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Beyazıt camisi bütün 
müştemilatile 

meydana çıkarılacak 

Fenerbahçe - Galata
sarayı 1-0 mağlup etti 

TafsiJat spor sütunlanınızda 
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Anlaşılıyor ki BU SABAHKİ 

Balkanlar tekin TELGB.&.PLAB 

değildir! 

Ankara, 30 mart 

Yugoslavya
daki Alman 

ve ltalyanların 
tahliyesi 

Yarına kadar tahliyenin 
biteceği zannolunuyor 

İtalyanın Yunanistana taar
ruz etmekle işlediğ\ hatayı Al
hıanya Yugoslavyayı sıkıştırmak
la tekrar etti. Biri askert, diğeri 
:Blyasi olan bu yanlışlıkların neti
celeri blribirine çok benziyeblllr. 
ıltalya, Yunanistanın mukavemet 
kudretinde yanıldı. Almanya, Yu
goslavyanın millt aksülamel ka
billyetinde aldandı. İtalya Yuna
nistana hücum etmeseydi askeri 
lmkftnlan ve harp potansiyeli da- Belaı'ad 31 (A.A.) - B. B. C. 
ha uzun müddet dünyanın gözü· Yugoılavyadaki Alman ve Jta]yan-

İngiliz donanmasına mensup bir filo hareket halinde 1 hl ' nü boyayabilirdi. Arnavutluk he- ann ta ıyeai yarına kadar biteceği 
1n 1 ========================================= zannedilmektedir. 2imeti İtalyan itlban~ sıfıra • ı · Londra 31 (AA.) - B. B. C. 

Amerikadaki 
mihver 

gemileri 
Amerika makamab 
tarafından gemilere 

vazıyed edildi 

Vaşington 31 ( A.A.) - B. 
B.C.: Sabotaja mini olmak mak
sadile Amerika makamab Ame
rika limanlarmda bulunan 36 
Danimarka vapuruna vazıyed 
ebnİflerdir. 

Evvelki gün Amerika ma
kamab 28 ltalyan ve 2 Alman 
vapuruna da elkoyrnu,lardır. 
B. Roosevelt, bu tedbirleri tas
vip etmittir. 

oirdi. Balkan cephesi Ingiltereyi Akdenizde Alman - Yugoslavyadan gelen haberlere gö-
italyaya yaklaştırdı, şarkı Akde- • Karadenı·z _Je re bütün memlekette sükWı hüküm ~----------""' 
niz hltkimiyetini tngiltereye te- • ita lya n a~ y 1 sürüyor. 1 · ı · 1 
min etti. Afrika imparatorluğu- ugos av Yugoslavyadaki tebeddülün an• ngı iZ er 
nun elden gitmesi Arnavutluk Almanlar Rumen ve cak dahili sebeplerden ileri geldiği-
hezimetile başladığını unutma- donanmasına mu·· nasebat ıne dair Yugoslav hükumetinden-ta- Asmara'ya Bulgar sahillerine ba- 1 limat almış olan Alman sefiri von 
mak rn.zımdır. t l l • d"kl • • Heeren dün yeniden Yugoslav Ha-

~ ......... edik arya ar yer e•tır ı e- k 1 Almanya Balkanlara uuu - v b• d b x esı ıyor mu? riciye Nazırı .ile görüşmüştür. •• •• 1 
çe Balkan memleketlerinin bita- agır ır ar e rİnİ bildiriyorlar • Almanlar ıle İtalyanlar, esassız yuruyor ar 
raflığı muhakkaktı. A~an kUV- ıayialar yaymak suretile havayı boz-
vetlerlnin mümkün oldugu kadar •• Berlin ( B I d mağa çalışıyorlar. Fakat Sırplar, 

d 3 kruvazorle 2 de•troyer JO A.A.) - D. N. B. e gra daki Alman Hırvatlar, Slovenler sarsılmaz mu"t-
öag-ılmasmdan, yayılmasın an b .. ld" 0 

bildiriyor: Alman denizcilerinin t ·1te b sefareti evrakim tehid bir cephe gösteriyorlar. 
istifade etmek istiyen ngı re, a rı 1 faaliyetlerile Karadenizdeki Ru- Von Heeren bundan birkaç gün 
Balkanlarda geniş bir Alman cep- mmı ve Bulgar sahillerindeki yakrnağa başlamıf evvel Zagrebe yaptığı ziyaret ea-
hcsi bulmaktan ve her taarruza /ngiliz cüzütamlarini:la ıevgulcen noktalanna batarya- nasında Hırvat zimamdarlanna, 

rdı t lar yerl~tirilmeai hakkında D. Al H · uğnyan memlekete y~ m e - hiçbir hasar ve zayiat vok N. B. a1"ansı bir rapor al-••tır. manya ile Belgrad ırvabstana yeni nizamda imtiyazlı 
t

·1 Almanya ıle temas "' • ...,. d ki h I l • bir mevki vadetmiı ise de Hırvat 
mek sure ı e Bu raporda ai>yle d•nilmektedll'' • arasın a a'"' l k ..... .. ıva se er erı zimamdarları bu teklifi katiyetle 
temin etmekten memnun ° aca - Londra 30 CA.A.) - Aınlralllk dal- Dalgakıranlar deniz.de uzanıp kaldırıldı reddetmişlerdir. 
h. ftalyadan sonra Almanya da tes1 bu akşam aşa~daki tebum neş- gitmektedir. Buralara Alman Politika gazetesi, düat yazdığı bir 

ıngiltereye bu imkanı hazırladı. retmiştir: bahriyesinin bataryaları yer· ,_ 1 d b H 
. malla e e ütün Yugo--lav m'ıllet'ını'n 

Almanya Yugoslavyadan hiç Akdeniz donanmnsı Başkumandanı leştirilmiftir. Dütman Alınan kı· ırvatıatanda Almanya tam vahdet ve tesa;üdünü ve ye-
blrsey istemeseydi her hangi bir son yapılan bahrt harekAt esnasında talarının ilerlemesine bir deniz ve İtalya aleyhine ni kabinenin bütün halkın hududsuz 
,.,.,•ı:ıra ulh-amazdı Yugoslavyada İnailis clljüt.amla~mm l;ıio blr s&y1at •• ~•..ani o1maJı Wteb- ~ı-.-V:•ler -apı)ıyor emniyetine mazA&r old .. ~n•u teba-
..._ ı:;• • ve hasara utramadıklannı bDdtt"lllek- ..amde ~ .__.__ IEc:ıaa- 0 -1-s ı --

iyad Mih te tedir Y
_,_ ta reı--"-•~ -- rüz ettirmiıtir. 

ıngiltereden z e vere - ·. ....uız na =uuu.ıı• blr pcakbr. Bataryalar toprak aiti 
i 

h .. ku t dı kaçından haber aıınamanuttır. Şim.- -:ı:....-Lı-~ il mabaf edil mayül eden b r u me var · diye kadar tahakkuk eden neticelere ... ..--ı • aza • Belgrad .30 (A.A.) - Reuter 
~stiklalini korumakla beraber Al- g'öre İtalyan kuvvetlerinden her biri mektedir. Atet 9Ç1D&ğa müheyya bildiriyor: Alman sefaretinin evra-

t 
b' b•t raflık pe- 20 santlmetrelllc toplarla. mücehhez toplar Karadeniz loyılanm teh- kını yakmakta olduğu bildirilmekt~ 

manyaya dos ır ı a Fiume, Pola. ve Zava kruvuörlerlnln dicl etmektedir. Toplarm yana dir. Alman hava postaları dünden 
şlnde idi. Almanya bununla ileti- ve büyük Vincenzo Olobeiti ve Maes- batmda bir diipnan hareketinin itibaren Almanya ile Belgrad ara
fa etmedi, bir takım kayıd ve trale destroyerlerinin battıklan anla.- istilum edeceli ilk at~er için sındaki tayyare aeferlerini ilga et· 

1 k y goslavyayı şıımaıttadır. mühimmat mfl'cattur. Erazi ba· miılerdir. 
§artlara razı 0 ara u Daha fazla tafsUAta intizar edil- taryalar için Şimal •• Atlas de-
Mihvcr ittifakına almak istedi. mektedlr. nizi ..billaindekinin ayni mil- Sofya (A.A.) - D. N. B. bildi-

Btıntınla hem S
iyasi, hem asked Londra so (A.A.) - A.mlralllk dal- • _n yor: Mıı.ribor'da Alman aleyhtan 

-ıw .,.ft_....... hak.kında meyym vaaınan arzetmektedir. bir nümayiı vukubulmu•tur. Tezahu"-

Yunanistana 
Alman tarruzu 

bu halta 
başlıyaccktı 

menfaatler elde etmek istiyordu. resi Akdc:-uu. muııö'~ " aş:ığıdalrl tavzihi neşretmiftir: rat Sırplar tarafından tertip edilmiı-
Siyasi menfaat, Almanyanın nü- Muharebeye fltlrak eden tayyarele- Suudi Arabistan B • • tir. Üzerinde cAlmanyn yazılt bü- Alman erkanı harbiyesı", 
fuz dairesini genişletmek, Mihver rlmlzden yalnız iklslnln dönmediği • • .' ar~nın yük bir taş teşhir edilmiş, tezahürat-
blokunu büyütmekti. Askeri men· tesblt ec:Ulmlftlr. • ., • haberını tekzib ettı çılar bu taıın üzerine tülc.ürmü,ıerdir. taarruza baılamak için 
faat cenuba doğru hareket esna- ltalyamn kaybettigı harp b' Kabiret • 1 il~~. (A.tAb·t~ Suudi ~~a- Tezahürat esnasında içinde lngilte- Yugoslavya cihetinden 

t en gemileri ıa an e ç ıgı fU e ,.4 neşretmııtir: re ile birlikte AJmanyaya kıı.rıı mü-
sında sağ cenahtan amam. Suudi Arabistan hükınmeti Bari rad- cadeJe ediyoruz ibare.i bulunan be- emin olmasını bekliyordu 

Sivil İtalyanlar Adiı 
Abeba §ehrinde 

tolanıyorlar 

Kahire 31 (AA.) - B.B.C.: İn· 
gilizler. Asmaraya doğru ileri yürü
yüşlerine muvaHakıyetle devam edi· 
yorlar. 

Kahire 31 ( A.A.) - B. B. C.: İn
giliz hava kuvvetleri Asmara mın• 
takasında askeri hedeflere hücum 
etmiı ve bir jstasyonla diğer mü· 
hiın ınüeueaelere tam isabetler 
kaydedilmiıtir. 

Trablusgarp ıehri üzerine yapı• 
lan akınlar ~asında bombalar. li
manda demirli bulunan gemilerin 
ve radyo jstasyonunun yanına düf"' 
müıılerdir. 

Kahire 31 (AA.) - B. B. C.ı 
Somali ve Eritredeki sivil ltalyaaılar 
Adisababada toplanıyorlar. 

Suriyede tedbirler 
Fransız makamati 
aldıklan tedbirleri 
tiddetlendirdiler 

emin olmak ve icabında - veril· Londra 30 CA.A.> - Akdentzde ce- yosu tarafından verilen ve İngiliz lu· yannameler dağıtılmııtır. 
'lniş sözden her hangi bir bahane reyan edenkad500 mald~m=re~ talarınll\ Farsan adalannı ifgal et· Bell(l'ad 30 (A.A.) - O. F. 1.: Londra 31 CA a.) _ ~-...... rde Beyrut. 31 CA.A.) - Fransız maka-

to 
şlmdfye ar n c ti-· d • b 1 h h 1 S d' D" H • İ ,,&>. v~· •" tı "-

1
11 Jle vazgecerek - Yugoslav P- dahi harbin bldayethıdenberi İtalyan gıne aır u onan a er e uu ı un ırvatiatanda talyaın aleyhta- Balkanlarda yeni vaztyetln m~ı ma nıauw emniyet tedbirlen aı-

raklannd~n istifade etmekti. veya Aiınan filosuna ta.rşı Jı:azarulan h~~~metin~n Cidde.dek..i !ngiliz el· rı nümayişler yapılmıştır. Polis Zag- tedklk eden B. Ga.rvin dlyor ki: mışlardır ve asayişi bozacak her nevi 
. .. t' . tamamen en b[iyiik zafer mevzuuba.ha oldutu- çıÜgı nezdmde bu hareketı protesto repteki ltalyan konsolosluğu önünde Balkanlarda. vaziyeti iyi muhakeme kargaşalıklara karşı sert bir surctt.e 

. Teşcbbüsun ne ıcesı . nu göstermektedir. ettiği hakkındakl haberi kati auret· toplanaaı nümayişçileri kolayca da- edenler Yunanlstancı. Alman taarruzu müdahale ediyorlar. Tramvay seferle-
aksine çıktı. Alman _ tazyı~i~in (Devamı aalıife 7 ıütun 2 de) te tekzip etmektedir. ğıtmıştu. Hiç bir vahim hadise vu· nun bu hnftıı oaşlıyacağını tahm~ tinin tekrar başlaması 1ç1n tedbirler 
Belgratta sebeb oldugu değ'lşık- kubulmamıştır. edlyorlardı. Alman erktı.nıharblycs1, nlınmıştır. Şam mektepleri tekrar ası b e • Yugoslavya. cihetinden emJn olmajp. derslere ~aşlamışlnrdır. Askeri mnka-

llk planı altüst etti. ~~y a- lkı·ncı· lno·-· nu·· zaferı·nı·n Alman ve İtalyanlar bek.Uyo.rdu. Yunanlıların Bellntkte matın rnusaadesl olmaksızın blr şchlr-kımdan Almanyanın nufuzu ilk Y l • vaziyeti ve Yunan davası parlak bir den bir şehre seyahat rnenedllmlştlr. 
ilefa 

01
arak şiddetli bir darbe ye- ugos avyayı terkedıyor surette kuvvetlenmiştir. ' Divanıharpler faaliyette bulunmakta-

d 
z._...... 30 (A.A ) D N B İngUlz m··"'-rrlrl, Yunanlılann son dır. 

::ıı y "' c::J vva efk~nnın ne ere- . -· ~~ . . . - . . . ı.uıu "' · u 0~ a J ı d •• •• •• a1ansı bıldırıyor: İtalyan taarruzlarını bir laı.nt toprak 
ce Alman düşmanı olduğu mey- y 1 o n um u Hırvatistanda mukim Almanyalı terketıneden püskürttüklerlnl kayde· 
<lana çıktı, Mihvere iltihak kara- Almanlar memleketi terke davet derek diyor kl: , 

n 
veren ve ittifakı imzalayan edilmişlerdir. Hırvat makıı.mlan bu - Yunanlılar, şlmdlllk ve uzun blr 

h 
zaman için Yugoslavya clhetJnden ge. 

rical, kaçtılar, yahut tevkif edil- ~su~ta te~ür ve teessüflerini bil- lecek bir Alman taarruzundan masun 
a·ı Bu suretle Yugoslavyada, l•mı•r -'e heıvecanlı SpOr te•Q• dı~mış~erdır ve. hareket için Alman bulunuyorlar ve İngUJz yardım kuv-

1 er. ' ğ1 M U~ 'J 6t# ofıalerıne ellerınden geldiği 'kadar vetlerlnln pek yakında ve vaJt1 olacak 
yalnız Almanya ile iş birli ne yardım etmektedirler. 800 kadar bir davete en lüzum görüleceıı:. yere 
aleyhdar -ve bu siyasetinde mil- hiiratile fes' id edildi Almanı hamil ilk husu.t tren bugün gitmeğe hazır bulunduklannı blllyor-
letin hissiyatından kuvvet alan- ("'-amı . lar. Yunanlılar, Tilrldyeye ve ingU-
blr hükUmet iş başına geçmekle u.rv sahife 7 sütun S de} ~ere;:·~r:~~~ıı;or~d1 kuvvetlerl· 

kalmadı, şimdiye kadar korlrut- İnönü kır koıusunda lstanbul takımı birinci, .. :l.kka ••er• 
maile ·iş gören Almanyaya mey· K 1. •k• · A k .. ·· .. ld Yunan tebJiıl!ri aan okumanın pekfllA mümkün ocae ı ı ıncı, n ara uçuncu o u . . ... . • • . 5 

.. .. .. HAdise bu Bır nuan balıgı eenını Atina 31 (A.A.) - B. B. c.: 
9lduğu da goruldu. • • • .. Amfi' Resmi Yunan tebliği: Muvaffakıyetli 
bakımdan, Almanya için başlı lzmW 30 (Telefonla). - .. ı.~ın.~ ~yle?en nu~tan .. eonra Beden Mr• aa • topçu ve devriye faaliyeti olmuş-
başına siyas! bir hezimet teşkil İnönü zaferinin yirmincaı:donumu- ~ıyeaı lb.nel direktorü general Cemil tur. Bir mikdar esir ve otomatik ai-
eder Alrnanyanın siyasi hatası ıne isabet eden .hu~ün . ir,. •P.?r daner ır ~tabede ?ulun~~ ~1:'° .• B~ ~etenin birinci ~e liblar .aldık. Yunan tayyareleri harp 
. · . . .. . tarihine geçecek hwnrnali bar gun u~uzun ıı;ud..t hır yaldonilmuail uç Sllbm üseriae kocaman ...ı&vhalı meydanında: hedefleri bombardı-
öost bir memleketı ıki gunde düş- t Sabahleyı'n İzmirdeki tesıd için burada toplandığımızı söy- bir havadiu cBir kedi kö_._ do- man etmi•lerd'ır B"t" t 1 yaşamıı ır. .. ll f l . ..:-ı I 1 tı_· • w ..,_ • .,, • u un ayyare er 
man etti. Kız, erkek beden terbiyesi muke e - e~~: tam J'.UUU ya evv~' ııu.~cı sardu!ıt • • üwlerine dönmütlerdir. 

Hatanın askeri neticeleri daha \erile ıehrimize gelmiı bulunan ~ırk İn~n~ .meydan ?1u~ar~~~le Turk ~~telif tabminler aıralaıuyor. 
mühimdir 'k' ·r etin 200 atleti Cümhurıyet tanhının yepyenı hır donum noktaaı Tabaatile, en zayıf göaterileni ancak Si . 

Yunanistana Amerikan 
yardımı 

Vaıinrton 31 lA.A.) - CB.B.C.) B. 
Roosevelt Amerika yardımının Yuna· 
nlstana teşm111 projesini tasvip etm1'
tır. Bu hususta.ki tafsllAt gizil tutul
maktadır. 

İngiliz tayyarelerinin 
iatila üalerine hücumu 

Londra 31 CA.A.) - <BB.C.) Bu ge
ce İngUlz tayyareleri, Manştald 1still 
llm~nlanna taarruz etmişlerdir. Ca
~~ de tntlllklar olmU§ . ve bunlan 
buyük yangınlar takip etmlştlr. 

İngiltere üzerinde dünkü 
hava faaliyeti 

.~ndr~ 31 (A.A.) _ B.B.C.ı 
Dun lngıltere üzerinde düııman ha· 
va faaliyeti pek hafif geçmiıtir 
Bombalann atıldığı mıntakalard~ 
telefat ve hasarat yoktur. 

B d 
. d J 1 Vdl ay d 'Atatürk heykeli önün- açılmış bulunduğunu anlatmıı. bü- hakikat olabilir: Muzibin biri. o ngapura yenı 

un an evvel Almanya or u- mey anın a h .. T'" k ·ıı · · tn" ·· ı .... · .. ! . ' d t 1 mış ve istiklal marıı ep tun ur mı etırun onune o an eocıgı yem doKMut kedi yavruları· k ti 
an içın Balkanların garbında b; 0f adan söylendikten aonra me- candan bağlılığını tebarüz ettirerek Dlll arasma bnfbrm14tır. Mesele uvve er geldi B" Al 
~ok emin bir cenah vardı. Yugos- r~:i~7~z Atatürk heykeline çelenk demi§tir ki: buıidan ibaret... Singapur 31 (AA) _ Sl.nga.pur vali ır man mayn tarayİcİ 
lavyayı Mlh:ere il~~h~k ettirmek- konmuııtur. . - Ebedi ve Milli Şeflerimizin iz- • Böyle bir buraf!'~ • öyle mühim sl buraya.~ gelen askert kuvvetıerl gemisine tam isabet 
le çıkan hMıse - umıdln zıddına Burada Vali. lzmir Mevkı komu- !eri üzerinde koımaktayız. Bu top- ba yer veren refikimizin koca ıer- radyoda soyledlğt bir hitabe Ue seltlm- Lo 
olarak - bu vaziyeti bozdu. Şlm- tanı, Beden terbiyesi gonel dircktö· lantıyı büyüklerimize bildireceğim. li.vhuını okuyanlar şöyle diifün- lıyaıak demiştir ki: l Tndra 

31 (~.A.~ - B.B.C.ı 
di sağ cenahta Almanyanın asla rü Mebuslar, Belediye reisi. Parti Yapılan geçid resmile toplantıya mU.lerdir: Dai far~ doğurdu! Jle(i~~hil arzu ediyor. Kuvvetimiz. sul- dngıb'z ~~!Yarelerı Loıre mansabın· 

N ed r S d k erkanı ve kalabalık bilik bulunmuı· son verilmiıtir Yahut mukannen zamanından ~ ~minattır. Klmseıye saldınnak .ad ır uş'!1an mayn tarayıcı gemi-
ecm ' ın a a tur. Hitabet kürsüsüne çıkan milli · kırk sekiz aaat evvel dolan bir nl- faa J!ruz. Fakat kendlmtzl müda- sa~ e tam. bir isabet kaydetmişler-

( Dnamı sahife 7 sütun t de) atletlerden Faruk Fmıtlı tarafından (Devama ulaife 7 liitun 3 .. ) iM ~ ...W llkdal... .....,..,. ella ve bunu yapma.la muk- ~~rl .. ~~?1ınin batmakta olduğu gö-. ru muıtur. 



Diin Geceki ve Da Sababld. Haberler 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Bertin 30 (AA.) - Alman orduları 

Başkurnandanlığının tebliği: Denizaltı 
gemllerı, evvelce bildirilen üç sarnıç 
vapurundan başkaca. kuvvetli himaye 
altında giden kafileden ceman 33 bin 
tonluk vapur batınnışlarchr. Demek 
oluyor ki Ingiltereye giden bu kafile
nin yaruı, yani ceman 57 bin tonluk 
sekiz vapur batmıştır. Bundan b3$n 
b.r denizaltı gemisi ceman 18 bin ton
luk iki sarnıç gemisi batırmıştır. Di
ğer üç vapurun da tahrip edilmiş ol
duğu tarzedlleb!llr. 

Yugoslavya 
bitaraf 

kalmak istiyor 
Belgrad mutatl 
çehreıini aldı 

Memleket, istikbalde çi
kacak bütün güçlükleri 

karıılamağa hazir 

VatanC:lq ! BulunCluflm me.leli ve 
aemt dolayiaile 1iazi esrar. bilmen 
muhtemeldir. Ağzini ıiki tut! hiti
aadi cuualul[ Cliye birteyin 'de 
mevcud olduğunu unutma. 

Brendizi'ye 
hava taarruzu 

yapıldı 

Tayyare meydanindaki 
tayyareler yakıldl 

Alrikada /ngiliz hava 
lnııwetleri büyük bir 

laaliyet göderiyor 
Alman savaş tayy:ırelerl, 29 mart 

gunü öğleden sonra Glrld adası açık-
l:ırında kuvvetli bir Inglliz filosuna Beip'ad S0 (A.A.) :._ Yugoslavyanm Kalalre 10 (AA.) - <>na Şark İncWz 
ta:ırru,; etmişlerdir. İngiliz hava. datl bitaraf kalmak :tsredlği hakkında haft :tuvret.ıerı umumı tararglhmın 
bataryalarının şiddetli ateşine ve in- kuvveuı bir delil olarak blr gÜ.n evvel dtin aqam neşredllen tebllği: Erlt-
gılız av tnyy~relerinln mukavemetine Belgrad'da yapılan ve YJınan, İngiliz rede, Keren'in cenubunda İııgWz ha-
rağmen bir lngillz tayyare gemlslne ve Sovyet sefirlerinin otomoblllerlnl ft Jruvvetıerlnln harekltı cama gii-
bombalarla üç defa tam isabet kay- alkışlayan halk tarafından Alman se- ntı de dnun etmifUr. Asmara 7olu 
dedllmlştir. Bu taarruz e6Jlasında ee- flrlnin otomobiline karşı ölü blr sü- iilıerlnde motörlü nakllJaı ve tıtaıan 
reyan eden hava muharebelerinde ırut gcmertlmek suretlle tarafglrane flddetll bomba ve mttnıyöz atıeflne 
.Alman sa\aş tayyarelerl Hurrlcane biaslyata Alet olan nümaylşlerl tak- &utulmUftur. Bn az 50 nakil ft.lltası 
tipinde bir Inglllz av tayyares1nl dü- blh eder surette dün neşrolunan res- cJddl surette ha.sara utratılmıf ve 
~mıuşlerdlr. Bütün Alman tayyare- mt beyanaı ırae edileblllr. Diğer blr Jataata alır zayiat Terdlrilmlftlr, 
lcri uslcrlne dönmüşlerdJr. delil de perşembe günku nümayişler Teklesln'de askeri binalara tam. ıaa-

IngUtercnin p.rk ve cenubu p.rkl ~asında harap edilmiş olan Alman betler kaydedllmJitlr. Amıara bölge-
sahllltıri onünde Alınan hava kuvvet- ve İtalyan turist bürolannın tamiri- sinde top mevzileri ve blr köprü bom-
lert dün bir sarnıç gemlsUe büyük bir ne karar nrllml.ş olmasıdır. bantıman edilmiştir. 
tkaret vapurunu ateşe verm~lerdir Matbuat, umumJyet üzere yenJ Habeş Kralı, İngilis ubitlerinU. kumandası aJ&ıMald Babef .Habe§istanda: Adl uırı ile Adua 
Diğer iki vapurunu da ciddi ha~ hükümete karşı samimi itimadını gös- lataatını teftiş ediyor arasında kıtaat nakleden bir nakil 
u •rntmışlardır. • ıertnekle beraber ist1kballn bazı müş- vasıtası kafilesi mJtraıJöz ate§lne tu-

Saint Gcorge kanalında bir vapura idiller lbdaa edecek blr rnahlyet ar- tulmtlftur. Adlsabab& demtryolu ye. 
bomba fsa~t.ile batmıştır. zettığine de sarih blr surette lp.ret As a Al nlden birkaç defa ,ıcldetle bombar-

.&Li ile VELi 
Kari dırılhsından vefat 

eden Halil ağa! 

Ali - Vatan gazetesi dünkü 
nüshasına bir mezar taıı fotoğ
rafisi koyınu§. Üzerinde şu ibare 
vazıh surette okunuyor: cKarı 
dırıltısından vefat eden Essen ıd 
Halil ağac.ın ruhuna fatiha. Sene 
1260.> (Miladi 1843 eder.) 

Veli - Bir de kadınlann ge
çen asırlarda erkeğe esir olduğu
nu ileri süreriz!!... Desene ki, 
eskiden daha müstebit, daha ya
manmıılar... Şu devirde mezar 
tqına böyle bir ibare yazdıracak 
dereced~ zulüm görmüş bir er
kek var mıdır acaba?... İşte 
mermer üzerine hakkcdilip tari
he gcçmif bir vesika!... iyi 
muhafaza edilirse, binlerce 
sene öteye miras kalacak emsal
siz bir feryad sayhası... Görül· 
memiş bir hiciv ve mizah ... Ha
tunlar Halil ağanın bqını yemiş
ler amma, o da ahını bir taş 
heykel halinde ebedileıtirmiş ... 
Allah bu yanıklar ıahına gani 
gani rahmet eylesin, amin .•. Ru
huna elf atiha 1... Haydi, tekmil 
kılıbıklar, avuçlarınızı semalara 
açınızı Silahlı keşif tayyareleri İnglltere- etmektedir. Maamafih bu istikbal her m raya manya ne dnnan edllmlftlr. Cenup Afrlkası 

nln cenubu Ş2rki sahlllerlnde liman ne olursa olsun Yugoslavya daha §im- tayyareleri tiç trene tam isabet kay· 
te i atını 'c barakaları bombardıman diden onu karşılamağa. hazırlanmak- d v detm~le.rdlr. Dördüncü blr trende Aliveli 
f'tınlşlerd r. tadır. Bakin ve azfmkar olan ahalJ ogru yapacak? de yakına düşen bombalarlo. ateş çı- ~---------..1 

Dün gece savaş tcyyarelerl Brlstol kendisini idare edenlerin kıırnrlanna • kanlmşıtır. Mlesso'ya atılan bomba- B 1 k 
,ehrinde ı;e limanında askeri hedef- karşı tam b!r itimad beslemektedir. Jar blr antrepoya isabet ederek gar a anlar ve 
Jere bir kere daha taarruz etml.şlerdlr. Hükümet daha şimdiden işine sarıl- İ ·ı· I hl bil binaları arasında büyük bir yangın 
Büyük bir muvaff::ı.klyctıe yapılan bu ın~ ve yatın blr istikbalde Uk safha- ngı ız er zır ı otomo • Bir İngiliz gazetesi bek- çıkarmıştır. Arba'da bir trene isabet 
t::ıarruzdiln onra büyuk yangınlar ya geçecek olan idari ve iktisadi me- ıerıe ve kamyonlarla ıemem·n de, hareketı·n ,"3kl olmuş ve demlryolu binaları Sovyet Rusya 
~ıkmıştır. seleleri tedklke başlamıştır. Hırvatıa- İ alevler içinde kalmı.,,tır. 

Almanya üzerinde hlç bir düşman nn lideri ve Başvekil muavini tayin talyanları takib de tehlikelerinden Dlredua ile Auaıı arasında motör-
har kfttı olmam ş':ır. edilmiş olan Dr. Maçek daha henüz ediyorlar b h di 1ü nakliyat ile aynı bölgede bir mo-ita/yan bl• . yeni kabinede yemin etmemiştir. a ıe yor törlü nakliyat parkı atır taarruza 

ı ı fe ığı Kendis1nln yalanda Belgrada gelme- manız kalniıftır. Bomba seriler:lnin 

R 30 ( 
slnHcük~"~etr edmlelrmkeekzlteddlrkl. dl 1 t''" Kahire 30 (A.A.) - ÜTta Şark Londra 30 (A.A.> - Evening Stan- nakliye vasıtaları üzerine diiştüğii gö-

oma AA) - 296 numa- wu n e p oma uı. 1 .1. • k Ah bı·~· rülmiiştiır. ralı ltalyan tebliği: Yunan ccpbcsin- faaliyet muazzam bir mikyasta ken- ~gı ız umun_ıı ara:~a ını~ ~e ıgı: dard guetesl yazıyor: Bitler Yunanis-
de: Kara mıntakalarında kaydedile- dlnl göstermektedir. Türkiye büyük Libyada vazıyet dcgışmem1Jtır. tana. taarruz etmek için evvelA Ya- Akder.lzde, İngiliz bombardıman 

Jc b 
el,.lliğ lle , Yunan elçllııı.ı "'enl hu-k"- Eritrede Asmara'-·a doi7ru ileri ha- goslavyayı itaat altına almak mecbu- tayyareleri dün Brendlzi'nin cenu-

cc ir •ey yoktur. Tayyareler:-:.. "' & ., u " ~ r1 tind di B dan bö ı b ta bundaki Lecce ha\•a. me-'" 

cSovyetler küçük devlet
lerin müdafii olduklarım 

göstermek fıraabnı 
kaçırmamıılardır .» 

b 
y &&>.- ~tıe şimdiden teması muhafaza et- reketimiz muntazaman terakki et- ye e r. un Y e u mu - ,, .... nma mu-ombardıman uçuıları yapmıılardır. kt dl 

1 
k vaatı fanta) ve blöfie temin edemez. vaffakıj etle neticelenen bir hücum-

28/29 mart gecesi Alman hava me e r er. me tcdir. Şimdiye kadar 68 i subay Şimdi Hltler ya Sırplara karşı yürü- da bulıınmuşlardır. Yerde bulunan Londra 30 (A.A.) - Romanya-
t~eltlc:üllerine mensup tayyareler Belgradda vaziyet olmak üzere 3775 C!ir aldık 'c bir me yahud Balkanlardan vazgeçmek tayyareler ml~yöz ateŞne tutulm11.1 'nın ıabık Londra elçisi B. Tilca 
'bir tayyare gemisine ağır çapta ~ Belcnul 30 {AA.) - Avala: Hükn- miktar top iğtinam ettik. zaruretindedir. Eter pek yakın blr ve yak lmıştır. Ikl motörlü blr bom- Balkanlar vaziyetindeki rolü henüz 
'bomba isabet ettirmi§ler ve düıma- met mertust dun normal çehfttdnl al- Habeşiatanda Harrar" dan ilerle- zamanda harekete geçmeue yeni ~.:_~an ta.br!!:esı tamamen tahrip bir istifham teıkil etmekte devam 

b. d 1 ID).ftlr. Bununla beraber llOkalilar hl.il yen kıtalarımız timdi Diredaua·ya "Belgrad hiik1lmeU meTkllnl takviye --.... ve ....... k tanareter buara ed So 1 a· 1:%.• • h nın ır av tayyaresini ü}iimıüı er- kalabalıktır. Bütün pencerelerde bay- dogvru yolun bu-yu-k bı·r kısmını ka- edecek ve askeri hazırlıklan tekem- utratıımı§lır en vyet er ıruaınm attı ha-d. · reketini izaha çalıımaktadır. 
ır. raklar sallanmakta devam etmekte- tetmişlerdir. yolda tesadüf edilen mill ettirecektir. Şarki Afrikada: Düşmanlıll tazyiki dlr. Her tarafta esen neşcll hava h .. 1.• k b.. .. B. Matsuoka Romaya B. Tilea şöyle demektedir: 

Kerenin "arkında devam etmektedir. bütün çehrelerde aksetmektedJr y - er tur.u mu avemct teşcb usu her· Hitler, Türklye, Yunanlc:tan ve Yu- Y . u t f d·ı k d. B. k g~lavya arasında daha -~ıam bir har « ugoslavya büyük bir hürriyet 
Kıtalanmız ı'ıddetl·ı mukabı"I taarruz- geıslavlar, akin bir itlmad ve müste- ara c ı mc te ır. ır mi tar esir - eket etti• f •-- l lın anlaş~ yapılmasını bekledlll tak- za eri .. azanmııtır. Bu, ayni zaman-
larla mukavemet etmektedir J1h kalblerle ~erlle mefg\11 olmakta ve ma zeme a rnl§tır. dlrde Italyan mütteflkinln Arnavut- Berlin 30 (A.A.} - B. Mat.suoka da hem lngilterenin, hem de Sovyet-

Bir av tayya t kk .. ı- :. d- ve Karayorgevlç hanedanınm hlma- Diğer bölgelerde ricat etmekte luk ve Afrika cephelerinde yenl bezi- bugün öileden eonra Romaya hareket lerin zaferidir. Pel"§cmbe günü Yu-

manın C
'c"garhC CfC•• ~~UZ • Uf"'d ye.sinde devlet işlerinl ellerine alan- olan düşman Üzerine tazyikimiz her- eUe - "-rf İn l lzl -+-1•1• T ı ~- ava ussu uzcnn • e lan. kal'Şl tam blr emniyet beslemek- devamdır. m re u~ ... ması """' ne g 1 erin .. .._ ........ apon nazın ,ann saat 18 de goılavyada cereyan eden hadiseler 

ac;'!1u~ ':c dort tayyare yerde tahnp tedlrler. Kahire 
30 

(A A ) _ Eri . elinde Balkan müttefltlerlne yardım Romada olacaktır. Türklerin vaziyetini de kolaylaştır• 
edilmıştır. Nazırlar meclisi dün Başvekil ge- . . · · tren~ için daha fazla kunet serbes kalmış mııtır. 

Dütmar. avcılarile cereyan eden neral Duşan SlmoTic;'ln riyaseti altın- ıdar~ mcrkczı olan Asmaraya dog- olacaktır. Bütün bu aebepler mtıerl c 
hava muharcbclerind"' iki Hurricane da toplanm.tJtır. 9,30 da başla,an bu ru firar eden ltalyan ordusunun ta- derhal harekete mecbur edecek ma- ezair Önifnc'4e Türklerin hududlarını müdafaaya 
düşürülmiiftür. Tayyarelerimizden içtima saat 13 e tadar df!ftlll etmiş- kib~ _için Keren fatihi. g~~ral Platt hlyettedlr. AlmanJ& flmdi harekete mecbur kaldık.lan zaman Sovyet!e-
ilciai üslerine dönmemiıtir. tir. Meclis 1 nisanda mertyete gire- İıngilız zırhlı otomobillen ıle asker geçecek olursa arzu etmedill prtlar rin her hangi bir tecavüzden kork-

cek olan yeni devlet bfit.çesi IAylhasını dolu k~yonlar göndermiştir. içinde ve geniş mikyasta bir muhare- bir hadise mamalan lizun geldiği hakkında 

Badogliyo - Farinacci 
kabul etmlftılr. Yeni devlet hesap if- Roma 30 (A.A.) _ 296 numa- beye girişecek demektir. Buna karar Moakovanın verdiği teminat, Yu-
lerl emlmamest muclbbıce, dokuz ay- ralı ltalyan tebliğinden: verdJll takdirde Almanya, neticesini goslavyarJn esaret altına alınmasm-
lık olarak 1anzlm edilen bu aenenin Harrar tak d kıtal klrnsenin tahmin edem.lyecetı blr ser- Fransız __ L!l ba••-aları· dan so~ra Almanlann Yunanistana 
biitçest 31 klnunuevvele kadar merl- . • mın a~ın a. . arımız süze§tln tehUkelerlnl göze almış ola- a&lll --ı -
Jette taıaeattır. Dıredaua yı tahlıye ettikten sonra cattır. Bu tehlike mtıerln bütün as- J •1. mil . yapacagı taarruz esnasında Türkle-

münakaşası garpte bulunan yeni bir mcvzie tam keri telAkkllerine muhaliftir. Fakat naı iZ ge erıne rin müdafaada kalacaklanna dcla-

Roose it
i• intizamla çekiliyorlar. bu sureUe hareket etmemek gibi blr atef açb Jet etmekte idi. Şimdiye kadar Sov-

Atina 30 (A.A.) - Atina ajansa ve ın Trabluı bombardıman tehlikeyi de acaba göııe alablllr mi? yetler küçük milletlerin müdafii ol-
Lildiriyor: Yübej fqi.at meclisi aza- edildı· duklarını göıtcrmek fıraabnı kaçır• 
mndan Farinacci bundan bir müddet h•t b • Almanlar Yugoılavya• Londra 30 (A.A.) - Amirallık mamışlardır. Son hadiseler göstcri-
evvcl Rcgima Fucista gazetesinde 1 a esı Kahire 30 (A.A.) - Resmen • l . . -v ~~~ pazar akpmı &f&iıdaki teb- yor ki mazide işlenen bazı hatalar 
eski genel kurmay batkanı maıepl bildirildiğine göre 28/29 mart ge- nın nıyet ennı ogrenme- I~ nqretauttir: B11 1abah hafif cü- tamir edilebilmektedir.> 
Badcglio aleyhinde jthamlarda bu- ceai lngiliz tayyareleri Trablus lima- ğe çalqıyor zutamCard~ d~-! ~ ilebaFr~- B. 1ilea Almaaıların Ruslar hak· 
lunmuf ve marqal Badoglio da Tehlike bize hergiin bir nma taarruz etmiılcrdir. Atılan bom- nn ezayır e&.1 -.ara taı, .. an kandaki duygulannı gizi cer· • 
T ribuna gazetesinin 23 kinQlluevvel az aha vakJaııv:or baların limanda bulunan gemile- Londra 30 CAA.> - Mancheeter arumda bir hidi.ae zuhur etmittir, Rualann da b .. nk.. ~m · ı~ıdı. 
nü,} asında bu ithamlara cevap ver- J J rin arasına düştüğü teabit edilmiıtir. ~ua~ian gau:tealnln diplomatik mu- Dört tüccar gemisinin bir Fransız Almanlar tara~!: 1:.:::k ar m7:~e~ 
m:.Şti. Bu cevabı ihtiva eden nüaha· Şarki Afrika harbinin arr ri yazıyor: .. destroyeri. tarafından bim.,-e edil- diklerini söylemektedir. 
lar o zaman hükumet tarafından VaPnaton 30 (A.A) - Rciai- t Yeni Yugoslav ütillııetlnin politika- mek auretile Cebelüttarık boğazın- H' 1 k 

1 1 
!!_L B R eJ ·-nu sı bltaraflıta avdet alyuetl oldu- d V• bu '-afil . Alm < ıt er ne yapaca tır, Askeri ha-

top atı mıştı. Bunlardan biri elimize cwwıur • oosev t dün demokrat _, • ı.u an geçecegı ve & enm an- k 
g

t:çm:-+ir. partiainin millt bayramı olan JacL- Kahire 30 (A.A.) _Askeri söz- halde Almanlar gOya Yugoslavyayı yaya a·d .. h. ikt d h I re ete geçmeden önce Yugoslavya--ır• .. bitaraf bırakacr.klarmış gibi bir tavır ı mdu }mhmb ar 
1 
a a~. e- yı dahili entrikalarla parçalamagw a 

Mnıeşal Badoglio bu cevabında eon günü münuebetile Potomac ya- cü prkt Afrika harbinin sonuna gel- t k ktad l y osla yazımı t&fl ıgı a er a ınması uze-Farir.acci·y~. karııı istı1ıfaf edı·c·ı bı·r bnda radyo ile n .. •redı.len hır' nutuk diğini söylemenin fazla bir nikbinlik 3 mma ır ar. ug vyanın hat- rine bu kafilenin te k
0

f d·ı · · · çalıımaaı muhtemeldir. Bunu yap-...,, tı hareketi karıısında Almanların v 1 e 1 meu ıçm k · · d p ı · · f d "d 
lisan lı:ullanmakta, ona ukeri me• .c>ylemiftir. B. Rooıevelt bütün olmıyacağmı beyan etmiştir. duyduğu inkisarı hayalin d~eslnl icabedenv emirler verilmişti. Kafile ma .ıçın tı ar ovıçı tara ın ~n 1 

a• 
ulcicrc müdahale etmek hakk1111 ~~~· diktatörleri dünya tayin etmek şimdilik mümkün de ll- buna ragmen İspanyol karasularını re dılen Hı~atl~n kandırmaga ça• 
reddetmekte ve ııöyle demektedir: ~ dkkumune matuf .. ~~eketlerinde Yunanistanda tayyare dlr Esasen Almanyanm taklb ecıe!ğı takib etmek aurctile Boğazdan geç- lıpca~br. J:lıt~erın ma~aadı bunlar• 

cOr:alığı aydınlatacak yegane ha- ur uranlara k~~. bütün Amerikan bombardımam siyaseti tayin etmem için de henüz mittir. Kuvvetlerimiz Fransız gemi- dan hır bqınc:ı .kol tqkıl ederek Y_u-
~ diselcri mahrem tutmak zarureti kaynaklan ve butün Amerikan ikti- kafi derecede vakit geçm1IJ detllldr. )erini lapanyol aulanndan ayrıldık- g~ıla'?'a~ı l91nden fethetmektir. 
vardır. B.ı hadiseler öğrenildiği za- dan ile yardım azminde müttehit bir kurbanlan Şimdilik diplomatik latlhbarat ve tah- tıı.n ıonra yakalamıılar ve normal ~ıttabı .•!anlarının bu .husua~i faa-
man genci kurmayın nuıl vatan cephe teşkiline davet eylemiftir. Atlna 30 (A.A.) - Emniyet Nezare· klkat devrinde ol4alumuza filphe tarzda muayene edilmeleri için der- lıyetl4;rmı ~ıprdan dıplomatilt ve 
pcrverane bir battı hareket ittihaz Reiaicümhur fÖyle devam etmiftir: tJnln tebuti: Memleket dahlllnde sü- yoktur. Almanlar Yagoelavyanm nl- hal durmalan emrini vermişlerdir. askeri tazyıklerle takviye edecektir( 
etmİf ı:>lduğu meydana çıkacakbr. «Diktatör memleketlerinin ittifa- ktl:et b~üküm ıilnniiftüt. yetleıinl öirenmek anmmıdadniar Bunun üzerine o civarda ıahilde bu- Maamafib Hitler için Yak.tin ıeçmif 
Şimdüik ne aiz. avukat Farinac:ci, lu Amerikayı, onun birliğ~ de- haV:rtaar!::: nı:=:~!ı~~ ve henüz bir ıızlaşqıa imklnını ümid lunan Fransız bataryalan muhariplik olmw \'e aailam. te,kilitlannuş bii 
ne de ltalyan dütünceaine yabanca ~okruiaini ve hüniyetin ana pren- n arasındatl ayla.tın ve hasaratm etmektecllrler. ll'atat ,eni Yugoslav nfabnm bahıettiii hakka iatinad müttefik cephesi karfJSlllda kalmaa 
lilı:irlerin propagandasını yayan ida- 11plerini tehdid eden bir tehlike or- blltınçocu şudur: Ölil adedi: 15, (bu- hükumeti tam ft kati bit bltaranılt ederek bu tahaniye tqebbüa etmiı muhtemeldir. Bundan batka Musa~ 
reniz alhndaki tqkilita mensup ta)'I' çıkamıqhr. Bu tehlike bize her nun d6nfü erbt aıtm tadın, beşi ~- taraftandır. olan gemilerin üzerine ate§ aç11Uf- linin.in Yunanistan• taarruz; etnıekı,, 
olanlar bu bapta bir hüküm vere- gün biraz daha yaklllflllaktadır. De- cuttur.> Yaralı adedi: 51, (bunun lardır. yaptığı hatayı da Hitler gitgide dahr 
me.zlcr. mokruinin dütmanlan timdi bütün 20 si e~~~· 9 il tadın, 25 1 çocuktur.) B l • J İngiliz ciizütamlan kendilerini İJİ anlamaktadır.:. 

Fakat siz. avukat Farinacci mü- YUttalara müracaat ederek Ameri- k Muh bir =~köylerde 100 mes- U garısfanaa müdafaa için bu •tefe mukabele • · 
teaddid mahrem raporlanmın 'muh- lı:.an Birliğini tahribr· çal111yor. Kul- en ve tap olmuştur. mecburiyetinde kalmqlar ve attık-
t~İfabnı alikah wtan öjrenebilir- landığı batlıca silah daima büyüyen A l lan güllelerden bir kımılDI kara ba-
aınız.. Göreceksiniz ki ben körü kö- dalga halindeki propagandasıdır. ıman askeri Karıtıldık ha.heri tekzib taryalarma iaabet ettirmiflerdir. 
~n~ bir mutavaat değil. müstakil Bu propaganda memleketimizde ediliyor Fraıwz bataryalannm bu batb ha-
bır Jf birliği istiyorum. İtalyan kur- tahrip edici devletlerin ajanları veya h f • re.keti üzerine harp gemilerimiz Fran-
mayı diğer lıiç bir kurmaydan qağı onlar tan.fında naldatılmıt muum eye l Sofra SO (A.A.) - D. N. B. ajansı sız ticaret vapurlarÜe bu vapurlan 
değildir. Şu veya bu metbuun yede- kimseler tarafından yapılmaktadır.> blldlriyor: Yupla.'78da tnwzıer, himaye eden gemilere haklı olarak 
iinde gitmeyi kabul edemez. Bir E . T iJ M • Yunanlılal ft Amedblılarla bu mil- atq açabilirdiler. Fakat imarıi hialer-
müttcfikin yardımma güvenilebilir. mnıyet müdürü Çorum ayyare e arıilyadan Jetlerin elçl.Hk 'Y8 tmar>Joısluklan ta- le hareket ederek böyle yapmadılar 
Fakat bu yardıın tam ve mutlak ol- valisi oldu Şimali Afrikaya gitti ~~~an ~u1garl8tanda bir llıtıW ve Fransız vapurları da oraya yakın 
mamalıdır. Çünkü böyle bir siyue- Anlı:aradan verile h b - ~ ~ ....f._:&E._&n ta~:;~ Solafyak- bulunan Ncmours limanına ginneğe 
. . l . ·ıı . f • n a ere gore, ......uuı~ T8 ır. ..... ~ o ra aff L ldula G Ü . • Ce 

tin netıcc crı mı etın men aatınc mu- emniyet müdürümüz B M ff lfew • York SO (A.A.) - Taas: A8- tavsif olunmaktadır Botyada)d. ta- muv a .. 
0 

r. em enmız -
gayir olur. Vatanperverliğim ve mü- Alı:alm terfian Çorum v~iı.:Z: t:~ IOC1Med PreS8 blld.lrtJor: Pranaa. ne naate ıöre bu haberİer Bulgari.standa belüttaııka dönerken iki defa bir 
fahhnm !ahsiyetin emrine itaat ar- yiıı olunmUflur. Mumaileybin yer- mütareke ~ tati>iklne nem- yeni hadlaeler çıt.aımü: arzu.sile uy- Fransız bombardıman teşekkülünün 
zum benı fazla tafsilat vermekten ne lı:imin tayin edileceği henüz ma• rete memur Alman Jcomlsyonu llar- darulmaktadı!'. Bunları uyduranlar hücumuna maruz .kalmıtlaraa da hiç 
meneder. Anladın mı avukat}> tGm d..:.:ldir. ID,Jadan t&naıe Ue llma1 Atr1b.mıa memleketteki 181k1"hll arttlimak bir haıar veya zayiat vukubulmamıt· 

.... banıb& ---· lmld1ndedirler. tir. 

Xe 4emell7 
Makaim Gork.i' den cBenim 

ünivenitelerim> kitabı tiirkçeye 
tercüme edildi. 104 numaralı 
..hif csini gelitigüzel açtık. Üç 
bet aabr arayla ıu kelimeler: 

..• cGöstekli> ve cGemirici:>. 
Bu kitap latanbulda ve yazı 

türkçeai fiveaile intipr ettiğine 
göre böyle 

cKcmirici>, 
dememeli; 
cKösteldi> 

demeli! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Milliyetin en biı,yük 
dayanaklarından 

biri 

( Ş E D i BE i )llıa•.-ç• .. .;;-•-11 
\~._ .. .:. .......................... ,., .......................................... ..__.._ ... ., "C>rta oyunu,, 

ÇocukJuğumdanberi yahudilel'İn 
lisana istidadlan olduğunu iıitir
diın; Selanikte o kavme mensup bir 
takım gençleri göstererek: 

- Bak ••• Ne akıllı ... • derlerdi. • 
Fransızca. İspanyolca, türkçe. rum· 
ca, ingilizcr, almanca biliyor ... 

Ve oaşardun. 
Sonra farkına vardım ki, faraza 

vasat seviyede bir insan - cümle 
gavamızı, söz gelişatı dahil (meseli 
bu ugavamın, «gelişab tabirleri 
nevinden) - bC$ bin lafzı aklında 
tutmuşsa, musevi hemşehrimin yedi 
dilcien öğrendiği lugatJarın mecmuu 
bu rakamdan daha ziyade değildir. 

Gel zaman, git zaman. çok lisan 
öirenmenin fena hir,ey olduğuna 
bile kanaat getirdim. Zira, bir iki dil 
İçindeki müteaddid mi.na kalaplarını 
bellemek, hafıza kudretini «baba, 
eb, peder, le pere, der Va ter, otezıt 
ilh efkiline dağıtmaktan mutlaka 
daha hayırlı ... 

Bizdeki ekalliyetler, çok dil bili· 
yorlardı bundan da bahusus tica· 
rette v: umumiyetle pratik bayatta 
istifade ediyorlar, doğru... Fakat 
arnlarında Türkler derecesinde ilim, 
tefekkür ve sanat adamı çıkmama· 
sının da - gerçi müteaddid olan -
sebeplerinden biri bu olsa gerektir 
diye dü,ünürüm. Eski nesillerde de 
Osmanlılaştıkları (Türk harsına gir
dikleri, yani bize benzedikleri) nis
bctte minen yükselebildiler. Bu, bir 
vakıadır. 

Museviler, diğer memleketlerde I 
de ora milletinin milli harsına temes· 
ıül edebildikleri nisberte münevver
lik tezahürleri ıı:österdiitt. O kavmin 
b~eriyete fayda veren alim ve sa
natkiırlan hep bu kabildir. O.telik 
kavmiyetlerinm de miras ilavesinden 
iztifade ederek teferrüd ediyorlardı. 

Binaenaleyh, yahudilerin ne çok 
lisan bi!melerine şaşmış, bunu tak
dir etmitimdir~ ne de falanca mem· 
lekette, nüfus mikyasına nisbetle 
cok münevver yetiştirdiklerine ... 
Onhı.rda ancak birşey hayranlığınu 
celbetti: 

Babil kulesinin felaketine uğramıı 
ıı:ibi. asıl dillerini kaybetmiş; müte
baki yelmis bir buçuk milletin lisa
mnı benimsemişlerdi. Geçen harbin 
sonunda Filiatinde topl-.malan ıre
rekince, Lehiatandan, İspanyadan, I 
Rusyadan gÖçen ırkdaşlar, bir tek 

1 

müttehid millet sıfatile aralarında 
konuşmak, anlaşmak imkansazlığını 
anladılar; İbranice'yi mezarandan 
çıkararak mekteplerde ve üniversi· 
tede tedrise giriştiler: hatta, - ko· 
lay lisan öğrenmek jimnastiğine öte
denberi zaten temrinii olduklarından 

1 dolaya - çar,ıda pazarda bile Tev
r.:ıt dilile aksataya bqladalar. 

ı Beyazıd camisi ı şirketi münakaşasına dair 
hayriye Edebiyat münakaşalarından ıon· 

Telefon 
şebekesi 

Münakalat Vekili 8. Bütün müştemilatile beraber 
meydana çıkarılacak Cevdet Kerim lncedayi- tamamen 

nın beyanab 

Bir müddettenbCrl şehrlmiZde ve 
Trakyada tedkiklerle meşgul olıın. mil
nakaH'ıt Vek111 B. Cevdet Kerim ınce
dayı son tedkiklcrl etrafında şu be~ 
nattn bulunmuştur: 

_ « İstanbul telefon §Cbckcsinin 
takviye ve tevsll için esasen ver!len 
direkti! dairesinde hazırlanmıo olan 
projeleri mahallerinde tedkik ettim. 
Bu projeler yakında. tatbik sahasına 
çe.:;eccktlr. Gerek Haydarpaşa, gerek 
dl"'er demir yolu hat ve ıstasyonla.n~ 
m~zda Jcap eden yenJ takviyeler ya
pılmış ve kısmen de yapılmaktadır. 
Dcnlzyollannın bugünkü ve müs

takbel Jhtlyaçlan üzerinde yeni ted· 
birler nlınmı~ır. Tahmil tahliye işle
rinin daha mükemmel ceryanı için 
icap eden direktif verllmtştlu 

B. Cevdet Kerim İncedayı bugün 
t.nknraya avdet edecektir. 

Nafia Vekilinin 
tedkikleri 

Evvelki gün şehrimize gelen Nafıa 
Veklll general AH Fuad Cebesoy, umu
mi yol işleri üzerinde tedkikatta bulu
nacaktır. Vekil Tralı.-yada tedklkde 
Lulunmak üzere şehrimizden ayrıl

mıştır. 

Karilerim izin 
mektuplan 

Ortaköy ma hallele
rinin kullanma su

yuna ne oldu? .. --
Ortaköyden bir çok imzalı bir 

mektup aldık. Denillyor "ki: 
.Köyümüzün bir çok mahalle

leri henüz terkos suyundan mah
rumdur. Bwıun başlıca iki sebebi 
var: Sekenenln umumiyet itibari
le fnklr; bazı noktalarının da faz
laca yüksek olması. 

Şehircilik mütehassısı B. Prost iresidir. Camilerin YS§ı kadar 
Beyaııd meydanına verilecek ye- eski olan bu binaların da muha

ni şekille yakından meşgul ol- fazalan ikti7.a etmektedir. Halbu
ma.ktadır. Meydan civarında şim· ki bu binalar uzun müddetten

diki kahveler yıkıldıktan sonra beri tamir yüzü görmediğinden 
meydanın daha ziyade genişliye- bir kısmı yıkılmış, ortadan kay

ceğiru kahvelerin yeiinde şarkva-
1 
bolmuş tur. Sultan Ahmed caml

rt bir kahve vücude getirileceği- sinin etrafındaki binalar da bun
ni, İnkılap müzesinin tamamen Jardandır. 
meydana çıkanlacağını, marma-
ra sineması önündeki adanın kal- Sultan Ahmed camisinin Mar-
dmiacağını yazmıştık. mara denizine bakan cihetindeki 

Meydanın etrafındaki binala- binaları tamamen harab olmuş
rın meydanı kaplıyan tarihi bi- t~".. Belediye imar işleri m~dür
naların güzelliği ile mütenasib 1 ıug~. tafsilat p!an~annı vucude 
bir şekil alması için civardaki I getınrken canulenn etrafındaki 
istimla..k muameleleri daha geniş 

1 

sokak ve caddeler!~. de ~eşgul ol
tutulacak, bitil.hare bu boş saha- makta,. b~an mumkün olduğu 
ya belediyenin göstereceği ınima-ı kadar ıyi bır şekle sokmaktadır. 
rt tanıda binalar yapılacaktır. Sultan Ahmed camlsfnln Mar-

Beyazıd camisi, medresesi, marnya bakan .:Srafından işlek 
1 imareti, taphanesi ile burada bir 1 so~~aklaı: geçmedığinden caminin 
abide manzumesi arzctmektedir. muştemııııtından olan binalar 
Belediye abide manzumesini tam gittikçe harab olmaktadır. 

gösterecek şekilde meydanı tan- Belediye müzeler idaresine mü-
zim edecektir. racaat ederek caminin diğer bl-

Meydanın açılması için ~~~im- 1 nalann.dan istifade edilmesini, 
lak muameleleri devam ettıgı sı- 1 bunlann birer hayır cemiyetine 
rada belediye ile müzeler arasın- terkolunmasının muvafık olacağı 
da yeni bir ihtilat zuhur etmiştir. 1 mütalı1asında bulunmuştur. Bu 
Beyazıd abidesi manzumesi ile suretle metrük binalar tamir edi-

Bir sene zarfında muhte
lif iskelelerden vapurlara 

binen yolcu miktarı 

ra, bir «Orta oyunu» bahsi karfa• 
sında bulunuyoruz. B•ı mev:ı:ua dair 
dün münekkid arkadaşımaz Selami 
İnet Scdesin bir yazasını okudum. 
Diyor ki: 

• «Orta oyununun «Yeni dünyasH 
bır harabe haline ge)di ve bu hara· 

Şlrketıhayrlye, 1940 senesi içinde bede artık ne P~ekir var ne Ka· 
iskelelerinden vapurlara. ne mikdnr vuklu. Ancak muhterem 'meslek-ta· 
yolcu bindl~e dalr bir istatistik !Ü- fım Selim Nüzhet ile Burhan Fel~k 
cuda getirmiştir. 1940 senesinde Kop- arada sırada harabey· t bn 
rüden vapurlara 3141833, Sirkeciden ğe, Pişekar ile K İcı'es ole e e· 
8182, Kabataştan 174092, Beşl.ktaş- cizesile diriltm • av_~, uyu sa mu· 
tan 454650 yolcu binmiştir. .. _eg«: _.1.fıyorlar.» 

Boğazın Rumeli cihetindeki Or- .. Bu mutekabil c~aslarla süslenmif 
takdy iskelesinden bir sene içinde currJeden sonra tıyatro münekkidi 
vapurlara 144017, Kuruçcşmeden 103, fikirlerini sıralıyor. Ona ~azanın 
Amavutköyden 92430, Bebekten 80100, orta oyunu ölmüttür. Buna mukabil 
Rumel!bis:mn_d~ 80639. Emirglm- orta oyununun sinemaya çekilme
d~n 129268, Istmyeden 95877, Yeni- sinde, orta oyunu mevzularından 
koyden 82429, Tarabyadan 51091, Ki- sahnede istifade edilın · d 5 l. • 
reçbumundan 21572, Büyükdereden J h. b. esın e e amı 
118221, Banyerden 94106, Yenimahal- zzetçe ıç ır mahzur Yo~tur. Esa
lrden 55612 Rumeliknva~ından 43030 sen sahne orta oyununun bır çok va
yeılcu blQmlştır. En çok yolcu naklo- zifelerini görmektedir. 
lunan iskele Ortnköy iskelesidir. Bu :,razıda kendisinden nükteper-
Boğazın Anadolu cihetindeki 1ske- daz diye bahsolunan Burhan Felek 

lelerinden bir sene içinde taşınan bir yazısında orta oyununun ba
21 

yolcu sayısı şöyledir: Beylerbeyinden faydalarına aaym1' Selam" t t S 
193526. Çengelköyunden 179082, Vanl- ' 1 zze e
J.:öyden 19049, KD.ndilllden 63262, des sor~yo~: ~MUhterem arkadafun 
Kfıçüksudnn 28558 Anadoluhls::ınn- bu vazifeyı tıyatronun göremiyece
dan 117092, Kanl;cadan 54815, Çu- iine mi kani?». 
bukludan 51541, Paşabahçeden 142989, Simdi biz de soralım: «Sahne ay· 
Beykozdan 248000, Anadoluknvağın- ni vazifeyi görüyor!ıı diye niçİQ 
dan 41120 yolcu. orta oyunundan vazgeçelim? 

Bu cihetin en çok yolcu b!ndlre:ı Bir mevzuu roma b r d • 
lskeles1 Beykozdur. • . • n a ın C: yaz 

'Üsküdar hattında Kuzguncuktan mak drı. kabildır, tiyatro balıne so
npur:Ia.ra 258733, Üsküdardnn 1418371, kup sahneye koymak imkanı da 
Salacaktan 28370, Haremden 27795 vardrr. 
yolcu binmiştir. ŞlrkeUhayriye 1ske- «Sahne ve tiyatro eseri de ayni 
lelerinde 1940 senesinde vapurlara en vazifeyi görüyor» diye roman yaz• 
fazla yolcu bln~~n iskcre Köprü, maktan vaz mı geçeceğiz? 
ondan sonra t.Tskudardır., Orta oyununun kıymeti ayn ..,. 

Mısırçarşısı 
Belediye, çarşının etra
fında dükkanlar yapacak 

ba,Iı bqma bir temata 4ubesi olu
tundadır. 

Arkadllfllllızan: «Sahne bugüq 
İçine bem orta oyununu aldı, hem 
Karagözü •.. » cümlesini de ancak 
gelifi ııüzel yapılmlf bir nükte ad• 
dederiz. 

cŞu, ,u temata 4ubesine lüzunı 
Mlsırçarşısının etrafında.ki ~im- ve hunlara balkın, cemiyetin ibtiyae1 

lak muameleleri devam ediyor. lstim- yoktur. Zaten onların vazifelerini 
lfı.k komisyonları tarafından buradaki d ah .. .. d k b L'~ 
dükkanlaı· için konan bedellere he- e • ne goruyou eme ana Dil' 

men her mal sahibi itiraz etmiş, bu nevi. o:zevk atandardizasyonl'> u gibi 
yüzden istimlak muameleler\ uzamış, geldL 
vaktlle belediye tarafından yapılan Halbuki standardizasyonun yega. 
tahminin kifayet etmediği. görül- ne büküm ıüremiyeceği ,ey zevktir 
müştür ve güzel ıanatlardD'. İıtİyen tiyatro 
Mısırçarşısının bir hll haline ko- seyreder; İatİyen orta oyuna •.• 

nacağı maIOmdur. Etra!ındakl bina- Bunun içinclir ki s6zel aanatl.r 
Jar yıkıldıktan aonra Ç8J'fl tamamen , • 
mevdana çıkacak ve güzel bir manza- tubelere aynldıkça - bplu IÇİnd• 
ra • arzetmlyccektlr. Belediye bllAha- muhtelif aa kanallan yapılımt aenif 
re Mısırçarşısının etrafına modem topraklar g1Öİ - gelifir ve münhit· 
ufak dükkAnlar yapın.ağı düşünüyor. letir. 

Müze idaresi bu karara Itıraz et- Bunun tamamile aksine olaralu 
mlş, Mısırçarşısı etrafının açık bu- cFilÇ.nca sana~ ıahaaı ölmiiftür. Al-
hındurulması Hlzmı geleceğini Heri Jah hm ı Onu diril 
sürmilştür. ra et ey eye... tme-

Beledlye ımar işleri müdürlüğü ııe h çalıfmak beyhudedir.» diye mii
nıüzelcrdekl eski eserleri koruma ce- bim bir temaşa fubesinin üzerine 
mlyetl Azalan temasta bulunmuş, Mı- mezar latı dikmiyelim .• 
sırçarşısının etrafında. inşa edilerek Çünkü herkes bunun tamamiJ• 
öükkl\nlar hn.kkında. konuşı:lmuştur. zıddıaı yapıyor •• 
B~~:~yentn noktaı na.zanna göre Hikmet Feridun Es 
au nlar :l\fısırçarşısı duvarlanna '"'""'"""""""'""""'''"''""''-'"'"'"""'•a•-blti§lk olmıyacak, arada bir duvar 

Yaman bir irade mudzesi! ••• Lisan 
ki, mifüyt:tin belli başlı dayanağıdar; ı 
vatan kurmak istiyenlerin beheme
hal bunu yaratm:ılara İcab ediyordu. 
Bunu da becerdiler. 1 

Maamafih halk kullanma suyu
nu Maslak çe~eslnden, içecek 
suyunu da Hıunldlyeden temin 
cdeblldlğl için yine memnundur. 
Kendi ismini tnşıyan sokaktaki 
Maslak suyu, yakın zamana kadar 
gayet iyi akar, sekiz on mahalle
nlh ihtiyacını karşılardı. Halk da 
terbiyeli tc.rbiyell sırasını bekler. 
kavgasız gürültiısüz kabını doldu
rurdu. Vakıa çeşme yine bu fakir 
kalabalı~ın işini görmeğe çalışı
yor. Fakat bir hafta evvel .suyolcu 
her nedense gcllp suyu azalttı. 
Şimdi çeşme ince bir sicim gibi 
akıyor. saatlerce kovasını doldu
ramıyan kadın. erkek, çoluk çocuk 
sinirlenip yok yere blribirlle kav
ga ediyor. Ikl gün evvel blr kızca
ğızın az kalsın kolu kırılıY_?rdu. 

Kulaktan kulağa şu cumleler 
geziyor: aBuranın suyu hamama 
verllmektedlr. Eskiden de buna 
teşebbüs edllmi.ştl. Fakat o zaman 
karşımızda Belediye memuru fl
Uin bey otunırdu da mllnl olur
du ... » 

l a~ftkası olrnıyan Beyazıd çe.pnesi- : lecek, bu sokaklardan gelip ge
l n~ yıkıl~ası kararı.aşmışken 1 çenler çoğalacak, şimdiki harap 

1 

muzelerdekı eski eserlerı koruma saha bir kaynaşma yeri olacak
cemiye~i bu karara it~raz ~tmi~, 1 tır. Belediye ayni kararını diğer 
çeşmenın yıkılamıyacagı mutaıa-ıcamilere de teşmil edecektir. 
asında bulunmuştur. 

bulunacaktır. Bu suretle çarşının 
dı~ duvarları muhafaza edilecektir. 
Müzeler idaresi beledlycnln bu kara
nnn muvafakat etmiştir. 

Maliye Vekili 
Ankaraya döndü 

Elhamdülillah bizim dipdiri bir 
dilimiz var. (Aman ,unu ihmal yÜ· 
zündcn yeni üd bava kahrettirmi· 
yelİ.'ll !) Fakat. milliyetin batka da· 
yanakları ~aha mevcuttur: Say sa· 
yabildiğin kadar •.• Bu arada da sivil 
mimari tezyini sanatlar ..• Yani o~~r- ı 
duğı•muz, ye.şadığımız dekorun Turk 
çe&nili o!ması... Şehrimizin ö~l~, 
evlerimizin öyle... Mobilyelerimızm 
ke:ı:a ... 

Yeni yaptığımız herfeye bakınız, 
bu kıymetli hars unsurunu her yıl 
biraz daha elden kaçırayoruz... Tek 
tük ferdi gayretler olmasa, Meş~uta 
Yalı'yı bile yıkıcıya verecektık ... 
Oıküdardaki «Yeniçerilerin iki evi• 
nin tipik tezyinatı ripolen boya i~e 
sıvazlanarak bin;..ı sözüm ona tamır 
edilmif! •.• 

Yapılacak mühiın i,lerimizin ruz· 
namesinde tu var: 

Museviler, ölü ana dillerini nasıl 

.. - Çöp çöp olmakla 
duımcmeli b•y Amca ..• 

Öyle Mlaşılıyoı: ki bunca ahali
nin istifade ettiği çeşme keyfi su
rette intizamını kaybediyor. Lüt
fen alakadarların nazan dikkati
ni cC'lbcders nlz, binlerce kişinin 
minnettarlığını kaznnırsınız.11 

dirilttiler, yatayan bir hale aoktular
ıa. bizde ayni derecede büyük gay· 
re~ ve iradeyle, diğer milli hars un
surlanmızı mezarlarından çıkanna
layız; ıründelik hayatu~uzda Y8!at
malıyız... Milletçe bellı batlı vazife· 
lerimizden biri. bu şulD' ve hevesi 
halk arasına yaymak, moda haline 
getirmek. tahakkuk ettirmektir. 

(Va - Nu) 

ğenmeüiğimiz çöplerden ... 

Belediyenin kanaatine göre Be- Belediyenin bu karanna müze-
yazıd çeşmesi yıkılmadan olduğu lerin ne cevap vereceği henüz 
gibi bırakılırsa meydanın müs- malUm değildir. 
tnkbcl manzarasını bozacaktır. 

Bcyazıd çeşmesinin buradan alı
narak sokak arasına nakli müna
sib görülmüştür. 

Sultanahmed camisinin 
etrafındaki bir kısım 

binalar hayır cemiyet
lerine verilecek 

Birer tarihi Abide olan camile· 

B. Şemseddin Günaltay 
bu akşam Kadıköyünde 

konferans verecek 
Kadıköy Halkevlnden: Büyük Mil

let Meclisi reis veklll Sivas mebusu 
sayın Şemseddin Günalts.y taro.fın
dnn <Dünya ahvalinin son vaziyeti) 
mevzuunda Kadıköy Süreyya sinema
sı salonunda martın otuz blrlncl pa

rimizln etrafında bir çok binalar zartesi akşamı saat 20,30 da blr kon
mevcuddur. Bunlar o caminin ferans verilecektir. DaveUyelcrin Hal-

kevlmlz idare memurlu~ndan alın
medresesi, imareti, mektebi, vesa- ması. 

Ba,. Amca.,.a göre ••• 

... Kumaş ma isteısin ... 

Şapka, gömlek 
Azami kar haddi 

bugün tayin edilecek 

On gündenberl şehrimizde bulunan 
Mallye Veklli B. Fuat Ağı-alı dün ak
şa.m Ankaraya avdet ctmlştlr. 

İnönü muharebesinin 
yıldönümü 

Eminönü Halkevlnden: Türk istik-
-- rn.line alt Büyük zaferin ilk temel taşı 

Flat mürakabe komisyonu bugün olan İnönü muharebesinin yıldönümü 
öğleden sonra mıntaka ticaret mü- 1 Nisan 1941 salı nkş:tmı snat 20,30 da 
dıirlüğiinde vall muavinlerinden B. Evlmlzln Cağaloğlu salonunda aşa
ı'\hmed Kınığın reisliği altında topla- ~.~dakl programla kutlanacaktır. Bil 
nacaktır. törene gelmek 1stlyenlerln giriş dave-
Şnpka, kömlek, boyunbağı flatlert- tiyelerin1 Ev BUrosunda.n nlmalan 

ne {ızami kar haddi koyulacağı, tcd- rica olunur. 
klklerinl ikmal eden flat mürakabe ı Proğram: J - istlk.ll\l marşı, 2 -
bürosu tarafından hazırlanan rapo- Açış sözü: Ev rclsl Dr. Yavuz Abadan 
run flat mürakabe komisyonuna ve- tarafından, 3 - Konferans: Harp 
rlldiği yazılmıştL Komisyon, bu~ün- akademisi sa.bık harp tarihi muallhnl 
kft toplantısında bu raporu mütalb ve Evimiz kütüphane ve yayın şub~ 
ederek gömlek, boyunbatı ve ppka Azalanndan Feridun Dlrlmtekln tam
mtışlanmt A7.aml kAr haddi tesbltine fından, 4 - Temsil (Himmetin oğ
çalışacaktır. lu): Evimiz Temsil şubesi tarafından. 

biraz eh~rnmiyet vereüml... dünyanın en güzel bir yerine hıra· 

kıymetten 1 . . . Bir fen adamı, bu bizim be· ı \ ... Kağn mı dteuin ••• 

1 
· · · Alkol mü istersin, ne cevhcr· ı E. A. - Daha nasıl verelim ba

ler bulup çıkarmaz! •.. Çöplerimize yım, onlan Ahırkapı kıyılan gibi 

' luyoruzl ... 
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Elbiseler 

Uzun müddet dayanmaai 
için ne yapmalı? 

Nasır'ilaci 

Bir kaç Amerikan modeli 

Nasın olanlara kolay bir ilaç: llllll
11
.
1
1lllll 

tlç sarmaşık yaprağını yarım fin- Tepebaşı dram kısmı Haydarpa§a Askeri Hastahanesi 

can sirke iceıisinde üç dört gün gece saat 20. 30 da l\\lll ~ııı Deri, Saç ve zührevi hastalıklar 

Açık teşekkür 

OTELLQ mütehassısı 
bırakmalı. Sonra yaprakların bi- I HiLMi KOŞAR'IN 
· d b" stiklal caddesi kome· 

nn en ır parmak eninde şerit gece saac 20.30 da sevgili küçük lızımız SEVAL'ın te--
gibi bir pal'ça kesmelL Gece ya- D A D 1 m daviai hususunda göstermiş olduğu 
tarken nasırın üzerine sararak 111111111 çok yakin alakadan dolayı kenc:Usf~ 
bağlama1'. İhi ge::ede bfr değiş- Suad Gün konseri ne en derin ıültranlarımızı aunar ve 
tirrneli. Birkac gün içinde nasır 7 nisan p:u.arlesi günü akşamı saat mesleğinde daima muvaffak olma-, l 21.15 de Beyoil;lunda SARAY Sinema- sını dileriz. 
tnmamile çıkar. smda verilecektir. Tuğbay saıuı Erkq ve e§l 

Milli küme maçları dün başladı 

..... .... .... .... 

- Türkün Bülriilmez Kol~ Kırılmaz amıinin mücessem timsali .... 
Tarihine Zafer yazdD'an 

ÇANAKKALE GEÇiLMEZ 
Beşiktaş SU.&D PARK sinemasında 

Matineler: 2,30 dan itibaren devamlıdır. Telefon: 43143 

%. 100 SEX APPEAL'e Malik Kadın 

MARiKA RöKK 
KORA TERRi 

filminde 
Şarkı söylüyor - Dans ediyor ve insanı meftun eden bir 

fevkalidelikle oynuyor. 
BiN BiR HARiKALAR Filmi _ _,, 

' 

Dayanılamıyacak kadar güzel bir komedi 

KOCAM GÜZELLER PESiNDE 
FRANCHOT TONE ve ANN SOTHERN 

'(ÇAM SAKIZI) 

çarşamba aksamı: MELEK'te 

Türk musikisinin 50 senelik emektar n •ıymetli San·atkir 

BiMEN ŞEN GECESi . ... -· :::: 

Bu fevkalade ve müstesna müsamereye memleketimizin ec kıymetli musiki sanatkarlarından müteşekkil 
muhteıem bir heyet iıtirak edecek ve klymetli bestekarın etıerlerini ve alaturka musikinin en nadide par
ealannı çalacakbr. Bu v«ile ile Sinema müdüriyeti tarafından gayet güzel bir film gösterilecektir. Türk 

muaikiaini aevejılero enıııali bulunmaz hu fırsah kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 
DlKKATı Yerlerinizi ıimcliden k'apatınız. Koltuklar numaralıdır. Biletler sinema gişesinde satılmaktadır. 

~----------------·-------------------------~ 
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SÖZÜN 6Eli$1 
Genç kız kalbi 

T ramvayla Beyoğluna çıkarken arkamda konuşan kızlar
dan birinin söylediği şu iki cümle, olduğu gibi kulağıma 

geldi: 
- Benim otopside en hoşuma giden şey kalb çıkarmaktır. 

Bele yeni ölmüş bir insan il7.erinde çalışmak şüphesiz daha 

zevkli oluyor!» 
ttrpererek başımı arkaya çevirdim. Bu sözleri, yakalannda-

ki rozetlerden tıbbiye talebesi oldukları anlaşılan üç genç fazdan 
biri hem de onların en güzeli, en narini, san lepiska saçlı, mavi 
gözİü olanı, eda1ann en tabiisile söylemişti. Şimdi arkadaşları 
ona hak vermekle meşguldüler. Tarif edilemiyecek kaclar hissiz 
bir neşe içinde oldukları görülüyordu. 

İnsan ölüsü karşısında. kasabın, derisini yüzüp çengele 
astığı koyun göğdesinden külbastıhk parçalar çıkarırken ~uy
duğu kadar keyif duyan bu üç Havva kızına korku ile baktı~ 
itiraf ederim. Ölümden ve ölüden son derece ürken, manevı en 
ufak darbeden müteessir olan, şairlerin ve romancılann, üzerine 
tantanall bir edebiyat kurdukJan ince ve hassas genç kız kalbi 
bu kadar katılaşabilir mi idi? Hemcinsleri ölü haberi du~ca 
çil yavrusu gibi dağılır, gö:deri yaş~ dolarken . bu san Jepıs~a 
saçlı mavi gözlü kıZJD cesedi ele g~ırrnek ar.msıle yanıp tutuŞ· 
m~ ve böyle bir talihe mazhar olunca sevinçle üurine atıla
rak bir mücevher kutusu açar gibi göğsü yanp oradan avuçla
dı~ kalbi kanlı bir et parçası halinde dışarı çekişini gözümün 

önüne getirdim... A A • • • • 

~ım dönüyordu. Arkamda.ki üç kızın hala bıtırernediklen 
o le-zzetsiz muhavereyi dinlemek işkencesinden yakamı sıyırmak 
için ilk durakta kendimi tramvaydan aşağı attım. 

Şevket Rado 

Devlet radyosu 
Uzun zamandır münhal bulunan 

Türkiye radyodifüzyon postalan mü
dürlüğüne kıymetu ve yüksek kül
türlü bir adam olan B. Vedat Nedim 
Törün tayinini memnuniyetle haber 
aldık. 

Bugüne kadar radyo hakkmda yazı 
yazmııktan içtinal:> ettik. Sebebi, vak
tlle radyoların idare me5uliyetinl 
deruhte etmlş bir insan sı!utile şah
si arzumuz olduğu fikrini vermek is
temiyorduk. Şimdi artık serbestçe 
konuşa bUlriz. 

y~~)~~JJ)~~e 

B. Matsuoka ne yapacak? 
Bu seyahat harpten ziyade sulh 
teşebbüsü ile al~kadar sayılıyor 

Bir devlet radyosunun neşriyatile 
kabili telif olmayan bugünkü prog- laponyanın 1941 bütçesinde masraf kısmı 11 5 varidat ise 4 5 ·ı d 
r:ınılar hakkında söz söylemek zaittir. B 9 5 ·ı d 26 "l J ' ' ' mı yar ır. 
Yeni müdürün işe ba§lam:ısile bun- orç ' mı yar an mı yara çıkmıştır. hracat da pek azalmıştır J 

A h b · d · aponya 
ıarın maziye karışacağını ünıld etmek vrupa . ~r ı~ en ve sonu gelmez Çin muharebesinden çok sıkıntı çekiyor 
ıstşe~dl devlet radyosu neşriyatı hak- Japon Hancıye Nazırı B. Mat- Dig-er taraftan Jap . . .. onya ancak 
kında düşüncelerimizi izah edelim: suoka uzun bır seyahatı mutea- kısa bir harbe gire bil· . ç .. .. 

Radyonun büyük rolünü takdir ede- ki B r , l ld B H"t ıı · unku 
:ı::ılyenler şöyle konuşurlar: .. Abone- taı~ fıne~~~ e vaS1 ° _u.. · 1 ler stoklan Amerikaya karşı uzun 
ıerimiz ciddi konferans ve musikiden a u.a.u. kabul edildikten ve bir harbe ve iki cephede muhare-
sıkılıyorlar. senfonik konserler, mü- alman ricali ile görüşmeler yap- be etmeğe kafi değildir. Japon 
hinı konferanslar başla~nca derhal tıktan som·a Romaya harek t 
radyolarnı kapıyorlar. Idart'ye de- . e milleti cesurdur, aza kanaat eder. 
metle dilekçe geliyor. Bunlar bize ettı. Oradan tekrar Berline dö- Fakat ne olsa yeni bir harp için 
abonelerin ne sevdiklerini ve ne iste- necek ve Alman hükumet erka.nı lazım gelen mali imkanları tc-
diklerini anlatmış oluyor.• il b". k . d h ·· .·· tük· t 

Böyle bir düşünce ile hareket et- e u . eı e a 2. goıuş en min edemez. · 1941 bütçesinde 
mek çok elim olmakla ber:ı.ber bir sonra Japonyaya hareket edecek- masraf kısmı on bir buçuk mil-
anonim şirket için_belkt.mazur görü- tir. B. Matsuoka'nın Vichy'ye yar yendir. Çin harbinin iptida· 
lebillr. Fakat In kllapçı bır devlet rad- b t . A Lo d . d ~. . ' 
yosunda asla. • a ta n raya gı ecegıne daır sındanberi hükılmetin borcu 9,5 

Dilekçeleri dikkatle takib ettiğimiz bir takım şayialar dolaşmakta- ·1 d 26 · ı 
takdirde sahi!>lerintn k~ıtürel seviye-1 dll'. Fakat bu haberler henüz te- mı yar yen en mı varn ctk-
Jerl derhal aiılaşıhr. istedikleri ya .. . . rnıştır. 
bir tangodur, ya. acaytb bir şarkı. ya eyyud etmemıştır. 

"""'"'""""""'"'-•"''"'"''"""uımııı1tm••"'""""'"''""""'"'""'""''"'"'"''""'"""'""''""'"""m'"" nonoş foskstrottur. Her hafta Riya- Japon Hariciye Nazırı, Alman-
seUcümht~~ Jllirmonik orke~rasının va ve İtalyanın davetleri üzerine 

Bu senenin 11.5 milyarlık ma:;
rafına karşı vaıidat dört bucıık 
milyar yendir. Binaenaleyh hü
kfunet istikraza müracaat etmek 
mecburiyetindedir. İhracat .son 
derece azaldığından . bu gelir de 
azalmış ve mall yük çok ağırlaş
~tır. Japonya Avrupa harbin
tiyatk!r vaziyetini deği~tirrneğe 

den ve Çin milliyetperverlerine 
karşı yaptığı sonu gelmez harp
ten çok sıkıntı çekiyor. 

~ 
çaldığı buynk eserlere tesadu! ede- · 
meyiz. bu uzun seyahate çıkmıştır. Al-

İşte bunların bir neticesi o~arak manya ve İtalya, B. Matsuoka'yı 

ı radyo bir .~i!:l~nce kutusu .şekllnı al: niçin davet etmişlerdir? Bu h -
n1ı~tır. Turkiye rad~•osuna bu şeklı . · U 

Anıerikada bulunamıyan şeyler 
vermek istryen abonelere ihtiyaç ol- susta ikı rivayet vardır: • 
madığı gibi, adedi yüzlerce dahl olsa, ı - Üçlü pakt mucibince Ja-

Amerika da harpten ve abloka
dan müteessir olmaktadır. Bu yüz
den bazı maddelerin tedariki güç
leşmiştir. Mesela Amerikada ver~u~ 
denilen içki kalmamıştır. Bu ıçlu 
Fransa ve İtalyadan gönderilirdi. 
Sevkiyat yapılamadığından Amerİ· 
kadaki vermut tamamen tükenmiş· 
tir. 

Amerika laboratuvarları için la
zım gelen cam malzeme Hollanda· 
dan eevkedilirdi. Abloka yüzünden 
bu ma!zeme gönderilemediğinden 
Amerika bir fabrika kurmağı;ı. mec
bur olmuştur. 

En ince sigara kağıdı Fransadan 
Amerikaya gönderilirdi. Şimdi sev
kiyat da yapılamadığından Ameri-

ka mevcut stokları ııarfetmektedir. 
Fra.nsanın sigara kağıdı ihracatı se· 
nede dört milyon dolar tutardı. 

Amerikaya porselen malzeme 
Holland~. İsveç, Çekoslovakya, 
İtalyadan gönderilirdi. Sevlcedilen 
eşyamr.. kıymeti 100 milyon dolan 
bulurdu. Şimdi Amerikadaki porse
len fabrikaları büyük faaliyetle ça• 
lıştıkları halde ancak ihtiyacın üçte 
ikisini tatmin edebiliyorlar. 

Amerikada kırmızı biber de kal
mamıştır. Her sene Macaristandan 
dört buçuk milyoın dolarlık kırmızı 
biber ithal edilirdi. Şimdi biber gel
med:ğinden Kdifomiyada biber ye
tiı:tirilmesine çalışılıyor. 

onlan feda P.tmekte asla tereddüt et- . 
memeli: lazımdır. ponyanın Amerikaya karşı hare-

Radyo bir saniyede bütün dünyada kete geçmesini istiyeceklerdir. 
y~ayan jnsanlarla temas edebilen 2 _ Japonya ile sulh imkan- ...., 
tP.k bir vasıt.-ıdır. Korkunç bir s!l3.h- ı...,..._ 
tır. Devlet bunu istediği şekilde isti- larını ve Japonyanın bu hususta 
mal eder. Biiyük Atatürk 30 Ağustos tavassutunu görüşeceklerdir. 
1927 senesinde bana göndermiş_ oldu- Bu rivayetlerden hangisinin ,,, 
~ telgrafta: ıı:Radyo fennin bır ha- ~ y • • • A 1/ 
rik.'lsıdıu divordu. Bütün mesele bu doğ'ru oldugu şımdılik malum l 
harikayı istimal edebilmektir. değildir. Fakat Avrupada bütün 

Radyonun idare mesuliye.~i~l üzer: bitaraf mütehasmslar Japonya- B. Matsuoka 
lerine :ılanlann başlıca duşunceıen 

Bu ahval göz önüne alınırsa 
Japon ricalinin neden çok ihti
yatkar hareket ettiği anlaşıhr.'ı 

••• 
General Duval'in şu olmalıdır: nın Amerika ile harbi göze almak B M ts k b . t• k 

.. . \ ·· 1 d b"IAk· b h.ıa~'\ . a uo a, u vazıye ı pe k I . ı _ Radyo bir silahtır. Turkiye soy e ursun, ı tı. ıs u u.11.u- • anı a.ı- i i d' ki ulh ma a eıı 
cı:mhuriyetl ·bunu mmetl~ri b_iribir- ~etle münasebetlerini sıkı1aştn- 1Y°! a ~ ç n ~r ' s perver Diğer taraftan Lyon'da cıknn 
ıerine yaklaştıran ve biribırlerme iyi . •Y• • • hıssivat gostermış, hattA. Tokyo- Journal . t . . •· 
t"nıtan bir vasıta olarak kul!:mm::ı.k mak ıstedıgı ve Avrupa harbının d • h · k ı· d 1 i b gaze esının asken mu-.. . . . . . . ... . an are e ın en evve , ca h · · 1 D 
istiyor. bır an evvel bıtmesmı ıstedıgı d L d V . to arıırı genera uval de va1d1-

. 2 - ~~~yn~unu açan bir va_taı_ı~~ kam:.atindedir. isviçrenin Cenev- e erse . on ra . ve .... aşıng .. na ğı bir makalede diyor ki : . 
bılmedigını oğronecek veya bıldığını rnemnunıyetle gıdecegınl soyle- Japon k • k d ti b k 
tekimüı ettirecektir. .. re şehrinde çıkan Journal de Ge- . ti kt d dikkate _ '( ya. as en u re a I· 

941 korvetleri 
·· t T .. k t d ... mış r. Şu no a a şa d d"" d ··h· b" 3 - Turk va anını. ur va an aş- nt=ve bu hususta nesrettlği ma-- İ mın an unya a mu ım ır 

l:ıra. taı~.ıtm::ık. kalede di or ki: yana:~: ~.iman ve talyan gaze- mevki işgal etmekle beraber sim-

9 l ..f harbi esnasında Amerikalı
lar denizaltılara karşı k.u}Janmak 
üzere korvet denilen gemilerden 

k fil yaptırmışlardı. Bunlar vapur a e-

le!'i .i hima} e etmeğe mahsus küçük 
gemilerdi. On sekizinci a.suda kor
vetler de başlıca safft harp gemisi 
iken iki asn sonra himaye gemisi 
mevkiine inmişlerdi. 

Şimdi Amerika bu gemilerden 
yeniden seri halinde yapmaktadır. 
Korvetler denize mütehammildir. 
Mürettebatları 50-60 kişidir. Deniz· 
altılara ve tayyarelere karşı kuvvet· 
H vesaitle mücehhezdirler. Bunların 
hareket sahaları Atlantiğj geçmeğe 
müsaittir. Korvetler torpido muh
tiplerinin işini ayni kudretle, fakat 
daha ucuz surette görecektir. 

4 - Turk vatanını harice tanıtmak. Y • . telerı Uçlu paktın askerl ehemmi· . ~ .. . . . . . 
s - Harici Türk vatandaşlarına ta- <1B. Matsuoka bır fılozoftur. Al- ,.... d bah tt·kl 1 h .. ,,,.. J di muşkül bh vazıyettedır. Cının y-. .. ın en se ı er ~e. a- sk 1·k k · 

nıtmak. manyaya gelirken yolda kendi . t a er ı uvvetı hakkında ne de· 
6 - Tüı·k!ye radyosunun dahil ve . : pon gazetelen bunun siyas ma- nirse d . b k . 

hariçte tercihan dinlenmesini temin kendıne, msanlar arasında her hiyeti olduğunda ısrar ediyorlar. . •Y eru;~: u memle etın ge-
etmek. (Fakat bunun için insanları şeyin nisbl olduğunu düşünmüş Alman İtal A · ik nışliğine, müusunun çokluğuna 
t ·t in t k 1- d l . ya ve yanın, mer a- b. .. .. . ... m e me azını ır. olsa gerektır. 40 sene evvel, he- . . .. . ır goz atmak, boyle bır memle-

'l'ürk vatanını vatandaşlara ve ha- .. . nın şımdı fiilen harp halınde bu- . .. 
rice tantm::ık ldn neşriyat. nuz hayatta bulunan, ımparator Iunduğundan bahsile ttçlü ak-ı~etle harbın ne kadar tiUÇ oldu-

Her vilayetin. kaza, nahiye Ye köy· Wilhelm sarı tehlikeden bahset- t .. .. .. add . i t tbP. gunu göstermeğe kafidir Bura4 
l rl d hu ld .. 11. h ld ta...... · t 1n ucuncu m esm n a iki- · 
e ~ .o . "'t!>u a. e. nıoçes~. a- miş beyaz ırkları Asyalılara kar- . - . da harbe girişmek kolaydır fa 4 

bii guzellığı, servetı, nıedeniyetı, 1h- '. . . . m, yanı Japon askeri yardımını 1 . · . 

KaroJ, kral yatağında yat.yor 
ato otel haline konmuştur. Fakat 
~urada ancak mihraceler ve milyo· 
nerler oturabiliyorlar. Otel çok pa· 

racatı, tarihimizdeki rolü, şarkıları, ş1 bır Ehlı salıp rnuharebesıne temi etmek ·st· kl . nl lkat harbın nerede ve nasıl bıtr-
illl 1 1 B l d C .. k t - t .. n ı ı:vece erı a a- -· . 

nı oyun 1av::ı nn. ura ar ıı um- sev e mege cahşrnış ı. Bugun Ja- 1 kt d F k t b . .

1 

cegını, sonra kazanılanın nasıl 
h · t· b a x b .. yük. ı 1 . · şı ma · a ır a a unun temını 
~ıye ın aŞ<ır 15ı u ş eı: ve pon hükümet adamı Berlinde fev- .. . .. ·.. .. muhafaza ve tan · a·1 ;;.· · 

sı:ure. k l~d b" k b 1 .. .. Al şuphelı gorunuyor. Üçlü anlaş- b·ı k .. t·· zım e ı eCE\,ını 
Eski Romaınya icralı Karolun ma· 

dam Lupesko ile birlikte İspanya-

balıdır. 

Sabık krala verilen oda bir za
manlar kral Don Carlosun ve Me
moelin ~toya geldikçe yattıkla,n 
odadı'- Karol hiç olmzsa kral ya
tağında yattığını düşünerek mü
tesselli olabilir. 

lJa~ic_i Türk vatandaşların.ı tanıt- a 4 e ~r ·a u goru_yor, ma:ı manın başlıca esasını teşkil eden 1 me . guç ur. 
ına~ ı~rn ne~r~!~~· . gaz_etelerı bu seyahatın ehemm~- üçüncü madde şudur: . Amerıkalılar, Japonların Pa:;i. 

Buyuk ve kuçuk devletler tarıh- yetınden uzun uzadıya bahsedı- . fıkte yapabilecekleri şeyle pek 
leri, hususiyetleri, tcşk!llUlan, ede- orlar <<Almanya, Italya ve Japonya, l 
bi'L·atıan gü7eı şanatıarı musikileri Y · ;:ı.w.:ıı d b" · · dik. h ld meşgu olmuyorlar. Bunun sebe-

J ' - ' • H M ts k b ı· cuu er en ın şun ı a e . • . . medeniyetleri, servetleri, umumi va- . a uo a aca a ne ge ırc- . . . . bı aş1kardır. Pasıfik, Atlantik 
ziyetıeri:. i~tlmai ~ayatıan ve s~ire. bilir? ... Japonya, daha doğrusu Avrupa ~eya Çin harbıne kanş- Okyanusundan iki misli aen!ştir. 

Bu muhım ncşnyatın kısa bır hu- J . 1. d b" k ,.. h mamış hır devlet tarafından ta- .· . . 
0 

l"sa<>ını yapm~ bulunuyoruz Radyo- apon rıca ın en ır ı,..mı « a- - . .. . Amenka bu denızın ortasında 
" - · ·· · . t h .· · · . arruza ugrarsa her türlu sıyasi . 
mın ltşad ve terbiyeci rolune hakim ya sa asııı nazaııyesının cazıbe- . . A ~ .' Hawaı adalarında bir üsse malik· 
olacak yüksek duyguya gelelim: sine kapılarak Uzak Sarkta ha- ik.tısadi ve asken vasıtalarla bı· f . J b d t 

dan Portekize kaçmağa muvaffak 
olduklan yazılmışh. Eski kral ve 
madam Lupesko şimdi, Amerikaya 
hareket etmelerine intizaren Lizbon 
ile Porto arasında Bussaca· da bir 
otelde oturuyorlar. Bu otel evvelce 
Portekiz krallarının şatosu idi. 191 O 
da kra1lık rejimi değiştikten sonra 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
<Türk milleti ve devleti, vatandaş- . . . • tibirlerine miizahcı·et etmev. te- ır. aponya un an amamen 

larmı en yüksek kiiltüre malik mil- kım bu rol oynamak ve buradan gı mahrumdur. Şu halde Amerik~ı 
letJer de~eces!nde görmek istiyor. Angcılo - Sakson nüfuzunu uzak- ahhüd edeler.n ile Japonya arasındaki ihtilafın 

. Ist~_kb!:llmden emin, vatanı her ~e- lastırmak emelilc Üçlü pakta gir- Bu madde Japonyadan ziyade merkezi Amerika sahillerinde dc-
ym ustun de bllen ve seven idealıst, . , Al 1 h · d · ç ·· kf h · 1 ' 
met~1, seciye s_~hibi, kafası ve vü- dı. Geçen harpte Japonya Çinde- . m~y~ e ıne ır. un 1 ı~- 1 ğn, Filipin adalarında demektir. 

Aziz ~dris Efendi cudu ~~lam munevv~~- Tü~k ~eı:'.çı~.ği ki Alman müstemlekelerini ve 1 bır hukumet Japonyayı tehdıd I Fakat bura vaziyetile Hollanda 

;;;~~~~~~k~~ıy;i~;1 ~~~~ki~~~\~~ 1\lmanyaya ait olan Carolines I etmi!or. Japonya. harb~ gir~e~- 1 Hindistanı, Avustralya ve ~inga
görmek istiyor. Türk vatanmın nü- adaları üzerinde bir mancia ele le Mıhvere maddı ve manevı bu4

1pur üssüne istinad eden Ingiliz 
!usunun her sene daha çok artmış ol- gecirdi. Bunlann iadesi henüz yük bir hizmet yapabilirse de müstemlekeleri alakadardır. Bü-

Üniversitede cbü.vük ada~ar g~~e
rısı. açılacak: buraya, - ~ıter ılim 
lıadlmleri gibi - Kırımlı AziZ efe:ıdı.: 
nin büyük kıtada fotoğraf ve büstu 
konulacakmış. . 

184-0 senesinde Istanbulda doğan 
hekim Aziz İdris efendi. <!_o~~rl':11t 
tahsilini türkçeye çevirmış alimınıız 
dir. Ailesi Kırımlı ol~uğund~n kendi
sine de öyle denmlştır. Tıbbıyede da
hili hastalıklar ve kimya .~~ut~:U· 
Miılklye tıbbiyesinde de mudürlük 

KÜÇÜK HABERLER 

* Halir. Fenerinde oturan on iki 
Yaşlı:ı.rında ce1ru isminde bir çocuk 
lskele civarında oynamakta iken Ke
nan fam.inde diğer bir çocuk tarafın
dan denize fırlatılan taşın kendisine 
.isabet ctmesile yaralanmış, polis ta
rafından tedavi altına aldırılmıştır. 
Polhı. Kenanı yakalamıştır. 

k * Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer 
ontrolunda karnesiz çalışan sekiz. 

taksiye !nzla :rolr.u alan bir, sıhhi 
muaye!~es.hıl. Yaptırmayan ikl, plaka
laıı ınt.ıhursuz otomobil kullana "ki 
nunıa ı k n ı · . ra 1 ·a. ket giymeyen bir ııoförle 
elıl!yetslz araba kullanan bir arabacı 
ccz~.Ya caı pt ırılmışl:.u, tramvaylar 
yıırn.ı·ken iıı!p binen kıtk bir k~iden 
de bırcr !ıra ıı:ı.ra c.-.z:ı.sı alınmıştır. 

cttl. cem!yetı Tıbbiyei Osmaniyeyi 
kuranlar arasındadır. Bu müessesede 
reisliği de vardır. .. 

otuz sekiz yaşındayken 1878 de ol
müş, Edlmekapı dışına. gömülmüştür. 

.Kırımlı Aziz efendi, Rus muhare
besinde, Tıbbiye mektebi müdürü 
meşhu.r Marko paşayla. beraber, ya
ralı askerlerimize yardım içiıı bir ce
miyet kurdu. Bu cemiyet sonradan 
istihale ederek Hllalialımer (Kızılay) 
olmuştur. 

mamnı istiyor. Türk vatanını mamur ~ . k di · · Alın İt ı da t • 
:;-i.raat ve ticaretini her sene da~ mevzuu?ahıs olmamıştır. Ja- en . s~ın .. . anya ve ~.ya . n I tün bu havali çok genış .. ~e Ja-
fazla inkl4af etmiş görmek istiyor. ponya, Ingilterenin içinde bulun- ne gıbı muessır yardım gorebıle- ponyadan çok uzaktır. Fılıpınden 
Devl~t radyosu. ı:ıeşriyati.~e konfe- duğu müşkülattan istifade ede- ceği sorulabilir. Bu mülahazaları" Yokohama'ya bir posta vapuru 

r:ı.nslarılt', temsillenle bu yuksek ga- J M b ı· · d ·y • k y h ft d yetere hizmet edecektir.) · rek genişlemesini güçleştiren şey- apon e usan mec ısın e ı erı normal surette anca · ı ı a a a 
Çok ~vdi~lmiz Türk yavrularına ve Ieri ortadan kaldırmak istivor. sürülmüştür. Japonyanın. Uzak gidebilir. 

gençlerıne. her gün hltab ederek yük- Fakat birkac ay e , ·el ·kolay Şarkta mevkiini kuvvetıendırmel( Japonyanın Asyada büyük 
sek ideallerimiz! aşılayacaktır Kah- - 'fl l . ı ümkün, . 
raman büyük ecdadlarımızın ~e bü- görünen bu iş bugün güçle.şmiş- arzusu ne .. 0 ~r~a ? sun, m. . 1 emellen vardır. Fakat bunların 
yük adamı_arınu:ıın vatana yapmış tir. İngiltere, kendini toplıyarak olan her turlu ıh~ıyat t~bırlenni 1 derhal tatmin edilmesi lazım gcl-

Bir döviz kaçakçııı olduk~arı hızmetırri, onlara örnek ol- k t· . inkiş f tti ·dikt baş- almadıkça, yem tehlıkelcrden diğini asla düşünmemiştir Sab .. 

hk
,. ld mak iızere, dalma hatırlatmalıdır. va- uvve ını. · a e .1 ~n . çekineceği şüphesizdir. · ıı: 

ma um O U tan, aile ve çok çalışmak aşkım her ka, Ameıika da lngıltere ile bır- . . · . . . ve beklemek, Japonların başlıca. 
Bir döviz kaçakcılığından dolayı as: ııün daha ziyade kuvvelencUrmeğe ça- leşmiştir. Pasifikte statükonun Ilıtıyat tedbırleıinden bırınci- evsafındandır. Çin politikası esa-

liye beşinci ceza mahkemesinde gayrı ll,malıclır. bozulmasını kabul etmiyecektir. , si Sovyetlerin bitaraflığından sen Japonyayı istemediği kadar 
mevkuf olarak muhakeme edilmekte 1 Musiki nt':şriyatı: · · . 1 J nı emin olmaktır B Molotofun 1 ·· ·· ·· ·· 
olan Karlo isminde bir~in muhake- Radyo memleketin bugünkü mu.sl.- ~ealıst ınsanlaı 0 an apo ~!', . • ·. · . . 1 uzaklara goturmuştur. Fakat Ja~ 
nıesi dün intaç edilmış, mahkeme 1 h1 . dnruın~nu nnzarda tutarıık ~n.~- bır harekette bulunurlart'a şıd-,Berlin seyahatının nctıccsı Tok-

1 
pon metodu başladığı işi bıraka

kendisinin üç ay hapsine ve derhal ierın musıki -terbıyeslnde en buyuk detli bir mukavemetle karşılaşa- yoda hayal inkisarına sebep ol- rak baska verde tes bb ·· t b 
tevkifine karar vermiştir. O zamana aınil ve en ımihim va51ta olmalıdır. . . . . . . . ~. . . ı .: ~- . y: e u~ e u-
k d ·b la Karlo J·andurmala- Musiki edebiyatını taklb ederek veri- caklanm ve tehlikeleılc dolu bır muştuı. Sovyetleı Bırlıgı Çıne lunmaga musaıt decrıldir lki '-'e'·-

a ar seı es o n • h b .. ükl b"l kl . . t k . A ~. 1 o • J ~ 
rın getiriler.e~inl haber alınca kala- lecek kon~erlerde milyonlarca ~nsana ar e suı ene ı ece erını a .- sılah vermemegı kabul etmemiş- de çarpışmak da kend· · · · k 
balıktan istife.de edip savtı,,dU!uş~~r. ni;fuz ctmış_ Ye sencı.crce bakım ol- dir ediyorlaı•Japonlar şimdi Çin- tir. Japonyamn düşmanına mü- 1 ·· t·· S ısı ırın ço' 
Mahkeme; mırlo'nun tevkifi ~m muş bcstekıırları intıhab etmek en .. . . ~ . guç ur. ~ u halde B. Matsuoka -
müddeiumumiliğe ve polise müzekke- .biri~ci ~art.tır. . . de. ı;ıeşguldu~ler: Dıgeı tar.aftan 1 zaher:tte devam ediyor. B. Mat- nm Amerika ya kar•1 harpcuyane 
reler "azmı~tır :rurkçe lısanıle musıki neşriyatına mıllı ekonomılerı devamlı bır ab- I suoka nın Moskovada tevakkUfu bir poıı·tı·k., tal · t ~. 1 d . 

J' "' • 1.... • b t k1\ .1 .. .. .. ~ıp e rneo·ı as a u-
gelmee, gt'nç es c .. ı anınızın yaz- lokaya tahammul edemez. Cun- esnasında Sovyet h ·· k • t" · ·h 1

., •• • - • •• "' 
dıJrJarı: ve yazacakları eserlerle, Ru-J • .. •· A • ı . . . . . u u~e. _ını 1 _ - !>'unmedigı anlaşılabılır. Bunun * Dıiıı, Tak~;imde Üzeny::ın apartı

rııanının bacası tutuşınasile bir yan
ı,1111 bnşlan~ıcı olmuşsa da derhal sön
diıni.lm~tür. 

nıe11 ve ~adolu şarkı~a~ı~1a mii_nha-ı ku Am~rıka ma~s.ul~tma,~.bılha~- ~ıyatkar va~ıyet:nı degı.':1·.ırmege içindir ki bu s-eyahati sulhp ı ne
sır oımaıırıır'. Şa~k mus.i_kısı ne pıyasa sa petıol ve bcnzın ıle agır yag- ıkna etmesı asla muhtemel de- raııe teseblıüslcr cümlesinden sa-

<De\'amı s*'bıfe 7 sutun 6 da) j ıarına muhtactır gyildir · · · · • • y1!abılır.ıı 
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şampiyon:n kaldı 

1
1 OROULARI DURDURAN KADIN j A 

Kadriye tuvalet masasının üstün-ıvanta şişesi yan yatıyordu. Bir. yan
de duran bir şişeye uzandı. Kumral dan sana teşekkür ederken, hır ta
aaçlarma güzel kokular sürdü. Bun- raftan da şişenin kapağını açtım. 
dan sonra kocasının yanına oturdu. NefiJ bir koku ... Birkaç gün evvel 

Yeni evli idiler ve pek ziyade sinemada yanımızda oturan o §lk 
sevişiyorlardı. kadının kokusu .. · 

Genç kadın kocasının elini tuttu .• Sen bana: 
Gülerek ona: - lşte beğendiğin koku .•• dedin. 

- Bak sana bir hikaye anlataca- Ben bir erkek elinden alınmış ilk 
ğım, dedi, sana ve bana dair bir hi- hediyenin mahçubiyeti içinde bir 
kaye ... Evlenmeden evvelki bir va· daha teşekkür ettim. O günü pek az 
ka... beraber kaldık. Ben eve dönmek 

Kerim alaka ile doğruldu, ce- üzere senden ayrıldım. 
vap verdi: Lakin yolda müthiş bir şey ak-

- Anlat bakalım da... lıma geldi. Şimdi bu lavanta şişesi 
Genç kadın bir kedi sokulganh- hakkında evdekilere ne diyecektim? 

ğile kocasına biraz daha yanaştı. Bu şık şişe içindeki bu güzel koku 
Önlerinde duran küçük masanın üs- muhakkak ki çok pahalı olacaktı. 
tündeki büyük ~igara kutusundan Zaten lavantanın markası da 
iki sigara aldı. Bunlardan birini. eli- onun en nadide ve pahalı kokular
le kocasu.ın ağzına yerleştirdi. Öte- dan olduğunu gösteriyordu. Bu şi
kini de kendi yaktı. Sonra da anlat- şe belle..; de on, on beş lira idi. Niha
mağa başladı: yet kendi kendime bir yalan buldum 

- Seninle henüz nişanlanmamış- ve evdekilere bu lavantayı çok ucu
tık. Biliyorsun ya bizim evdekilerden za kendim satın aldığımı söylemeğe 
gizli sevişiyorduk. Annemin beni ne karar verdim. 
kadar sıkı biı disiplin içinde yaşattı- Eve gelince bir de ne göreyim} 
ğını tekrarlamağa lüzum yok ... Göz Teyzem, teyzemin kızlan hep biz
açamıyordum. Onun kızlarının ya- de ... Onların ne kadar şıklık mera
şayı!)ları etrc.fmda, taassup derece· kında insanlar olduğunu bilirsin. E
sine varan bir titizliği vardır. Sokak- !imdeki küçük paketi evvela sakla
ta biraz geç kalsam sual üstüne yacak oldum. Lakin beceremedim. 
SL al: Gördüler. İlk sual teyzemin ağzın-

- Nerede idin? ... Niçi-n geç kal- dan çıktı: 
dın? Hangi arkadaşına gittin? Yok- - Lavanta mı o) Bakayım ... 
sa b•risini mi gördün?... Gösterdim. Kokusunu fevkalade 

Daha bunlar gibi ardı arkası ke- beğendi. Sordular: 
~ilmıyen bir sürü ahret sualleri... - Kaça aldın} 
Başımdaki bu sıkı disipline rağmen Annem yanımda büyük bir para 
benim aklımı nasıl çeldin bilmem olmadığını bildiği için hemm hazır· 
ki? . . . ladığım yalanı söyledim: 

Genç kadın mahçup bir tavırla - Gayet ucuz ... Şişesile, kutusile 
sustu. Sigarasından bir nefes çekti. 190 kuruş 1 ... 
Kocası memnun, hatta erkeklik gu- Hepsinin ağzındarn hayret sesleri 
ruru biraz okşanmış, gülümsedi. yükseldi. Kimse bunun l 90 kuruşa 
K:idriye sözlerine devam etti: alınabileceğine inanmak İstemiyor-

- Seninle randevumuz olduğu du: • 
günler artık hendeki heyecanı tasav- - Nasıl olur? diyorlardı... Bu 
vur edemezdin. İçimi bir sürü kurd kadar güzel bir koku. . . Böyle şık 
yerdı. Acaba beni kimse görecek kutular ve şişeler içinde!... Nerede 
mi? Evden hu işin farkına varacak- satıyorlar bunu? 
lar mı} Bunları düşünmekten gece- Birdenbire muayyen bir yer tarif 
!eri uykularım kaçardı. Hele rande- edemiyeceğimi anlaymca: 
vu günü evden çıkarken annem yü- - Her yerde satıyorlar ... dedim, 
zümdcıı: bir şey anlayacak diye yü- dolu! ... 
reğime irıerdi. Senin yüzünden ne- Bunun üzerine teyzem, teyzemin 
ler çektiğimi görüyorsun ya ... Bun- kızları, ablam, hep birden bana bu 
lan düşün de ona göre kıymetimi lavantadan birer şişe ısmarlamağa 
bii. .. Ne ise hikayeye geleüm 1... kalkmazlar mı? Beş dakika içinde 
İşte böyle sen:nle buluştuğumuz bir beş şişe lavanta sipariş etmişlerdi. 
gündü. Hatta sinemaya gitmiştik. Hem de ikişer iiradan almağa razı 
Gayet iyi hatırlıyorum. «Ateş böce- idiler. Gülerek: 
ği~ filimi oynuyordu - İşte sana onar kuruş da kar 

Erkek başın. salladı: veriyoruz. Beş şişeden elli kuruş 
- Evet ... Ben de hatırladım. O eder ... diye çıkarıp ikişer lirayı 

filimi beraber görmüşlük. Ne ise hi- önüme koymağa başladılar. 
kayene devam et... Az Claha aklımı kaçıracaktım. 

- Sinemada yanımızda son de- Düşündüm ki eğer her lavanta şişe
recede şık b:r kadın oturmuştu. sinin hakiki fiati on lira ise elü lira 
Aklı.na geliyor mu? · eder. On beş ise yetmiş beş lira ... 

Genç adam düşündü: Ben bu parayı nerede bulurum} 
- Evet ... Evet ... Gayet şık, si- Genç kızlık zamanımda çantamda 

nema artistlerine benziyen bir ka- en kabadayısı 5 liradan fazla bulun-
dın. .. mazdı. 

Kadriye kocasına bakıp başını Bunun için hemen sanki onlara 
sallayarak: şaka yapmışım gibi gülmeğe başla-

- Aradan bu kadar zaman geç- dım ve odadakilere: 
tiği halde o kadını unutmamı~sın - Size şaka söyledim, dedim, 
görüyorum. Sir:ema artistlerine ben- bu lavanta benim değil... Nazlının .. 
zediği bile aklında kalmış.. Yolda gördüm. Resmi bir yere gi-

- Hayır no-:ıoşum, o kadını si- decekmiş. Elinde bunu taşımak is
nemada yavaşça sen bana göster- temedi. Bana verdi. Hatta: «İster
miştin. Öyle değil mi} Fakat sen sen biraz da kullan .. > dedi. Biürsi-
hikayeni anlatsana... niz ya cömerd kızdır. 

- Ev~t. o kadını sinemada ben Bunları söyledikten sonra rahat 
sıı.na göstermiş ve yavaşça da: «Ne bir nefes aldım. Nazlı benim arka~ 
giizel bir koku sürmüş değil mi?> daşımdı. Onunla birkaç gündür bir
diye fısıldamıştım. birimize kırgındık. Bunun için eve 

Üç gün sonra tekrar buluştuğu- gelip beni yalaıncı çıkarmasına da 
muz zaman sen baına şık bir paket imkan yoktu. Lakin biraz sonra ka
getirmişlin. Bu bana v~rdiğin ilk pı çalınıp - aksilik bu işte - Naz
hediye icli. Paketi açtım. içinden bir lı gelmez mi} ... Bende renk atmış
kutu çıktı. Kutuda gayet şık bir la- tı. Odadakiler ona: 

Tefıika No. 29 

Güz el Gözlii K1.z 
Aşk ve macera romam .. Nakleden: (Va - Nil) 

-....,.------.-.---~~.....;.._-

Doktor, aheste aheste: 
- Cemal, pek zecri bir karar 

verdi! - dedi. 
-Nd 

• - Gittiği yer Atina değil. .. Da
ha uzaklara, meçhul memleketlere 
seyahat edecek ... 

- Vay, heni ve çocuğunu terk 
mi ediyor} Buna imkan göremem ... 

- BirÇok seneler mi? ... . diye 
sordu. 

- Belki de talihi yaver olur; da
ha evvel döner ... 

- Yahut da taüh büsbütün aksi 
çıkar; kocam hiç dönmez, öyle mi? 

Zavallı kadının gözlerinden yaş
lar boşandı. Sonra, birdenbire ken• 
dini topladı. Gözlerini sildi. Dedi 
ki: 

- Aman yarabbi... Ne yapaca· 
ğım? ... Hayatta hiç tecrübem yok ... 
Bir şey bilmiyorum ... Kendimi na
sıl kurtaracağım? ... 

- Hayatta yalnız değilsiniz ..• 
Oğlunuz var. 

Detroit te kendisinden cok iri bir , 
boksörle yaptığı maçı kazandı 

Tefrika No. 80 

- Haydi, atlayın baka.lmı, şu yu
murta. kabuğunun içine 1... 

Diye bağırdı. 
Esaretten kurtulan Tüı1c denizcileri, 

kliçük yelkenliye girdiler. Ve hemen 
yelkenler! açıp burundan a.ynldtlar. 

Saide, Mahmud reise sordu: 
- Burada ne kadar eslr1miz var? 
- Dört yüze yakın ... 
- Bugüne kadar iyi bakıyorlar mıy-

dı sire? 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

boluya dönüyordu. BozcaadadJ!.n ka· 
çırılan Türk denizcileri, İbrahim beyl 
uz:ı.ktan görünce tanıdılar. 

Ve hep bir ağızdan bağrıştılar: 
Bozc:ı.adadan geliyoruz. Size 

esir arkadaşlardan selim getirdik .. 
İbrahim bey kayığmı durdurdu. 

Reisleri tanıdı.. ve hayretinden söyli
yecek söz bulamadı 

- Hoş geldiniz, arkadaşlar! Nasıl· 
smız? Kimler var başka yanınızda? ... 

Geçen haf ta Amerikada Detroit 
şehrinde büyük bir boks maçt ya
pılmıştır. Maç ağır sıklet şampiyonu 
zenci J oe Louisle şampiyo;nluk un
vanım almak istiyen Abe Simon 
adında bir musevi boksör arasında. 
idi. iki tarafın da hararetli taraftan 
bulunduğundan maç baştan başa 
heyecanlı geçmiştir. Bu heyecanlı 
maçı yirmi bin kişi takip etmiştir. 
Bunların arasır.da birçok sinema 
artistleri, eski boks şampiyonlan ve 
Amerikanın tanınmış çehreleri var
dı. 

- Aç bırakmıyorlardı. Vatan hasre
ti çekerek, gece gündüz ağlaşıp duru
yorduk. Sen, hızır gibl imdadımıza ye

, tıştln. 

Reisler yelkenliden birer birer gö
rünerek sellim veriyorlardı. İbrahim 
bey onlardan önce sahile yanaştı ve 
şehir muhafızlanndan bir kısmını 
toplıyarak esirleri karşıladı. 

Maçın büyük alaka uyandırması
nın bir sebebi de zenci şampiyon ile 
rakibi arasındaki ağırlık farkı id.I. 
Joe Louis 1,83 boyunda, 92 kilo 
ağırlığında olduğu halde rakibi 1, 96 
boyunda ve 12 3 kilo ağırlığında idi, 
ikisi sahneye çıktığı zaman Joe. ra
kibinin karşısında çocuk gibi duru
yordu. Ön sıralarda oturan Clark 
Gable bunu görünce: tŞu iri adam 
bir düşerse döşemeleri yıkacak b 
demiştir. 

Seyirciler arasbnda bulunan eski 
boksör Dempsey, Abe Simonun ka
zanacağına kani bulunuyordu. Maa
mafih ekseriyet zenci boksörün k~
zanacağı kanaatinde idi. Bu husus• 

taki bahisler bire karşı 12 idi. 

Reislerden birt bu sırada.: 
- Bu küçük tekne ile Gellboluya 

nasıl gideceğiz? Ya fırtına. çıkarsa? .. 
Hepimiz batanz .. 

Diyordu. Salden1n canı sıkıldı: 
- Fırtına. çıkarsa., :rüzg~r ar.kamız.. 

da:ı:ı esiyor .. daha çabuk varırız Ça
nakkaleye. Korkulacak bir şey yok. 

Recep de, m.1.saflrlerl teselli için 
blrka~ kelime söylemeğe mecbur oldu: 

- Ben, bu tekne ile elli klşl taşıdım. 
Şurada. hepimiz yimı1 iiç ~iylz. Bir 
o kadar daha. olsa., teknenin taham
mülü vardır. Fırtınaya gellnce, yıl
dızlara bakıp aldanmayın. Fırtına gö
rjlnüyor amma, belli kl gellp geçmiş. 
Bir koyda !arkına vamma.mışız. Hava 
biraz sertçe esiyor. Bu <ta. bizim içiu 
çok iyidir. Keyflnlze bakınız, dostlar! 

Denizciler hep birden: , 
- Yaşa sen, var ol, bizi kurtaran 

dişi kartalı 
Diye bağırdılar. 
Saide; 
- Gürültü etmlyellm, dedi, arka 

körfezin girlntill, çıkıntılı birçok yer
leri var. Buralarda belki d~ göz
cüleri vardır. Hele bir kere açılalım 
da. Ondan sonra düşman görse de 
yetl.şcmez arkamızdan .. geçer gideriz. 

Mahmud, Hüseyin ve Ahmed reisler 
karaya ayak basar basmaz: 

- Bizi Receple Saide kurtardı. 
Canlarımızı bundan sonra onlara 
borçluyuz. 

Dediler. İbrahlm bey gözleı-Ine ina.
namıyacak kadar sersernleml.şti. Sai
deyi ve Recebi tebrik etti: 

- Bu yararlıklannızı biz unutsak 
bile, çocuklarımız unutmıyacak. Allah 
sizden razı olsun. 

Ve her 1k1slnin de omuzla.nnı ak
şadı. 

Recep ortaya atıldı: 
- Benlm hiç bir yararlığım yoktur, 

arkadaşlar! Bütün bu işlen gören 
Saidedir. Tekneyi o bu1du, beni zor
la o götürdü. Düşman kalyonunu o 
ate~ledl. İkinci sefer beni tekrar Boz
caada.ya götüren odur. Saide olma
saydı, hlç biriniz kurtulmazdınız. 
Onun cesareti, isa.bet11 tedbirleri sa
yesinde bugün sağ olarak yurdunuza 
döndünüz .. on:ı teşekkür edinl.ı. 

Denizciler hep birden: 
- Var olsun Saide .. var olsun ölfun

den yılmıyan • dişi kaplan ... 
Maçın iptidaları iki tarafın da 

karş,sındakini denemesile geçti. Joe 
daha ziye.dc müdafaada bulunuyor, 
yalnız göğüs göğse geldikleri zaman 
yumruklannı indiriyordu. Fakat Si
mon hiç kıpırdamıyordu. 

Joe Louis Küçük yelkenli Bozcaadanın arka
sından y1rm1 döı-t saat smıra aynlı

lira kazandırmıştır. Boksörlln esasen yordu. 
bir buçuk milyon lirası vardır. Saide birkaç denizci kurtardığı için 

Diye bağırdılar. Hadiseyi anhyan 
yerliler de yavaş yavaş sahll boyuna 
toplanıyor ve Saldenin etrafını san
yordu. 

Yerliler. Venediklllerc esir düşen 
denizcilerden bır kısmının geldiğini 
görünce sevinerek sokaklarda koşuş
mağa başladılar. Onuncu ravnda kadar maç böy

le geçti. Fakat bundan sonra iş de
ğişti. Joe taarruza geçti ve ıiddetli 
darbeler indirmeğe başladı. Az son
ra tamamen vaziyete hakim oldu. 
1 2 nci nvndda Simon birçok dar
belere maruz kaldı. Bir arahk yere 
serildi, fakat çabuk kalktı. Maama
fih on üçüncü ravnda çıktığı zaman 
sersem gibi idi. Az sonra, yüzü gö
zU kan içinde yere serildi ve maç 
bitti. 

J oe Louis bununla e11inci maçını 
yapmıştır. Bu maçlardan kırk do
kuzun\! kazanmıştır. Yalnız bir de
fa 1 9 36 da Schmeling ile yaptığı 

maçı kaybetmiştir. Şimdi kar§ısına 

rakip olan Billy Cenn çıkmı§tır. Bir 
müddet sonra onunla çarpışacakhr. 
Rill::, zenciden tamam 1 l kilo ha
fiftir. Bunun için maç çok alaka 
uyandıracaktır. 

Son maç zenci boksöre 80 biıı 

Bir otobüsle bir tramvay 
çarpı§b, 1 yaralı var 

Dün Bahçekapıda. §Oför Hüseyln 
Öz.gürün idaresindeki otobilsle sır
keci- Yed1ku1e hattında çalı.şan vat
man Remztnin kullandığı tramvay 
çarpışmış ve her 1.k.1sln1n camları kı
rıl~ır. Tramvayda. k:ırı.la.n camlar
la Samatyada Ağabamamında oturan 
Anna isminde bir kız muhtelit yerle
rinden yar:ılarunıştır. 

İşe el koyan zabta, Annayı Ha.seki 
hastanesine kaldırmı.,; hata şoförde 
görüldüğünden yakalanarak hakkın
da takibata glrlşilm.1şttr. 

Manisa Halkevinde 
konferans 

Manisa (Akşam) - Defterdar 
Mustafa Ertan tarafmdaaı vergi it
leri hakkında bir konferans veril
miştir. Konferans büyük. bir alaka 
ile dinlenmiştir. 

sevinmiyordu. 
- Buraya. kadar gelm.lş'ken, Çalı 

beyi kurtaramadığıma müteessirim. 
Diyordu. • 
Ertesi gün, Türk denizcilerinden 

bir kısmının kaçtığını duyarlarsa aca
ba ötekllerl ne yapacaklardı? 

Mahmud reis: 
- Elçileri Edirneye gitmlş.. türk

lerle uzlaşmak istiyorlar. Geride ka
lanları da. nasıl olsa iade edecekler. 
Meraka lüzum yok. 

Diyor ve m~nasız mütalAalarla ar
kadaşlarının neşesini kaçırmak iste
miyordu. 

·Ahmed reis biraz ümidslzdi: 
- Çalı beyin rahatsızlığını duydum. 

Blzıı ekmek dağıt.e.n gardiyan Boz
caada.dan yeni gelmişti.. onun hasta
lığını söyledi ve amiral Loredano
nun kendisine ilaç gönderdiğinden 
babsettl. 

Dedl. Saide: 
- o halde Venediklller hAla biz

den korkuyorlar ve donanma beyinin 
rahatsızlanmasına. meyda.n vermeme
ğe çalışıyorlar, diye cevap verdi. Eğer 
Çalı beye bir şey olursa, pa<lişah, Ve·· 

Mahmud reis yüksekçe. bir yere çı
karak, Avare dolaşan delikanlılara 
şöyle hitap etti: 

- Yiğitler! Düşmanın neden htzl 
yendiğini biliyor musunuz? Bu ma!
lUbiyetimiztn sebebini öğrenmek is
temez mlsinl.a? 

Dellkanlılar hep birden: 
- ö~renmek isteriz. Bir şey biliyor

san söyle de dinllyellm .. ders alalım. 
Diye cevap verdiler. Kalabalık git

tikçe artıyordu 
Mahmud reis sözüne devam etti: 

1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nediklllerden onun hesabını da sorar. 

- Denizde sayıca biz onlardan f:ız
la idik. Fakat, onlara esir düştükten 
sonra anladık ki. sayıca fazla olma
nın değeri yokmuş. Onlar denizcilik
te muallim ve tccrübell kimselermiş. 
Gemilerini seyyar birer kale haline 
sokmuşlar. Topçu1an, nlşancıları, kü
rekçileri kuvvetli. Gemllerinde kuş 
sütünden başka her şey mevcud. Se
fere çıkarken hiç bir eksiklert yok
muş. Böyle blr donanma elbette ıra
Up gellrdl Bunu, onların içine gir
dikten sonra anladık. Bu felaket bi
ze büyük dersler verdi. Artık soknk
larda eli boş, avare dolaşmak sırası 
Qeğil. ElblrUğile yeni tezgahlar ku4 

rarak, onlarınki gibl güzel ve mükem
mel gemiler yapmağa. çalışmalıyız, 

- Aman Nazlı. .. dediler, lavan
tanı pek beğendik. 

Loredano bu noktalan düşünmez ml 
sanıyorsunuz? 

Konuşa konuşa, karanlıkları dele
rek, Çanakkaleye doltru gidiyorlardı. Nazlı hu söz üzerine evvela şaşa

ladı. Fakat çok zeki kızdır. Benim 
yüzüme baktı. Ben de: 

- Canım yolda bana verdiğin 
şişeyi açtık da... dedim. Ve yalva
rır gibi yüzüne baktım. O vaziyeti 
kavradı: 

Saide, Bozcaadadan U2'J1,klaştıkça: 
- Ne yazık, diyordu, birçok kim

dedi, sana ver- seleri dü~anm elinden kurtardık da, 
Çalı beyi orada bıraktık. 

kiler hemen birer küçük §İşe çıkar
dılar. Benim o güzel lavantamı pay
laşhlar. Biraz da ben istiyecek ol
dum. Nazlı, lavantanın hakiki sahi
bi imiş gibi: 

- Yoooo ... 

Mahmud reisin pek haklı ve yerin
de olarak söylediği sözler halk üze. 
rinde beklenen tesiri yapmıştı. Her
kes: 

- Evet, dedi, o kadar beğendi
niz mi} Halbuki bon o kokuyu sev
medim. 

Teyzemin kızlarından biri pata-
vatsızdır bilirsin: Hamdiye.,. 

Hemen atıldı: 

- Öyleyse bize sat ..• 
Nazlı: 
- Satmak olur mu? Hediye 

edeyim t demez mi? 

Hain kız bana hiddetini böyle 
çıkarıyordu. Bunun üzerine odada-

meml. .. 
HattS. lavantanın boo ~işesini 

bile bana bırakmadılar. Fakat 
bu suretle de beş şişe lavanta 
siparişinden kurtuldum. Yoksa on
lan nasıl alırdım.> 

Kocası bu sözlere güldü: 
- Keşke hepsinin lavanta almak 

için verdikleri ikişer lirayı alıp ce
bine atsaydın. Çünkü ben sana he
diye ettiğim o lavantayı 180 kuru
şa almışbm. Sen her şişede yirmi, 
beş tanesinde de yüz kuruş kar et
miş olacaktın. Üstelik kendi lavan· 
tan da sana caba kalacaktı 1 ... 

Hikmet Feridun Es 

ki b.:raz bana güvenebilirsin... kadaşına fona halde tesir etti. Ade-
- Sana mı? .... diye genç kadın ta kalbinden yaralandı. 

biraz haşin mukabelede buluaıdu. • Kendi kendine: 
Şimdi artık hayatta hiç bir şeye <- Doğru söylemiyor mu} ..• • 
irıanmıyorum ... Kimseye güvenmi- diye düşündü. - Acaba ben hak:ika
yorum ... Cemalin gideceğini bili- ten vazifemi İyice yaptım mı ? ... > 
yormuşsun da nıçın mani olma- Buna rağmen isyan etti: 
d m } . . . Bunu a sla a ffedemiyece- - Emin ol, v-icdanen müsteri-
ğim. him ... Kocan zaten sana mektup 

- Elimden gelen her ııeyi y a p- yazacaktır. Orada okursun. Pek çok 
bm. Fakat kocanı verdiği karar dan mücadelede bulundum. 
vazgeçiremedim. Kad.uın şüphesi ortadan kalk-

- Bana haber vermeliydin ... mamıştı. 
Mani olurdum ... Bunun da isbatı: Erkekı 
Gideceğini bildirmeksizin buradan - Beni taaııdığındanberi yalan 
hareket etti. söylediğime hiç rasladın mı > 

_ Demek beni kabahatli bulu- - Başımdan geçen bu macera 
yorsun? öyle harikulade ki, korkulu rüya 

Melahatı gördüğümü ıanıyorum ... Daha dün 
_ Evet .• , • <Jedi. • Kapahatin saadet içinde yüzüyordum .. . Şimdi 

pek büyük. şu apansız gidişi düşünüyordum 
Doktor, ıztıraplaı da, acaba kocam beni seviyor mu, 

,. hatt& eskiden de seviyor muydu> . •• 
- Haksızlık ediyorsun. 

diye tereddüde düşüyorum, 

Halbuki, bir küçük tekne Jle ancak 
bu kadar iş görülcbllirdL Çalı beyi 
kurtarmak hemen hemen imkl\nsız 
gibiydi. Türk denizcilerinin verdlğl 
malftmat doğru ise, Çalı bey düşma
nın amiral geın.islnde bulunuyordu. 
Onu zorla amiral Loredanonun elin
den alabilmek için, kuvvetll blr do
nanmaya ihtiyaç vardı. 

Çanakkaleye yaklaşıyorlardı, 
••• 

Saide reisleri kaçırdık
tan sonra .•• 

Gelibolu muhafızı İbrahim bey kü· 
çük bir şalope içinde liman ağzından 
geçerken, Saldenin yelkenlisi de Geli-

- Çalışmağa hazırız.. onlardan üs-
tün olmağa. çalışacağız. 

Diye bağırıyordu. 
Saide de söze karıştı: 
- Benim de bir tekll!im var: Boz

caa.dadan kurtulan üç reis hemen 
Edirneye gldı:>rek düşman donanma
sında gördükleri intizam ve mükem
meliyeti ve Mahmud reisin şimdi sa
yıp döktüğü mağlubiyetimizin sebep
lerini pa.di.şaha anlatsın. 
İbrahim bey reislere hak verdi. 
- İsterseniz bir lki gün dinlendik

ten sonra hemen yola çıkıp Edlrnc
ye gidlnlz. Mahmud reisin teklifi çok 
mühimdir. Fakat, benim elimde bir 
şey yok. Bu işi llkönce Çelebi sultan 
Mehmede anlatmalı. (Arkası var) 

Kadına yaklaştı. Adeta soluk alı- biliy~rum. 
şını duyuyordu. - Babam öl\:lüğü zaman, anne• 

Dedi ki: mi, beni de paraca fena bir vazi• 
- Sen ona sevmemek ithamını yette bıraktı. Hakiki sefalete düŞ"

savuruyorsun. Fakat acaba ayni it- mek Üzereydik. Bereket versin, Ce
hama sen müstahak değil misin} mal önümüze çıktı, bizi kurtardı. 

Kadın, içini müthiş bir heyecan Buna rağmen annem şayet ölürken 
kaplamış gibi gözlerini yan yarıya son dakikada dikkatimi celbetme
kapadı : seydi Cemale ne borçlu olduğumu 

- Böyle bir şeyden sana bahsetti bilmiyecektim. Annem dedi ki: 
mi? cŞayet o olmasaydı kimbilir, nasıl 

' - Evet ... Ümidsizlikle, inkisarla bir uçuruma yuvarlanmış buluna
bunları bana anlattı... Senin kendi- caktık. Cemal, istikametile, çalışma• 
sıni hiç sevmediğine kail olmuş... sile bizi kurtardı. Bize hiçbir yokluk 
Hala da bu kanaatte... çektirmedi. Bilakis refah içinde ya-

Melahat, asabiyetle: şattırdı. Bunun için de, bizden aldığı-
- Hiçbir hareketim ona böyle nın on mislini bize iade etti. Kem· 

bir ithamda bulunmak salahiyetini disine çok borçluyuz... Bu borca 
vermemiştir. ancak sen ödeıebilirsin. Zira o se-

- Müteessir olma, Melahat ... ninle evlenmek arzusundadır .... 
Kocan bu mütalaada bulunmakla Çok rica ederim, yavrum, bu ricMı· 
beraber sana hak da veriyor. Seniın nı reddetme... Biliyorum, anlıyo• 
her şeyden evvel namuskar bir ka- rum, senin gönlünde başkası var ..• 
dın olduğunu biliyor. Fakat o başkasını gönlünden silme-

- Cesaretinin kırılmasından, Be
nin, it!razlar!a o-nu yumuşatmandan 
korkuyordu. Lakin şunu da öğren 
ki, sizi büsbütün parasız bırakmı
yor... Borsa .... felaketinden kur
tardığı parayı ikiye ayırdı. Ya
rısını siı:e bıraktı ... Eviniz de var ... 
Dükkanlar da satılacaktır... Di
ğer kısmını kendi al:ırak yeniden 
para k.u;anmağa gitti ... 

- Oğlum mu? . . . Eksik olmasın 
amma, onun mevcudiyeti ikinci bir 
yük ..• Onu yetiştirmek için başında 
bir erkek ister ... Ah. Rauf .•• Kor• 
kumdan titriyorum. 

- Onu ikna etmel:iydint Ben- Ôy 
den bir şey saklamamalıydı. Böyle - le bh- fedakarlığa katlan-
b . d k k yalnız dı kJ, bu. bir erkeğin bir kadına 

Yeniden bir sükut hüküm sürdü. lisin. · · Melahat, vasiyetim, Cemalle 
Melahatın bakışları meçhul bir nok- evlenmendir... Evlenirsen içim ra-

Doktor, Cernali11 bıraktığı para
lerla birçok seneler nasıl idare et
mek mümkün olacağını genç kadı
na anlattı. 

Melahat, şaşkın şaşkını 

Doktor, sesinde garip bir heye
canla: 

- Melahat, gayet iyi biliyorsun 

ır mevzu a arar verme b l kl · · · ·d· 
bana mahsustu. Bu bird enbire uzak· yapa 1 ece ennın azamısı ır. 
laşışa taraftar bile göründiln bel- • - Acaba> 
kJ.,, İhtimal içinden memnun ol- - Şayet Cemalin ıztıraplarını 
muşsundur. g<Srseydin, ıen de !>enim gibi dii§Ü· 

Bu itham, Melaha bn çopukluk ar· nürdiin. 

tada dalmış, kaybolmuştu. hat olarak öleceğim.> 
Abeste aheste dedi ki: Doktor dinliyordu. 

Melahat devamla: - Ne şaraitle evlendiğimi bili-
- Evlendiğimiz zaman, on yedi yorsun. b 

- Sadece Cemalin anlattıklarını yaşındaydım, ;Jiyorsun. 
(Arkası var) 
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Anlaşılıyor ki 
Balkanlar tekin 

değildir! 
(Baş tarafı ı ncl sahifede) 

emin olamıyacağı kuvvetli bir 
ordu vardır. Almanyanın bu vazi
yet dahilinde daha cenuba git
mesi hayli güç ve tehlikelfdir. Al

ma.nyanm SelAniğe inmesi artık 
Yugoslavya için ölüm demektir. 
SelA.niğe yerleşen bir Abnanya, 
Yugoslavyayı ve Belgratta Al

manlara karşı yapılan nüma~

lerl affetmez. Bunun için Yugos
lavya Almanlann Selaniğe innıe
mnt ve sonra cenuptan kolayca 
ihata edilmesini beklememek 
mecburiyetindedir. Bu vaziyet
ten sonra nasıl olsa taarnu.a uğ
nyacağma göre, harbi Yunanls-
tanla bir arada kabul etmesi, 
müdafaası bakımından zarurl 
olmuştur. şu halde, eğer Alman
ya Yunanistana taarruz edecek
se Yugoslavyayı da hesaba kat
maya mecburdur. Bulgaristan
daki Alınan kuvvetlerinin ise bu 
iki cepheye kifayet edip etmiye
ceği şüphelidir. En mükemmel 
ve motörlil ordular için Balkan
larda harbin kolay olmadığını ve 
işin en ziyade süngüye dayandı
ğını Yunanlılar isbat ettiler. 

Netice öyle görünüyor ki Al
manya "'İmdilik beklemek, her 
hangi bir maceraya atılmadan 
evvel daha fazla hazırlanmak 
mecburiyetindedir. Bu ilk siyasi 
darbeve bf r de en ufak askeri 
mm affakı) etsizlik ilave edilirse 
Almanyanın kaybedeceği dava 
cok büyüktür. 

B klemek, vakit kaybetmek ise 
Almanyaıun aleyhine, Yunanis
tan ve lngilterenin lehinedir. 
Zira bu arada, Almanyarun o.ka
dar ürktüğü İngiliz cephesi, biz
zat Almanya yüzünden. yani Al
rnanyanın Balkanlara inmesi ne
ticesi. teşekkül etmek, kuvvetlen
mek fırsatmı bulacakt1r. Afrika 
tasfiye halindedir. Bunda"l sonra 
Avrupalı oıduların Afrikada harp 
etmesine me\sim müsai l değil

dir. İ§lerini bitiren İngiliz ordu
ları artık serbes kalacaktır. 

IIü1a~a, Bulgaristana kadar 
gelen alman ordulan, Romanya
da bulundukları zamanki kadar 
rahat ve emin vazivette değildir-
ler. ~ 

ller hangi bir tahmine giriş
Dlek. yahud nikbinliğe kapılmak 
için kafi zaman geçmiş değildir. 
Yugoslavyada vaziyetin daha 
fazla inkişaf etmesini beklemek 
ihtiyatlı olur. BeJgrat hükUıneti
nin, iş başına geçip yerleştikten 
sonra nasıl bir siyasette karar 
kılacağını, Almanya ile münase
betıenni yavaş yavaş ne şekle so
kacağını görmek ılzımdır. Fa
kat ne de olsa, bugün için Bal
kanlarda düne nazaran çok de
ğişmiş blr vaziyet olduğu 1nkAr 
edilemez. Asgaı1 netice olarak, 
araya hayli mühim bir zam.an 
unsuru girmiştir. 

Anlaşılıyor ki Balkanlar tekin 
değildir. İtalyanın başını yedi, 
ayni hataya düşen Almanyayı da 
hiç umulmadık müşkilAta soktu. 

Necmeddin Sadak 

Taksim civarının tanzimi 
Şehlrcllik mütehasSlsı B. Prost Tak

lhnde İnönü gezisine verilecek yeni 
telcille meşgul oımattadır. Geçenl~rde 
burasının B. Prost tarafından gezıldi
linl, Ayaspa~a cihetindeki yeşillik sa
hanın yeniden tanzim edllecetini yaz
mqtıt. Taksim mt}asının yıkılma 1şl 
tamamen sona erdirilmiştir. Belediye 
ameleleri çukur tısımıann yükseltil
ınesile meşgul olmaktadır. 
Taksım meydanından Taksim gazi

nosuna kadar lmtidad eden ve İnönü 
eezısı adı verilen sahanın tanzim 
Plim hazırlanmış, B. ProSt tarafın
da}'l tasvlb edilmiştir. 

Inönü gezisinin arkasında yapıla
cak Halkevı sergi binaları inşa edllin
clye kadar bu yerler yeşillik halinde 
muhafaza edilecek, muvakkat ağaç
lar dikilecektir. İnşaata geçildiği sı
rada muvakkat aRaçlar sökülecektir. 

ikinci küme terfi maçı 
İkinci kume klüpleri arasında ya

pılmakta olan terfi maçına dün Şeref 
stadında devam edilmiş ve oa,,udpa
P. ile Alemdar takımları karşıla.şmış
lardır. Çok ıkı cere}an eden maçın 
ilk devresinde Hikmet vasıtaslle bir 
gol yapan Davudpaş:ılılar müsabaka 
dan 1-0 gal b olarak aynlmlf}ardır. 

- --- .. - ---- - ------ - _.---

Akdenizde ltalyan 
donanmasına ağır 

bir darbe 

AKŞAM 

ikinci lnönü zaferinin yıldönümü 
(Baetarah J inci aabifede) Aynca 3600 metrelik bir me.afe 

İnönü kır koıusunun için Egespor tarafından konulan 
neticeleri kupayı Rıza Maksud (lstanbul) bi

rinci gelerek kazannuştır. 

( D-- Öğleden sonra, Halkevi önünden Atleti"zm bayramında 
--.tarah 1 inci aabifede) Al k d d Amirallik dairesinin tebliğin ö başlayıp sanca ata yomun a ao-

tahrib edildiği §imdiye kadar~~~ na ereııı 500 metrelik l~ö.nü .. kır ko- alınan neticeler 
eden be§ İtalyan harp gemlslnden ıuları yapılmıştır. Kırk ıki bolgeden Öğleden sonra milli atletlerin iıti-
Flume kruvazörünün kuvveti bllhas- gelen 200 r.ıtlet ve lstanbul j]e lzrni- ralcile Alsancak atadyomunda bir 
sa tebarüz e:tt1rilmektedir. Jn§ası rin dört mektep atlet takımları bu atletizm bayramı yapılmıştır. 7000 
1931 de ikmal edilen bu geminin stira- koıulara iştirak etmiştir. Birincikor- aeyird önünde yapılan bu müsaba
tl tecrübeler esnasında 34,5 mil gibi donu takiben Gazi bulvarından kalar da çok heyecanlı olmuştur. 
büyük bir rakama baliğ olmuştur. Kültürparlı:a ve oradan Alsancağa 11 O metre manialı koşuda İzmir
Ağır silfi.hlan arasında 200 m11lmetre- uzanan yollarda biriken halk atletle- den Süha birinci, İzmirden İhsaın 
ilk 8 top, 100 milimetrelik 12 top ve . . . h ı lk 1 ı d 
18 tane de hava dafl topu vardı. Nar- rımJZJ eyecan a a ış amış ar ır. ikinci gelmişlerdir. 
mal mürett.ebatı 705 ld§l idi. Flume Ankara mıntakasından Mustafa 1 00 metTc süratte milli atlet Mu-
10.000 tonluktu. Bidayette para sını- Kaplaın 24 dakika 32.2/5 saniyede zaffer birinci, lstanbu!dan Nazmi 
fını t.eşkil eden dört. kruvawrden birinci, lstanbuldan Rıza Maksud ikinci gelmişlerdir. 
§imdi yalnız inşası 1930 da ikmal edil- .ikinci, yine İstanbuldan Artan üçün- 400 metrede lzmirden Raif, 800 
mit olan Gorizia kalmaktadır cü, İstanbuldan Hüseyin dördüncü, metrede Elazıgdan Ziya, 200 met-

Vincenzo Olobertl torpido muhrl- Eş f b · • t · d )j 
bl in i 1936 da. ikmal edllml.ştl. re eııncı, zmır en A altıncı, rede milli atlet Muzaffer, yüksek 
H~cml n~ tondu. 120 milimetrelik Malatyadan Osman yedinci, Koca- atlamada Faruk Fıratlı, üç adımda 
dört topu vardı. elidcn Kemal sekizmc:, lbrahim do- ve uzun atlamada milli atlet Ömer, 

Mae.ııtrale torpido muhribi 1449 ton kuzuncu, Ankara okul atletlerinden sırıkla atlamada İstanbuldan Halid, 
hacminde idi ve aynı toplara malik Sabahaddin onuncu gelmiılerdir. gÜlle ve disk atmada lzmirden 
bulunuyordu. 1934 de hışa edllml.şti. Ko§uya iştirak eden 200 atletten Atıf, cirit atmada milli atlet Kemal 

İngiliz gazeteleri deniz muharebesi 185 i bu koşuyu ikmal etmişlerdir. birinci gelmişlerdir. 
hakkındaki yazdıkları yazılarda Elen Takımlar tasnifi şöyledir: Balkan bayrak yanşında lstan-
denlz kuvvetlerinin de bu zafere :lftl- 9 ·ı Is h ı Ju b' • • b ı t rak etmiş olmalarını bilhassa mem- sayı .ı e tan u ta mı ırıncı, u takımı birinci, zmir takımı jkin-
nunlyetle kaydediyorlar. 28 sayı ile Kocaeli takımı ikinci, 29 ci, Kocaeli takımı üçii:ıcü olmuştur. 
Knıvazor ve torpido muhrlplerin- 58!1 _ile Ankara takımı üçüncü gel- J Gece Fuar gazinosunda atletleri-

den mıirekkep İtalyap tilosu Yunan mıştır. miz şerefine bir ziyafet verilmi§tir. 
denizinde amiral Cunningham'm fi-

Yugoslavya ı 
müslümanları 

Genç krala bir sadakat 
telgrafı çektiler 

lngilterede 
birlik 

Bahriye Nazın Alexan· 
der'ın bir nutku 

losu tarafından muharebeye mecbur 
edilmiştir. İt.alynn gemlleri ıt!yatları 
'eçhlle dağılmış olmatıa beraber bun
lardan bazılarını 'muharebeye icbar 
etmek imkinı hasıl olmuştur. Bu·mu
harebedek1 zayiattan evvel İtalyanla
rın harbin bldayctlndenberi muhak
kak olarak 8 torpido muhrlbl kaybet
tikleri bildirilmişti. Bu torpido muh
rlpleri ı:ıunlardır: Espers o-geçen hazi
randa•, Zefirs e.teın.muzdaı>, Curtatone 
tipinde bir torpido muhrlbl .eylülde». 
Airone tipinden iki torpido muhribi Belgrad 30 (AA.) - Yugoslav-
.teşrinlevvelde», Artagllere ·~eşrlni-ıya müslümwn cemaat reisi Fehim Brighton 30 (A.A.) - Bahriye 
evvelde», Francesco Nullo ve dığer bir Spaho, dindaşlarına hitaben bugün Nazın B. Alexander dün ak§am ıöy
torpldo muhribi .teşrinlevvelde... 1 bütün camilerde okunacak olan bir lediği bir nutukta Yugosavyadan 

Bartolomeo knıvazörü geçen tem- beyannameyi neşretmiştir. Beyanna- bahse~er~k ~cümle .~.~iştir ki: ·w· 
muzda Akdenlzde batırılmıştır. En az mede bilhassa §Öyle denilmektedir: . cHıtle~ın ıhraz e!tigı?ı zannettıgı 
20 İtalyan denizaltısı batmıştır. cGenç hükümdarımızın mani- dıplomatık zafer, §ımdıye kadar uğ-

Tarantodaki İtalyan zayiatı bu za- dar hareketini öğrenir öğrenmez radıklannın. en ciddisi olmak üzere, 
yiatın haricindedir. Maiüm olduğu k d" . b" telgraf .. d k lçok ehemmıyetli bir diplomasi hezi-
üzere Tarantoda Cavour sınıfından ~~ 1 .1.sıne 

1 
11 

•• k k gon erer~)' metine inkılap etmiştir. Balkanlarda 
bir zırhlı tamamen kaybedilmiş vazı- mus uman arın yu se ve sevgı J • fklil d" h" . . . 
yete glnnl§tl. Keza. hatırlardadır ki vatanımız YugoslaYyaya karşı mu· ~ 1 ,;~ ın, urrıye~ ~e ıns~ruyete 
Tarantoda Cavour sınıfından füğer habbetlerini ve sarsılmaz sadakat- arşı urmet kalelerı bırer bırer yı
blr gemi ile Llttorlo sınıfından da bir lerini teyid ettim. Bu suretle en so- kılma'·ta iken iki gün evvel Yugos
zırhlı, 2 kruvazör ve 2 ınua\'İll gemi nuncusuna kadar genç krallarını ve l~vy~ 'a. zuhur~ gelew~ ~ad~se!er va-
ağı; hasara uğramıştı. memleketlerini ac.ven bütün müslü- zıyeti bırdenbıre degıştırmıştır.> 

F.arbln bldayetindenbert ltnlyanla- l d' h' l . .. l B. Alexander bundan sonra Büyük 
nn mevcud 6 zırhlısından 3 u nıiır man aun ın ıs erıne tercuman o • B . •. .. .. ki 

d rıtanyaya sozunu na ederek de-
hasara uğramıştır. 20 kruvazörden ı ıım.> m'şt' ır.· T 'h' • d f ı 
4 ü batmış. 3 ü hasara uğramıştır. sı Kralııı hangi şerait altında devlet ıdır ı: « arı ımı~ ~ er~ er .a~a-
İtalyan torpido muhribi batmıştır. iş'erini eline a1dıiını hatırlatan be- ~ a bu kaclar 'biiyük lııı..r l:urlik. 
İtalyanın torpido muhribi ve torpido y<1n,1amede ıunlar ilave edilmekte- ~~m. ve ~~et .meTcut olan hir 
filosu bidayette 70 gemiden müteş k- dir: cBu aralık bütün faaliyetimiz ~cı devır goatenlemez. Bunu bu 
kildi. ve çalıımalarımız kralın ve memle- iki amile medyun~: . • . . 

İtalyan donanması ketin selametine teveccüh etmelidir. 1 - Tanrarecılerı~~n ~msa~ 
d ktı? Hepimiz tarzı hareketimizle kral ohnıyan yüksek kabılıyetlerı, Jcj 

ne en ortaya çı . tnafından hükılmete tevdi edilen hunun neticem olarak ağusto. ve 
Londra 30 (A.A.) - CA. F. İ.:> Do- ve bütün halk aınıfları tarafındaa eyllll a.ylarmda kazaı:ıılan üç hava 

jtu Akdenlzindekl deniz muharebesi hararetle kar§llanan vazifenin ifa- zaferi asırlarca müddet herkesin ağ-
Londra slyast mahf1lle!.1~de Yugoslav sını kolaylaıtırmalıyız.> zında tekrar edilip gidecektir. 
vaziyetinden ziyade .. gorüşme mevzuu Beyanııame ıu ıözlerle bitmekte- 2 - Harp donanmamızın zafer-
teşkU etmektedir. Dun akşama doğru d' y k 1 "k' . p t y lerile Britanyaya yüz binlerce tü-

il,, t h ·· k ır: c aaasın ra ı ıncı e ro.. a-
buraya gelen tafs .ı enuz pe az- ·ı· y 1 fek, yüzlerce top Ye binlerce ton 

lralllk ~si gazeteciler şasın aevgı ı vatanımız ugos avya .. h. . .
1 

. 
dır ve am ka ul 1 k allığı > mu ımmat getıren ıemı erı mubafa-
ta.rafından ar:da~htf~:rr h:~k~~nİ · za hususunda gösterdiii büyük liya-
lere kalll mu İ "} d 41 43 kat muhafaza etmekte idi. Buna binaen ngı tere e • yaıına ·. . . . . 
muharebenin neticesi hakkında henüz kadar bu••tün erkekler İl Şimdı harbın en sıkı devresıne gı-
tam malfunat vermek imkanı mev~u.d riyoruz. bunu kazanmak lazımdır. 
değildir. Yalnız şurası kaydedilebılır borsalarına yazılacaklar Ve herlteain yardımı ile ıüphesiz ki 
le!, İtalyanlar, filolarının Akde:ı;lzde Londra 30 A.A.) - 41 den 43 Ya.§1- kazanabiliriz. Bu zaferi uzun ıüre
hareket edebildiğin! ve h::tıı ~w:; na kadar olan bütün erkekler 5 nisan celc bir sulh devresinin takib edece
lerini Olrid yakınlarında "uc~. cwnartest günü 1' borsalarına yazıl- ğinde ıüpbe etmiyoruz. Biz ne bir 
bulunacak tadar ileri götürdüklertnı malt emrini almışlardır. Yahuz ken- diktatör ihdu nı d k elim' 
söyllyerek övünüyorlardı. Filonun ha.- dllerinl leda edilmek mecburiyetin- . ı ' ne e en 1.ze 
rekı\tına dair yapılan bu neşriyat hiç den mu&t tutan l.flerde fillen çallf- memleketler ilhakını aklımızdan hıle 
ıtıpheslZ mutad bir ,,ey değildi ve Ro- makta olanlar bundan müstesnadır. geçirmiyoruz. Gayemiz, cihanın bür
manın henüz meçhul maksatlar ut- İti sınır milis efradının tacil edil- riyeti, sakin bir hayat ve emele mah
runda bir taç gemi daha. f~~debl- mette olduğu bir sırada. çıkan bu eüllerini miifkülataızca mübadele 
ıecetlnl zannett!rmete matuf unu- ernlmame İngUterenin harbe nasıl bir edebilmekten ibarettir. Bu gayeler 
yordu. azimle devam ettiğini göstennekte_dir. yalnız lJngiliz lisanı konupn dcmok-

.Akla gelen bir izah ıu olmuştur: Harp hlzmetlerine eu veya. bu şekilde ·ı d .. ·ı b .. .. d .. bik 
Roma sadece Berllnln emrile hareket l~tirak edebilecek butün kadın ve er- r~s.j erİ·diegı • utun unyaya tat 
etmektedir. Almanya lse kumandayı kekler kendilerini tescil ettirmek mec- e 1 me 1 r.> 
trendi hesabına almak kararını ver- buriyetlndedir. Yakında bütün dünya ---------
mi§ göründüitü L!bya'ya kıtaat ve bu enerjinin silah ve techlzata nasıl Norveçte 
malreme nakli Jçin orta Akdenlzde lnk.ıll'lb ettll\lnl öğrenecektir. 
muayyen bir manevra serbestisin1 te-
mJn arzusunda ola.bilir. LJ k l 

Böyle bir izah mümkün olmakla flQVa Q fn arı Alman komiseri şiddetli 
örfi idare ilan etti beraber tama.men tatmin etmemekte 

idi. Zlra askeri mütehassısların :fik
rince mevsim Llbyada ciddi haretAta Almanya üzerine İngiliz 
ımun verdlrmlyecek derecede Derle- bo b d 1 Londra 30 (A.A.) - Norveç 

ajansına gelen haberlere göre, Nor
nçtelti Alman komiseri B. Trebo-

m1ftir. Bunua binaen Agalla iti. bll- m ar ıman an artıyor 
hasa Keren n Harrann zaptedllc:Uli 
JU anda İnglliz etkin umumiJesinl 
hiç de IHal etmemekıedir. Halbuki 
Almanlar ve İtalyanlar tabii ve §3.lllı 
ve şerefi! olarak tösterdiklerl bu ha
diseyi geniş bir reklim mevzuu yap
mışlardı. Buna binaen Libyanın bu 
kısmında takviye edilml§ Alman müf
rezelerinln mevcudiyeti şüphelldir. 
Bahusus kl şu anda Alınan propagan
dası ve Fransız Afrlkasına vaki S1Z
malar mütemadiyen akmaktadır. 

Balatta para meselesin· 
den bir yaralama vakası 

Dün akş-am Balat.ta ağır bir yarala
ma vakası olmuştur. Aşcı Ahmed is
minde blrJ, dukkO.nında müşteri ola
rak oturan Hakkı adında bir şahıs ile 
para meselesinden kavga etmiş, az 
sor.ra bu münazaa büyümuştilr. Bü
yük bir kama. çeken Hakkı, a~cı Ah
medin iizerine atılarak müteaddit 
yerlerinden yarnlamış ve kıı.çnıak üze· 
re iken yakalanmışbr. Polis, Ahmedi 
hastaneye kaldırmıştır. Carlh hakkın
cla icap eden kanuni takibat yapıl
maktadır. 

Londra 30 (A.A.) - Alınan iki har Yen Norveçte resmen illa edilme
her İn~lllz bombardıman Uı.yyarelerl- mekle berabeT örfi idareyi merha
nln muthif kuvvetinl bir kere daha metsiz bir ,ela1de te9İıl eden 1ür be-
meydana koymaktadır. Birinci haber • · B" ·· N 
Almanya iızerine yapılan bombardı- yaımame nqretm11tir. utun or-
nıanl&rm &rttılını blldlren bir resmı •ec; gazetelerinde derç •e dUTarla
tebHldlr. İkincJ&i bir Alman nu1 te- ra asılmak ıuretile nepedilea bir 
tinin bundan böyle daha sık ve kesif beyanname bundan böyle gerek 
hava hilcu.oilanna in'Uzar etmek lf.- 'l:ııiı:zat Alman kuvvetlerine lrarıı. 
zım geldiği hakkında. radyo 1Ie Al- sere!: Hitlerin emri ile teessüı eden 
manlara ya.ptıtı ihtardır. makamata karşı iJlenecek her tür-

Londra 30 (AA.) - Hava nezareti- lü cürümler hakkında Alm81l kanu-
eınniyet nezaretinin dun akşam neş- b'k d'I .. · • b'ld" k 
redllen t«!hllğ1: Bugün öğledenberl nu~un tat ı e ı ecegını ı ırme -
sahil mıntakalan ürerinde düşman tedır. 
hafif bir faaliyet göstennlftlr. Ingil- J d ha ··d 
terenin ş:ı.rkında bir kaç yere bomba- aponya a va mu a-
lar atılmıştır. Bir çok evler hasara faa üniversiteleri 
uğradığı halde ancak bir k.lşi yara- k l k 
lanmıştır. Norfolk mıntakasında al- uru aca 
çakte.n uç:ı.n tayyareler mitralyöz Tok)o 30 CA.A.) - Tass ajansı bll-
nteşl açarak pek az telefata sebebiyet diriyor: Matbuata nazaran, hava ta.
vermiştir. arruzlarına karşı müdafaa tertlb:ı.tı 

Londr:l 30 (A.A.) ç Hava nezareti- meselesi Japon hükiımetin! • ciddi 
nin tetılği: Bir düşman bombardıman surette meşgul etmektedir. Miako 
tayyaresinin dün öğleden sonra şimal gazetesi, Japon hava. müdafaa teşkl
de.nlzi üzerinde .sahil servisine men- litınuı Tokyoda ve bütün memlekette 
sup bir tayyaremlz tarafından duşü- hava müdafaa üniver&lt.elerl ihdasına 
ıüldöiü blldirllmektedir. karar verdillnl JWJOJ'. 

Alman - Yugoslav 
münasebatı 

kesiliyor mu? 
(Baştarah 1 inci Mhifede) 

saat 20 de hareket etmi§tir. İkinci 
tren gece yansından sonra saat 1 de 
kalkacaktır. 

Roma 30 (AA.) - D. N. B. 
ajaınsı bildiriyor: 

Son habeı-lere göre, İtalyan te
beası ve ltlayna gazetecileri Yugos
lavyadan aynlmağa baıJamışlardır. 
Yugoslavyadaki Alman 

ekalliyeti 
Budapeşte 30 (AA.) - O. F. 1. 

Fransız ajansı bildiriyor. Peşler 
Uyod gazetesine Versee'den bildi
rildiğine göre, Yugoslavyadalti Al
man ekalliyet grupunun arazisi Sır
bıetandaın gönderilen çeteler tarahn
dan mütemadiyen jzaç edilmekte ve 
Alman halkının muhaceyeti utmak
tadır. 

Budapeştc: 30 (A.A) - O. F. 1.: 
Belgraddan öğrenildiğine göre Yu
goslav genci kurmay reisi askeri bir 
heyetle beraber dün öğle üzeri Al
man elçisi von Heereni ziyaret ede
rek Alman turist bürosuna yapılan 
taarruz esnasında Alman atatemili
ter muavini yüzbqı Moser'e karp 
fana muamele yapılmıı olmasından 
dolayı teessürlerini bildirmiştir. 

Simoviçle T svetkoviç 
arasında bir muhavere 
Londra 30 (AA.) - Yugoslav

yadan gelen haberlere göre genç tay
yareci subaylar hu memleketin is
tihlas hareketinde büyük bir rol oy
:ıamışlardır. Bu subaylar hiyanet et
miş olan nazırları tevkife ve resmt 
binaları işgale memur edilmiılerdi. 

Eski Baı~ekil Tsvetkoviç tevkif 
edildikten sonra general Simoviç'i 
görmek arzusunu jzhar ctmi§ ve 
kendisine iktidarı kimin namına al
mış olduğunu sormuştur. General 
bu auale Bclgrad hülUınet darbesi
nin manasını tebarüz ettiren şu ce
vabı vermİ§tir: Sizin hiç bir zaman 
temsil etmediğiniz insanlar namına. 

Yeni hükiimeti Almanlar 
mihver aleyhtarı görüyor 
Bükreı 30 (AA.) - D. N. B. 

bildiriyor: Belgraddan gelen haber
lere isti.,aden Rumen siyasi mahfll
lerinde beyan olunduğuna göre, ye
ni hük\imet tarafından veya onun 
hİın1l7esi altmda ittihaz olun- ted
birler yeni rejimin Mihver aleyhin
deki mahiyetini her an daha açık 
olarak göetermektedir. Öyle gözü
küyor ki. yeni hükWııetin makul un
surlan da müteuaıplann tazyiki al
tında bulunuyorlar. Viyanada imza
lanan siyasete aYdet SimoYiç hüku
meti için hemen hemen imklmazdır. 
Yugoslav banahndalti Alman köy
lülerinin oradan kaç111 Bükrcıte bü
yük bir tesir yapmııtır. Bu, 27 mart 
hülrumet darbeaini yapan mahfille
rin bizzat kendileri tarafındaın feve
ran ettirilen unaurların esiri bulun
duklarına yeni bir delildir. 

Rumen gazeteleri hadiselere utan 
bir dikkat göstermekte ve bilhassa 
Hırvatların Belgrad hadislerine kar
ii olan muhteriz vaziyeti hakkındaki 
haberleri ehemmiyetle kaydetmekte
dir. 

Bükreş radyosu diyor ki: cHırvat 
köylüleri Belgradda Mihver aleyhi
ne yapılan nümayişleri tasvip etmi
yorlar. Belgrad hükumetinin hatb 
hareketini takipte Hırvat milletinin 
gösterdiği ihtiraz Belgradda kullanı
lan lisana uymamaktadır. 

Zağrepte sükun 
Zağreb 30 (A.A.) - Zağrebde 

tam bir sükun hüküm ıürmekte de
vam ediyor. Polis Hırvat köylü par• 
tisinin savaş teşkilatı azası ıehrin 
sokaklarında devriye gezmektedir. 

Macek'in vaziyeti 
Yeni Yugoslav kabineıi
ne iıtirakine halledilmit 

nazarile balobyor 
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Milli küme maclan 
dün başladı 

<Baş tarafı C üncü sahifede) 
tasatylılar da arada sırada yaptıklaft 
atmıarla Fener kalesine iniyorsa da 
muhaclmlerln dağınık oyunu n t.cc 
almalarına mAnı oluyordu. Bu sırnda 
F.ştak kaleye çok Yakın ve müsafd 
vazly~~ bir top Yakaladıysa. da ace
lesi YUZUndcn avuta attı 

Devrenin sonlarına doğz'.u oyun mu
tevazin bir şekil aldı ~-,..,. bl 
1 k G l · sıu....... r ara-
ı - a atasaray uzun sürmeyen bir. 

üstunlük tesıl!. ettiyse de neticeyi de
ğlştlrec~ şutu atan olmadı ve bu u
retıe musabaka Fenerbahçenln ilk 
devrede yaptığı bir golle Galat ra
rayın mağlfıblyetııe nihayet buldu. 

Ankarada yapılan milli 
küme maçları 

Ankara (Akşam) - Mllll kumo 
maçlanna dün 19 mayıs stadında. 
başlanmıştır. 'Büyük bir kalabalık 
önünde cereyan eden b"u karşıl~ma
lar çok heyecanlı olmuş ve Harbiye -
Gançlerblrllğlni 3-2, Eskişehir Demir
.spor - Ankara Maskesporu ı-o mağ
Hıb etmişlerdir. 

Galatasaray B takımı 
Fenerbahçeyiyendi 

Dün milli küme maçlanndan e\'vel 
Galatasaray ile Fenerbahçe B takını
lan araaında yapılan husus1 maçı oa .. 
lata.saray B. takımı 1-0 kazanmıştır. 

Şiıli • Beyoğlus1>9rla 
berabere kaldı 

Dün sabah Şerer stadında iki ezen 
rakib Beyoğluspor ile Şişli arasında. 
Ç'-0euk F..slrgeme kurumu tarafından 
konan kupa için hususi bir maç ya
pıldı. 

Bliyük bir kalabalık önünde Ct're
yan eden bu karşılaşma çok sıkı .; e o 
nlsbette çetin oldu. Ilk. devreyi s 1l 
2-1 gaib bitirdiyse de ikinci de\•ıed" 
Beyoğlusporlula.r bir gol daluı. y p k
lanndan oyun 2-2 b raberUkle n h -
yetıendl. 

Şehrimizdeki İnönü 
koşusu 

Beden terbiyesi Istanbul bölge ta
rafından .şehrimizdeki k!ıip, mektep ve 
spor mukelleflerl arasında tcrtlb di
len buyük Inônü koşusu dun Şişli 
sırtlarında yapılmıştır. 

375 i Kuleli askeri lisesine men up 
olmak ürere 875 atletin iştirak ettl~i 
koşu neticesinde Kabataştnn S Mani
sa 19.20.2 ile Ferdi birinciliği, G:ı.latn
saraydan Ali l.ltlnclllği, Knramur el 
mensucat !abrik:ı.sından Mehm d 
üçüncülüğü kazanmışlardır. 
Takımlar arasında da Kabatas tn

Jrunı H puan ile blrincf, Aftletl.t Yıl
dız 19 puanla ikinci olmuştur. 

Yarışı 63 takımla nlhayetıendir n 
Kuleli llsesl buyük İnbnü kup nı 
kazanmıştır. 

Derece alanların mükAfatlan bölge 
direktörü B. Feridun Dlrlmtekln Uı.
rafmdan verilmiştir. 

Dünkü güreı müsabakası 
İstanbul güreş ajanlıRJ, tarafından 

tecrübesiz gureşçller arasında tertlb 
edilen kara, kol, burgu müsabakaları 
dün, İstanbul güreş klibünün Fatih
teki salonunda. yapılmıştır. Alınan 
neticeler §unlardır: 

56 kilo - ı : Ekrem <Güreş, 2 : All 
(Kaaımpqa). 

61 kilo - ı : Bektq (Güreş), 2 : 
Tahir (Kurtuluş). 

68 kilo - 1 : Isa (Güreş>, 2 : Ismet 
CGalatagençler). 

'12 kilo - 1 : Babahaddin CKaSlm
paşa), 2 : Abdullah (Güneş). 

'19 tllo - ı : Nuri (Kurtuluş>, 2 : 
Hikmet CKnsımpaşa). 

önümüzdeki pazar günü, aynı sa
londa, tecrübeli güreşçiler arasında 
<Greto - Rumen) Çipe ve tek salto 
müsabataıan yapılacaktır. 

Serbes sütun 
(8attarafı 5 inci ıahifede) 

p.rk.ılannı artık İsta.nbulda. 1çkflJ 
bahçelere hediye n terketınek za... 
nıanı gelınl.ştir. inkılapçı Cümhur1yet 
Halk Partlsl Halknlerlmlzde eark v• 
fasıl mwdkislne müaade etmedltl 
halde, devlet radyosu pJ:'Ol?'llmlannl.11 
en mühim yerini ınaı etmelerlnlıi 
aebeblnl anlamak kolay bir keyfiyet 
detUdlr. 
Bazı vatandaflan n gençleri kon• 

ferans Y~ konuşma.lan takibe alıştır• 
mat l~ln edebi ve içtimaı roman v• 
ıaruıı tefrika n~iyatı yapmak ıo..
mndır. 

Yazımır.a nihayet vermeden evvel 
Belpad 30 {A.A.> - Bınat töyUl çok mühim blr noktaya temas etmek 

partisinin relsl ve Bapekll mua.Tinl isteriz. Radyoyu Türk vatanuıın en 
Meçek'in salı günü Belgrada muvasa- uzak köşelerine kadar götürmek heı 
ıatı beklenmektedir. Maçek 2'1 mart şeyin üstünde gelir. CVllftyet, kaza. 
had.lıseleıindenberl Belgradda değil- nahiye ve koy). 
dlr. Bu yapılması 12.zım gelen mühllll 

Maçek tasrlhan muvafaka.tlnl bll- teşkilat tedricen temin edllebllece
dlrmlş olmamakla. beraber, yeni ka- ğfnden ~nelere taksim etmek lhım
blneye şahsen iştirakine şimdi pren- dır 

a!b ıtibarlle halledllmlf bir mesele Ucuz ahize ile yalnız Türkiye rad
olarak bakılmaktıdır. Bunun sebebi yJsunu :ı.Iabllecek Ahizeleri temin ve 
26/8/1939 tarihli Sırp - Hırvat anlaş- e!ektrik olmayan yerler için akumu
masmı partilerl namına tasdik etme- lntör meselesini halletmE>k vazı ti 
mlş ol:ı.n Radikallerle Sırp demokrat- vardır. ye 
laruı d:ıhi yeni hukümete gım1lş oı-J Aynı zamanda bu yerlere ıonderll· 
malandır. Maçek mcvzuubnhs nnl:ış- me 1 zaruri olan teknisyenleri yet ~ 
manın, rejim de~lşmesl münns betile,! tirmek Inzım gelir. Bu işler içın 
yenlden mevzuubahs olmnma<"'.lnı arzu Halke,·lert ve odaları ne beraber ça.
edlyordu. Bu hususta kendisine Şube-ı lısılır. 
şlç vasıtasile teminat verllml ·t r. 

0

Nncız duı:unce ve tavsiyelerlmlzt 
Z:ığreb 30 (A.A.) - (0. F. I.:) B.

1 
hulru:a etmiş bul ınu ruz. Biday tte 

Maçek tarafından murahhas olarak zur uk n bu n ıhlm i ten kork· 
Belgrada gônderllmiş olan Hırv:ı.Us-1 ma :ı. m:ıh ı yoktur. T h kin k ise 
t&n valisi Şubeşlç buraya donmilş yeJ n utı ktır. 
dqbaJ llqek'le 16rQpniftlr. Asla ç.rJa 
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IANKARA RADYosul 
31 Mart pazartesi öğle ve akşam 
ı:Z,30: Program, 12,33: Hafif şarkı

lar, 12,50: Ajans haberleri, 13.05: Köy 
türküleri, 13,20: Karışık program 
(Pl.), 18,03: Radyo caz orkestrası, 
Hl.40: İncesaz heyeti, 19,15: Sevllın1ş 
p..ırçalar (Trio), 19,30: Ajans haberle
ri. 19,45: Ziraat takvlml, 19,50: Ka
dınlar fasıl heyeti, 20,15: Radyo ga
zetesi, 20,45: Vlolonsel soloları, 21: 
Dinleyici istekleri, 21,30: Konuşma, 
21,45: Radyo orkestrası, 22,30: Ajans 
ve borsa. haberleri, 22,45: (}a2band 
(PIJ. 

1 Nisan sah sabahı 
8: Program, 8,03: Ajans haberleri, 

8,18: Hafif program (PU. 8,45: Ev 
kadını. 

······································~ 
BULMACAMIZ 

1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 

1 l_ı_l __ ı_ı_I_ 
~ -=====·ı=I== 4 ___ l __ ._j __ 
:: 1 _ , • _ı __ 

•-•------i-!-1-• . --___ , ____ -
~ ---·'-'---' -lO • 1 1 -
Soldan sağa ve yukarıdan aşalı: 
1 - Bıktım - Nota. 
2 - Bir erkek ismi - Bilgi. 
3 - Az görmek. 
4 - Bir erkek ismi - Tersi terstir. 
5 - İdmancıların bir aleti - Eski 

Türk kumandanlarından biri. 
6 - Bir sayı - VermP.. 
7 - Aktörün çehıesine verdiği va-

ziyetler - Tersi zeka vetlidir. 
R -- Kauçıık. 

9 - Gözünüzü açın. 
10 - Bir elektrik ıstılahı - Kuru so

~ıık - Sorrrıı. 

Geçen bulmaramınn halli 

Soldan f'ağa ve yukarıdan a~ağı: 
1 - İstikamet. 2 - Saidehanım, 

3 - Ticari. Ika, l - İda, Eziyet. 5 -
Keremedin, 6 - Ahizeler, 7 - Ma, 
İdemçı, 8 - En lyl resim, 9 - Tıken, 
Çlra, 10 -- Mat. Mimar. 

YENi NESRİYAT: ------
Kaynar ı.u ile yakılan polis 

1 

Murat Ak Doğan tarafından yazıl
makta olan ve Semih Lıitfl Kitap evi 
tarafından neşredilmekte bulunan 
meşhur polls hafiyesi (Orhan Çakır
o~lul maceralarının 8 inci kitabını 

teşkil eden bu çok meraklı ve heye
canlı zabıta romanını karilerl.m.lze 
tavsiye ederiz. 

Gazete bayilerinde ve kitapçılarda 
satılır. Her kitap tam blr romandır 
ve !in.ti 10 kuruştur. 

Dr. F ET H i 
LABORATUVARI 

Cerrahpaşa hastanesi bakteri
}·oloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id
raı vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerind~ kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Meşelil sokağı Ferah apartı-

manı . Tel: 40534 

Pror. Dr. 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. Lamartı.n Cad. 5 

Taksim. Telefon: 43963 

Uzun lı~ gecelerinde bot vakit 
geçirmek için me§lıur 

AR SEN 
LUPEN 

8üyiik ve beyecanh roman 
seriainİ okt1JUIHD ( 

• Bu seri 6 büyük ve resimli ciltti:c. 
Beher cildin fiati 80 kuru1-

6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: 4 liraclir 
Tevzi yeri: AKŞAM matl>aası 

tel: 20681 

Yüzd~ yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip <AKŞAM 

Matba~ı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
to yapılacaktır. 

Çocuk anaları ---·• 
Babalmi! 

cYavruma ne hediye vereceğim.• 
diye artık dilşünmeytnlz. işte 
emniyetle seçebllece~intz güz.el 

hediyeler 

Çocuk1ara Coğrafya 
kiraatleri 

Yazan: Faik Sabri Duran 
50 kuruş ----

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Rctlk 30 Kr. 

Tevz1 yerl: AKŞAM matbaası 
Tel. 20681 

Yüzde 20 tenzilat kupona 
Bu kuponu keslp stpartş mek
tubunuzla gönderirseniz kitap 
fiatlerlnden yüzde 20 tenzllA.ta 
hak kazanırsınız. Slparlş bede-

ıını o suretle hesap ederek 
ıtbnderlnlz 1 , 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımh, kadın, erkek 
h~r türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunu dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek ;stiyen• 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

........ Doktor ........ 

Bahaddin LOtfi 
Varnall 

OPERATÖR tlROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel 42203 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile rniınak.it mukavelenamesi 

22CJ2 Numaralı 10/6/ t933 tarihli kanunla tasdik edilmigtir. 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Liraaı 
1.250.000 İngi)a Lirası 

Tı.irkiyenin baolıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSl!.. YA ve NIS' de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANlST AN. İRAN, lRAK, FiLiSTİN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Romanya. Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Filyalleri ve bütün Diinyad" Acenta ve Muhabirleri vaı:dır. 

.... Her nevi Bankıı Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hes:ı~ları küşadı. 
Ticari krediler v~ vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketin üztrirıe keşide senedat iskontos..ı . 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altm ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En vüksek cnıııiyet ~artlarını haiz kiralık 
Kasalar Snvi:ı: va~dır. 

Vivasannı en m:isa;t ~""tlarile (kumbaralı vey• 
kumbuasız) ta~Mtuf hesaplan açılır. 

-~:: ':___._:____ ~-·· - --

~ '.AKŞAM 31Mart1941 

Gidin ve Gör'tin 
Eıı Makbul ve Deierll 

HediY:_elerı 

AGA 
RADYO 

l'.vkallde Mükemmel 
Makineler 

EMERSON 
RADYO 

Köoilk, zarif olmakla bera1>er 
büyjik kabiliyet 

PiKöP 
Otomatik Plak değİ§tirircisile 

Mücehhez 

Bisiklet • Motosiklet. 
Çocuk Arabalan 

ve Pusetleri 

AKORDEON VE 
ALA TI MUSlK.tYE 

En Cüzel Plaklar ve 
GRAMOFONLAR 

Beyoğlu İstiklal Caddesi 
No. 48/1 

ODEON 
Mağazasında satılmaktadır. 

Pratik: ve en yüksek kaliteden 
su geçmez muhtelif renklerde 

4 mevslmlik 
TRENÇKOTLAR 
Yalnız 

ZARI F 
Tüccar terzihanesinde bulabilir
siniz. Beyoğlu İstiklal cad. No. 378 

Haset Kitaphanesi karşısında 

SİRKECİ 
Salkımsöiü~ Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 

Sergiyi ziyaret ediniz. 

PERDE 
ve 

SAHNE 
aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuası 

Çıkaran: NEYİRE ERTIJGRUL 
1 Nisanda çıkıyor. 

Mevsim münasebetile ucuz 
fidan edinmek isteyenler 
bunlan bahçemizde kolay
ca bulabilirler. 

ÇAM, P ALMIYE 

~ 
1 

v +i 
Bugün Çıktı 

EV. Jş Bu sayisile 

5 ci yılma girdi. 
İçindeki. 20 sa.yf alık metin, 28 

sayfaya çıkarılarak münderecatı 
zenginleşt.lrilıniştlr. 

BU SAYIDA: Ellşlerlnden tar
la çiçekleri cYastık> - Yorgancı 
işleri - Fileden bir yemek servi
si -Her şeyı ya.pabllirslniz- 1 Fil
tire salon masa. örtüsll • Tayyör 
yakalan için tığla örülmüş çl-
9(lk - Laleler, büyük perde ve 
yastık - File perde - Yuvarlak 
masa örtüsü. 

DİÖER MEVZULAR: Bebek için 
entari - ve külot - Bayanlar için 
bir ceket - Her şeyi içine alan 
biJ." yol çantası - Adabı mu~ret 
(vazgeçiniz) - Yıldız şehrlyoolle 
yapılmış, yazm taşınacak çok se
vlınll bir kolye <renkli.) - Banyo 
nasıl yapılır? - Çocuk oyuncak
ları ? Genç kızlara yazlık tuva
let - Yenl roplar - Mevsim ye
meklerl - Endamınızı düzeltiniz ... 
Büyük bir örnek paftası. .. Fiyatl 
20 kuruş. Ankara Qad. No. 36, 

Türkiye Yayınevl , 

Uzun, uzun düşünme
ğe lüzum yok! 

«AKŞAM> a bir KÜÇÜK 
iLAN vermek kafidir. 

Y api ve imar İşleri 1Ianl 
Nafıa Vekaletinden 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Hukuk fakültesinin kalorifer, mut
bah ve çamaşırhane tesisatıdır. Keşlf bedeli 190112.94 liradır. 

2 - Ekslltme 4/4/1941 Cumn. günü saat 15 te Nafia Veklletl yapı ve imar 
işleri reisfiğl eksiltme komisyonu odasında kapalı zart usullle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve .Ouna. müteferrl evrak 9 lira. 50 kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar 1şlerl relsU ğtnden alınacaktır. 

4 - Ekslltmeye girebilmek için isteklilerin 10755 lira 65 kuruşluk mu
vakkat tem.inat vermeleri ve Nafia Vekfıletlnden bu işe girebileceklerine 
da.lr aJ.ınmı.ş ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İşbu vesikayı almak için eksiltme gününden utatll günleri hariç:. üç gün 
evvel bir istida ile Nafia Vekaletine müra~aatıarı ve dilekçelerine en az bir 
kalemde bu 14e benzer u:50000• liralık iş yaptıklarına dair işl yaptıran idare
den alınmış vesika raptetmelerl lllzımdır. Bu müddet zarfında vesika tale
binde bulunmıyan eksiltmeye giremez. 

İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 4/4/1941 Salı günü saat 
14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1536) C2080J 

ilk Bahar modaları 
Beyoğlu istiklal caddesinde Hacoplu Pasajı kar111ında • 

B A Y A N M:!:::~:n 
KADIN TAYYÖR ve ROBLARI 

nın en müntahap çeşitlerini getirmiştir. 

.. •••••• Bir ziyaret isbab mücddaya kafidir.•••• .. •• 

Taksimde senelerdenberi faali
yette ve çok müşterisi bulunan; 
Sigara, Gazete, İçki, Ekmek ve 

saire satan bir 

Tütüncü Dükkam 
Hareket hasebiyle bütün mevcu
datlle satılıktır. İstekillertn i:s
tikla.ı caddesinde Gaz Şirkeıt.I. 
karşısında 54 No. da Bllllğ Em-

Hik Bürosuna. müracaatJan. 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassiıi 
Divı.nyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gü. 2,5 - 5 Tel: 22398 

SUMER BANK 

Yerli Mallar Pazarlar1 
Mtlessesesi Mtldttrltl tndenı 

1 - Nazilli Basma Fabrikasiyle Kayseri ve Ereğli Bez Fabrikalannda mevcut bulunan par
ça bezler her tüccar ve esnafa ayda bir defa olmak şartiyle azami 250 liralık partiler halinde 
Fabrikalanınızın bulunduğu mahallerdeki mağazalanınız tarafından aşağıda yazılı Vilftyetler 
esnafına verilmek üzere satışa arzedilnı.iş bulwunaktadır. 

Konya, Antalya, Kırşehir, Amasya, Ço~ Ankara, Çankın, Niğde, Enin.can, Tokat; Si
vas, Yozgat, Urfa, Mardin, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, S~ Bitlis, Van, Hlliirl. 

2 - Yukarıda yazılı vilayetler tüccar ve esnaflannın bulunduldan :ma.halll Ticaret Oda· 
lanndan (Ticaret Odası bulunmayan mahallerde Belediyelerden) alacakları vesikalarla müra· 
caatlan lazımdır. 

Alak.adarlann mezkOr mahallerdeki Mağazalarımıza müracaatlan ilAn olunur. 

1 AKS i M BELEDiYE Gazinosunda 
TAKSiM MELODil Yeni ve Zengin Progra-

REV. ·s· . ·N- -N mı Başladı. 
U U U 1 Fevkalide sahneler • Biiyük komik tablolar • Bale 

vesair seçme fidanlar 1 
Adres: Pangaltı Fiat garaj ı ya

nında Yedikuyular caddesi No. 6 

P A Z A R G O N O ıaat 5 de tekmil programla M A T I N E 

' , 1 I 

~ ...................... ~ ! 

«AKŞAM» neşriyatı 
MUHTELİF ESERLER 

Kuruş 

1'.adm asker olursa 
Necdet Rüştü 50 

ltalyadan Amerikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
lttibad ve Terakki tarihinde 
esrar perdeai: Y akup Cemil 
niçin ve ruurl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sinema yıldızlan (ciltli) 100 
Fı.zıl Ahmed 
Hitabeler, şiirler, hicivler 
vesaire 
Edeb; hatıralar 

Hüseyin Cahid 

80 

60 

25 kuru~a tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu 
Pempe pırlanta Va-Nu 
İki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 
Y..aracaahmedin esrarı 

Kardeş katili 
va.-Na 
Va-N.1 

Tevzi yeri: 

25 
25 

25 

25 
25 

AKŞAM matbaası 

«AKSAM» lı;arilerine mahsus 
vüzde 20 tenzilat kuponu 

1 

t 
l~' 

T. iŞ BANKASI 

İDARtsİNi·eiuN iis ·eAHı<As fNDA 
JKRAMIVEL.\ HES~B AyAR 

1 'Küçük tasarruf hesaplari 

1 
I
! 1941 ikramiye plani , _____ ı_st_a_n_h_u_I_B_e_ıe_d_i_v_e_s_i _iI_a._n_ı_a_rı ____ _.I 

KEŞİDELER: 4 Şubat .. 2 Mayıs, Umu.mı Bahçeler için alınacak muhtelif cins ağaç ve fidan kapalı zarf 
1 Ağustos, 3 lkinciteşrin usulile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 5254 Ura 50 

tarihlerinde yapılır. kuruş ve ilk teminatı 394 lira 9 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muameıat Mü
uürlüğüde görülebilir. İhale l 1/4/941 cuma günü saat 15 de Daimi Encü-

1941 ikramiyeleri mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, A~aç 
1 adet 2000 Liralık = 2000 __ Lira ve fidan yet~tiricl bahçe sahibi olduklarına dair Bahc;eler müdürlüğünden 
3 .. 1000 ,. = 3000.- " alacakları vesika ve 941 yılına ait ticaret odası vesil:alarlle 2490 numaralı 
2 ,. '750 ., = 1500.- kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü 
4 ., 500 ., = 2000.- : saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. (2390) 
8 .. 250 .. = 2000.- .. 

35 •• 100 .. = 3500.- " 
80 .. 50 .. = 4000.- .. 

300 " 20 .. = 6000.- .. Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

.. 


