kuruş mukabilinde Viltı.yct Nafıa. ı.iU· 
dUrlüğllnden verilecektir. lhale 14.4.941 pazartesi günü saat 15 te Dal· 
m1 Encümende yapılacaktır. •raliplerin llk teminat makbuz veya mel<· 
tııpları, ihale tarihinden 8 gün evvel VllAyet Nafıa MUdllrlllğilne müra· 
caıı.tla. alacakları fenni ehliyet ve 941 yılma. ait Ticaret Odası vesl,ka· 
Iarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çerçevesinde kazırlıyacakları 
tekli! mektuplarını ihale günü sa.at 14 de kadar Dainü Encümene \'er" 

meler! ltı.zımdır. (2531) , 
Tükl,. Ca•lllll'IJ ali 

iiraa ·ı Bankası 
ıtunalUf tarihi: 1888.- 8erma7est: 100,000,000 TUrJl Unll 

IUbe .... ~ adedi: J8C5. 
Dnl ve Ucart ı..- nevi banka m•ıam•.-t. 

Para blrikttreaJere %8,000 Un lkram17• wmı-

Anta}qya (Vatan) - Uzun ae 
nelerdenıberi metruk bir halde bu 
!.lunan Kö,prü kara:kolıu aııkasmda
'kıi meydanlık yeni Belediye reisi
,miz Şükrü Bakının gayret ve him 
mctile park haline konulimakıtadır 
bu meydanlığın önünde bulunan 
ıpolia kuakıolu yıkılarak §imdilik 
bekdiyıc dairesindeki hususi kıs
ma naldledilmiştir. 

Muraıtlı (Va1an) - Mına.tlı 
nahiyesinin ap.ğı Sırt köyünden 
20 yqında Esmin oğlu Emin k.o
yunlarnu Merada Sar~ınar mev· 
künde otlatırlten Malıkarah Meh
met i.mnind.e birisinin tecavüzüne 
uğraml§. Mdhmct taibancasile 
Emin.i kafa ve arkasından vura
rak ağır aurette yaralamış ve 
(330) lirasını da alarak firar et
miştir. Yaralı derhal hastahaneye 
kalıchnlmıgtır. Ka.til yakalanmak 
üzeredir. 

lsparta'.cla !bulunan halıcılar 
birliği idare heyetiyle, ayakıkabı
cılar ve muıtaıbiye c.emiyetleri icla
re heyetini tctkıil eden zevat haf. 
ta çinde valü:!ıiz B. Tevfik Hadi 
BayGal'ı zi)"Clret ederek aanayi §~ 
helerinin ver.imini ve ham mad· 
deyi ne suretle tedarik ettiklerini. 
imalat mikıtarmı ve maliyetini bU
dirmişlerdr. Vali san~ erbabı
na imalatın çoğalıılm~ için di
reı1'ıtifler vermiş ve ham madde 
tedarikinde hükUınetin amillere 
müzaheretıte bulunduğunu bildir
mişir. Maliycıti ugal'İ hadde in
dirmek sureti:yle memleıket ıana· 
yiinin ink~.fı mümkün bulundu
ğunu ve .iş hacminin -arblmlması 
icap ettiğini bildirmıiftir. 

Bundan önce cZola< adlı bir tet
kik eseri neşretmiş olan genç mu
harrirlerimizden HUaamettin BoU>k, 
cPortrelen adlı yeni bir tetkik ese
ri da.ha neşretmiştir. Bu kitabında 
muharrir garp edip ve şairlerini tet
kik ve bir sanat tahllli y&plllllJ olu
yor. 

..... Tel: 4SS5S ---· 

Hazırlanmakıt:a olan park kü
çük obnakla beraber memleketin 

büyii.k bir ihtiyacını kaTşılamış o-
1acaktu. 

Jmıirde Ağaç Bayramı 
İzmir, (HusU6İ) - 3116 nu

'maralı orman kanunu mux:ibince 
'nıaanın on ikinci cumar~ günü 
1.aat OJl be,te qref Pap Cünıhu· 
ırİyet iooru~uğunda ağaç bayramt 
yapılııcaktı.r. Bayrama mc:ikotepli
•ler, Valı, Belediye rciai. müstah
kem mev:lci ve tümen kıomutanla. 
n, Vtif.yet ve Belediye memur
lan v.e ha~ ift,irak edecddir. Bay 
ra.m yerinde bir de bando bulun 

1 dıurulacak.tır. A,yni gün, İzmir or 
man bölıge ocfl.ıği tarafından kül 
tür park a.mpilıfikaaion mer.k.c
zınden iki defa orman ve ağaç
laruı fayıdalanndan ve memleket 
iktisadıyatında oynadığı roller
den bah ıs broşürler nqredilecek
tir. 

Çocuk H~aneai İntaatı 
lzmir, (Hususi) - Sayın Be

lcıd,iye reisimizin himmetıi il~ yap 
tırıhnakta olan çocuk. hastahane 
•inin dahili .elcldtrik tesisatına 
ait proje de hazırlanmış ve taadik 
için vekaicte gönderil:ıniştir. Bu 
tcai.eatın hitamına 'kadar hastaha 

inenin sıhhi malzemeleri de te-
r min e.dı.m:. bu!una.ca1t ve biliha 
ıre açılma t&r~nı 7apıla'*'1:u., 

Muratltcla lk.uzu etinin fiyatı 
( 45), halis koyun . aütün-den ya
pılan yoğurdun fıyatı ise (20) 
kuruıt!!r· ---o---
H~i Temsil Kolu Çok lyi 

Çalıfıyor 

Antakya, (Vatan) -Şehrimiz 
Halkevi temail lkıolu ~ iyi çalıı
makıtadu. Bu kıola dahil azaların 
göate?ıcliklcri muvaff akiyet ve 
sarfdttikleri fevka.Liıde enerji aa
yeaindıc Halkevimizde aık sık mu 
vaffak piyesler görebiliyoruz. Son 
defa çok mükemmel surett.c tem. 
ail edilen Himm.etin oğlu piyesin 
den eon.ra tc;nısil kıolumuz: §imdi 
(Kör) ve (Gün Doğuyor) pi· 
yeelerini hazırlamaktadır. 23 ni
aanıda tcmeil cdilccdk olan kör 
piyceinin de prıovaları bir h&y!i 
ilerlemiştir. Gün doğuyor piyesi 
de 1 Mayıata sahneye konacaktır. 

Ataç Diane Faaliyeti 
Belediye pıwrklarla cadck. yol 

ve kabristantara ağaç dikme fa. 
ali.yetine devam eemck!tedir. ln
ciraltıı f05Cllinin iki tarafına oka
liptoa fidanlan ditktirilnı~ir. A
ğaç dikme faaliyetine hazirana 
b.der devam edilecektir. 

- :es NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 
BAYRAMDA yavnılaruuzm 

bayramlıklannı bar:ırlarken mil
letin yardım ve ~fkatlle ~ıyao 
çocukları da .evindimıek için 
Çocuk Esirgeme Kurumunu yar
dnnlannmla. kuvvetlendlrlnlz. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
' 18.4.9tı cuma günü saat 15 te lstanbulda. Nafıa MU.dürlllğü eksilt

me komisyonu odasında 6(8 lira keşif bedelli Topkapı sarayı beton it
leri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ~artna. 
nı.eleri, proje ve keşif hullsa&iyle buna müte!erri diğer evrak dairesinde 
verilecektir. 

Muvakkat teminat 49 liradır. 
lsteklllerin en az bir taahhütte 500 liralık bu işe benzer iş yap. 

tığına dair idarelerinden alm1' olduğu vesik6}ara istinaden lıstanbul Vi· 
ı!yetine mtıracaatıa eksllbne tarthinden ta.Ul günleri hariç 3 gün evveı 
alınmış ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odası vestkalarile gelmelerı. 

(2689) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstan bul 
Şubesinden: 

şubemiz muhasebesinde 85 ve 100 lira kadrolu menıuriyeUere bare
me göre alabilecekleri maaşla billmtihan muhasip alınacaktır. 

Taliplerin 10 Nisan 941 perşembe günü saat H te yapılacak im
tihana iştirak ebnek üzere 9.4.941 gllnll akşamına kadar lüzumlu vesa
ikle birlikte şubemize müracaat etmeleri ilAn olunur. (2741) 

~PARA 
\ BAT.l.T YARIŞIHIN° 

....... =---- 'DiREKSİYONUDUR 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEştDELER: 4 Şubat, 2 Ka.ym, 

1 Ağustos, 8 lkinciteşrln 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 

a > 1000 > = 2000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 
" > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

85 • 100 > = 8500.- > 
80 > 50 > = 4000.- > 

800 > 20 > = 6000.- > 

Salıib1 ve Neviyat .YUdllril: AJuat: 
Em1D YALMAN· BUlldıtı yer: 

VATAN KA.TBA.ASI 

~as• 

________________ ......, ______________ ,.,,..~ 

Devlet Demiryollan lıinla~ 
ı~-------------------------------------;. Muhanunen bedeli (710,000) lira olan Dd kalem bakır levııa ~6.,0 
kalem bakır antrtuvaz çubuğu 2 haziran 941 pazartesi günü saat 
da kapalı zarf usuıu ile Ankara idare binasında satın alın&C~ie ıt•' 

Bu işe girmek 1stiyenlerin 32150 liralık muvakkat teıninıı.t it~ 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat H,SO 
komisyon reisliğine vermeleri lüımdır. ,_. 

Şartnameler 200 kuruşa Anka.r a ve Haydarpaşa v~eıerind6'1 
tılmaktadır. (2650) ~ 

. e 
Doktorların Nazan Dikkatın 

General Electric marka, yeni, bütün teferruatile ~ 
yalnız ıe,lıia için portatif nıd yoğrafi ve nıdyo.kGP~ • ~ 
röntgen makinesi satılıktır. B eyoilu, Ağac:anıi. Sal'l-
3 numaraya müracaat ed.ilmeti. 


