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Kıvırcık etinin kilosunu 
80 kuruştan satan üç 
kasap adliyeye verildi 

Bene 23 -No. 8072 - Fiati her yerde 5 kuruş 
.1::: 

• 

~VATANDAŞ!---.. 
Telaşa muhal yok

tur. Hükumet, lstan
buldan gitmek istiyen
ler hakkında aldığı ka
rarla vatandaşlara her 
hangi bir mecburiyet 
yüklemiyor, sadece ko
laylık gösteriyor. Arzu 
edenler bu kolaylıktan 
istifade edebilirler. Bu 

PAZAR 13 Nisan 1941 

t • 

Ticaret Vekili tedkiklerini 
bitirmek Üzeredir. Sah günü 

Ankaraya dönece~tir 

L====-------------.-J 
Sahlbl: Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürü: Bik:ınet Feridun Es _ Akşam matbaası 

BU SABAHKİ 

TELGBAl'LAB 

Makedonya 
cephesinden 

yeni haber yok 

Yunanlılar bir İtalyan 
taarruzunu tardettikle-

Kiel' e büyük 
hava akını 

İngiliz tebliği mühim 
hasarat tesbit edildiğini 

bildiriyor 

Londra 13 (A.A.) - (B.B.C.)ı 
İngiliz hava nezareti tebliği: Geçen 
pazartesi gecesi mühim Alman bah
ri üssü Kiel' e yapılan taarruzda mü· 
him hasar ika edildiği ertesi günü 
yapılan istikşaf uçuşları neticeleri
nin tedkikinden anlaşılmıııtır. 

karar yeni değil, eskidir. Bu tedbir, bir tecavüz 
hazırlığı değil, müdafaa ihtiyatıdır. Kimseye 
taarruz niyetinde değiliz. Her tecavüze &ilahla 
kar§r koymaya azmettik. Hazırlığımiz bunun 

Ywıanistanda hava bombardımanından yıktlaıı bir evden eşya 
kurtarılıyor 

rini bildiriyorlar Üç -:sas mıntaka son derece ağır 
hasara uğramıştır. Bunlardan birin
cisi Deutsch. W erker tersanesi, ikin· 
cisi tersanenin yanındaki nuota. 
ka. üçüncüsü limanın garp tarafıdır. Yunanistanda 

1 
içindir. Başımizdak!l~re eAm~iyet e~iniz,. başkaı lngiliz - Alman 
sözlere kulak asmayınız, sakın ve musterıh olu-

nuz. çarpışması 

BerHn diyor ki .•• Macaristana cevap çok şiddetli 

Yugoslavyada 

Almanlar 
Krusevaçta 

durduruldular 

Yugoslav mukavemeti
nin ıiddetlendiği ve 
Yugoslavların Alman
lardan esir aldıkları 

haber veriliyor 

Bahri cephanelikt..: sabih bir rıh· 
tım hasara cğramış, baraka ve fab
rikalar kül olmuştur. Denizaltı ya
pılaaı yerler de mühim hasara uğra· 
mış, amele evleri tahrip edilmiştir. 
Sokaklarda geniş çukurlar hasıl ol· 

. muştur. Bir sokakta yalnız iki e• 
Atına 13 (A.A.) -( B. B. C.) Diln ge- kalmıştır. Bir imalat atelyesi ve ya· 

ce neşredilen Ywıan tebliğidir: Her d k' ı ı 
!ki cephede mahud noktalarda. mah- nın a ı ~te !e er tam~men yanmış· 
dud :faaliyet olmuştur. tır. C.emılenn. yapıldıgı kızaklı yol-

Türkiyenin 
hattı hareketi 
uyanık ve 

kiyasetlidir 

Sovyetler 
Macaristanın 
harbe girişini 
iyi görmüyor 

Birinci temas noktası Üskiibün cenubu garbi- Atina 13 (A.A.) _ (B. B. C.) Yu- lar ~a tamamılc yanmışt~r. 
nan Matbuat NcznreU Manastırla lkı tersane arasındaki mıntaka 
Florlna arasına blr Alman tank ko- ağır hW4ara uğramıştır. Tersanedeki 
lunun dağıtıldığını blldlnntştlr. Bu yangınlar devam etmektedir. 500 
kolda matoslkletll ve piyade asker metre uzunluğunda 100 metre ge
de vardı. nişliğinde bir sahada bütün evler 

Manaıhr gediği, ikincisi sinde müdhi§ bir mUhare-
de Seliniğin cenubudur be oluyor 

Von Papen, Türk 
zimamdarlarile tema\ .. 

larını arttırdı --
Berlin 1 2 (A.A.) - Yarı resmi 

'.Alman ajansı olan Dienst Aus De· 
utachland yazıyor: 

Türkiye Hariciye V eltili Saraçoi· 
lunun, Ankaranın ademi müdahale 
siyasetine devam edeceği ve hadise· 
feri büyük bir dikkatle takip eyliye
ceği hakktnda beyanatta bulunduğu 
'.Alman siyas: mahflllerinde alaka 
ile öğrenilmiıtir. Berün vaziyeti, 
Ankaranın münhasıran Türk men· 
faatinden mülhem olmıyan karar· 
lar almıyacağı noktasından hareket 
ederek mütalaa eylemektedir. Ank.a
ranın hattı hareketi c:müteyakkın 
cfakat bilhassr. kiyasetli:. sıfatlarile 
tavsif edilmektedir ki bu vasıflar 
halih)ı:zırdaki vaziyette müsbet bir 
:iyaset manası tazammun eder. 

Bern 1 2 ( A.A.) - National 
Zeitung gdzetesinin Berlin muhabiri 
Y"'.zıyor: 

Berlinde, Hitlerle ismet İnönü 
arasındaki mesajların teatisindenbed 
ıVon Papen'in fasılasız bir faaliyet 
sarfettiği bildirilmektedir. Bilhassa 
Mn günler zarfında Alman büyük 
elçisi Türk zimamdarlarına yaptığı 
ziyaretleri arttırmıştır. 

Berliı. 12 (A.A.) - Alman mat· 
Üuatı, Türkiyenin bitaraflığını mu· 
hafaza arzusuna dair Stefani ajansı 
tarafından verilen bir telgrafı cTür· 
kiyenin sakin hattı hareketi> başlığı 
:ı1tında göze çaıpacak şekilde neş• 
retmektedir. --------
Bulgar hududu 

ötesinde 

Yugoslavyada Macar 
kuvvetleri tayin edilen 

hedeflere varmıılar 

Bir I ngiliz keıil müfreze
si Manastır mıntakasinda 
bir Alman piyade cüzü
tamıni tamamen imha etti 

Londra 12 (A.A.) - Bir taraf
tan Lngiliz - Yunan orduları ve diğer 
taraftan Alman kuvvetleri arasında 
Florinanın ıimal bölgesinde gayet 

B dapeşte 12 (A.A.) _ Ste!anl. şiddetli bir muharebenin dün akşam 
Yu:osıavyada Uarleyen Macar kıta: başlamış olduğu havadisi bugün öğ
lan Horgas'a varmışlardır. Şimdi leden sonra burada yayılmıştır. Bu 
Subotltza Lstlkametliıde üerlemeet.- lıaber ı..Jdwada elde edilebilen az. 
dlrler. fakat ciddi maltmata nazaran bu 

BadaPtıtte 12 (A.A.) - p. F. 1.: muharebenin katt bir mahiyeti haiz 
Akppılan çıkan Mabrar Orsag ga- olacağı eınlqılmaktadır. Çünkü bir 
zetesi, Macar kıtalannın Suboviç'in taraftan Yunanlılarla lngilizler Ma· 
önüne vardıklarını bildirmektedir. kedonyadaki Alman kuvvetlerile 
Yugoslav tayyareleri bir İtalyan kuvvetleri arasındaki muva· 

hr. b mbaladılar salayı kesmeğe çalııacnklar, bir ta· 
§e 1 O M raftan da Almanlar, cenuba doğru 

Budapeşte 12 (A.A.) - acar ajan- ricat e,tmekte olan ve ancak Yugoa· 
sı bildiriyor: 1 b b. · d b 

be gü .. ~leden sonra. e avyanın cenu u gar ısın e azı 
Perşcm nu vıs b··1 l d k d. · 'h · 1 s ta ares1 Kelebiya. hudud şehri- o ge er e en ı ıaıe ve ı tıyaç a· 

n~rphüc~m etmişlerdir. Kelebiya ana rını temin etmeleri kabil bulu-nan 
demiryolu hattı üzerindedir. Bida- Yugoslav kuvvetlerile müttefik kuv
yette yüksekten uçan tayyareler bl- vetlerin birleımelerine mani olmağa 
IAhare alçaktan uçarak _,ehrln sokak uğraşacaklardır. Bu askeri hareket· 
ve meydanıarlnda slvll halkı mitral- !erin ehemmiyeti kolayca ve çok 

.. to.cılne tut.muşlardır. 13 ağır ya- .h l l b·1· y 1 
yoz a.,..v T ler gara da hü- sar! ıurette an aıı a ı ır. a nız 
ralı vardır. ayyare ·k· f b h k l · · k cum ederek lkl lokomotlfl vahim ha- ı ı tara tan u are et ere ıştıra 

utratmışlardır. etmekte olan kuvvetler hakkında 
sai:ı Sırp tayyaresi Tolna vllt\yetinde bittabi hiçbir malumat verilmemek· 
Koelesd civannda yere l..nml.ştir. tedir. 
Mürettebat enterne edllml.ştlr. Londraya Yugoslavyanın vaziyeti 
Budapeşte 12 CA.A.) - Macar ge- h kk d 1 d'" h b l ·· dün .. :ı........ saat a ın a ge en ıger a er ere go· 

nel kurmayının ~ · l s· · h··k· · Al 
22 d neşrettiği tebliğ: re ge.nerı•. ımovıç u umetı, • 

M:car kıtalan 11 nisanda kendile- manlann Hırvatistanda istiklal ilan 
rine tayin edilen hedeflere her taraf- ettirmek ve Macarlan harbe sokmak 
ta varmışlardır. Düşman mukavemet gibi vücuda getirdikleri jhtilatlara 
gö&terml§tlr. Basa ~da bu rağmen, harbe devam etmeğe en 
mukavemet anuda.ne olmuştur. kat'i bir surette azmetmiıı bulun· 

Macar • Yugoslav maktadır. Almanların, elde bulunan 
muahedesi delailden de anlaşılacağı üzere, ge· 

Budapeşte 12 (A.A.) - Yarı resmi çen. ilkbahardaki Flnndera muhare-
kaynaktan blldlrilmlştır: beaı manevralarını Balkanlarda da 
Yugoslavyanın dağılm.am üzerine, tekrar etmek istedikleri anlaşılmakta 

kend.lslle aktedllm.lş olan bütün mua- İse de, bu manevralar muvaffakıyet
hedeler merlyetlnl kaybetmektedir. sizliğe mahkum görünmektedir. 
Bllhassa Macar - Yugoslav muahede
sine gelince, Sırplar bu muahedeyi 
son günlerde esasen bir kaç defa lh-

T emaı noktaları 
rn.ı etm~lerdlr. Kahire 12 (AA.) - Reuter: 

Bulgarlarla mesklın Sovyet hükumetinin . Buraya gelen haberlere göre, Yuna· 

topraklarda tam bir Macaristana bir cevabı nistanın dağlık olan ıimal hududun-
- Moskova 12 (A.A.) - Tass ajansı da Manastır gediğindeki Britanya 

karıtıklık varmıt blldlrlyor: _.~•f b ü seyyar unsurlan Almaınlarla temasa 
So Macar sefiri B. Krı.,....,. Y ug n · · d·· . . 

~ fn 12 (A.A.) - Stefani ajan- •i k !ser muavini B. Vlçlnskl- gırmıı ve uımana zayıat verdırmiı-
•ı b'Jd· · harlı.; ye om h"k" tı 1 d' s· ·k Al 1 ırıyor: yl ziyaret etml.ştlr. Sefir, u ume er ır. ır mı tar man tankı tah-

Bu sabahki gazetelerin Yugoslav namına beyanatta bulunara~tacar rip edilmiıtir. Kamy<>nlarının yanın· 
hududundan aldıkları haberlere gö~ kıtalarının b Y1 u~~lavanı~imış :en~: da istirahat eden Alman kıtalan an-
rc. hududurL ötesinde Bulgarlarla girmesi se ep er • 
meskun olan topraklarda tam bir ka· hareketin Sovyet hükfi"metl tarafın- sızın mühim bir muvaffakıyetle ateıe 
rı kik dir dan haklı görüleceği ümidini izhar tutulmuştur. şı ı ve anarşi hüküm sürmekte • 
Belediye reisleri ve hükumet memur• eyi:.m~~l~kl aşağıdakJ cevabı ver- İngiliz kıtalan Almanlarla • Seli.-
:arı Sırp ordusu ile birlikte kaçmış· mlştlr: niğin cenubunda ve cenup batısında 
! ardır. Bu suretle Sııp idare memur· (Devamı s:ıhlfe '1 sütun 6 da) da temasta olmakla beraber burada 
i arı tar~~ndan tahliye edilen toprak· iyi malUll)at alan mahfiller henüz 
arda sılahlı Sırp askerleri dolaşarak Alb D 'ın" 

t dh. ay onovan mühim hiç bir muharebenin başla-B ış ve yağmalarda bulunuyorlar. 
f ulgar halkı korku içinpe ve müda- beyanatı madığını bildirmektedir. 

Osküp civarinda el 
bombalarile 80 Alman 
tankının tahrip edildiği 

söyleniyor 

Atlna radYosu şu malfımatı ver- yıkılmıştır. 
mlşUr: rUmumlyet 1tıbarJyle söylene- Limaının garp kısmında hCJ so
blllr ki şimdiye kadar namağlup olan kakta yangınlar çıkmı~tır. Cenup ve 
Alman zırhlı kollan Yunan kıtaıan- · l k 1 · 
nın mukavemetiyle kn.rşılaştıklan flm~ ısım an ve v fabrıkalar da 
noktalarjla muvaffakıyet göstereme- ayru suretle hasara ugramıştır. Hasa 
ml.şledlr. İki ordu merkez cephesln- Strase ile diğer bir sokak arasında 
de temasa gelmiştir. her IY harap olmuıtur. Bu mıntaka 

New - Yort 12 <A.A.} - Reuter: Arnavutlukta. Bir İt.a.ıynn taarruzu dıhlara 300 metre uzunluğunda bir 
Colombla radyosunun Yugoslavyada zayiat verdirilerek tardedllnrlştir Yu- müselles şeklindedir. 
b!r mahaldeki muha.blrlnhı bildirdi- .. . " • p . . 
ği .. B 1 rlsta hududundan nan~ılar sungü hucumlyle mukabele azartesı gecesı yapılan bu hasaı 

ha~~k:toı:e o;ag~ugo~avya istlkame- ctmışler ve bir mlkdar esir almış- ertesi günü yapılan ke,if uçuşile tca-
lardır. b.t d'ld'k 1 • _. tinde ilerleyen Alman kuvvetleri Bel- ı e ı ı ten sonra san gecesı yem 

gradın 60 mıı ·cenubu şarktsınde ldm Yugoslav mukavemeti bir taarruz daha yapılmıştır. 
Krusavaç'da durdurulmuşlardır. 

Bir çOk esir alınmJttır. Bunlann Londra 13 (A.A.) - (B. B. C.) Alı-
arasında bir Alman pneraU de 1"1- nan haberlere ııBre YUaoslav muka.
lunmalctadır nmetı flddetlenmelttedlr. YU80Slav- Alrikadaki 

hava laaliyeti Aynı mu~lre göre O'sJdlbiln ce- lar, JçJerlnde bir Alman generali de 
nubu gaıt>islnde müthlf blr muhare- dahll olmak üzere esir aldı.klannı bll
be cereyan etmektedir. Bu mıntaka- diriyorlar. 'ttskilbiln fimall garbisln
dak.1 Yugoslavlar, Amavutluktakl de Yugoslavların muvaffakıyetli bir 
İtalyanlarla Jrtlbatı temin için gar- mukabil taarruzda bulunduklan da 
be doğru sarkan bilyük Alman kuv- 11Ave ediliyor. 

İngiliz tebliği birçok mu
vaffakıyetler kaydediyor 

vetıerlnl durdurma(ta uğraşnaktadır- --------
lar. Ü'sküb clva.r..nda el bombalarlle 
80 Alman tankının tahrtb edildiği 
söylenmektedir. 

Nazilerin ılddetli bombardımanına 
rağmen Yugoslavlar İngiliz t{lkvlye 
kıtalannın geçmesini temin 1çhı Ma
nastır civarında açık bir koridor bu
lundunnağa gayret etmektedirler. 

Halen don dolayıslle miinakalAt 
güçlükle yapılmaktadır. 
Aynı muhabir, Yugoslavlann gele

cek Amerikan ve İngiliz yardımıııa 
çok güvendlklerinl UAve etmektedir. 
Diğer cihetten Yugoslav cenub or

dusu Arnavutlukta. ileri hareketinde 
devam ~tmektedlr. Teeyyüd etmeyen 
bir habere göre Yugoslavlar Arna
vutlukta mühim bir liman olan Dracı 
işgal etmişlerdir. 
Yuı;oslavyada bir mahal 12 CA.:A.)

Yugoslav Başvekili general Slmovtç, 
umumi ka.rarglhından radyo ne aşa
ğıdaki nutku söylemiştir: 

e:Almanyanm bize meşn1 htç blr 
sebep olmadan tahmil ettiği bu harp
te, karşıml7.da kıyas kabul etmtyeeek 
derecede daha kuvvetli ve adetçe da
ma faik blr düşman bulunduğunu 
müdrikiz. 

Fakat mllletlmiz1n manevt kuvve
tine, ordumuzun kudretine, Alınan 
tecavüzünün hemen arifeslııde akto
lunan husust bir paktla bağlı bulun
duğumuz Sovyetler Blrllğlntn dostlu
ğuna, İngiltere ve Amerikanın vadet
tiği teknik ve maddi yardıma 1Uma
dımız vardır. 

Serı surette 1lk Alman muvaffakı
yetleri vukua gelebilir. Fakat bun
lar, bizim cesa.retlmlz1 kıracak mah1-
yette değildir. Almanlar, flUI adet 
falkiyetl sayesinde değil, fakat harp 
11A.n l'tımeden :yaptıtıan hllcumun 
A.nlllğl sayesinde bazı muvaffakıyet
ler elde edebllmltlerdlr. 
Kıtalanmıs, diipna.rım Uerlemeeln! 

durdurmak için 8lllLS muıbarebe ha~ 
lan üzerinde flmd.lden tahafılDt et• 
mekted1r. 

(Dnamı ahUe 7 ritaa 1 de) 

.. :l.kka•Ier• 

Bu nekadar «tebarüz 
ettirmek?> 

lstanbul ve 
Trakya da 

Lise ve ortaokul talebe
sinden Anadolu okulları

na gitmek istiyenlere 
kolylık gösterilmesi 

bildirildi 

Londra 13 CA.A.) - (B. B. C.> Brt
tanya Hava Nezaretln1n tebliğidir: 
DQn ve evvelki gün Britanya ve A vus
tralya hava bölükleri Slrenalkde 
düşmana şlddtll taarruzda bulun
muşlardır. Brltanya. hava kuvvetin• 
mensup bir avcı tayyare bölfiğü de 
Derne hava meydanına muvartala
yetıı taarrmda bulunmuştur. 16 tane 
Htl motörlü Alman avcı tayyare.si Jm
ha edllmlştlr. Havalanmağa tefeb
bü.s eden bir Alm:ın tayyaresi 1mha 
edilmiştir. Dört Alman tayynreel de 
hava muharebesinde dü.şüriilm\i4, ba 
sureUe 21 tayyare imha ediimt3tır. Bu 
icraata iştirak edenler arasında blr 
kaç da hür Fransız pilotu vardır. 

Ankara l~ {A.A.> - Maarif Vekilli- Ayni gün Deme tayyare meyda-
ğlnden tebliğ edllınlştlr: İstanbul ve nına yapılan başka bir taarruzda 
Trakya bölgelerlrıde bulunan ortao- çadırlar tutuşturulmuş, blr mühim
kul ve llsalerdekl talebeden Anadolu mat deposu imha edi.lınlştlr. Deme • 
okullanna gitmek ıstiyenlere mtııa- Gazale yolunda ıoo kadar di.işdman 
caatıannda tasdikname verllmes1 ve nakUye vasıtası tahrip veya imha 
kendilerine kolaylık gösterllmesl hu- edllmlştlı". Tobruk'a taarruz teşebbfi
susunda okullara tcbllğat yapıl- sünde bulunan lk1 düşman tayyaresi 
mıştır. imha edilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Neler icat edilmeli? .. [12] 

hsı:zdır. et ira"o 12 (AA) - B. noosevcltin O l A l v 

--- - - ı . "·· ili. 0'ınrnk Avnıp:ıda bir sküpten ge en ve rnavut uguın 
ı hususı mumess spanya sahilinde tedklk scynhatl yapmış olan Albay şimal hududuna varan Alman kıta-

Yeni bir tabir moda haline geldi. 
İkide bir: cTebariiz ettinnek.ıt 

şiddetli fırtına Donovnn. Chlcago'da beyanatta bulu· !arının Arnavutlukta Drina nehri 
J.\1adrid 12 (AA ) 5 f •. narak İ~gııtereye ynp;l~n d ya{d';::~~ üzerindeki Yugoslav ileri hareketine 

T . . . - te anı. daha muesslr olması ç n en z ··v· b'ld' ·1 kt d. 
arıfa sahilinde istisnai ııiddette bir nakaielerlne Amerikan harp gcmlle- zarar verdıgı 1 ırı me e ır. 

fırtına çıkmış ve ciddi hasara ta se· ı rinln refakat etmesınl ıekill etmiş· (Devamı sahife 'J ailtu.a 1 da) 
hep olmuştur. tl.r. 

Biz de tebarüz ettirelim ki. bir 
giln zarfında her gazetenin her aa· 
hifesinde bir kaç kere ctebarüz et· 
tirmekıt tabiri pek fuladır. 

Bu kadar tebariia ~elimi 



Sahife 2 AKŞAM ..,, 13 Nisan 1941 

(~ __ D_ii_ı_1. _G_e_c_e_ı_~_ı_v_e_B_a_s_a ... b_a_h_k_i_&_a_b_e_~_ıe_r ___ ) 
1 Harp tebliğleri 1 

lngiliz teblifi 

Cenubi Sırbiıtanda bazi 
Alman mevzileri 

bombalandı 

Alman z1rhlı- l 
larına yeni 
hücum laf 

Habeşistanda 

ita/yan ricatı 
İngiliz ketif kollari 
d&tman dum'clarlarile 

Yunan Kralının! 
beyannamesi 

Milletim orduma li.yik 
olduğunu göster 

Pire şehri 
dört saat 
bombalandı 

İngilizler, zirhlari tenıua airdi Atına 12 <A.A.> - Atma nd10IU Çdauı iki yanain derlial 
d ı k • • Ymwı balı lorJ'un Ymwı mmetıne •• d.!!.-.!!.ldü 3 ta e ece yem tip lttılıWe 12 (A.A.) .- UJ:)yada hitaben DefN(ıtlll aplıdatl be'JIZl- son ~ , . )'Yare 

Atma 12 (A.A.) - Yunanistan- hombalar atblar mflldm hiç bir muharebe cereyan nameatnl ~: dütlriildG 
daki lngiliz umumi kararılhmm ebllemittiı. IDsWz lutalan Tobnık- Ynnanhl&r, 

Al.t ile VELi 
Hüda aöstermeıin ! 

Ali - Macaristan. Yugoslav
ya ile ebedi doıtluk muahedesi 
lmzalamııtı. Halbuki fırsattan 
iatifade ederek, (hem de bu 
taammınun Sub milletine kaqı 
olmadıiını .CSyliyerek) onu ar
kadan vuruyor ... Ne dersin~ 

Veli - Ne cliyeceiim? tebliği: . . v Londra 12 (A.A) _ p b ua 'babamda •e cenup batıanda Al· Y:~n.:=,':;,1m;:e~t = AllDa iZ (A.A.) _ Umamt 
İngiliz hava kuvveılerınm agır . havi • e'T8;ıT; manlarla temutadular. :.W.W Te ""'M•- ~mıadan Emniyet nezareti tarafından 11 m.- Ahlbba pve1 yatmada mebhut 

'- ~ b d t yaıeleri 1O/11 yı cmnaya g ayan gece ~ 12 (AA ) Rami "_......,. ' -L--- edil --• ..ı..ı:.ıı. eyler a'dayı 
uom ar ım.an ba~ S b' t d kA' bombardıman tayyareleri tarafından bl'" • • - ytlbelı: ft etUmes rahunuman, hlo aan .-.-. .. ı DAlmetr en r-.1 t:n--16: Btlda a.sln tmılhJAJ 
nisan geceıı cenu ı ar 11 an • am - hakkmd L....!l!- te Jtı: · bir teJle kJ1U kabul etmez ,ecaatl· Bır çok an tanare erı deteımeein 
Köprülü ve Pirlepe ıebirlerile ıimali yHapılan bucun;J~ • tihb a. ~ Habqiataiıcla ricat etmekte olan nJzden, mtlcadelemlzbı bü1ı Te mu- müteakip dalcra halinde bu ııece bir yerde! 

· d Ui Kılkı k .. ·· d ki ava nezaretinın 11 arat ıeıvıa. l•-'- it eti · b''t" bölpl d bdd eticeshıln utıalı: surette •- Aheli 
Yunanıstan a ü)n •• bol haoyudn e qağıdaki tafsilatı •ermektedir: ~dd7antl u~!ibe:dih-~nedir Ke~~ lehim~": ~--Aa. b..:ı,dakt 111'111- P'ıreye taarruz etmitlerdir. Akın .f l J 
Alman tecemm e11nı m r ıman D ld f d hrin diiat .. 11 e e tllAI ad • ...- -· •aat devam •tmittir T&1)'Ueler - -
etmit]erdir. Hava tart!an tevkallde ahm8ell" l ~rd ab,. te,_ ~'--~~ • fi~ kollanmız diipnan dümdar kıtalarile mazmlnnJmanınttarhr..~h dolaanlayı meif dele~ bombalar at-••lar v~ muhtelif yer: 

.d. 8 .. d b b d m a e enn e ır ço& yu~& m • ·-=-• eli y 'd • e ııi""" eyec a e .,,.. ......, 
fena ı ı. u yuz en am or tmM· ilk bo bal ti d v :ı-1. temasa gıuauper r. enı en eaar mek isterim lere maynler dökmütlerdir. Çıkan 
lann neticelerini görmek mümkün d dil:if annın :::~ JSI I muw--:; almmıı ve malzeme .iğtinam edilmif- Milletim · iki küçük yangın derhal .c>ndürül· 
olamamııtır. Bununla l>erlber bom• de Ü . rı.kt ~tr;,. b'~~.~ ır;ı:, ·~ T tir. Memleketlerini eski fatihlerinden Orduma'ılyık oldutunu ı~r. Oe- müttür. 
balann mfilakına beyaz - yqilhntrak e~ . ın İ ar a ır uyu a r a biran evvel kurtarmağı ıiddetle İl- rldekller, cephedek:llerle teref yan- Birkaç tayyare, projektör mevzi. 
Dır ııılt ta'Jdb etmittir. Gece karanlık· ta a"P ~dun:r. Scb rnh teyen bir çok Habetliler Halıtet va· flJ1& çıkınız. lerine •eaa.İr hava milclalaa Teaaitine 
Ja ,imalden Kılluf& doğru ilerlemek- Cn ~ e uh an be k a ~r~t .ve tanperver kııvv.etler.inin miktarını Yunanhlar, mitralyötle hücum eblQflene de 
te olan b:~k bir otomobil ka1ileai eıaenau m are ruvazor ~e arttımutlarc:lır. Kalblerhniz gibl bJb t&§ıdıktan, h' b' ti' Jam---'--dı 

wr.. • yap1lan bticum esnuuıda gemilenn . t . . deftılr gibi aatıam 1)fr iradeye azme ıç ır ne ce • ~ r. 
mitralyöz atqine tutulmuttur. Kafi- b d im k • . b A tt Nairobı 12 (A.A.) - ngılız ha- mukavemete feraptlnefse m~llk ol~ Diler pike tayyareleri Glifada'ya 
lere büyük bir karmakarışıklık hu· ~r j 1

1 e e b ıçmb 1 uak
11

1..:i:ı e va kuvvetleri tebliği: duktan son~ on binlerce dilpnana bir buçuk mil mesafede bulunan 
aule gelmif ve otomobillerdeın bir unaBo ~dmuıb.0.~ !~,ar u _ lfk• Sciaııciamanna civarına yapılan ve dii...,•n tanklaf'lll& mukavemet ve kiiçük bir ıemiye taarruz etmifler-

tır. ıest e, ır111 uu aaat aunne b' ı.. da '-t Af ''- ....,,.- · kısmı atq almıthr. .. d b' I ır a&ın esnum cenuu n&a vatanımıza kat11 vazffemlzi tfa ede- dir. Kazazedeler kurtanlmıftır. 
• uzere gece yansın an ıraz evve b' ı:x: h ı.. tl · d" v .ıw • 

Galikoı bölgesindeki milnakalat d"" . k 'b 4 d 'ki ır-.ı ~va &uvve en UfDıana agır ceır.•Z. Hava dafi bataryalanmızın atqı-
da bombardıman edilmittir. hv~ ıgerı tal 11 en Hıaat 1 e, ı 1 bir darbe indirmiflerdir. Bir init sa• Kral, ordu ve mmet .. hepimi! bir- le yaralanan iki Alman ta~areai 

_ ucum yapı mıtbr. asar ar yapı • h d S d.. t • ·· .... lllı:te !>yle mösbet Te hayranlıla de- • • _ .. .. .. .. 
Dün. havanır. fena1JSI devam et- mıt olduiu muhakkakhr. iki konan um a upna~ ~!Yareaı gobe. ter bir bütünüz Milfterek: irademiz alevler ıçmde dUflDUflW. çuncu 

Hırvatistan 
istiklali 

-

Müatala1 hükUntetin 
batına geçen K vaterllik 

general değildir -
Sırp mebu•ları HıTvat 

hükumetinin emrile 
tevkil edildiler 

mesine raimer bombardıman tay- · • - -1.. '-t ı'dı' Bu •emiler müt. bunlardan dordu ya)ulllllf. bu var1.ah samimaz kıimalı:tadır bir tayyarenin denize dütürüldüiü· 
d b• '--L gem111 gozuııtme& e · • ' mncİ8İ huara uirablmıtbr .... · d · 1 ttu K 

yarelerimiz en ır ~up &n,;aAtan bir çok defa bomba aalvolan ile çer· .,.. L•b da • d"; Mllletımlz ~ ulTI olan bu su.tte, ne • aır eb~arbe er'- mevtlca '·. do· Loıulra 12 CA.A.) - Londradakl 
uçarak Manaabt ile Pırlepe arasın• l . tir 1 ya eaır uıen dindarane bir huı6 De bir çok Yunan rent te ar omu& pa amıı ıae e y 061 sel tinin 1 
cfaki motörlü nakliye vasıtalanm ve çev9e erunıtb rd 'a ıervll' ·me mensup fwun}ız• ler nesillerini himaye eden Allaha, Haz- insa\lca zayiat ve hasar yoktur. ug av are memurları, A • 

d • • om a un n -.• • teıl Meryeme ve ebed1 Yunanlstanın T 1. l Y manlar tarafından yerıeıtırilen Hır-
tankları bombar ıman e~ıttır. tayyarelerimiz, Bordeaux civarında KMire 12 (A.A.) _Öğrenildi- tan ve tereflnl hayatlan bahasınn eı ım O an unan vat Qulsling'i Kvaternlk'in hl~ bir za-

Bir çok düşman avcılarıle karş;~:: Merignac tayyar~ meydan~na hü· ğine g.ö.re, Lı1>ya. harekatı esn~~ında m~.~faa edenlere teveccüh edelim. kuvvetleri 80 bin değil man general olmadığını bildiriyorlar. 
~:ı. baık~ ~omb~rdını.~n. taf?'akö _ cum ~tmek su.retıle, Atl8:ntık muha- üç fngılız generalınden ba§ka y~ksek Düşuncelerimlz va.t.anımızın mukad- Atina 12 (A.A.) -Atina ajanıa ~~m:ıDlOU~a:~:ı~ =~ 
rımız Polıka~tron da muhım hır P rebeıınde ycnıden faal hır rol ayna- rütbeli üç kurmay aubayı da esır ol- des topraklannın müdafaa destanı b'ld. . . r -~ b' d 1 ·-:b t· kuvvetli Hınat .. ftth'· t-1t11a· tına sı-.. .. h . tın lardır d • . • 1 b 1') y y ı myor. c.aıe ı ra yo an lru a -.... "1 ~,, 
ruyu ~vaya a lf · _ mıtlardır. Bı:. tayyare mey anı, ge- muıtur. Ayni zamanda esır olan ıkı yazı an yere ar. ansın. aşasın u- lan ke8ilen •e Akaioı'un prkmda lı:ı bir .surette merbuttur. Kvatemlk 

1 O !'11anda avcılanm.ız~n n.ıurek- mi kafilelerimize hücum etmek ve bin İngiliz askerinden yansından nan ordusu. teslim olan Yunan ltUVYetlerinin keza kral Aleksander'in katli planı-
kep bır grup evvelce bıldarilen ha~e- Alman denizaltılanına rehberlik yap- azının muharip aıker olduiu zanne· Yunan Matbuat BO.OOO kifiden fazla olduiwıa dair na da 19tlrak eylemiştir. Son yıllar 
kattan bqka olarak. Manaatı~la P~: malt için çok defa harekete geçen dilmekteclir. Nazınnm beyanab haberler neoretmitlerdir. Bu habe- zarfında, Kvatemik, tethlş teJkllatı-
lepe aruında naklıye kafilelermı dört motörlü uzun mesafe Tocke· Loadra 12 CA.A.) - Harbiye neza- Atına 12 CA.A.) - Yunan matbuat rin pek müballgalı olduiu ve malt- nm relal Pavellç ile blrlııtte İtalyada 
l»ombardıman etmittir. Kamyonlann wulf bombardıman ta}'1arelerinin retlnin tebHl1: nazın B. Nlkoludlll dOn aqam rad- aada müstenid aebeplele verildiğini yaşamıştır. • • 
terkedildiii ve bir çoklaruaın çukur· esas üssünü teıkil etmektedir Bu IJbyada: Kunetlertmiz Tobnık'un yoda beyanatta bulunarak ereümle b Rehine meıelesı 
lara yuvarlandaiı ve bir luanıanın da tayyare meydanının üzerinde 

0

gözü- gaıblnde düpnan kuvvetlerlle temas- demiştir ki: M e~:ı':ıı:ıt:~':t~ Yunan kuvvetle- Budapefte 12 (A.A.) - O. F. 1: 
atq aldığı görülmüttiar. Ayni böl- iten ilk tayyarenıiz, hareket yollarına tadır. tın ka .İnanılmıyacak derecede gayri mu- • ,___ ilet d t.. -'-L .idi. Zalreb radyoıu. general Kvaternik-
-..J ,r b' b' t .. 1.. d Eritrede· Musavvanın mp a - savı bir mtıharebede bulunuyoruz 11 uu mı ar an ço& QIUI& az . b' 'h . . H 
•..ue. ı~er ır grup ır mo or u ve ayni Z&mMlda tayyare mey anı· dar alın~ eslt adedi 41,000 dir. Bu- Kahraman mO.ttefilı:lmlz Yugoslavy~ Esasen binlerce asker, •aktile çeki- ın ır ~ tanna ?e§retmıttır. ırvat 
kolu bombardıman ederek bq tuık nm cenup kısmında bulunan hangar· nun 1,000 ı aubay, H,000 ı İtalyan, henüz Ce e lin bizim için fay- lerek ıerbes Yunan topraklarına generalı Hırvatıstanda bulunan Sırp 
tahrip etmit. G kamyona ate, ver- lara ve diğer binalara tam :iaabetler H,000 t de mtlsıtemlete uterldir. dalı olaC: b~r ~~e lı:al'f1 toyma- geçınİflerdir ların Sırbistanda bulunan Hırvat 
miftir Diier kamyonlar ~uuıd~ ela kaydetmiftir. H1U1P1larcla yangmlar 11.abetlstanda: AdJa - Ababadan ha- la muvaffak oıamamıttır, Buna bl· Bu mmtakada faali7ette bulunan taraftan Boınalılara ka11ı rehine 
bombalar patlanutbr. Bar d~~ ça)aiı1f •• 1m l>m.lar o daec:e ça• retle\ eden 1aınetlertmlz rlc&t etmek- naen Alman - Yunan harbinin bu ea Yunan kuvvetleri dünyanın takdiri- olıarak tutulduklarını ve pyet Sır· 
luna iki defa isabet kay~e.dılml§tir. buk bir surette yanmı§hr ki biraz t.e olan dtışmanı nıtıte.madren 5h~~; tehllkeU llk safhasında Yun~nt_:;ta~~ ne layık bir surette vazifelerini yap- bistandaki Hırvat taraftarlarına bir 

Bütün bu harekattan iki tayyare aonra ancak çelik iskeletleri kalmıı palamaktadır. Adls • Ababa a ' bir Elen'in 6 Almnna karşı dovuştuğü l d B k l • ı_ k §ey olursa bmıun Sırpların bayatile 
ı d . d b 1 d esir alınmıştır a~ Jilz defa daha kuvvetli olan mıı ar ır. u uvvet erm ıuyu a- ,ı. k 

61 erin~ önmemıpe e un ar an ve bu vaziyet. mürettebabmız tara• · tö' ü k dt't i- bul e-.ez cesaretleri lcar-•nda küt- tazmin ettirileceğini intar etme te• 
L• • " r hat} ıza gl--lftır fmd ---''- .... im.. - mo rl Vasıtalara al"1 0 Vaz ... .,. r-• d' 
uın saı • ım anm ıapu • an ~m surette ıoru Uftür. G 1 S'k k' yette bulunması pek tabii idi Bunun le halinde taarruz eden etrafı de- ır. 

J I bl • x, • Bundan sonra. tayyerelerimiz. • bü· enera 1 ors 1 için SelAnıtı. dotu Makedony~ı ve mirle kaplı düpnan. dört gün hay• Budapeşte 12 <A.A.) - Hırvat da· la yan l e 115 ı cumlannı diğer hangarlar Gzennde Trakyayı kaybettik k • ind Jt-•-·--- B ,__ • hlllye ne:zaretl Hırvatıstanda bulu· 
• • • · ret ve an JÇ e ......,ur. u &uv nan Sırp memurlanna Zalrepten ve-

Rema 12 CAA.) - İtalyan ordulan tekınf e~l~dır. Bombardıman Amerı'kada Makedonyalı ve Trakyalı kardefler. vetler Yug.,.Jaylann ricati dolayuile rllecek talimata tevfikan hsreket 
mnumJ tararglhmm 309 nuDıaraıı tayyarelerunlZll! sonunc~ tayyar~ Bu elim mecburiyet .siz1 çok acı bit cenahlan birdenbire açık kalclıiı ve etmeleri lüzilmunu aksi takdirde 
teblilt: · meydanını t~~kederken, bır ço~ ~ı- =:!:i~ ::.~· =d:n::ı:n:1~ irtibatlan kesildiii için teslim olmuı· haklannda tlddetli tedbirler tatbile 

J'illyen cepheclnde Sava vad1alnde na. alevler ıçmde bulunmakta ıdi. kil. nuz. Bu lztiraba muhatb.k olan nl- lardır. edilecetlnl blldinn~lr. 
lesenlce Te SWıat'a kadar llerledilı:. K 

1 
d • Polonya Baıve ı bat zaferimiz için sabırla ve kuvvetli yunan tebliği . Hırvat htitfunetı katı surette tees-

Kıtaıarımız dütmanm müdafaa t.er- iZi enız A rika • lil temasta bir ümlclle katıamnız ....... lr'de Ye Ar- • süa edinceye kadar mevcut idare va-
tibatmı yardı t'8ıı aonra dün ölleden me nca e navutıukta her ıa.ran;., oJdutu gibi A1iDa l 2 (A.A.) :-- Yunan or- zlfe başında kalacaktır. 
1e>nra IJubllana tebrbıl itpl dnUf- 1 ld duran muzaffer tuvvetlerlmlzte btl- dulan baıkumandanlıguım diin ak· •dapeşte 12 CA.A.) - (0. F İ.:) 
Jercllr. İleri hareket1miz devam et- yo U a~ı 1 V...ınston 12 (A.A.) - Amerika yük Britanya ve Birleşik AmenJı:anm tam ne,redilen 169 numaralı teb- Maynap'm verdltl bir haberE' gftre 
mektecUr. Y htıt6met merkez1n1 ziyaret eden Po- tiikenmez kaynalı:lan bunu tekeffül liii: · Hırvatıstanda .. bulunan Sırp mebtıa• 

Zara'nm etrafında Ugllano clva- lonya Başveklll ve Polonya kuvvetleri etmektedir. Buna intltıaren, bu 1ı:ıaa J _ Manastır mmıakumdan ge- lan Hırvat hukümetintn emrlle re-
nnda hava teşekkiillerimtz, dÜfDla- ) Bqiumandanı general sıtorstl, dün pasif feragat devresi esnasında, size len Alman motörlü unamlan, Flori- hine olarak tevkil edilmişlerdir 
nm müdafaa tertibatını Ye mevzile- Amerika, bütün vasıta ar ötle yemettnl İngillz büyük elçisi her an yalnız vatanperverlltlnlz de- na mmtakuında lutalanmızla tema-
rtnl bombardıman etm111erdir. Dl- ile mu""ttefiklenn· daY&ll• lord Hallfax ne birlikte yemif ve tu. cesaretiniz de mtızaheret etmeıı- '-=-ı dir 
nlJe bava üssil ~nlden bombardı· mtiteüiben Baıt>lye Nazın albay dlr. aa ge....., er • 
man edllmlf ve burada büy11Jı: J&Jl- na yardım azmindedir Stımaon'la görifmfiftilr. General Si- Makedonyalı ve Trakyalı kardeşler, <Dnanu aah.lle 7 altma 1 ela) 
gınlıır oıtanlmıftır. DiiflJWl kıtal&- konkl, Amerikanın fevkalAde büyüt Oilıel günler gelecettırl Yunanlı 
nna ve deniz tayyarelerine taarruz elçJai B. Norman Davls'le, Afyan mec- olduğunuzu unutmayınız. Bu 1sfm M it k 
edilerek mltral;v&ı &tefi altma .ım- l.Grulra 12 <A.A.) - İngiUz ~ llal hariciye enctimenl te1s1 B. Geor- hllen dünyada en pnh ünvandır.• a aya a ın 
mıştır. Deniz tanarelerlnden 1 il mahfilleri, Amerika Birletlk dnletle- ge'la Ye parllmento basından c:Uter F f L......!1--1 da 
Jakılllllf ve 2 al batınlmıfbr, rının Amerttan 11emııerının Kmlde- bazı fahalyetıerte de göriıfiniifttlr. ord auruuuarın 

Cherca kanalında Qç dÜfllWl tor- n• ve Men :t6rtezlne glrmelertne Polonya Baf'retıll, Amerikada bulu- ırev bitti Harp batlaclıjuıdanberi 
picloeuna taarruz edllmlfUr. Banlar- mtlaaade haJı:lmıda aldılı tarann, nan dört buçuk milyon PoJQnyalı na- Nevra 12 (A.A.) - Michlgan .,.._ M 1 d lrad 
dan biri batmış, dilerl alır baaara Amerilra1l h~ mtiınkibı bO· mına verilen bir ziyafette hazır bu- .Hs1 Rlver • Rouge'dati Ford fab~- a ta & ne ar 
utraml§tır. Amavutıuttatı İtalyan tün 't'Ultalarla mtlttefJkıertn da't'Ul· ıunmuıtur. Ziyafete lk1 yüz Polon- Jarınm bllyük bti' ftımunın pazarteıd dütman tayyaresi 

Yunan hastane gemisi 
bombalanarak babrıldı 

AUna 12 ( A.A.) - Dii§man tayya• 
relerinin Yunan hastane gemlsl Attt
lı:lyi bombardıman ederek batırdıtla· 
ı:ı resmen blldlrllmektedlr. 

İtalya, Amerikan aıkeri 
atateıinin geri 
çdnlmasını istedi 

kıtal.an anudane bir muharebeden na yardıma ne derece amıetmlf bu- Jal.ı phsl.yet l§ttrat etm1.ltfr. Amert- günü açılacatını blldlrmiftır. Bu fab- du··ıuru .... ldu""? 
aonnı Dibra'yı ve Orchlda gölünün lundutunu bir kere daha 1sbat ewtt tada bulunan Polonyal.ılar, Lonlra- rlkalann bir hafta evvel grev müna- ~~:~~ ~~naı:::ı::~ 
p.rkmda tAin Orchlda tebrhıl 1.§gal 1ikrindedirler. Aynı mahllllcrtn UA- datl Polonya hilkfuneti tarafından sebetlle kapatıldığı hatırlardadır. 

/ 
J-• 

ederek şarktan gelen Alman kuvvet- veten blldil'dlline göre, bu Ame~ müdafaa edilen davaya taınamlle sa- Dünyanın en büyütft olan bu fabrl- .. Amerikanın Romadakl askeri ataşe-
Jerile irtibat tesis et.,ml§lercllr. Blrçot t.ararı. aynı zamanda, bu mıntaka- dılı: olduklarını generale temin et- tada 86 bin kişi çalı alttadır. . Malta J.~ (A..'::.) - Dun ne§re- sl yüzbaşı Rentley'in geri çnRınima.-
eslr alınmış ve m1lhiın mltdarda 81_ Jarda mihver devletlerinin tehdidin! ml§ler ve sadık kalacaklarına and - - '!1- dılen reelM teblig: sını ta.leb eden İtalyan hwtümetınin 
)ah ve malzeme iltinam edllm.lttlr. .vok eden ~~iz siku~kt11lerlnet kakrşt1 lçmiflerdir. Mareıal Petain bugiln Cuma sabahı düıman avcı tayy

1 
a- :~~~~;:;~ ~~d!:~~: 

Malta semasında cereyan eden ha- bir takdir • ....,..ne ""9 e me e nutuk •• l • k releri mühim taamızi keıif filo an 
va muharebeleri neticesinde ~ ~~ ~~::ı::~ ıC::::: Meclise gönderilen yeni Vichy 12 CA.A.:oy !~=~ Petaln hal.inde Malta civarında faali.yette ~a.nha~~aa:;n: ~~~: 
hava kuvvetlerine mensup tayyare dlr kanun )i.yihalan bugün Pauya hareket edecektir Ya- bulunmutlardır. Tayyare dafı ha- fından yapılan talebe kaqıhk olması 
ler fiç İngiliz av tayyaresini dilşilr- . . 1 1 ta 1 . iz ht b ı. 16 ı i tl 
mÜ.Şıerdlr Vaşinrton 12 (A.A.> - B. Rooee..- Ankara 12 (Telefonla) - Hü- nn mit al'e48J .. Petnlın, bir nutuk .söyll- dt~~· anmıhz.~ avcı • 1 YYd_areB~rl~ mu em~ ulundu&unu Yem ş r. 

· t tol veltln Amerlb. gemilerinin yatında idim fı d M 1 •• d ril yece ve muteaklben Tarbes'la Lour- upnana ucum etmlf er ır. ı an&" 
Slrenallı:'te taıyan ve Alman - Mlm'a ha malzemesi lhrac; edecek et tara n an ec ae gon e en des'e gidecektir re yapılan iki akın esnuında avcı 

lannm hareketi devam etm~. lerl hak~datl beyanatı Balkanlar: yeni kanun liyihalara alakalı encii- Y • . • • tayyarelerimiz Measerechmit mode· 
J)gazela lfgal edllmLttJr. Yaka.anan dan gelen haberler berine endişeye menlere aevkolunmuştur. Bunlar em Irak kral naıbı imde iki Almaııı avcı tayyareaini de-
bir İnglllz tayyaresinin mürettebatı d"-n Vaşlngt.on mahfillerine ...a.ır zl- araanda ceza muhakemeleri usulü Baldacl 12 CA.A.) - İrat parlA- . d"" .. .. 1 d' B' 88 y k 

8 arasında bir general bulunmattadır ...,.. y;;- L '.llS 1 S 1 '- ~ .ı men~-· dün tı• f---•Atte to nıze uıurmut er ır. ar un er 
Şarld Afrttada ın.uız ~ J&de cesaret vennlftir. Ve bu mah- &anununun ~ Ayı ı &ananıa ue· w<au, yap a• t:"Yııuua p- t il CR. 4 3 ti . d iki İtal· 

cı 'dalı:i iia86m0ze taarrWs ederek mıer buna benzer diğer tyt haberle- ğiıtirilen 66 nc:a maddesinin ve lantıda, Emir AbcUll-İlllu kral naib- ayyı;:ea e . : d ':h ~ edil • 
mma rtn lllnı geclkmiyeceğlni tımld et- Türk ceza kanununun 18 ve 403 llğlnden azletmif ve yerine genç yan yyaıeeımn e "P: llllf 

hasarat husule get.trınlflercllr. metiedirler .. il dd 1 • • tad'I' Tii k' kralın riiştünü isbatma kadar Haşlmt olması muhtemelae de keyfiyet he-
Matb ~ 1l 1 sürdüğü ihtimal İİ ma e ;mm 129 oll~ye • ailesinin en ya,vlı Azası olan Şeı1t nüz teyid edilmemittir. Dütman z .. L'd M f• . ti• Ierden :ı de ~:oenland'da Ame~ 1~j; ar~ :c:;e;cut . a;~n Şerefi aeçmiftir. Karar, lttlfatla alm- tayyarelerinden hiç biri adaya diif· 

agreu e acar ae .re hava ilsleri teess6süntı Asor adala- tar • . e ve ~~ıae ~ mış'br. - memiı ve mürettebatı esir alınma-
Bada)lfl8te 12 (A.A.) - Macar ajan- nnda da buna ben2181' tedbirlerin ta- m~edenameamın temda~°:'e d.~ır Irak kabinesi • DUfbr. 

il bildiriyor: .lı:lb eder.eatdlr. t~ti olunan notalann tudıkı. '!'ur· Bai'dad 12 CA.A.) - Rafld Ali yeni ltalya ile harp bqladıiuıdanberi 
Cltrenlldltlne g6re Zatreptelel Ma- A 1 · t"k f 1 • d kıye - Yugoslavya arasında 2 agua- hükümetı teşkil eylemiştir: avcı tayyarelerimiz ve tayyare dafi 

ear bq konsoloslutu bir taç güne t an ı le er erm e tos 1940 tarihinde .im~ edilen tica: Başvelı:ll ve Dahlllye Nazırı: Raşld bataryalanmız tarafından Maltada 
tadar elc:lllt~ tahvil edileceölr. Bu 250,000 ton vapur rt protokohm tudıklerı haklundakı Ali. ' ti k tt d .... "l d" an 
1111' ti Ma ..,..,.__ ,._._~, 'l:Y·- . 1_ fla mu a ıure e uıuru en uım 

e e caıUiWMI, m~ .nan•M kanun Jayihalan ale vaııta r umum MaUye: Nacı 8tleyd1. t ı · · dedi 132 d' Bun 
Uatanı resmen de tanıyan Ut men· İ§Iİyecek müdürlüğü 1939 mali yılı kati he- Milli müdafaa: Naci Şevket. layyd arebermkm ,,,•

4 
d" ır. : 

letet olacaktır. 1• 'h 1 Hük<imet darbesinin e.rf,e:ıl günü ar an aı a ~ uf!nan tayyaresı· 
Jl'evyork 12 CA.A.) - Nevyork '1'1- saht hakkında kanun ayı a an var- teşkll edilen müdafaa m~clisı dağıl- nin daha tahrip edilmit. 58 inin de 

CebeJA&&--•-a 32 •apur mes gazetesine Va,vlngtondan gönde- dır. mıştır. hasara uğratılDU1 qlması muhtemel· 
·~~ ,, rllen bir teıcrata göre yek\lnu 250,000 d' A · "dd • • d 29 ı 

• tonllitoyu buıan bir m.Htdar tıcaret Kigı"' d sarfiyab Ankara ··mrü.., .. e ar. >:nı mu ~t ıçm e avc • seldi n.purunun Atla.Dtlöe lflemeslııl te- • gu • ~ • .., • tayyareaa kaybettik. Fakat bunlann 

Franıanın Moakova 
elçiai 

Vlefı7 12 (A.A.) - Pranaanın BoT· 
yetJer Blrlllf. ne2Jdlndetı btiyilt elçlat 
B. Oaston Berlft7· bu gece Pariae 
hareket edecek n gelecek hafta Ber
Un yollle Moetovaya. gidecektir. B. 
Bergery ııaretettnden evvel marep.l 
Ntatn, amiral Darlan ve Bovıet btl· 
ymc elçisi B. Bugolof'la g6ri141nfift,tır. 

Ke clem.e1.ı. 7 
Tan gazete.inde ıöyle bir ser· 

lbha: 
cBir ihtiyara bisiklet çarptı Ye 

öldü.> Cümle böyle tertıôlenir· 
se cölen>, cbiıiklet> oluyor. 

Böyle 

Alıeafras 12 (A.A.) - n ticaret -- mln ıvın lcab eden tedbirlerin aım- tahdidinden istisna yemden otomobıl lastıgı pilotlanndan 1 o u kurtulınu§tur. 
J>~+~ebelüttarıt'a ıelmlftlr. Bunan maa muhtemeldir. Amerilca ile An- .Ankara 12 (Telefonla) _ Jan- geldi Sofya Yugoslav elr;si cBir bisiklet.in çarptığı ihtiyar 
içu .uıJJanyoldur. Vapurlann bir be- un. IMWan arumdatl nüllyat, aa- d 1 L 1 x.. kıl" t ... _, ___ 12 (T'-' f la) A Y- o'"ldu''> 
mı Ingillıler tarafından kontrol edil- bil Dal$ıa nparlan larafmdan ya- arma gene ııtomutan '•1

• agı ıar· ............. cıe on - n- Soba 12 <A.A..) - stefanl· Yugos-

dememeli; 

.meÖedır Dflerleri taflle halinde ]Jl)aralı: bilen b1a ll'e 1nıınan•Jan 't'&· fiyabnın tahdidine dair olan karar- kara gümrüğüne yeniden 100.000 la't'JUllll Sofyadakl elç~ Tümt
banlr.et etmek Qzere hazırlanmlflar- parlann AllDR llferlerlne Dhlll ume blikümlerinden i8tiaa edilmit- çuvallık kanaviçe ile 1500 adecl .,e,e gitmek llere bazır!andıtı blldl- J 
dlr "'Dmftıl dlllD~ *· otomo'ltil llstiii selmittir. J'IJlılettedtr. l '-ı ____ _____ ,., 

demeli! 
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Yangın baılan~çları 

Oazetenlzin 22/3/1941 günlü 
nüshasının 3 üncü salılleısinln 3 
üncü sütununda <Karllerlmlzln 
mektuplan) ba§lıit altında intl
§ar eden bir yazıda: Otmeydam 
caddesinde sivil polis memurları 
t!lrafmdan birinin evine odun t.e
mlnl maksad.ile 7, 8 ataç kesilip 
kaldınldıfııu gözümle gördüm. 
Belediyenin bu ataçlar b8klrında 
nazarı dikb.tlnl celbederim de
nilmektedir. BeyotJu kazuınca 
yapılan ı,J>kita.tta: Olmıeyda
nında Vak!fiar idaresine ait olup 
İkinci şube memurlarından Ha
sarun istlcarında bulunan un 
sayılı evin bahçesindeki 7 Aka.s
ya ağ-acının mevsim dolayıslle 
budandığı, va.ıonar idaresinin 
de ma!Omatı oldutu anlafılm.ıf
tır. Keyfiyetin tashihini rica. ede-
rim. Vail Y. 

Rafit Demirtaf 
Dun, Harbiyede Kayser apartıma

~~nda bayan Meleğin dalreslle Ba- "----------... -
~ Pazannda bir ~ikolatıı. fabrlkasın-
d: ~lrer Yangın başlangıcı olmuşsa 
rafın~rhal Yetişen itfaiye gruplan ta-
- an söndurutmiıştur. 

2~ NiSAN ÇOCUK BAYRA.'11 
Buviık Mııı t 

ve uius e Mecllslnin açılışı 
tarihi ol eğemenUğlnin kuruluş 
cuklarım~~ bu mesud günü ço
geçlrmesl kn d çoşkun sevlnclerle 
var mıdır? a ar manalı bir gün 

Otobüs duvara bindirdi 
Eyüp - Keresteciler hattında çalı

şan şoför Raslmln idaresindeki oto
büs, Unkapanı caddesinde:ı süratıe 
geçmekte lken önüne çıkan bir ada
ma çarpmamak için dlr8siyon kır
dığı esnada bütün hızile Vasile ald 
kereste deposunun duvarına bindlr
mlş ve tamamen yıkmıştır. Bu sadme 
ile otobüs kısmen hasara uğramış. 
yolcular bir hayli tellşa dü.,,~üşlerse 
de insanca bir zayiat olmamıştır. 

. Harp Balkanl&.[8. yayı 1 dığı halde 
Inglltere, Orta Avrupa ve Balkan mil
letleri ııe t1carl milnasebetlerlmlz 
sekteye uğramamıştır. Bu hafta muh
telif memleketlere gönderilen mal 
mikdannın 4 milYon yüz em beş bin 
lirayı bulması son birkaç ay içinde 
bir rekor ve hem de ttcart münase
betlerin durmadığına delildir. 

Muhtelif memleketlere gönderil
mek üzere yüklenen mallar §imdilik 
Romanya tarlkl ile gönderilmektedir. 
Dün muhtelif memleketlere elli bin 
lira tutarında mal gönderllm~tır. 
Fransaya kendir tohumu, İsveçe deri 
yüklenmlftlr. 

Maarif teftif heyeti 
reisi ıehrimizde 

Ma.arlf VekA.letl teftı., heyeti reisi 
fehrlmlzde bulunmaktadır. Şchrlmlz
dekl umumi mllfettl§ler maarif mü
dürlüğünde teftiş heyeti reisinin rl
Yaseti altında t.oplanmışlardır. Top
lantıda ders senesi ~indeki teft41er
den elde edilen neticelere, talebenin 
umumJ seviyelerine, yeni sene için 
alınacak t.edblrlere ald husualar k:o
nuşulmUf, bazı kararlar verilmlftlr. 
Umum! müfettifl~ toplantısındatl 
kararlardan Maarif Veklletl haber
dar edilecektir. 

Hariciye Vekaletinin 
bir tebliği 

Hariciye VekA.lctlııden tebliğ edil
miştir: 

Romanyada ahiren neşredilen bir 
kara~ame mucibince, ecnebilerin 
milli iktisat Nezaretinden verilmiş bir 
müsaade olmadıkça Romanyadaki 
emlak, huıkı* ve menatllne ait ta
sarruf m11&D1elelerlnde bulunamıya
caklan; böyle bir müsaade 1'tJbsa1 
edilmeksizin yapılacak ta.sa.mır mua
meleleri ile normal idare muameleleri 
ve bankalarda mevdu kıymetlere mü
teallik tasarruf muamelelerinin hutru
kan batıl addedllecetı; Romanyada 
ikamet etmemek.le beraber orada bu 
gibi emlıik, hukuk ve menafie malik 
bulunan ecnebilerin ise, Romanya 
arizlslnde tedavüle çıkartılmış bulu
nan bllümum tahvlllerle nama mu
harrer olmıyan kıymetli senetleri hA.
mll olduktan takdirde bunlar hak
kında nisan 1941 nihayetine kadar, 
Romanya sefareti lle konsoloslukla
rına bir beyanname vermekle mü
kellef olduklan; aynı mük'!llefi,ethı 
bu glbl esham, tahvlllt ve aenetleri 
mevduat olaraıt kabul etml§ bulunan 
banta.ıara da IMJlll oldutu Ankara
daki Romanya aefaretl tarafından bll
dlrilm.lftlr. 

Keyfiyet aJAtadar Timt v ,andaş
lannm ıttilaına vuolunur. 

Bir cerh vakası 
Kuyumcu çırağı tarafın
dan yaralanan Y ervant 

hastaneye kaldırıldı 

Oedltcpa.şada oturan Yervant Kap
lan isminde biri polise mtlracaat ede
rek, Çarşıda kuyumcu çıraklıl't eden 
Muharrem lsmlnde biri tarafından 
bıçakla yaralandığını, kolu ve vücu
dündeki bıçak yaralarının vahim ol
duğunu ileri sürmüştür. 
Zabıta memurları, bir taraftan 

Yervantın llk tedavisini yaptırmakla 
beraber, dl~er taraftan can kurtaran 
oOOınobilinl çağırarak hastaneye kal
dırmışlardır. 

Muharrem de bir müddet sonra po
lisler tarafından yakala.nm14, dün 
adliyeye verilerek tevkif olunm\l.ftur. 

__ .. ,....._...._., ... ---------
Buglinkü pasif korunma 

tecrübeleri 
Pasif korunma ve mefruz para.şıllt

çülere karşı bugün Üsküdar ve Emin
önünde iki tecrüb~ yapılacaktır. 'Os
küdardaki tecrübeye saat onda baş
lanacak, saat on ikiye kadar devam 
edilecektir. Bu müddet zarfında Şir
keti Hayriye vapurlan ti"küdar ıa
keleslne uğramıyaca.k, tramvaylar if
lemlyecekttr. Öğleden evvelki tecrü
bede paraşütçüler inmiş farzedlleret 
mucadcle açılacaktır. 

Öğleden sonraki tecrübe s:ınt 15 te 
Emlnonünde yapılacaktır. Blt t.ecru
be esnasında paraşütçülere karşı mü
cadele açılmıyacaktır. Vilayet sefer
berlik müdüru B. Ekrem Gonen'in ri
yaseti altında.ki bir heyet, tecrübeler 
esnasında hazır bulunacaktır. 

Elektrik tarifesinin biraz 
arttırılması muhtemel 
Komür fiatıerlne bir nılkdar zam 

Mutavassıt tacirlerden yapıldığı yazılm~tı. Yapılan tcdklkle-
bisküvicilerin tikayetı• re göre elektrik fiatıerlne de bir 

mlkdar zam yapılması Ilzım gelecek-
Bisküvi, pasta ve eıruıal1 ekstra ets- tir. Belediye tarafından ya.pılan ted· 

tra undan ima.llt yapanlara ihtiyaç- kiklere göre kilovat bafma 40 para 
lan n~etlndekl unlann mutavusıt zam yapılmasma zaruret haaıl ola
tüccarlar tarafından tevzi edilmesi cattır. 
kararla9m1'tı. Sayw iatanbulda 28 1 Elektrik, Tramvay n Tünel lşlet
bulan mutavumt tüccarlara yi1zde mealnln bu husustaki tedAtikleri he-
üç Ur verilmesi lı\zım gelmektedir. nüz ikmal edllmeınlştir. Kilovat ba
Ekstra ekstra undan lmallt yapan- fllla yapılacak zammın esaslı olarall 
lar fiat m~ bllroeuna mitra- mHcdan bu tedklkat sona erdikten 
caat ederelc mutavaant tQccarlann sonra anlaşılacak, keyfiyetten Dahlll
çuvalı H Ura olan unlan 16 liraya ye Vekllletl haberdar edilecektir. Ve-
sattıklanndan fikl:yet etmlflerdir. kA.letin müsaadesi alındıktan sonra 

' J.l'lat milrakabe bürosu memurları zam ~ine geçilecektir. 
dünden itibaren un satlf(annı kon-

Eminönü Halkevinde Yeşilay cemiyeti dün öğleden sonra bir 
konferans tertip etmiştir. Konferansı yüzlerce genç takip etmiş
tir. Yukanki klişe bu konferansı alika ile dlnllyenleri gösteriyor. 

trol& baflaouşlardır. Ellerindeki un-
;vüzde üç kArdan fazlaya as.tan- Piyasada ihtiyaca kafi 

lara raalanırsa haklarında ta.kibat 
yapılacalttır. Toprak mahsulleri ofisi 
un flatlerlni yükBelt.memek için ter
tW>a.t alacaktır. 

Anadoluya gidenler 
Anadoluya gitmek isteyen müte

kakt, eytam ve eramU 1le halk 1çln 
beyanname tevzilne dun de devam 
edllmlştır. Tevzia.t lşl salı günü ak
şamı hitama erecektir. Anadoluya 
gidenler çoğaldığından flat müraka
be bürosu memurları piyasada bavul 
ve çanta flatıerı üzerinde tedklklerc 
başlamıştır. Fazla flatıe çanta ve ba
vul satanlar cezalandırılacaklardır. 

çay var 
Kahve ve çay lthallt birliği knh'Yt 

ithaline çalışmaktadır. Ticaret Ve
kAletl ile son yapılan temasıarda çay 
ithal . için 60 bin liralık nkredlW 
tedarık edllml.ştlr. Düne kadar lLha 
lat blrilğlne müracant ederek çay 1ı;: 
hal edeceğin! bUdıreu ithalatçı ol
mamıştır. Bundan da piyasada ihti
yacı karşılıyacak mikdnrda. çayın 
mevcud olduğu anl~ılm:tl{tadır. 

Ticaret odası bundan bir müddet 
evvel piyasada yaptırdığı tertf.'1erde 
tüccarın elinde şimdllllı: ihtıy:ıcı ön
llyecek kadar çay bulundutu tesbJ& 
edllmlf Lir. 



Bir Fransız köpeğine 
madalya veriliyor 
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Görillmemif 

IUVlff lklJlflerla 
JeOam ediyor 
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HAFTA -SONU '. NOTLARI lngiliz gazel el erinin 
mütalealan 

Mühim bir hakikatin 
il şasi ... 

D ünkü akşam gazetelerin· 
den birinde ~öyle mühim 

hir serlevha gözümüze ilişti: 
cÇorba nedirh 
Ne mühim bir hakikatin jf~a

et!.. Bu ıerlevhanm ıı.ltındaki n
br]an okuduğumuz zaman de
mek çorbanın ne olduğunu anh· 
yacağız. Ne mazhariyet l .. Ne bü
yük ilimi .. Memleket irfanına n~ 
büyük hizmet!.. 

Eskiden gazeteler aruında. oku
yucularına İngilizce, a.1manca, 
lransızca, İtalyanca öğretmeğe 
kalkanlar vardı. Demek şimdi de 
bu refikimiz okuyucularına ç<>r· 
hanın ne demek olduğunu öğrc· 
tiyor. 

Bari bu faydalı neşriyat bir seri 
halinde devam etse. Umumi biı: 
ıurette çorbanın ne demek oldu
ğunu öğrendikten sonra şu bahi.,
lere temas edilse: cİşkembe çor· 
bası ne demektir.>, c,ehriye çor· 
bası ne demektir~> ve saire ... 

Dünkü: cÇorba nedir» ser
levhasının cevabı şu da olabilirdi: 
Dünyanın bugünkü vaziyeti.·· .... 

:::: ··-
Cenap Şehabeddin 
N apoleon Bonapart 

ve Fatma!! ... 

İ lk sayısı bu ~af~a çıka~ 
bir mecmua gordum. AcL • 

cKara İnci>. İçinde şiirler, makıt
Jeler, hikayeler ve bir de vecize 
sütunu var. Burada memleket ve 
dünya mikyas•ndaki meşhur ın· 
sanların birer komprime halinde 
fikirlerini görüyoruz. 

Lakin bu yeıni mecmuanın ve· 
eize!er sütunu insanı epeyce şa}l7· 
tıyor. İşte Napoleon Bonapart'ın 
aşk hakkında bir sözü: 

Aşk, vicdanın uyuz illetidir. 
c:Napolcon Bonaparb 

İşte Cenab Şehabcddinin bir 
ıözü: 

cAşk, tepeye benzer, manzan· 
ıı iyidir amma, tırmanması gü~ 
tür.> 

Cenab Şehabed<lin ve Nll
poleon Bonapart'ın fikirierind'!n 
ıonra üç:.incü bir vecize: 

c:Kadın yumağa benzer, onu iyi 
Örmesini bilmeli .. > 

Bu son cümlenin altında da illi 
defa rasladığımız bir imza: Fat
ma Sevil... 

Cenab Şehabeddin, Nepoleon 
Bonapart ve Fatma Sevil. .. 

I faydi Cenabı ve Bonapartı arı
Jadık. Fakat ya Sevil> .. 

Ne kadar cahiliz değil mn Ve· 
cizcler yumurtlayacak cleı-ecede 
yüksek, sözleri - birer fizik for
mülü gibi - komprime halind~, 
•atırı satırına, noktası noktasına 
küçük bir değişiklik yapılmadan 
ağızlarda dolaşacak kıymetlerimi
zj tanımıyoruz . .... .... .... .... 

Avrupanın göz polikliniklerinde 
Japılan müteaddid tecrübeler, hasta 
Lir gözün yerine, bir ölü~en alı~a
cak gözün kooulması kabıl oldugu
hu isbat etmiştir. 

Cöz cerrahisinde kaydedilen bu 
tttakki, sağlam insanların para m~
kabilinde gözlerini satmalarına lu
~m hırakmıyacaktır. Amerikada 
hirçok fakirler, yüksek para muka-

tir. Fakat henüz bugünkü insan
ların umumi bir ıurette tasdili 
etmedikleri bir güzellik ... 

Sonra pastırma kokusuna dik
kat ediniz. Hiç de hoş bir koku 
değildir. Fakat bu kokuda 
hpkı yukarıda anlattığımız kadın 
gibi - bilhassa insanın acıktığı 
zamanlarda - bir cazibe vardır. 
Se:ı: appel' e benziyen bir cazibe ..• 
Bir -tabir caizse - cinsi. cazibe
ye mtıkabil, midevi bir cazibe ... 

Aç adam için bu koku pekala 
güzeldir. Hatta levanta kokusun
dan bile güzeldfr. 

Doktorun bu sözleri bize bir 
kanferansı hatırlattı. Meşhur bir 
edebiyatçı verdiği bir konferans
ta demişti iti: 

c:Dünyada ild ıeyi:ı estetik. ta· 
rafı yoktur: Süpürgenin ve pastır
maınm ... > Halbuki baksanız a 
pastırmanın ve pastırma kokusu
nun bile estetikle alakası var-

Balkanlarda ve Libyada 
askeri vaziyeti nasıl 
mütalea ediyorlar? 

Loodra 12 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Londra matbuatı, askeri haber
lerden meyusiyet göstermektedir. 

Daily Mail gazetesi, başmakale
sinde, bu meyusiyeti şöyle ita.de 
etmektedir: 

Memleket, Akdeniz mınta.kasın
da vukua gelen ha.diselere, kayıt
sız şartsız olarak ve hiç bir şey 
gizlemeğc çalı.şmıyarak, karşı dur
mağa hazırdır. Haberler az ol
makla beraber, in.sanın olup bite
ni görmesi güç değildir. Fakat 
bütün haberler fena değildir. Bu 

mıı ... .... 
••ıııı• ••111• .... 

Deliler ve edebiyat 
antolojisi 

- suretle, Amerikan yardımı büyUk 
ümitler doğurmaktadır. Bu iyi 
haberin nasıl karşılandığı tahmin 
olunabilir. 

P rofesör Mazhar Osman 
deliler arasında güzel .a.

natlarcl diiJkün olanlara sık 11k 
tesadüf ettiğini banll söylemişti. 
Bu ıefer Pariste Saint Anne, Willi 
Edvard, Villejeuif tımarhanele
rindeki delilerin eserlerinden mü
rekkep büyük bir ıergi açılını§. 
Bu sergi büyiik bir rağbet görmüş. 

Delilerin eserleri hakkında en 
büyük sanat otoriteleri uzun uzun 
tenkidler yazmışlar, hatta bu akıl 
hastalarının yaptıkları resimler 
arasında istikbale birer cdeha 
eseri:t olarak intikal edecekleri 
tahmin olunan tablol.ır varmış 1.. 

Cinnet eseri değil, dehi eseri ..• 
Demek güzel sanatlarda dahi ol
mak için delilik bir m&ıni teşkil 
etmiyor. 

Hatta bazıları bir resim, bir 
edebiyat dahisi olmak için evvela 
deli olmak lazım geldiğine bile 

Bütün gazeteler gibi haberlerin 
memnuniyet verıcı olmadığını 

müşahede eden Daily Telegraph. 
,, gözyaşı ve kanıı vadeden B. 
Chun:hillin sözlerini hatırlatmak-

~-----~~--~--:--

insanın kuvveti nasıl ölçülmeli? 
insanın kuvvetini ölçmek için bir 

takım aletler vardır. Bunlara Dil'\a· 
rnomctre denir. Halbuki Amerikan 
iin~r mütehassıslarından biri, hu alet· 
erın esası, Yanlış olduğunu, zira :n-

aan. u.zuvlarından a~cak biriniırı kuv
vetını ölçtüğiinü söylemektedir. 

Amerikan s"ın' .. h .. . ır mute a~sısına go-
re ınsan, vücudiinün kuvvetini ant:ı-
yabilmek i · ·· . . • çın şu uç lecrnbeyı Y<lD· 

mak lazımdır : Evvela iki kolu ile 

laakal 88 kilogramlık bir ağıdık 
kaldırmalı. Diğer iki tecrübe ele uy
kuda yapılmalı ve kuvveti denen-

mek istemen adama, uyku.da ik':n 
kuvveti kalmadığı fikd telkin ~d·l-
meli, sonra uykudan uyanır uyan

maz, kendisNıe 66 kiloluk bir ağırl.~k 
kaldırtmalıdır. Şayet, adam, bu Uy 

tecrübede de muvaffak olursa .;, 

zaman kuv·\letli olduğuna hükmolu
nabilir. 

Soför değnekçisinin katili 
.. Be.şiktaşta şoför değnekçlsl Tevfiğl 
öldürmekten muhakeme altına alınan 
İlhami ve Cevdetin ilk muhakemele
rinde İlhaıninln tıbbı adlice mil.şa
hede altına alınmasına karar veril
mlşti. İlhami, dün tevkifhaneden nd
Il tıp müessesesine sevkolun:ı.rak tahtı 
mü§ahcdeye alınmıştır. 

Hırvatistan 

Sırbistanla 
nasıl birleşti? 

NUfusu 3 milyon, 
mesahası 42 bin 

klfomere mu
rabbaıdır 

Zagreb, Yugoslavyanin 
en gÜz.el ve mamur 
§ehirlerinden biridir 

Yukarıda: Zagrcpte Prem Tomislav meydanı. aşağıda: Zagreple 
. içi güzel sanatlar aralerili olarak kullanılan kral Piyer 

abidesi ve kral Piyer meydanı 

Arnavutluk cephesinden blr enstantane: Solda bir Yunan askeri araba ü;erindc oturarak ailesine 
mektup yazıyor. Sağda: Yunan askerleri bir köy çeşmesinde 
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Halbuki aslında. pek iyi kalbll . bir meğe karar vermlşt1m. Zaten geceden 

Şeref stadında Galatasaray 1. Sporla, 
Fenerbahçe de Beşiktaşla karşılaşıyor 

çocuktu. Arkadaşları onunla konuşur
larken son derece dikkat ederlerdi. 
Çünkü Selim Necmi hiç yoktan sinlr
Jenlp küplere blnebillrdl. Hattıi. ken
disine «merhaba» derneğe bile çek.i
nenler vardı. Geçenlerde blr gün se
lim Necmiye tramvayda ras geldim. 
Selamlaştık. Ben onun yanındaki boş 
yere oturmaktansa ayakta. durmağı 
tercih etmiştim. Lfı.kin selim beni 
çağırıp yanına oturttu. Tuhaf şey!... 
Bugün onun halinde dehşetli blr yu
muşaklık, bir durgunluk vardı. Hat
ta bir aralık farkında. olmıyarak onu 
kızdıracak birşey söyledlm. Baktım. 
aldırmadı bile ... Bu hali garil:ılroe git
ti. Hatta onun kızıp köpürmesl.ni bi
le göze alarak kendLslne: 

- Ne o? dedim, süt dökmüş kedl 
gibi bir halin var? Artık öyle olur 
olmaz şeylere kızıp, küplere blnml
yorsun ... 
Başka zaman ols::ı. bu sözlerim se

lim Necmiyi fena halde sinirlendirebi
lirdi. ı<'akat bu sefer hiç kızmadı. Ga
yet· sakin bir ta vırla gül ümsedl: 

- Artık binilecek küp kalmadı. Bü-
tün küpler kırıldı. .. dedi. 

Sonra da ı;ülümslyerek: 
- Artık kuzu gibi oldum ... 
- Fakat bu ne fevkalMe değ~ik-

llk ! .. 
- Evet öyle ... Sıkılmazsan bendeki 

bu değişikliğin meraklı hikayesini de 
sana anlatayım... dedi. 
Cevabımı beklemeder. başladı: 
- Bundan evvelki halimi billrsl.n. 

Herkese hiç yoktan bağırır, çağınr, 
arkadaşlarımla bozuşur, ahbaplarunı 
kırardım. Bu ~ üzdcıı birçok kimseler 
adeta benden çekinirlerdi. Ters bir sö
züme, aksi bir hareketime hedef ol
mamak için mümkün mertebe benim
le az temastn bulunmağl faydalı gö
rürlerdi. Sen benim oturdu~um apar
tımanı bilirsin değil mi? Benim dal
r.;ın binanın en üst katındadır. 

Bundan on beş gün evvel sabahle
yin erkenden apartımanın kapısı ça
lındı. Bir akşam evvel pek geç yattı
ğun ıçln hala uyuyordum. LA.kin ka
pı çalınınca tabii uyandım. 

Dünyada en sinirime dokunan şey 
de budur: Henüz kanıksa.madığım blr 
uykudan uyandırılmak!... Bazen uy
kudan o derece sinirli kalkarım ki 
ilk karşıma çıkan insanın vay haline ... 
Bu sefer de gözlerimi açınca hizmet
çime seslendim: 

- Böyle sabah karanlığında gelen 
kimdir? ... 

Hizmetçi odamdan bana ba.şını 
uzattı, seslnl alçaltarak: 

- Aman işitecekler efendim... AU 
kata yeni taşınan kiracılar bir adam 
göndermişler .... 

- Ne münasebet? Bizim alt kat ki
racılarla ne alakamız var? ... 

- Radyolarının :ı.ntenlerlnl kura.
c:ı.klarmtş, bizim tarasaya çıkmak is
tiyorlar ... 

- Ne saygısız insanlarını.,... Böyle 
sabah karanlığı! .. Halbuki hlç de sa
bah karanlığı değildi. Saat dokuz ol
muştu. Bereket versin ki hizmet.çim 
çok idareli bir insandır. Benim bağı
rıp çağırmama rağmen o a.şağı kat 
kiracılarının adamını yavaşça. bizim 
terasaya çıkarmış ve antenl kurdurt
muş ... 

Ben uykumu ı:.lamadığun lçln tek
ra.r yattım. Zaten o günü mezundum. 
P'ç bir işim yoktu. Biraz sonra. dal
mı*tm .. (<Caaaarrrr11 kapı. .. Yataktan 
fırladım. Tekrar dışarıya seslendim: 

- Gene kim? Böyle cart kapı ge
len? 

Hizmetçi tekrar başını kapıdan uza
tar:ık ve sesini adam akıllı alçalta
rak: 

- Aman rlca ederim efendim, hid
detlenmeyiniz... Aşağıdakiler... Anten 
iyi bağlanamamı.şmış ... Bir kere daha 
terasaya çıkıp bakacaklar .... 

Kendimi nasıl tuttuğuma hala hay
ret ederim. l"akat bunu da gene 
hizmetçimln makul bir tarzda. hare
ket etmesine borçluyum... ~ın 
adamı tekrar dama çıktı. Antenı dü
zeltti. Aşağıya 1ndl. 

Artık uyumama imkan yoktu. Kalk
tım. Sinirlerimi yatıştırmak için bir 
banyo yaptım. Traş oldum. Gazete 

yorgundum. 
Yemekten sonra üstüme bir ağır

lık çökmüştü. cYatayım:t dedlm. Ben 
yatdınıa g1reken dışarıda dehşetli 
bir rüzgti.r başlamıştı. Ma.am!ih ben 
dalmışım ... 

On beş, Yirmi dakika ya. uyumuş, ya Milll kiline maçlarına. bugun·· ilk maç Galatasaray ile İstan-
uyumamıştım ki üst üste çalınan kapı 
zilleri ile sıçrayarak uyandım. Şeref stadında devam edilecek ve bulspor arasında saat 15 te yapı-

Artık bütün cinlerim tepeme çık- G ı .. ft Hft- il t t b ı F · 
mıştı. Sonsuz bir hlddetıe bağırdım: a a~4Y e .san u spor, e- lacaktır. Fenerbahçe ile Beşiktaş 

- Bu ne rezaleti. .. Bu ne kepaze- nerbahçe ile Beşıkta.ş; takınılan arasında yapılacak olan günün 
lik! ... Gene OOııi rahatsız eden k1m- karsılaşacaklardır. ühiın' • t 17 d na dir? J m maçı saa e oyna -

Hizmetçim benim halimden Meta Depta.sınizm~ maçlarında Anka- caktır. Bu karşılaşmalardan ev-
kork:muştu: ra ile ır takımlarının fazla veı saat 13 te Fenerbah ile Be-

- Şey ... Şey efendim ..• dedi, a.şa- bir muvaffakıyet göstermemesi çe 
ğı klracılar... ' .. . . nl ~ İ şiktaş B takımları arasında da 

Bu sözler beni çıldırtmağa Ita!l gel- uzerıne şampıyo ugun gene s-
dl: tanbul takımları arasınd& kalaca- husust bir maç yapılacaktır. Ha-

- Vay gene mı o saygısızlar!.. ğı anlaşıldığından dahili karşı- ber aldığımıza göre, Beşiktaş -
Hizmetçi kekellyordu: F bah hak ı Ad 
- Aman efendim sesinizi duyuyor- !aşmaların ehemmiyeti artmıştır. ener çe maçının em -

lar ... Biraz yava~ söyleseniz... Bu bakımdan bugünkü maçların nan Akın rahatsız bulunduğıın-
Bltunun üzerine sesimi büsbütün yük- büyük bir alaka göreceği tahmin dau. bu müsabakayı başka bir ha-

se tim: • 
- Ne olmuş? ... Gene ne lçin gel- edilmektedir. kem idare edecektır. 

mişler? 
- Şey ... Şey ... Anteni 
Artık bundan sonra ne yaptığımı Maraton hazirlık ko§USU' Basketbol müsabakalari 

bilmez bir halde: Emin'. Ü Halk v1 k 't 
_ Gene mı anten ... Gene ha... Mayıs .~çinde ~sacla yapılma- on e spor omı e-
Diyerek terasaya fırladım. o şiddet- sı tekarrur eden Türkiye maraton si tarafından tertip edil~n basket

le aşağıda oturanların antenlnl kopa.- birinciliklerine şehrimiz atletleri- bol müsabakalanrun finali bugün 
rip attım... Merdlvenlerde de ba.ğınp . ·· 
çağırdım. Ağzıma gelenleri söyledim. nı hazırlıklı bulundurmak uzere Evin Ceğaloğlundakl merkezinde 

Aradan bir müddet geçti. Bir. gün ajanlık tarafından tertip edilen yapılacak ve ikinci kategoride is-
3.§ağıdaki yenl kiracıları görünce az hazırlık koşularının birincisi bu tanbulspor ile Amerikan kolej 
daha bayılacaktım. Bu benim. ayiar- . . 
danberl peşini takip ettiğim bir genç sabah Fenerbahçe stadı ıle Bos- birinci kategoride Galatasaray 
kadındı. Onun için ne feda.Urlıkl~, tancı arasında gidip gelme olmak ile Bozkurd takımları karşılaşa
n~ zahme~Iere katıanmağa. razı değil- üzere yapılacaktır. Bu koşulaıın aklardır M.. b k 1 t 17 
diın ki... I.şte bizim apartımana ta- c . usa a a ara saa 
şınmaıarı da bulunmaz blr fırsattı. ikincisi 27 nisanda Fener stadın- de başlanacaktır. 

Fakat gelgelellm o aksi tabiatım yü- dan Maltepeye gidip gelme, üçün-
zünde:ı; b~t!:ID fırsatları ka.çırmıştım. cüsü 12 mayısta Topkapı - Flor- İstanbul ıı·sesı·nı·n sp"or 
O benı gorunce - sankl bir dell, bir 
zır edli görmü.ş gibi _ Meta korku- ya yolunda yapılacaktır. bayramı 
yor, karşık.i k.aldınma geçiyordu. ] h. İstanbul erkek lisesinden: 

Benimle ayni a.sansöre blnmeğe ce- Mektep maç arı te ır 
sa.ret edemiyordu. Dlyorum ya onun edildi 12 nisan 941 cumartesi günü 
nazarında tam bir kaçıktım ... Halbuki ı·stanbul maarif müdürlügu~ .. ta- Fenerbahçe stadında yapılacak 
ben bu genç kadınla ahbap olma.k için 
nelere razı değildim ... Bilseydim an- rafından mektepler arasında ter- iken havanın müsaadesizliği sebe-
ten mesel~nde ö~~e kaçıklık eder tip edilen ve dün şere! stadında bile 19 nisan 941 cumartesi günü
miydim? Işte bugunden sonra. artık. 
bana en büyüOc fenalığı ddkunan bu yapılacağı nan edilen futbol maç- ne bırakılmış olan İstanbul Er-
huyuınctan vaz geçmeğe karar ver- lan havanın muhalefeti yüzün- kek lisesi 2 nci spor bayramında 
dlm. Şimdl olur olmaz şeylere hiddet- den önümüzdeki çarşamba günü- 12 nisan 941 tarihli davetiyeler 
lenmemeğe kendimi alıştırıyorum. 1 • 

ffikmet Feridıın Es ne tehir edi~ir. geçecektir . 

((Uçan kale)) namile muazzam bombardıman tayyareleri Amerikada im.al edilmekte ve İngilte
reye gönderilmektedir. Yukardald resimde, Amerikalılar tarafından seri halinde imal edilen bu 

devasa hava zırhlılan hır tayyare meydanında sıraya dizilmiş olarak görülüyor 
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Güzel Gözlfi. Kız 
lenin tuttuğu fenerlerin ışığında lo- Borsacryı sarmıı 1111.rmalamııtı. Haki
.komotifi muayene ediyorlar; kaza- katen da. kendince yapılması müm
nm niçin çıktığım anlamak istiyor- kün her oeyi yapmıııtt. Mabadi has-
lardı. tanede ... 

Kadri gibi, oef gibi, onlar da ka- Doktorı 
Aşk ve macera romam Nakleden: (Vi • Nft) za sebebini anlayamıyorlardı. - Samnm, beyninde- bir ame-

~~~~ .............. ---~ 
Aralanndan biri bir faraziye ile- liyat lamn gelecek... Kafatası ber

kat doktorların, mühendislerin ve ri ıürdü. Bu da herkesi itirazla hay- bad bir halde ..• _ dedi. Lokomotif ıoförü: 
- Bu adam ölmü§... - dedi. -

Zavallı... Hesabı tamamlanmıı. 
Arkadaşı: 

- Evet ... - cevabını verdi. 
Bütün azası hurdahaı ... 

Şefle makinistin hareketlerini ta
kip eden bazı yolcular da onlara 
yaklaşmıştı. Onlar sayesinde vücudü 
raylar üzerinden kaldırdılar. Biraz 
öteye götürdüler. 

Trenin çıkardığı gürültü, civar
dan bazılarını uyandırmıştı. Sağdan 
soldan siyah lµyaletlerin bu tarafa 
doğru koşuştuğu görülüyordu. 

Biri: 

- Doktor yok mu, doktor> - di
ye haykırdı. 

Çok geçmeden bir tren gürültüsü 
işitildi. Bir lokomotif!,, geldiği gö
rüldü. Peşine iki imda.d vagonu tak
mıştı. 

Sirkeciye kaza haberi gider git
mez, derhal faaliyete geçilmişti. Fa-

sair lüzumlu §ahıslann toplanması, k.ırttı: 
d ) d d kal -· Mademlci sizin vazifen.iz bitti. 

imda vagon anmn a ora an - Kömürün içinds bir dinamitin Şimdi benimki ba•lıyor demektir. 
kıp buraya kadar gelmeai hayli .lir- saklı bulunduğunu iddia ctmi§ti. " 
müıtü. Bu da patlayıııa aebebiyct vermiıtl. Hek.imler, imdad tren.ile lıtanbula 
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• t · ctmeg"e ra """"--··· • · ed b 1 ... döndüler. Polisler, Cemal Nerminı"n vve a nızam emın .. • lJIIUUilttın ner en ııraya ge ecegı l . , 

lıııldı. Bütün meraklılar veı yolcular kendisine aorulduiu vakit, maden ~ep ~nnı ara§tmlılar. Komiser, ma
kaza yerinden aevkedilip Yedikule ocııklannda kullanılmu mı) Dal~ ıye e: 
istasyonuna gönderildi. gm ameleden biri, kömürün içinde - l§imiz uzun aürmiyecek ... 

Cemal Nermi'nin vücudü de ora- unutmuıtur~ Cllnamit kömüre karı§- Çünkll her yolcunun Üzerinde evra-
~a gönderildi. mııı, burada patlryarak zavallı Cc- kı müsbito bulunur. Bun~ da elbet 

Bu sırada. komiser, makinisti ve milin ölümUne ıebebiyet vermiıtir. vardır .•• 
şefi istintak ediyordu. Bu aırada, komiser, zavallı Cemal Muavinı 

Birkaç saniye içinde, doktorun Nenniye bakııöı doktorlara yaklll§tı. - Evet ••• Elb'et vardır ... Ailesi-
hiri, ötekine: Hekim: ne Cle haber vermek lazım gelecek. 

- Bu adam ölmemi§ ... • ·dedt - Bu adamın hayatından "-=di T bit F '- b ıı_, d d 
Öbürü de baktıı uuu - · a 1 ••• aıı;;at e.uu e a am-

kesmek lbım aanınm, Maamafih cağız hastaneye gidinciye kadar 
- Ölmemiı amma, ölü gibi bir hal! ya~akta .•• Elimizden gelen ölür ..• Doktorun yaptığı esaslı bir 

şey... Ümid yok her halde... her fCyİ yaparak onu kurtarmağa oey değil... Ha olmuo, ha olmaJ 
İkisi de, kurtarmak ümidi varmiı uğraştık. Şimdi yapacak ıey, ken- mııt ..• 

gibi, hastanın baııında uğraııtılar: sini hast.aneye yollamaktır. Muavin ıeslendi: 
- Biz vazifem.izi yapalım <la - di- - Peki. peki .•• Ben o ciheti dil- - Sedye hazır mı'f 

yorlardl. şünlirüm... - Evet muavi!! key,., • <Jiye p.ir 
Mühendiller de, öteyandan, ame- Doktor, yaralari temizlemi§ti. bekçi koıtu.. 

Diye söyleniyordu. 
Saide geceyi ve erte.ııl gllntl burada. 

geçl.rdlkten sonra, nkşaına doğru ay
nlıp Lama.kaya ( ıı gidecekti. Şöval
yeler, Venedikliler devrinde Mago
sa (2) dan buraya. nakletmşltl. 

Firavun diriliyor mu? 
Körfeze girer girmez yelkenleri in

dirdiler. 
Methalde çok şiddetli rüzgAr var

dı. Sahile yaklaşınca anafordan bir
denbire kurtulmu.şla.rdt. SahU boyu 
süt limanlıktı. 

Saide: 
- Burası çok garip bir yer, dlyor

du, bu civardan gelip geçen denlzcller 
buraya, methaldekl anafordan kol'k
tuklan için uğra.yamıyorla.r. Halbuki 
liman ne kadar sakin, r0.7.gAr üstll
müzden aşıp gkllyor. 

Saidenin ötekl arkadaşlan da Ka.ra..
ylğıte: 

- Allah senden razı olsun... İyi kl 
Sarıkayaya uğradık da seni bulduk. 

Diyorlar ve Karayiğitle arkadaşlık 
yaptıklarına seviniyorlardı. 
Karayiğit çok mütevazi bir ada.mdL 

Arkadaştan sık sık kendlsinden bah
settikçe: 

- Konuşacak başka lAf bulamıyor 
musunuz? 

Diyor ve sıkılıyordu. 
Karayiğitin bu adaya gece karanlı

ğında muvaffakıyetle glriş.lnl Recep 
reis çekememişti. Dümende kendi 
kendine mırıldanıyordu: 

- Firavun adası netameli blr yerdir. 
Burada ya ben, ya o ... İkim.izden birisi 
Firavunun gazabına u~nya.cak. 

(Küçüle Ayaandirya) da insan namı
na hlç kimseler yoktu. Saide burada 
balıkçı veya kaçakçılardan birkaç kişi 
olsun bulacağını umuyordu. SahUe 
yanaşınca. gür seslle haykırdı: 

- Heyyy ... Buralarda klmseler yok 
mu? 

Tepelere doğru yükselen bu ses dal
ga dalga yayıldı ve tekrar sahildeki 
kayalara dönerek ga.rtp akisler yaptı. 
Karayiğit bu sesi duyunca: 
- Firavun dirlliyor, çocuklar! dedi -

fakat, sakın korkmayın ı Yarın sabah, 
burasını yakından görünce çok hoşla
nacaksınız ... 

Sonra. Saideye dönerek şunları an
lattı: 

- Babamın kayığile bir gün bura
ya. gelmiştik ... Şu yakanın blraz ileri
sinde blr atrıı açık kuyu vardır. Blı: 
adam o kuyunun atrıında kazma ne 
toprağı kazıyordu. Baıbam yanına. so
kuldu: 1.0rada. ne yapıyorsun? Bu 
ıssız adada yalruz mısın ?ı diye sordu 
Adamcağız bizden korktu. Kazmasını 
elinden bıraktı, yanımıza geldl: cHay
dl gel, bu lşl beraber yapalım. Burada 
Firavunun hazinesi gizli ım.ı..,. Vaktile 
Firavun ordulan Kıbrısı zaptederken 
buraya uğramışlar. Bu kuyuya. altın 
torbalarını gömmüşler. Sonra alıp gi
dememlşler... Şu bcrıa.htan içeriye 
girerken boğulmuşlar.• dedi. Babam 
böyle şeylere inanmazdı. cB!z yorgu
nuz ... Sahilde bir 1kl gün kalacağız. 
Haydi sen çalış ... Blr lp ucu bulursan, 
bizde sana yardım ederiz.ı dedl. Bu 
a.daro orada çalU}ırken, ertesi gün ku
yuya düşüp öldü. Babam: cFiravun 
çarptı ... Burası uğursuz bir yenn.l.ş! 
Haydl gidelim, oğul!:t diyerek kayığa 
atladı. Fazla durmadık... Ayrıldıık 
İşte burası böyle bir yerdir. Firavu
nun hazinesini çıkarmaık isterseniz, 
yarın sabah kuyunun başına gidersi
niz ... 

Saide bu hikiyeyi merak ve dikkatle 
dinliyordu. 

- Evet, dedi, o kuyunun başında 
biz de bir araştırma yapmağa mecbu
ruz. 

Bu haber Saidcnln pek hoşuna glt
miştl. Karaylğitben aldığ'ı malfunatı 
Recep reise anlatarak: 
· - Arkadaşlara. bir define anyaca
ğımızı söyleml.ştik, dedi, işte tesadü
fen böyle bir define yeri -bulduk. Bu
rada Firavun Am.asls'in hazineleri gö
mülü im~. Yarın hemen o hazineyi 
aramağa başlıyalım. 

Saide bundan sonra te.rtlbat alarak, 
arkadaşlarını başlıila topladı: 

Komiser bu esnada başını kal
dırdı. Elini yaralımn cebinden çıka
rarak: 

- Hah, işte... Bir portföy bul
dum. 

Açtı ve kağıtlardan birine göz 
gezdirdi. 

- lıte... Recep Can... T ercü
maıiı .•. Adresi de... Hmm... Bu 
adam sağlam ayakkabı değil gali
ba... Amma, üstü baıı mükem
mel. •. 

Adamlar, sedyeye vücudu yatır
mışlar, yola doğru yürümüıılerdi. 

Y edikule hadisesi, İstanbul da da
ha şimdiden .heyecan uyandırmıştİ. 
Rapor merkeze gitti. ikinci ıube mü
dürü, bunu görünce kaşlarını çattı. 
Zira hat üzerinde yaı-alı bulunan 
adamın bir hapishane kaçkını oldu
ğu anlaşılıyordu. Müdür, kaşlarını 
çattı. Hafızasını yokladı. Sonra mu
avinini çağırarak: 

- Şu hüviy,et size bir oey ifade 
ediyor mu? , , , - diye sordu. 

- ÇaçarOiil Recep Can ... Tabii 
efendim ... Bundan birkaç sene ev· 
vel yakalamıştık ... ihtiyar bir kadı
nın katil hadisesinden dolayı ... 
Kendisi mahk-0.m olmuı, aon;ra kaç· 
mı;ıtı. 

- Aradı~tz define işte bu adada 
gömülüdür, arkada§larl Yann sabah 
onu aramağa başlıya.cağız. Bu gece 
cllnleniniz ... Rahat uyuyunuz. Eğer de
fineyi bulursak, kardeş payı yapaca
ğız.. Herkes hakkını alacak. 
Karayiğit, Satdenln yanına sokul

du: 
- Ne diyorsun? Yarın bu meş'um 

hazineyi mı arıyacağız? Fakat ben 
sizi bundan menederim. 

- Niçin? .. Ben buraya. o hazineyi 
bulmağa geldim. Gellboludan hareket 
ederken arkadaşlarıma da bunu va
detml.ştlm. 

- İyi amma, bu hazineyi kim ele 
geçirmek 1st.erse, ölür. Bu kuyunun 
başında. insan çalı.şmağa başladığı 
zaman Firavunun sesini duyar gibi 
olur. Derinden bir takım uğultulaıı 
işitilir ... Hazinenin orada olduğu mu
hakkaktır. Fakat, hiç kimse oraya 
kazmağa muvaffak olamamış ve öl
müştür. Hatta Cenevizliler bile ... 

- Onlar da biliyorlar mı burasinı? _ 
- Evet. Buradaki cMeş'um kuyu.yu 

bllmiyen yoktur. Fakat, hlç kimse ora.
ya el uzatamaz. 

Saide, ar'kada.şlannı teselli için bu 
işi parmağına dolamışken Karayiğl
tin verdiği bu izahat onu dü.şündür
meğe ba.şlamıştı. 

Karay.iği.tin verolği malumat doğru 
çıkarsa ... 

Ve kazıya başladıkları zaman Sal
denin arkadaşlan bir kazaya uğrar
sa?... O zaman Salde bu ls.51Z adada 
tek başına ne yapacaktı? 

Saide Recep ve Karaylğlt glbi de
ğerli arkadaşlarını böyle bir llıtiraa 
uğrunda feda etmek istemiyordu. 

- Hele bak.alım, bu gece uyuyalım 
da, dedi, yarın esaslı bir tedbir alırız. 

Saide hazine meselesini a.rkadaşıa... 
rına açtığına pişman olmuştu. 

- Keşke söylema>eydlm... Larna.
kadan dönüşte ben onların ceplerinJ 
nasıl olsa oldururdum. 

Diyordu. Hazine hülyaslle herltet 
yatıp uyumuştu. HattA Recep reis bi
le. 

- Gemide uyanık kalan Saide ile 
Karaylğltten başka kimse yoktu. 

Saide, Karayiğlte yavaşça. sordu: 
- Bahsettiğin kuyu sahile yakın 

mı? 
- Evet. Hemen şuracıkta ... 
- Yarın sabah herkesten önce bent 

oraya götürür müsün? 
- Hay bay ... Götürürüm. 
- Şöylece bir etrafı gözden geçire ... 

llm. Ondan sonra arkadaşlara gellr 
ve hazinenin kaıçırılm.ış olduğunu söy
leriz. 
Karayiğlt hayretle Saldeye baktı: 
- Niçln? ... Ar~ırmadn.n vaz geç

tl.niz mi? 
- Öyle ya. Madem ki tehlllı::e va.r di

yorsun 1 Ben böyle şeylere inanmak is
temem ama, binde bir lht1mal üzıerl
ne, arkadaşlarımı tehllkeye atmaktall 
da çekinirim. 

Erte'Sl saıba.h herkesten önce kuyuya 
gltmeğe karar verdiler. 

Konuşan kayalar 
Sabahleyin Saide erkenden kalktı, 

Karaylğitle beraber sahUe indi. Ge
mide bir denizci nöbet bekllyordtL 
Saide nöbetçiye: 

- Biz dönünceye kadar gemiden 
karaya k:lmse çıkmasın. 

Dedi. Adaya çıkar çlkınaz Saldenln 
kulağına bir takım garip uğultular 
aksetti. Karayiğit güldü: 

- Biz konuştukça, yüksek kayalık
lara sesimiz aksediyor. Ve kayalar ce
vap veriyor. Burası daima. böyledir, 
İlk defa babamla geldiğim zaman ben 
de korlonuştum. Sonra alıştım ... 
B~ on adını yürüdüler. Adada kor

kunç bir ıssızlık vardı. Saide Akdeniz• 
deki bütün ıssız adalan biliyordu; fa
kat böylesini görmemişti. 

(Arkası var) 

(1) Kıbrısın cenuba şarki sahilinde 
eiı işlek bir iskelesidir. 

(2) Asll: Famagosta'dır. CenevizUler 
tarafından sahil boyuna istihknmlar 
yapıtmış, l'enedikliJere ge"lnce, lima
nı doldW'l'llaı-ak, buradaki liman faa~ 
J·yeti Larnakaya nakledilmişti. 

Dosya ve euak tedkik edildi. Bu 
yaralı adamın o hapi!!hane kaçkmı 
olduğuna dair kanaat hasıl oldu. 
Şube müdürü: 

- Demek herif, kaçtıktan sonra 
sı.kladığı paraları bulmuıı, yahut da 
yeniden işler yapmış... Ekspreste 
seyahat edebilmesi ancak bu suretle 
izah oltıınur. 

Muavin: 

- Ben de bu fikirdeyim ... -dedi.• 
Bu vaziyet karşısında ne emredersi• 
niz? 

- Evvela adresteki eve bakınız .. . 
Sonra hastaneye uğrayıp tahkikatt• 
bulunun ... Neticeyi bana bildirin: 

Adreste tahkikat yaptılar. Ev sa• 
hibi bu isimde bir kiracı olmadığını . 
söyledi. Fakat alt katta, biri, Can 
isminde birine bir oda kiralamış. O 
da bir müddet göründükten sonra 
bir daha zuhur etmemiş. 

Şube reis muavini odayı açtırdı. 
Etrafı muayeme etti. Fakat şüpheli 
birşey bulamadı. 

- Eğer icahederse tekrar gelir, 
bakarım... - dediktell sonra ay• 
rıldı. 

.,Şimdi artık hastaneye gidecekti. 
(Arkası var) 
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KOÇOK iLANLAR 

FevkalAdc ahvalin devamı 
müddetince gayri muayyen gün· 
!erde haftada 1k1 feya üç defa 
neşrcdllccektır. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 

SATILIK KELVİNATOR MARKA- MOBİLYELl KİRAl.IK DAiRE - T.ılVtJıt MERAKL LARI ........... - « ugu u arp ferıyet Bern 12 (A.A.) - o. F. L 
Dört gözlü az lrullanılmı§ dondurma Talcslmde Topçu caddesinde tJygun 1B8~~aurtal, Beannnın:e~~~e v~~: harbidir ve tarihe beteri- Fra

1
ns!z ajanaı bildiriyor: mak1nes1 -tılıkt S••-Af a...a.... .,.....,pt,..,,anının 2 nunınralı kODfOrlü # -& MOO& IVI r L h b l -

._ ır. --.uye .,.,._......- dal • ...,.....resi_._ eşyasile beraber yazJıR"ı kiraya ·Jant yumurtaıan her cum.arteet öt- yet davası olarak h 
1 

ç eyt. ac1en a er ere gore, 
bakkalda mahallcblcı Cafere mi\ra.- ntilecekt.11' Hergün sıcak suyu vardır. leden llOlll'& ve pazarları öğleye t.a- kt" a en MJanaatırla Flodna arasındaki 
caat. -

1 
1 indekilere. müracaat. - 12 dar atıhr. Gö:ıtepe blrlncl orta .:>tak geçece ır» vadide ngiliz ve Alman zırhlı ku:v• 

ACELE KELEPİR SATILIK - Orl- ç No. 10 Nureddin Otan. Telefon: 41432 vetleri arasında çok ıiddetli bir m\l• 
j1nal blr Kap Pat _ Astragan yeni ıdRAI.IK Mt1STAKİL KÖŞK - Bu- - 2 8!'i$i-Ol 12 (A.A.) - B. Churchlll harebe cereyan etmelttedir. . 
Gedikpaşa hamam caddesi Mütriip JakJndiycel~ınnaumr dnibrallıK~~leo~nın:~so!~~~ İNGİLİZCE DERSLERİ - Orta ve bugün burada bir nutuk .öylemişf1": Alman zırhlı kıtalannın ıu iki uu 
sokak 16 Nazik. - 1 • '" Brltanya ~ll bura.ya iln ver- mihver üz.erine kuvvetle hücum et• MUDASİP - Lisan bl11r çok tecrü- mam büyük mutfak lltl vater klozlt ilse talebelerini imtlhana hazırlamak sttenın ıansöllyesi sıfatlle Avustralya tikleri bildiriliyor· B" . . • • I 

beli bir muhnsib günde bir saat çalış- SATUIK FİRİJDER - Oönnek lB- elektrik hava. gazı çrunlıklı büyük ve ynb,ud llsrul öğrenmek hevesinde Başvekili B. Mensies ile Btrleşnc Ame- • • · ırıncıaı ııma • 
maltla muhnsebenlz1 ehven fiatla te- teyenler Çemberllta§ Atlk.al.lpaşa ca- bahçe içinde. Gezmek için karşısında- olanlara 1y1 bfr met.adla ders verebl- rfka büyük elçls1 B. Wlnanta fahri cen~p mıhve~ı, ~ani Manastırdan 
mfn eder. Akşama. kfıtlp rünıuzuna mil avlusunda kahveci Em1ne. - 2 kt bay Abdi köşküne konuşmak için Ur. Her yere gider. Akşamda ma.t.ma- doktor ünvannu tevcllı için ge!mlşt.ı. !:"lor~naya d_ogru •• ık.incisi ıimal _ do-
müracnatı. - 1 Galatasaray Yc.nlçarşı Hayriye sokak ul H. T. rümuzuna mektupla mllra- Başvekil, meraslmden evvel, Brls- gu flilla] mıhverı. SATJLIK KAYNAKÇlLIK LEVAZI- 1 • T l t 2 S d h 

8 Na. bayan Nnh de Taner e e e- caa · - tolda dolaŞDl.lf ve bir gece evvel hava ırp er usunun a:zı lnıımları Zaıı·. HALEN DEVJ,Jo,"T - İdaresine geç- MI - Bir oksijen tüpil maa. kazan, 

muş bulunnn eski bir ecnebi şirkette yarım beygir bir motör ve zımpara ta- fon: 
44182 

FRANSIZCA DERSLERİ - Orta, bastını esnasında hasara uRtıyan rebin fim:ılindc, Ni§in cenubunda 
20 seneyi mütecaviz yazı l.şlerlnde ça- şı, bir lsplral küçük bir elektrik ta.y- Al'ASPAŞAnA KİRALIK KÖŞK _ 1.L&e talebelerini lmtlhanda kısa bir binalan tetkik et.ml§tlr. B. Churchın, Negotin bölgesinde ve Tetovo'nun 
lıııroış tecrübeli bir daktlloyum. Eski nnk makinesi, mengene ve sair takım- Saray arkası sokağında on bir odalı zamanda yetiştirmclc üzere ve ya- bir çok sivll müdafaa işçllerlnln elle- hah timalinde dağlarda mukaveme• 
.. c "eni harfleri "ayet iyi blllrlm. lar -•·Iıktır. Talip olanlar Harbiye hud llsa.n h-ennıl"k isteyenlere lyi bir rlnl sıkmıştır. B. Churchlll ünlvenıi- te Clevam etmektedirler 
T .1 ., .,.. "' n kak Seyro ga Boğnza ye Mannaraya nezaretli tam """' g1 tedeki merasimde söyledlğl nutukta • İ • • ; İz.mir, Mersin, Adana Bursa gibi vllA- Altınbakkal uft:ı.de so - konforlu kÖ§k kiralıktır. Ayaspaşada metodla ders verebilir. Her yere - B. Wlnant'dan bahseder1ren şöyle de· Bır ngılız keşıf müf-
yet merkezlerinde tanınmış mall mü- rnJa müracaat ı-tslnlcr. - 7 Namıkpaşa so~:ak 7 Na. ıu eve müra- der . .Akşam'da Z. A. rümuZ\ma me-k-
esscse veya banka şubelerinde vazife MtlSTAMEL ÇOCUK ARABASI ALr- caat. _ 13 tupla müracaat. • - 1 nrlflılr: rezesinin muvaffakiyeti l b

.
11 1 

k t · de F K •Wln:ınt bütün hayatı şimdi yük- Lonclr 
12 

(AA ) Sat·h· a a ı r m. A şum gnzc esın . . NIYOR - Müstamel çocuk arabası DE\'Rl~'l SA'.flLIK - Galatanm sek mesuliyet.U vazifesinde müdafaa- . a . ~~ -:- ·-· a ı~~t· ıo rümuzunn yazabll!rlcr. olup da. satmak ısteyenier Vezneciler Karaoğlan sokağında gayet işlek No. MEKTUPLARlNIZI ALDIRINIZ ya memur olduğu daya lç1n uzun blr tar bır menbadan ogr~nıldıgıne goro 
ECl\'ERt RİR BAYAN jş ARIYOR - Zeynep KllmU So. No. 58 de M. Gen~e 32 bakkal aktar ve tütüncü dültkAm Gazetemiz ldarehane!lnl adres hazırlık teşkil etmiş olan bir adam- Manastır mıntakasında bulunan 

Fransızca, türlcçe mükemmel konuşan .:m:.:e..:.:k..:.:tu:..:p_ıa_m_ü_r_.a_cn_n-:-t_. ------ hastalı~ından dolayı devren acele sa- olarak: göstermlf olan karllert· dır. Kendlsile te.şrikl mesainin dava- Ndyglı keşif müfrezelerimizden bid 
dam dö kumpanya olarak ve yahud tılıktır, Mczkiır dükktma müraca- mlzden mızın yüksekliği ve 7.eVal bulmaz ma- dün bir dütman piyade cüzütamıni 
bir kişinin işini ldnre cdebillr.kt A~; 4 - Kiralık • Satılık at. A. _ B. D. _ E. K. G. _ hlyet1 hakkında tevlld ettıği kuV\'Ctll kamyonlardan inerken yakalayarall 
§am'tla (A.Z.) rümuzuna. me up 2 Radyo - !\I, lL - A.. z. - 11 • D. hissiyatı hepinize te~ld etmek iste- tamamen imha etmiıtir. İngili~ 
müracaat. - ROZKURT-'EMLAK - F1ruzal;ada KiBALJK KO:\l'ORLU l\IÖBLE ıl 1 kt 1 ld rhn. Nezdlmlzde büyük cflmhurlyetin ··r . h. b" . t -

Ortamektep clvannda senevt (960) APA.RTIJ\tAN - Aynzpaşa Parkotel nan anna ge en me up an a- terccmanı ol:ı.n Wlnant o cümburiyet~ mu reze5ı ıç ır zayıa a ugramamıı· 
l\tt.:HABm ''E l\ttJTı:ıtciM -İngiliz 11.rn geliri olan lüks bruıyolu dört kat- karşlSl İkiz kardeşler np:ırtımanının reha.nemlzden aldırma.farı rica Okyanus ll.flr1 mes&jlar gönderirken tır. 

J'ransız ve dlser memleket Ilsanlanna lı çok §irln bir apartıman (12500) ll- 2 numaralı 5 odalı dnlres1 me\•simllk olunur. de blzlm tercemanımızdır.. Atina 12 (A.A.) - Britanya vo 
bihakkın vakıf yanm gün için L1 _an- raya satılıktır. Oellrl yüzde sekizdir. kiralıktır. Her gün ıı den 3 e kadar B. Churchlll, B. Menzies hakkında im~~ratorlu~ kuvvetlerinin. j~tiralc 
Yor. Gazeteye T. D. rümuzilc mura- Taksim Abdülhalc H~mld caddesi görülebilir. Tel: 44399 - 4 Kiralık ve Satılık Ev da §Unlan söylemiştir: etbgı harekat hakkında Atmada ha· 

caat. -

2 

Bozkurt-Emlilk No. 23 Tel: 43532 - 1 . Nuruosmaniyc caddesinde 69 No. B M zl biz A tral d ~.. IA tafsilat mevcut olmamakla bera.• 
. . l".OR Mü DEVREN SATil.IK BAKKALiYE 652 'I M Bah l h . 18 dalı « . en es e vus ya emva.- b h d h •. d" b" t • 

MÜREBBiYE IŞ AR ... - - SATILIK APARl'lMAN - Taksim l 'F. KIRTASİ l'E DUKKANI - Bakır- •• • · çey a\'l O rw isinin bu müthiş ve uzun hnrblI'! er cep e en enuz onen ır ngı• 
kemmel frnnsızca bilen bir bayan bir meydanına. 2 dakika mesafede sene>! köyünde İstanbul caddesinde 60 nu- fabrika ve müessesata elverişli m~ffer neticesine kadar b1z1ml~ liz subayı bu lcıtaların mükemmel hir 
veyahut 

2 çocuğa mürebbiyelik ~ı an- (7200) geliri olan asansör kalo- n1araıı 50 senelik b!r bakknllye dük- birlikte vürii ... ·ec..M hakkındaki kuv- halde olduğunu ıöylemiıtir. Bu kı· yor. Beş yaşından yuıc:ırı çocukları kargir ev. Taliplerin ~lahmut .1 J "o• 
tercih eder. Tecriibeli ve elinde bon- rlfer ve tam konforlu (8) dalrcll pek kanı askerlik dolayısile acele sa!ılıktır. t vetll teminattan getirmektedir. Ha- taların muharebenin neticesine yülc· 
servisi mevcuttur. Akşam gazetesinde muhteşem denize hfı.klın bir apartı- Gayet zengin bir muhiltedlr. Içlnde- paşa da .!\lelıme pa~a hanında klkaten, Avrupadan Büyük Okyanus- ıek bir himadlan vardır. 
N. o. rumuzuna mektupla. mür:ıcaat. man C150> bin liraya satılıktır. kine müracant. - 1 5 Xo. lu haneye müracaatlan. larla ayrılmı§ olan Avustralya llc 

Taksim Abdülhak Hamid caddes~ Yeni Zelandnnm h1ç bir kanun, hlç 
J,i'J'\"ANl'ALI DİPl.O'.\Iı\l.I BİR Bo'Lkurt-Emlllk No. 23 Tel: 43532 - 1 ZEVKISET.i!\I ERBABINA SATIUK bir teahhfid ve hiç bir muahedp ken-

e nı·sn·ı· ıs ARI\' y ni doğan vı: KİRAUK l'Al,I - Rwnel1hisarı-- Dr. IHSAN SAMİ i ön ıı. !.'' ·~ ~ ~ .. 0·~ - e SATJLIK APARTl.'.\IAN - Taksim o d lcrlnl bir tek adam g denneııse ve-
çocuklan mükenuneı letlştlrlr. Elinde Akıntıbumunda 13 numaralı yalıda 1 BAKTERİYOLO fi ya bir tek şilin sarfına mecbur ct-

Pire şehri dört saat 
bombalandı bonservisi vnrdır. Telefon: 80805 - 3 meydanında Talimhane lçlnde senevi odayı mütecaviz müst..-ıkll bir daire "" mcdlğinden blzıe çocuklarını gönder-

(2400) llra geliri olan genlş cepheli her bir esbabı ısUrnhatı haiz kiralık- LA.BORA llJARI meıerı ve serveUerlnt aartetmelert 
•·ı:N MEl\JtmU - Su Lşlcrlnden ve altı katlı temiz ya.pılı bir apartı- tır. Bütün yalı 25 odayı mütecaviz ve Umumt kan tahlllAtı, frengi parlak bir vakıadır.» 

mezun. inşaattan anlar, Nafiada. u:ıun mnn (44) b1n lirnya satılıktır. acele satılıktır. İttisal1ndekl 15 numa- ı noktat nazarından CWasserm.an 
müddet çalışmış, münhnnlll harita Taksim Abdülhak IUmld caddesi raya ve Maçka 103 numarada sahip-, ve Kalın teamülleri) kan kfirey 
yapar ''e (Takiometre) mak1na tle B<YLkurt-Emldk Na. 23 Tel: 43532 - ı ıcrlne müracaat. - ı vatı sayılmam. ruo ve sı 
çalışır bir ressamcılık işi aramakta- SATILIK APARTDIA.~ _ Beyoıı.- . . şı•u hastalıkları teşhla!, idrar. ce-

(llaıtarafı 1 inci sahifede) 
2 - Arnavutluk cephesinde, mu• 

B. Churchlll, B. Menzles'nln AYUS· tad mahiyette keıif kolları ve topçu 
tralyaya Amerllc:ı. lizerlnden dönece-
ğini söyledikten sonra e&Llerlnc şu faaliyeti olmu§tur. dır. Etütler, sondaj, Nlvellman 1çln lunun mutMıa bir mevkllnde tramv:y KIRAl.IK l" AZI.TK GAZiNO - . "l rahat. balgam, kazurat ve au 

h ft... d ld bilir A"'""'m'da K A Büyükderc caddesi Zlncirlıkuyu vıra- tahlllatı, ültra _, ... _skopi, hu-••ucc e g e · .......... · · yolunda senevi (8820) lira varidatı ·· l ü ı d " ~u 
suretle devam etmiştir: Atina radyosu harekat 

ru" .. caat 2 jında. Uçyol ağzı. asfalt l'' zer n e susl <>•ılar istihzar!, kanda "'-, muzuna murn · - olan bir bu··yu··k maıı.azayı ihtiva ..,.en k 1 ..., "'c 6 
""' elektrllı:, su vardır. Iş Ban ·ası arşı-1 şeker, Klorür, Kollesterin mlt-altı katlı asansör ve k:alorlferıı nam- smdn ma!Ul cemal gişesine müracaat. tayin! 

•Avustralya ve Yeni Zelanda kıta- için ne diyor? 
lannm, bugün klAslk toprak üzerin- Atina 12 (A.A.) -Atina radyo• 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR de, Yunanlstanda, düşmanla temasa su, harekat hakkında demiştir ki: 
ginnlf olması mu.htemeldlr. Bu kı-dar bir apartınıan (200) bin. liraya - ı j t~~a~~lu No. i

13
. Tel: 20981 

satılıktır. 

l\IAKİXE iı.ı~ ÇORAP TA'!\IİRİ - Taksim Abdülhak HAmld caddesi KİRALIK APARTI:\IAN - Kurtuluş 
Yapmak için 18 lle 25 yaş arasında bir Bozkurt-EmIAk No. 23 Tel: 43532 _ ı tramvay caddesi 23 numaralı npartı-j 
bayana ihtiyaç var. Arzu ecınnler Nl- -------------- manın 3 numaralı dairesi kiralıktır. 

talar oraya Avustralya bölgesi çocuk- <Harbin aleyhteki safhasının de· 
lannm bütün kıymetini tanıtacaklar- vam ettiğine delalet ~der hiç birşey 
dır.• yoktur. 

şantaşında Rızkullah Hayat ap:ırtı- SATILIK APAR'IDIAN -Şişlide ve Kapıcıya müracaat. - 7 1 
manın altında İpek Çorap p:.ızar.ın:ı BomonUde tramvay tevakkuf mahal
mürncant etmeleri. Jerine çok ya'lun me.sn.tedo (90) Ura 

AKŞAM B. W1nant verdiği cevapta: B~:und~rukl_an ~-l~~a a_lmağa te·-
•Brıstol ahallslıı1n sabır, seciye ve şebbus ettiklen kuçuk bır m~mle· 

cesaretini hatıramda her şeyin üs- ketin kahramarıca mukavemetı kar· 
ttlnde mahafaaa edccetinı. demlft.lr. tıaında Alman ve halyan müstevlile· İŞÇİ ARA?lılll'OR - AccmJ 'c usta 

masuracı ve dokumacı erkek ve kız 
~ı nranıyor. Galata Topçular • Cad. 
Na. 156 Serlt fabrlknsına müraca
at. 

l\Ul\IUR iSTF.NİLil'.OR - Muvak
kat bir zaman için tebyiz işlerinde 
tııllnnılmo.k üzere beş memura ihtiyaç 
vardır. Yazısı güzel olmak şartile ta
llplerin (İstanbul 465 No. lu posta ku· 
tusul adresine kendi el yazılarlle ya
r.acaklan birer mektupla mürar.aatıa-

geliri olan gömme banyolu (3) katlı 
apnrtımanlnr Cl4,250) llrayn satılıktır. 

Tak.sim Abdülhak Hdnıld caddesi 
Bozkurt-Emldk No. 23 Tel: 43532- ı 

SA'l.JI.IK APARTIM.AN - Şl§Ude 
tramvaya çok ynkın bir mahalde kö
şebaşında. senevi (1080) Ura geliri olan 
6 katlı ve köşebaşı manzaralı bir 
apartıman (18) bin liraya satılıJttrr. 
Geliri yüzde seklzdir. 

Taksim Abdülhak HAmid caddesi 
Bozkurt-Emllik No. 23 Tel: 43532 - ı 

Abone tlcretlen 

l'.cnebl 

ACEl.I: SATILIK E'\' - Kadıköy 
Yeldeğlrnıenl tmınvny caddesi yanın
da ıo - 12 odalı 4 katlı a.partıman ol
mayan muı;ald bah9(!, kuyu \'e sar
nıçlı kfırglr bir ev acele satılıktır. 1 

Müracaat Ycldeğlrmenl Kara.kol cad-ı Benellk HOO k1llUf 2'100 kurut 
desi Na. 129 8 AJ'lık '150 • H60 • 

1 s Aylık fOO • 800 • VİLJ,..\ - Göztcpcde ctrnrı duvarlı ı AJ'IJk 150 • • 41 dönüm çam, nıeyvn, sebze bahçesi .__-., __ ...., _ _.. ___ ...;;._.ı 
ortasında 7 oda ı hol ı salon banyo, Poata lttfbatltna dahU olm.ıyan 
garaj v.s. bahçe içinde aynca. 3 odalı eenebJ memleketler: Benelltı: 
köşk kiralık, satılık. Tel. 52-55 veya 3600 altı aylıtı 1900, tlo ayblı 
40825 - 2 1000 •unıttur. 

B. Menzlea, ChurchllJ'i aeııa ederek rin planlarının muvaffakıy~taizliğe 
.aevt ve idare ettlli memlebtln arzu, uğradığı görülmektedir. Müstevlile
azim ve inanını ümidin te9'dnde bir rin tebliğleri, artık §aşaali değildir. 
mükemmeliyetle 1fade eden Uder.t Artık ileri hareketler değil, fakat 
diye tav.sif CJlemiftlr. hava hücumlarını bildirmektedir. 

B. Menzles, B. Wlnent'ı büyük in- İtalyanlar, Yunanlıların mıhladığı 
sıın sözlerlle tavsif eyledikten sonra cepheleri üzerinde hiçbir şey hildi· 
şımlan 1lflve etm~Ir: rememektedir. Geçen her gün, Yu-

cBlr milleUe hakiki bat, muahede- goslav.yaya, kuvvetlerini tanzim et• 
!~1:.'!~ ... mbü~dıellltBbatu~!üRU, sadece mek ve Almaı.."l hava kuvvetlerinin 

n. SATILIK ARSALAR - Cihangirde 
KİR4.LIK ODA ARA.'Jll.'OR - Bir ; 

bayan için mobllyeıı veya mobllyt•slz 
1 yalnız blr odasını klraya veren iyi bir j 

aile yanında. Accie olnrak Akşamda 

·-----------~,;.;;,;~-----Telef onJarmus: Batml'lbarrlr: 
l'UJ itleri: Z0'185 - tdHe ZHll 

MidİİI': Z1t11 

......_.J.UA a 6 • r. ug .,.., harp bir • h'" ı ·ı · k -
beterlyet harbidir ve tarihe beşerlyet anı . ~cum arı ı e ın. ıla~ ugrayan 
davası bir çok memleketlerin Jkl bil- tcokilatı ele almak ımkanını ver· 
yük demokrasinin basit lnsanlr.n ta- mektedir.> MAKİNİST TORNACI ARANI· tam:ımllc deniz görür ve 15 metrelik 

yeni açılacak cadde üzerinde 315 
l'OR - Pres ve saire makineleri ayar metre knre bir arsa (6700) liraya ve rafından benlmsenml§ olan blr harp, Avustralya Başvekilinin 
etmesini ve 1nce torna. işlerini bilen mücaviri (160) metre kare bir arsa 
bir Lşçl aranıyor. Ya.şı 36 dan yukarı <3400) liraya .şatıbktır. Çok değerlidir. 
olmamalıdır. Müracaat yeri: Hallç Taksim Abdillhak Hfunld caddesl 

1nıFcne;ı Abdülezan caddesi 294 No. lu
2 

.Bozkurt-Emldk Na. 23 Tel: 43532 - 1 

olarak geçecektir. h't be . 
1 a Si 

CF.H. 4) de yazılması. - ı Rebiiilevveı 16 - Kasım 15'1 
S. İm. GQ. Öf. İkl. Ak. Yat. 

FABRİKA ,.E nm·ovA ELn:niŞLİ- E. 8,52 ıo,38 5,29 e.12 12,00 1,36 Almanlar Krusevacta Lonclr. 12 (A.A.> -Avustralya 
Haliçte Fener caddesinde denize ya- Va. 4,38 8,24 13.15 18,58 19,47 21,22 Baıvekili B. Menzieı;, dün radyoda 
kın üstünde adalan bulunan kO.gir blr Yunan milletine hitap ederek demiş· nluthane. -

SATILIK KÖŞK - Kadıköy Ku.şdili 
ACEI,E l\IF.MUR ALIN:\CAK - xa şd:ığı şosesi b!l§Ulda Ziverbey 

Tahslıtıt ve tcvzln.t memurlle ~tip alı- yo~§unda 3,5 dönüm çok işlenm.tş bir 
nacak (tahsil aranmaz) mur:ıcaat bağ ve geniş bir meyva. ve sebze bah
Beyoğlu: P06ta tutusu: ~99 çelerlnl havı ve çam ağaçiarlle muhat 

bina satılıktır. Ak.şrunda (Satılık) ad- İdarehane: BabılU elvan d d ld tir ki: 
sl kt 1 ·· t ,, Acımusluk aotat No. 13 ur uru u re neme up a murncaa · - · ı •:Avustralya milleti, Yunan mil· 
SATILIK APARTIMAN - Ankara- İm••••••••••••li Jetinin hürriyet davası uğrunda yap· 

3 - SATILIK EŞYA 
HALI ..... İyi cinsten İRAN ~~an 

alınıyor. Posta kutusu 261 e muraca-
•t. - 1 

ESKİ l'El'A BOZUK - Her marka 
radyolar piyasadaki en meşhur mar
kalann 1941 modelleri ile en uygun şe
raltıc tepdll edilir Akşamda Radyo 
ritm zuna mektupla mürncant. 

'10 BEYGİRLİK DOÇ \'ERGE- Dİ· 
ZEL DENİZ l\tOTÖRtl - Şaft pen:a
ııe ckzoz ve tcferrlia.tJle satılıktır. Is
t.a.nbuı Cib:ıll ııo No. Muammer 
Akarsu. • - 2 

CEPTE Tı\ŞINABİLEN HESAP l\IA· 
kiNELERi - Bir defter şeklinde olan 
J>Ortntıf hesap maklnelerlle cem ve 
tarh ameliyatı bilyük bir sürat ve 
tnnnlyetıe otomatik olnrnk yapılır. 
Fiatıerı 25 ue 35 liradır. Mevcudu 
a:&almaktadır. Telefon: 41432. - 2 

LOKOl\tOBiL VE JENER:\TEUR -
12 ahnostcr elll beygir kuvvetlnd-' 
Lanz marka., tekerlek üzerinde müte· 
harrık az mlistnmel bir lokomobil iyi 
Tazlyettc çıttc kat kayış, su tulum
bası, transrnısyon ve bacası ile ve ay
rıca 52 amperlik blr jeneratör ayn 
•m veya birden satılıktır. isteyen
ler Galata Rıhtım caddesinde S3 nu
Dınr:ı.da ı. el katta Rlza Gence mü· 
~caatıan. _ 4 

m:~~ 1 SAT.IUK - Kelvinatör 
dond Yaz kullanılmış 2 gözlü 
flatıe~~ktbuz dolabı acele ve ucuz 

ır. Adres: Bcycğlu Bursa. 
sokak Sığınıı.k 1çtui lokanta. - ı 

ACELE SATILJK OTOMOBİL -
Llngolen marka 937 lnodell temiz kul
lanılnuş hUSUs! bir otomobil satılıktır. 
.Maçka.da Maçka Barajında eörilleb1-l1r. 

n1m klirglr 8 oda müteaddlt balkon 
kuyu deniz görür ve aynı zamanda 
çamlıcaya. mütenazır ve garajı hav! 
içi ve dışı yağlı boyalı blr kÖ§k (8500) 
ııraya satılıktır. 

Tnkslm Abdülhak Hlimld caddesi 
Bozkurt-Emllk No. 23 Tel: 43532 - 1 

dn Yenlşeh1rde havadar ve manzaralı •••• Pror. Dr. <&.tarafı t iııd aabifede) tığı mücaCleleyi çok büyük bir hay· 
ve her türlü konforu olnn sekiz dai- Vatanda§lann vazııesı eotukkan- ranlı'kla takib etmektedir. Tari_h. 
reıı yeni bir apartıman sahlbı tara- Kemal Cenap lılıklan ve cesa.retlerlle 'bütün mem- Yunan millet'-'"lin büyük vesikaları 
tından satılıktır. Senevi safi Iradı lekette nizamın mu.ha.tazasına :rar- ne doludur. Modern Yunan milleti 
5,000 llradır. Flati mnttuan 55000 11- Doğu Palıis .2. Lamartln Cad. 6 dım etmek ve memleket1mlzln asıı de asil ananelerine ndık kalmı~tır. 
radır. Taliplerin İst:ınbuldn 41432 Taksım. Telefon: 43963 gayretıerlnln netlcelerlni temin ey- Bugu""n Alman milletinin zulmüne 
veya Ankarnda 6650 telefonla sahibine im•••••••••••.. l C'ktl v ta d 1 rd. 
müracaat etmeler!. - 9 em r. a n a§ ar, 0 unun ar- kar§ı mukav~met eden Yunanlılara 

kasında karşıltlık tevlidi için muh- 1 'liz.l d d k A ı KiRAı.rK 3 ODAUK MÖBLE EV - Tıbbiyelilerin bahar 
SATILIK KÖŞK - Fener yolu tren Tünelde 3 odalık b_.nyolu ve konforlu gezintisi tehir. edildi 

istasyonuna. ve ny:nl zamanda Kayış- güzel ve yeni möble blr ev 1d.ral.ıktır. 
dağı şosesi arasında 3,5 dönüm ve ön Telefon: 40795 - 3 Bugün yapılncağı ilAıı edilen ba.bar 
cephesi bağlık ve köŞkün etrafı mey- SATJLIK F.V _ Aksaraydn Katıp gezintisi 18/Mayıs/941 tarihine tıe.sa
va ağaçla.rlle süslen.mi§ ve aynca. çam Muslihitt1n sokağında.. fiç tarafı bah- düt eden pazar günü yapılacağı sayın 
ve mazı ağaçlarile gölgelenmiş 9 odalı çe, Jçi \'C ~ı yağlı boya her tarafı davetlllerimlzc blldlrlrlz. 

telif tarzda düşmanın çıkardığı ya. ngı er yar ım e er ·en vmıtra • 
lan haberlerden ~k ihtiraz etmeli- ya milleti de İngiltercnin yanı ba§ı_n· 
dfrler. Bütün memleketin saklnleı1 da bulunmaktadır. Avustralya ıle 
bu de!a da. vatanın ıerefi Te re!n.ıı; Yunanistan arasındaki sıkı dostlu· 
fçln ağır darbelere gururla taba.mm.ili ğun arikiı: tezahürü, Avustralya U• 

ctml§ olan Belgrad vatanda§lannın kerlerinin q,ugün Almnn tecavüzüne 
kahramanca. hattı hareketini, kendi· karıı Yunan arkada§larının yanı ha· 

yağlı boyalı nlnturlta hnmnm ve ahır muşambalı sekiz oda fevkal11.de man- -------------
ve.sair mfiştcmllfıtı ha.vl ve cazip ıruın- za.ralı, konforlu ve tramvay istnsyonu
zaralı bir köşk (8250) liraya. satılıktır. na bir dakika mesafede olan ah.şap 

lert 1ç1n imtisal nümune.sı olarak al· d h l>ctmeleridir.> 
malıdırlar. ıın a ar • 

Bugünkü .,.azıyeUn güç olma.sına Atinada alarm 
Tnksim Abdillhnk Hdmid caddesi bir ev be§ bin beş yüz llmya satılık

BO'lkurt-EmlAk No. 23 Tel: 43532 - 1 tır. 23396 No. ya. telefonla müracaat 
edilmesi. - 2 

Gülhane müsamereleri rağmen, haklı davamızın, ordumu- .&t.ina 12 CA.A.l - Bugün Atına.da. 
Gillhane tıbbi müsameresi 10/Nl- zun kahrama.nlığuun, kudretli mllt· Jkf defa hava tehllkesı işareti verll

san/941 perşembe günü saat 17,30 da teflklerlmlzln yardmımm Ye mfiletı- mlftlr. B1rlnc1 alarm. saat s.~ ~a 
Profesör Nüzhet Şa.klrln relslltlnde mJz1n maneviyatının aıtlamlılının baflamı§, 1kl saat kadar sür'!lu~t.~r. SATILIK MODERN YAU - Şifa 

suyu ve havaslle meşhur Vanıköyünde 
elektrik, Terkos, telefon, havagazı, 
banyo, güzel bahçe mükemmel rıhtı
mı havi yalı satılıktır. Telefon: 38-43 

-6 

topl.anmı.ştır. zaferi temin edeceğine tbnidlın katı- Wiicı alann da yanın saat surmuş-
SATJLIK KARGiR EV - Ak.sarayın dJr.• ttr. 

ıyı blr yerinde büyükçe bir bnlıçe için- I - Barış ve Bavaf hallerinde kan YugoaJav reami tebliği 
de bol güneşli :rnanz:a.raıı havadar. altı nakil yerlne kaim olacak usullerle Yugoslavyada 
oda banyolu ve çıok :konforlu kfırglr kadavradan tan nakil profea&r. Dr. Ya&"os1nyada lıfr hamal 12 (A.A.)-
bl ( Burhan Tııaan. ll ıWan tarlhll Yugoalav resmt teb· 

N~. e;a ~~io~~~~~~ttır.ed~~ II - Dalgı~ felci un.biye a+tanı uti: Macar y'u'rüy'u'ş·u· 
ACELE SATILIK APARTlMAN - sl. - 2 Dr. Bellhattln. Şimal böl!l·ıg~de, f~r!ı~' De.· il 

Cihangirde Alman hastanesi bahçesi m _ Ra.dlum enuwe.-;yonu. 1"1zlk ruvar 10 e ~vn.'ya . 
kak 56 ı KiRALIK BİR ODA - Banyolu Da.ha gn.rpte Alınanlar ukave- (•--ı.r-L 1 :...-,· --'L!.l:-..2e) karşısında. Gllneşll so numara 1 

bi ......... nd b in ..,,,_ asistanı Dr .. Necmettin ErfJ. • • :ın .u-. mu - ~ 
Qç katlı senevt dokuz yüz llra Iradı r av ..... una n :ıynn ıç WYY veya rv - Bir etmoklıa.l gom vakası kulak metle ltar§tl~ Zalnb'• lir- ~er. bu ıteyanatın heden Boyyet 
bulunan her bir konförll mükemmel mobilyalı b1r oda. kiralıktır. Arzu asistanı Dr. Samim. Fırat. ~erdir. Duşman mlitftZel&R KJıa.- etınln fikrlnl öğrenmekse, Sov. 

t edenlerin Sırnservller 170 numnraya guJeva•»a do"'-· ile tA...t .. ı ......... B ''"--~ .. •-•-köşeba.şınd:ıkl apart.ı.ma.n acele sa: ı- mürncııntlan - 2 v - Nüksetm.Lı blr parallzi general n da s- nl &•u r~e.uu-. ura- ,Jflt -1.UUC'WlUll Mac~ın bu ha-
lıktır. Bitlşiğlndeki 64 numarnlı_Emek Yakası adablye ba§ asistanı Dr. Nec- Merk~ s~ clalJM M.etinJ. kabul edemlyecettnt blldlr-
apartlmanı kapıcısı İsmalle murnca- 5 - MÜTEFERRiK mettın' Polvan. lla.reketıne devam netm"...._,,1r n aek me;~~l!~~ Sovyct hü· 
t -

8 İ c.&.ucu • :l!:ılhnet1 ı.u,çuade b fen:ı. intiba. 
a · Almanlar, tal yan kuv. Leı eden :notta, Macamtanın Yu-

ACELE SATILIK APARTll\IAN .MEKTEP DERSLERİ - Ortaokul, Türkiye ıerbeı güre§ vetler.ı"le ır· tı'bat t-. '80Slavyaya, bu memlekeUe ebedi 
Cihangir Flruzağa cnmll karşısı ağa. Llse ve t.l'nlverslte talebesine Fransız- b" · "l"kl • .. b k "'9ıa "lı:mluk paktım tm•ladJ.ktan J'IJ,nız 
hamam cnddemnde ylrml numn.ralı a ve Almanca derslert <Tn.hsln Abdi ırıncı ı erı muaa a ası • l d6rt aıt>e ba , cııma. 
altında. 1k1 dükkAnı bulunan dört kat- ~ökş1ngöl) nietodlle yahut (Besim Adıına 12 (A.A.) - Bugün 21 böl- ebntf er Ildır.~~~~:=~ dil: 
ıı ve senevi bin üçyüz llra ldrayn. mü Gürmen) met-Odlle az :mnuuıda öğreti- genin 9 grupta yaptıtı mtlsabakalarda Harekat sahası 12 (A.A.) _ stefanı: fel"ek parça parça ola Sdl, Macarlata· 
tehammll mücedded apartıman acele ıır. Makale, hlkAye, roman, U.ml eser seçilen ıtt\reŞçller ara.sın.d& Türkiye İtalyan kıtalan dün Ohrtda gölün tın nın ne vuqette oıacaıuu anıamatı 
satılıktır. İçindekilere müracaat. - 8 ve büro noter vesalkl. ltlna ile tercüme lerbeı! rUreo birlncllllı:lerlne tehir §am 88.hJ.llnde kAln Ohr1da tehrlnl ~ !JOt bir~ clellldlr. sın. llacarl*n• 

..,., .... LIK MA"'A'7aT av _Depoya edlllr. Adree: Maçka~ 11.sıesl karşı- atıadyomun.d& ba.glanmı§, blrlncl n gal etmlşlerd.lr. da da mllll eb.JliırKler mevcuttur.• 

.nll\.IS " ~" ' m.nda Karakol soknk Hayat apartıman Dı:kıci de~lerl bltm1ft.1r. Mot.ositletıı Bersagllert lablan ııe Setir, Sovyet hfikbıe~~..':.... ~ 
bilroya ve aceıı.talığa. elferloll l50 M2 1 numarada ötretm.en Tahsin Abdi. Müm.bab.n. nruı dnam. edilecek- .Alman ._lan aruınc1a Ohrida'cta natmı h8k6meUııe ldl-..-- " 
Galata. Rıhtım cnddesl Vell Aremda.J: _ H Ur. lnllıll'& ._.. •'" .. '1&11:.. ...,..._... 
han No. 155 e tnüraeaat. - t 



Sahife 8 

GENÇ KADINLARIMIZIN ve YETİŞKiN KIZIAJUMDD( 

SABffiSIZLIKLA BEKLEDİKLERİ 

·özel sayısı yarın çıkıyor 
128 sayfa - 4 renkli bir kapak 
içinde - 500 den fazla faydah, 

cazip mevzu - 1 iş paftası 36 kuruş 
EV - İŞ in 1941 yılı ,;ayısı, geçen yıl ilk sayıdan daha 

mütekamil ve daha çok Çeşitli ve faydah yazılar ve ev kadınım 

çok içten alakadar eden yazılarla doludur. B~ her ay 

icin bir tane olmak üzere seçilmiş 12 en güzel örnek ve flun· 

lann paftaları bu yıl esf'ri bir kat daha zenginleştirmiştir. 

Çıkaran: Türkiye Yayınevi 
' 2 , 

1 Günlük Borsa 1 
ESHAM ve TAHVtLAT- KAMBİYO 

ve NUKUD FİATLERİ 

12 Nis:ın 19-U 

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
% 7 ,50 933 Tı.irk oorcu ı. n. m. 18.50 
11 11 1938 ikramiyeli 19.50 
11 11 1933 İkramiyeli Erganı 

A. B. C. 
11 7 1934 Sivas-Erzurum 1 
11 11 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
11 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1934 • il 

il il 1935 • • 
• 1938 • • 

A. Demiryolu tahv!li I - II 

20.-
19.
rn.o5 1 
61.- ı 
15.501 
29.50 

Uzun kış gecelerinde hoş vakit 1 
geçirmek için meşhur 

RSEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz 1 

• Bu seri 6 büyük ve resimli ciltti..-. 
Beher cildin fiati 80 kuru§. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlm için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 
• D fil 

51.-, 
40.30 1 
41.- --------------.f 

A Demiryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H limanı ıniimessıl senedi 

HİSSE SENETLERİ 

T C. Merkez b:ınkası 

38-
42.25 
40.- 1 

Yüzdt yirmi iskonto kupono 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine:> ge· 
tirir veya gönderirseniz fiat 

107_50 üzerinden size yüzde 20 iskon· 

• 
il .• ~ .. ........... 

JDARU tNı"BlllN il BAHKAS INDA 
11K~AMfYEı.fÇ- .HESA8 "A.ÇAR . ~ 

T. iŞ BANKASI -= 

-----------------------------------~ı Küçük tasarru"f liesaplari 

1941 ikramiye plani 
KEŞlDELER: ·4 Şubat. 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 • 1000 .. = 3000.- " 
2 .. 750 .. = 1500.- ,, 
4 .. 500 ., = 2000.- .. 
8 .. 250 " = 2000.- " 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Cinsi 
Metre miklip 

Adet tahmini bedeli Tahmlnl miktar 
Kalas beyaz 4-00X25X4 1350 65 Ll.ra Kırmızı mal 54 metre miklip 1 Kadron 400X6X6 1000 65 Lira Kırmızı mal 42 metre mikB.p 

Maarif matbaası için yuk:a.rıda cins ve miktan yazılı kereste pazarlıkla J 

14/IV /941 pazartesi günü sa.at 15 te satın alınacağından isteklilerin % 15 
katt teminatlarlyle birlikte o gün muayyen saatten evvel İstanbul Yüksek· 
mektepler muhasebecll.iğnde hazır bulunmaları. (2900) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
35 .. 100 " = 3500.- " Büyükadaya mücavir bulunan Sedef adası balı.k voll malıalll kiraya 
80 " 50 .. = 4000.- " verileceğinden talip olanlann ihale günü olan 21/4/941 günü Adalar mal-

300 " 20 " = 6000.- ".Jmüdür!üğünde mü~k'kll satış komisyonuna müracaatları ilA.n olunur. L .. ___________ ... _,,, C2841> 

ASKERLiK iŞLERİ Türkiye -,-222222222222" 
Yoklamaya davet 

Baktrköy askerlik şubesinden: Şı'ŞE ve CAM FABRiKALARI 
337 doğumlularla ihtiyat erattan 1 

yoklamaya gelmiyenlerln yoklamala-1 - · 
rına hazlran ortasına kadar devam ) A • · S t · d • 
edilecekUr. Yoklama günleri haftanın DODl m osye eSlO en. 

~~~ ~0ğ~a y~= ö!~:~ı e:::i?~~ 

1 
Paşabahçe fabrikamız için takriben l 200 ton mermer taoı alına

gösterilmi~ir: Ala~~daran ~evmi m~- j caktır. Talihlerin şartnameyi görmek üzere l6/4/941 Çarşamba 
ayyende huvıyet cuzdanı ıkametgah günü saat 17 ye kadar sosyetemizin Galatada Perşe .. mbe pazarında 
senedi ile birlikte şubeye müracaatla-! J h d k" · J b ı b'" ·· ı · · n 111\.n olunur. ş anın a aın stan u urosuna muracaat erı. 

anlı,Mankenlerle ekspozisyon 
İlk.bahar ve yaz mevsimleri için ha.zırladığım komple model

leri 14/4/941 pazartesi ve 15/4/941 salı günlerl saat 15 de Salonu
muzda teşhir edeceğimizden ziyaret fırsatını kaçırmayınız. T . İş bankası nama muharrer 

'I . İş b::ı.nk:ısı ıhamile ait) 
T. İş bankası mümessil his. 
A Demlryollan şirketı c % 60) 
A Demiryolları şirketi < % 100 
E~kihisar çimento şirketi 

312 15 Nisan ıralı, 313 18 nisan cu
ma, 314 22 nisan Salı, 315 25 nlsan 
cuma, 316 29 nlsa.n salı, 317 2 mayıs 
cuma. 318 6 mayıs salı, 319 9 mayıs 
cuma, 320 13 mayıs salı, 321 16 ma
yıs cuma, 322 20 mayıs salı, 322 231 
mayıs cuma, 324 27 mayıs salı, 325 30 
mayıs cuma, 326 3 haziran salı, 327 6 
haziran cuma, 328 10 haziran salı, 329 
13 haziran cuma, 330 17 haziran salı, ı 
331-332 20 haziran cuma 

••222222222222 .. 222222•1~222 ... 222222222222--~ · 

lO.lO iiııltlo.yalpİlılla1c1a1k1tı1r .•••••• ,, 
10.30 

105.-
22.85 
37.50 

7.50 
26.-
21.-

Avrupadan Diplomalı 
Terzi ve Kürkçü SAADET 

§Irk ti Hnyrıye 
Sirketi Hnyrlye temettü 

F.CNF.Hİ TAHVİLLERİ 

Kredi Fonsiye 1903 (sigortalı) 
• • 1911 
• 11 Amorti .. Kupon 

NUKU1' 

Türk alt:ını 
Külçe altın bir gramJ 
O mani! bankası <banknot) 

KAMBİYO 

Londra üzerine ı sterlln 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atina üzerine 100 drahmJ 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

108.-

101.-ı 
61.-

. 1.20 

28.30 
3.87 
2.55 

5.22 
132.20 
30.1725 

0.995 
12.89 

3.1625 
31.0175 
30.98 

RADYO 
. ıBugünkü program J 

Öğle ve nkııam 

12,30 Program 
12,33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13,05 Saz heyeti 
13.25 Orkestra 
18.,03 Orkestra. 
18,50 Fasıl hey. 
19,30 Haberler. 
19,45 Ziraat Tak. 

19,50 Türkler 
20,00 Solo şarkı. 
20,15 Konuşma. 

20,30 Türküler 
21,bo Musiki 
21,30 Teınsll 

22,30 Haberler 
22,50 Müzik. 

H Nisan 
pa2artesi sabahı 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 Müzik (Pi.) 
8,45 Ev kadını 

l ... okman Hekim 

CAFERF AHRİ nin 
eserlerinden 

~ 
YENİ HARFLERLE 

Savaş ve Polis köpeği 50 
Tavuk hastalıkları 25 
Tavuklan çok yumurtlat· 
mak için ne yedirmeli} 25 
Ne zaman civciv çıkarmalı} 5 
Tavukçulukta muvaffakı· 
yetin sırrı} 25 
Tavukçuluktan nasıl para 
kazanılır} 25 
Nasıl tavukçuluk yapılma-
udır} 25 

ESKi HARf'LERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
1"' eçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Sat14 yeri: İKBAL Kitabevi 

Satılık Köşk 
Çifte havuzlarda tramvaya 

üç dakika mesafede yirmi be~ 
dönüm nadide ağaçlar ve çam
lıklar arasında kurulmuş muh
teşem Adile Sultan köşkü satı-

lıktır. Taliplerin İstanbul Mer
kez posta kutusu 344 numara
ya tahriren veyahut Caddebos
tan Cami sokak numara ikide 
Bay Adil'e müracaat. 

«AKŞAM» neşriyatı 
ROMANLAR 

Kuruş 

Küçük -hanlar Va-Nu 75 
Kıvırcık Pa,a 

Sermet Muhtar 75 
Deli Selami İzzet 30 
Yalı Çapkını 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkasında 

z. ı. 40 
Düğün gecesi 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

İskender Fahreddin 125 
J\syadan bir gÜne, doğuyor 

İskender Fahreddin 80 
Punbe maılabh Hanım 

Sermet Mubtar 70 
Bir kadın ge~t; , 

Selami izzet 20 
D.:vler kaldırımı 

Halit Fahri 75 
A.k fırbnas1 

Muazzez Tahsin 50 
Tevzi yeri: 

AKŞAM matbaası 

«AKŞAM» karilerine mahsus 
vi zde 20 tenzilat kuponu 

İstanbul asliye altınc.1 hukuk mah
kemesintlen: Müddei: Ayşe, Müddei
aleyh: Mehmet, Bartının Kümeç kar
yesinde 17.2. sayıda Müddet Ayşe ta
rafından müddeialeyh Mehmet aley-

İstiklal caddooi 292 No. Karıman Mağazası yanında Tel: 41492 

Türkiye OtlmhuriJ'eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1886. - Sermayesi: 100,000.000 Türk llrıı.sı. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevJ banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor, 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf besaplannda en 
az 50 Ur:ıc;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plA.na. 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

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 • l,000 • 169 1) 20 • 3,200 • 

tO • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içlnde 50 liradan ~ağı 

rıncırıılvr?r.lere lkrarnıye cıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11eylUI,11 birinci.kanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

hine açılan boşanma davasına ait ar-
zuhal sureti müddeialeyhe tebliğ edil- Edremit Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
mek üzere yazılı adresine gönderil- «AKŞAM» ın faydalı Edremit hazinei maliyesine iza-
mişse de mumaileyhin mezkür ika- • fetle vekili avukat Abdullah Dağ· 
metgahını terk ne semti meçhule git- neşrıyab tekin tarafından İstanbul Fatih. c;ar-
tiğtntn beyanll:! iade kılınması üzeri-
ne hukuk usulü muhakemeleri kanu- şamba yolu Sultan Selim caddesi 49 Kuruş 
nıınun 141, 142, 143 v:e 183 üncü mad- [ ~ No. lu hanede mukim iken halen 
delerine tevfikan iade kılınan dava Tarih öğreniyorwn nerede bulundukları belli olmıyan 

Çocuk anaları arzuhali lle tahkikat gününü gösterir Ahmed Refik 30 eski orman muhafaza memuru Ali 
davetiye varakasının mahkeme di-Babalarr! vanhanesine asılmasına ve 941/406 Çocuklara coğrafya Keman karısı Hayriye ve kızı Ne-

13 Nisan 1941 

........ ooktor .. mamn~ 

Bahaddin Lütfi 
Varnall 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

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

Panaiya aprt. No. 2 . 
Tel. 42203 

«AKŞAM» neıriyah 
MUHTELİF ESERLER 

Kuruş 

f\.adın asker olursa 
Necdet Rüıtü 50 

İtalyadan Amerikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
lttibad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Yakup Cemil 
niçin ve nası) öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sinema yıldızlan (ciltli) 100 
FLzıl Ahmed 
Hitabeler, şiirler, hicivler 
vesair~ 80 
Edeb: hatıralar 

Hüseyin Cahid 60 

2; kuruşa tam bir roman eseri 

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

Hikmet Feridun 25 
Y..aracaahmedin esran 

Va-Na 25 
Karde§ katili Va.~ 25 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

cAKŞAM » karilerine mahsus 
.,.Uzde 20 tenzilat kuponu 

Dr. A. Aıim Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük 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 yorgunA 
luğunu dinlendirmek ve neka· 
hat deVYini geçiTmek istiyeo· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Fabrika ı>e matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittihazına elverişli 

betonarme yeni bir bina sa· 
tılıktır. «Akşam» idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 

( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaasisi 
Divmıyolu 104 

Muayene saatleri Pazar lıariç 
her &Ü. 2,5 - 5 Tel: 22396 

d k tl kıraatlerı· Fa1"k Sabri 5 O h l hl · l l k d «Yavruma. ne hediye verece~m . ., nı.mıara a ayı ı işbu davaya müd- za at a ey erme açı an a aca a- •••••••••••••• 
diye artık: düşünmeyiniz. l§te delaleyhln (15) gün içinde cevap ver- Don Kişot Cervantes 25 vasınıın icra kılınan duruşmasında Dr. F E T H .

1 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

emniyetle seçebllecetlntz güzel meslne karar verUmiş'Ve bennucibl · Nereden geliyoruz? bildirilen adrese müdaaleyhler na-
bedJyeıe karar arruhal lle davetiye varakası F ik S b · 4 r a· a rı O mına yazılan davetiyelerin bila teb-mahkeme divanhanesine asılmış ol-

Çocuklara Coğrafya makla mumaileyh Mehmet yukarıda Gülliverin seyahatleri 75 liğ iade edildiği ve ikametgahlarının 
kiraatlerİ yazılı müddet zarfında davaya cevap Yer yüzü, Gök yüzü da meçhul bulunduğu anlaşılmakla 

vererek tahkikat için tayin kılınan Faı"k Sabrı' 150 ·ıA t bI·v t · 1- ·ı Yazan: Faik Sabri Duran ı anen e ıga ıcrasına ~arar ven e· 
16/5/941 cuma günü saat 11 de mah- Bir Türk kızının Amerika rek ilanen tebliğat icra kılındığı hal· 

50 kuruş kememizde ha.zır bulunması veya ka- yolculuguv Faik Sabri 75 
---- nuni bir vekil göndermesi lüzumu teb- de duruşmaya gelmediklerinden gi-

Tarih ög"' reniyorum l!ğ yerine geçmek üzere Han olunur. Tevzi yeri: yap kararının ilamen tebliğine ve 
cAKŞAM> matbaası duruşmanın da 22/4/941 Salı günü 

Yazan: Ahmed Refik SO Kr. saat l O talikine karar verilmi• ol-
Tevzi yerl: AKŞAM matbaası y d ğ• t• k AKŞAM k iJ • ah " Tel. 2061:11 er e iŞ JreCe cı: » ar erme m SWJ makla ber mucibi karar rnüdaaleyh· 

• T yüzde 20 tenzilat kuponu !erin duruşmanın kaldığı işbu gün-
Yüzde 20 tenzilat kuponu kiracılara tavsıye. ' --1 de Edremit Sulh Hukuk Mahkeml!-

Bu kuponu kesip sipariş mek- sine bizzat hazır bulunmaları ve bir 

«Akşam» in Küçük ~a!le~nden yüzde 20 tenzilata LARJ'nı dikkatJP. okursanız Dr. A. Emanuelidi vekili kanuni gön~ermderi akdsi hal-

ııA l .. ı· a zanırsınız. Sipariş bede- s· k id ki h ini 1 de duruşmanın gıyaplarında evam 
aıl arı en surat 1 ve llnl o suretle hesap ederek kendinize en elveriClli yurdu ır ec e muayene anes n s- d W• • k k k 

~bnderiniz! yorulmadan bulabi!i:Siniz. timlakl dolayısile ayni sırada Mer- ~ ecegı gıy.~p a~:rı ma amma a-

LABORA1UV ARI 
Cerraltpaıa hastanesi bakteri· 
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id
rar vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: :r aksime giderken 
Meşelik sokağı Ferah aparb· 

manı. Tel: 40534 

••••IÇoeuk doktom•••• 

Ahmet Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas 4 nu
mara. Pazardan maada. her gün 
saat 15 ten sonra. Telefon: 40127 

tubun"uzla gönderırseniz kitap Akşam'ın KÜÇÜK iLAN- 1 
en UCUZ Vasıtadır. ~ kez Lokantası üzerine nakletmiştir ım olmak uzere ılan oluınur. 
c.---m·~----1 -.--ı------r •--------- ._________ (4386) .. ________ .. 


