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Beynelmilel 
ahlak buhranı 

Yunanistanda 
lngilii.-Alman 

askerleri 
• temas ettı 

Alman kuvvetle~i 
y unanistanda Yenıce 

Yugoslavyada Manas· 
tıra vardılar 

Cenubi Yagoslavyada 
Alman ileri hareketine 

karşı mukavemet 
sertle§ti 

Bir insan cemiyeti tasavvur 
il(1inJz ki içinde yaşayan fertler 
tblrgün verdikleri sözden ertesi 
Son cayıyorlar, birbirleı:ine en 
ıazıa emniyet etmesi lazım gelen 
~~omşular birbirlerinin . evine gi-
1rip hırsızlık ediyorlar, • yahut 
~dak sokup ateşe veriyorlar. 
Herkesin içinde el sıkıp cıDostuz! >> 

lfiye sarmaşdolaş olanlar, karan•k basınca, köşebaşında yolke-
15enlik ediyorlar, kuvvetli zama
nında yüze gülüp zayıf deminde 
arkadan hançerliyorlar. Bir cenıi
~et ki polisi·, zabıtası, nizamı yok
tur. Hile, desise, yalan revaçtadı~', Atina 1 J (A.A.) - İtimada de-
zorbalık tek kanundur. Bir ce~- ğer bir kaynaktan bildirildiğine gö
yet ki ahlak umdelerini kuvvetli- re Almanlar Manashrı işgal ederken 
ni !!iinlük ihtiyaçları tespit eder. İngiliz hava kuvvetlerinin müthiş 
Bön i~ bir cemiyette hayatın nasıl bir hücunı:una uğramışlardır. İngiliz 

y ıduğ'unu tahmin et- tayyarelen alçaktan uçarak taınk ve 
cehennem 0 z~rhlı otomobil kollarını ezmiş ve 
mek kolaydır. . . düşmana insanca da ağır zayiat ver-
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Üniversite talebesinin 
,aakeı-lik dersi imtihanları~a 

15 nisanda başlanacak 
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BU SABAHKi 

Florina' da Al
man kuvvetleri 
ile temas oldu 

Yunan kralı halka, 
ateıli bir be~anname 

neıretti 

Atina 12 <Radyo bu saıba.h sa.aıt 8 
de) - Yunan kuvvetleri, cenubi Yu
goslavyada Manastırdan gelen Alman 
motörlü kuvvetıertıe Flortna havza
sıdna. temruı tests etm~lerdlr. 

Arnavutluk cep'h~inde ma.bdud 
.devriye ve topçu faallyetı olmuştur. 

(Ak.fam: Florlna Yugoala.v Yunan 
hududunun hemen cenubunda ve Se
l!niğin 150-160 kilometre ştmal.igar
bislnde k.0.in bir kasabadır.) 

Yunan kralının 
beyannameıi 

lngiltereyi 
istila planı 

Balkanlarda ve 
Afrikada İngilizler 
yenildikten sonra 
düşünülebilecekmiı 

Londr" 12 (A.A.) - Nazi 
partisinin resmt yüksek şahsiyet
leri, Balkanlardaki vaziyetin 
kendilerini Büyük Britaınyanın 
istilası için yapılm1ş olan planlan 
tebdile mecbur ettığini şimdi 
aşağı yukarı resmi bir surette 
açıkça bildirmektedirler. Roma 
radyosu bu istilayı pek yakm 
olarak göstermişti. Ezcümle Ber
lin' den bildirildiğine göre, an
cak İngiliz ordusu Yunanistan . 
da ve Afrikada mağlup edildik
ten sonradır ki İngiltereye dc.ğ-

• rudan doğruya taarruz mesel.!sİ 
yeniden tedkik edilebilecektir. 

Fakat, insanlık tarihinin en dirmişlerdir. 
iptidai devirlerinde bile böyle bir Atina 11 (AA.) - Yunanistan
cemiyet mevcut olmamiştır. Vah- daki İngiliz umumi karargahının bu 
st dediğimiz kavimlerde bile değiş- gün. neş~edilen ~ebliği: . . . 
· · b · hl Ak ferdin hareket- Şımalı Yunanıstanda ilerliyen Al-

Almanların Yugoslavyada taarruz istikametlerini ve Yugoslav 
tebliğinde Alınan kuvvetlerinin işgal ettlğl bildirilen Suptia ile 

Paraçin şehirlerini gösterir harita 

Atina 12 (AA.) - (B.B.C.) Yunan 
krah ikinci JorJ, Yunan milletine hl
ta:ben heyecanlı. bir beyanname neşre
derek cepbede Yunan a.skerlerlnln 
gösterdlğ1 cesareti göstermelerin! tav
siye ediyor ve diyor ki: 

1 obrukun gar
binde muharebe 

bekleniyor 
mıyen ır a a • . . man kıtaları, dün, İngiliz ve impa-
lerini sıkı tutan bır nızam vardı. re.torluk kuvvetlerik temasa gelmio
Bugün de, medeni. cemiyetlerde !erdir. 
insanlar ahiaki ve kanuni müey- Şarki Makedonyada vaziyet ka
yidelere bağlıdırlar. Yalnız mil- rışıktır. Fakat vaziyetin bariz vasfı
letlerarası münasebetlerde bu hal nı, yuna~lıların muh~e~em mukave-

-· . . metı teşkil etmektedır. 
degı!'i'ffilŞ, ahl~kın kı~e~ı .kalma- Daha garptt A1mRn kuvvetleri 
mrntır. Bunun son mısalını Maca- Yenice ve Manastıra varmışlardır. 
ristanda görüyoıuz. Yugoslavya Cenubi Yugoslavyada, Alman i1e
ile naha birkaç ay evvel ((ebedi ri hareketine mukavemet sertleş
dostlukıı andı imzalayan Macaris- mektedir. 
tan Alrnanyamn taarruzundan Nevyork 11 (A.A.) - (Tass) ı 

• 
1 c ' Associated Press" e göre, Alman 

lstıfı:tde ederek komşusuna saldır- k. ı· k 11 s l" ·kt E d .. . ma ıne ı o arı e anı en ge e-
mal<ta tereddut etmedi. Beyne!- nizi boyunca taarruza geçerek 
milel politika ahlaksızlığı lle ferdt Alcmp bölgesindeki C98.8 Yunan or
vicdan arasındaki bu tezada kur- ~~su ye lngiliz kıtaatına doğru yü-

·' d Macar Başvekili kont rumege başlamışlardır. 
ban gı en . . . . . Yugoslavyanın şimalinde, Klagen-
Teleki'nin intıhan şımdi daha ıyı furttan gelen 'Alman makineli kıta-

n l ac::llıvor. ları Bled şehrini jşgal ederek Liub-
a ( 'li .kü ük devletler, milletler- liana istikametinde ilerlemektedir-

Bazı ç . buh ler. 
arası münasebet1erın bu r~ (Devamı sahife 7 sühm 5 de) 

Rupel kalesi 
hala dayanıyor 

devresinden istifade ederek eme -
lcrine eriştiklerini farzediyorlar. 
Fakat düsünmüyorlar ki kullan
ôıklan vas~talar, yarın kendi me-v
cudivetıerini tehlikeye düşürecek 
bir ~üvazenesizlik yaratmakta-

dır. Milletler arasında sözün, im- Selanikteki benzin 
zanın değeri kalmayınca, bundan l · • .. 
sonra kim kime inanacak, kUrtl- depoları ve ıman tesı~atı 
lan nizam hangi ahl~ki temele tahliyeden evvel tahrıh 
dayanacaktır? Bugün Macarista- edilmiş 
na·. cürümler ortasında, ~ıanet:~ ina l I (A.A.) _ Selanikten 
genişlemek imkanını verenlerıı At gelen bir zat, Yunan askert 
yarın bizzat Macaristanı aynı si- en ,;:::ııarmın tahliyeden evvel b.a
l§hlarla yok etmiyeceklerine ~-a- :: meydanlarını sahil ~aleletini, H
carlar nasıl güveniyor? BUgiiil maaı tesiııatım. v_e benzın depolannı 

• daha h · ttiklennı anlatmaktadır. 
parçalanan Yugosla~Y~· ta niu,; 11 (A.A.) _ O.F.l. Fran-

Türk - Bulgar 
hududunda 

Bulgar kitalari çok 
geriye çekilecek 

Trakyadaki Alman 
kıtalarin.ın da Türk 
hu'cluduna yaklaşma-
malari gayri varid 

değildir 

Berlin. 11 (A.A.) - Bl.r 
bmuai muhabir bildiriyor: İyi 
haber alan Berlin mahfillerinde, 
Bulgar kıtaJarmm Türk hudu
dundan çok büyük bir mesafe
de geriye çekileceği temin edil
mektedir. Trakya'da bulunan 
Alman kıtalarının da bu misali 
takip ebneleri ve Türk hududu
na yaklaşmamaları gayri varid 
değildir. 

Bu/ggristanda 
· yeni tedbirler 

Yüksek mekteplerde 
dersler kesildi, 37 ilk

mektep de kapatıldı 
oün istiklal ve temamıyetı temin A. bı'ldiriyor: Bazı haberlere 

sız aıansı · ) k ] · SoL.· J 1 AA · edilmemiş miydi? . .. Makedonyadakı Rupe a esı •7• ( .. ) - Sofya ünı-
Yeni nizam namı altında hru?ID f;~~· mukavemet etmek~dir. ~~rsitesil~ M~s~fapaşa, Vanna, Fi-

bir gazap ilahına roilyon~arca Atina ı 1 (A.A.) - unan umu- ı e v.. upnıça daki yüksek mek-

b düzeni i · t nezaretinin dün akşam ,teplerde dünden jtibaren dersler 
kurban verenlerin, U m emnıye bl•w• Al t '·esı·ı "at" z . . d·v· • dil esıni te ıgı: man ay• ~ mı,. ır. ora gazetesının ver ıgı 
ölüm ve ateş temelleri üzerıne newre

1 
. en ~ahın ilk saatlerinde Pire bir habere göre 3 7 ilkmektep ma-

k d kı · f k a varmıva- yare erı. sa 1 · "f tt• • ·ı k ı ur u annın ar ın • k 
1 

üzerinde uçmu§ ar ve arı nezare run emn e apatı mıştır. 

cak derecede gözleri karartnl9a mın~:eıa8 noktalara mayn~.er atmıı· Sokakta yaya yürüyenler 
di v k sım mu s· şehre du§erek pat- h kkı d b. . benziyor. Avrupanın ger 1 - }ardır. ır mayn, k h . a n a ır nızamname 

bmnı bir tarafa bırakalım. Bal- 1 binalara pe az asan ve n- • • l~m '~tk arasında pek az zayiatı mu- neıredıldı 
kanlarda, haksızlıkların tamiri dl- ~l b. I u tur. Akıl hastalıkları has- Sofya 11 (A.A.) - Gazeteler, şehir 
ye yapılan her hareket istikbale cıp ~ m. ' da baıka maynler halkının bundan sonra tabi olacağı 

. . t • .nesı cıvarına . ·ı h l'- hususlan bildiren bir nlzamn e 
yeni yeni kin ve ıntıkam tohum- d-· bu maynler de sıvı a ır. n""'retmi•lerdir Bu nıza a.~ · x.,, awımy, • b b · t ..,.,, .. · nınameye go-
lan serpiyor. Harbin doğurduı:; ... araıında pek az zayıa~ se de 1~~ re yaya yürüyenlerin sokak orta.sm-
acılar ve fel!ketlerden brujka, in- vermiotir. Peraia ınınta ası~ ~ - dan gttıneıerı ve sokakta gazete oku-

l k 1 
bu beynel- ürühnüı bir Alman tayyareslnın eaı- malan ya.saktır. Bundan be.Şoka yedi 

san ı , uzun zaman ar ı bulunmuıtur. yaşına kadar olan çocukfann yalnız 
milel ahlA.k sarsıntısının iztırabı- kazıir Alman bava filotiJlası, Kozan olarak sokağa. çıkmaları da ınemnu-
ru çekecek, ortalığı kaplıyan derin şe~rinin merkez mah~lles~ bo~- ~~r t,!~~k ~~~~J:ufe ~k 
itimatsızlık yıllarca ve yıllarca bardıınan etmiş ~~ ınıtralyoz ateşı· edllml~lr. Tramvaylar saat sekize 
hftkikt sunıa ve milletler arasın- ne tutmuıtur. Sıvıl halk arasında kadar normal tarile mucibince lşle-
:.'I ---ı-• 

1 
gel ola- klı: ölü ve kırk yaralı vardır. mekte, sek.izden sonra yarımşar saat 

\,ola :sı:wuıuı an aşmaya en ıe · fasıla lle sef-er etmektedirler. saat 
caktır. Yeni nizamın şimdilik ver- ondan sonra hiç bir tramvay lşleme-
öiği asgart zarar bundan sonra .. i.kka •Ierı mektedlr. ' sı Hava müdafaa komutanlığı tara-
kimsenin kimseye inanmama fından da ayrıca bir çok beyanname-
olacaktır. Küçük bir istatistik ler neşredilmiş.tir. Bu beyannamelerde 

,. .. Necmeddin Sa_dak Vapur salonunda 73 ı.:.j vardı. hava akınları esnasında nasıl hare-
- - ,,.... ket edileceği izah edilmektedir. 
~- . 38 kiti kar,ılıklı çene çahyordu. 

Bir tevhı~ ~çtihad kararı 21 kişi pencereden denizi seyre· Hırvatistan hududu 
Ankara ıı (TelefQnla) - Tereke- diyordu. Budape!ite 12 CA.A.) - İyi mahi-

nln mas lçaldesine ie.V'fikan tasfi!~sl s 1'4~ gazete okuyordu. matlı Macar mahaflline göre Hırvat 
müstesna olmak üzere pôrçıunun oıü- 3 kişi tavana bakıyordu. hüküm.eti garp mıntakalannı yani 
mile faizin mi).nkati oJtnıy.?-t:~~~. hai~l 2 ki,i uyukluyordu. ekseriyeti Hırvatlarla meskün yerleri 
kında temyiz mahkemes!~blr 'tevh 1 1.:.· d kitap okuyordu! ihtiva edecektir. 
1çtlhad kararı ve~lr. - •1t• e 

Macar askeri 
Yugoslavya-.. 

ya girdi 
Eski Macar erazisinde 

ilerlemeğe başladi 

Budapeşte 11 (A.A.) - Macar ajan
sı bildiriyor: Kral naibi Horthy, Ma.
car muıettne hitaben bir' beyanname 
neşrederek, 1918 de Macarlstandan 
ayrı.lan Yugoslav arazisinde yaşıyan 
Macar halkını anarşiden siya.net için 
Macar ordusuna emir vermiş olduğu
nu blldirmiştlr. Macar ordusunun ha
reketi, Macar.lstanm istikbalde ken
dislle sulh halinde yaşamak istedi~ 
Sırp milletine müteveccih de~Ud1r. 

Beyannamenin .sonunda. naib Ma
car mlllet ve vatanını korumasını 
Allahtan niyaz etmiştir. 

Roma 11 CA.A.) - Stefani ajansı
na. Budapeşteden blld!rillyor: Macal' 
kıta.lan Drava ile Tize arasındaki es
ki Macar arazi.sinde ilert yürüyüşe 
başlamışlardır. 

İngilteredeki İntiba 
Londra 11 (A.A.) - Macar naibi 

Horty'nln beyannamesi ve bun un ne
ticesi olarak Macar kıtalarının yürü-

(Devamı sahife 7 sütun 6 da) 

Belgrad gene 
bombalandı 
Atina 12 (A.A.) - Alman tayyare· 

leri dün yeniden Belgradı bombardı
man etıntştlr. Alçaktan uçan tayya
reler şehri üç saat bombalamışlardır. 

e:Yunanlılar, Yuna.n1sta.na l!yık 
olunuz.• 

Almanlara ağır zayiat 
verdiriliyor 

Atina 12 (A.A.) - B. B. C.ı 
Rupel tabyası hala mukavemet edi
yor. Britanya tayyareleri Almanlara 
durmadan taarruz etmekte ve pek 
ağır zayiat verdirmektedir. 

Yugoslav 
resmi tebliği 
Muhtelif istikametlerde 

Alman ilerleyişi 
devam ediyor 

Atina. 12 (A.A.) - (B.B.C.) Yugos
lav resmi tebliği.: Şimalde faik düş
man kuvvetleri Tunanın kollarını 
geçtikten sonra Sava mınta.kasına. 
varmışlardır. 

Daha garpte Alman kuvvetler!. mu
kavemete uğramaksızın Zaıtrebe gir
mişlerdir. 
Yugoslavyanın cenubunda. düşman 

ufak yerler almıştır. Merkezt Yugos
lavya.da Almanların garp istikametin
de llerileylşi devam ediyor. 

Yugoslav Başvekilinin 
dünkü nutku 

Eritrede İngilizler 
41,000 İtalyan askeri 

esir ettiler 
Londra 12 (Radyo bu sa.hah saat 

8,15 de- - Orta. Şark İngiliz kuvvet
leri umum! karargahı, dün gece Ka· 
hirede şu resmi tebliği neşretmiştir: 

Libyada Tobrukun garbinde kuvvet
lerlmiz, düşmanla. temas etmişlerdir . 

Erltrede iki ana yoldan cenuba doğ
t'U llerileyişimlz, şimdi temizlen
mekte olan yol manilerinden dolayı 
blraz yav94Iamıştır. 

Erltrcde harekatın b3.§lruıgıcından 
Musavvnnın zaptına kadar 1()00 i za
bıt, 14.000 1 İtalyruı, 26,000 müstemle
ke askeri olmak üzere ceman 41,000 
esir aldık. 

Cenubi Habeşistanda İtaly:ın Som:ı
llslnde hareketimiz inkişaf ederken 
Adlsababadan hareket eden kollan
mız, düşmanı tazyik ve takibe devam 
ediyorlar. Aidsababamn zaptında 4 
bini İtalyan askeri olmak üzere 5 bln 
esir aldık. Diğer mıntakalarda da 
hergün blrçdk esir toplanmaktadır. 

Yunanistandaki 
lngiliz kumandanı 

General Vilson İngiliz 
kuvvetleri kumandan
lığına tayin edildi 

Londra 12 CA.A.) - CB.B.C.) Yu- · 
goslav Başvekili Slmoviç diin gece ra.d 
yoda halkı teşci edici bir nutuk &ôy
lemiştir. General nutkunda, vaziyetin 
müşkülatını teslim ettııcren sonra. de-
mi.ştlr k.l: uŞimdi Yugoslav a.skerlerl Londra 12 (A.A.) - Londranna 
başlıca harp sah:.ı..Jarmda toplanmış- salahiyetli mahfillerinde bildirildi
lardır. Düşman bugüne kadar bl7ıden ğine göre, Yunanistan' daki Bri•an
bazı mıntakalar alınış ise bu, harp ll!n ya ordusunun kumandanlığını Y•ı· 
etmeksizin bize hücum etmLş olmasın- nan orduları buşkumandam gene
dan ileri gelmiııtir. Yugosla.T ordu.su- ı ral Papagosun idaresinde gene
nun kahramanlığı, halkın cesareti ve ral Henry Maitland Wilson ifa et-
kuvvetıı müttefiklerimlzin yardımı kt d. . d 

11 1 me e ır. 
sayesın e ga p ge eceğiz.ıt [Ak C l w·ı M 

şam: enera ı son, ısır• 
1111111111111111111111111111111111111 

.. 1111111111111111111111111111111 .. 11111111 daki Jngiliz kuvvetleri başkuman• 
Neler icat edil meli ? •• [ 11) danı idi. Libyadaki son büyük lngi

liz taarruzunun en mühim amillerin

,. 

dendir.] 

Sovyetlerin Sofya 
ataşemiliteri 

Sofya 12 (A.A.) - cOfi Fran· 
ltZ ajansı>: Sovyetlerin Bulgaristan -
daki ataşemiliteri Moskova'ya geri 
çağınlmıştlr. Sofyadaki vazifesi mu
avini tarafmdan idare edilecektir. 

Yugoılavyanın ıimalinde 
Alman kuvvetleri birleıti 

Budape.şte 12 (A.A.) - Macar ajan
sına göre Zagrebi işgal eden Alman 
zırhlı kuvvetleri, Madbordan gelen 
Alınan kuvvetlerlle birleşmişlerdir. 

Bir hafta zarfında 30 
Alman tayyaresi 

tahrip edildi 
Londra 12 (A.A.) _Hava Ne

za~etinin istihbarat servi,i bildiriyor& 
Brıtanya ve Avustralya hava ku.
vetleri bütün bu hafta :ıa.rfmdı: 
Sirenaik'te büyük bir faaliyet gö.
termektedir. Dü,man hava muhu ... 
belerinde çok büyüle zayiat vermit
tir. avcı filoııu iki giir.lük muhareo· 
heler eJınMında l 6 Alınan tayyarMI 
düşürmüşti!r. 

Mezkur hnfta zr.rfında cem11n 30 
tayyare tahrip edilmiştır. 



• 
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1 Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler .J 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Sovyet- Japon 
görüşmeleri 

Makedonyada ı 
muharebe 

Alman 
deniz üsleri 

yeniden 
bombalandı 

Berline 
yapılan hava 

taarruzu 

.&Ll ile VELi 
----------------~-
~ ayyareci gençler 

• • 
vazıyetı iki memleket arasinda 

yapılacak ildisadi bir ~ 
anlatmanın esaslan üze.. Alman ve Yu~an !ot.aları 

Ali - Kalbim heyecanla dol
du, Veli ••• 

,:Veli - Sebep) 

K:ı.hire 11 < A.A.> - orta Şarktaki 
Erltanya hava kuvvetleri kararga
hının bugünkü tebliği: Havamn fena 
olmasına rağmen Ingillı: tayyareleri 
dun bütün gilndüz Ş!mnll Yunanis
tan ile oenubl Yugosiavyada harekat
ın bulunarak Almanları bomba ve 

. d t bık k l d arasında kesılen ırtıbat 
rın e mu a a m ı .d .. d. B , ki Alm - hl· 

yenı en teeasus etme ı reıt te an zır ı· 

Büyük opera yandi, kil
~üpliane, flniveraite, 

Hariciye nezareti 
hasara uğradi 

- Dünkü &razetelerde kemdi
lerini tayyareciliğe haneden 
gençlerin resimlerini &rördüm. 
Ben ilmi sima mütchalllSl deği
lim amma, yüzlerdeki ifadeler
den insanların kıymetlerini an
larım... Bu güzide deHkanMa
runızdan herbirinin çehresi bir 
azim ve irade ıahikası halindey
di. Delikanlı dediğin ancak bu 
ifadeyle güzelliğinin en aon hnd
dini bulabilir... imrendim doğ
ruau... Ah, o yaıı~a olsaydım 
da ..• 

mitralyöz hücumlarl.le hırpalasınmışd: Moakova 11 (A.A.) - D.N.B. 
!ardır. Mıınııstır lle Pirlepc ara .. 
duşman zırhlı kuvvetleri_ bombardı- ajansı bildiriyor: B. Matsuoka ile B. 
mnn edilmlş \e tanklnr uzcrlne tam Molotof arasındaki üçüncü mülakat 
ısabeUer ko.ydedllerek bir mlkdnt' bugüın yapılmı~tır. Japon mahfilleri
umk tahrip o1unmw; 'WC diğ'er bir ne göre, 2 saatten fazla süren bu 
mlkdan da devrll:nişUr. Baz.ı bomba- gö~me muhtelif meseleleri aydın
lar yol civarına düşmüş, diğer bazı latmağa imkan vermiştir. 
bombalar da demlryolu yakınında Akşam Japon Nazın Sovyet hü
patlamıştır. l{oçanadn demlryolu de- kumetinin daveti üzerine Moskova 
poları bombardıman edllmtş, Pirlep~-
nln 16 kilometre batı-cenubundaki cperasındaki temsilde hazır bulun-
petrol deposuna nte§ verilmiştir. Düş- muştur. 
man kıtaatına büyük zayiat. vcrdlrll- Tokyo 11 (kA.) - (D.N.B.): 
mışur. Bir çok ölu ve yaralı vardır. Hükumet namına beyanatta hulun-

Slrcnaikte tayyarelerimiz düşman mağa memur zat Japo:ıya ile Sov
kıtnat tahaşşüUerile hava meydan- yetlq Birliği arasında bir ticaret 
Jarım fasılasız bir surette bombardı- muahedesi akdi hak.kmda cereyan 
n!nna dernm etmişlerdir. Demede av- - ak el . le 
cı filomuz yerde lll modeUnde 6 ~den mluzd • er ennb ıona ermı· .e 
Helnkel tayyaresi ile markası tcrolt uzcre o ugunu me :.ı~n mcc. ısme 
f'd emiyen dl er iki tayyare tahrip bildinniı ve anlaşmaw.n mübadele 
rtmi.şUr. Ayni bıntakadn 52 modelin- esaaına istinat edeceğini ilave et
dn bir .Tunker tayyaresi al.evler için- miıtir. Mübadele edilecelc emtianın 
de duşurülmu.çtur. cins ve miktan tcsbit edilmiıtir. 

Tobrut clvnnnda, 110 tipinde b_!.r Tokyo 11 (A.A.) _ (D.N.B.): 
tav ı-re ynl mo tarafından düşü- Harici} e müsteşan B. Ohaıi eyalet 
rıılmu•tur. 1.1 · h d · d tt'~· b. 

G::ı.zala bölgesinde blr otomobil nak- va ı en uzurun a ıra e ıgı ır 
li~c kolu mitrnlyöz ateşine tutulma~. n~~ultta, M~skov~?a. cer~yan eden 
en az sekiz d ışma.n kamyonu tahrip muzakeıelerın musaıt hır cere}'an 
edıhnişUr. aldığmı söylemiştir. B. Ohaşi bahk 

Akroma bolgcsinde b:ı.şka düşman avına ve ik.tısadi m~elelerc müte· 
ruıld:~elerl de imha _edilmiştir. Bom- allik kati bir anlaşma yapmak için 
bardıman tayyarelerimiz muteaddit de halen müzakereler cereyan et-
ucuclar yaparak bir çok has:ır tevlld L ld .. ·ı· . ti B 
('tmlşlerdlr. mex:te o ugunu 1 ave etmış ~.' . u 

Hr.be.Pstandn cenup Afrlkası tay- iktısı.di anlqmanın esasları uzenn
yarelerl rlcat eden duşmanı hırpala- de mutabakat hasıl olmu•tur. 
Jltnkta berdevamdır. --111·--·••-•m•m111

•-·-

Biıtün bu harekattan yalnız Sirena- pılmıştır. 
2k te H:i tayyaremiz donmemlştlr. Libyada, Alman - İtalyan kıtalan, 
Bunlrır.n d pllotıannm sa~ olduğu Deme'yi aldıktan sonra mağliip dÜ§-

Atiaa il (A.A.) - Atina rad
yocu, dün akşamki ne§riyabnda de
rniftir ki: Makedonyada dümdar 
muharebeleri :veren ,Yunan müfre
zelerinin tam bir intizamla geri çe
kilmeğe muvaffak oldukları öğrenil
miştir. 

Müttefik kuvvetlerin mukavemet
lerini tanzim edecekleri esaa hat, 
tam ve aağlam duruyor. Selanik'in 
muvakkaten kaybı, bütün Elenler 
eüzrinde ancak derin bir teair uyan
dırabilir. Fakat, Trakyznın ve tari
hi merkezi de dahi( olmak üzere 
Makedonyanın tahliyesi, ukerlik 
bakımından bir kayıp olaıak. telak
ki olunamaz. 

Rupel Koğazında, Stıwna vadi
sinde ve Kılkış civannda Yunan 
ve Alman müfrezeleri arasında dört 
gün bütün deh~eti ile hüküm süren 
muharebede askerlerimiz yüksek 
kahramanlıltlar göstermqlerdir. 

SelMıik' e doğru Alman yarma 
harek.eti ile irtibatı kCJıilmi§ olan 
Yunan kuvvetleri, Bulgar hududun
da daima mukavemet etmektedir. 
Esasen, Yunan ve Alman kıtaları 
ile, Sclanik0 in sukutundan evvel ke
silmiş bulunan irtibat, yeniden tees
süs etmemiştir. Alman kolunun açık 
kalan ıol cenahımızdan Seli.nik is
tikametine ini1indcr. ıonralci Tazi
yet, daima gayri sarih olarak kal
mak.tadır. 

Selanik nasıl tahliye 
edildi? 7_nnediln·ekt.."tfü. manı takipte devam eylemektedir. 

Be• İtalyan tayyaresi Alman ve İtalyan St~ ta~elerl, Atina 1 l (A.A.) - Reuter ajan-
.., bir çok defa Tobruk cıvanndn Inglllz ııının hususi muhabiri bildiriyor: 
- diifürüldü kıtaları t.ab.a.şşütlerlnl ve bu liman Dün ak"am burada bildirildiğine 

t tesisatını bombardıman etmlşlerdlr. .. "' . t .. 
''ltrelıi 11 CA.A.) - Hava kuvve - Alman hava dafl ba.taryalruı Hurrl.- gore, yem nıılız ordusu henüz 

ininin bugun n~redilen tebliği: cane tipinde bir İngiliz avcısını dü- müstevli Almanlarla tema.a gelme-
Sa..cclamanna clvanndatl hava fijrmüşlerdir. miş olmaklP. benber lngiliz ve /\-

meydanına ~npılan blr akında cenub Gundüz, d~n. \fgal alt.mdakl vustralya istihkam kıtalan ile na'k.li-
Afrtkas:ı tııyy:ırelerl It.a.lJ'an havıı ada 
ku\'vetlerlne blr darbe daha indir- arui sahllinc ve Nordemey sına ye müfrezeleri Seliaıik'in thaliyesi-
rnlşlerolr. İniş meydanında dü.şma- hücumlar yapmıştır. Şehirde yalnız ne yardım etmişlerdir. Atinaya ge
nın beş bomb:ırdıman tayyaresi gö- halkla meskün mahallelere isabetler len haberler hu kıtaların Alınanların 

d- d.. •-- en olmuştur. Sivil halk arnsınd:ı ölü ve h • 1 • ,_ dd'. d 
nıJmuş, bunl:ı.rdnn or u wuuam 1 dır şe re gırme erme taıı;a um e en 

k ı '" ı.n · , ... de ha.sara u~ra yara ı vıır · d k'k 1 L d b.. ··k · ya ı ara ... "":-;ınc...... ı:. - Gece düşman garbi Alm:ınyadıı. son a ı n ara ııo.a ar ne uyu ış-

tılmıştır. muhtelit nokta.l~r üzerine az miktnr- !er gördükleıini göstermektedir. 

Alman tebliği da lnfılnk ve yangın bombası atmış- Nakliye lutalarına mensup ıoförler 
tır. Hasar fazla ehemmiyetli değildir. müıkül vaziyette bulunan Yunanlı-
Düşrnan hava muharebeleri esna- !arın davetine icabe: ederek d~man 

r:crtin 11 (A.A.) - Alınan ordulan amda 10 tayyare kaybetmiştir. Bun- tayyareleri."lin keıif mitralyöz ateşi 
Bnşkumand:ınlığının tt-bhği: 10 nl- la.rdan 5 tanesl, gece avcılan tara- 1 d G T k d ·d· 
gaıı sabahından berf, general Viclu fından dü.şürülmü.ştüür. Hava dafi 8 t

1
m
1 

a kev
1 
gı ı~el d~ aBr gı .dı~ yal· 

tumandasmdnki Alm:ın Jutalan, Dra- bataryaları da 4 tayyare tahrip et- ra ı an na etmış er_ ı:.· u ~ ıp g.e. -
ve nehrinin ı;eçldlni zorladıktan son- mflt,ir. Bu sureile düşmanın umumi meler esnasında buyult hır lngılız 
ta, fena hnvıı.ya ve arızalı araziye kayıbı 15 tayyaredir. 8 Alman tay- kamyonu bir hafif Alman tankına 
rağmen cenuba doğru muvaffakıyet- yaresl üssüne dönmem1$ir. kaıten bindirerek Alman tankını 
le llerl~ektedir. Hususi bir tebliğle Mümtaz Yunnn kıtalan tarafından tamamile kullanılamaz bir hale sok· 
daha evvel bUdlrllmiş olduğu veçhile, 1 ..... 1 edilen ve kısmen kayalar yer J 
•••hlı kJ•nJnr seri bir ileri hareketle. ~ - a - mu~tur. Bu arada ngiliz istı'hknm ...... ...... Ieştirllmlş sığınaklardan murekkep k k ı l A 
ııınatistruun merkezi Zağreb'i işgal olan Metaksas hattının yanlmasmda, ·ıtalarına ~ensup aa er e~ e ':'us-
etmişlerdır. geniş mikyasta Alınan cenub eyalet- tralya erlerı evvelden taG'lzım edılen 
Düşmanı şimal - garb isUkametiııde leri dağ kıtala;. temayüz etmiştir. bir program mucibince ıistemli bir 

taklb eden ve N1'den gelen Alman • surette çalışarak köprüleri atmışlar, 
kıt.aıarı, merkezi Sırblsıanda vutua Jta/:yan tebliği petrol ıtoklannı yakmıılar, telgraf 
gelen muharebeler esnasında. bir çok t l n-.1 1 ve telefon tellerini kesmi§ler ve 
fırkayı imha e)lemlştJr. Alm:m kıta- Koma 11 CA.A.) - ta yan wuU arı )) • d k •· it ) 
lan, 10 binden farla esir almışlar ve umumi karargilıının 308 numaralı yo arı tahrıp e ere muna a e va-
'l'O top ile buyuk ganalm elde etmiş- tebliği· Jülya cephesinde TAngatzco sıtalanm bozmutlardır. 
Jcrdir. l§gal ~dllmiştlr. sava. ve Lubllan!ca İngilizlerin Selanikteki bütün ma1· 

Cenubi Sırblstanda çarpışmış olan vadilerinde hn.reUt. devam etmekte- zeme ve techizatları daha evvelden 
d :mı:ın tuvı;etlcrl imha. edilm~tir. dlr. AmavuUuktıı. şarlc cephesinde nakledilmiş bulunuyordu. Alman 
BW1lardan çarpışmaya s:ı.llh sonuncu Jcıtaa.tımızm Y~osl:ıv topraklannda ileri lcıtaları şehre girdiği sırada bir 
tıır grup, ıo nlsnnda, Krllovac clvnrm- ileri hareketi devam etmektedir. İngiliz müfrezesi tahrip işlerini bi
da bir Alman fırkası tarafından kıs- Yunan cepheshıde knyde de~er bir t' le üzere :idi. Fakat bunlar ıü-
men imha olunmuş, kısmen esir nlm- şey yoktur. ırme . . .. 
rnşıtır. Yugoslavynda tayyarelerlmlz pek ratle çekilıp Alm~nlann eline dur-

Alman hava kunetlcrl, ordunun ıı.lça.ktan uçarak kıtal:ıra, makineli mektcn kurtulmaga muvaffak ol
h r kUına müzaheret e~lerdir. ves:ıtte ve düşman mevzllerine taar- muşlardır. 
Zağreb'in gnrblnde bl.r nakliye treni ruz etmişlerdir. Bombardıman teşek- Selanik.telti bütün İngiliz tebaası 
muutrakıyctle bombardıman cdll- külleri Sebenlco deniz üssüne tanrruz deniz yolu ile daha evvel çıkarılmış-
mlştir. ederek Uman t.e~atma ve antrepo- tı 

9 nisanda, Alman muha~ebe tayya- lara tsabetlcr kaydetmişlerdir. r. 
releri, Pire llmnnında bir Ingillz ben- Dlrulje ve Slosella. deniz ta.yynrc 
zin dePosunu • muvaffakıyeUc bom- üsleri yenldcn boınbnrdıman edilmiş 
bardıman etmlşt.l.r. Bu depoda. yan- ve makineli tüfek ateşine tutuımuş-
gın çıkanlnuştır. Dört büyük nakli- tur. Bu üslerde yanguılar çıkarılmış 
ye vapuruna bombalar isabet etmiştir. ve dört deniz tayyare6l h:ı.snra utra.-

Vardar'ın şarkındaki Yunan ordu- tılml§tır. Ragma &skeri tesisatma da 
sunun teslim Olması, sistematik bir Isa.betler kaydedilmiştir. 
surette vukua gelmektedir. Esirlerin YuıuınLstaııda. Klpa.rlsaln şimendifer 
mlkdan Te gnnalm1n ehemmiyet! be- ıstasyonu ııa.sara uitra'b.lnut n Mo
nüz tahmin olun:uruı.nıaktadır. ra'da Arkadcika nehri ücrindekl §1-

Cenubi 
Atlantikte 

Bir Alman korsan gemisi 
bir İngiliz vapUTUnu 

batırdı ilngllterenln harp etonomJai ve mendifer töprilW taıırip edilını,tJr. 
lqts1 blr kere daha Alman han. 9 nisanda Alman bava kuvveılerlne Nftyork 11 (AA) _ Deniz 
kuvvetlerinin ağır darbelerine maruz mensup tayyareler Pire ıınumına. ta- mahfı1I . d G · ~ Field İngiliz 
kalmıştır. Hebrlde ada.lannın 200 ki· a.nıız ederek büyük bl.r benzin depo- -=' .. enn e rac !T. b" Al 
lometre §!.mali garbi.sinde, ı;llihlı ke- sunda yaneın çılmrmı.şla.r, büyük t.o- 9Uehınm eenubt ~!lantude ır -
fi! tayyareleri, 3 bin tonllii.toluk bir najda dört vapurla liman testmtmda man konan ganısı tarafından batı
tıcaret gemisine Uım lsabet. ka.ydettir- h:ısarat hUStıle getlrmlşlerdlr. rıldığı bildirilmektedir. Tayfalar
nü§ler ve bu vapuru batırnn~lardır. Slrenalk'de dü.şm.an fru"k lsUka.- dan bir luanunın Bordeaux'ya çıka
Bn tayyareler, Shetla.nd a.dalarmın metinde takibe devam edilmektedir. nldığı zannedilmelttedir. 
tlmall garbisin de diğer büyük bir tl- Aym zamanda 1ğtJnam edilen büyük 
carcı gemlsln1 elekli h:ıs:ım uğrat- mikdarda harp mal?.emeslnln ve alı- Amerikanın Groenland 
mışlardır. nan esirlerin toplanmasına çalışıl- d . 

Yilzlerce muhhrebe tayy:ı..resl, diin maktadır. Esirler nrasuıda ordu :t::u- hakkın akı kararı 
ıeee, me.rte~ ve cenulii İngllterede mandam Neame da. buluıut\O.ktadır. Vaşington 11 {A.A.) - Gazeteler 
askeri hcdenere hücum. etmişlerdir. Alman havıı. kuvvetlerine mensup Amerika hüln1metlnln Groen1and 
B!ınılııgham•a bir knç sut birblr.inl te.§etküller Tobruk llmanında Uman hakkında. a.ldıltı karan büyük başlık
~ eden dalgalar lıalindc hücum tesımtınn ve demJrll gemllcre 1.s:ıbet- far altında ncşretmektedirler. Ga.ıc
edllmlştir. Fabrlkalnrda bir çok bü- ler kaydetmişlerdir. İtalyan ve Al- tecller bu hususta muhtelif mütall.a.
yük yangın m~ede olımnbllm1ştir. man .. Pıcchlatellb ve St.uka.s teşek- lal' yftrütmekted.lrler: Bazılan Ame
Bu hücum1ann lyl bir netice verdiği külleri Tobruk clvannda dilşm:ın tı- :rikanın Oroenland'a asker gönderdi~! 
tahmin olwuı.blllr. Nottlngham eısllha taıarının toplu blr halde bulunduk- takdirde hnrp aaha.ııı hududuna. pek 
tabrllcalarma, Sollthampton l.bMn lan yerleri bombardıman etml§lcr- ziyade yaklaşmış olacağun ve en 
tesisatına ve İngllterenfn c:ıtn ve ce- dlr. . kilçtık bir hadlsenin bile Almanya. ile 
a-.bu şarki sahl.linde mnhtell! ma- Şarki Ita.lyan Afrikasında tape Amedb. a.rasmda ba.rbl iacll edece-
~e de başka müeaslr llücumlar ya- detfr Dlr ff!'I omuump.a , lbı1 ıannaırt•4ır 

larına gene hücum edildi 

Londra 11 (A.A.) - İngiliz ha
va nezaretinin tebliği: Dün öğleden 
ıonra Blenheim tipi bombardıman 
tayyarelerinden mürekkep küçük bir 
teşekkül, Borkum' da düıman U..ü
ne hücum etmiştir. Hemen den.izse
viyesine yakın alçaklıktan uçan tay
yarelerimiz, hücumlannı tam bir 
ıürprizle yapmı~lardır. lnpat üze
rine ve acele bir aurelte sıimaklara 
doğru ko~n kıta.lara, şiddetli mit
ralyöz atqi açılmı§br. Tayyattleri
rnizden birisi kayıpbr. 

Ruhr" da ve Rehn havzasında, fe
na havaya rağmen, birçok hedef 
bombardıman eclilmiıtir. Esas hede
fi, Dusseldorf teşkil eylemiştir. 

Berlin l 1 (A.A.)- lnailiz hava 
kuvvetlerinin hücumuna maruz ka
lan heckfleı araamda Almanyanın 
en güz.el operaaı olan Berlin devlet 
operası da bu1uıımaktadır. Bu bjna 
tamamile yanmııbr. Bu sebeple 
Roma operasının 20 nisanda Ber
lin' de mezkur binada vereceği ttm
ail iptal edilmiştir. Devlet kütüpha
nesi de ağır huara uğramt§hr. Mad
di zarar çok büyüktür. Kronprinz'in 
sarayı ile o civardaki birçok büyük 
binalar ve üniversite de hasara uğ
ramı§tır. 

Ötedenberi ecnebi devlet reisleri
nin ikametine tahsis edile Bellevue 
ıarayı ile Hariciye Nezareti ve 
Potadam' daki küçük. earay da ha· 
sara uğrayan binalar arasındadır. 

İngiliz Hava Nezaretinin 
verdiği tafsilat 

Lonclra 11 (A.A.) - Hava Ne
zaretinin istihbarat ıervisi lngiliz 

- Ayni rwmleri, ben de 
gördüm, ba§knlan da gördü ... 
Hepimizde ayni intiba hasıl ol
du, Ali ... Ve, bu da gayet tabii
dir: Bir milletin en seçme, en 
deierli e\·latları, ıu 11rada el
bette tayyareciliğe heveslene
ceklerdiı. Resimlerini zevkle 
ıeyuttiğimiz o insanlar, muhak
kak ki hepimizin ruhça, irade
ce, vatanpervcrlikçe CGl U.tünle
rimizdir. Onları taklid edecek ve 
onların aaflannı tifirecek. olan
lar da, keza, en güzidelerimiz
dir. 

AliYeli 

Daha iyi hava teraiti altında, c!i
ier bir bombardıman teşekkülü 
Brest' de deniz cüzütamlanna hücum 
ebnişlerdir. Birçok tayyarekrin attı
ğı bombalann Alman Scharnhorat 
ve Gnesenau harp gemileri etrafına 
ve yanlarına düştüğü görülmüştür. 
Havuzlara hasar yapılmışhr. 

Merignac' da, F occe Wulf tayya
re meydanı muvaffaltiyctle bombar
dıman edil~tir. 

bombardıman tayyareleri tarafından l,_ _____________ ,J 
çarp.roba • perıembe ıeceai Berlin 
üzerine yapılan akın halthnda aşa

Bütün bu gece harelc.ibndan tay
yarelerimizin yedisi üslerine dönnıe
miştir. 

Londra 11 (A.A.) .._ Bu gece 
İngiliz avcıları tarafından 9 düşman 
bombaıdıman tayyresinin tahrip 
edildiği öğrenilmiştir. 

Amerikan 
vapurlarına 

yeni yol 
Müsadere edilen 69 

vapurla Mısıra sevkıyat 
yapılacağı sanılıyor 

ğıdaki tafsilatı vermektedir: 
Kuvvetli bir ay 1,ığı mevcuttu. 

Tayyarelerimiz Berlin' e yakl&flDC& 
bütün hava dafi bataryalan faaliye
te geçtiler. İngiliz pilotlarının İoti
baı hava müdafaa teTtibatının bwı
dan evvelki hücumdan beri takviye 
edilmiş olduğu merkezindedir. Fa
kat bu tertibat tayyareleriınizin ~ok 
koırvetli bombalarwıı wehrin mer• 
kezine atmalarına mani olamaml§, 
taarruz neticelendirilmiştir. 

Gece yarısından evvel Berlin•in 
bqlıca garlarından biri civarında 
IM>mbaların patladıiı ve büyük bir 
marıandiz ganna da bombalar dilt
tüğü görülmüıtür. Taarruz ilerledik~ 
çe çıkan yangınların adedi de art
mak ta idi. Taarruzun üçiincü saa
tinde Berlin'in ortasıoda bliyük bir 
yangın çıkmlf, büyük duman aütun
lan yübelmeğe başlamııtır. 

İngiliz pilotlanndan biri elif mü
V:ı~ington 11 (A.A.) - Relsfcümhur dafaa.lann obüs menzili alhna pike 

B. Rooııevtlt bugün gazeteciler ~- ıuretile inerek bombalarını ıehrin 
teransında Kızıldeıılzle Aden körfe- ortuma bırakmıştır. Evvelki akın
zlnl Amerikan vapurlarına t.ekrar a.ç- 1 d ld v .nbi bu sefer de Al-
tığını blldln:n}ftlr. ar a o ugu ... . • 

Reislcümhur deml.§t.lr kl: maınlar bombardıman tayyarelerımı-
cA.merlka vapurları Kızılden12de zi gece avcıları vasıtMile durdurma

Süveyş kanalına kadar gitmeğe me- ğa çalışmışlardır. Tayyarelerimiz
zun olacaklardır. Zira Mısır bitaraf den biri bu avcılardan birinin bir 
bir topraktır. Ve bitaraf bir memle- duman aütunu bırakarak dü§tüğünü 
kete ald h:ı.muleler Adcn körfezi. ve görmüştür 
Kızıldentz üzerinden nakledllebtllr. ·--·-------

B. Rooseveıt, Blrleti.k Amerika. hü
tfımetlnin bitaraf bir memlekete aev
kedllen eşyanın sonunda bir muharip 
memlekete gf deblleceRl meselesini 
inceleyeceğini llave eylemiştir.» 

Keza Relslcümhur, Amerika. 'Vapur
lnnnın Kızılden!zde sefer edebllecek
lerlnl, zira bu bölgedeki suların yal
nız Alı:dentzln muharebe bölgesi ola
rak kaldığını bildirmiştir. 

B. ııooaeveıt bu mütal~ dahıı. 
sonra kendis1ne Siiveyş k.ane.lmın 
muharebe bölg.esl dahlllnde olap ol
madığı soruldutu zaman da. teear 
eylemf.ş, •Hayıra cevabını veıın1ştir 

Relsicümhur Portsatd hakkında 
ka.t.i. bir şey söyUycmJyeccğlni blldlr
mekle beraber İsmalllye'nln muhare
be bölgesi dahilinde olma.dığını söy
ıcmı,ttr. NeTyork denJz mahflller! 
Birleşik Anıerlkada el konulan 69 
İtalyan, Alman ve Daıılınarka. va.pu
runun Xwldenlz yolu ile Mı.sır'a. l!l(!JV

kıyaı için ku11anıl.acalını zannetıriek
ted!rler. 

lngiliz -Amerika 
muharip 

kuvvetleri 

iki kuvvet araıindaki 
itbirliği yakında tamam 

olacaktır --
Nevyork 11 {AA.} - İnglll.z ve 

Ameıta muharlb kuvve&ıerı ara.mı
dak:l i§blrliğ1 o kadar amell ve mües
slrdir kl bwıun blr dellll olarak her 
lkl kuvvet. arasındaki bu tıblrllğhıin 
yakında tanı olacağı söylenmektedir. 

Yeni Hırvat 
hükumeti . 

General K veternik bu 
hükiimetin reisliğini 

deruhte etti 

Bratisla•a 11 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı blldlrlyor: General Ha.to Kva
tenıllc dün saat 8,15 de Zagreb rad• 
yosu Ue müstaltll Hırvat dev1et!n1n 
kuruldu~u ll!l.ve etmiş ve kendl
alnln bu devletin relsllğfnı deruhte 
ettiğini blldlnnl.ştlr. 

General bu münasebetle roylediği 
kısa bl.r hitabede iktidarı ve Hırvat 
ordusunwı kum:ında.sını, mülteeller 
Uderi Drante Pnvellç'in tenslblle eli
ne aldığını :;,cyan etml§tir. 

General Kvntemlk ameleyi, koylu
lerl, askerleri ve demlryolları memur 
ve rnüstahdemlerlnt yeni hükftmetln 
emirlerine itaate davet eylenıl~L!r. 

Biraz sonra Hırvat çlfçl parUsl 
reisi doktor Mnçek'in bir beyanna
mesi okunmu~tur. B. M:ıçek de bu 
beyannamesinde bütün Hırva.tlan ye· 
nl hıikılmcte mutnv:ı.ata davet et
mc-ktcdlr. 

l!oma 11 (A.A.) - Budnpe den 
stcrnnı. ajansına blldlrtldlğinc gore 
Hınat müstakil devletinin Ulnı haberi 
teeyyüd eder etmez dün ak§am na
zırlar mecfüi fevkalade bir içtimh. 
attcderek vaziyeti tetkik etmlştlt. 
Naib, ma Uc Bqvekll, :milli mi!dafııa 
naz.ınnı ve gencllturmny lm4kanını 
kabul ve gece yarısını 25 geçe bir be
yanname n~retmlştlr. 

Yeni Lübnan kabinesi 
Vichy 11 (A.A.) - Yeni Lüb

nan kabinesi !JU suretle teşekkül et• • 
mİ§tir: Ba§Vekil ve Dahiliye nazırı 
B. Alafrek Racoche. Nafia ve Posta 
Ahmed Gau'k, Maliye ve iaşe Y o
ıeph Naggiar, Maarif Necib Guloı. 

İtalyadaki Yugoslav 
menafiini Amerika 

himaye edecek 
Roma 11 (A.A.) - Birleşik: 

~-----------~-

Amerikanın 

elkoyacağı 

vapurlar 

B. Rooscvelt'in, 39 Daninınrka. va
purunun hnrp malzemest na.1t1Jya.tmn 
taıı.mt ve George Vaşington Ameri
tan Transatıa.nf.l#ln1n kıtaat nakli
yatında 'knJJanılmak üzere müttefik
ltrln emrine verllmesl için parl~en- Amerika sefareti ltalyadaki Yugos• 

Müaadere edilecekler 
arasında Normandie ve 

14 Fransız vapuru da 
vardır 

Vqiıırton 11 (A.A.) - Hüldimet er
kAru, hlUen kullanılmakta. olan ya
bancı va.purlarm müsaderesi hakkın
d& B. Rooeevelt ta.rafın.d.a.n teklif 
edilen kanun proje&nın parlamento 
tarafından kabulünü müt.eakl.p Ame
tikan suiannda bulunan Fransız va
purlannın müsadere edileceğini tah
min ediyorlar. Amerikan Um.anların
da 83 bin t.<m.llAtoluk Normandic'dc 
dahil. oldutu halde 14 Fransız vapu
ru vardır. Parl1mcntonun kabil ol
dutu kadar sürntle knnun projesini 
kabul edeceti zanDe•HlmMt.ed1f. 

toya milracaatın 10 sa.h1l muhafaza. lav menfaatlerinin hlmnyesini deruh
pnbotunun İnglltereye devri ıa.ma- te etmi~tir. 
nma te.sadü! etml§ olması bl.r de-
motras.fnin dlter bir demoltmslyc ne 
tadar aeri yardımda. bulundutanu 
c&ıı&ermete kAtldlr. Bir hafta mel 
bu gibt tedbirlerin iWhaz edllebllece-
11 &kla bile gelemmll. 

Yeniden bir mikdar 
torpido gönderilecek 
Vaşington 11 (A.A.) - Dtln B. Roo

sevelt'Ie, B. Hull ve B. Stlmson, tn
gtltereye yapılacak yardımlar ha.t
kmdakt tedblrlerhı ianzlmlne memut' 
kom.siyonun reJat B. Hopklns n deniz 
harc~t rclsi amiral St.:ı.rit'la bir iç
tima ~ktetmlşlerdl.r. 

İçt.ima. haö:ında bir res:m1 tebliğ 
neşredllmemtşıre de 1yt haber alan 
menbalarda.n cıtrenlldlğine göre bu 
toplantıda İnglltereye veyn. müttefik
lerine gönderilecek harp malzemesin\ 
ıa,,tyacak vapurlara. Amcrlltan harp 
gemfierlnln refakati meselesi görü
§fllmüştür. 

Ke dem.eli? 
Yazılarını istifadeyle okudu

~uz doktor Galip Ataç eski 
zaman usulü <arka lıtqımağa 
mahsus fılet> hakkında ckqağı> 
tibirini kullanıyor, 

Bu ıatırların muharriri çocuk
luğundan hatırlamaktadır ki 
- §&yed hala yaşasalardı -
yüzer ya~ında olacak ihtiyarlar 
bir mecliste kendisine §öyle dc
miıJlerdi: cOğlum ona kaşak 
derler. Kaşağı hayvanları limar 
etmeğe mahsus alettir.> 

Buna istinaden düzeltebiliriz: 
Arka kaşıyıcıya 

cKaşağı> 

dememeli; 
~Ka.,ab 

Dl~er taraftan öğrenildiğine göre 
bahriye nezaretinin ılmd.lye kadar 
muarız olmasına raı'Dlcn lngflt.ereye 
yeniden bir mikdar torpido muhrlb' 1\. J 
verllmesbıe bazırlanılmaktadll'. 1 '1111--------------~ 

demeli! 



12 Nisan 1941 :AKŞAM 
Sahife 3 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Sinir ilacı: Kitap 
okumak ••. 

( • 1• .., .& B B R LE R i )ll:u·~~; ... dall 
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Besim Ömer Yiyecek maddeleri .Elektrik, b~;;:::.:.r2::.~:k~~::d: 
- Merhaba.aaa Ahmed ••• 
- Merhaba... Y aha Churcbill'in sokag"" ı Tramvay kaz Çocuğu doğdu. Yeni vatanda.şt-

lstı.hsa' / mıntakalarından soru- mıza n:ünasip bü- isim bulmam için 
nutku üzerine Alınanların. .• ilh ••• 

:.:.:.·. Wi~iı~i,·~~~~- ·M~~·;;;.:.: .... 
_ Merhaba.... Yahu Hitler'in 

nutku üzerine İngilizlerin... ilh ••• 

Süleymaniyede Takvim· 
hane sokağının bir kısmi· 

na bu ad verildi 

ne zamandanberi bancı rica ediyor-

l l 940 senesi bilançosu ve tardı. 
lan suallere CeVap ar ge iyOT işletme neticeleri .. Geçen giin çocuğu yıkarlarken gör 

dum. y UltıQfacı.k ve bembeyaz ve 
~~k. t:'tU bir !eydi. O esnada aklıma "'"'"' Kimseye ıelim vermeğe gelmi- Yiyecek maddeleri hakkında bt madde ka~ınldığı ve fiatlerl 

. . _ 1.ldnct belediye fktisad işleri müdürlüğü bir etiketle müşterinin nazarına 
~tanekllbul şehir meclisi eı!ı:! tlya.sett tarafından mufassal mal Um.atı arzedilecektir. Belediye reisliğin-

İstanbul Belediyesi elektrik, tram
vay ve tünel işletmeleri umum mü
dürlüğü 1940 senesi bilcnçosu ve iç
letme neticeleri unıumi meclise ar
zedilmlştlr. Elektrik tenviratı hasılatı 
1939 senesinde temin edilen hasılat
tan 116,000 lira fazlaslle 2,801,000 lira, 
tramvaylarda yolcu hasılatı geçen 
seneden 144,000 llra fazlasile 2.848,000 
lira, bir yıllık otobüs hasılatı 45.281 
liradır. Tünel hasılatı 1939 hMılatile 
hemen hemen müsavi derecede olmak 
üzere 89,000 lira tutarındadır. 

ır ~ geldı: «Lokum» ... Çocuğun 
aıınesme aklıma Relen ad• söyledim. 1:ek beğendi. isim babasınrn daha 
zıyade boşuna gitti. Bu suretle yeni 
vatandaşımızın adı «bayan Lo
kum» oldu... Yalnız bizde kirni sa
dece «Lokum», kimi «Late fokunu 
kimi «La.ti lokum,,, kimi «rahat l~ 
kum» der ..• Biz itin kısasına ve sa
desine baktık. «Lokumıt deyip kes
tik. .. » 

yor. 

re.ı.ıs v 
1 

B. Faruk Der h 1 d k 1 ·· d ·ı k b" ta altında topla.nm.ı.ştır. süleymanlye et- ihtifa eden raporlar azır anaca- en aza ara gon en ece ır -

Tam ta beyti söylemenin sırud 

Tuhaftır hail Alem bilmiyen 
söyler, bilen söyler! varındaki TakvimJ:ı.ane sokağın~-: gınıw yazmıştık. Belediye, İstanbu- mimle kaymakamlardan bu hu-

kısı:nına Besim Omer adı veı.ı..uu addesi .. d . t mini . '-- kt 

Cidden. bilen, bilmiyen. hapm
dan, aapmdan karıttırıyor ••• (Hey
hü! Bir ,ey bilen yok ••• Yalnız bil
miyenler söylüyör. O da bqka !) 

Bu kadar saçmayı dinleypi zaten 
karı,ık olan dimağı lı:arıştınnaktan
ısa, kitap okumak en iyisi... 

...... ,if dili rd Azadan bir kaÇı ıa yiyecek m gon eren ıs- susun e ısı.cnece ir. .,.,...... e yo u. uha.- d b. t 
Takvlmhane soka~!flın aynen m tihsal mıntakalann an ırer ez- Belediye zabıtasının 
fazası ile Besim o:;ıe~~~ kere ile bu hususta malfunat is- kontrolları 
~ı~rso:;-e~~ı;s~;;;ı~ane sokağının temiştir. Peynir haklnnda maltl- Dün yapılan belediye zabıta . • ~-'- ö er adının verll- t ........,tr.... ilA ~ı . 
bir kısmının B=.ı.ı.u m mat is enen ... &"t".,a v aye., erm- kontrolwıda Eminönü kazası 
mestni kabul etti. yt" ağı h kk d E 

uklan kurtanna. yurdu dokto- den; ze ıny a ın a ge Alemdar nahiyesi rnıntakası ~ 

.......... ' ............. ' ............. . 
Ne garip tesadüf! 

Sllahdarağa fabrikasında 3 numa
ralı kazan dairesi .iıkmal edildikten 
sonra 1940 senesinde 50 bin liralık bir 
tasarrul temin edilm.Lştlr. 

Bazılan belki «Lokum» kelimesi
ni bir İnsan ismi olara!c tuhaf bula
bilirler. Fakat benim pek hoı,uma 
gitti. 

Şu satırları yazmağa ba,ladığmı 
sırada, Cemal Nadir: 

ru2~ vazl!elerl hakkında bir teklif bölgesinden, kasaplık hayvan bilinde un francala bisküvit şe
ya.pıldı. Tek~:d;:~essese Amiri ve hakkında şark vil!yetıerinden, kerleme, ~ikolata ;e diğer ~da 
m~~~1!s~

0 

doktoru tara.tından veri- Ege bölgesinden ve Adanadan ce- maddelerinden elli kadar nümu
ıen dlrektffler dahilinde satğ~k ;:ı:_· vaplar gelmiştir. Diğer mıntaka- ne alınarak tahlil için kimyaha-rlnl yapar. Doktor, revirde e av e . 
lmkAn hasıl 0ımı1an hastalan idare lardan cevaplar beklenmektedır. neye gönderilmiştir. Bundan baş
A.mlrl vasıtaslle hiikümet hastanele- M hl"t k h 1 ka kahveci, lokantacı, mahallebiri sevkeder ve tedavilerJnln temı- a u a ve ve çay ar 

Çünkü lokum birçokları gibi be
Anado l uya meccanen nim çocukluk hatıralarıma kanşmı, 

gitmek İçin kaydedilenler bir şeydir. Onu yumuşak yumt~~alı 
- Sana «Dikkatler» sütunu için 

bir mevzu vereyim mi? - diye ses· 
lenmişti. 

- El-ihsanü bi't-tamam ! - de
dim. • Şifahen söyleyeceğine yaz, 
daha İyi ••. Pek memnun ol~ •• 

İkimiz de, masalarımızda., k8J'fı· 
ltklı başlad•. 

~::ı~ çalışır.• Teklif meclis tarafın- Mahlut kahve ve mahlt1t çay ci esnafından yirmi beşinin sıh-
dan kabul edllmiştır. .. ~ satış ve fiatleri ile fiat müraka- hi muayenesini yaptırmadığı gö-

İstanbul halkından ve ~hrhnizdekl dişlerimin arasında hic;setmck, tatrı 
mütekaid, eytam ve eramllden anı: tatlı ve çİğınemek ve ) utmak mide 
edenlerin Anadoluya meccanen git- zevklerinin en doyulmazı idi. Bir 
meleri için beyanname tevzilne de- zamanlar )okumu alelade bir mide 
rnm edilmektedir. Dün bu maksatla İştahasile deiil, aska b~aıziye:ı bir Hallç idaresinin Muna.kalat VekA- ld - ·· 1d ·· - ·· d h kl d 

letine geçeceğini yazmıştık. Beledi~ be bürosunun meşgul o ugunu ru ugun en a arın a ceza vllayette valinin riyaseti altında bir hisl · 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda, vaH e severdım. Coc~.a~a e.~ bt:ı 
muavinleri, kaza kaymakamları bu- gelen lokum da hangısıdır hı ır m.· 
!un.muştur. siniz? Bazan büyi.iklerle bir hah;e!i 

idare hesaplarına haciz koyduğundan yazmıştık. Büro memurlan şehri- zabıtları tanzim edilmiştir. 
Vekaletin satınalma işi kanunen mizdeki kuru kahveci ve çay sab- Kadıköy cihetinde yapılan kon-

Ben: « .•. Kitap okumak en İyi
si .•• » diye henüz yazmışhm ki. dos
tum müsveddesini önüme getirdi. 
Bak;ım. (Siz de okuyabilirsiniz: Bu 
günkü nüshamızın birinci sahif esin· 
de dercolunmuştur). Netice itibarile 
ayni mevzua dokunmuş ve ayni za
afımızı tenkid etmiş oluyoruz: Ki
taba hevessizlik ••• 

güçleşiyordu. Dahiliye Vekaleti haciZ .. . . 
kararının tekkedilmeslni Belediyeden cılarını gezerek numuneler al- tıolda bır kaç fınnda 210 adet 
istemiştir. Haıtç şirketinin Belediye dırtmıştır. Bu nümuneler tahlil ekmek, tartılan noksan görüldü
ver~eğl mebl3.ğ için konulmuş olan edilmek üzere belediye tahlilhane- ğiinden müsadere edilmiş fırın-

Bazı kimseler Anadoluya şimdilik ~azinoya fiJan ıtidildi~i .ı:ıı"".la., on
gitmiyecekleri halde beyanname al- lardan bazıları kahve, b"'::o:ıları çay, 
maktadır. Bu gibiler tc.c;blt edilerelr hatta kimi de nargile geti;-,ir. ve hu 
ellerine beyanname.. veril~~yecektir. arada bir köşede oturan çocuklar cia haczın fekki hakkındaki makam tek- _ .. . ' . . 

lifi tedk:ik edilmek üzere aid olduğu sine gönderildiği gibi buro bu hu- cılar hakkında cezalar kesılmıştır. Beyanname almak uzere ınuracaatta • d"l k 
encümene ha".aı~ edilmiştir. Şehir susta belediye ile temasa geçmiş- Beyoğlu cihetinde, dükkanları
~:,cıısı salı günu tekrar t.oplanacilik- tir. Mahlut kahve ve çayların na belediyenin tasdikli tarif esini 

bulunanların en fazlası Beyoğlu ka- garsona .• ~ret e 1 er_e. : 
1 zası dahilindedir. Mütekaldler için - Kuçuklere de ikı lokum ... em-

hazırlanan beyannameler, kınnızı ve ri verilir. 
diğerleri için beyazdır. Biraz sonra bir tabagm İçinde iki 

Can sıkıcı bir yolculukta bile, 73 
kişiden ancak bir tanesi okwnakta. 

- O kimdi? - diye sordum. 
- Bizim bayan. 
Demek, 73 kişinin İçinde bir te

kinin bile kitap okumaması kabil ..• 
Halbuki dünyanın her yerinde va
pur ve tren duraklan ve uğrakları 
en fazla kitap satılan yerdir. Hemen 
her yolcunun cebinde minimini bir 
cild vardtr ••. Cıkaru-, okur .•• Konu
şanlar bile, muhavere aralıklarında 
gözlerini yalnız bin bir kere seyre
dilmiş manzaralara değil, siyah sa· 
tırlara çevirirler. 

......................................... 
Ancak benim yukarıki girizgahla 

söylemek istediğim başkaydı: Oku
malarımızın nevi! Yani sade g__aze
te, sade mecmua ve hafif roman 
okumak insanı münevverlik seviye
sine yükseltmez. Kütüphane tasni
finde, böylelerine «hafif kuaab de
niyor. «Ağır kıraat», teknik ,eyl_er: 
Mimarın, filozofun, doktorun ilh 
okuyacakları ihtisas kitaplan. Tabii, 
bmılar. basit fanilerin barcı sayda· 
maz; kimseyt. tavsiye edilemez. An· 
cak «orta kwaat» diye, mutavassıt 
cins bir okuyuş vardır ki, acaba 
yüzde kaç münevverimiz böylesine 
heveslenmekte? 

Kll'aatm ortancası mesela, bir 

Beledive işleri 
Belediye reis muavini 

B. Lutfi Aksoyun 
be ya nah 

İstanbul Belediye reis muavinle
rinden B. Uttfl Aksoy dün Fatih ve 
Eyüp kazalarını teftiş etmiş: fırın
ları gezmiş, temizlik işlerile meşgul 
olmuştur. B. Lutfl Aksoy muhtelif 
Belediye lşlerı hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

cıFmnlardakl teftişlere devam edi
yoruz. Tettı11ıer esnasında hamur 
ekmeklere raslanıyor. Ofis, ayn ayn 
cins buğday tevzi ettiğinden bunlar
dan hasıl olan unların l.şlenmes!nde 
hamurkll.rlar il.yar bulamıyor. Hamur 
ekmek işini ya.kında halledeceğiz. 

Yaz ayları yaklaştığından temizlik 
ve sulama işleri için birer program 
hazırladık. Belediye, şehir sokaklarını 
halkın şikayetlerini asgari hadde in
direcek şekilde temlzlemeğe çalışa
caktır. 

Mezarlıkları kamllen ağaçlandıra
cağız. Topkapı mezarlığına dikilmek
te olan 1000 ağaçtan başka yeniden 
1000 ağaç daha dikeceğiz. Burada 
400 dönümlük araziye 20 bin lira ve
rerek satın aldık.• 

felsefe tarihidir, bir Bizans tarihidir, Beşiktaşta bir kol ve bir 
mobilyecilikte üsluplal'a dair bir ki-
taphr; faşizmi, nazizmi, •sosyalizmi bacak bulundu 
anlatan bir risaledir. Hulasa, İnsa- Beşiktaş parkı içinde dün kağıda 
nm maliunatım genişletici yazılar... sarılı olarak bir insan kol ve bacağı 
Gerçi, romana kıyasla bayii terleti- bulunmuş.tur. Tahkikata zabıta. ve 
ci ... Yokuş yukarı çıkmasım hatır· müddeiumumi muavinlerinden B. 
}atıyor ... Amma, yükselmek için de Tahsin el koymuş, kol ve bacak, adli 
eziyet çekmekten. terlemekten baş.· tıp müdürlüğüne gönderilmiştir. Bun-

• ıann, zıı.man zaman şehrin muhtelif 
ka çare var mıdll'? •.. Söylediğım gı- yerlerinde bulunan ve bir teşrih dersi 
bi: Bir münevvere layık olan ancak sonunda bir tarafa. atılm.ı.ş olan aza 
«orta kıraat» tll'... olduğu tahmin edilmektedir. Ma.ama-

~'i>lf. fih morgun vereceği rapor kati neıti-
Mademki «Merhabaaaa Ahmed», ceyi tayin edecektir. 

kontrolunda kolaylık olması için asmıyan yirmi kadar dükkancı 

bunların içine ne mıktarda ecne- da cezaya çarptırılmışlardır. 

19 mayıs 
parça lokum - Üzerlerine birer 
kürdan batırılmış olduğu h.lde -
l{elir. Bu kürdanların ucundan tu
tunca «hop!» lokumlar ağıza ..• He
le üstüne de birer bardak su İçtin 
mi? Sanki henüz bir miJyoner sof
rasından kalkmış gibi kendimizi 
memnun, gün ~örmüs. sefa sünnüt 
addederdik. 

Üniversitede askerlik 
imtihanı 

Yüksek askeri ehliyetname aiacak 
üniversite talebesinin askerlik dersi 
imtihan günleri tesbit edilmiştir. İk
tisad fakültesi erkek talebesinin as
kerlik dersi imtihanı nisanın 17 sin
de, tıp talebesinin imtihanı 18, 19, 
20 ve 21 nisanda, edebiyatın 24 ni
sanda, mühendis ve yüksek onnıuıın 
25 nisanda, yüksek ticaretin 26, 28, 
29 nisanda, fen şubesinin 30 nisan ve 
2 mayı~a yapılacaktır. 

Hukuk fakültesi kız talebesinin as
kerlik dersi imtihanı 15, 16, 17 ni
sanda. iktisadın 18 ni-;:mda. iktlsad 
ve tıbbın 19, 21, 24 nisanda, edebiya
tın 24, 25 nisanda, edcblyatuı 26. 28. 
29, 30 nisanda ve 2 mayısta, Güzel 
sanatlar akademisinin 3 mayısta, fen 
şubesinin 5 ve 12 mayısta yapılacak
tır. 

Eğlence yerleri tarifele
rinin tedkiki bitti 

Eğlence yerleri tarifelerinin kay
makamlar tarafından tedklk için ve
rllen mühlet ayın 10 ımcu perşemıbe 
günü bitmiştir. Belediye hududları 
dahilindeki on bir kazadan onunun 
tarifeleri Beledlyeye gönderilmiştir. 
Eğlence yerleri geçen sene üç sınıfa 
ayrılmıştı. Kazalardan gelen malü
matta nuntakalarındaki eğlence yer
lerinin kira bedelleri, mobilya mik
darı, mcvkll ve diğer hususlar yazıl
maktadır. 

Beledlye reitı muavinlerinden B. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Evvelki gece Taksimde gazinoya 
gelen Niyazi ve Vehb! isimlerinde 1kl 
arkadaş, gazinonun kapanma saatin
den sonra da oturup içki içmek iste
miş, fakat gazinocu buna mümanaat 
etmiş;tir. Bu yüzden aralarında çıkan 
münazaada Niyazi., gazinocu Hakkı 
ile garson Gülsümü dövmüş, gazino
cu Hakkı ile garson Bedri de Niyazi
yi gözünden demirle yaralamışlardır. 
Polis, hepsin! yakalıyarak dün Be
yoğlu cünnümeşhud müddeiumumili
ğine vermiştir. 

Jimnastik bayramının 
programı hazırlanıyor 

19 mayıs şenliklerlnln progmmı ve Böyle gazino gibi, bahçe gibi ver-
jimnastik bayramı yapılacak yeri tes- lerde büyükleı· tavla oynasın diye 
bit etmek üzere dün öğleden evvel d;;.-~ gözle beklerdik. Çünkü p::ır3on 
viHl.yette vali muavinlerinden B. Ah- tavlanın arkasmdan yine çiijller~ 
med Kınığın riyaseti altında ve lise- batmış lokum gelirirdi. Bunları b:i
ler beden terbiye muallimlerinin işti- yijkler yerine biz mideye bdirirdik. 
raklle bir toplantı yapılmıştır. Lakin hazan da akla gelrniyen ak

Bu seneki şenlikler yalnız Fener- silikler olurdu. Bijyüklerdf!n biri 
bahçe stadında yapılacaktır. Beledi-

1 
k , ·· k 

h d dl h · · d ki k 1 b garsona o umtarı gosterere : · h 1 ye u u arı arıcın f' aza ar u- . 
1 * Nlşantaşında M~rutıyet ma a - ltmduklan . ma.h:ı.llcrde şenlik yapa- - AJ şunları da hıze on Mın ye-

lesinde oturan on dört ~Iarında · iki" d · "d"? 
caktır. rme çay yao... cmez mı ı ı. 

Necati, Topağacı denilen yerde ağaca İşte 
0 

zaman dijnya]ar bize zindan 
çıkarak oyun yapmakta iken muva- olurdu. 
zenesini kaybederek yere düşmüş, kol Bir fabrikada kazan 
ve ayağı kırıldığından tedavi için Çocuklukts.ı bazen mevlüde gİder-
hastaneye kaldırılmıştır. patladı, bir işçi öldü dik ve ince külahlardaki şekerleri * Alemdar nahiyesi Belediyesi he- Karaağaç caddesinde Koç fabrika- alır alına:: ilk İşimiz kağıdın içinde-
kimliği mart ayı zarfında yüz yetmiş ki yegine lokumu yutmak olurdu. 
fakir hastayı tedavi ederek ilaçlan- !ının bılmair ak~lyeiks1ndfe, oksijen kayı1a- Sonra büyüyünce lokumun mana· 
nı veııni~, nisanın başından onuna 6ı yap a en abrika amelesin-
kadar da yetmiş beş fakir hasta den Rıza, mera.k sevkile karpit ka- sında bazı değ4ildikler gcrdük. Da
muayene altına alınmıştır. Bu has- zanını kanştırmağa başla:ml!JI bu sı- ha o zamanlar zayıfl~k filan gibi 
taıarın il3.ç paraları da Belediye ta- rnda birdenbire kazruı patlıyarak Rı- modalar yoktu. Henüz ir.sanlar 
rafından verilmiştir. f . bl ı::eklld .. 1 .• t.. 'l kendilerini giineşte yakıp esmerleş-

za ecı r " e 
0 muş ur. ·ahkl- tirmiyorlardı da ... Bunwı için ben 

J kata müddeiumumilik el koymtı'j, bir takon tombul, beyaz kadınlara: 
Ticaret Vekilinin dünkü hadisede başka bir kimsenin sun'u «Kö,e lokumu gibi taze ... » denildi-

tedkiklerİ taksiri olmadığı görüldüğünden. gö- ğini bilirim. 
Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili 

B. Mümtaz Ökmen, dün de tetkiklerine 
devam etmiş, mınta.ka ticaret müdür
lüğünde muhtelif işler üzerinde bazı 
zevatı kabul ederek kendilerinden iza
hat altnıştır. Bunlar arasında petrol 
ve benzin kumpanyaları müdürleri, 
manlfatura tacirleri, ticaret odas: 
umumi katibi de vardır. 

mülmeslne izin verilmiştir. Gecen giin evde bana bir lokum 
verdiler. Yedim .•. Nerede çocuklu
ğumdaki lezzet? Büyük Türk gecesi 

müsameresi Muhakkak ki lokum eski lokum
du... Likin bendek; aibz eski, ço

Geçen sene olduğu gibi bu sene de cl'lkluğumun ağzı değildi ... 
büyük Türk gecesi müsame~si ter- Hikmet Feridun Es 
tib edileceği haber alınmıştır. Nisanın ....................................... , 

Lütfi Ak:soyun riyaseti altındaki tari
fe komisyonu yakında toplanarak eğ
lence yerlerini üç sınıfa taksim ede
cektir. Belediye de üç sınıf için üç 
tipte matbu tarifeler hazırlıyacaktır. 
Matbu tarifeler kazalara gönderile
cek veya bedell mukabilinde eğlence 
yeri sahiplerine dağıtılacaktır. 

İnönü gezisinin elektrik 
tesisatı 

Ayrıca, ekstra ekstra un işliyen 
pastacı, börekçi, slın!Lçilerden mü
rtkkep bir heyet de Ticaret Vekilinl 
ziyaret etmiştir. Bunlar, mu~avassıt
lardan un almak ist.emedlklerlnl beyan 
etmişlerdir. 

Hukuklular balolu 

c<Merbabaaaa Mehmed» diye yana- 111111 ,11111111.,11111u1111uuuuu11111u1111111u11uu1111ıuuı11111• 
,ılan ahbaplar, içinden çıkılmaz ak Sinirlenmemek... Oku
mülahazalarla, bin dereden bin su marn ••• 
getirmelerle, bilip değil mutlak.a bil- mtlıili. ilacı: 
meden söylemelerie insanın cıdden Ki 

• • • 1 tap ... 
kafas~ .'':'U'!Y.0~ ar.~ .. •• . • Mektepteyken en iyi arkadaşın 

En ıyısı, ışını guc~~u mtızamla ı kitap olduğunu söylerlerdi. Şimdi 
gördükten, ~azet~lerını de okuyup hocalarıma İnanıyorum •• 

Taksimdeki İnönü gezisinin elek
trik tesisatını tanzim etmek üzere 
dün Belediye fen işleri müdürlüğün
de fen işleri, imar işleri müdürü ve 
elektrik idaresinden gelen bir mü
hendisin j.ştirakile bir toplantı yapıl
mıştır. 

Fiat mürakabe komisyonunun pa
zartesi gün\kü içtiınaında bu işin tet·· 
kiki de muhtemeldir. 

İzmirin Altay klübü 
kongresi 

İzmir (Akşam) - Altay klübünün 
senelik kongresi toplanmış, yenl idare 
heyetine Dr. Kemaı Tahsin, Servet, 
Yusuf TaIA.t, atlet M~ud ve Naci in
tihap edilmlşlerdir. 

on dokuzuncu cumartesi gecesi Tak
simde Belediye gazinosunda verilecek 
bu müsamere sabaha kadar devam 
edecektir. Bütün Türk Ulerlnin İs
tanbulda bulunan amatör gençleri 
tarafından büyük Türk gecesinde 
tarihi Türk kıyafetlerile koro halln
de şarkılar ve marşlar söylenecek-tir. 
Türk alenılnin muhtelif eski ve yeni 
musiki 3.J.etıerile t:ırihi musiki par
çaları çalınacaktır. 

Hukuk fakültesi son sınıf talebclert 
tarafından dün gece Tokatlıyan sa· 
!onlarında bir balo verilmiştir. Vall 
B. Lü.tfi Kırdar, rektör B. Cemil Bil
sel, dekan B. Ali Fuad, iktisarl ve hu
kuk fakülteleri profesörleri balod'\ 
bulunmuşlardır. B. Münir N ureddln 
tarafından Anadolu türküleri söylen
~. milli oyunlar ve eğlencelerle sa
baha kadar iyi bir gece geçirilmiştir. Büyük Türk gecesini tertib eden 

Sultanahmedde Sanc.t mektebi soka-
ğında Mehmedpa.şa. .yokuşunda mer- Muğlada zelzele 

radyosunu dınle~ıkte'! s!'nra, sakız 1 (Va - Nu) 
çiğnercesine aynı ,eylen tekrarla-

- Kanşık maddeler artık ih·· ı 
tiyaçlar arasına girdi galiba bay 

···u;:ııny 

... Halis giyeceğe .•• 

İnönü gezisi caddeleri kaplama. as
falt olacak, etrafa muvakkat ağaç
lar dikilecektir. BllA.hare inşaata ge • 
çlldiği sırada ağaçlar sökülecektir. 

Bay Amca.ya göre ••• 

Hilesiz içeceğe •• ; 

1 

.. . Katkısız yiyeceğe 
nulduğu gibi... 

flat ko-

kezi bulunan Türk kültür blrli~dir. Muğla ı ı (AA.) _ Dün sabah 
Şimdiden davetiyeler tevzi edilmek- saat 9,20 de burada oldukça şid-
tedir. Geçen sene o!duğu gllıi bu de- . . ı H 
fa.ki gece de çok parlak ve muvaffa. detlı hır yer sarsıntısı c muştur. a-
kıyetli olacaktır. sar yoktur. 

... Kanşık çayla kahveye de 
fiat konmuş ı.. 

B. A. - Halbuki onların me
telilc etmediği sanılırdı ı.. 



Gördüklerim, duydukla.rım RAD YO 

Bir afacan sünnet çocuğu (Bugünkü program f 
Öğle ve akşam 

13,30 Program 

Arada eaki ahbaplaJı:, akraba de- - Hani o Kel, o Burun.auz Haaan kisiz sünnet cemiyeti olmıyacağı !:fa ~:~e;ı. 
ıeceainde teklifaizlik olduğu için dü- gelecekti. Beni aptal gı"bi kandırdı· İçin l>alıçenin bir tarııfında da çi- 14,05 Türkçe Pi. 
füne erken gitmittik. nız. Dolma yutmam b~n .. · fingir sofraları. Akpmcılar. hususi 14,20 Bando 

Mevsim yaz: bahçeye çadırlar ku· Babası, annesi, ablaı.ı, eniıteai: sazende ve hanende beyler çakııtır· 15,00 Fllim (Pl.) 

20,15 Radyo gaze 
20,45 Şarkılar 
21,15 Komışma 
21,30 Orkestra 
22,30 Haberler 
22,50 Müzik CPL) 

rulmuş. Orıadalu tele karyola evin - Vallahi plecek; bir saate kal- mada. 18,03 Orkestra 
tekne kazınt.ıaı, aevgili oğluna mllh· maz. buradadır!.. diye oyalariar· Yuefin oilu aeçme marifetlerine 19,40 Türitüler 13 Nisan 
aus: uğında, solunda da fıkara sıb- iten, Yaaefin oilu boruyu üfleye girişip, içinde kanarya bulunan ka· 19,00 Konuıpna Paar sabahı 

iktisadi meseleler 

Bugünün icablarma uygun bir 
ekonomi sistemi kurmalıyız 

Balkan hadiselerine rağmen ihracat 
faaliyeti devam ediyor 

)'anlannki. • üfleye, yeni yeni marifetlerine giri- feııe tabancayı atıp kuou kaybedivc· 1:9~io ~~:ı~r. 9,00 Program 
Çocu;., ıoraraan•• a.ıaka. kavruL p"p donun paçaaından yumurtal:u rince çifteli aene tutturdu: 9•03 Haberler Kaç gündenbert Flyatıan Mürakabe mevzu haline ginn!4tlr. Çünkü Avru-

·- - ~ L ı b 1 • l9,f5 Ziraat Tat. 9,18 Müzik Bürosu, kan.şık kahve satanlar hak- pa ham madde buhranı geçirdllt tem. 
on on bir yqmda var amma altı. dütünir. ao unu sıvayıp urunl-ır· - lliki kapacı Zeynel aiamn 19,50 Fuıl Prog, 9,45 Ev tadını tında tahtikat JaPUULktadır. KahTe- dıprıdan ber nevi lşlenmemlş mal 
)'ediainde gibi, tımarık mı pmank. dan kapıverirken, çocuk parmaiın! Karadağ tabancasını patlatacak!... nln pek po1 oldulu bir dfttrde, Un• a1mala mecbardur. Bu yüzden, mer-
zümbülbebek mi zümbülbebekti. uzath: - Koca alamet ıakaya gelmez. Cemal S:ablr Jiibllesl tık kahve satmK bir cürüm olablllr- tezi ve ıımaıı Avrupadan Türldyeınln 

Operatör beyin geldiiini. her tc· - Şu karııki gözlüklü kocakarı- Geçtim birine rular, kaza maza çı- 15 Nisan salı Şehir tiyatrosunda dl. Netetlm BeledlJe menaa.tuıda da ham maddelerine :karşı olan futıyq-
)'İn hazır olduiunu haber verdiler. nın da burnwıdan çıkaraınl.. kari... diye boynuna aarılıtlan, yal- Hazım, Vaafi, Bedia, ljnldJe, Refik kanş&k yiyecek maddelılrl ıat•0Jar lar da artmaktadır. Bu arada tbndl-
Çok geçmeden bir karsqalıkhr Temiz pik kıyafetli, yabancı bir varışları dinliyen kim) Dediii de- Kemal, (k17metll aanıt.tAz: Nevaıt), hattında atır bütiimler babmmaö&- ye tadar bizden taleb edilmeyen, 
koptu. Çocuk operatöre yumruklan. hanım nıne; tazelerini önüne kat· dik... ütad Muhlla SababadtHn he,reti, is- dır. Fatat bu htlkümler DOllDll •- maddelerin bile ihraç edildiğine teaa-

maıı Dibnbtillil ve artadaflan. SU, manlann itt1.sad1 fart.1arm& &We tan- d1lf ediyoruz. İsveç, l'hıllndtyaya ke
tekmeleri aavurup bahçeye kac;mJt. mıt, seyirci gelmiı. Veled yorganı. Buruni, kibir kumkuması Yaacfin caz opereti, Çardq Fııntlo, Kerem ne zim edllmift1. Acaba budn io1n no- Pt'lr, satılması gibi ... Btitiin ba zaru-
Babuı. lalası. dacl-. utaklar, hala- yastığı didiki.iye, diJıkliye, tertM oğlu, beti benzi ahk. dili dolap do- Aalı. butta karışık lca.bve satmak da bir retler yibtnden, Avrqpa ne aramn:
Jl}tlar kan ter içinde arıyorlar, mey- tepiniyor. Gözünün içine bakanfar laşa, yahudice de kar11tırarak üç bu- 1l .. ••••••••••"'llıı. carim addedileblllr mi? Hukukçulara dakl Uearet 1Qlu, ihracat batJmmdan 
danda yok. ve operatör bey, (yarası açılacak, çuk atıyor: • göre, içinde nohud mlttannı bildir- vaziyetini mubafua etmetnedlr. Son 

o zamanlar ben de on betinde kan bopnacak) diy.e birbirlerine - Yuzel ay:tlannın altını ope- uııuARADA mele tartlle kanflk lcahve •tmak bir Balkan hidlselert blle, Avruparun bl-
kadanm. Pabrdıya karqbm. Neden piyorlar. yim vazgeç paıa bey... A.ebivel • IR cürüm değildir. Fakat nohudu kahve ze karşı. olan taleblerlni tahdid etme-
eonra düdük gibi bir ıeıı çınladı: Kahya kadın ıcne kqla göz ara-,baba korkarim ondan iki yozuml.. diye satmak, miif,terlyl aldatmak ne- mlştlr. ihracat maddeleri, Tuna bo-

- Buradayıml ıında gözlüklü hatunun yanını boy- M'üjde imdada yetitti: vlnden bir harH'et oldutu lçlıı pek yundan muhtelif memleketlere sevk-
Minare yüksekliiindeki pervaneli ladı. Kadıncağızı razı etti amma fe- Hasan efendi bütün kumpanya- ş ı R L EV talJll olarak bir ciiriiın addedlleblllr. edilmektedir. Meseli eneltf gibıkü 

l"abt bu cürme meydan Termemelt ibracat bir milyon 20 bin liraydı. Bu-
tulumbanın en tepesinde ... Babam. na halde öfkelenen tazeler dura- aile, orta oyunu takımlariyle ıel· için de, bugibıibı zaruret.ıertne g&e nun yalnız yarım ~Uyon lirası Al· 
annesi. ablası, teyzesi timdi ayafı madılar. Bizlere de aıra gelirae diye imi§. in blıl bhft tlpl talblt etmek llzmıdır. manyaya sat.lan tutiinlere aittir. 
kayıp düteeek, paramparça olacak 8lYlflln •ıYlfllna. Çocukta gene çırpınma: 06ı1ll8Jol'. ki, dıp.ndan tlft miktar- Haftanın 111!9-~t maddeleri arasın-
diye helak oluyorlar: - Orta oyunu iatemcm, pno Bqtan bata renkli hlriba da tahTe alamIJOruz. Al8ü bUe bu- da tintt de buyük bir me!ld lflaJ et-

- Aman yavnıcuium ini.. Hokkabaz fasıla vermif, inc.,saz oyunu oynanacakl.. M I Kı na brfılık sert>ee d6vls verlyorus. mektedlr. Bundan başka Isviçıe, Ma-
- Midilli isterimi.. a enge IİntıDıtti. ocuro üstüste yı· asan yanına ae(rirtip: (Bir fasal 1J 

1 
Bu teralt altında tabll lktlaat taldele- dır. Son hafta içinde hvlc;reJe, Tuna h . . ç L 1 H a.. ur ş cadstandan dert talepleri artmakta-

- Vallahi abnz. aen ini iılı oyuncaklannı yokhmada. O u- geçelim, aonra şanoluaunu da yapa· rl nohuUa lcanf1k lcahve ahlmasmıı. üzerinden na.kllyat baflamıfbr. Evvel-
Şimdiyt: kadar almadaklara, bq manki pahaL oyuncaklar araaında rız) Jarla kandırdıktan sonra Yeni u herkes bayraınlılda ae')'Tedİ)'or. aebeb.lyet vermstedir. Madem k1 a.- ce, İtalyaya Yugoslavyadan ihracat 

altı lirayı aakındıklanndan değil; nadideler mi ararsın) dünya ortaya kondu. Zuma ile çif· tıııJor, bu nziyet tarşımıda nohutlu yapılırdı. Şimdi Ita1yaya gönderilen 
h L L d b' L--- M '-'- t p· k"' L • • • K" Aynca ~e terkibini resmen tanımak bu mallar, Isviçre yolu ile sevkedUmek-ayvanın naşan çıroıp a ır a.azaYa eeela ma.üneaini kurunca •ıtn· cnara ışc ar navaaıns IJl'l§tı. u- rln bud 
aebebiyet vermeaini dilfilndültlerir.· dalyenin üzerinde ba'!llklarını ha· çülc Asım: (El' an ••i olan Asım Ba- lc.:'EZAR RQMEnll suret.le tahve ye e no ' arpa aa- tedlr. Hafta içinde yalnız Yugoslavya 

b ~ ı\..19 tıflannı meşru olaral: bbul etmek· Ue ifler durmuştur. Yunanlstanla ara-
den. vaya kaldıran cabmaz; gözlerini •) meydanı boylayıp: un unutulmaz eseri: ~n bqlta çare yoktur. DUZdald. ticari milnuebetler deniz 

. ~damcaiız oracıkta klhyaff'!ı• açıp kapayarak viyolonsel çalan - Bu geceki oyur.umuz velini-' Baıp Kc>nomlal içinde fllln maddıe- yolmıa tnhlaar etmektedir. Maanıaflh 
dmın avucuna parayı aaydı: palyaço; çubuiuna aigara koyqo met zade111, küçük berimin intihabı- HAYDUT ıeıı ııJn 7Vfne tllAn lll8ıCkle',J1 :rant ona bir ihracat taze balıktan lbarett!r. 

- Çabuk faytonu hazırlat. Oa- yalanca ajzmdan, burnundan du- na baihl .• deyince küçük bey öttü: 9 benurlnl 1Ume etmek, bir aanııe\ln İthallta gelince, Balkan harbl do-
küdar Atpazanna ko~; bir mid•11i man tüttüren ihtiyar; 1m AY•iı üa- - (Sakallı selin) i o~I.. ıtadMhllr. Biz de bu~ kabul layıslle her tarafta demlryollım askeri 
alıp arabaya koy •. getırl... tünde fırıl fırıl dönen danaöz... Kavuklu, ardından zenneler ve Son =t~~!k~.üa ederek, bugilniln prtıanna gore bir nakliyatla meşgul olduıu için, Ro-

Çocuk gene yenndc mıhlı: Karyolada bunlann çeşidi bulun- arab bacı çıktılar. Zennelerin anası •- gıda polltilt88l tanzim etmelJyiz, geçen manya, Bulgarfstanda birçok lthaldt 
. - Tayatoracı Kel Huanı i!.te· duğu gibi külüstürlcri de var. Büyük Asım Pişekara: yazılarmıı7.da da ifadeye çaliftılhmız eşyası istasyonlarda beklemettedir. 

nml "-1 E b d ı gibi, normal zamanlarda delWs. bu- Dem1ı' ve madeni eva blrllllne al' 300 
••• • • • ı..n acan, yüp iti ir avu u göıtc· - Biladcr sen bu mahallenin es· - Baıün: KADOCOY - ıünün fcaplanna uygun olarü, blr ton civi de bekllyen mallar arıwncla-

- Pelu ıımdı haber yollıyalnn, rerek: .k' • . T d.., b')d""' '-.!.....--) ta.sanuf ve ekonom1 idaıal kurmaı.... dır. 
çağırtalım!. . . . - .uıısm. anı qpn, ı ısın ıumM: er· OPERA &• 

- Amma Kambur Mehmecl de, b -lJ.:~~ duhmed~lek.~nıııd.enayı dUdl- de duvak düıkünü, ırz ehli bir taze mednıruz, ıtahve Yok• dlJe tlzill- Basra. yolundan yalnız çay ve bam 
L ,__ L 1 d be L_ ._ Lt e .,.uun ıyesıır ıye 80rmıaz var ma) diye faala cirittiii arada mele, Te Jahm b.nlllt tahw •taa- deri beklenmektedir. Son '""-'erde, 
ro111ı. .... u aız ar a raoer o .. catL .. 'I lan tK!p etmele lüzum 1'*tur •...u 

_ Elbette, bütün kumpanyaıiı., nu . """' karyoladan bir daha avaz: Siaernnnd• · Baara JO}u ile it JaP&I1 tacirler Irak 
selir... ..~ıe1~e 1cevadp Y~_Ic, fakat ogu- _ {Sakallı gelin) den vazıeç· Menimin • l:Hiyük lW1 bazı reeml teoektüller, normal demlrJ'ollanndan 11tl:vet etmett.edir-

nuıuo roa roan ar a çoa · O ~ ........ CE • .x-LO zamanlarda llbl. ltandud nlHmna- Jer. Bunlar maDann Jüzumsuz yere Berbad tarafı. Kel Hasan o gü:ı ,,.- On b'lm · . tim. ( fürükçü) oyunu olaual ı una ;fll4H. 
L· b·ı· d Cwn l - u ı em amma sandal,elı (B .. .. I) ) _L l L H i N o melert yapmaktadırlar. Meeell~ Son ~ betıeılldllinl qlftyor-
ILUD ı ır nere e) a ve pazar o - b b' . d'L qustune er t-.rar amrroen: çorap için tanstm. edilen atandani nl· lar. 

d .. . . Ba"la ._ _ • d M ,_ cam azı ız ıetir ıro.. H h (H ) ma ıgı 1Çın g ruatı n a mı, aır - ayır ayar, amam oyunu ıwnnam• ııtbl.- J'abrjbi6rtertn id- Biiae1la Anü 
riköyün'de mi, Hünkar auyunda mı) . - Keman çalan palyaçoyu da daha iyi... dJuma göre, bu nlamnameJ1 tltblt ----m-••ımN-•••w---"·-

Unutmıy"lım. çocuk hail tu• hız.·· . MalGm a, bunda zennelerin anası • etmek 19hı, dilnyanm her tarafından 
lumbanın tepesinde: •taitdakiler de ::- cBonın;arte> der. 8 lıra~a ·~- PiıeUrla ortaklap hamamı kira- R ti y A s 1 aemes olarak lpllt: ıet.ırmele lhtb'ae 
hafakandL dıgmıız aktrıe kızı pek begendı. lar. Taklidlerden Razzak.i Zade, vardır. Halbuki buna SmUıı olmadı- Şlfll Balkevlnden: 

Biri pzeteye bakınaiı akd ettL Bakaanız al balama (yani frak), putumacı. im& s&'e, bu nlamname,t tatbllt et- 12 Nlan cumartesi günil saat 21 de 

KONFERANS 

Haaanın o gün La"bade•de oyutn1 Civa oilan 'bir tirin tek. duranu· kalaycı, bozacı, baklavacı, Tuzauz TYROME POWER . IDlk tc* ~ar. Baala 1tln bir Jlalknlmlsde ~ llalknl rel \ 
varmıt- Hareme mahsus fayton ~a yor. Gene oyuncakları karıştırırbn, Bekir ilh ... Birer birer ıelip hama- MYRNA LOY pap abraue..e, eline tpHk B. Ekrem Tur tarafından dünya ,.ah-
alelicele h·-rlablıp, 81111• te '--y iki bacalı vapuru kapıp: (Havuzda ma girerler. İçeride arbede kopar. _.__ ... ı __ b --L geçirse buna göre çorap yap- \-ali haktmda milhinı bir konferans 

- oe • 1 . ) d' k . d fı Z ) 1 b '- '---- 1 d tarafmuau 7arawau u ,_.,.... mala mecburdur. Bam madde im- "'1lecelc ft g69terlt pbemlz taratın-
oturtulup l..ibade 1olunu tuttular. lf eteceğım ıyere yenn en r- enne er e acı nepaine ~r ar a- bilyük ımnaf(akVctle dnam JrAn111htl•n Te mrlutıarını ı&&ıibı- dan da (Yanbf Yol) piyesi ıemetl 

Mahdum tulumbadan indi. Kim.e ladı. Aman zaman, lif dinlemiyor. yajı; en önde Tuzam Bekir, hamam ecfjyor. de tvtmı:varü bir n•11111Dıme Be, ~tir. l>avet.17elerln HallcHI bu-
yanın• varamıyor. dört sözle midilli Kucakta havuzun yanına ııöUlr.i· silecekleriyle palaapandıru fırlar· • f~Jerl mllttll meftlde b11"1k- rosuııdan ııınmg rica olunur. 
ltelr.leniyor. Saatler ıeçtiktcn aonR lür aötüriilmez acı acı bajutılar lar dıpn. mala 1lıum JOttv. Budn 1çtn JBl'l-
hayvan faytonun içinde çıkaseld~ koptu. Dereler ıibi kan bOf&DDUI, Bu emada bacabaz sme tuttur· ~TiP~rtai.a ~ laeak it. flbrllWAlrlere uca. blı.tt to-- * Kadıköy Halkninden: 12/4/Hl 

cumartesi aat 21 de bay Reftt Oor· 
bon tarafından Evbniz aalonunda 
<Mllll blrlıt> mevzulu bir konfer&.M 
verlJeeettlr. Herkes ıeleblllr. 

Kel Huandan da haber: baydım,. Batma iitüfen operatör l'DA9ln mır ~- ..,..._ ~ raplar yaptınnalctan ibare& ohmhdır. 
- Ba,üatüne; oyunu kısa kewr, be,., 'batb. doktorlar bitik halde ya- - Çalsıcılann arasındaki ıazel tarafuıdan 

ıelirizl .. demif. taiına ıctirdiler. Kolonyalula oi- aöyliyen pk bey bpkı Razzaki Za- H O R R 1 YET 
Afacan yumup)'lnca, ala ala hey- dular; poıyonkordiyaller içirdilcr. deye benziyor. O da plip dayak 

lerle sünnet m~~~ aradan çıbr- Biraz kendine selin~e ıiındi de: yelin, havluya aanhp kaçan! APARTJMANJ 
lıp yatafwıa getirtildi. - Karbun açl.. Dediği ıı.k bey buauat auın ıazel-

Hokkabaz Ortaköylü YaseEin oğ- Önüne çorba. piliç, mahallebi ıe- hanı, bilmem hangi kalemin mü· Yerler bitmektedir. Acele 
lunu hamlar rmmnız bilmem) .. Kuk· tiriliyor: inad da inad: meyyizlerindcn, buma K.af dağın· ~--· T eJefon: 60821 •••il"' ... 
la gibi. pavurya yürüyütlü. gıııy,.t - Yemem bunları. lıkembe çor• da, hannnlara ıöz ıüzmck, bıyık 
azametli ve güvendelerden. baaı isterim: paahrma isterim: ature burmakla meıpl fillnca bey. 

Malaud hokka oyununda yar- isterimi. Hanımlarda da fıalb: 
dağı Boyacı oilu yuvarlağı yuta~ Büsbütün zayıf düıtüiü için titiz- - Şanlı töbretli pnç )'UIDUrca• 
öiüre öğüre, morara morara boiu.• liği bir kat daha qbn. Haydi pne iın multarası mı a10J?.. Buna re-
m• numaruıfn yaparken karyola- kilıya efcıidiye müracaat: zaletin son ıQnuı derler ... 
dan emir: - Kadıköyüne kot; ifkembeci- Bereket venin Kel Hasan tetik 

- Uatuı yutsun, o boiulsun !.. den çorba. Karaman·bdan putuma. davranıp, lıokkabuları da ~p 
Uataaı yanqnuyor: . mahallebiciden .. ure al. yctiftirl.. hep birlikte (Atetbu) oyununu 
- Oyun bozulm; berum zena.ıt tutturdular da araya c~a ka-

bqka, komiklik zenaati batka be Hava kUUllUI. lübler y&Dmlft flfb. 
)'ozum 1 diyeduaun beriki feryadcla: düiGn en ciftiTU balinl abmttı. iç· 

- Ne duruyonuıı, hadi yutsan a 
ulanl.. 

Kahya kadın usulcacık kulaiına --Bugün SAKAR y A sinemasında --. 

1 MiLLTftAL~DARI 
JOAN KRAWFORD 

ve 

CLARK GABLE 
)'i 

Mahkumlar 
Gemisi 

varınca, kukla yuvarlaiı aizma at.u Bilyilk tnıutemıhı terenı ıarth1 Alt uaı 
gibi yapb: hafif tertip boialdu. Ye m harlbll nde ıördU..üz mil) 

Rabi faalma .. •elmit. yaiıudi Za6,er r ... e ~ı· Bir aan'at hlrik .. temqa etmİf 
kızlan zilleri tıkırdata ..ımdata et- 1~ .:;au Uı olacabnuz ... 
rafta çarh çevirirlerken ortadaki ~- A YRICAı 

dırd•n bir kumanda daha: Sene•eı•'I• Sen•on/ Söhretüütüph..mdU7duiumuı. 
- Hokkabazlarla beraber elele • ı • 4 f ~ kendi.ini tannecliiiaiz methm 

laora tep.inler. Ulam. dadım , ay- A N N .1 S .1 e ı. • _ .. ()peramn filmi: 

yaz daaralanna kablaar... .&DOLI' w&ı.aaoo• ~ :S~ ~·= JRAVI JA JA 
Y qlı batlı lıla ai• ile dadı kalfa TamM!eD -*il mlllrt ı ı a m.. lllı8 Balln • ..... Jlldlllan 

Ye ermeni ayvaz da kasap bavuiy)e ~--••••••••••••••••••••••• .. ' ...... zıplamaia baıladılar. · ' 

Davetliler kafile kafile buyurm111o 
karyolalann yam bkhm bkhm dol
ınaıtu. Cemiyet aahibi yübek Lir zat 
olduğundan milafirler hep vükela 
Ye vüzera t&kmu; Umnıefendiler, 
kerimeleri, ıelialeri... ICarp tarafta 
da civarblardan kadınlı. erkekli M• 

)'İrciler ..• 
C.iğerpareciiin daman ıene &.-

Son g&nJerdir. 

EÖLENMBK KABK.&BAL.&KLA G'ÜLMEK ISTIYENLER 

i~ PALAV:CILAR AT YAR llLARIN DA 
BilJlk ........ lllmlnl &inLI'fhler. Aynca: Jkn•H komedi 'f9 Peb finJa ............ 

tünde: ~-----------· Buaüa aat 1 de tenzilitlı matine. 

SUMER 
TAKsiM KIVIRCIK PA A GIJrülmemif 

muvaff akıyetlerla 
devam ediyor 

8 •-------•-'11••••• ... 1 11..,....ıa malim ______________ _, 

Haftanın ticari 
hareketleri 

:e.ıtan hldlaelerı, dış ticaret üse-

rtııde, btıyQt btr Msır ıcra ~lftlr. "r .!:r~ı:1:!!~":2:!1 ~~1:~ 
YabıJI Ucaret JOllatmuı ~ Io.-ıunda btQijk pJr Abdülhak Hlmit 
deillm'ıttr. Baltan haıt>lnln, 1hrac&t için ıentp eclUen pcede: ı - Bcvet 
tlearttl berinde tıeatrs1z otchllmıu 111 Güresin tarafından talrln haptı hak
suretıe izah etmek mthndndtlr· sv- tında konferans. 2 - Elerlerlnden 

. buı parçalar otmıacak Ye teınsll fdi-
velce de yazdılJmıı 111>1, harpten 80l1· Jeoettır. DafftlJ'eler idare memurlu-
ra ham madde atmat daha mla7 bir tandan abnacalttar. . 

BugUn L A L E sinemasında 
Fnma ............ ~ IOll film. 

Harbin YJktıiı ... Şüphenin çddırttıjı... lztırabın öldiiıdüiü 
bir hayabn hakiki romanı. 

Çallnan Saadet 
CHARLf.S VANEL • JULF.S BERRY. TANIA 

FEDOR ,.. SlJZY PRiM 
ıibi 4 büyük Fransız yıldızmın )'Uattıiı pbeser. Atktan kudret ... 
E.rardan heyecan ... toplayan Mnenin en ııınkemmcl Fruwa lilnü. 

ILA VETEN: En aon ıelen dünya haberleri. Tiırkçe Britit 
PARAMUJIT JURNAL 
Baaün uat 1 de temilltb matine. 

SARA V sineması 
BUGÜN YILDIZLAR YILDIZI 

GRETA GARBO'yu 
Reji8ör: ERNEST WBh'ScH'in pheaeri ve MELWYN DOlJGLAs 

ile beraber yarattıia 

&ULMEYEN KABIN 
Menimin .. parlak Türkçe Sözla filminde takdim edi7or. Suareler 

için )'erlerinizi enelcl• aldınnız. 

~---1111111- Buııün .. at 1 de tenzdlth matiM. ------• 

Anabk tenfinln bir Abidesi: 

A ._... • b P.&11L .sana 1.zm .,1ra 1. eöaaıGER 
.. Bugün BefiJdat S U A D P A R K 11pem,.,. 11 



SÖZÜN GELiŞi 
insanların tarifi 

ün matbaaya girerken beni birinin aradı~'Ull söylediler. 
Zi~ arctçi ismini \•cnnemiş; fakat kapıcının tarifine göre 

gelen, uzun boylu, esmer, şişmanca, bı),klı bir adammış. Düşün
diim, bulamadun. ~kşanıa doğru beni arayan zat tekrar geldi. 
Pek sevdiğim arkadaşlanmdan biri. Harici görüni'sü yukandakt 
tarife tıpatıp uygun olduğu halde onun gcldij;rini nasıl kestire
mediğimc hayret ettim. Dikkatle baktım: Arkadaşımın uzun 
boylu, esmer ve şi manca olduğunu ilk <lcfa farl<t"Uiyordum. 

Galiba biz uz ktan tanıdığımız, sadece göz Aşinalığımız olan 
kimseleri tarifle hatırlayabiliriz. :Fakat yabancılar, yakın dorl
lıtnmm bize harici görünüşlerile tarif etmeğc kalktılar mı vaziyet 
içinden cıkılmaz bir hal alır. Çünkü dostıanmızın görüniişleri 
bizim için artık ehemmiyetini kaybetnıi tir. Biz pnlann birr.at 
kendilerini tanıyoruz. 

Bu tarif bahsi bana Auguste BrW'in garip huylu hizmetçi
sini hatırlattı. Muharrir onu şöyle anlatır: 

(cllizmetçimiz Pepa ziyaretçilerin isimlerini katiye.n aklında 
tutamazdı. Eve geldiğim zaman ona: cı - Bugün kim.~e g-eldi mi?» 
diye sorardım. Evveıa katiyetıe: ıı- Hayır!» der, aradan bir kaç 
dakika geçince: 

- Biraz e\'Vel gelen adamın ne.şesiz bir hali vardı, diye söyle-
tıirdi. 

- Öyleyse buraya biri geldi demek? 
- Evet, pek neşesiz biri. 
- Kimmiş bu gelen? İsmi neymiş? 
- İsmi! ..• Bir tiirlü akbma gelmiyor amma garip bir isimdi-
- Nasıl bir adamdı? Uzun boylu mu, kısa mı, şişman mı, 

z:ıyıf mı, ihtiyar mı, genç mi? 
- ~h ... Şöyle böyle ... Yalnız ayakkabısının bir düğmesi nok

sandı \'C kravatında mavi taşlı bir iğne takılı idi. 
· b" · Pepa Nihayet: a - Tarif et bana şu adamı!» deyınce ıum 

derhal meçhul ziyaretçinin taklidini yapmaya bqlar ve o kadar 
benzerdi ki hemen ekseriya kimin geldiğini gayet doğru olarak 

kestirirdim.» 
Görmez sanılırken insanı derinden süsmesini bilen bu Pepa 

§iiphesiz bulunmaz birşeydir. Şevket Rado 

WMi. ~~t~~ ~~~mı 
Pariste delilerin eserlerinden 

mürekkep bir sergi açıldı 
Pariste son günlerde delilerin 

eserlerinden mürekkep bir sergi 
açılmıştır. Sergide Sainte Anne, 
Wille Evarrd ve Vill~Juif timarha-
nelerindeki hastaların yaptıkları 
eserler teşhir ediliyor. Bunların ara
sında kağıdı firkete ile delmek ıu
r~tile yapılan tablolar, demirden 
yapılmış limbalar, birçok yağlı bo-
ya tabloları bulunmaktadır. 

Sergiyi gezenler bu tablolardan 
bir kısmlnın güzelliğine hayran ol
mu,lardır. Sergiyi her gün bin
lerce kişi ziyaret ediyor. 

Sergi doktorları da çok alakadar 
etmiştir. Bunlar ruhi tababet bakı· 
mından bu eserleri diklcatle tcdkik 
ediyorlar. Bir Fransız gazetesi deli
lerin tablolarından bazılarının bir 
çok akıllıların tablolarından mü
kemmd olduğunu ya:ııyor. 

~orls Şövalye Lyon'da 
Moris Şövalye ıon günler zarfın

da Lyon"a vasıl olmuı ve burada 
bir tiyatıoda şarkı söyleme.ğe baş-
ı t Lyondan sonra Panse, ora· 
amış ır. A . .. 

dan da Fasa gidecekt!r. rtıst mu· 

1 · • h vatdım işleri için ıamere erını ep J 

nrmektedir. Bu sebeple halk hun-
i b .. "'k ;;.bet göstermekte ve ara uyu ra., 

maktadır. 

Moris Şövalye sahne hayabna 
atlldıiı zaman iptida Lyonda çalıı
mııtır. O zaman aahnede (Şarkıcı 
bok9Ör) isminde bir numara yapı
yordu. Aradan otuz küsur sene geç-
tikten ıonra timdi illr. defa olarak 
tekrar Lyonda sahneye çıkmakta

dır. Şövalyeye kartı olan muhabbet art-
~----------~~ 

40 ton ağırllğı dişlerile yerinden 
oynatan bir atlet 

J • • Ba·ıe c:ehrı"nde çıka.n çekerek hareket ettirmiıtir. 
svıçremn y b Kamyonlıınr: hepsi dolu idi ve 

National Zeitung yeni tarzda ır d B 1 
ağırlığı 40 ton tutuyor u. un arın 

dünya rekorundan bahsediyor: son arabasının arkası:ıa deriden bir 
Jacque Laemmle adında bir atlet h ika e irilmi!! Jacque bu halkayı 

ıehrin meydanlarından birind~. her ~ l .1g ç k :k. bütün kamyonları 
kesin önoode 8 kamyondan mure.k- dış .ene.~~ er tre sürüklemiştir. 
kep Lir otomobil kafilesini, dişlerıle gen gerı me 

ANSiKLOPEDiSi 1 IGüNüN 
Marcel Prevost (=Marsel Prevo) 
Marcel Prcvost'nW1 •;efat ettiği Les lettres a FranC:O!se da ahlaki ve 

haber verlUyor. pedagojik bir seridir. Metlerini 
· Romancı zamanımızın 

1862 tarihinde Paristc do~~ bu hıtı.k:ın~ eserlerinde akscttirmlş-
meşhur Fransız romahcısı, mühen- vtlre aR ıannın ba§lıcaıan şunlar-
dlsllk tabsll ctml§, bir aralık bu mes- · oman 
lekte de çalışmışsa da sonradan ken- dır: rl'EmUng Accordeur 
dJni edebiyata vem1l§Ur. Prlncesse Gordle~ Mon cher 

İl Aveugle Angcs ' ait k eseri 1887 de neşrettiği Scorpion T nımy 'Les Dons Juııns, Sa. m resse 
ısımıı romandır. Dığer mühim eser- et° mols la Retrnite, ardıınce,l'Hommr 
Jcri şunlardır: cBlr kadmın ~ son vlerge.' 
b.aharı.. «Yarım bakireler •... ~hre- 1909 da Fransız Altademlsfne .. sc-
tını bunlarla temJn etmiştir. çl1dl. EsC'rlerlnden bir ı;oklan tu~!= 

Eserlerinde kadın ruhunu çok lyl çeye çevrilmiştir. Romıınlanndan ' 
teıırlh eder. Bu husus Kadın Mek- zılan tiyatro haline getirllmlş ve oy
tuplannda bllhassa bcllımiştlr. nanmışbr. = 

Avam kamarasının 
paskalya tatili 

Londra 1 1 (A.A.) - Avam k~
marası paskalya münasebctile faalı· 
yetini tatil etmiştir. _ 

İngiliz gazeteleri bu 
nutuktaki sükuneti ve 

realizmi nakdir ediyor 

Londra 11 (A.A.) - (A.F.1.): 
B. Churchill'in S~nik'in dü§tüğü
nün ilanı günü söyledıği nutuk. Jn
gjliz gazeteleri tarafından, ayni za· 
ma1!da hem kara bedbinlikten hem 
de hayallerden uzak çok mükemmel 
bir realizm ve ıekinet nıodeli olarak 
telakki edilmektedir. Gazeteler, bu 
nutukta, İngiliz milJetinin hissiyatı?~" 
tezahürünü görmektedir, o 1ngılız 

·ııeti ki, ChurchiJl'in bilditecek 
mı I .. 
yalnız cKan, imtihan ~r ve.wg_oz Y•\7• 
lan> bulunduğunu soyledıgı geçen 
haıirandan farklı olarak, bu ciddi 
saatte muvaflakiyetsizliklerin kar~ı-
ında bunları tevzin edecek büyük ' 
baıarılar kaydedecek vazi~ettedi~. 
Times gıızetc,,i, ba~makalesınde dı-

OMalte 

IJ 

yor ki: 
cB. Churchill hakıkaten milletin 

ıeçtiği bir ıeftir. Milletin kendisine 
tamamile müzahir olan kııılmaz az
minden ilham aldığından dolayıdır 
ki Avam kamarasında, gizlemeğe 
t~ebbüs etmediği tehlikeler arasın· 
da. tam bir soğukkanlı itimadla 
konuşa bilmiştir.> 

Tımes gazetesi, Romanya ve Bul
garistaın hükumetlerinin ve Balkan 
sulhunu koruyacak yegane "'asıta 
olan bir cephe yapmnk fırsatını ka
çıran Yugoslavyada Prens Paul hü
kumetinin korkaklığını takbih ettik
ten sonra, B. Churchill'in, Balkan· 
!ardaki ağır darbenin ve I..ibyadaki 
tehdidin karşısında iki büyük mu
zafferiyat koymuş olduğunu hatU'
lalmı~ttr: 

1 - Musavva'aıın düşmesi ve dük 
d' Aoste ordusunun mukadder.atı 
taayyün etmiş bir mülteciJer gnyıu 
vaziyetine getirilmesi iizcrine, şarki 
Ahikadaki ltalyan kudreti mutlak 
surette yok edilmi~tir. Bunun yakın 
neticeleri, Nil ordusunun çolc mü
kemmel antrenman görmüş muaz
zam kıtalarla takviye olunacağı ve 
Kml denizin Amerikan ia~esi dalga
lanna aç1lacağıdır. 

2 - Ayni zamanda Mataban bur· 
nu deniz muharebesi, Akdenizdeki 
ltalyan kudretini kırmış ve Balkan· 
!ardaki İngiliz ordularının bütün le
vazım ve iaşesini Mısırdaı., temin 
etmek işini kolaylaştırmıştır. 

Afrikadaki başarıların azametini, 
ancak müttefikimiz Fransanın mağ
lübiyetinin bizi harbin bütün saha
larında adetçe dun vaziyette bırak
tıiı ümidsiz zamanın .ihtiına1leri ile 
bugünkü vaziyetimizi birbiri ile lu
yas edersek. takdir edebiliriz. 

Timcs gazetesi, bilahare Peıain"in 
F~nsız • lngiliz münasebetleri hak
kındaki beyanatını müsait surette 
kar~ılamakta, fakat ı.yni zamanda 
stratejik kararı almak için Hitler'in 
kullanabileceği manivelaların kuv
vetini istihkar etmediğinden dolayı 
B. Churchilli tebrik eylemekte ve 
sözlerine şöyle devam etmektedir: 

cBu manivclalarwı en büyük ab
loka meselesi, harbin netice.inin 
bağlı bulunduğu en büyük unsurla, 
Amerikan yardımı ile alakadardır. 
B. Churchill'in İngiliz hava kuvvet· 
!eri hakkındaki be)anatı, çok büyük 
cesnret verici mahiyettedir. lngiliz 
hava kuvvetlen yalnız artmakla kal
mamakta, fakat bomba bakımından 
tecavüri eslihası çok azametli bir hal 
almı!'I ve tedafüi kaynakları yeı:ni 
meçhul icadlarla tekemmül ettirilmi~ 
bulunmaktadır. 

Donanma Atlantik muharebesini 
kazanırken, İngiliz hava kuvvetleri, 
sonunda karşısına konıılmaz bir ma
hiyet alacak olan tahrip fıletini 
yaratmaktadır.> 

-- ---~ 

Şimal kutbu 
Bir Sovyet heyeti kutup 

havalisinde tedkikler 
yaptı 

Moıkova 11 (A.A.) - Balonla 
şimal kutbuna giden Sovyet heyeti 
mezkur mıntakadan KaınC§ata ada
sına dönmüştür. Heyet kutub hava
lisindeki cereyanlar ve derinlikler 
hakkında kıymetli malumct elde et
miştir. Sovyet balonu kutupta nis
beten güç ve nadire'l ''arilabilen bir 
noktaya kadar gitmiş ve Vrangel 
adası civarında uçtuktan sonra buz-

Akdenizdcki muhtelif ii Ir.ri gösterir harita 

Harbin Balkanlara aira;;et ettiğiıakınlar icrasiyle iz'aç edebilmektir. •nın Yugoslav limanlarını bombar
bu ~ıralarda Akdeniz yeniden bü- Filhakika Sicilya ile Trablus ara-ı dımana te.5ebbüs etm•!li de iht"mal 
yük bir ehemmiyet kcsbctmi~tir. Bir sındaki mesafenin kısalığı süratli dahilindedir. Hulasa Ralkanlnrdaki 
taraftan Şimali Afrikaya Alman lvapurlann bu yolu bir gece zarfın- Alman tnanuzu Adriyatik deniz.ini 
kıtaatmı:n geçisi, diğer taraftan Yu- da katetmesini müminin kılmakta· de harp sahnesi haline sokmuştur. 
nanistana fngiliz ordularının taıın· dır. Yunanistan Ye Yugoslavya; 8 .) a· 
ma:!ı Akcle_?izin ~erkez.inde ve gar: Bu eebeptendir ki; lngiliz donan· pılacak Amerikan yardımına g lin· 
kında demz harbı bakımından yem ması bu mu" akalaAt k · d" ce; Atlas 'e Hind Ok• anuslarından 
h.d. J b I k N k" n a arşı şırn ıye k 

a ıse ere se ep o aca tır. ete ım kadar yalnız. denizaltı kuvvetlerini geçere· Bahriahmer .) oliyle Mı ır 
Mataban burnu açıklarında vuku kullanmı:tır. limanlarına boşalacak malzemenin 
bulan ve İtalyan donanmasının tekrar İngiliz' apurlan!ln yüklenerek 
mağlubiyetile neticelenen muhare- Eritre ve Habeşistanın BritM'!ya cepheye ulaştırılması hayli zamana 
be, lngiliz nakliyatına yapılmak is- orduları tarafından i~galiyle bu cep- mütevakkıf olduğundrı•ı bu yardı-

h k · d d v helerdeki harekatın sona ermek u"ze· tenen taarruz. are ·etın en ogmu§- mın tayyare , ermc.k suıetile kı a 
re bulunması buralarda seıbes ka-tu. Hummalı bir faalirctle devam zaw:nanda vukuuna i:thzar edilebilir. 
lan kıtaatın Balkan cephesine nak- u f'h B lk h t edeceği tabii olan bu nakliyata ıvıaama ı a an <.ep esinin A -

ltalyan filosunun pek yakında ikinci lini mümkiin kıldığından bunlar kts· manlara karşı mukavemeti er geç 
men Eritre ve kısmen Mısır liman- A k 1 bir taarruz hareketine te~bbüsü mei an ma zemc yardımını da tc-
lanından vapurlara bindirilerek Yu- • d k beklenemez ise de denizaltı ve tay- mın e ece tir. 
nan iskelelerine ihraç edilecektir. 

ynre hücumlarile bu aakli ... ·ahn iz' aç l...ibyadaki Alman - ltalyan ta rnı· 
J Fakat bu nakil ve ihraç hareketinin 

edilmesi mümkündür. zunun Mısır hududumı doğru iler-
kısa bir zamanda ve zayiatsız yapıl- lemcııine mani olmak ıçin lngiltere· 

Adalar denizinin kapısında kain ması mümkün olamıyacaktır. 
ı den bu cepheye asker getirilmeşi de 
talyan adaları denizaltı ve hava T .., y 1 aarru:.:a ugrayan ugos avyamn mevzuu bahis olduğunda.n hu müs-

kuvvetleri için rok müsaid birer üs d ,_ d d K S ., A riyati11. enizin e ataro, iplit tacel nakliyatın Akdenizden kuv· 
olduğundan Balkan cephesine yapı- ve Şibenik deniz üsleri lngiliz do· vetli bir donanma himayesinde yn-
lacak lngı.liz nakliyatına bu sebep· h k nanma!lının bu do.."liz<leki are atı pılması mümkiindür. Son ma~lubi-
ten mühim himaye kuvvetleri terfik için çok. müsaiddir. Bu üslerden ya- yetle İngiliz donanma•ından gö.ıü 
edi\~Cli lazımdır. Gere;~ h~~z Ak- pılacak akınlar ltalyanın Arnavut- yılmış olan İtalyan donnnmasın n 
denıze Alman tahtelbahırlerının geç· lukla irtibatını çok müskül bir vazi- bu nakliydta mani olacak ciddi bir 
mesi bahis mevzuu olamazsa da yete sokabilir. E~o.sen Yugoslav do- harekatta bulunncnğın~ pek ihtimal 
İtalyan tahtelbahirlerinin Alman nanmasının birkaç muhtip ve deniz- verilemez. 
ınürettebatiyle takviye edilerek ha- altı gemisinden ibaret olarak zayıf Hulasa; İtalyan donanmasının 
rekata gönderileceğine ihtimal veri· bulunması lngiliz dom<ınmasının Yu- harp kabiliyetinin tasavvur edilemi· 
lebilir. Faka~ Şarki Akdenizin kili- goslavyayı deniz cephesinden tak· yecek derecede noksan olması ve 
dini teşkil eden Girid adasının lngi- viye etmesini intaç edecektir. Seri Alman mürettebatiyle bu noksa-nın 
lizler eünde bulunma:u Rodos ve İngiliz harp gemilerinin Yugoslavya- telafisi mümkün olamıyacağının son 
Leryostaki düşman denizaltı ve ha- ya acil malzeme ihtiyacım Adri· muharebede anlaşılmış bulunması 
va üslerinin lngiliz donanması ve yatilc limanlımndan yapmalan da yüzünden Akdenizdeki müstakbel 
tayyareleri tarafından sık aık bom· beklenebilir. Ayni zamanda Yugos· harekatın mih' er lehine inkişaflar 
bardıman edilebilmesini lı:olaylaıtı· lav. deniz üslerinden hareket edecek kaydedeceğine ihtim'll verile.-nez. 
racaktır. fngiliz donanmasının Gi- İngiüz donanması Triyeste, Vene· Alelhusus Fransız donanma•ının 
rid' de Ü!!lenmesinin diier bir fay- dik, Bari ve Brendizi gibi mühim Alma.."llara teslim edilmemiıı olması 
dası da Libyaya yapılmakta olan ltalyan limanlarını ko:.,yca bombar- İngilizlere bu denizde kahir bir \ıs-
Alman nakliyatını zaman zaman dıman edebilir. ltalya'l donanması- tünlük temin etmiştir. A. B. 

Nakil vasıtalan lzmirde sıtma 
mücadelesi Resmi dairelerce aabn 

alınacaklar teabit edildi Belediye bütçesinde mü-
him tahsisat ayrıldı 

İzmir (Ak anı) - Geçen yıl vi
layemizin bazı mıntakalannda sıt
ma hastalığı görülmü~tlı. Scylap se
bebiyle ovalarda ve münhat yer• 
lerde husule gelen ıu birikintilerin· 
den bu sene de sıtma ihtimali na
zarı dikkate almmış, buna karşı ba
zı tedbirlere başvurulmugtur. Vila· 
yet ve Parti bütçelerinde, ayrıca be
lediye bütçesinde sıtma mücadelesi 
için mühim tahsisat ayrılmıştır. BaZ1 
yerlerde ~utma mücadelesine aid 
küçük say mükelJefiyeti tatbik edi
lecektir. Yalnız köylerde değil. ka
saba ve şehirlerde de sıtmaya kar~ı 
bu şekilde mücadele açılacaktır. 

Çiflik. fabrika !!ahipleri, müte
ahhidler, şirketler, hususi mektep 
idareleri ve patronla:-, amele ve 
müstahdemlerine meccanen kinin 
vermek mecburiyetindedirler. 

l ler yerde mücadele heyetleri ku· 
rulmak Üzeredir. Sıtıt111. mücadelesi
nin bir yurd borcu olduğu halka 
öğretilecektir. 

Vilayetten sıtma mücadeleaine 
dair kaza, nahiye ve köylere gön
derilen bir tamimde her 001 beş 
günde bir mücadele neticesinden 
malumat istenmi!ltir. 

Ank:ıra ı ı (Telefonla l - Nakil vn
sıtalan hakkındaki kanunun onuncı• 
maddesi muc!blnce t~kll edilen ko
misyon, resmi daireler tarafından sa
tın alınacak nakil vasıtafanmn tiple
rini ve nevilerini tcsbit ctınlşt!r. Umu
mi muvazeneye dahil daire \'e mucsse
selerin nakil va.~ıt.al:m Maliye Veknletı 
tarafından sat.ın nlınacaktır. Umumi 
muvazene hnrlclndc kalan daire ve 
müesseseler tesblt edilen tiplerden ol
mak şartlle nakil vnsıtnlnnnı doğru
dan doğruya kendileri satın nlncak
Iardır. 

Türkiye - Irak veterinel' 
mukavelesinin tasdiki 
Ankara 11 (Telefonla> - Irak ile 

Türkiye arasında aktedilen veteriner 
muı:aveleslnln tasdiki hakkındaki ka
nun lAylhası Meclls rıımameslne alın
mıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' ~ 
YÜCEL YAYINEVi 
i1ı &zfia J ·· · . · · nc}'tem:: 

ARKADAŞ 

lzmirde to
humluk tevzii 
Bir köy civarında goru

len çekirge ile mücadele 
ediliyor 

İzmir (Akşam) - \ ilayetin to· 
humluk ihtiyacı naza•ı itibara alırı
mııı, İzmir merkez kazasına iki ton 
mısırla yarım ton akdarı. Foça ka
zasına 2S ten mısır, Çeşme kaz sına 
4 ton mısır ve yarım ton nohut ve· 
rilmcsi Ziraat \1 ekuletince karnrlı:ış
tırılınıştır. Bu tohumluklar, ı1ilü:> et 
nıüstahsillerine peı;in 1,ara ile ve) a 
borçlandırma suretile verilecektir. 

Geçen yıl bağlarında antraknoz 
hastalığı görülen çifçılı•rin bağlarına 
yarı )'arıya kireçle kurıştırılmış kü· 
kürt atmaları vilayett~, bütün kazn, 
nahiye ve köylere tamim edilmi tir. 
Böyle ilaçlanmıyan hastalıklı bağla
rın bu sene mahsul vermemeleri teh· 
likesi vardır. 

Bayındır kaza:oıındn bir köy cİ\ a· 
rında çekirge görülmii~. derhal mÜ• 
cadcle tedbirleri alınmıştır. 

İzmirde ta§ ocağında bir 
1 işçi yaralandı Almanyanın Tanca 

konsoloshanesi açıldı 
Tenca 11 (A.A.) - Stefani: 

1914 tenberi kapalı bulunan Alman
yamn Tanca konsoloshanesi kapı· 
lnrını resmen halka açmıştır. 

ltır üzerinde dört buçuk gün kalmış- Et kıyarken 4 parmağı 
tır. Şimdiye kadar heyetten ancak 

Sovyetler, Almanyaya muhtasar raporlar alınabilmiştiı. Bu koptu 
madeni yağ gönderiyor raporlardan anla~ıldığına gör.e, At- İzmir (Ak~am) - Kemerde Ka-

Haftalık çocuk 
mecmuası 

İzmir (Akı:;-m) - iz.mirin Bay
raklı mevkiinde feci bir kaza olmuş
~ur. Mchmed oğlu am le 40 y ı!lda 
lbrnhim, taş ocağı civtırındn bu un· 
duğu sırada dinamitle patlatılan .a• 
yalardan kopan parçaların vlıcuna 
i abetile ağır sure • yarnlanmı tır. 
Zavallı i çinin sağ bacağı, büyuk 
bir ka.) aııı>l şiddetle çarpmruıiyle diz 
k~pağından kopmuş ur. Y r. ı h !!· 
tant"yc kalc!ınlır.ı tır. \dliye t h-

Bir Fransız tayyare 
fabrikatörü tevkif edildi 

Thiers 11 (A.A.) - Tayyare 
fabrikatörü Marsel Blrıc h dün akşam 
burada tc\ kif edilmiştir. 

Moskova 11 ( A.A.) _ Stefani: lantiğin sıcak suları b\l havalıye ka- ğıdhane caddes~nde Mehmed Ju~ı 
Al ·• · d• k · yonu AlmMı- dar nüfuz etmektedir. I Jeyet, buz- 12 ya~ında Halice, kasaptan aldıgı 

man ıKtJsa ı omıs • w . . d" .. ı_·1 • k ı_· • d 
b' ·ı t madeni yag ların rüzgarların tesırıvlc ort gun- yanm .ıı.ı o eli, ıymo ma11.ınesm e 

y~yad .
1

1r mı. y.ont .on•d•n mukave· de 30 mil kadar kaydığını da te.ııbit 1'ıyarken ıol elini makineye kaptır-
gon en mesıını emın .... ... 1 4 v ı_ 
leyi Moskovade imzalamı~tır. etmişliı. mı~ ve parmagı .ıı.opmu~tur. ••••I j kıknta el kon~uştur. 
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1 ORDULARI DURDURAN KADIN 
Tam gec• ya= ~"" • Kerimini dl. B'?'un içln homen NurlYoyi - Mıllı kum e maç la rı Tefrika No. 92 Yazan: İSKENDER F. SERTELI 

kapısı acı acı çalındı. Bu saatte klm şıya gönderdi En iyi cinsinden, paha.-
geleblllrdl? Yatağında doğruldu. Hiz- lı meyvalar ve b1r sürü de çi\.ek al- F B h B .k G S J S - Fena olmaz. Fakat, bu ışı saldn ç~ uzun yollan vanil. 
meçtl ondan evvel kalkmış kapıyı 9.Ç- dırttı. Evin içini çiçeklerle süsletti. • a çe - eşı taş, • aray - e por bir havada yapmalıyız. Bu gtıC8 rUz- Saide: 
nııştı. Bunun bir kısmını ve meyva.la.rı Ayşe- g!r çok §idetll esiyor. Dalgalar inSaf- - Bir küçük ada.nm a.rkasmda fıi}-

Ahmed Kerim yattığı yerden ses- nin odasına koydurttu. Aynca aldırt- yarın Şeref stadında karşılaşıyor sızdır. sat bulursak gecellyece~. 
lendi: tığı meyvalann suyunu sıktırarak ne- - Ben de bu işin bu gece yapılma- Diyerek ıuı kesınişti. 

- Kim geldi Nuriye? fis şerbetler yaptırttı. . sını istemiyorum ya. Müsa.ld bir hava. Saide, Recebin dfunenl bırakmak 
Nuriye uykulu bir sesle: Hakikaten ev, bilhaSSa Ayşe iç.ın ha.- Milli kümenin üçüncü hafta maç- Beşiktap karııı çıkardıkları oyun bulunca yaparız bu denemeyi. istemediğini anlayınca, arkadaşını 
- Postacı ... dedi, bir telgraf getir- zırlanan oda pek güzel olmuştu. larına yarın Ankara, İzmir ve şeh· enerjinin futbol maçlaunda oynadı- * daha. fazla kuşkulandırmama'k: için, 

dl... Lakin - a.ksllik olacak işte - o rimizde devam edilecektir. Fikstür ğı mühim rolü çok gü-zd bir şek.ilde Saide yelkene geç.ınlşti türkü söylemeğe başladı. 
Gece yarısı saat tam on ikide gelen günü sabahleyin er~enden Ahmed Ke. mucibince Ankarada Gençlerbirliği tebarüz ettirmiştir. Recep dümeni idare ediyordu. O gece Recebin içine garip bir şüp-

bu telgraf da neydl? rlm umumi direktörü ile birlikte ve ile Demirspor Harbiye ile Maske- Bu tempoyu temadi ettirdikleri Karayi~t kah dümene, kAh yelken- he girmişti: 
Ahmed Kerim telaş içinde: otomobille şehirden uzakta bulunan lzm· d , Al ·1 Al d takdirde iyi bir derece tutacakları leı-e bakıyordu. - Acaba Saide, bu heri.fi, benim 
- Getir Nuriye ... Bakalım ne var? şirketin depolarını teftişe gidecekler- spor, ır e tay ı e tınor .u. Bir aralık dümene sokulmuştu. ayağımı kaydırmak için mı aldı?! 

di. şehrimizde de Galatasaray ile Is- tabiidir. Tamamen genç oyuncular· Re<;ep reis, Karaylğlte seslendi: Saatler ilerledikçe, Recebin ka.ta-
Nuriye telgrafı getirdi. Ahmed Ke- Bunun için Ahmed Kerim traş oldu, tanbulspor, Fenerbahçe ile Beşiktaş dan kurulan bu takım fazla nefesi _ Iyi dümen kullanmasını bilir mı- sını kurcalayan bu şüpheler derlnleş-

rlnı bunu heyecan içinde açtı vt şun- giyindi. Sokağa çıkarken hizmetçisine takımlan karşılaşacaklardır. sayesinde üstünlük temin ettiği ka- sin sen? meğe başlıyordu. Recep kıskanç bir 
lan okudu: sıkı sıkı f:enblh etti:. İstanbulciaki maçlar diğer şehir· dar içlerinde hakikaten çok yüksek - Hele bir dümene geçeyim de o adamdı. Onun gizli emelleri vardı ... 

cPazartesl sabahı erkenden geUyo- Bugün bana tir bir b l ·· ·· ·· ·· - nusa ayan lerde oyınanacak müsabakalara na- oyuncu ar göze çarpmı1ktadır. Bun· zaman gorursunuz nasıl kullandığı- Bilhassa Saidenin son kahramanlık.-
rum. Selamlar. imza: Ayşe... gelecek... Ayşe isminde bir ba- zaran büyük bir ehemmiyet arzet· lann birisi santrhafları Tarıktır. Bu mı!... larını gözilc gördükten sonra, kendi 

Ahmed Kerlm şaşırmıştı. Bu Ayşe yan... Kendisi benim en sev- k d.ir Ç" k" · L · h f d b . nJ d .. d·~· Recep. onun bu kadar becerikli bir kendine: 
de kimdi? Kendi kendine: .Muhnkkak diğlın in.sanlardan bl.rldir. Bu- me te . un u uu . a ta an en oyuncu son zama ar a goster ıgı adam olduğuna bir türlü inanmıyor- - Ben, günün birinde bu kadınla 
bu telgraf bana değil!:ıt dedl. LAkin mühim bir işim oldu~u söyle. Ken- yapılan karşılaşmalar bılhassa dep- teknik oyunla büyük bir istikbal du. evlenirsem, sırtım yere gelmez. 
adrese baktı. Bunda hıç btr yanlışlık nun için ona elinden gelen bütün hür- la.sınan maçlarmda abnan neticeler vadetmekte ve haf hattını mükem- _Haydi gel bakalım, dedi. otur şu Diyordu. 
yoktu. Adres gayet sarihti. meti göstermem isterim. Benim pek milli küme şampiyonluğunda yine mel bir şekilde idare etmektedir. dümenin başına. Benim kollanın bit- Oysa. ki, Saideuln hiç kimse ile ev-
Telgrafı bir daha okudu: cPazar- mühim bir 1ş1m olduğunu söyle. Ken- İstanbul takımlannın rol oynayaca· Muhacim hattında da eski emektar· ti. Omuzlanın çökecek nerdeyse. lenmeğe niyeti yoktu. 

tesi sabahı erkenden geliyorum., se- dlsini hemen al, odasına götür. O yor- ğı kanaatini kuvvetlendirecek mahi- lardaaı. Süleyman ayni muvaffakiye- Gerçekten rüzgft.r çok ş1ddetll esi- Böyle bir niyeti olsa bile, herhalde 
lamlar ... • Tuhaf şey!. .. Onun hiç bir gundur. Hazırladığımız yatağa yatıp yettedir. ti göstermektedir. Yarın da bu yordu. Dümene kuvvetli o.banmak la- Recebi değil, Karayiğ1tl seçerdi. Çün-
yerden beklediği hiçbir yolcu Yoktu. uyur. Kendls1 meyva ve meyva suyu İ · · Alt t k .. t oyuncular milli kümenin ilk maçla- zımdı. Recep yorulmuştu. Kara.yiğit kü, Karayiğit hem Recepten güzel, 

d ta d ğı A dınd ki b.. e B 1 bol ikra t H S zmırın ay a ımı mus esma d.. l lin l mln. Hayatın a nı ı yşe a a u- s ver. o m e ... aaa.. on- ·ıı- k" . . k d A k rında olduğu gibi iyi bir oyun çıka- umen e e a ır almaz ge ın yal- hem de ondan çok becerikll bir erkek-
tün kadınları birer birer gözlerinin ra gelir gelme?: hemen banyoyu da mı ı umeye ıştıra e en n aranın pası ve esnemesi birdenbire durdu. ti. 
önünden geçirdi. Uzun y1llardanberi hazırla. üç, Eskişehir ve lzmirin birer ta- rırlarsa Galatasaraylılan müşkül va· Adeta dalgalar üstünden kuş giibi se- Recebin kafasında yerleşen bu .şüp-
bekar yaşıyordu. Ve tanıdığı birçok Ahmed Kerim bunları söyledıkten kımları mağlubiyete uğradı. Daha ziyetlere sokacaklan muhakkaktır. kerek gidiyordu. heler onu deı1n derin dü.şündürüyor-
kadınlar vardı. Ayşe, Ayşe, Ayşe!.,, sonra evinden çıktı. O günü saatler- ilk haftalarda puan kaybeden bu Diğer taraftan Galatasaray takı· Saide gökyüzüne baktı... Denize du. 
Acaba hangisi?... ce, evine döndüğü zamaı:ı kend,~ iç~ takımların milli kümede rol oynaya·! mında çoktan be~ . göremediğimiz baktı: 

Birdenbire gözleri parladı. Kendi başlıyacak a.Şk saatlennl duşundü. cağı iddia edilemiyeceği cihetle Demirsporlu Arifin İstanbulspor - Rüzgar eski şiddetlle esiyor ... 
kendine: Ayşe gibi bl: kadına yeniden malik şampiyonluğun yin-e İstanbul takım-! maçile tekrar sahaya avdet edeceği Dalgalar coşkun ... Biz neden sakin 

olmalı:, onu uç sene sonra tekrar ka- w ıh b il k d' G 1 sularda gider gibi gidiyoruz? 
- Ben de ne budalayım ... dedi, bu zanmak kendisini pel~ memıd edecek- ları arasında paylaşılacagı yolunda· a ~r ver me te ır. a atasara~ın Diye mırıldandı. Saide bunun sebe-

kadar düşünecek ne vardı. Na.<ııl bir- ti. ki tahminleri takviye etmiştir. yegane aksayan tarafı olan muhacım bini anlamakta gecikmedi. Başım ar-

~~~:~. ı~tı~~~1:1;:~riA~:~ ::= Direktöründen erkenden izin aldı. Yarın ııehrimizde yapılacak kar· h~ttı bu kıy~e~li oyunc~nun w ~ltiha· k::ıya çevirdiği zaman dümcınde Kara-
olan Ayşe... Demek artık bana karşı Evine dönerken gönlünde mahcup bir şılaşmaların bilhassa hu bakımdan kile kuvvetlı hır şekle gırecegınden yiğiti gördü. 
nıncı, kini kalmamış. Barışmak niye- güveyin ilk gecekı heyeeanıru hisse- ehemmiyeti artmıştır. Çüınkü şam- bu karşılaşmaının çok enteresan ve Karayiğit, Recep reisten daha usta 
tl.nde ... Demek yarın gelı"yor. Onun ıs· _ dlyordu. Ayşeye öteberi aldı. · l w t t b ld k l ~ o nisbette heyecanlı geçeceğini şim- ve mahir bir dümenci miydi? Eğer 

P k tl in .. _ .. pıyon ugun s an u '\ a acagını b.. 1 · Re · ı 
tanbulda bulunmadııtını işi.tmlştim. a e er el de evine donduğü za- h' d kl" f 1 k d' diden kestirmek kabildir. oy e ıse. cep reıs n pabuçları dama 

man kapıyı kendi.sine Nurlye açtı. Ah- ısse en up tara tar arı en ı • atılacak demekti. Zira, Receo bu kü-
Demek şimdi gene bana dönüyur... med Kerim ona sordu: klüplerinin alacağt neticeleri büyük Fenerbahçe • Beşiktaş çük yelkenlide dümen kullanmaktan 
Bunları söyliyerek memnun bir ta- - Misafir geldl mi? bir merakla beklediklerinden dahili Milli kümenin ikinci haftasını isti- başka bir iş görmüyordu. Bütfüı yük 

vırla gülümsedi. Doğrusu bu çok iyi - Geldi efendlm. maçlar deplasman karşılaşmaların- rahatle geçiren Feneroahçe takımı Saidenln omuzlarında idi. 
olmuştu. Ayşcnln üç sene evvel bir- - Nerede? dan fazla alaka uyandıracak şekle Beşiktaş karşısında yarın çetin bir Saide çocuk gibi seviniyordu. 
denbire kendisine darılmasına, on- - Yorgun ... Yolda hiç uyumamış. girmiştir. Şimdi şehrimiz spor muhi- imtihan daha geçirecektir. Üç hafta Karayiğit dümene geçer geçmez, 
dan Adeta kaçmasına pe}c üzülmüştü. Yatıyor .. d . 1 1 k k d f b 1 Kızılokun gidişi deği§mlştf. Büyük 
Genç kadınla banşmak içln birçok Ahm .d .. K rim h '"ind tinin yegane üşüncesi şampıyon u- evve ayni e ip arşısın a ut o d 1 al d 

e e eyecan ~ e elin- w h . kl"b . 1 . w ·hı . d . 1 b' wı.. a g ar arasın a yuvarlanarak giden 
çarelere baş vurmuştu. Fakat bunla- deki paketleri bıraktı Bu sırada Ay- gun angı u e nası;> o acagı yo- tarı erın e eşı o mıyan ır mag u- bu küçük yelkenli şimdl, eskisi gibl 
rın hiç biri fayda etmemişti. Ayşe çok şe için hazırladıklan · odanın kapısı !undadır. hiyete uğrayan sarı lacivertlilerin re- bocalamıyor ... Dalgaların gelişine ve 
güzel ve dehşetli mağrur bir kadındı. açıldı ... İçeriden ihtiyar bir kadın çık- Ankara ve İzmir klüpler.inin milli vanş mahiyetinde olan bu karşılaş- suların akışına göre dümen kırılıyor-

Birdenbire aklına mühim b!ı-şey tı. Bu Ahmed Kerim.Jn sütannesi 1hti- kümede mühim bir rol oynayamıya- mada bunun acısını çıkarmağa çalı- du. 
geldi. Lakin Ayşenin kendisinden son- yar Ay~e kadındı. Ahmed Kerime cağı ilk deplasman maçlarile aşağı, şacakları şüphesizdir. Recep reis bile bu değişikliğin pek 
ra nişanlandığını işltmlşti. O halde? minnettar ba. kışlarla: - yukarı meydana çıktıgw ı cihetle bütün Geçen seferki yazımızda j .. aret et· çabuk farkına varmıştı. Karayiğite: 
Aceba Ayşe nişanlısından ayrılmış Ah b h kika.tl toğl ., H di Ik nl b k. Be 
mıydı'? Belki de ... eyle olmasa kendi- dedi süt enım al ek dıi su _,um ... klüpcüler Beşiktaş, F enerbahçe, tiğimiz gibi müdafaanın temposu elin- ay • sen ye e ere a n 

, annem ge ec ye ne .,u•fet- G 1 'h b ld w • • •• 1 d k . . lendim. 
sine gelebilir miydi'? lere girmemişsin Doğr su rlbet- a atasaray ve en nı ayet son za· ozu ugu ıçın son gun er e pe ıyı Diyerek, bu mahir denizcinin elln-
Şimdi Ayşe ile kavga ettikten sonra ıer pek makbule ·geçti. ;ab~ı~ecanı- manlarda çok iyi dereceler alan Is- maçlar çıkaramıyan Beşiktaşlılar bu den dümeni almıştı. 

aradan geçen üç seneyi dü.şündü. Bu na rahmet!... tanbulspor üzerinde durmaktadırlar. ! vartayı da muvaffakiyetle atlattık- Karayiğit o gece ilk defa Recep re-
müddet zarfında ne mühim vak'alar Hikmet Feridun Es Maa..'Ilafih futbolün birçok sürp-

1 
ları takdirde şampiyonluk yolunda isin kendisini kıskandığını seziyordu. 

1 t H t d l e •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• l l k l ~ d b b h b d 1 ki d F k t K ili·t k 1 b. ti o muş u. aya ın an ne er g çme- riz eri e arşı aştıgımız an ütün u mü im ir a ım atmış o aca ar ır. 'a a • aray ı:.l Ç.O uysa ır genç . 
miştl ki? ... İşte bunun için telgraf- Maraton birinciliğine ihtimalleri ihtiyatla l<:aydediyoruz. !Her iki takımı ayn, ayrı tedkik Kavgacı, geçimsiz değildi. o. çoktan-
taki Ayşe imzasını görünce blrdenbi- hazırlık Kanaatimizce milli küme şampiyo- edersek kalecilerde F enerbahçe, beri özlediği deniz hayatına kavuş-
n~ ş:ışınmş. aptallaşmış, kendi keneli- muşLu. Her ne bahasına olursa olsun; 
ne: ,.Bu Ayşe de kiın?» diye sormuş- istanhul atletlınn ajanlığından: 25 nu kestirebilmek için zamaın geç- muhacim hattında Beşiktaş, haf hat- Saidenin gemisinde kalacak, ona hiz-
tu. Mayıs 1941 de Bursa.da yapılacak Tür- mesi lazımdır. Bilhaua bu sene· tında Fenerbahçenin üstünlüğü mu- m~t edecekti. 

Bu sırada saat biri çaldı. Artık bun- kiye Maraton birinciliğine girecek ki maçlar on klüp arasında olduğu hakkaktır. Geri müdafaa hatları her Karayiğitin bütün gençliği denizde 
dan sonra uyuyamıyacağını anladı. olanlar üç hazırlık koşusuna girmek cihetle temmuza kadar devam ede- iki taraf içiın müsavidir. geçmişti. Onun babası da denizciydi. 
Hem Ayşe pazartesi sabahleyin erken- mecburiyetindedirler. Bu hazırlık ko- cektir Be~ ay süren lig maçlarından Bu gibi asabın mühim rol oyna· Zaten Karayiğit, babasının yanında 
dPn gcleceginl bildiriyordu. Şu halde şularının yeri, mesafesi, günü ve saati . t k 1 h" · · h t t d w 1 d f tt · t'f d d yetişmişti. O, babası öldük.ten sonra 
Onun gelmesine ancak birkaç saat aşağıda yazılıdır sonra a ım arın ıç ıstıra a e me· ı ıgı maç ar a ırsa an ıs ı a e e en kayıksız kaldığı için, bir 1k1 seneden-

13 nisan pazar· saat 10 30 da: Fener den temmuza kadar fonnünü muha- tarafın kazanmasl senelerin verdiği beri denize çıkamıyor, çıkmak !çln ve-
kalmıştı. Evl tam darmadağınık blr stadında _ Bostancıya gkllp gelme. faza edeceğini şimdiden kimse id- tecrübelerle sabit olduğuna göre, sile arıyordu. 
bekar evi idi. Ayşenln bu karışıklığı di d B h 1 h 1 f b kk l 
görmesini istemiyordu. Hlzmetçlslı!e: 27 nisan pazar saat 10,30 da: Fener ·a e emez. u ci ete mu te i 1 u maçın soğu an ı oynayan tara- Nasıl olsa, Saldeye meziyetlerini 

_ Nuriye ... dedi, haydi, ben de sa- stadından - Maltepeye gidip gelme. sürprizlerin vukuunu her an bekle-
1 
fın lehine bitmesi beklenebilir. Ge- !?ÖSterecek ve kendini sevdirmeğe mu-

na yardım edeyim de eve bir çeki dü- 12 Mayıs pazar saat 10,30 da: T6p- mek ve takımların pu'ln cedvelinde· çen seferki 7-1 lik neticenin aınor· vaffak olacaktı. Karayiğitln, kendisine 
zen verellm ... Misafirim gelecek... kapı - Florya Yolunda 33 ~m.. ki vaziyetinin değişmesini normal 1ı mal olduğunu kabul etmek lazımdır. büyük muvaffakıyetler vad-eden bir 

Nuriye eteklerıni bellne doladı. İki- Bayrak yarışları karşılamak lazımdır. Çünkü bugün her iki takımın kad- meziyeti daha vardı: Soğukkanlıydı. 
si birden faaliyete geçtiler. Ahmed birincilikleri Yarınki karşılaşmaların diğer bir 1 rosu bu farkı doğuracak şekilde Recep reis gibi çarçabuk parlamaz, 
Kerim bütün odalarcı.kl eşyanın yerinl hususiyeti de üç hafta evvel Fener- ı birbirine tefevvuk edecek kuvvette yahud Saide gibi derhal ortaya atıl-

13 Nisan 1941 pazar günü saat 10 mazdı Onun h h k •i h değistlrmek, herşeyl yeniden tanzim bahçe ile BeQikta• ara!;ında yapılan 1 değildir. Yalnız Fenerlilerin büyük ·· ·· . .' ·· er are e., e-saplıydı, 
etmek, evi son derecede süslemek ıs- da Fenerbahçe stadında yapılacaktır. " y olçuluydu. Aceleyi, mübalagavı uzun 
tiyordu. Kategori: 4-8XlCO metre. ve Fenerlilerin ağır bir mağlubiye· mağlubiyetin acısını çıkarmak ve söz söylemeyi de sevmezdi.· Onunla 

Kategori: a-4X200 metre, 4X200 te uğradıkları maçın bir revanşı ol- Beşiktaşlıların da bu galebenin te- arkadaşlık edenler, kendisini bir ko-
Bunun için evvela misafir odasın- ,.... k · · mc.re. masıdır. Diğer taraftan milli küme- sadüfi olmadığını isbat etme ıçın nuşmada anlarlar ve severlerdi. Kara-

dan ışe başladılar. Ondan sonra ça- Kategori: l-4X200 metre, 4v1609 k b b ı · ı· f l I ki ·· b k Yililt k k k ıışnıa odasına geçtiler. Kanapelerlıı, ,... ye ço iyi ir aş angıç yapan stan- az a ça ışaca arı ve musa a anın ı;; Ço anı sıca , cana yakın bir 
yazıhanenin, etajerler!n, divanların metre sporluların Galatasaray karşısında bu yüzden çok çetin geçeceği ve her gençti. 
yerleri değiştirildi. Radyoyu blle baş- 4XllO manialı 4x4oo metre alacağı ınetice merakla beklenmek· halde klüp taraftarlannı heyecandan Recep reis dümeni ele alınca, geniş 
ka bir köşeye götürdüler. Bütün bu f tedir. heyecana sürükliyeceği muhakkak- bir nefes aldı. Ve mümkün olduğu ka-
işler yapılırken Ahmed Kerim hlzmet- Cumartesi Beşikta§ Şere f G I ŞAZt T dar dalgaların gelişine göre dümen 

d d 1 k . Spor - a atasaray tır. ezcan kwma usulünü Öğrenmeğe, Karayi~!t 
çlsine yardım ediyordu. Vakıa revka.- sta ın a yapı aca M l 5 

lii.de yorulmuştu amma odalar, eşya- Günün ilk maçında Galatasaray aç arın programı gibi hareket etmeğe başladı. F::ıkat bu, 
nın vaziyeti pek gi.ızeı olmuştu. maçlar ile lstanbulsporu karşı karşıya göre· lstanbul futbol ai an lığından: uzun yıuarm verdiği bir alışkanlıktı 
Ayşen in yorgun gt>leceğlni düşünen İstanbul erkek liseleri futbol 11.g he- ceğiz. Milli küm-eye alınmak isten- Şeref stadı: Saat 13 Fener bahçe - Saide işin farkına vardı: 

11.hmcd Kerim onun rahat etmesl yeti başkanlığından: İstlkHU L.-Tica- miyen İstanhulsporlular hu düşün· Beşikta, (B) hakem: Şekip. Sa- - Re<:ep reis! Sen biraz dinlensen 
için her türlü tedbiri alınıştı. Ayşeye ret L. saat 13.30 hakem B. Ulu&L G 1 1 fena olmaz. ceyi ileri sürenlere bir ders verir at 15 a atasaray • stanhulspor Diye seslendi: Re•:ep: 
hir oda hazırlanmıştı. Karyolasına Işık L. - San'at o. saat 14,45 Ş. Tez- ff k' k d 1 h k T k ö · ı 7 gibi üstüste muva a ıyet ay et· a em: an zerengın, saat - Yorulmadım. Kıbrısa varıncaya. pufla gibi kabartılmış, yunıu~ak şilte- can. b h B 'k h 
ler koydurtmuştu. Ayşenin meyvayı Kabataş L. _ Galata.saray L. 1'18.a.t mektedirler. Bilhassa ilk milli küme Fener a çe - eşı taş akem: Ad- kadar dümenden ayrılmıyacağım. 
ve meyva suyunu pek sevdiğini bilir- 16,15 hakem Ş. Tezcan. müsabakasında İstanbul şampiyonu nan Akın. Dedi. Halbuki K!bnsa varmak için 

Tefrika No. 41 

Giiz el Gözlü K:az 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va • Nu) ________ ...__._... _____ ~ 
Rauf şöyle düşündü: Jmak iııtiyormuş gibi: 
- Dostum Cemal Nermi, ıerve· - Aptal aptal ne duruyorsun, Ce-

tini yeniden kurmak için tasavvur mil}.. Ocağa iyice kömür doldur
ettiği memlekete doğru yola çıkmış san a... Çünkü sonra pek luzh git
:bulunuyordur. Kimbilir, hangi va- memiz lazım gelecek ... Vallahi geç 
purda ne istikamete doğru gidiyor- kalmak istemiyorum ••• 
dur. 

~·ıj 

Ekspres, raylar üzerinde aüratle 
Uerliyordu. 

Lokomotifte iki kişi çalışıyordu. 
Biri malcinist, biri de genç kömürcü. 

Makinist Kadri, kömürcü Cemil'e: 
- Bak bak ... • dedi. 
- Evet ... İşaret iı~k ... Ben de 

gördüm... ,... 
- Duralım öyleyse ..• 
- Çare yok! Durmalı ... 
Makinist: 

- Yine rötarla gideceğiz ... Can 
sıkıcı iş ... - dedi. 

Ve elini makine3inin aksami üze
rinde gezdirdi. 

Sonra, hiddetini arkadaşından al-

Kömürcü, vazifesini görmeğe baı· 
ladı. Küreğini kömürlere daldırdı. 
Gelberisini kullandı. ' 

Kadri. saatine bakarak: 
- Allah Allah ... Ne iyi zamanın

da gidecektik... Nereden çıktı bu 
münasebetsizlik... işte böyle, bir· 
denbire ... 

V-e sustu. 
Dehşet içinde kalmı§tı. 
Fakat bu dehııeti bir an, bir lah

za sürdü. Lokomotifin ocağından, 
bomba gibi bir patlayı§ duyuldu. 
Kömürler, demirler etrafa uçuıtu. 

Kadri, hu infilakı durdurmak ia
tercesine ileri, sonra da, aadmenin 
şiddetinden geri atıldı. 

Yuvarlandı. . 

Başını kaldırıp etrafa baktı. 
Hakikaten de müthiş bir hak\· 

katle karşılaşmıştı. 
İnfilak neticesinde, zavallı kö· 

mürcü Cemilden bir eser bile kal· 
mamıştı. Paramparça e larak, vü· 
cudü etrafa dağılmıştı. 

Bütün ekspres halkı, bir sarsıntı 
hissetti. 

- Ne oldu) .... diye biribirlerine 
sordular. 

Vagonlar, biribirlerinden ayrıldı· 
)ar. 

Bir anlık şa11kınhktan sonra, her 
taraftan feryadlar işitilcli: 

- Çarpıştık mı}... Ne oldu} 
Darbeden sarsılmayan bir vagon 

kapısı açtldı. Tren şefi aşağı atladı. 
Çok geçmeden yolcular da kendi

lerin-e geldiler. Şaşırmış kadın ve er
kekler, alabilcliklerme, muhtelif is· 
tikametlere koşuşuyorlardı. Kom· 
partımanlarından çıkamayanların 
iniltisi ise, ortalığı gürültüye boğu
yordu. 

Her taraf tan: 
- İmdad 1 İmdad 1 - diye bağırıl

dığı duyuluyordu. 

Makinist Kadri, tefin adeta boy
nuna atıldı. Soğukkanhlığına rağ
men, gözlerinden şıpır şıpır yaşlar 

akıyordu: 
- Zavalh Cemil... Ah, 1 

du. Biribirlerini buluyorlar, gruplar 
zavallı teşkil ediyorlardı. 

Cemili 
Kon~üktörlerin şefi: 
- Öldü mü) ... - dıye sordu. 
Kadri: 
.- Sorma, sorma... Paramparça 

oldu ... Toz oldu ... Bulut oldu ... 
- Nerede) 
- Söylüyorum İşte... Hiç bir 

yerde değil ..• 
- Vah vah ... Peki amma, bu ka

zanın sebebi ne Kadri) 
Makinist, gö~lerini etraf ta gezdi

rerek: 
- Vallahi bilmiyorum ... Bir şey 

anlayamadım. 
Mütemadiyen: 
- Zavallı Cemil... Yavrucak ... 

Yavrucak ... - diye inildiyordu. 
Makinistten daha fazla birşey öğ

renmenin imkansızlığını aınlayan tren 
ıefi, artık yolcularla meşgul olmağa 

Maamafih, maddi ziyan oldukça 
büyüktü. Lokomotif kötürümleş· 
mişti. Kullanılmıyacak hale gelmişti. 
Bu haldeyken tekrar harekete geç· 
mesine imkan kalmamıştı. 

Depodan yeni bi: lokomotifin 
gelmesi, katan gara kadar sürükle
mesi icab ediyordu. Ondaın sonra 
manevra yapılabilir, tren, yoluna 
düzülebilirdi. Bunun için de Sirkeci· 
ye telgrarf çekilmesi lazımdı. 

Baş kondüktör: 
- Haydi, Kadri ... Kendine gel, 

yavrum ... İş başına geç ... Faaliyet, 
faaliyet ... Anlıyorum, Cemil öldü ... 
Fakat çırpınmakla onu diriltemeyiz. 
Neredeyiz bakalım) 

Makinist, bir kaç yüz metre öte· 
deki karaltılan göstererek: 

- İşte ... Yedikule ... 
- Pekala . .. Ben istasyona koşu· 

bıi§ladı. yorum ... 
İlk tahmine rağmen, kaza 

0 
de- - Koş bakalım... Bir fayda 

f . b" . . . S olursa . .. rece ecı ır ınetıce vermemıştı. a· 
dece müthiş gürültü oluyordu. Her- - Elb~tte olur... Sirkeciyi tel-
kes, yüksek sesle tanıdıklarına, ak- graf çekerım .. · 
rabasına, evladlarma, anne ve baba- Şef. bütü-n süratile koşmağa baş-
sına haykırıyor; bunların hayatta ı ladı. 
olup olmadıklarını anlamak iatiyor· Bu zamaın zarfınd~ vagonların· 

* Saide, gece yansından iki saat son-
ra, uzakta bir adayı göstererek: 

- Şurada bir küçfrk liman vardır. 
Geceyi orada geçirelim. Yarın gece 
Kıbrısa gideriz. 

Dedi. 
Recep ada.ya doğru dümen kırdı. 
Karayiğit, Saldenln yanına sokuldu: 
- Artık yelkenleri bana bırakınızı_ 

Ben idare edeyim. Çünkü bu ad.anın 
liman ağzında müthl.j anafor vardır. 
Bütün yelk.eıılerl patlatırız. 

Dedi. Saide sordu: 
- Sen buralarını iyi bilir mlsln? 
- Bütün ömrüm buralarda geçtL. 

Karış karış bilirim ben buraları ... 
- Pekala. Geç yelken başına öyley

se. 
Karayiğlt yelkene geçti ve yelken 

iplerinin bazısını gevşetti, bazısını 
gerdi... Adanın cenup cephe.sinde 
uzaktan görünen metrük bir körfezin 
ağzına geldiler. 

Saide bu ada.ya hiç uğramamıştı. 
O güne kadar bu ada hakkında en 
ufak malfımatı dahi yoktu. Burası ıs-
3ız bir yerdi. Denizciler buraya «Kü
çük Ayaandriya. derlerdi. Kör!e2ilil 
medhnli çok derin olduğu için, adanın 
tepesinden kopan şimal rüzgarı bıı 
medhalde müthiş bir anafor yapar, 
rüzgar eksilt olmazdı. 

Körfeze girip çıkarken birkaç gemi
nin kayalara çarpıp parçalanması ve 
birçok kimselerin boğulması yüzünden 
buraya aKorkunç Olimptde derlerdi. 
Bu, halk ağzında «Küçük Ayaandri· 
ya.ya verilen eski bir isimdi. Ama
sls (1) devrinde Mısırlılar burada çok 
kan dökmüşler ve bir inanışa göre 
Firavunun lnk.Lsa.n yüzünden körfez 
methalinde korkunç berzahls.r açıl
mış, Firavunun düşmaninrı burada te
lef olmuştu. 

Saidenin .Kızılokuu bu körfeze gi
rerken herkeste bir telaş ve heyecan 
vardı. 

- Acaba biz de Firavunun gaza.bına. 
uğrıyacak mıyız? ı 
Karayiğit bu.küçük yelkenllyl o ka

dar mahirane bir surette körfeze so
kuyordu ki limana girerken ufa.le 
bir sarsıntı bile görmemişlerdi. Sai
de: 

- Aşkolsun Karaylğ!te... Bu ana
forun içinden nasıl da süzüliip geçti. 
ya. 

Diyerek, bu beceriltli ark::ı~ıru 
tebrik ediyordu. 

Recep reis: 
- Bu da bir iş mi? Yelkenleri rüz

gara karşı dıkkatli kullanmakla. ve 
yavaş yavaş indinnc-k.le körfeze glr
mek mümkündür. 

{.\rkast var) 

(l) !\fısır Firavuıılarmdan (Aınasis) 
Milattan 550 sene evvet Kıbrıs adası
nı zaııtetmişti. 

dan çıkan yolcular, demiryolu üze
rinde yürüyorlardı. Bu kazanın se
bebi ne olabileceğini biribirlerinc 
soruyorlardı. İnsanlar biribirlerine 
bakıyorlardı. Bir ölü olduğuna ra.s· 
!anmamıştı. Cemilden başka zayiat 
yoktu. Yalnız tek tük hafif yaralılar 
olduğu dikkati celbediyordu. Bayı
lan kadınlar yavaş yavaş kendileri
ne geliyorlardı. Bu kaza, kömürcü
den başka hiç kimseye esaslı zarar 
vermemişti. Yalnız ötekinin beriki
nin ödünü koparmıştı. 

Makinist, hala Cemilin derdile ya
narak, lokomotifi muayene ediyor, 
onun karşısında canlı bir mahluka 
acınır gibi, yanıp yakılıyordu. Miller 
bozulmamıştı. Piston mükemmeldi. 
Tekerleklerde birııey yoktu. Ne ol
muştu~ Kazaya sebep neydi? 

Şef, elinde fener, raylar üzerin· 
de geziniyor, İstediği imdad lokomo· 
tifinin birar evvel gelmesi için sa· 
bırsızlanıyordu. 

Birdenbire, hayretle haykırdı. 
- Kadri ... Buraya gel. .. Bir ölü 

daha var. 

Makinist, bu sözler üzerine koştu. 
İkisi de, fenerlerinin ışığını, Cemal 
Nermi üzerine eğdiler. 

(Arkası var) 



Mısır 
başvekilinin 
beyanatı 

Garp çölünde lngili~
kuvvetlerinin mikdan 

gün geçtikçe arbyor 

Vunanhların 
• az mı 

Her taraftan Başvekile 
telgraflar çekiliyor 

Atiııa 11 (A.A.) - Atiına ajansı 
bildiriyor: BaJVekil Korizis, Yuna
nistanın her tarafından bütün Yu
nan milletinin kral ve milli hükume-

Mareşal 
Petain'in 
tebliği 

Tekrar kan dökülmemesi 
için Fransızları müte· 
yakkız davranmağa 

davet ediyor 
tinin etrafında ıeref ve hürriyet için 

Kahire 11 (A.A.) - Mısır Başveklll bütün varlıiile çarpı~mağa az.met- Vicby 11 (A.A.) _ Mare~l 
Hüseyln Sırrı paşanın Elnusn: ~e- tiğiıne dair telgraflar almaktadır. Petain'in hususi kaleminden tebligv 
ıeetnde neşTedilen beyana.tına gore 

·Sovyetler -
Yugoslavya 

imzalanan ıon mualiede 
hakkında Sovyet orduıu 
gazetesinin bir makalesi 

Moskova 11 (A.A.) - Sovyet 
ordusunun naıiri efkiu olan Kı-as· 
u.Ja Sveada gazetesi Avrupa vazi
yetini gözden ıeçirerck yazdığı bir 
makalede yeni Yugoslav - Sovyet 
muahedeai hakkında ıu mütaleayı 
yürütmektedir: 

cSovyetler birliği beynelmilel 
taahhütlerine daima sadık kalmııtır. 
Bu muahede Balhn hadiselerinin 
en nazik bir inki;af safhasında ak· 
tedilmi§ olup Simoviç hükumetinin 
sulhçu niyetlerini göstermektedir. 
Sovyet hükumeti bu niyetleri büyük 
bir sempati ile karşılamıştır. Çünkü 
Sovyet hükumeti sulh lehinde faal 
ve aebatk&r bir mücadeleye ıirit
mil bulunmaktadır. Sovyetler birliği 
bir milleti harp felahtinden ltur· 
tarmağa matuf her harekete. bila 
tefrik müzaherat etmektedir.> 

Krasnaja Svesda eazeteai, aiyut 
muahedenin ikinci maddesi mucı"bin· 
ce, taraflardan biri üçüncü bir dev· 
Jetin tecavüzüne maruz lcaldığı tak· 
dirdc de iki lkid taraf uasmda 
dostane münasebetlerin devam ede· 
ceiini kaydetmelctedir. Gazete yazı
sını şöyle bitiriyor: 

c Yeni ıartlar içinde. bu muahede 
daha büyük bir ehemmiyet iktitab 
etmektedir. Zira Sovyetlcr birliii 
beynelmilel taahhütlerine her uman 
sadakat göıtermittir.> 

Sahife 7 

garp çölfine gelen İngiliz kuvvetleri- Yunan gazetelerinin edilmiştir: 
nln mikdan gün eçtlk~e artmaktadır. ' k l l . Mare§alin Fransız. birliii hakkın· 
Şartı Arrıka harekAtı bit.met üzere ma a e erı daki son nutku yabancı gazetelerde Alman, İtalyan, Japon 

Uçler paktı 
Bir Amerika tayyare fabrikasmclaserl halinde yapılan tayyareler 

o~duğundan bu takviye kıtııatınm bü- Atina 11 (A.A.) _ Atina ajansı çok çeşidli ve ekseriyet itibarile tah· 
-·~ kuvvetler teşkil edece~ne mu- • . . M d'A h "k"A . f. ı 1 tı Bı"z delegelerı· du··n Yunanı·sıanda lngı·ıı·z hakkak nnzarlle bakılmaktadır. bıldinyor: euager t ene ga· rı ·ıamız. te sır ere yo açmış r. • • 

Başııekll İngiliz büyük elçisi B. zeteai d~yor ki:. d~ar~ıln§tığımı~ m~- zat Fransız matbuatının dahi nutkun toplandılar 
Lampson·un askeri vnzlyet hakkında cadelenın mahıyetı hakkında hıc; hır hakiki manasını anlamamı§ olduğu Alman asker· le . 
ıtendtsıne tntmın edJeı iza.hat verdi- hayale kapılmıı değiliz. Esasen ilk görülmektedir. Mesel~nin ruhundan rı 

Macar askeri 
Yugoslavyaya girdi 

ğlni de söylemi§ ve &Özlerine ~ö:rle mütecaviz, Yurnanistana niııbetle bir uzakla~ılmamaeı münasip olur. Ay· Berlin l l (A.A.) - D. N. B. 
devam etmiştir; dev idi. Bu dev fimdi dünyanın _;n rılık hareketi bahsinde mare0 al bil- ajansı bildiriyor: Üçler pakbnı bnza temas ettı' (8-tarafı t inci aahifede) 

rlzcSotn_,_~Uadelsetmleemr ~~zlml Solçln blrt süklr- büyük askeri kuvvetinin yardımına hassa ııolist tahrikatını istihdaf ey- eden devletler tarafından Almanya, mest burada oldukça müellem bir 1n-
P "'.i'"" ~" r. n nu ll :ı- h I t s·· .. b ' b" 1 k . . ı· B tahrı'kaAt dahili ltalya ve Japonya arasındaki •·bir-rımdn ve beyanatımda Hkbah:ırın ~az ar 0 m?t ur. utun u!1uırı ı· eme ıstemış ır. u '-- f .... k (D-.a--L. t' :....; --L!L....le) Uba bmu1ıe get1ıınl.şt1r. Filhakika. Bü-
hadlsclerle dolu olacağını ve en va- lıyoruz. Z.yıata ve fedakarlı1clara eiyaset sahasında hiçbir tehlike ar· liğini dal-. ı ziyade teui etmek ma • ..-.uınw -- ......... rOıt Brltanyanm Macartstana. karşı 
hlm vaziyetlere karşı toymal;a ha- katlanacağımızı da biliyoruz. Belki zetmemekte ise de Fransızların ve sadı ile ihdas edilen yükıek komis- İtalyan • Alman kuvvet• b1' 1UJı vardı. Ve İng\ltere bu mem
zırlanmaklığımız llizım geldiğini söy- bir delilik yaptık, olabiür. Fakat Yu- bilhassa propagandaya aldanarak yon dün Alman Hariciye nazın von le'tet1n tlmdlye ka.d:ı.r nazik ve müş
Jcmiştlm. Bununla her hangi bir si- nanistanın tarihi böyle dcliliklerle iııgal altındaki mıntakada Alman Ribbentrop'un reisliğinde toplan· leri birleımeğe ça)11ıyor kül bir nziyetl oldukça. şerefli bir 
yasi manevrc k:ısdctmemlştl:n. Be- doludur.> malcamlanna karp sizli hareketlere Jlllftlr. Bu .içtima•. bilktlnlllt.lerinia 1ıf••>orlr J ı (A.A.) _ (Tw) J surette idare et.t.1tlnl takdir ve tcs-
yanatım doğru Ve emin menbaln,.dnn Atin l l (A A ) Aı· . girİ§Cn veyahut eski General de aalihiyettar ve daimi murahhaalan Nft'70rk TDDe. pzetesiae sa~ A- .um eemelt&e kil. ŞlmcU bütan bu me-
aiınan mnliımatn. 1st1nad c<Un kte b"ldiriy:r- Va~i:r.eti- • k:r:1;'a/1~~nsı Gaulle'ün adam kayıt eden ajanla- .aıfatiyle, ltalYa bü,nii elfiai. B. Diao vu.turya hududundan "t"e Gratz"dan sl)'etfn tamamen kont Telclcl'ye aid 
kil. Ordulal"!nı tam olarak muhaf:ı~a b~h.seden .gazeteler Yu~=nlıılar:n :i~ 1nnın vaidterine kanan: g_cnç Fran• Alfieııi ile Japoaya büyüi el~ 8. S.Ta ve Drava Tadileri boyunca olduğu arih surette anlaşılmaktadır. 
~tıniş olan Ingillz kum_animd:ınlığı serf' - ,. h A f d emi~ la k ha !ar sızların şahsi mukadderatları için Hirota Oşirna ittir ak etmi§lerdir. ilerlemelcte olan iki Alman kolu bu ~te ~ıa~kları~:nantfuedmilumen lyebtu_tıütln-

ol b ktnıındn.n muh muza e- aı za er en ° ra ş 1 h I b •. J d V'ld" V Ribb ·• d 1 ti · b. • Za 
k eeyş n -r· ll iyı dik ·· ·· v haklan olduğunu yaz- a oy e egı ır. on entrop uç eve n ıı ır- gün ıırep • Lluhliana hattı a ,erer hl:ıslle hareket etmiş ve nmlral 
rlyetler kazandığı garp ~~ebenin ;u~uİege K t" ·n· gazcteai Filhakika her gün bir çok sandal· liği sayeeinde eiyad, ukert ve ik.tl- ıarlcta daha uza""a Ta t dve Hortnıın kabul ettiği şerefsiz ve 
bllmekte ve tekrarlanan ;1 beslemek- ma ta ır ar. .. a.ımen b'lh ' lar Nonnandiya ve Bretonya aahil- sadi sahalardz. elde edilen netice- Rom.arıya hudud gdaki rmıı ~ ır. menfur hattı harekete ölümü tercih 
neticesine en tam it~ ~e ı müta- Yun81llı!ann dun) ad ve b 

1

1 assa~~ !erinden lngiliz limanlarına harekete leri izah etmittir. Bu izahattan aon• ilerliyen Alman unlı: 
1 

~~dan eylemlftlr. 
tedir. Muhakkaktır 1 ııt:ınrilerl sür- nabıhak ın k~r!ı~ı~ a aı ~~ın~. ı 1 te;ebbüs etmektedir. Her gün lapan- ra yüksek komiayon üçlü paktın banliyösüne var t o u Uc.&&•adm Londra diplomatik mnhfıllerlnde 
lanl~rın kıYf::eıU rd s v ı!zıa.dır. Bina.- tutabileceklcrını ılave ctm~ . e ır.. yadaki kontoloslarımı:ıa iıgal altın- akdi sıraaında kurulması tekanür Yugoslavyanı:ı:ı ır. &mlral Horty'nln böyle bir istihalesi 
d(it'l.l ;'üta ıt' e~ ~am bir ttimadla Ayni gazetede Papad.akıs ımz~sıle daki mıntakadaaı, hatta memnu mın· etmiıı bulunan tali komisyonun ya- dalci vaziyet iatilc olu lı:. besıu?u~- Görlng'e karşı olan hudutsuz dostluk 
~~:ıe~ekl~ğetm~z lcııb etmektedir. Ken- çıkan bir makalede. bılha~~ ooı:l~ takadan gelen gönüllü gençler mü- pacağı itlerin umumt direktiflerini Almanlar Kocanil/brov~=ııtir. ve hayranlığına atfedilmektedir. 1-"'a-
dlsfne en biiyı1k emniyetimiz olan or- denilmektedir: c28 _ılkt~rı~ en ~~ı racaat etmektedir. G"nç Fransızlar tesbit etmi~tir. meğe muvaffak olrı 

1 
a;ç· =~rğ~ ~~~saıf~ay~~ fr~tal~~~asln~aünza~ 

duya ıtımad ederek günlük hayatımı- Yunanlı muharip eskı zama?.karıknl ır bu suretle enerijlerini isbat etmekte Yugoalav ltıtaları mev~•.nı_ıt ~.._ ~· " 
Y · t yu se ere d h d v .wennı nıu.na· nnda hiç §Üpheslz bir mazeret trekll 

~ devam etmellylZ.I> atleti gibi unanıs a-nı 1 k iseler de aldanmakta, a a ogru- Gu·· nıu·· k Borsa fazaya muvaffak oldul:lan takdi d etmlyecektır. Ananeler! İnglltcrcde 
c;ıkarmı~ ve bu ııuretle Arnavut u6 su ııldatılmalttadırlar. Franıız hüku· Üslcüpteki Alman ü.lerini tehdi~ bu kadar takdir edilen bir meınlt>ke! 
dağlarının destanını yazmı~tıtdır. b. meti Alman makamları tarafından edeceklerdir. timdi mihvere bot göriinmelt için Amerika kimya sanayii 

üzerinde Alman kontrolu 
V . ..ton ] ı (A.A.) - Reutr: 

qmA• . b -
Amerikan Adliye nezaretı, ugun, 

A "k kı·myıı ve eczacılık en-men an k 1 .. düstrisi üzerindeki Alm~ on
1
trodu 

hakkında hayret verici ıthn~ ar a 

b 1 t Adliye nezaretı, bu u unmu~ ur. k 
k 1- • tikbalde jstismar etme ontro un, ıs A A 'ka 
üzere Almanyaya cenubı _men 

. l h ~ 1 gı·liz pıyaaası-
pıyasa annı ve atta n -~· • Al 
nı muhafaza imkD:nını verdıgını, .. : 

. . ""k el bir dovJZ manya ıçın mu emm 
kaynağı teşkil ettiğini ve Alma~ya~a 
istediği zaman Amerika Bırleş!k 
devletlerinden piyasalarını alabıl
mek imknnını vermekte olduf,runu 
bildirmiştir. 

Mecliste dünkü 

nisan gclib çatmış,. 0 ~~an .• a . ır tevkif ve mahkum edilen gençlerin ESB.~M ve TAHVİLAT - IUMBİYO İtalyanların Alman kıtalarile bir· :::!ı.~tı ~=:~crcita~~a~niş~~~f~ 
avuç Yunanlı y~m .. mutec~vızı ın- bazılarını affettirmek için müdaha· NUKUD FİATLERi kırnek üzere Karaorman Loiuuu hanlan geçirmekte olan blr mcmıc-
sanlık takatının ustund~ hır m~~a- le etmiştir. Bizzat manpl genç üni- ve geçmelc İçin yaptıkları dört te,ebbüs kete karıı alçakça bir taalT'llzn geç-
vemetle kargılamı~tı~:l Bır ı:?k ~§~er versite ve kolej talebelerini idam 11 Nisan l!Ml .Jôm llalmı§br. İtalyanlar büyük mele l~irl nıukaddes bir günü intihap 
ölmii§tür. Daha -~~ 0 .rce ti~ a at sephasından kurtarmak için birçok DEVLET BORÇLARI zayiat vermiılerdir. et.mi§ bulunuyor. 
sağ kalanlan, bu!unyınsan1lı göste- defalar ısrar mecburiyetinde kalını~ .Bilinci ve dördüncü Yuıoılav or· BudaJ)flte 11 (A.A.) - Ste.fanl: Rad. 
recek ı.•e cl~te hır unan ı> diye- ve şimdiye kadar ricaları iı' af da L. K. dulan plan mucıôince Noviaad Ye yoda. blr nutuk söyleyen Iaşe Nazın 

le • d.l · · z demş!tlr ki: «Macar hükü:neti hal· ce tır.~ e ı mıııtir.. . . . 1'ı 7,50 933 Türk borcu L n. m 18.90 agrebdem cenuba çeJcilmişlerdir. kı heyecana düş.iünnek maksıume b:ı.-
Bu kabı) af taleple"ı nıhayetaiı • • 1938 ikramiyeli 19.50 Yalnız az adette geri ]utaları muha- zı qymın :vesika usulü ile .salılma-

Y eni İngiliz tayyareleri biz surette müsait bir kabule maz· • • 1933 İkramiyeli Ergani rebe etmektedir. mıdan içtinap et.meğe karar \•eı·m~-
Londra 11 (A.A.) - Seri hallnd:! bar olmıyacaktır. Buna binaen hü· 193 .. SlvA.as~Erz· Curuın. 1 20.- y g 1 t br .... • :tır. Bunµnla beraber hükflmet S.'ltı-

ımal edilen ye-ni Spltflre tayyareleri- kumet Fransızlann ayrılık merkez- • 'l -s 19.- U oa av e ıgı cılara bu eşyadan mahdud blr mik-

ın Pike hücumu tecrübelerinde 1000 ferine muhaceretine nihayet vermek • • 1934 Sivas-Erzurum 2·'1 19·05 Yugoslavyada bir mahal ' 1 (A. d&rın satı§& çıkanlablleceğlni bildir-
n imi tlr • 2 1932 Hazine bonolan 61- A ) y ı b k d l v kilometre SU .. rat temin edl Ş • Bu için şiddetli tedbirler almagv a karar · · - ugos av aş umııın an ıgı- mlıtlr.• 

sed •o tı •• 1934 • • 1550 tbliV• o•• p • suretle Spltflre'lar anın sura ne vermiştir. Fransa davası için, emin • • 1935 • • 29·
50 

nın e gı: uşman, araçın ve 
yaklaşmış bulunuyorlar. Arnlanndn haberlerden mahrum gonç Fransız- •, 1938 • • 62·_ Şuptiayi i~gal ederek Velike Mora-
saatte 240 kilometrelik bir fark kal- ların maruz bırakıldığı tehlikelerden A. Demlryolu tahvlll I - ll 40i;o va vadisinde ilermeğe de\'am et- Çocuk anaları ----• 
mıştır. daha faydalı tehlikeler mevcuttur. • • m 41.25 mektedir. Şimal cephesinde, düş- BaL-ları.1 

e b ombardunan tayyıı.- A Demlryol Q --n t 38.50 m V" 0 ll0 tz b"l . d -1- •------- DU Bir çok ı;ee İngll ta Netice mareııale karşı onun eserine · u m me....,. .. sene an, novı a o gcsın e pc.& az 
resi dü.ş\irmÜŞb?~ ...... geclzc nmveuıharye= karşı hareket edilmiıı bulunuy.or. Haydarpaşa limanı 42.50 muvaHakiyet oeld •. e etmiş ı.·e burada. eYanuma ne bed.fye vereceıım • 

•M•• uı.....,.,... H. llmanı mUmessll senedl 40 50 k 1 -'-k h diye artık dilfünmeJ1n!z. 1ıte yare fllouu•• d J.a.rak Yırtıcı ıra- Mareşal, Fransız.lan yurdun aleyhıne · ıta arımızın muteyag ız areketı emniyetle aeçebJJ~lnlz güzel 
müzakereler belerl için yerin ~ır0 tayyare kullan- dönebilecek bir propagandadan çe· B1SSE SENETLERİ neticesinde durdurulmuttur. hediyeler 

ı (AA voc. ısnıı vcrn;ı ıuıldkn.tte saatte 600 virmck suretile bizzat Fransızları Jtalyan cephesinde hafif faaliyet r-Ll-- C ... ~ 
tn~:~g~n dokt~! M-a-zha~· G~~ maktadırlar. ~azla bir sürat! olan kendilerine karşı müdafaa etmeltte, ~: K b~~= ::ıı::uharrer l<>'7.50 olmuıtur. Mtihtelif noktalara diit· ~....-. a Ogr&a ~· 
menin başkanlığında. toplanarak İıı- kilometreden nı})al'dttıınll tayynrC61dir. onlan Franaa için ~ok kıymetli olan T. İt banta.sı (hamile alt) ıo;g man puaıütçüsü indirj)miıtir. Fakat kiraatleri ... 

G 1 K~---- hafif bir bo_t .... l1d unn.tJArmUl 18 bir kanın tekrar dökülmesi tehlike· T. +. ban.kul mllm••-"' .. ,_ ıos10 _ banlann hepsi mubuara edilmit 'H Ynan: Faik Sabri Dunn tanbul mebusu enera >U:.llll Ka- Bu •nyyareıuu •nyyarelerl- .q ~ ~ • • 1 
- dı AVCl '"" • • •· • • bb"' 1 A n... ı 11 -'•k U (• IO - •• eeır a ınmıştır. 50 '---· rabekirin tqkilah esasiye kıııaıunu- metnı boyu var r. ıayytı.reler smı gosteren netıcesız te,e us ere · ~m ryo an 9 u e ,. ) -- Am 1 k ki . tt hi b" a1&eu.' 

Dun 17 ncı• maddesindeki mebusluk nln en büyüğü olan bture katedet>ll- karşı müteyakkız davranmağa davet A. Demlryollan flrtetl ('l' 100 37.SO d v:_.._al~kut u ktta Fvazıyeh e dçl ır 
OOO klloıne ı kt d" Esltlhlsar çimento flrketl '1.50 eg..- ı yo ur. ena ava o a· 

müddetinin hitamı kaydile dahili merhaleslz 2 (!Y eme e ır. Şirketi Hayriye 28.- yı.ile. az hava faaliyeti olmu~tur. 
nizamnamenin 180 inci :maddesinin me.tt.edlr. Bir Yugoslav tayyaresi Şirketi Hayriye temettü 21.- Jngili•z tayyarelerinin 
ikinci fıkruındak.i cson deTrC) ta- E A rtı rnan K"' . d ECNEBt TABVİLLERt 
birinin tavzihi hakkındaki takritine v, pa . ostence cıvarın a lO'l - bombardımanı 
ait ve mevzuuhııhs tlıhirlerin tavzi- kiralamak f Çin yere indi ~ P'o~sfye 1;~~3 csırortab> ıoo~o Atim 11 (A.A.) - YUDanistan· 
hine lüzum bulmadığıcn dair teıki· Bükrcş 11 (A.A.) - D. N. B.: BÜ' • • Amorti 81.25 da bulunan İngiliz kuvvetleri umu· 
latı esasiye-encümeni mazbata.smı Yugoslav tayyaresi, diin ölleden son- • • KuPOD 1.20 mt brargi}ımm tebliği: 
kabul etmift:ir. ra. K~nce civarında. Mamala'da ~ Perıembe günü bütün ııün ıima-

Buncian sonra posta telgraf ummn re 1n?l1!ştlr. Tayyarenin 1k1 Yugoslav NUKUT il Yunanistaiıda havanın çolc fena 
müdürlüğü ile inhisarlar umum ınü- subayından mtlrcttep mürettebatı, Türk altını 28.00 olmasına rağmen İngiliz bombardı-
dürlüğü Ye orman umum müdürlüğü Rumen ııuıJaunianruı. teslim olmuştur. Ktılçe altın bir gramı 3.85 nıan ve avcı tayyareleri faaliyette 

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed"Renk 30 Kr. 

Tefti yeri: AKŞAM matbe.uı 
TeL 20681 

Ylsde zt teuillt klrponu 
Bu kuponu keaip a1parft mek
tubunuzla g5ndertrsenlz kitap 
ııatıertnden Ji\zde 20 teniUtıta 
hat ICuanll'Slnll. 81parif bede-

lini o suretle hesap ederek 
,gbndertnı.zı 

940 b .. 1 • d d V• "klikl ya •k d b t • Osmanlı bankası (banknot> 2.55 b l 1 d M utçe erın e egışı . er • Amerı a a ıa O aJ u unmu~ ar ır. anasbr civarında 
pılma.sına ait kanun liiyihalarını t~- •UÇU ile itham edilen KilfBi:IO bir motörlü nakliyoe ltolu bombardı- edilm.i§tir. iki büyük kamyona isa-
vip eylemiş, Enincan ve civarı yer « Akıamı> İn Küçük .,, • ·ı • man edilmi§ ve avcılarımız Manas- bet vaki olmuştur. D!ğer bir karn-
sıırsıntı::mdan müteeıısir olan rnm· İl ltalyan gemıcı erı LonNe~aorQr.ek ~rtne lıltelOrOllndol&r G.24 h~ tayyare meydanında bulunan yonun devrildiği bir dördüncüsünün 
takalarda zara! görenlere ynpılacalc anları en ıüratli ve ~..ı. en: 1 "k Amerika) 11 •.1 u.x.e 129.20 d '- 1 ril ,__ d 

New..... Dır etı . Cenevre tızertne ıoo .__,,. ..,...98 uşm .. an .. a.myon a e ıutaatını mit- e yandığı görülmüıtür. NaklG-• Yardımlara ait kanunun dördüncü en ucu dı Y"'L k federal ı:ı..: .uaua. - 1 l d z vasıta r. A.) - u .. ıe OU&, Atına tlzer1ne 100 dn.hm1 0.0975 ra yoz ate~ıne tutmu~ ar ır. Düşman arabalarile kıtaat mitral)'öz atqin• 
maddesine bir fıkra ilavesi hakkın· ••••••ııiıııiiiıiİİİİİİİİİİıİİll• .. (A. .. Jersey limanı.n~a müsadere Madrld tlzerlne 100 peseta 1U375 burada ağır zayiat vermiştir. tutulmuıtur. 
dal.i kanunun da birinci müzakere· ZAYİ - StY?ilseferden aldıtım 4393 N~ 8 ltalyar: tiJehJtun 97 aubayı• Bellrad berine 100 dinar 1.175 Florina ile Pirlepe arasındaki yol Bütün bu barekita ittirak eden 
sini yapmı~tır. numaralı btsıtıet. h1M)"etlnl taJbet,- ed en fitiin diğer mi!rettebatmı sa• Yotohama t\ıertne 100 Jtll ıum berinde zırhlı kollar alçaktan uçu- tayyarelerimizin heınıi üalerine dön· 

MecJ~ pazartesi günü toplana· tim. Yenisini alacalıımdan "*'61n!n nı vo b ile jtham albna •im..,. 8ıokholm tlserlııe 100 broJı I0.741 luak muva.flaki,yetle bom'bardama11 • ...._. 
caktır. h1ikmü :rottur. Gar• .. ItrlıJan botaJ ,uçu 
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Soldan sata n yukarulan aptı: 
1 - Bıılkanlarda. bir mıntab. 
2 - Kapalı değil - YuHrlak çl.r.81. 
3 - Kayak Aleti - SPQI' meydanı. 
4 - Büyükler - Beraber. 
5 - Eski hububat; ölçUsil - Tenı.l 

berberin b~ıdır. 
6 - Tersi notadır - TasvlrH. 
7 - İns:ın - Şart edatı. 
8 - Kaybetmemek. 
9 - B~na cıP• gelirse müvazi de

mektir - Cefa. 
10 - Edebiyata. mensup - B~ kü

mes hayvanı. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sağa ve yukamlan qatı: 
ı - Tercüme, İt, 2 - Eceabat, Ne, 

3 - Rendelemek, 4 - Cad, Raziye, 
5 - Übera, Ah, 6 - Mala, Agnam, 
7 - Etez:ıg, En, 8 - Mihnetli, 9 -
İney, Anlam, 10 -Teke, İma. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye EcnebJ 

Senelik 1400 kuruş 2700 ku.ruş 
8 Aylli 750 • H50 111 

3 A.vlık tOO 111 800 111 

l Aylık 150 111 111 

Posta lttlnartına dahtı olmıyan 
ecnebi aıemleketlı:r: Seneut:ı: 
3ffUO altı aylığı 1900. üç aylıl'l 

1000 ırnruştur. 

J'elefonıa runız: Kaşmı\harrlr: 2056 
hzı işleri: 20765 -· idare Z0681 

l\tiidür: 20f9'7 

flebiülcvvel l:i - Kasım 156 
s hn <Hı o~ Ikl Alt Yat 
E. 8,55 10,41 5,31 9,13 12,00 1,36 
Vn. 4,40 6,26 13,15 16.57 19,45 21,21 

ldnrennne Babıali civan 
AcımusJuk okak No. 13 

YENİ NESRİYAT: -
YARI :\I AY 

Bu on be::ıgunde blr çıkan aile ve 
gençlık mecmuasının 130 uncu .sayı
sı üç renkli nefis bir kapak içinde, 
dolgun bir mlındcricatıa intişar et
miştir 

----.-• Uoktcr - ---• 
Bahaddin Lütfi 

Varna lt 
OPEUATÖR 0ROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül ynllan hastalıkları 

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

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Dr. F ET H i 
LABORATUVARI 

Cerral.pap hastanesi bakteri· 
roloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita ta~lilleri ve ( id
rar vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime &iderken 
Meeet iL: sokağı F erab aparlı· 

manı. Tel: 4053-4 

...... ç;.ocuk doktor~•••• 

Uzun kıt gecelaRade laoı vakit 
geçirmek için meohur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve beyecanb roman 
.eriaini olammm: r 

• Bu • eri 6 büyiik ve resimli cilttit. 
Beher cildin fiati 80 kunq. 
6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: "4 liraClir 
Tevzi yeri: AKŞAM matoaıuı 

tel: 20681 

Yibdı yirmi iskonto kupona 
Bu kuponu k esip cAKŞAM 

Matbaıuı Kitap servisine> ge· 
t irir veya gönderirseniz fia t 
üzerinden size yüz de 20 iskon· 
to yapı]acalctır. 

«AKŞAM» neıriyatı 
MUHTELİF ESERLER 

Kurut 

~an asker olursa 
Necdet Rü~tü 50 

İtalyadan Amerikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
lttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Y akup Cemil 
niçin ve nu d öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sinema yıldwan ( ciltli) 100 
Fuıl Ahmed 
Hitabeler. oiirler, hicivler 
vesaire 80 
Ed eb: hatıralar 

Hüseyin Cahid 60 

2 ~ kuru~a tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu 25 
Pempe pırlanta Va-Nu 25 
iki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 25 
Y.aracaahmedin esrarı 

Va-Na 25 
Kardeı katili Va-Nu 25 

Tevzi yeri: 
AK$AM matbaası 

«AKŞAMıt karilerine mahıus 
vüzde 20 tenzila t kuponu 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyüle bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunu dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

T efefon: 42 221 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaaaiıı 
Divımyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gü. 2,5 - 5 Tel: 22396 

T~!~~!"~h~~0~0.I~.- i l&"o, ~---
mara. Pazardan maads her giln ı 
saat 15 ten sonra. Telefon :.f40127 

Prof. Dr. --1 
Kemal Cenap 

Küçük tamrrul hesapları 

~KŞAM 

• 

RADYONUZ İÇiN 
ALAKADAR OLUNUZ .•• 

Tamir edilmek üzeN radyonuzu Radyo Tekn1:k'e tevdi 
etıtl.ğtn1ule % 100 yeni haline Ura.it edlleoctıne em1n 
olab1.11ns!a:ıil:. 

~ünkü Radyo Teknik ••• 
Rekabet edllmiyecet: bir ücretle ma.kinen12i ta.mır et
mekle iktifa etmeyip radyorun Röntgeni olan OSİLO
GRAF •ye.sinde 1Df8 hatalarını blle tashih n ikmal 
eder. 

RADYO 
TEKNiK 

P. Perrin ve V. Kornfilt (Mühendis) 
BeYoA'lu, İstlklAl caddesi No. 285. Telefon: 41264. 

(Haçopulo pasajı karşısında) 

Karısız genç anne! 
Yeırruıunun ıotona, Oft• ,.tec•k "'lktarde, ••r•"'•2t 
OE$ YEN k• n kuvvet •urubu k•nın nokHnını tem•m· 
ledılcce tı•r•bn bu c•n k•yn•~ında" kendi •ıhhab 
ked., ravruıunun blrlc•k 9 1d951 olen ıllta ehi f•rd• 
g6tar. Anne kuvvetlenlr, Yewru gOrbOzt•nlr • •• Bu ,.,
.,. IHd•tlnln kendiıldir •••• 
Emırikll ennelere. OEŞYEN"ın k• n kuvvet ıurubu. 

12 Nisan 1941 

Atölyomlz her gün saat 15 ten 18 e kadar ziyaret edileblllr. , -·--
1 

:;:.: 

-·- . 
Maarif Vekilliğinden: 

Bu yıl d~rdan devlet orta. okul ve ilse bitirme hntibanlanna girmek 
isteyenlerin imtihan tnlimatnamcslnin 48 ve 67 incl maddelerl.ndc yazılı 
veslkalannı tam olarak 15 Nisan 1941 tarihine kadar Vekilllğl.m1ze gönder
meleri lAzımdır. 

1 =--=-:ı -- -
~~ 
~Pt 

Evrakını noksan gönderenlerin ve tesblt edilen tarihte göndermemiş 
bulunanlann mümcaatlnrı kabul edllmeyecektir. (2881 - 2058) 

il Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedell (5246) lira olan muhtellf eb'atta 3800 kg. kabuklu çe
lik elP,ktrod 05/4/941) salı günü saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zart usulile satın alına
caktır. 

Bu ll}e girmek lsteyenlerl.n (393) lira (45) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zartlannı aynı gün 
saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon reisll~lne vermeleri lfızımdır. 

'l'tlrkiye Otlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı t ar1h1: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Türk Urası. Şube ve 

a jans adedi: 265 
Zirai n t icari her nevi banka muamelelerl 

Para biriktirenler e 28,800 lira ikramiye veriyor~ 

Bu işe alt şartnameler komlsyond; parasız olarak dağıtılmaktadır. (2530 j 
Mı.:ham.mcn bedeli 45,000 (Kırkbeş bin) lira olruı muhtcllf alat ve ede-, 

vat 2Ş/Mayıs/941 çarşııınba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 1le Anka· 
rada Idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3375 (Üçbin üçyüz yetmlşbcş> liralık muvak- ı 
kat tenılııat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 1 
saat 14.30 a. kadar kom.lsyon reisliğine vermeleri lazımdır. ı 

Şartnameler 225 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. * {2876> 1 

Slıkecl emtia. anba.nnda tam vagon muamelesine tft.bl çimentoların ve 1 
toprak ofisine alt zahire vagonlarının tahmil ve tahllyesinln 1/4/941 tari
hinden itibaren 3 ay müddetle mal sahiplerine bırakıldığı 111\n olunur. {2716 I Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 

az 50 Ur .. m bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile aşağıdnkl pllı.na 
Hukuk Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemizde 25 lira asli maaşlı kütüphane memurluğu miinhaldlr 
Yabancı dil bilen tercih edilecektir. İsteklilerin 19 Nisana kadar dekanlığa 
müracaatan Uı.zımdır. (~796) 

anlı Mankenlere Ekspozisyon 
İlkbahar ve yaz mevsimleri için hazırladığım komple model

leri 14/ 4/ 941 pazartesi ve 1514/ 941 salı günleri saat lC da Salonu
mmıda teşhir edeceğimizden ziyaret fırsatını knçırmayınız. 

Avrupadan Diplomalı 
Terzi ve Kürkçü SAADET 

İst.ikli'ı.l caddesi 292 No. Karıman Mağazası yanında Tel: 41492 

SATILIK ÇEL TİK F ABRIKASI - .. 
80 beygir lokomoblll lle müteharrik komple ve kombine olarak ga

yetle az kullanılmı.ş bir aded çeltik fabrikası maklnaları satılıktır. Mü
racaat yeri : Ankara 451 posta kutusu. 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
' Önümüzdeki pazartesiden itibaren eldeki tarifemize ilave olarak 

pazarları 4 çıkı~ ve 3 iniş, sair günlerde Köprüden Boğazın her 
iki sahiline ve Boğazın her iki ~ahiünden Köprüye akşamları birer 
son sefer tertip edilmiş ve hareket saatlerini göstereın cedvel iskele
Jerle vapurlara asılmı11tır. 

~öre ikramiye da~ıtılacaktır: 
4 adet 1.000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 • 2 ,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 161) • 20 • 3 ,200 • 

40 • UIO • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

rlii"miver.lere ikramiye cıktı~ takdirde % 20 fnzlaslle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa 11 eylı11, 11 birincik:inun, 11 mart \'e 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~--------------------------' 1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Şehı-Jn muhtelif mahallerine konulmak üzere yaptırılacak petrol lam

balı tenviratı umumiye fc.nerlerl ve tefcrrüatı 2490 numaralı kanunım 411 
ıncı maddesinin (Ll fıkrasına tevfikan pazarlığa konulmuşıur. Ta hmin 
bedel! !i948 lira 50 kuruş ve teminatı 892 llra 27 kuruştur. Şartname Zn.bıt 
müdürlüğü kaleminde görülebillr. İhale 14/ 4/ 941 pazartesi günü S.'\nt 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mnkb~z veya 
mektuplan ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulumnalan 
lhımdır. ı 2862) 

Harp Akademisi Satın Alma Komisyonundan: 
Mecmuuna tahmin edllen bedel 162 Jlra 75 kuruş olan 47 kalem köhne 

eşya ile aynca mccmuuna 167 lira 60 kuruş tahmin edilen 50 kalem köhne 
eşyanın açık arttırma ile satL§ı 15 Nisan 941 salı günü saat 10.30 dıı Akademi 
satınalnıa komisyonunda yapılacaktır. Eşyalar her gün Akademi deposund:ı. 
görüleblllr. Arttırma müzayedelerine lştlrnk edeceklerin müzayededen evvel 
BCfi~ Malmüdürlüğüne 47 kalem eşya için 12 Ura 25 kuruş 59 kalem eşya 
için 12 lira 57 kuruşluk yatırılmış teminat makbuzlarlle mezkür günde ko-
misyonda müracaatları. (2840> 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeni Riyasetinden : 
ı - Paralı köprüden Bayraklıya kadar a3602• metre uzunluğunda par

ke kaldırım inşaatı 4/4/1941 tarihinden itibaren 17 gün müddetle ve ka
palı zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmini k~it bedeli c138058• lira 311 kuruştur. 
3 - Ke§lt evrakı 690 kuruş mukııbillnde Turistik yollan mıntaka mil

dürlüğünden alınabilir. 
4 - Muvakkat teminat mlkdan 8153 liradır. 
5 - İstekliler ihale tarihinden itibaren en az 8 gün evvel Turistik yol

l:ır Mmtaka müdürlüğünden ehliyet vesikası alacaklardır. 
6 - Eksiltme 21. NU.an. 1941 pazartesi günü saa.t 11 de İzmir vlllyetı 

daimi encümeni odasında yapılacaktır. 

1 
7 - istekliler 2t90 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlayacaklan 

zarfları ihale günü saat 10 a. kadar makbuz mukablllnde vllflyet makamı-
~-..ıı ı na vermeleri 11ruı olunur. (1287) (2739) 

~~~~~! İzmir Birinci Hukuk Hakimliğinden : 
İDARESİNİ BİlUI is BANKASINDA 
iKRAMiYELi.' ~ESAP.• 1 AÇA~ 

Davacı hazineye izafetle vekiU Bornova ziraat mücadele istasyonu mu
temedi iken ölen İhsan Bekenin aldığı avanstan zimmetine geçirdiği 444 
Ura 56 kuru.şun talzlle beraber veresesi bulun an müddeaaleyhler anası 
Kadriye ve hemşireleri Huriye ve Mes'udeden tahslllnl dava. edva edilmek
le carı m uhakeme sırasında m ilddeaaleyhlerden Mes'udenin İstanbuld& 
Nişan.taşında Koda.k sokağında. 39 sayılı hanede ikamet ettiği blldirilmif 
ve işbu adrese gönderilen davetiye varakası kendisinin bir sene evvel bura
dan çıktığı ve yeni ikametglhının meçhul bulunduğu blld.lril.miş ve ahiren 
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Mes'udenm İstanbulda. Taksimde Parmakkapıda. BekAr sokağında 25 No. ıu 
evde oturduğu blldlrilmesi üzerine bu adrese dahi Yazılan da.vetlye ·van
kası mumalleyhanm burada. dahi oturmadığı beyanUe ~ade oollmesinden 
mahkemece ilk davetiyede Mes'udenin ikametgahının meçhul bulunduğu 
yazılı olmakla beraber yapılan taharrly:ı.ta rağmen ikametgfıhının malfun 

1 Ağustoı, 3 İkinciteırin 
YAZ G E L i Y O R. tarihlerinde yapılır. 1 - İdarem.ime münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere orta mektep 
NİŞANTAŞINDAKİ mezunları müsabaka. ile alınacaktır. : 

ıu:RNARD BERBER SALONU 1941 ikramiyeleri 2 - Müsabakad:.ı. muvaffak olanların idarenin teklif edeceği yerde me-
Müdürü Bay Benıard 20 senelik muriyet kabul etmeleri şarttır. 
tecrübe ve ihtisasından sonra 1 a det 2000 Liralık = 2000.- L 3 - Müsabaka.da muvaffak olanlara 3658 sayılı kanun hükmüne göre 
permanant, ondültısyonda yağ 3 .. 1000 • = 3000.- • 15 lira asil maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 
esası üzerine yumuşak, hafif ve 2 .. 750 .. = 1500.- • 4 - İsteklllerln 788 sayılı memurin kanununun dördüncO. maddesindeki 
Jpek glbl yeni bir usul bulduğu- 4 .. 5oo .. = 2000.- • şartlan haiz olmalan ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 ya§ını 
nu müJcteremekle kesbi şeref ey- 8 .. 250 .. = 2000.- .. geçmemiş olmaları 11\rundır. 

ler. Bir tecrube sizin lknaa 35 " ıoo " = 3500.- .. 5 - Müsabakaya girmek ısteyenlerln 21/4/941 paza.rtcs1 günft akpmına. 
kfltıdir 80 

" 50 " = 4000.- " kadar dilekçe ve evrakı müısbltelerlle birlikte müdürlük ldarl kalem.ine mü-
H nıiŞ : r.iiyükadadak;i şubesin; :~oo 20 .. = 6000.- .. racaatıarı icab eder. 

15 mayısta açacaktır. ••i "'.._ ___________ _, 1 - llOea.beh ll/"1Kl cuma dııtl aaı 10 da ppıtacatU& (2802) 

olmadığı ve diğer müddeaaleyhler tarafından dahl meçhul idüğü ifade 
edi!diğınden Mes'ude hakkında İstanbul gazetelerhıden biri marltetlle 111· 
nen tebllğat icrasına karar verll.miş ve İstanbulda münt~ir 10. Mart. 19U 
tarihli Akııam gazcteslle bu yolda ve muhakeme günü olan 2/411941 tari
hine müsadll çarşamba günü saat dokuz buçukta İzmir asliye birinci hu
kuk haltlmllğlnde hazır bulunması için ilfınen tebliğat yapıldığı halde mez
kür gün ve saatte dahi gelmemiş olduğundan hakkında mahkemece gıyap 
karan ittihaz ve Jşbu kararın dahi ilanen tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan müddeaaleyha. Mes'udenln muhakeme günü olan 28/4/1041 tıı.rihl
nc müsadil pazartesi günü saat dokuz buçukta İzmir asliye birinci hukuk 
h!Udmllğinde • ~batı vücud etme.oıi ve masarl!I gıyabiycyl t.emln eylemesi ve 
gelmediği ~irde bir vekili kanuni göndermesi ve aksi takdirde hııkkın
dakl muhakemenin gıyaben rüyet ve intaç olunacağı mıılümu olmak üze
re keyfiyet llAn olunur. ıBu celsede definlz tetk~k olunacaktır .• 
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