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Harp harici vaziyetimiz hem 

memleketin hayati menfaat

lerine, hem müttefiklerimizin 

hesabına uygundur 
Harbin hududumuz yanına rettiği millt müdafaa hesaplan-

BU SABAHKİ 

un an 
cephesinde 
sükunet var 
Tebliğe göre cephede 
küçük çarpı§malar oldu 

İngiltere ve Birletik 
Amerika sizinle beraber
dir. Zafer muhakkaktır 

Londra 14 (A.A.) - <BB.C.) İnsi• 
ıız Bqveklll B. Churcblll, dün radJ'Oda 
Yugoelav milletine aöyled.lğt bir hıta.
bede e7.eümle dem.lftir ki: 

kelmesi, fçerde ve dl§arda Türki- mız bertaraf, müttefikler arasın
.. J'enin vaziyetini günün en mü- daki yardım mecburiyeti ve im
b.lm meselesi hftline getirdi kA.nlan bile, Türkiyenln, harp 

1 TiirkJyenln vaziyetini merak haric1 kalmasının müttefikl:rı
edenler için memleketin man- miz le~.ıne ~e bir h~reket o.~du~u
Mrasına bakmnk kafidir. Bal- nu gostenyor. Zıra, Türkiye, 
kanlardaki son hfıdisclerden son- sullı siyasetinde devam etmekle 
ra hükumetin yeni hiç bir siyasi ı' bera~r, bütün millt kuvvetlerini 
tezahürde bulunmağa lüzum gör- emmyet ve masuniyetini icabın
nıemesi, siyası vaziyetimizde ı da tek başına muhafazaya ha~
...- eskiye nazaran - hiç bir de-1 retmekte ve herhangi bir tecavü
ğisiklik olmadığını belirten en ze karşı silahla karşı koymaya 
büvi.ik alamettir. Diğer taraftan, hazır bulunmaktadır. Bizim hiç 
gene hükfimetin sessiz ve nüma- kimseye karşı emel beslemediği
yi~siz, bir buçuk yıldır başlıyan mizi dünya blliyor. Bugüne ka
rnüdaf::ı.a hazırlıklannı yeni bazı clar, bize karşı da bir tecavüz 
tedbirlerle tamamlamaya çalış- niyeti olmadığı hakkında temi
ması Türkiyenin. oün olrlnğu gi- nat veriliyor. Fakat, sulh ile har
bi bugün de asla hayale kapıl- bin hududunu bizim kararımız 
macltğını gösteren uyanıklık işa- değil, sÖZle teminatın devam 

~-· 
Belgradda opera binası ve Opera meydanı 

I Atina 14 (A.A.) - B. B. C.: İki 
cephede küçük müsademelerden 
ba§ka kayde şaya.n bir şey yoktur. 

cYugosla.Y halkı Sırplar, Hırvatlar 
ve Slovenler• Bilbebep merha.metm 
bir müteamz tarafmdan hücuma ut
radınız. Payıtahtuıız bombarctımaa 
edlldl Erkekleriniz ve oocuklarmız ta. 
ba bir surette öldilrilldtl Bizim tehtr
Jerimlz de aynJ düşman tarafındaa 
bombardıman edildi, kadmlarun.m 
ve oocutıanmız da öldürüldü. sı. 
karşı muhabbetimiz, talbdendlr. A7· 
nı ıztıraplara iştirak ediyoruz. Zafe
rimize ve blnnetıce a1sln zafertnı. 
1thnadımız vardır. 

retıeridir. ettiği müddet tayin edecektir. 

Atina 14 (A.A.) - B.B.C.: Ern-
=============================ıı===- nzyet Nezaretinin tebliğine göre 

A 1 k • t ~ J f cumarte.!i akşamı Pire ve Volosa man as erı iP y atanuaş. hücum eden düşm&a'I tayyarelerin
\ den üçü düşürülmüştür. 

Belgrad'ı vann har- \ Yunan hastane 

l·şgal ett•ı be mecbur ~ gemisi nasıl 
olacakmışız bati rl 1d1? 

. 
.Yugoslavlar da bir yeri 
Almanlardan geri aldi 

gibi hazır ve 
Atina 14 (A.A.) - B. B. C.: 

Türkiycnin vaziyetini tayin Harp harici vaziyetimiz samf- /ngiliz tayyareleri 
eden üç amil var: Ahdi mecbu- 1:11 ve gerek bizim, ger~k rnütte- Manastır mintakasinda 
riyetlerimiz milli menfaatlerimiz fıkleıimizin menfaatıenne uygun b l Al t"' ı·· 
ve mii ttcfiklı>re tesirli yardım olduğu kadar, slyast olsı.m, askeri ku 

1
u!1

1 
aln • man m

1
o
1 

okr. rı 

metin olmak; 

sulh devam ede

cekmlf gibi so
fukkanh ve sa

kin bulunmak; 

bedbinlerin ve 

Şimdi ilan edildiğine göre Alman 
tayyareleri tarafından bombardıman 
edilerek batınlan Atiki Yunan has
tane gemisinde; bulunanlardan 28 
ltiJi ölmüştür. Bunlar arannda kap
tan da vardır. Alman tayyareleri 
30 metreye kadar inerek tahlisiye 
eandallanna da mitralyöz atCfi aç
ml§lardır. ı kA-ı olsun, hürriyet ve ıstiklftlimize a ı e erıne muva a ı-

m ruı arımız. ' ti lı ·· tt ·ı 
OOıgunculann tellşuıa ka-

1 pılınaınak. Vazifemiz budur. • • H w b' kl cnıniyet ve masuniyetlmize her- ye e ucum e ı er arp başladıgı ve ıze va aş-
t] iYı .. d b . b • .11 d hangi bir taarruz karşısında har- ı~_ - - J;' Cephede 

vaziyet 
müsaittir 

t-- ITTm en erı u amı er e, . . 
biz·ım har k t h tt ~ v. _ be gınşmek karanınız o derece e e a mıı?.In uegıs . . . 
mesini icab Pttirecek, vah ut blr kuvvetlıdır .. Hudutlarımızda sul-
de~ismeyi faydalı kılacak her hun ve temınatın ne kadar de
hanw bir tebeddiil olmamıştır. v~m ede:~ğini kestiremeyiz. Bu, 
Bövle bir zamanda ahdi ve hu- bıze degıl, başkalarına aittir. 
kuld mülfı.hazaJara girişmeyi tc- Bunu alol, mantık değil, bllme
Jnamt'n faydasız bulanlarftanız. diffmlz plAnlar, anlamadıfımm 
isi kısaca hült\sa etmek l!zım hedefier tayin ediyor. Tek vazı. 
gelirse denilebilir ki İtalyanın femiz sill\h başında vatan ser
öört buçuk ay evvel Yunanistana haddini beklemektir. 
tecnvüzünden, Balkanlardaki ye- Necmeddin Sadak 

General Carton 
de Wiart 

ni taarruz hadiselerine kadar 
ahdi ve fiili vaziyet bizim tein 
aynıdır. Yani Türkiyenin bugÜn 
harbe karışmasını hukukt ba
kımdan icab ettirecek yeni se
bepler gi.,bi, böyle bir müdahale
yi, müttefiklerimiz lehine mües
sir ve faydalı kılacak yeni vazi
yetler de yoktur. BilAkis, coğrafi 
vaziyet, evvelden bazılannca ih
mal edilmis karar ve tedbirler, 
Türkiyenin harp halici durumu
nu hem müttefiklerimiz hesabı
na, hem kendi hayati menfaatle
rimiz bakımından zanırt hA.le 
koymaktadır. Askeri hareketle
rin teferruatına girmek salfthi
yetimiz dışında olmakla beraber, ı ~ 

,. ayyare ile Orta Şarka 
giderken ltalyanlara 

esir . düstü 

rnuharebe safhalarının birkaç • ...,. 

Berlin 13 <A.A.) - Alman kuvvet
len Başkumandanlığının tebllğt: 
Sabahı ı saat altısında general von 

Kle!st kt'lnandasmda zırhlı bir grup 
Belgrndaı\ gtrmlştir. 

Berlin 13 (A.A.) - Alman ordulan 
Başkumandanlığmın tcbll!';inde · bil
dirildiğine ve şlındlye kadar gelen 
haberlere l'Önt, ZA#rep civannda alı
nan esJrlerJn adedi 2 81 ordu komu
tanı olmak ~re 22 general, 300 su
bay ve 12000 askerdir. 

;::::_s:e2 ~----~ 

Sovyet-Japon 
bitaraflık 

muahedesi 
imza edildi 

Atlna 13 (A.A.) - Yunanlstandakf 
İnglliz kuvvetleri umumi karargllhı- B Matauok M k 

Yunan aHzcüsü, Alman
lar kuvvetli bir duvara 
çarpacaklardır, diyor 

nm tcblllti: • a oa ova-
İngUJz bombardıman tayyareleri dan Tokyoya hareket etti Atina 14 (A.A.) _ B.B.C.: Dün 

Manastır mıntakamnda bulunan Al-
man motörlfi karnelerine muvaf!a- gece resmi Yunan aözcüaü. demiı-
kıyetle hücum etmı.terdlr. Yollar:ı. Akıdlerden biri bir dev- tir ki: 
isabetler vaki Olmtıf ve arabalar tah- /etin har h . - Cephede vaziyet müaaiddir: 
rip edllmlşttı:. P areketine Mutaarrızlar, şimdi Yunan ordulan-
Dlğer bir Ingllbı hava tilosu Av- m<JTU.Z kalıraa diaer nın vücuda g t" d'kl · k )j 

lonya limanı yakınında bir kafileyi • ' o e ır 1 en uvvet 
bombalam'!Jtır. tara/ bıtarallığını muha- ~~d karı~ınd.a bulunuyorlar. Selani-

Dlıter hava haretAtı yapılmJ4Sll da fasa ede k arı ve Şamalı Yunanistanın bir kıs-
çok fena olan hava dolayısile neti- ce mını zapteden Almanlar cumartesi 
celer!n tesblti müşktU olmuştur. M k 13 (AA ırünü hiç bir harekete kalkıımamıf"' 
Yugoslavya vaziyeti daha H .0~ 0

;; B Ma .. ) - Japonya lardır. Müdafaa hat1anmız. gün-
• • • . arıcıye azın ı tauoka burada den gi.ine takviye ediliyor. Manevi-

emnıyet verıcı hır hafta kaldıktan •onra mahalli yattınız mükemmeldir. Ceıoek Yu-
Londn 13 CA.A.) - Beliihlyetll as- saatle 17,SS de Tok.yaya hareket nanlılar ve gerek J ')' 1 b" 

kerl mahfillerde Yugoslavya vaziyeti etmiştir. B. Matauolı:anın treni Sov- 1 Al 
1 1 

ngı ız erlı:, .. 1r an 
biraz daha emniyet verici telft.kkl yet • Japon palı:bnın imzası mera- bevve 1 k ~~n a~ a çlarpııma ıçın aa-
edllmektedlr . . .1 f 1. I H •• d b' mıız ı gosterıyor ar. · ıımı ı e oma ıte er )'Uzun en ır Ce 

Londraya gelen emin haberlere gö- aaat geç harek t t • f B M t pheden gelen Yunan yaralı as-
re, bu sabah saat 7 de 'imali garbi k d" '- e .el l1Uf ır. · a · kerlcri de Yunan ordusunun m"-
Yugoslavyn.da vaziyet mübhemdl Yu· suo a un aııı;şam 7 den 19 a kadar kemmd k . . . u 
goslavlar Morava ırmağının iki tara- B. Stalin ile konuşmuştur. uvveı manevıyesı hakkın-
fında mukavemet ediyorlardı. Bel- Moskova -3 (A.A.) _ D. N. B.: da §U beyanatta bulunnmuşlardır: 
graddan 30 kllometn! kadar mesafe- Japon Hariciye Nazın B. Matauoka- . - Almanlar, makinelerine güve
de bulunan Top0Io köyünde Alman nın hareketinde istasyo d B St l' nıyorlar. Yoksa Yunan askeri. ferd 
zırhlı kuvvetlerlle karşılaşılmıştır. Bu Molotof Al b·· .. 

0k al .'. a ın, itibariyle onlardan üstündür. ltal-
köy imdi .. f nd b • man uyu e çısı von 

Üstün kuvvetlere kahramanca bir 
mukavemet gösteriyorsunuz, ve ulı:ed 
ananelerinize l~yık olduğunuzu 1.ııba& 
ediyorsunuz. 

Demokrul prensipleri için yent bir 
muharebe yapıyorsunuz. 
İngWz lmpara.torlutu sJzlnle bera

ber harp edlYQr. Artannzda genlf k&J'. 
naldarlle Blrieflk .Anm1kanuı b~ 
demotrukıl bulun117or. MtlcadeJe ne 
kadar çettıı oluna oJnn l&ferlmls .._ 
m1n ohnlll&m'. 

Şarki Afrika
daki ltalyan 

orduları 

iki laım, ayrılan bu 
kuwvetler,eaaretten 

kurtalmaia çalqıyorlar 

Londra H (A.A..) - (B.B.C.) Ball
hlyetta.r &steri maharue göre Şaıtıl 
Afrikada ulı:e:i nziyet fÖJledtr: 

Italyan ricatı iki cephede yapıimK
tadır. Şartl Afrikada bulunan 130 lılla 
kl.şllik İtalyan ordusunun bir tJ.-ı 
general Fnuçl'nln tumanduında Dee
sieye ç~ektedlr. Ordunun diler 
kısmı Aoata dlik'mıun tımıanduuıda 
olup Adtsababanın cenubunda tlla 
olan. Clmama dallanna lltlca etmı,. 
tir. ltaınalar, tn8Ws. Belçika, 8adlıla 
ve hür l'ranm kuneUert t&rafıncllm 
sekiz hıttbmetten htlcuma alrlauık
tadır. Bu mmtatcacta bir muharebe 
t'Ukuu mutaWneldlr. ~lar, J&t-
mur naen:amı bafla)'IDO&)'a Ye J&huıl 
IngU.lz tunettert batta bıırp aabne
lerlne Kltmete mecbur oluncaya ta
dar teattm olmamat için ellerlndea 
geleni~. 

Asmar • Dellle 10ıunda İtalJanlan 
taklp etmekt.e olan lmparatorlut tuY
vetleri Aamaradan SSO t.Uometre Ue
rllem!Şerdlr. General Fruaçinln tu
mandamnda bulunan tunetı~rden '11 
za.blt, .820 nefer, 80D dnlerde ellr 
edllm}ftlr. gün içinde aldığı ~eklin, Türki

yenin harp harici kalmasından 
hiç bir zarar gelmediğini, harbe 
karışmakla da hiçbir faydalı 
Yardım temin edilemiyeceğini 
ispat etmiş olduğu kanaatinde

1 ş mun e lr va'Zlyette bu- Schulenburg ile d'V .. 1.• k d yanlara karşı gösterdiğimiz sarsılmaz 
unnıaktadır. Kragu~evac ve Krusevac l · . ıger uç u pa t ev- ve şiddetli mukave eti Al 1 • 
mıntakasında Yugo.slavlar cok iyi da- etlerının mümesaUleri hazır bulun- k d .. v~ • man ara lr Bu aababki telp.n-

yiz. 

Bundan başka, müttefikimiz 
İngiltere çetin ve geniş bir har
bin bhıblr cephesile meşguldür. 
Bu müşkildtı, ve ingiliz mllletl
nin nasıl yılmaz bir kudret ve 
cesaretle, Okyanustan Akdenlze, 
'Afrikadan Balkanlara, her tarafa 

Yanıyorlar ve Prokupliji'yi, geri al- muşlardır. arşı a gosterecegı7.. ı devamı ikinci ulüfede 
mışlardır. B. Matauoka çok samimi olarak 111111111111111111111 -11111111111111111111111111111111HH11111uHıHK ıı• 
C~ubi Sırblstanda Almanlar Suha müteaddid defalar B. Stalin ve B. 

;;s~ ak ~a~nr tal.tnrdedilmlşlerdlr. Yu- Molotof un elini sıkarak vedalaşmış-
v ı a an ş dl Kaçanlk üzerine t T t ı 8 d h ._ · · 

yürüyorlar. Alman radyosunun gene- ır. ren •aa . e a~eııı;et etmıştır. 
ral Slmovlç tarafından müstakil ha- <Devamı sahıfr. 7 sutan 3 de) 
reket etmeleri için Yugoslav komu-

I tanlanna emir verllmlş olduğunu bil- Reı·sı·cu·· mhur 
1 
dinnlştlr. Bu komutanlann böyle 
hareket ettikleri ve bunlaıdan bazı
lannın vazlfeler!ni lyt yaparak dn~ 
yamaçlannda kahramanca dövüştük-
leri anlaşılıyor. 

(Devamı sahife 7 sütun 2 de) 

--
İngiliz büyük elçisini 

kabul etti 

Yetişmek mecburiyetinde bulun- .. Ankara 13 (A.A.) - Reiaic:üm-
d ğ A. k k a • I e rı bur lımet lnönü, 1nciliz büyük elçiai u unu Başvekil Çörçilin son air ffn ... he Knatcbbull - Hn-.. en'i 
nutk h General Carton de Wiari - -~ 

undan öğrendik. Ka raman . N aaıl ya.zaraan ya.z! Çankaya kÖfk)erinde kabul buyur-
~unanistana yardım zarureti, Londra 13 (A.A.) - Ceıneral mutlardar. Mülikatta Hariciye Ve-
ŞhnaU Afrlkada harbi yeniden Carton de Waart tayyare De oliıı~ öv . "V kili Şükrü Saraçoilu da hUll' bu-
Mısır ' . Şarka giderken ltalyanlam e e ıırencı. oaretmene soruyor: lunmQftur. 

kapılarına getırmek tehli- . d" .. t'" - Aduna Ahmet mi yazayun Al H · · N t" 
kesini d esar U4111Ut ur· 1 • Ah ed ·? • man arıcıye eza re ı Yaratmıştır. Balkanlar a- [General Carton de Wiart ngı- m ma •• •• •• •• be 
kt harbin siyası ve askeri safha- r 1 • N eçe gönqerdikleri kıta- - Nasal yazanan yaz... Karar- aozcuaunun yanatı 
lannı, hakikati 1 . 1 · en ız enkn orvd 'd" Umumi harpte laştırılmış kaidesi yoktur. . Berlin 13 (A.A.) - D. N. B. 

as a gız emıv atın uman anı J ı. M" · 1 ub · d b 'ld' · Al H · · 
realist, fnkat acı b. 1· la .an 1 bir ko:unu kaybetmişti.] ur~~ıp c .mil arr~ arbhaihıı? a. ga· t'ı. ırıY_?r: .... mba.n arbıcıye nezare: 
J t ır ısan • zete se11reterı e musa ı arasın- ının aozcuau, ır ya ancı gazetecı 
an 1~aktan çekinmeyen B. Çörçil, fstanbuldaki F ransizlar da .buna benzer sualler ve ayni liü- tarafından so~lan. suBle .. ceva~e~, 
~. ç~ diyor ki: «Balkanlarda ve Vicby ı 3 (A.A.) _ İstanbuldaki balı cevap: İstac;bulun tahlıyesıne T~rk huku-

Turkıyede hürrlyetıerl icı'n har-' F 1 konsoloslugv unun - Nasıl yazarsan yaz... metı tarafından haklı bır aebeble 
b d 1 ransız genera r h f . k l"b b' • k ·ı . ld v b'ld' . e en veya harbetmev~ hazır orada ve civarda ikam~t eden Fraın· .~~amtıt ı ar .m ı 8:. ~ ır ınsanml arar ven. ~·o ~ .ugu~u ı ırmış 
h11hınan milletle ' . -· 1 t hl' mri verdig~İne dair bulug yaşını geçtı ... Hala bu k~me- 1 ve bu tedbmn hıçbır suretle Alman-

re vapabıl<'ceg-ı- sı2 ara a ıye e k N k' tJ ·ı l"k b l d ~ b" 
~iz ·ardım si .~ . . ecnebi kaynaklarcları bazı haberler eş... e zaman, ı~'. n: sure eıya ~ e a a ası u unma ıgını ve ın-
hl l hdııttu "' mdıJık bıT.Zarur r.ıkmaktadır. Resmen bildirildiğine önüne geçecek? ... lamını dogru yaz- netıce Almanyanın bundan endişe 

H t • r.ıı 1 
;,öre konsoloshane tarafından bu makta tereddüt eden bir camia h•- duymamakta olduiunu ilave etmiı· 

ava ' menfaatle ·i · · · · · linci • •- ı .x...-7 t' 1 mızın em-IYt'lda hiç bi. talimat verilmemiştir. e mı aa aca.- 11' 
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• BU SA.BARKI 

TBLGBA.FLAB 

Alman deniz ve 
hava üslerine 

hücumlar 
Merignac, Brest ve. 

Lorient gene bombalandı 

Harp tebliğleri 

/ngiliz tebliği 

12 Adada Calato 
bombardıman edildi 

Kahire 13 (A.A..) - Orta Şark İn
giliz umu.mı tarargMunın te-bliğl: 

Trablusta avcı ve bombardıman 
tayyarelerl.mls düşman hava mey
danlarına yaptıkları hücumlara dün 
ve dün gece devam etmişlerdir. Bu 
tayyareler motörlü nakliye vasıtala-
rile BlngazI mıntakasmdaki düşman 

Londra 14 (A.A.) - Hava. nezare- mevzilerini de bombalamışlardır. Tob· 
tının istihbarat servisi bildiriyor: ruk civannda hücum için topla~ 

Dun gece İngiliz bombardıman tay- bulunan düşman tanklarına bombalar 
,.arelerinin Bordeaux civarındaki Me- ablmıf ve bunlar tayyareleriml.z ta.ra
rignac hava meydanına yaptıtıarı hü- fından dağıtıım.Lştır. Bir çok arabalar 
cum bu meydnna iiç günde yapılan ts.hrib edilmiş veya hasara uğratılmış
lklnci hücumdur . .Merlgnac hava üs- tır. Avcı tayyarelerimiz Gazala mınta
aii, Atlantlkteki vapur kafilelerimize kasındaki düşman motörlü nakliye 
hücum eden uzun mesafeli Fockev- vasıtalarını mıtraly<Yı ateşine tutarak 
vulfe bombardmıa.n tayyarelerln1n hasara uğrat.mı.şiardır. Dün gece bom
tr.ışlıca üssudür. Bu hücum güzel bir bardıman tayyarelerimlz aynı m.ınta
havnda. ve müsait rüyet şart.lan dahi- lcad.ak1 hedenere müteaddid de:fa hü
linde yapılm~ır. Ağır bombalar han- cum etmişlerdir. Gamla hava meyda
garlar arasında patla~ ve ~ nı muvatfa.kıyetli ve ağır bir bOmbar
bombalan hangarlarla diğer binalar· dımana tabl tutulmuştur. Diğer be
da büyüt yangınlar çW:rınıştır. Brest- defler arasında Mlsus tayyare ~ sa
tc Sch.:ırnhorst ve Gneı.senau muha- hası civarında bulunan mühimmat de
rcbe kruvazörler.inin yanına birçok polan da vardı. Buralardaki 1nfil8.k
bomba d~şm~ür. Fa.kat gök bulutlu iar olmuştur. Gazala'nın cenubunda. 
o~duğu içın netlcel~rl , tesbit etmek motörlü nakllye kollan üzerine tam 
~ç ulmu.ştur. _Lonent de hava daha ısa.betle bombalar atılmıştır. 
guzel olduğu cihetle doklar kısmmd& 12 adada İngiliz bombardıman tay
•e denizaltı -~n.?-e .. büyük yangın- yarelerı 11/12 nisan gecesi Calato'yu 
lar çıktığı gorulmüştur. Bahrlye top bombalamı.şlar ve tayyare meydanına 
fabrlb.sma da a.teş verilmi3 ve çok bir çok tam isabet kaydetmişlenilr. 
büyiık bir yangın c;ıktığı. mttşa.hede Burada blr petrol depoounda büyük 
edilmiştir. blr yangın çıkanlınıştır. 

Bazı Junkers tayyareleri 11/12 ni-

M k d san gecesi Malta üzerine blr akın a e onya yapmışlardır. Askert müesseselerde 

kornl.tesı· gene insanca zayiat olmadığı gibi mad~ 
hasar da yoktur. Bir Junkers tayya-

sah neye Çıktı resi, tayyare datı bata.ryalan tarafın
dan düşürülmüştür. 

Atina 14 (AA) - Atlna ajansı bll- Şlmall ~da. İngiliz hava 
diriyor: Yunan efkArı umumtyesl, Bof- kuvvetleri dün Alom.ata hava. meyda
yadan çekilen ve kendilerine Make- nmı bombardıman etmişler ve mo
donyalı adım veren Bulgar komitesi- törlü nakliye vasıtalarını hasara uğ
nlıı •Makedonya.nm Yunan boyundu- ra.ttıklan gibi yerde bulunan bazı 
ruğundan kurtuluşunu> seıamııyan tel tayyareleri de ha.sara uğratmışlardır. 
lrafını sadece tayıd ile it.illa etmiştir. Cenubt Afrlta a.vcı tayyareleri Sia
Şimdlllk bu hWUBta berhaııgi bir mü- siamanada yerde bulunan düşman 
talll.a serdedilmemektedir. Fa.kat vak- tayyarelerine bilcum ederek 2 SavoJa 
tile bütün Makedonyayı aWie boğan ve 2 Capronl t.ayya.reahıl yaJc:mı.,lardır. 
mahut koın1tecllerln yeniden orta.ya. Bütiln bu hareltUta yalnız fiç tn.y
çıktıklan tebarüz ettlrilmektedlr. Bun yaremlz kaybolmuş fa.kat bunlardan 
Jar §imdi ayni Makedonya.da tahrip- ikisinin pilot1art kurtulmuştur. 

Alman tebliği 

Libya harbi 
Mısır hududuna 

dayandı 

Alman ve İtalyan 
kuvvetleri Bardia'yi 

işgal ettiler 

BerllD 13 (A.A.> - Alman ~-

Kızlldeniz 
yolunun 
açılması 

Şimali 

Yunanistanda 
lngiliz hareketi 

Alman mahfilleri, Ame· İmpaı:atorluk kuvvetleri 
rikanin bu hareketini Alman tank ve piyade-
bitaraflıkla kabili telif lerinin ilerleyiıini 

bulmuyorlar tardettiler 

nıa.ndanlığı tebllğ ediyor: İ'talyan ve Stoldıolm t 3 (A.A) - Stokholm Kahire 13 (A.A.) - Reuter 
Alman kuvvetleri 13 nJ.sanda Tobru- Tjdningen gazetesin.in Berlin muha- ajanm bildiriyor: Şimali Yunanistan· 
.k:u geçerek Bardiayı işgal etmJşlerdlr. birinin bildirdiğine göre, Berlin mah· da. im.pıuatorluk kuvvetleri dün 

Londra 1~ (A.A.) -. Ha.ltıiye nElaem- fl1eri B. Rooıteveltin Amerikan go- müttefik cepheınin §ark mmtakasın· 
retınden bildhilınlştir. Gazala, - . • • K ld . . 1 • d Alın _ 1_1 ril · d ·ı 
den, Tobruk ve Ba.rdia. havalls1nde milerının ızı. enu:e gıtme!enne a an ~ı:uı; a. e ve p~ ~ e 
düşmanın müteharrik kıtalartle mü- müsaade ebneaıni acı acı tenkid e~- temasa gelllll§elrdır. Bunun nticesın· 
sa.demeler olmuştur. mektedirler. Mezlı:6r malıliller l:iu de bazı muharebeler olmua ve Al-

İngilizler vaziyeti iyi hareketin bitaraflılda 1tabın telif ol- ~anlar tarded~i§!"'· ~~u? hari-
.. .. l madığtnı eöylüyorlar. cmde cephede hıç hı!' degıpklik yok-

goruyor ar tur. 
Kahire 13 (A.A.) - Reuter ajarun Atina 13 (A.A.) - 3,40 da 

blldirlyor: İyi malUmat alan mahfll· Habeşistanda Atinada ilk tehlike İpreti verilmiş 
lerde beyan olunduğuna göre, bir ve alarm saat 5.50 ye kadar devam 
düşman zırhlı kolu Tobruk etra:fmda ıe.....,;...: •• İkinci alarm saat 10,30 dan 
dolaşarak dün Bardiayı işgal etmiş- ~~ 
tir. Bardiayı daha evvelden İngiliz Habeş vatanperverleri- 10,5 7 ye kadar devam etmİ§tir. 

(Devanı• sahife '1 ~ütun ı de> m·n İtalyanlara kar•i Atina 13 (A.A.) - Atina ajansı 
, ...................................... , s- bildiriyor: Cuma gecesi Pirede dört 

tırmı.şlardır. kuvveti her an artıyor aaat devam eden ve üç Alman tay-
Alman bahriyesi ve tayyareleri, İn- yareainin dii§ürülmeei ile neticelenen 

eşııı:=~~~ntop;=:e;:e:~ Nairobi 13 (AA.) - Adi. Aba- a~J ebdanı· l_>alıse~e2,_ nhlEsti~ gazet~ 
,__- d • · - ı ] b' sıvı a ının soguıu.a ıgı ve ıu-hassa mühim neticeler a~lardır. oa a vazıyebn surat e norma ır k6n . il uh . d lA k 1 

Denizaltıları, şimali ve cmubl At- hal almakta olduğu bildirilmektedir. d etı e m a~ıpb 0 [ uJaw ayı 0 
-

Jantikte ve keza A!rlkarun garblnde imparatorluk kuvvetlerj ricat eden uı_und göstermı~ u un ugunu yaz-
ceman 73,922 ton11A.toluk: sllihlı 15 dü mania teması muhafaza etmek· ma t:ı ır. • 
ticaret gemi.si batırmışlar ve dlıter t l l ln ")iz devıiye kollan bir Atilla 13 (A.A.) - Umumı Em-
büyük bl.r ticaret gemisini clddl ha- mike. r er. . gı 1 , d niyet nezaretinin tebliğine göre Al-

ğr t Iard tar esır a mışıar ır. 
sara u a mış ır. man tayyarelerinin Pire mıntakasına 

Uzak mesafe Alman savaş tayyn- Kah' 13 (A A ) R t k1 d 20 ki · -ı ·· 
releri Orkney adasının 400 kilometre . ıre . . . · · - . eu er yapb .. an taarruz a • . ~ o muş. 
kadar garbinde 3800 tonilatoluk bir a1an~ı bildırıyor: Habcşıstanda, 40 lr:_ışı yaralanmış, bır çok ev hasa-
tlcaret gemisi batırmışlardır. Har- Dessıe ve Gondar yol~ ?oyu:n.ca. ya- ra u&;amışbr. • ..• 
wich'in cenubu şarkis!nde büyük bır pılmakta olan başlıca ikı İngıhz iler· Atina 13 (A.A.) - Atına unı
tlcaret gemisi bombalann isabeti ne- leyişi yapılan tahribat neticesinde vemtesi bütün dünya ün.iversiteleri
tıcesinde yann yatmıştır. Tayyarele- muvakkaten dunnuıtur. İtlayilalara ne bir proteatoname göndermiştir. 
rlmlz dün gece bombalarla. Brlstol geÜnce, Habeş vatanpervelerinin hu Bunda Yunaniııtana karıı Almanlar 
kanalı ağzında 5000 tonluk bir_ tıca- an artan kuvvetleri karşısında ken- tarahndan arkadan yapılan taarnız 
ret gemisi batırmışlar ve Bıdford dil . . "d f · · d • d h d·t k h b di b" 
garbinde bir ticaret gemlsinl ve Car- ennı mu a aa ıçın aıma a

1 
a protesto e ı me te, w unbunild'eriJe ,_ ır 

diff'in cenubu garbisinde de diğer fazla kuvvete muhtaç bulunuyor ar. leke olarak kalacagı ı ı mede-

blr ticaret gemisini a~ır hasara u.~- Asmara 13 (A.A.) _ Reuterin dit. _ • • 
ratmışlardır. Milford - Ha.venn ın h • uh b' . b'ld' . . E 't •0 Batan hastane gemısı 
garblnde bir kafileye müessir bir wıusı m a m J ırıyor· rı rem • 
taarruz yapılmıştır. Habeşistanla hiç bir muvaaalasa kal- Atma 13 (A.A.) - Alman t~Y: 

Alman tayyareleri İngUterenln ce- mamışbr. İtalyan kuvvetlerinin baı· yare:leri ta.rafından ~a~nl~. Att~ 
nub snhlllndc liman teiıisa~ına. taar· hca kısmı Dük d' Aosta"nın kuman- Yunan hastane gemısınde olenlerm 
:ruzlarda bulunmuşlardır. Tayyare dası a]bnda Jimma mevkiinde bu- 28 kişiye baliğ olduğu bildirilmek· 
meyd~ına yapılan hücumlarda yer- lunmaktadır. tedir. 
de muteaddid tayyareler tahrib olun-
mu., ve büyük yangınlar müşahede 

Ur eserlerine velevki da.ha küçük 
mikyasta olsun. devam edebllmek Jçin 
.Almanların müsaadesini beklemek
tedirler. Alman rd.ular edilmiştir. 

Berlin 13 <A.A.) - 0 1 İşgal altındaki mıntaka sahlllerin- Amerika -Japonya lngiliz 
tayyarelerinin 

taarruzları 

General de · 
Gau11e·un bir 

hitabesi 

Başkumandanlığmm 13 numaralı teb- de düşmanın gündüzün teşebbüs et
llğl; General Ton KleJst'in kumanda- tıM bir uçuş c.masında Alman avcı
sı altındaki Alman kıtalan cenuptan °• 
gelerek bu saba.11 erkenden Sırp hü- lan Hurricane tipinde blr İngiliz e.v 
k:üm.et1 merkezi olan Belgra.d kalesi- tayyaresini ve hava dafi bataryaları 

1 da Bristol - Blenheim tipinde bir sa.-
1le girmişlerdir. Daha 12 n1San öğ e- vaş tayyareslııl diişünn~t .. lerdir. Ge-
den sonra Alman B. s. tümenine Wl· 

Japon Başvekilinin 
bayanatı 

mensup kü~Uk bl1.1 mtlfreze '1malden celeyin hava dafi bat.aryalanmız Tokio 13 (A.A.) - Domeı ajan.sına 
Lcındra H (AA.J _ Müstatil Fran- hareketle Tunayı g~ ve Belgrada bundan ~ka Uç düşman tayyaresi ~öre, Japonya. Bqveklll. B. Konoye, 

sız ajansının Kahire muhabl.rlnln bU- _._ ... Alman ı w~- Alman bav da.ha düşürmii§lerdlr. Dil~an Al- dün akşam gazetecilere beyanatta bu-
~._re-. e ç ıy.ue ~ - man toprakları fizerinde u....,a.mıştır. lunarak demiştir ki: Borkum'a yapılan hava 

akıni çok ıiddet1i oldu 
clirdiğ:l.ne gore gen~ral de Gaulle Mı- ratmı çebnift;l ,....... 
sırdakl hür Fransız ltıtaıa.nnı te:ftiş Llubllyana ~vzasınm tathlrl çer- Dilşmanın dün uğrad1ğı kayıp cJaponya mihvere iltihak et.m.L' 
att~; .sırada subaylara '"' a(jzleri .. x-_ s1 '"'ind Alman kıta.lan IJubll mecmuu 46 tayyaredlr. İki Alınan olarak kaldıkça. ve Çin de muhasa.-
~r: ,.,.. ...,,, çeve A"t e - tayyaresi üslerine dönmemlştlr. mata devam ettikçe, Amerika Birle-

- Biz henüz müeadelemtzın 1llc =a~~rp•~1:!"'~f~n::~~ Jı' [ şilt devletıerı belld de Japonya üze- Alman işgali altındaki 
"9 talyan teb ı·ğı· rıne ekonomik tazyllı: terasında de- • • •• • günlerinde bulunuyoruz Te bu başlan- zatretı nuntatasında ileri yilrüyüş- vam eyliyecektir. Halbuki şurası an- arazı ıle Almanya uzerı· 

&ıc; tcna değildir. Şimdi muh.alebentn lerine devam etmtşleTdir. Karlovci hft ı.<kl 
· o~ 3 .A.) İtal dul }mi.malıdır k1 üçlü paktın ._, J b b l lJ hemen hemen bilm.lş bulund.uğu Erit- elvannda AJman kıtalan Itaıyan kı- .avına 1 (A - yan or an h';İeflerinden biı1sl, açıkça, Amerika ne e om a ar atı ı 

ıede 1Yl dövüştiiılt.. Şimdi gayretlerimi- talarlle bJrlefDlişlerdir. umum! karargA.hının 310 numaralı . rbe glım 
at ba§b tarnllru:ı çevireceğiz. Şim.dlye kadar alınan haberlere gö- tebliği: Kıtaatmuzın nen hareketi, Bırle.,ik devletlerinin ha rağmen e;ı-

re Zağreb clvannda alınan esirlerin İtalyan hududunun ötesinde devam ne mani olmaktır. Buna . d ' a- Londra 13 (A.A.) - İnglliz han. 
aded1 lk1sl ordu komutam olmalı: tuıe- etmektedir. Seri mütrezeler1ınl7.den ponyanın Am_eı:.ta Btr;eş~ evletler1 nezaret! J.stibbanı.t .senislnln Borku-

Haile Seli.siye re 22 general 300 subay ve 12 bin biri, Ad.riyatlk sa.hillnde Segnayı geç- nezdlndek.i bü~ =~de ga~ ~ ıiı'a yapılan hücum hakkında resmen 
Ad• b ba J d ukerdlr. Bundan bqka kıtaa.tımız mlş, Otova.c'ın ôteslnde cenubu gar- mma, bu husus uz 

1 
e blldlrdiğine göre, evvelkl gün öğle-

l&a a yo un a diitmandan ıoo top, 10 tayyare, bir kiye doğru Uerlemlş ve dÜ§manm sarfetmektedlr. Bunun a. beraber, Ja- den sonra bombardıman eervıslerlne 
Nevyor.k 14 CA.A.) - Nevyol"k T.imes ~ eeph.ane ve mahrukat depolan mukavemetini kırmıştır. Diğer bir ponya lle Amerika Birle$k devletleri mensup Blenhelm tayyareleri ıeşett

gazetes.ı Bab~stan imparatoru Halle n henüz mikdan teabit edllemiyen seri müfrezemiz, Karlovac'da şarktan arasındaki vaziyetin gittikçe fena- külleri, Borkmn adasını galll a.vla-
Sel~slyentn Mavi Nill geçtiğini ve asa- piyade sUAhlan ve harp ma.lzemesi gelen Alman kıtalartle btr~r. la.ştığını .sarı:i°ı~Am. rik 

11 
ik mışla.rdır. Bomba.rdıınan tayyareleri 

Jiş teessüs eder etmez Ad.l.sababaya ele geçlnnJşlerdlr. Zara mıntakamnda tayyarelerin Diplo~t .. e, e a. B r eş Bkorom üzerinde göründiiA'ü zaman, 
gitmek niyetinde olduğunu bildirmek- Macar kıtalan DsiJek'ln §imalinde müessir hhnayesl altında. bul\Ulan devletlerinın. uçlü ı>aıktın ak.tinden ada.dakl kı.§lalarda. deniz tayyareleri 
tedlr. ve ıı:eza Tuna ne Thelss arasında kıtaa.tunız, Benoova.zzo'yu işgal ede- evvel ve sonra yaptıklan arasında. üsstinde tam bir sülcQ.n hilküın sürü

dü.şmanın hudud isıUhllmlarmı yar- rek yüzlerce esw •aımıştır. Bu me- pek az fa.rk mevcuttur. yordu. Ada müd.afllerlnJn İngiliz 
13 milyon liralık 

tütün yolda 
Londra 14 CA.A.) - Evenlng Stan

dard gazetesinin yazdığına göre, 13 
milyon İnglllz liralık Tün ve Yunan 
tütünü B:ı.lk:ı.nlan istilaya gelenlerin 
elinden kurtarılarak İngUtereye gön
derilmek üzere yolda buluıımakt.adır. 
Bu muazzam alı.o veriş İngiltere ııe 
alAkadar memleketler arasında yapı
lan kredi anla.şmaJan ne ödenecektir. 

llllŞ]al'dır ileri yürüyüşlerine devam yanda 80 zabit vardır. Ugl1ano a.d.a.sı B. Mats~?~· Avrupa.ya, yaptığı zı.- tayyarelerinin ada üzerinde. tıulun-
edJyorlar~ elimize dü.,müştür. yaretten donünce, Japonyanın harici duğundan tamamlle gııtil olduklan 

Sırb1stanın cenubwıda, Sırp kuv- Arnavutluktan hareket etmiş olan siyasetinde hl:~ bir değ1şikllk olnu- özüJC rd 
vetleri bakiyelerinin mevzii mukave- motörlü kıtalanmız, Ohrl'nln ötesin- yacaktır. Bdiugunl ... ~~~~~d şerait için- saİngrlhllizsuretatte~gareleriuy~-~; __ "'ahm:ı-

tl kı l d d .. ---'~ind il 1 ...,,.,,.., B de Japon P om~, yeni bir veç- .,,, , ww.ı.•.••1o.u ., ,,_ me rı dıktan sonra llerl hareketi .e uşman ili<Mi"> e er e........, .... r. u _,..., d- .. ru· k d recede alçaktan uçmuşlar hiç 
devam etmektedir. gölün etrafında. tathlr ameliyesı de- be .....,,ası uşun emez. ca e ' 

Dün de Alman hava kuvvetleri ce- vam etmektedir. Binlerce esir, birçok • f•• k . .. . bir muhalefetle karşıla.şmamışlar ve 
nubu şark! sahasında Sırp hedefleri- silah ve malzeme ve top aldık. Debre Bır §O or amyonıle dorl bütün bombalarını tam isabetle at-
ne büyük blr muvatt:iltıyetıe ta.amız- mınta.kasında bir Alp tırkı:ı.sı, binden amele • ezdi :rnışlardır. Bazı binalar tamru:nlle tah-
da bulunmuşlardır. Alınan tayyarele- !azla esJr almıştır. Bu meyanda 1kl hmir 13 (Tel t yı Re rJp edilmiş, bwların enkazı havalara 
d Bosna • Hersek'de tayyare mey- general vardır. Aynı zamanda iki ep Palan ı~:1~~eı1 r:~~ kalkmış ve blr çok di~r binalar alev
danlannda 39 düşman tayyaresi tah- ağır batarya da 1ğtlnam ettik. İıoncı Kordondan erken tütün ler içinde bırakılıruştır. ~lalar tize~ 
rip etmişlerdir. BeJgra.d mınta.kasın- Yunan cephesinde Lşarn değer hu- ameleslnden bir erk~ ve üç kadını rlne yapılan alçaktan hücum.da, bir 
da malzeme nakliye t~nler! bamba- sus! hiç bir şey yoktur. ezerek yaralamıştır Dikkat.si2l şıo!ör tayyarenin bütün bombalannm blna-

1 rak kabl•nes•ı ıarıa tahrip edllnıl§ 'e yürü~ ha- Sebenlc'de hava. filolarımız, liman yakalanmıştır Y~~r basta.neye ıar üzerinde lnfllA.k ettıtt görillmüş
llndekı düşman kıt.alan daRıtılmı§- ~t~ı ve limanda. demirli gemile- kaldmlmışlardır. Tahkikat yapılıyor. tür. Askerler, kışlalardan koşarak 
tır. m ardınıa.n ettntşler ve yeniden çıkınış'lar fakat bir sı~ iltica.ya 
ııı12 nl.san gece.si Alman savaş =~ ta~are llm.a.nına 1.!a.betu en- İngi)terenin ispanya vakit buİa.ınadan, b1r bombardıman 

• 18.yyarelerl SalamLI Um.anına ka~ a ulunmuşlardır, Yugoslav- • • ta resi b k rlerin tıurln& pike Baıvekil, komtu mem.le- yaptBları bir taarruzda düşın.a.nı.n ya - Arnavut.~uk cephesınde düşman ıefın Cebelüttarıkta yya. 11 as e -

k 1 1 d .. 4000 t.aollAtolllk bir ticaret genrlsin1 ıot.aa.tlle m.otörlü nakil vasıtalan . ve La Una 13 (A A ) _ lngi)tere- (Devamı sahife 1 sütun 1 de) et er e oıtane muna· batırmışlar '" diğer • büyük vapura. iaşe kollan bombardıman edilmiş ve • ı 
1 

• • 
8
• H. •

1 
. 

b ti • .. • • da bombalar lsabeı ettlmılşl rd~ mitralyÖ'Z ateşine tutulmuştur nın spaoya e çuı . ore ı e zevcesı 
ıe e er ıd__ame edecegmı Pire'de mahrukat depoları, bir f~ri~ ştmall Afrlkada. İtalyan _·Alınan ~villa'dan CebeJüttanka gelmiıler~ Cardiff halkı 8. Chur-

aöyledi ta ve bir dett.rmen milesslr bir tarz- kıtaatı, Mlen Tobruk: etra.:rmda çen- dır. chill'i ve Amerika 
da bombalamnı4 ve Burrlcane tipin- ber içine alınmış ()lan arazide düş- Yugoslavyanın Sofya 
de bir düşman av tayyare& düşürül- mam takib etmektedir. f• • • lkı I dı 

Baldad 13 CA.AJ - o. P. t.: Yeni mDştür. Alman hava kuvvetlerine mensup elçisi ve memurlari se ırım a § a 
Başveku R3.§1d Ali dün Mecliste beya.- Aynı gece içinde Alman savaş tay- filolar, Snlamine'dekl Ilınan tesisatı- S .d. Londra I3 <A.A.> - B. Churchlll, 
natta bulunarak, hareketlnlıı hede!l yarelerl Malta adasında vene-zı.a tay- nı ve limandaki gemllert bolllbardı~ ovyet Rusyaya gı ıyor dün Cardlff'l ziyo.ret etmıştir. İngillz 
tamamen dahuı mahtyett.e olduğunu yare meydanına. bombalar atarak sı- man etmişlerdir. Orta. hacimde bir ffflfya 13 (A.A.) - Bofyadak1 Yugos- Ba.şvek.lll, Cardi:f!'l, hususi mahiyette 

~------------------------...,;, .&Li ile VELi ~ 
Tencerenin doğması 

ve ölmesi gibi ... 
ı l 

Ali - Dı dı dı ... 
Veli - Donuyorsun, değil 

mi) •.• Ben de öyle ... Apartıma· 
nın ne soğuk ... Ev sahibine söy
lesen e, şu kaloriferleri biraz 
yaksın ... 

l ı 

.1 

- Söyledim; cevaben dedi 
ki: cNisanın on be~ine ha 
geldik, ha geliyoruz zaten ... 
Kontratta teshinat da ancak o 
zamana kadar... Biraz di§inizi ı 
akın, sırhnızı pekçe tutım? olur, 
biter ... » 

- Yahu, ne sustun, sen de 
deseydin ki: cNisanın başından 
itibaren havalar on beş gün müd· 
detle mükemmel aıcak gitti. O 
zaman kömürden istifade ettin ... 
Ten cerenin doğmasına inanıyor
sun da ölmesine inanmıyor mu· 
sun) Senin hesabın daima kar 
mı kaydeder'? . . . Nalıncı keseri 
gibi mütemadiyen kendi tarafına 
mı yontuyorsun) İnsaf ... > 

Aliveli 

~-------J 
Romanya har· 
be karışmıyor 

Macar kıtalarınin 
Yugoslavyada ileri hare· 

keti devam ediyor 

Biikre.ş 13 (A.A.) - Macar kıtala
nnın Yugoslavyaya girmesi Roman
yanın hattı hareketi üzerinde tesiJ! 
ya.pmıyacaktır. Gazetelerin Yugoslav
ya aleyhindeki şiddetli neşriyatına 
rağmen hükümet 1htlyatkAr bir hat
tı hareket takiıb etmektedir. 

Rumen ma.kamlan neşredilen sah
te haberler hakkında halkın nazarı 
dltkatinl celbetmu,tlr. Bu gibl ha.ber 
neşredenle~ tevkif edilerek bir sene
den beş seneye kadar hapis cezasına 
mahküm ecllıeceklerdlr. 

Bııclapeşte 13 (A.A.) - Macar ge
nel ku.rmayınııı 12 nisan saat 15 de 
n~rettiği tebliğ: Kıtalanmız, bütün 
hudud boyunca düşmanın tahkimat 
mınta.kasını delmişler ve ö~leye ka
dar Baranya müsellesinde Darda 
mevkii ile Tuna ve Tisze arasında 
Zombors ve Szabadka şehlrlerinl 1*
gal etmişlerdir. Kıtalarımız, 1leı1 ha· 
reketlerine devam eylPmektedlr 

Macaristan üzerinde 
Sırp tayyareleri 

Bwtapeşte 13 (A.A.> - Hava nıit
da!aa kumandanlığının 12 "nisan t.'\
rihll tebllği: Sırp kc~r tayyareleri 
bütün gün tekmil cenub hududu bo
yunca faaliyette bulunmuşlardır. 
Szeged mıntakasuıda bir çok Sırı> 
bombardıman tayyaresı bombalar at
mıştır. B.rlstol - Blenheim ti;lnde bit 
Sup bombardıman tayyaresi Tuna 
c:ivanndaki bir nahiye dahiline mec
buri iniş yapmıştır. Bu tayyarenin 
mürettebatı tevkif edllmi~. 

Cumartesi günü cenubi Macar13-
tanda Szeged ile Pces'de ve diğer ba· 
zı k:a.sabalarda hava tehlikesi işareti 
verilml§tir. 

Budapeştede yiyecek 
kıtlığı 

Londra 13 (A.A.) - Moskova rad
yosu, Budapeştede büyük bk gıda1 
maddeler kıtlığı başlamış olduğumı 
bildirmektedir. Dükkinlann önünde 
yüzlerce ~'l'i. nöbet beklemektedir.. 
Radf-0, bu son günlerde at etl sanı .. 
yatının mühim miktarda artmış ol• 
duğunu ilave et~lr. 
Budapeşte 13 (A.A.) - (O.F.İ.:) 

Harbiye nezaretinin bir emrine na':' 
zaran, 15 ya.şından 60 yaşına. kad~ 
hlç blr Macar vatandaşı, hususi b!l\.1 
müsaade olmadan Maearlstanı terke=' 
demiyeeektir. Bu memnulyeıt, hiç bilı 
~ kaydı g&Letilmeksizin 16 yaşından 
50 ya.şına kadar kadınlara da şamu .. 
dlr. 

Oeküp radyosu Bulgar 
radyo postalarına 

bağlandı 
Sefya 13 (A.A.) - Oti Fr~ 

ajansı blldiriyor: Üsküp radyosu düh
denberi milli radyo postasına raptıe
dllmlştir. 

:tl e dem eli? 
576 numaralı tramvay bilet-

çisi: 
- Efendiler, bileti - diye 

sesleniyor. 
ve hlçblr yabancı devletle olan mü- ğma.klara ve benzin depolarına. a.~ gem.1 batmıştır. Diğer bli' ta.ınm ~- lav elçisi ve elçilik memurları, dün bir ziya.ret yapmak njyetinde idi, fa-

1

. 
nasebatı bcznuyacağuıı. söylemiştir. vermişlerdir. mller de ağır huarata uğra.mıştır. 12 So:fyadan Bure;aM hareket etmışlerdlr. kat bu, derhal parlak tezahürlere 
R~ld All şunlan illı.ve et~: Şlm.aıt Afrlkada. İtaıyruı • Alınan nisan gecesinde İngiliz tayyareleri, Burgaz'dan, pek muhtemel olarak vesile olmuştur. Kilometrelerce uzun 1 
drakın komşu mem.1eketler1e olan kıtaıa.rı Tobruk'u muhasara ettikten Rodoo adasına bir alttn yapmışlardır. SovYetler Birliğine gideceklerdir. Bu yollar üııcrlnde toplanan halk, 

münasebatı dostane kalmaktadır. sonra cesura.ne bir ııerleylşle Trab- Ufak te:fek hasa.rat vardır, nüfusça karar, henüz Bo:fya ne Belgrad ara- Başvekili şiddetle nlkı.şlamış ve diğer 
hak bütün beynelmilel teahhütlerine lus'un şark hududunda kA.in Bardlya zayiat yoktur. smda diploma.tik münasebetlerin kat'ı b1r otomobilde Amerika Birleşik dev
ve bilhn.ss.-ı. harfl~·en tatbik edecekl iliısünü ve limanını ele geçlrmlşlerdir. Şarki Afrlkada düşmanm Olarso'ya mdnasını tazammun etmemektedir. letlerl büyük elçisi B. Wlnant'ı görün-
olduğu Ingil,z • Irak muahedesine Pike tayyareleri Tobruk limanında karşı yapmı., olduğu bir tıı.arruz püs- Çünkü Yugo.slııv elçlll~nde bir mas- ce, Amerika Blrl~ik devletleri şerefi·ıl 

cEfendiler, bilet il> 

dememeli; 
cBayla;-, bilet lx. 

demeli! 
riayet edecektir.> blr İnglllz muavin trırvMıÖrünil ba- kürtülmüştür. · lahatgiizar kalmaktadır. ne de tezahürlerde bulw1muştur. '--=----·------------,,., 

• 



Içerlz düşmeni dinin kanını 
su yerine! 

Bunda bile •u açık kapı var: «Di
nimize düşmanlık etme. kanını su 
yerine içmiyelim!» 

Meşhur mücahid hatip Je~ 
Jaureı dinleyicilerini ş:aleyana getı: 
ten nutuklarım söylerken hep aynı 
tabyayı kullanırmış: Müdafaa e!liği 
zümreyi mazlum, kurban, per11an 
bir halde tasvir ederek acındırmak, 
sempatik göstermek yolunu tutar· 
mış. 

Din edebiyatı da ayni ifaded~ir. 
Fir'avunun. Nemrudun muvahhıd
lere ettiklerini sayıp döker. Ebu 
Leheb'in karısına linet yağdırır, ve 
esir götürenler arasından, musiki.fi· 
nas .>eygamber Davud'u, vatan has
retile •öyle havkırtır: 

uOr,elim ! Eğer seni unutursam 
ıa~ elim hünerini uııulsun!• 

V ~ böylece, zulmün topu var, ka
lesi var, g\i11eıi varsa... Mazlumun 
da hizmetinde koskoca sanat ve ede
biyat maneviyatı mevcut ... Bu da az 
buz ,ey değil... Kaleleri içinden 
fethettiği, ceberutu inlıizama uğrat· 
tığı çok defa görülmü,tür. Romanın 
mertihane kabalığı, bristiyan kata• 
komblerilt icin İçin kemirildi. Çarlık 
saraylarının istibdadını taşıyan ıÜ· 
tunlar, inkılapcı dimağlarından esen 
hararetli fikirlerle erımış muma 
döndü. Bizzat Petersburg aristokrat 
ailelerinin evladlan arasmda bile 
bindikleri dalı baltalayanlar zuhur 
etti. 

Çelimsiz ve müteverrim bir fikir 
ve sanat adamı, zırhlara bürünmüt 
koskoca kaba kuvvetleri ekseriya 
hallaç pamuifuna çevirm~tir. 

.y..y..y. 

- Eski carzı meskıinıt üzerinde 
yeni usul İstibdad bir kere yerleşe
c~k oluna onu artık oradan bengi 
kuvvet atabilir? - diye ıoru,tunı
yorlar. Acaba bu gayeyi tahakkuk 
ettirebilir m! diye, bütiin mübariz ve 
muhtemel mübariz Anglo • Slav 
nüfusunu, Amerikan harp aanayiini 
hesaplıyorlar. Kurtulu, ümidlerini 
ufukta görebilmek için, nikbinlik 
arzeden en ufak bir kımddanıtı, 
Nuhun beklediği güvercin gibi göz· 
lüyorlar. Fakat bütün ordular, bü
tün sanayi, bütün ihtiyat, tedbir ve 
ıasiret, şu İnsanlığın eski vatanı 
olan topraklar üzerinde ferd ve 
camia hürriyetini korumağa kafi 
gelmezse, beseriyet: «Yen iden bir 
kara ordusu teşkili imkansız.. . Hey· 
hat kalelere iyice yerl~tiler ... Elleri· 
mizi yukan kaldıralım! ... » mı diye· ı 
cektir? ... 

Sanmm ki, işte 0 zaman, Fir'a· 
vunlan, Nem.'"Udları, muhalif Kureyf· 
lilcri, Pattisyenleri Çarları yerinden 

• k~ oynatan peygamberane ve sanat a-
rane DEHA, propaganda nezaretle
rine rağmen doğacak: 7,5 lukların 
deleme-diii tankları o manevi ateş 
eritecek: 38 Jiklerin yıkamadıiı ka· 
leleri yıkacak: zindanların kapılarını 
açacak ... 

Zira bütün devrimleri hazırlayan 
hakiki ve büyÜk sanat ve fikir hare
keti, biç bir zaman mazlumun zalim~ 
karşı mütbif ıilihı olmaktan ıen 
kalmamıştır. 

(Va - Nu) 

-

İstanhuldan Anadoluya 
gitmek istiyenler 

Bugiin vllftyette vali muavini B. 
Ahmed Kını~n riyasetinde bir top
lantı yapılacaktır. Tren ve vapur 
idareleri mümesslllertntn de iştl.ral'. 
edeceği bir toplantıda, son wrllen 
karara göre, İsta.nbuldan hariç şehir
lere gitmek is~yen eşhasın sevk mua
meleleri ve günleri tesbit edilecektir. 

Tek bilet 
Yakında Üsküdar tram· 
vaylarında da tatbik 

edilecek 

Dünkü denemede gaz temizlenmesi ve itfaiyenin faaliyeti 

Dün, ttsküdar ve Eminönü ka- tirilmfştir. Saat on buçukta bü
zalannda pasif korunma tecrü- tün tecrübeler bitmişti. <ıalann 

belerl yapılmıştır. Üsküdardakl geçtlıı işareti verilmesi üzerine 
tecıiibeler hem hava taarruzuna Üsküdar kazası dahilinde tabii 

Tramvaylarda. tatbik edllen tek bi- hem de paraşütçülere karşı mü- hayat avdet etmiştir. Tecrübeleri 
ıet~ akta~~~ bll!tl ve aylık kartların cadele mahiyetinde olduğu için mütcakib Üsküdar kayınakam-
ra.,bet gorup gonnedlğl tedklk edil- daha ehemmiyetli olmuqtur lt~""da toplanan . hakem heyeti mektedir. Y • 5.ı..u ' 

Her gün aktarma biletle seyahat Saat tam onda alarm işareti tecrübelerin mükemmel ve sert 
eden yolcuların sayısı vasati üç bindir. verilmiş muhtelif yerlere konan bir şekilde cereyan etmiş olduğu 
Aktarma bletler ihtiyaç görüldükçe ' düd'"•~ett , ...... ~ ,_,._ neticesine vamı1..+ ... alındığından ratt>et görüp gömıed1ıtt canavar UAJ çau • ....,,a ..,"'i ~ ...... 

hakkında bir karar vemıelt kabil de· Iayınca, halk sırunaklara iltica ÜskOdardald bu şümullü pasif 
gUTdı~~ bil • , ..... __ , etmiş, nakil vasıtaları oldukları korunma tecrübesini müteakib, e... e.. s...,ı.Qlıu iyi netice verdi- .. v 

ğ'lndcn yakında ttsk!ldar tramvayla.· yerde durararak ahlliyi sığınak- ogleden sonra saat on beşi beş 
rında da. tatbik edllecelttlr. !ara gönderm!itlr. Alarm düdüğü geçe Eminönü kazası rnıntakası 

1940 senesinde tklnci mevkl tram- caldığı zaman Üsküdar iskelesine dahilinde canavar düdükleri ne vaylarla. l!l37 seneslndeCi yekfindan · 
7,519,825 yolcu tazıasue 57,506.335 bir vapur yanaşmakta bulunu- alarm Iiareti verilmiştir Tecrü
yolcu, birinci mevki tramvaylarla. 1937 yordu. Bu vapur halkını derhal belerde yine vali muavini, sefer
senesindekl yekundan 5•610•666 yôlcu iskeleye cıkarrnış ve yoluna de- berlik müdürü ve diğer alakalı 
fazla.siyle 23 .2

81
•
124 

yolcu tqmmıştır. vam etm~miştlr. memurlar idare etmekte bulunu-

Karilerim izln 
mektuplari 

Yaya kaldırımı orta
sında hüyiik bir çukur 

Bu sırada, itfaiye, sıhhiye, gaz yordu. 
temizleme ekipleri faaliyete geç- Alarm başladıktan birkaç da
miş bulunuyorlardı. Ayni zaman- kika sonra Şahlnpaşaya bir yan
da düşman paraşütçülerine karşı gın bombası isabet ettiği habe-

1 mücadele tertibatı da müsell:lh r1 alınarak itfaiye ekipi faaliyete 
bir vaziyette hazır bulunmakta geçip yangını söndürdü. Biraz 
idi. fasıla ile, Sultanahmed parla 

Bu esnada Beylerbeyi - Çamlı- civarına zehirli gaz bombalan 
Taksimde, Mete caddesinde, ca yolunda 80, Kuzguncuk - İca- düştüğü öğrenildiğinden iperit 

Hrlstına apartıma.nmdan sonraki diye yolu üzerinde 117 numaralı temizleme ekipi faaliyete geçerek 
arsada, yaya. kaldınmınm ortası- evlerde yangın cıktıgıy ihbar edil- bu sahayı temizlemiştir. Bu mena kadar kazılmış büyük bir çu-
kur vadır. Çukur değll de Adeta. dl ve itfaiye ekipleri bu işe koş- yanda Soğukçeşmedekl morg bi
derln bir hendek ... Buraya arada. tular. Yangınları söndürdüler~ nasına da bir tahrib b'l.'llbası isa
sırada adamlar düşüyor. Başla-
nıp yarıda bırakılmış inşa.at ne- Bir aralık Tunusoağında kırk al- bet etiğinden tahlisiye ekipl ıa-
ticesi olan bu çukur ya arsa sa- tıncı ilkmektebe ve İmrahor ec- zım gelen yardımları yapmakta 
hlbl.ne kapattınlmalı, ya.hud biz- zanesi önündeki su borusuna gecikmedi. 
zat Belediye tam!ından doldurul-
malıdır. (V.) tahrip bombalan düştüğü ihbar Biraz sonra Beyazıdda üniver-

l.. edildiğinden buralarda da icab site civarına düşen bir bomba, 
* Göztcpe - Kayı.şdağı caddesinde eden teriibat alındı. Beyazıd nahiye müdürü B. Nuri 

B. Saide ald evde dün bir yangın baı- Müteakiben, Çamlıca arkasına tarafından alakadar ckipe ihbar 
ıangıcı olmuş, de.~ha~. ~et~n .. ıtra1ye düşman paraşütçülerinin inmek- edilerek yapmış olduğu tahribat 
tarafından ateş sondürülmüştur. y * cemal Ulusoy tsmlnde biri, dün te olduktan haber alındıgından ortadan kaldırıldı. 
sarhoş olarak bir k&hveye gelmiş, paraşütçülerle mücadele eki pi fa- Saat on beşi kırk geçe cıalarm 
kendJsble b1htaa.klra.tta hul1~~ garsoPol~ aliyete geçerek paraşütçüler ya.- geçti. işareti verilerek tecrübeler Muzafferi ıç & yara Clo&J.U9"ır. 1a • 

yaralıyı hastaneye kaldırmış, suçlu kalanmış ve zararsız bır hale ge- nilıayet bulmuştur. 

Ba:v Amcaya göre ••• 

- Erkeklerden fazla kadınlar lkazj ... Çilnkü erkek bir çok şeylerle meş · ı M• Kazancını dii§ünür .... 
~ilse daha lyt oıuı aıurım bay guldür: İilnl dii§Unür-
•tJJl.C&.... , 

kon U§lDak lçln bof vakti yoktur!" 
1 

'" Geçimini düşünür, yalan yanlış 1 

- ---------- - ---------- -

Ticaret 

nur. 

Yakında kadrosu 
tamamlanarak 

faaliyete geçecek 

Gürbüz çocuk 
müsabakası 

. .. Fakat bayanlar? ... 

Sahife 3 

Devlet Demiryolları 
umum müdürü Trakya

dan döndü 

, B. A - Merak etme, onlar da.ha 
meşguldür: Blrlb1r1nl konuıurlarl-
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D~ll~&~AJMlı#i ~ S~ıR ,!8 Af! 
Elbise ve 

ayakkabllar 
Tahta ayakkabılar Dünkü Milli Küme maçlar1 

lJzun müddet dayanmasi 
İçin yapılacak §eyler 

Beşiktaşla Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. 
Galatasaray lstanbulsporu 3 -1 yendi 

Geçen hafta erkek elbseleri- .Milli küme rnaçlanna dün Şeref ğında hldı. 
nfn uzun müddet dayanması için stadında devam edilmiş ve Galata- Milli küme puan cetveli Dakikalar ilerledikçe Beoik.taılıla-
neJer yapmak !Azım geldiğini •ray ile lstanbulspor, Beıiktq ile rın daha canlı oynadıklan ve hu 
,azmıştık. Bugün bunları ta- j 3 Fenerbahçe takımları karşıla§tYlış• Takını M. G. B. JıL A. Y. P. yüzden hafif bir üstünlük temin et· 
mamlıyacağız. lardır. Altı bio kadar tahmin edilen tiği görüldü. Bu sırada Hakkmın 

bir seyirci önünde cereyan eden bu Beflkta.ş " 2 2 - 8 6 lO hazırlayıp kale önünde Şerefe bı· 
Dikkat edilecek en mühim 2 müsabakalar çok heyecanlı olmuş ~~r ! ~ ~ ~ : : : nkhğı yüzde yüz goJJc netice1ene-

11okta kirlenmiş ve lekelenmiş bir G ı ıaaa lsta bula 3 1 k b. c:. f b k b. ı ve a a ray - n poru - Demir. s . 4 2 _ 2 3 4 8 ce ır pası .,,.,re ozu ır vuruş a 
elbiseyi dolaba temizlenmeden mağlup etmiı. F enerbahçe ile Be· Altay 3 2 - ı 3 2 ., dışan attı. 
asmamaktır. Henüz lekelenen bir fiktq takımlan da birer golle bera· Altınordu 3 1 1 1 S 1 6 Fenerliler '\'aziyetin tehlikeye gir· 
elbisenin lekesi eskimiş bir leke- bere kalmışlardır. Maçların tafsili- M&Se. S. 4 - 2 2 5 '1 8 diğini hissedtnce son bir ga;"Tet 

bnı sırasile bildiriyoruz: Fener 2 1 1 - 2 1 5 sarfedcrck oyunu mütevazin bir 
den daha çok kolay temizlenir. l o saray 2 1 ı s 2 4 Jd km 

Kirli kravatları benzin içinde Galatasaray - · Spor G~çler 4 _:: 4 8 12 4 şe · e 80
• ağ~ muv~fa.~ oldular. 

Günün ilk maçı Galatasaray ile 1 ~ ~cı dakıkadn ustute ka~a?dık-
yıkaınalı kuruması için gölgeye lstanbulspor takımla a s da . di. 

1 

lan ıkı korner atışından ıstıfade 
a!;malıdır. Kokusu zail olunca latan bul hakem ko ~~ :~aı:'afından ı dövüşü halinde ve zevksiz !tir tekil- edemediler. 25 inci dakikada Şaki· 
flzerlne ince sigara kiiğıdı koya- bu maça haltem oı::k:ayin edilen de geçti ':e ~ihr.yet dakikalar ilerle- rin nefis bir şandelini çok yakı? bir 

rak U··tüıemek IAzımdır. -Kra Tar k Özrengin gel · y' dikçe kalıtesı düıen nıaç-J-1 Gala· mesafede yakalayan Şeref ayan ne-
cı ı meyınce ıne 1 b · ') b' · f b 0 

•• 1 k l h 1 · ki.. 'dareciler· sah d t tasarayın ga e esı ı e ıttı. asette ır şut e a eye ava e elh 
vatta kalmış olan benzin yağını 6 ka"J' 

1 
hakem ~radı~ 8 yarımihsaat Fenerbahçe • B.ıa•ikta• ise de Cihad adeta uçarak bu mu· 

kftğıt bu suretle çekmiş olur. ar ar ve n aye -s "ı" h kk 1 ~ • ld 
Bülend Turanlı' nın maçı idare et· Günün son ve mühi:n maçı Fener- aB. a~ sayıya mN~nı ~ d u. . ... 

Şapkaların temlzlenmesi de 5 mesine karar verildi. bahçe ile Beşiktaş arasında yapıldı. ıraz SO'l'lra v ıyazı e aynı ~azı-
loopeder. Bu pek kolay ve çabuk . . . . Yanm saat teehhür le başlanan Bu maçın hakemi Adnan Akın, ye~t~) a.taladkg\ b~r fı~atı lole .0 !a-
olur. Bir kap içerisine konulan Fransada a~akkabılann dav~- çıvıt mav~t veya yeşildır. maça takımlar şu şekilde C91ktılar: dünkü nüshamızda bildirdiğimiz gi- ~a b eşı ~aş ~t hnnd ~~a eb ettı ıs~ 
kuru kepek ateşte karıştıra ka- sika ile satıldıgı malümdur. P~ns 2 - Yagmurlu havalarda glyl- Galatasaray: Osman ·Faruk, Ad- bi rahatsız olduğundan kJüp idare- c unu a e mc / 1 ertara 

nştıra ısıtılır' Ve bu sıcak kepek lrundurncılan bu vesika usulun- len bu ayakkabılann altlan biri· nan - Musa. Enver, Halil - Salahad· cileri Samih Duransoy'u hakem ola- etti. 
din, Mustafa, Salim, Eşfak, Ali. rak intihap ettiler. Takımlar sahaya Oyunun sonları biraz. durgun geç· 

fapkanın üstüne (tepesine ve den kur~ulm.ak 1~ ~~tadan birine geçmiş küçük tahta parça- J. Spor: NcV7.ad • Hayri, Sefer - şu şelcilde çıktılar: ti ve müsabaka her iki tarafın çalış· 
kennrlanna) serpilir. Kepek bir kundura ımalıni düşünmuşler ve lanndan yapılmıştır. Oynıyan bu Muzaffer, Tank, Celal _ Muzaffer, Fencrbahçe: Cihad _ Zeynel. masına rağmen birinci devrede elde 
iki dakika bırakılır sonra silki- nihayet çeşit çeşit tahta ile hasır tahtalar yürümeyi kolaylaştır- Süleyman, Cihad, Kadir, ismet. Lebib • Ömer, Esad, Fikret • Fikret, edilen netice ile 1-1 berabere nıha· 
Jir ve şapka dikkatli olarak fır- ve kağıttan ayakkabı yapmışlar- maktadır. Üst lasmı sıkl§tınlmış Oyuna Galatasarayı.1 ortadan açı- Naci, Naim, Niyaz.i, Rebii. yet buldu. 

Çalanırsa sapka tertemiz olur. dır. ka*1tt.andır ve arkada kurdele ile lan bir hücumile bıı§landı. Derhal Beıilttaş: Mehmed Ali - Yavuz. Ankara maçları 
B ı akta ağı - lstaınbulspor kalesine: dnyanan hü- Hiis;ıü - Rifat, Halil, Feyzi • Şakir, Ankara 13 (Telefonla\ - Bugün 

Fazla terliyen bazı kimselerin un arın ay rlık yap- bağlanmaktadır. cumda solaçığın şütünü kaleci bloke Hakkı. Sabri, Şeref, Şükrü. 19 mayıs stadında buyuk bir kalaba-
tcri sapkanm mesininden ge- nıamaSJ için ökçe ve altlan oyu- 3- Altı sıkıştmlmış mantar edemedi. Gögvsüne çarparak geri ge· Oyu B "k h- ·ı b lık önünde yapılan milli kiline m:ı.ç-. · 11 ak boşaltılmış yürürken taku t d .. st" h d na ~1 taşın ucumı e aş- lan sürprizli geçmiş ve Eskişehir D"-
çerck üst kurdelftsına kadar çı- ar '. r ozun an, u u asır an yapıl- len topu SalithRdin çok sıkı bir şütle landı. Fener müdafaasında kesilen mlrspor takımı enerjik btr oy,· "ı. 
kar buna mani olmak için me- tukur etmcmeler!'için de altıla- mış ayakkabı. kaleye sokarak ilk daJcikada Gala- bu hücum derhal.sağdan mukabele Ankara şampiyonu Gençlcrblrll' ııt 
şin ile fötr arasına yirmi ~ntiın rına küçük ldstik parçalan ya- 4 - Al~ı oyulmuş tahta, üzer! tasarayı galip vaziyete getirdi. gördü. Dakikalar ilerledikçe Fener- 1-0 ma~lfıb etml,tlr. 
mmnlug~unda ve iki parmak pıştınlmıştır. band halınde hasırdan sandal. Hiç ümid etmedikleri bir anda bahçenin çok gilzel ve teknik .. bir Harbiye He Maskespor takımları 

Resi d ·· ·· kk b I 5- Altı '"'1..., tah yedikleri gol Jstanbulsporlulann ma- oyunla Beşikta§a tefevvuk ettiği gö- da ı-ı berabere kalmışlardır. 
enı.nde btr parça runger kflğıdı m e gorulen a.ya. a. ı ar oJ ~~uş ta san

1 
- 1 . ] 

neviyatını bozduğu belli oluyor ve rülüyordu. zmır maç arı 
koymak Çok faydalıdır. Şapka- iyi ve fena havada gıyılebılecek dal; arasından arztı ed~len r:n.{te 1. . 1 1 1 L 1 1 1 

~-· 13 ,T 1 , 1 > B .. Al 
- - ge ışıgüze vuruş ar a ır.a c erini mü- lk mühim fırsatı yedinci dakika- ızmır e e.on :ı. - ugun -

nın ön kısmına konulan bu ka- tarzda yapılmıştr. kurdele geçirerek ayaga baglan- dafaaya çalışıyorlardı. Rakiblerinin da Naci kaçırdı. Küçüle. Fıkretin çok sancatc stadında. oldukç:ı. büyük bir 
Xıt teri "eker ve şapkanın u··stu" _ l - Altı tahta •. o."kçesi oyuk olan maktadır. bozulduguv nu hisseden Galatasaray- . . d·-· .1 • b. seytrcı tüUesl önünde cereyan cd n 
6 ~ müsaıt vazıyette ver ıgı ı en ır pası milli küme maçı çok heyecanlı olmuş 
ne çıkmasına mani olur. Yalnız 1 bu ayakkabının ust kısmı sıkıştı- 6 - Altı tahta, üzeri hasır lılar bu fırsattan istifadeyi ihmal et- yakaladığı halde acelesi yüzünden ve güzel bir oyunla. Altınordu Altnyı 
ara sıra bu klo'Jdı değiştirmek• nlmış kA.ğlttanclır. Rengi kırmızı, kundura. mediier ve 7 nci dakikada ıoldan d~arı attı. F enerbahçcınin nisbi bir 2-ı mağllıb etmiştir. 

t-> yaptıkları bi: hücumda qfaktan gü- hakimiyeti altına geçen oyun 15 
lbımdır. M 

1 
1 1 zel bir pas ala<n Salim yavaş bir vu· 

1 
inci dalrikadan itibaren mütevazin 

Ayakkabılann içine kalıp koy: US in gafOSU MtJŞK'OLLERE CEVAP ru~la takımının ikinci golünü çıkar- bir ıekle girdi. Şimdi akınlar karıı· 
tnak biçiminin bozulmasına mil- dı. Bu sayıdan sonra oyun bir müd- lıklı oluyor ve her iki kale birbiri ar-
ni olur. 150 gram pudra şekeri, 150 Miiner DU1I yapıbl'! det mütevazin geçti. lstanbulsporlu- dınca tehlike atlatıoyrdu. 

'Ü.ıidar, Zarife: 1 - Mt\m.,er veya lar yavaı Y •• •vaş düzelmcğe. ve Gala· Bu sırada Şerefin nefis bir volesi 
Kalıp yoksa içine biçim veril- gram patates unu, 40 gram un, mücver denllen köfte şöyle yapılır: d f k b 1 Yanm kilo kıyma, bir N>yrek bayat tasaray mu a aasını tazyı e aş a· kalenin üstünden havalandı. Aka-

miş gazete kağıdı konulmalıdır. 30 gram pirinç unu, 4 yumurta, ~ d ı Se • ı d t k"l d' ekmek, sekiz yumurta, maydaıı<ız, de- ı ar. rı. oyuncu <:.r an eş 1 e .~- binde Niyazinin şütü Mehmed Ali-

Voleybol maçları 
Beyo~lu Halkevi tnrafından tertip 

edilen \'Oleybol tumuası dün yapılan 
karşılaşmalarla nihayet bulmuş \'C 
Uı:tncl - t\c;üncü katngorlde Mühendis 
mektebi şampiyoı.ı olmuştur. 

Dün yapılım blrlncl k:ı.tagori :tlnnl 
müsabakasında yine Mühendis mek
tebi Galatasarayı 7/15, 11/ 15 ma~lfıb 
ede.ret blrlncl katagori ~mp!yonlu
ğunu tazanmışlır. 

Sık giyilmeyen lustrln ayakkabı· lblr kahve kaşığı vanilya almalı. reotu, artu edillrseüzüm. fıstık. len muh~~ım ~at~ı Gal.atasaray mu· nin yumruğıyle kornere çıktı. Tuhaf 
lan arada bir gayet hafif zeytin- Un, pirinç unu ve patates unu EU iki defa makineden çekUrdlk- dafaası ıçm cı.ddı te~lıke .0!uy~.r~u. bir tesadüf neticesi bugün her iki 
yağına batınlmış bezle silmek ıkanştınlarak elenmeli. Diğer ta· ten sonra sadeyağınd:ı. hnti!çe kı- Bu 3ırada Kadır ve Cıhad ıkı muhim t11kımın muhacim hattı da fırsat ka-

zartmaı, ekmek dilim dlllm. kesilerek fırsat kaçırdılar -=-===========-=== sonra fanile ile parlatmak deri- raftan yumurtaların aklarını · çırmak.ta birbirüe yarış ediyordu . 
.sutla iyice kabardıktan sonm. giittlce Galatasaraylılar vaziyetin nezake- Devre ortalarına doğru oyun Be- Acıklı b ı" r o·· ıu·. m 

nln yumuşak ve parlak olmasını ayırarak bir kap içerisine koym- sıkarak suyunu çıkarnıalı ve ete ka
~ırmalı. Dereotu, maydanoz ınce tini hisı.ederek tekra. açıldılarsa da şi.ktqlılann bultıaı altına girmeğe 

temin eder. malı. Sanlanm pudra şekeri ile ınce doğranıp kesllmell. yaptıkları hücumlar lstanbulsopr başladı. Hallinin harikulade güzel 
karıştırarak telle vurmalı, sonra Tuz. üzum. fıstık ekmekli eUe müdafnnnnın sıkı oyunu kar§ısında idaresi yüzünden heran F eıH:r kalesi 

Çamaşİrlardaki karışmış ve elenmiş unlann ya- lylcc yoğurulmalı. Yumurtaları bir netice vermiyordu. Bu sırada Mus- önünde beliren Beıikta~ muhacimle-
dolap lekesi nsını azar azar ilA.ve etmeli, ayrı kap içinde köpürtmeli ve azar azar tafa ile Eşfak ufak birer s:ıkatlık rini tutmak. Fener müdafileri için 

Dolaba yerleştirilen çamaşır- kapta duran akları telle döverek a~~~Y~a~~: koymalı. Kızdı- getrer~k ~sa bir. m~ddetlül~yun:ı oldukça müşkül oluyordu. 
lardn hazan san rütubet lekeleri köpürtmeli, ve yansını hamura ğı vakıt kaşıkla bu suluca mahlüttnn ter ettı er. v. evrenı? u .1~ e nı· 38 inci dnkikada yeni bir Beşiktaş 

alarak yağ lçerls1ne atmalı. hay~~le~.eceır. t.ahmın edılırken tam akını Fener kalesinin önünü karıştır· 
hasıl olur. Bu, ekseriv. etle dolap- kanştırmalı. Sonra kalan unu 43 unc dakaıkada l ta bulaoprlu· d T iki t:ı.rnfı nar gibl kızardı~ vakit u 5 n ı. opa yeıişemiyen Fener müdafii 
ta bulunan rütubetten değil, yer- ve nihayet kalan yumurta akla· tabar;ra çekmeli ve sıcak sıcak sofra- lar merkezden seri bir akın yaptılar. Zeynel elile durdurmak jsted' ise 

ık G · 1 · ~··ı ' ı leştirilen çamaşırın tamamile ku- rını ilave etmeU. (Bu hamuru ya ç armnlı. erıy~ ge en topa yetışen ~u ey~an de muvaffak olamadı, top kaleye 

d ·1 . r 2 - Çayır mücınerl: Yeşil soğan sıkı hır vuruşla takımı~m yegane girdi. Fakat hakem daha evvel dü-
nı olmamasın an l erı ge ır. telle vurmamalı, kaşıkla karış- dereotu, maydnnO'LU ince lıre doğra- r· .. t b. . devre 2 1 

Hafif nemli iken iitülenen ça- tınnalı.) malı. Ka"ar peynirini rendelemeU, &U· go unu yap ı ve ınncı d - dük çaldığı cihetle penaltı attırdı. 
v Galatasaray lehine kapan ı. H kk b b 'b' "t .. Gh d 

maşınn rütubetten eser kalma- Yağlanmış bir kalıbın içeri- da kabartılmış ve suyu çıkmUJ ek- l t b 1 1 1 a ının om a gı ı ~u u ı a m 
meğe katmalı. Dövülüp kabartılmış kinci devreye stan .. u spor u ar müdahalesine rağmen Bqiktavlıları 

ymca dolaba yerleştirilmesi icab I sine hafifçe un serptikten sonra yumurta 111\ve ederek karıştırmalı. çok canlı ba§ladılar. Ostuste yaptık- galip vaziyete geçirdi. 
eder. Bu da ütülendikten birkaç hamuru dökincli, yarım saat Kızgın ynğdn. ayni ııuretJe kızart- lan akınlarla Galatasaray kalesini B 1 F !il . t k . d B d · u go ener enn e rar can-
saat sonra yapılmalıdır rta h tli 1 d 1 . malı. tehdid edıyorlar ı. u sıra a yaka- 1 be ld O .. t · o arare ınn a p şırme- Ka•lar bıfla 1 k 1 d kl ·ı-'! f tı 1 1 . .. .. anmasına se p o u. stwı c yap-

- -- y ı cıın a ır en a ı an ıu ırsa ace e erı yuzun- tıkl h" 1 1 B !L t La] • • 

El• b J • • lidlr ne yapmalı? b .1 D 1_.k I Ü l arı ucum ar a CŞUla 1t eaını 
i n eyaz o ması ıçın · den he a ettı er. aıu a ar ere- hd.d b 1 dJ D . b"tm 

Eskişehir, Leman: ı _ ~larmızı .. . b' k te ı e aı a ar. evrcnın ı c-
Bazı kimseler ne kadar itina y d" f - cımbızla almak lçln vazelin veya d~~~e .~~-uldn~nş?'uJ~v~- ılr '~- le 

1
gir

1
• sine bir dakika kala küçük Fikretin 

etc:eJcr ne,kadar krem sürseler el- eni lf nçasını gliserin 8Ürünüz, kıllar yumuşar, çe· dıgı goru u. ım ı •~ın ar nrşı ık ı pasını avut çizgisine kadar götüre-
dezenfekte Usulu kerken acı h!.,..,.,.•-ftzsfnlz. zaten ilk oluyor ve zaman zaman her iki ka- k . 1 N . N· . )eri beyazlaşmaz, kırmızı kalır. .,.,.,..,....., 

1 
d hl''- tl t . d re gerıye orta ayan aım, ıyazıye 

Y . tın 1ı d. f 1 defa· ka.şlarınım ~kil verirken ~ı- e e te ııte a a 1J or u. .. el b. f h l d N' . Buna mani olmak le.in 150 l'l'Tam enı sa a nan ış ırça an· ~--.... l guz ır ırsat azır a ı ve ıyazı 
,,.,. len kıllar o.cır, sonra.lan cımbızla Bu sırada stanbulspor muhacim· de topu durdurmadan ,.ektiği sıkı 

gül su.vu. 50 gram gliserin ve 20 1 nı dezenf.ekte etmeden kullanmak alınan küçük kıllar o kadar hlssedil- 1 .1 G 1 '- 1 " 
1 erı e ~rpı§an . a ataııaray u eciai bir tütle takımını beraberliğe kavu§· 

gram antipirin karıştırmalı. Her 1 caiz değıldir. Fırçayı fıkır fıkır mez. kısa suren hır baygınlık • geçirdi. turdu ve birinci devre f. ı l>erabue 
('] yıkanıp kurulandıktan sonra kaynar suya soktuktan sonra is· Her ka.ş alınışta mutlaka kolonya B ndan sonra oyu t b. LiJ 1 

veya tsplrto sürerek çekilen kök yer- u n ser ır ıea: a • nihayetlendi. 
bu ilactan bir damla alarak ellere plrto içine koymalı ve bir ikl sa.at lerlnt dezenfekte ed.lnlz. dL Hakem •ık sık favul vermek ikinci devreye Fenerin Bqiktaı 
masaj yapmalıdı_r_. bıraktıkta~nra ku~anmabdır. 2 - Snçlann kendinden kıvırcık mecburiyetinde kalıyordu. haf hattında ke'.süen bir hilcumile 

olma.."!l ancak doğuştan olabllJr. 18 inci dakikada Galataısaray bqlandı: He; iki taraf da plı'biyeti 
Yüzdeki sivilceler Etin kuru olmamaıı için lk'yaıt kifıd üzerindeki leke soldan ini bir akın yaptı. Ortaya kendi lehine çevirmek için bütliıı 

Yüzdeki küçük sivilceler icln Çok kızgın fırında pişirilen et- Pangaitı, N. B.: Beyaz alell~ gelen topu geriden fimtek gibi yeti- enerjiaini kullanıyor ve müsabaka 
kağıd üzerlııdekt mürekkebi silmek şen Salim müdafilerin tereddüdün- bu -::zden çok h-ecanlı olu•ordu. ili'ıç: Bir kaşık kolonya içine po- lerin kuru olmaması için et fın- için, lAstlkten maada ceau _ forte> , .. -J 1 

bl dentıen eczayı kullanmız. den istifade ederek sıkı bir tütle 6 nci dakiltada Fener kalesi yalmam-
rnad haline gelinci ye kadar asit-, na konulduğu zaman ayn r lstanbulspor kalesine üçüncü defa da olan bir favul Fener taraftar lan· 
borik koymalı. Bu pomadı tane-ı küçük kap içinde biraz sıcak SU olarak soktu. Bu sayıdan sonra aa bir hayli korku geçirtti iae de 
ler iizerine, yatarken sürmeli. da koymalıdır. Suyun buharı eti Dudaklarda uçuk oyun futbol maçından ziyade bir kör Hakkının çektiii fiit Cibadan kuea· 
Birkaç akşam bu ilaca devam yuın~atır ve yanmasına mani Dudakta uçuk ~lıyacağı h\s-
edilirse kırmızılıklar tamamile ge- olur. sedilince küçük bir ateşi suda 

söndürmeli ve daha sıcakken 
___ _ Kürkleri güveden naıi uçuk üzerine basfJnnalı. Uçuk 

çer. 

Nevraljiye karşı korumalı? derhal geçer. 
Bu mevsimde hafif bir terleme- Bahar geldi, kürk mantolar _ _ _ 

' 

den veya hafif bir rüzgB.ra manız ağır gelmeğe b~ladı. Yakında E ki k k t ] · 
kalmadan ~Oteessir olarak nev- bunları ortadan kaldırmak ıazım 1 oyu ren çan a arı 
raJjl olanlar pek çoktur. gelecek. Kürkleıi muhafaza et- nasıl parlatmalı? 

Bilhassa yüzde, cild üzerinde rnek mühim bir meseledir. Güve- Koyu renk el çantaıan eskime· 

Yann akşam: SUMER Sinemasında 
STELLA DALLAS ve ATLAS EKSPRESi 

filmlerinde alkışlanan 

BARBARA S T ANWYCK 
HENRY FONDA ile beraber yarattığı 

Züppe Kızlar 
Fransızca ıözlü büyük MONDEN ve Zabıta fliminin kaluamanı 
olacaktır. Asri genç kızlar ve qıkları ..• Esrar n ihtiras dola bir film ... 

Adalar kaymakamı Şevket Altın
alev ve İstanbul Ticaret müdüriyeti 
raportörfi İhsan Altınalev'in hemşi
releri Fatma Zehra Altın:ı.lcv geçir
diği mühim bir ameliyat neticesinde 
lrtfball danbelm eylemiştir. 

Cenazesi bugünkil pazartesi guı\il 
Beşlktaşta Sinan Paşa camll şerifin
de Öğle namazı kılındıktan sonra 
Yahya Efendi Dergahındaki alle 
makberesindc defncdllecektlr. 
Cenabıhak kederdldc o.ilesine sabır 

ve merhumeye r.ıhmet eylcs!ıı. 

BU AKŞAM: Kadıköy 

OP ERA 
Sinemasında 

Şehir Tıyatrosu Artistleri 
tarafından 

HÜRRiYET 
APARTIMANI 
~ erlerinizi almak jçin acele 

ediniz. Tel: 6082 l 

15 N°MD Sah aünii Üpma 

Şehir Tiyatrosu 
komedi kısmında 

Cemal Sahir 
jübilesi 
Hazinı 

Vasfi Rıza 
Refik Kemal 

Bedia 
Nivart 

Şevkiye 
Kadri 

Oatad Muhlis Sabahadcliıl, ko· 
mile lmnail Dümbüllü Çardaı • 
Sez - Caz - Ketem ile Aah ko· 
medi. Cite açıkbr. Tel: 41 8 19 

olan bu nevi sancılara şu pomad lerin baş d~am her eczanede ğe ba§layınca soyulan bir porta
~ok tesirlidir: 5 gram zeytinyağı, bulunan (paradichlorobenzine) kalın kabuklanru ikiye kathya
JO gram menthol, 25 gram lano- ilAcıdır. Bundan bir miktar kü- rak çantayı ovalama1ıclır. Porta
Jine almalı. Bunları kanştınp po-

1
çük tabaklar içine koyarak kürk- kal kabuklarından çıkan yağ, 

Jnad haline getirmeli ve gece ya-
1 
lerin asılı durduğu dolabın bir iki rantanın derisini parlatu ve ye-

b~m s~clW~ Jk~~ne~~~ç~~~~~~ 1niı~~ ~--•••••••••••••••••••••r~~-•••••••••r 



Darüşşafakalılar günü 
DUn DarUşşafakalllar 

. bayramı yaplldı 



~ ··--

Sahife 8 AKŞAM 14 Nısan 1941 

t~i! ~ı~ I SERÇE oAMAD J' . Bir altm madeninin hikayesi 1
1 ORDULARI DURDURAN KAmN J 

mad• koYffiU~U. Müflde'nln kocası- işe yaramaz diye bir kenara dökülen Müfide b:ıbasmın yanına sokuldu. 
Kollnnnı onun boynuna dolayarak 
sordu: 

- Babacı~ım. Niçin Mecdiyl be-

na da daha şlındlden blr ad tak-

mıştı: .serçe da~~· 1 • topraklardan tonlarca altın çıkarılacak 
ğenmlyorsım? Pekala çocuk... Nesi Böylece günler geçtl Müfide ev-
var sanki? lenmişti. Artık servi Necatlnln ha.- Cenubt Amerikada Venezüella· edillrdi. Bugün fakir madenlerde 

Kızının bu sözü üzerine Necati yatı •Aslan damad• la cserçe da- daki El Callao altın madeninin kullanılan siyanür (cyanur) usu-
kaşlannı kaldırdı: mad• arasında geçiyordu. ı ·· 10 d ğildl Şi ket b' to 

_ Mı.i.!ldeclğlm, yavrucuğum, dedi, LA.kin bütün ikram, bütün iltifat yakında ~letllmesine başlanacak-, u ma m e . r ır • 
bu senin pek beğendiğin çocuk belki hep büyük danında., •Aslan damad• a tır. El Calao 70 sene evvel dilya- nunda 30 gram altın bulunan 
iyi, ho,oı, hatta yakışıklı bir delikanlı kar'n idi. Servi Necatı sofrada da.ima gi alt d i idi topraklan döküyordu. Onun işle-
olabil r. J.iıkln ne blleyim? Benim büyi.ık damadına: nın en zen n ın ma en . •W 20 
gözum tut.ınadı. Pek çerden çöpten - Yesen e Aslan ... Ye yahu ... Allah Fakat sonralan altının tükendiği 1 dıgi toprakların tonunda O 
bir insan ... Üflesen yıkılacak ... Fev- aşkına şu budu dıı. g6vdeye indir ... göıiilerek burasınnı işletilmesi gram altın vardı. Halbuki şimdi 
ka!Me zayıt ... Adeta hnsta gibi bir :~ ~!~~ ~::;_estnba'"~omr,ııabnuk~y:ı~ terkedilmlşti. S.imdi El CaUao'da Kongo'da bir tonunda yanın 
şey ... Duşün blr t.ere. Ben, eski blr ""' akl ı 
pehlivan, aşağı yukan bütün hayat1- seninle gü~ceğiz.. mühim miktarda altın bulundu- gram altın bulunan topr ar Ş· 

nı gureşe ve kuyvet oyunlarına ver- du;'.'~~~e~fı~~kt~1:~~~ra Y~~~~ ğu anlaşılmış ve yeniden ı~e giri- letllmektedir .. 

m'..:_ b~~t~d~1:m~nd;~ bul .. diyerek a.r- sokulur ve: şilmesine karar verilmiştir. El Callao şırketi 26 sene çalışt1 
kad:ı..şlarıma nasıl gösterebllırtm? U.- - Aslan ... Hey koca Aslan ... diye ve 43 ton altın çıkardı. Bugünkll 
i-:In madem ki öyle arzu ediyorsun, onun arkasını sıvazlar. Yctml§ sene evvel El Callao al- altın kıymetine göre, bu miktar 
Mecdi ne evlen... Fakat b1llrsl.n k1 Buna muka.bll .serçe damad• a tın madeni şirketini kuran cesur .. lt lt il d ··rı 'iz 
ben düşündü!;ümü düpedilz, dobra ters ters bn.kardı. Gözlerinde onu hiç k al d B 1 yuz a nuş a 1 m yon o Yl 
dobra soyllyen bir adamımdır. Onun tı.dam yerine saymadığını gösteren bir bir aç Korsik 1 ır. un ar para on bin Jira tutmaktadır. 
1cln lçlmdeklnl .ı..nkla.nuyacağun. Doğ- mAna vardı. Aslan darnadla, pehU- ka1.anmak için Cenubi Amerika- 1897 de şirket altın damarını 
rusunu istersen ben damadımn,:_ga- ::~ g~~::n=~rl~~ur:y:kl~e~~ ya gitmişler ve altın aramağa ko- bitmez tükenmez' zannederek hiç 
Yet Jrlyarı. son derecede güçlü kuv- " 0 ı ı dı El c 11 'd b' d" 

rar verml<ılerdl. Artık pazar g!inlerl yumuş ar · a ao a ır "'- ihtiv. at akçesi ayırmadıgıv ndan vetll. petillvnn yapılı, hatta gllreşe " . 
meraklı bir tnsan olmasını isterdim. damadl.~ .. k~yınpeder karşılıklı soyu- mar bulunca 320 bin altın frank işlerini tatil etmeğe mecbur oldu. 

"•urıde gu"lürnsecll: nup dokunuyorlar, yağlara bulanı- 11 bl ş"ırket kurmuşlardı . t 
ın yorlar. Birbirlerini elense ede....ır gü- sermaye r . O zamandanberı bu maden me • ·- Ablamın kocası Naci gl:bl değll •"-t 

mi? reşe b~lıyorlardı. Satın alınan saha biraz kücük, r11ktu. Şimdi evvelce işe yaramaz 
Babası tasdik etti: Gene eskiden olduğu glbl köşk yani ancak beş hektar idi. Fakat diye bir tarafa dökülen ve bir to-

ah halkı onları merak ve heyecanla 
-- Evet... Hn.tı5. ondan d a kuv- seyrediyordu. maden zengindi. nunda 30 gram altın bulunan vetll. ondan daha lriyarı ve gllr~ 

merltlı blr damadım dahı:ı. olmasını .serçe darnad. da blraz güreşin ka.- İptidalan işleri çok iyi gitti. topraklan işletmek için bir şirket 
pek arzu ederlm. İnkar etmem. BU- vald~.nden anlıyordu. Ara.sıra ~~:em- Şirket ayda bir milvon altın teşkil edilmiştir. Galeriler tamir 
, '< d::ur.adım tam istediğim g1b1 ğl gure§ler hakkında !lklr yürutme- J 

~cıam... Mnamnflh kızım, Mecdl ne 
1 

ğe kalkışınca sc;:v~ ~ecatı ue cAslan frank temettü hissesi dağıtıyor- edilmiş, lazım gelen tertibat alın
evlenccek olan sensin ... Mademki bu damad• onun sozunu ağzında bıra- du. Bu parlak devir uzunca bir mıştır. Yalanda işe başlanacak ve 
kadar nrzu ediyorsun. Benden sana kıyarlar: rnu''ddet sürd' ü. Bundan sonra evvelce dökülen topraklardan - Yoooo... diyorlardı. Aklının er-
izln. Evlen.. mediği şeylere karışma._ Bu güreş .• çıkarılan altm azalmağa başladı. mühim miktarda altın çıkanla· 

Mufıd!' memnun. mesud Neca.tinin Başka şeye benzemez ... 
boynuna sarıldı. O gunden sonra Ve bunun üzerine •Serçe damad• 0 tarihte altın ClVa Ue istihsal caktır. 
bu kararın tatbiki için hazırlıklara 1 hemen sesini kesiyordu. . 
baslandı. B 1 dan ·· u ı 

N tı kızının neşesini kırmak Is· u suret e ara uç ay geç . Serv 

t e('nrdu Fakat hak~aten mfis· Necatı bır gün köşke tanıdıtı en !Y'1 
cmıyo · pehllvanlan davet etamşt.l O gun 

tnkbl'I damadına fena halde sınırı;- hususi mahiyette güreşler yapılacak 

Edirnede kapalı spor salonu 

ntyordu. Bu serçe gibi delikanlıyı.' gu- Servl Necati ile cAslan damad• köşke 
ı·eş meraklısı olan arkadaşlarına. gele amatör güreş mera.klılariyle 

- işte b!zlm ~üç~k dnmad!- diye k~aşacaklard!· 
t':.kctlm etmesine ımkan yoktu. o bun- Öbled ""'h d hll n-ln-

dı 0 en sonra. uıo. çe e pe Vcu..-
dan utanır . d-kündül yn~ı ... 1n-soyunup o er. - a.nUllA.l. 
Nışan merasiminden bir glln evvel Güreşler başladı. 

Necntl eski h1'ı._tıralarla dolu odasına 0 günü köş'ke davet ed.Uen pehll
kapanmış duş~nüyo~du. Bu odan!n vanlar da pek yaman tnsanlardı. 
duvarlarında. Ncca.tlnın soyunmUI •. gu- Bunların hemen hepsi Servi Necat.l 
rcşe hnzır bir va~lyette, pehlıvan ne cAslan damadı ın sutlannı yere 
kıyafetinde resimlen vardı. Hey gld~ getlrdller 
Mtır:ı.l:ı.r hey!.. Ona ylnnl yaşından Ll'ıkln · kıl.yınpederle damad bu 
lıerl .servi Necatı. derlerdi. Ailesi mağliiblyetlertnden üzfilmcalflerdl. 
ga.yet :ıenglndi ve o yalnız zevk için Çı.inkü mağlı1p olmuşlardı o.mm.a çok 
gureşlrdl. Bir boğa kndar ~kuvvetli güzel bir güreş dersi almışlardı. 
idi. Pek az zaman içinde gureş me- Henüz pehllva.nlar ortad& 2ıkt'.ll 
r:lklısı ahbapları, arkadaştan arasın· cSerçe damadı bunların en Jı:uvvetıı
da şohret kazanml{tı. Karşısın& çı- sine: 
kan değme pchllvıınlann sırtını ye- _ Benimle de ciiretlr misiniz? .. dl-
re ~etlrmlştl. Henüz onun blletını ye sordu. 
büken olnıamı~tı. Necatlnfn babası Şimdi bütün gö"Ller ona çevrllm.lştl 
da pehllvandı. Güreş onların aile Servi Necatı damadına· 
sinde irsi blr merak halinde 1dl. Her _ Halt etme,_ Böyl~ oeylere bur-
hafta köşkün büyük bahçesinde para nunu sokma ... dedi. • . · 
ile tutulan profesyonel pehlivanlar LA.kin buna rağmen Serçe dam.ad Edame (Akşam) - Şehrımızde 
soyunurlar, zeytinyağlara bulanırlar- hemen soyundu yağlandı. Heı1tes1n kurulmakta olan kapalı spor aalo
dı. Bunların karşısına meraklı, ama- hayretll bak.ışıa:.ı önünde g(iref b~ nunun İnfUl bitıniı ve iç kısımdaki 
to.: pehlivanlar çık~rdı. Heyecanlı ladı. Biraz evvel Servi Necatlyt, cAs- eksikliklerin tamamlanmasına baı· 
gureş maçlarını, kÖŞkteki kadınlar lan damad• ı ..... "11lp eden """hlivan 1 h 
k r ı . k . d 1 dl ~ rv anmıı r. a es erın ar asınaan seyre er er . simdi serçe damadın altına dü.şmüt- . 

huzuriyle yapılacaktır. 
lzmir bölgesine atanan bölgemiz 

antrenörü Rasim Yıldınmın yerine 
şehrimize kıymetli atletlerimizden 
Hüseyin tayin edilmiı ve gelerek İşe 
başlamııtır. Babasının glbl Servi Neca.tlnln ete tü. Pek tehlikeli anlar geçlrlyordu. Binanın açılma töreni 23 nısan 

şaşıl:tcak derecede bir iştlha.sı vardı. Herkesin şaşkınlıktan atzı açık lı:al- çocuk bayramı günü ıehrimize ge· Gönderdiğim resim kapalı apoı 
Oturdu~u sofranın başından, bazan mı.ştı. Nihayet Serçe damad bir ham- lecek olan Beden terbiyesi genel salonunu yan cepheden göstermek· 

ı ki tavuğu mideye indirdikten sonra le daha gösterdi ve rakibin.in sırtını d .... i~re~k~t~ö~ru~· =::g~e;n;;;e;;;ra;;l::::;C;;;e;;m;;i;l =T~aırı;;e;;;r~· i;;;;n~te;;;;d;;;;i~r ·~=============== ı. ılkardı. O tam eskl usulde blr peh- ı>ek kısa bir zamanda yere getirdi. = 
lırnndı. F.nsesl katmer katmerdl. Bundan sonra Serçe da.mad .karşı-

ı~te -simdi Servi Nccatıye çöp glbl sına çıkan iki mahir güreşçiyi de ya-
b!r :ıdam damad olmak cüretlnl gös- tırmıştı. • 
teriyordu. Bu hal Necatiyi fena hal- Köşkün bahçesinde derin bir hay
de slnlrlendlrlyordu. Doğrusu büyük ret havası esiyordu. Herkes hayret
damadı gittikçe gözüne glrlyordu. ten ~ lresilm.l.ştl. •mtlde dayana
Halbukl şimdiye kadar onun kıymeti- madı, kocasının boyn!.na sanldı. Ar
nl bllmemışti. Büylık damadı Hayri tık o günden sonra evde cBerçe da-
de kendi glbl gıireş meraklısı idi ve madı ismi lşltilmez oldu. 
iyi pehllvacdı. Hatta arasıra servi Hikmet Feridun Es 
Necati onunla karşılaşır, güreş eder-
di. Servl Necatı damadından on dört 1 
yaş daha büytik Qlmasına rağmen bu i Apartıman sahipleri! 
güreşlerde ekserlya galip gellrdl. I 
Çünkü Servi hakikaten fevkalade blr Bot dairelerinize iyi kiracı 
pehllvandı. Lakin büyük dam.adı I bulmak için cA K Ş A M> ın 
Hayri de günden güne gelişiyor, kuv- 1 KOÇOK IUNLARI ndan ia-
vetlenlyor, o da yaman bir pehlivan tifade ediniz. oluyordu. ı ._ ____________ 

11111 Servi Necatı onun ismini cAslan da-

Tefrika No. 43 

Giizel Gözlii Kız 
Aşk ve macera rom_anı ________ N_akleden: (Vi - NG) 

Geceleyin yaralıyı kabul eden nÖ· 
betçi doktor ona tabii o saatte hiç 
bir ameliyat yapmamlfh. Hattl 
pansımanlara bile, cerrah gelmeden 
el sürmemifti. Adam bayıım bir 
haldeydi. İzbrap çekmiyor ııibiydi. 
Yahut acılannı duymuyordu. 

Cemal Nermiyi bir odaya yabrdı
lar. Bir haıtabalucının nezareti altı· 
na koydular. Şayed bir fevkalidelik 
olursa doktora haber verilecekti. 

Operatör ertesi sabah panamıanı 
çözüp çehrenin yarısından fazluını 
kaplaya'.!. müthit yarayı aörünce, bu 
adama ameliyat yapmanın kabil 
olup olmadığını kendi kendine dü
ıündü. 

Yaralı çok kan kaybettiğine gö· 
re, acaba ameliyata dayanabiUr 
miydi) 

Nöbetçi doktor bu sırada ona 
dün geceki kazayı ve bunun netice
ıi olarak, yaralının demiryolu üz~ 
rinde nuıl bulwıduiunu anlabyor
du. 

Yaralı, pek fena vaziyetteydi. 
Şayet fit kendiliğinden inmiyecek 
ve vücut mukavemet etıniyecek 
oluraa yqayamıyac:akh. 

Sertabip n operatör, bazı emir· 
ler vCTdi ve diğer bir hutaya geç· 
ti. 

Biraz aonra, müdür muavini Ce
mal Nermi' nin yatağı önüne gelince 
ne gördüğü manzaraya, ne de hu
tabakıcı onun malumabna yeni bir 
şey ilave edebildi. 

Tabiatile, Cemal Nermi'yi de is• 
tintak etmenin imkanı yoktu. 

Müdür muavin~ doktorla görüt
Yarayı muayene etti. lçerde cc· mek istedi. Onun da ip varmıt- Bir 

nebi bir madde kalm&mııtı. Anti- az beklemek mecburiyetinde kaldı. 
septik losyonlarla yeni bir temizlik Biraz sonra ealond'\ buluıtular. 
yaptı. 1 Polia kendini lanılb. Ye hulanın 

Bayrak yarııları 
İstanbul a.tletlzm ajanlığı tarafın

dan tertib edilen bayrak yan.şlan 
dün Kadıköy stadında. yapılmıştır. 
Alınan tekn~ neticeler şunlardır: 

8x100 metre < 4 üncü katagorl) 
1 - Kulell 1.42.4 
2 - Haydarpaşa 

4 x 200 metre (3 üncü 1ı:ata.gor1) 
1 - Haydarpa§a 1.43.2 
2 - Kulell 

1

' 4X800 metre (3 üncü katagorl) 
1 - Haydarpaşa. 
2 - Kuleli 
4 x 1609 metre (1 lncl Jı:a.tagorl> 
1 - Fenerbahçe 20.32. 
2 - Haydarpaşa 

4 x ııo metre mAnla U lncl ka.tagorl> 
ı - Fenerbahçe 1.28.2 

halini sordu. Onun kiin olduğunu da 
bildirdi. 

Doktor bunun üzeri.ne surat bu· 
rutturdu: 

- Azizim .•. • dedi. •Sizin hapi· 
eane firariai ölür eanınm... Kur· 
tulmasa ancak binde bir, haydi hay
di binde iki ihtimaldir. 

Bu malUnıatı aldıktan aonra, mu· 
aYİn ıefinin yanına dönerek öğren· 
diklerini birer birer anlattı. 

Müdür: 
- Şayet adam 6lürae mesele 

,...lrtur, it kalmaz ..•• dedL • Fakat 
pyet doktorlar onu diriltirlerae ad
liyeye, oradan da bapiaaneye iade 
edilecek... Ona göre muamele yü
rütmeli ... Fakat meaeleyi vazıh ıe
kilde anlayabilirsem memnun olabi
leceğim. 

Öbürü cevap verdi: 
- Y ann hastaneye tekrar uğra· 

nm, beyim ... 
Y 1 d v 1 Öbu"r - anız yarın egi ... 

giin, daha öbür gün de, hulasa, ne
tice alınıncaya kadar, ya ıahsen 
yoklamalı, yahut telefoola malUmat 
almalı ... Şimdilik ıize bakın ne aöy
liyeceğim: Bu adamın iizerinde bir 
kuruı zuhur etmemesi dikkatinizi 
celbetmedi mi~ .••• Bu da dikkate 

ikinci küme terfi 
müsabakası 

İklncl küme k!üplerl arasında ya
pılmakta ola.n terfi mfisaba.kalanna 
dün Kadıköy stadında devam edil
miş ve Davudpaşa lle Şt,U ara&nd&
k:1 müsabaka ı-o DavudPafalıla.nn 
gallblyetlle netlcele~lr. 
.. 111•H•HlllHffl"lltllllll ..... IUlllQlltt ............. H•IUlffl 

2 - Haydarpaşa 
4 x 400 metre ( ı inci ka.tagorh 
1 - Fenerbahçe 4.2.3 

2 - Haydarpaşa 

4x200 metre (1 inci katagort) 
ı - Fenerbahçe 1.42.7 
2 - Okyıldız. 
2 - AtleUkyıldız. 

şayarı ... 
- Evet ... Evet .•• 
- Bundan maada, üzerinde, aa-

at, yüzük gibi kıymetli eıya da yok· 
tu ... 

- iyi farkettiniz, beyim ••• 
Üzerinde tren biletini aradılarsa 

da, nafile, bulamadılar. 
- Öyleyse cüzdanı da kendi fır

larken yere düımüıtür .•• 
KomieeT: 

- Böyle bir nokta.i nazan bbu1 
edemem ... - dedi. - .Belki clizdan 
biri tarafından bulumnut •• alın
mıtbr. lçind~ hüviyet Yarakua olan 
cüzdansa, diğer bir cepte olduiu 
için düımemiıtir diyelim. Fakat za
yıf bir ihtimal... 

- Ber.i en fazla hayrete Clütüren. 
bu Recebin lokomotiften bet alb 
metre ilerde bulunma11dır. Dn,ünil
lecek ıey ..• 

- Evet •• , 
- Diğe..: taraftan, vagon <lamla· 

rından hiçbiri delinmemif. Bu adam 
lokomotifin üzerinden uçarak Oerl 
gitmek için hangi yoldan ıeçti aca
ba) ••. 

- Bütün bu sualleri ben Cle lien
di kendime sordum. 

- Öyleyse ne düıÜl!_ib:orıUDllJ~ 

Tefrika No. 94 

Saide .rav9.4 yavaş konWJUYordu: 
- Meşum kuyu nerede? 
Yiğit ellle gösterdi: 
- Işte, şuracıkta .. 
- Kuyunun içinde su var nudır? 
- Vardı. Faka.t, babam o suyu tıl-

sınılıdır dlye içmezdi. 
- İçeni gördün mü? 

Yazan: İSKENDEC l". SERTELLİ 

yorum. Bir ~orsan yclkenllslnl k.ıstınp 
bastırmak suretile. ·" 

- Fena bir fikir cıer:-n. Fa.kat çok 
tehlikeli bir iş. İnsanın karşısına her 
zaman öyle bir korsan tekne61 çık
maz. Çıksa bUe gafil avlanmaz. 

- Evet. Yanında çalı.şan ameleler 

- Eğer Lnrn:ı.kada bir şey yapa
mazsak, oradan Mog:ı.saya gitmek ni
yetindeyim. Bc-lkl oroda işlm1ze ya
rar blr yelkenli bulablllriz. Çı.i.nkü 
orası kaçakçılar yatağıdır. Gemicile
rin hepsi sahile çıkıp gemlleri hafta
larea boş bırakırlar yahut içinde b!.r 
!kl bekçl bulunur. 

içerdi. 
- o halde tehlike yok demektir. 
- İçmemek daha hayırlıdır. Çün-

kü babam bir gün b:ına: cMe.şum ku
yudan su içenlerin hepsi sancılandı 
ve öldü!. demişti. 

Raide kuyunun b:ışına vardı. 
Karnylğlt: 
- Kuyunun ağzından içeriye sark

mayın! dedi Zira içeriye dıişen blr 
daha çıkmazmış .. 

Saide kuyunun etrafını gözden ge
çırdl. Fevkalade blr şey göremedi 
Her adada kazılan kuyulardan biri idi 
bu. 

Kuyunun ağzındn durdu. 
- Baban neresini knroırdı? 
- Işte, şu sahili! bakan cephestnt.. 

Gerçek kuyunun o cephoolnde 
bir kazıntı vardı. Hatttl. bir adam 
boyuna yakın toprak çıkanlıp yanı
b:ışına yığılmıştı. 

Saide bu kazılan yere baktı: 
- Firavunun hazinesi burada mı 

gömülü lmlş? 
- Babamın iddiasına göre bura· 

da .. 
Saide kuyunun içine başını sarkıttı" 
Iylce baktı. 
- Bu kuyuda su yok .• 
- Belki kurumuştur. 
- Çok eskl bir kuyuya benzlyot 

bu. Hatttı. dlyeblllrlm ki Mısırlılar· 
dnn kalma bir kuyu olsa gerek. 

- OlabU!r. Belkl burada susuz kal· 
mışlar ve bu kuyuyu kazmışlardır . 

Saide kuyudan b~ını çekUğl za
man benzi sapsnrıydı. Birdenbire 
hafif bir nefes dar!Jğı geçirerek sen· 
deiemeğe başladı.. yere oturdu. 

Karıı.ylğlt hayretini gizllyemedl: 
- Ne oluyorsun? 

benzin sapsarı. 
Rengin uçtu .. 

Saide göğsünü 
verdi: 

şişirerek Ce\'ap 

Blrdenb!re renala.ştun. Eğer 
biraz daha kuyunun içine baksaydım , 
muhakkak boğulup düşecektim. 

Saide bol hava ne clğerlerlnl ştşlr
dlkten sonra: 

- Bu kuyuda gerçekten blr sır var, 
dedi. Ben ömrümde bu kadar esrar
engiz blr yer görmedim. 

- Babamın, burada büyük bir de
tlne olduğuna inanışının b!r sebebi 
de budur işte. Çünkü, esk.1 Mısırlı
lar bir yere define gömdükleri za. 
man, o deflneden b::ı.şkalnn lstltade 
etmesin dlye, y:ı. etrafına ve ynhut o 
definenin olduğu yere, binlerce sene 
tesiri kaybolmıyac:ı.k zchlr koyarlar
mış. Bu kuyu da tıpkı böyle .. suyunu 
içen zehirleniyor.. içine bakanın oo
şı dönüyor .. _ :mgl birdenbire solu
yor. Aradan binlerce yıl geçtiği halde 
melü.n zehlr tesirini hala kaybetme
miş. 

Saide o kadar sersemlemlştl ki 
oturduğu yerden blr türlü kalkamı
yordu. 

Ne olurdu? Şuradaki defineyi bu
lup çıkarsaydı.. hem kendlsi zıen
gin olacak, hem de arkadaşlarının 
yüzü gülecekti. 
Karayiğlt de böyle düşünüyordu: 
- Detineyl bulursak, a.rkadaşlan

nız çok sevinecek. Fa.kat, senin ilk 
yapacağın lş - eğer mütemadJyen 
denizlerde dolaşm:ık istiyorsan - ıu 
gemiyi büyültmektır. 

- Ben de bu fiklrdeylm amma .. 
korkyyorum, Karaylğit! Geml büyür
se, derd de büyür . 

- Para olursa, her derdin de
vası bulunur. Bir gemide en a.şağı 
on ~. ylrml tayfa bulwımalı. Gemi 
de bunun hiç olmazsa üç misli bü
yük olmalı. 

- Nerede bulurum ben öyle tek
neyi? 

- Para olursa kolay bulunur. 
- Bu işi ben parasız ya.pm.a.k ıstl-

Müdür, dörde katlanmıı bir kağıt 
uzatarak: 

- İıte ..• - dedi. - Kaza mahal
linde yaptırdığım plan ... Buna dik
katle bakınız. 

Muavin gözlüğünü taktı. ihtimam
la muayeneye baıladı. 

- Recebin buluınduğu yer, bu
rada, bir zarp qaretile ııösteriliyor. 

- Görüyorum. 

- Şayet tuavvur ettiğimiz gibi 
tepeden ileri atılaaydı. yalnız bir tek 
yarua mı olurdu) 

- Pek az muhtemel 
- Diğer bir faraziye ... Diyelim 

ki, intihar makaadile oraya yatmıı 
bulwıaun... Kazan patlayınca da 
bir parça, yüzüne raalaDUf ol•un ... 

- Affedersiniz, ıef... Fakat fU 
teabit edildi ki, yaralı. yüzü koyun 
raylara ..vatınlmıı. O takdirde enıe 
tarafından yaralanmıt bulunması 
icap ederdi. Halbuki yara ön ta· 
rafta ... 

Müdür, maiyetindeki adama, 
memmıniyetle baktı: 

- Bravo ..• Siz de aynen benim 
gibi düıündünüz. 

- Demek ki. .. 
- Demek ki, Recep ıimendifer 

kazasına kurbaın ıitmemit. oraya, 

- En Iylsl budur, Snldel Ben de 
Magos:ı.ya gitmek fikrindeyim. Her 
halde ne yaplp yapmalı, bu tekne
den kurtulmnlı. Limon kabuğu gibi. 
dalgalann arasında insana nefes al
dırmadan bocalıyan böyle küçuk blr 
tekne içinde uzun müddet oturula-
ınaz. 

Saide ya\aş ya\•n.ş konuşarak ken
dine gelmişti. Başında htııa. bir csr
seml!k vardı. Fakat artık dizleri tu
tuyordu. Ayağa kalktı. 

- Bu kuyuda zehir var. Karaylğltl 
Bunu bilenler, kuyuya sokulup zer 
hlrlenmemck için, defineyi ynn ta-
rafından kazarak çıkarmağa çalış
mışlar. 

- Her halde yan taraftaki kazıla
rın yarım kaldığına bakılırsa, bura
dan da bir zehir intişar etmiş olsa 
gerek. 

- Garip şeyi Arnd:ı.n bunca asır 
geçtl~l halde neden bir akıllı adanı 
çıkıp da şu defineyi meydana çıkar
mağa mu\'affak olamamış? .. 

- Bu, akıl işi değil. Akıllı adam, 
bu tehllke karşısında kazmasını fır
la tıp kaçm:ı.ktan başka ne yap3-
blllr? 

- Doğru soylüyorsun 1 Fakat, gös 
göre göre de bu büyük hazine bura
da bırakılır mı ya? 

- Yapılar.ak blr şey yoktur. Eğer 
bu hazlneden istifade etmek kabil 
olsaydı, (Ak gözlü şövalye) onu çok
tan çıkarırdı. 

- O da blllyor mu bu deflneyl~ 
- Bilmez olur mu? Onu çıkarmalıc 

için burada yüzlerce adam telef et
miş .. gene muvaffak olamamış. 

Saide etrafa şöyle bir göz attı_ 
Yüksek kayaların üstünde büyük, 

kazılmış haç lşareUerl gördü. 
Acab:ı bu kuyu gerçekten Firavun 

<Tasis) zam:ınından mı kalma 1dı? 
Yoksa hırlst!ynnhğın zuhurundan 
sonra bu kuyuyu Andriy:ı 1sm1nde 
biri mi açmıştı? 

Saide şüphesini izale etmek lçln, 
adayı şöyle blr dolaşnak istedi. Eğer 
başka bir tarafta ayazmaya benzer 
bir su bulacak olursa, o zaman bu 
tmeşum kuyu> nun Firavun devrin
den kaldığına hfikmedecektl. 

KaraylğiUe beraber kayalan tır-
manmağa başladılar. 

Knrayiğ!t: 

- Dönsek fena olmaz, Saldel 
Diyordu. Saide yürüyordu: 
- Neden dönelim? Gelmişken, ~ 

muammayı çözıneğe muva!!ak olur
salt, daha iyi olmaz mı? 

- İyl n.mma, babam, buraya gel
dlğlmlz zaman sahilden uzaklaşmaz
dı. Ben kayalıklara açılırken ar
kamdan: «Yılanlar çıkar. Kork.ar
sın!• diye haykırırdı. Buranın yılnn
lan meşhurdur. Salde! Haydi, döne
lim.. gemiye gidelim. Yolcu yolunda 
gerektir.. lktndi vakti yolumuza de
vam ederiz. 

- Güneş battıktan sonra yola çık
sak olmaz mı? 

- Hayır. Güneş batar batmaz li
man ağzındaki anafor artar .. bir ka
zaya. uğrayrı.billriz. 

- Pck1'ı.11'ı.. Iklııdi vakti kalkarız. 
Hele biraz daha ~ıkalım şu kaynların 
tepesine. Bak şu sahlle .. bak su en
ginlere .. yüksekten ne güzel gÖr!inü
yor d!inya. 
Karaylğlt, yılau korkusiyle, tepele

re daha fazla çıkmamakta ve doıı
mekte ısrar ediyordu. 

Etrafta ayazmaya benzer hiç bir su 
göremed!ler. 

<Arkası var) 

bazı can:ler tarafından getirilmiı. 
İhtimal, bazı cürüm şerikleri 

tarafından ... Bir ıeyler çalmışlardır; 
taksimde uyuıamamışlardır... Bu 
caniler, arkadaşlannı vurduktan 
sonra, jzj kaybetmek üzere, onu 
ekspresin altına atmıılardır.... Mü.: 
kemmel bir faraziye .• , Onlarca po
lia: cYa intihar, yahut kaza!> der, 
çıkar... Bu Recebin bir intikama 
kurban gittiğini akla yakın boluyor
auiıuz. değil mi, beyefendi) 

- Kati bir ıey aöylemiyoraam da 
bu ihtimal mantıkt görünüyor. Bun• 
dan sonra artık rnutad zekanız ve 
mesainizle hakikati aydınlatmak aİ· 
ze düıer ... 
~ Çalı,acağımdan emin olıt.bilir

ainiz. 
- Şayet doktorlar Recebi kurta· 

rırlırrsa onu söyletmenin ve hakikati 
öğrenmenin çaresini buluruz. Ölürse 
de, bC§er cemiyetinin nasıl olup da 
böyle kıymettar bir uzvunu kaybet
tiğini tesbit etmeli ... 

Muavin, tedkikatını süratle yap· 
tı ..• Recep, namı diğer Can, namı 
diğer Çaçaron, pek zengin görün
müyordu. Zira, kendisine mobilyeli 
oda kiralayan adam, ondan bir bu
çuk aydır para alamıımış. 

(Arkası var) 



14 Nisan 1941 AKŞAM =-

lngiliz tayyarelerinin 
taarruzlan 

Alman askeri 
Belgrad'ı işgal etti 

(Bnştarah 1 inci sahifede) (&$tarafı 1 inci aahifecle) 
yapmış ve blr kaç metreden açılan Londr d I" t ı.: 
§lddetll ateş iblr çok teletntı muclp a a ma uma yo,11;; 

Sovyef - Japon 
bitaraf ilk muahedesi 

imza edildi 
olmuştur. Bunu mfiteaklp, aynı bom- Londra l3 <A.A.) - Berlin radyo-
bardıman tayynres1, rıhtun cıvarmda sunun öğleye doğru llll.n ettiğ't 1kl (B!l4tarah 1 iııc:i aahilede) 
demirli bir torpil hücum botuna hü- Alman muvaffakıyetı hakkında Lon- Moskova 13 (A.A.) - Sovyetler 
cwn etnıtş ve hllcum botunun müret- dranın selAhlyctll mahfillerinde hiç Birliği ile Japoınyıı arasında bir bi
tcbatı mltraly& ateş.ine tutulmuştur. bir ~ahlm.at Yoktur. Berlin radyosu- taraflık muahedesi nktedildiğine 

Llm::ı.na girmekte olan motörlü va- na gore Alman motörlü kolları bir dair bugün öğleden sonra reıımi bir 
Purl - ~ 1 ü to ın.nmız b taraftan Bclgradı işgal etmişler, dl- .... . • . T bli~d M · 

ar ı::oru m ş ve pçu un- 5er taraftan da İtniya.n - a•-ft~ tı- teblıg neşredılmıştir. ı e g e os-
Jar üzerine de ~ açmıştır. Müret- 6 .ruuuu• B M ı f ı B M k 
tebat hücumdan dönerken, Borku- talan Bardlyn"ya ctrmlşlerdir. Bu- kovadıı . o oto a • ..atauo a 
nıun bir kaç yüz metreye kadar yük- nunla beraber c~nıfi vaziyeti 1tlba- arasında cereyan eden rnuzakere
sclen bir duman bulutu ne kaplı ol- r:lle müdafnnsı güç blr yerdir. Açık Jerdcn sonra 1.3 nisanda Sovyetler 
d~unu görm~r. Adadaki havn. şehir IHin edilmi§ olan Belgr.ıdın su- Birliği ile Japonya arasında bir bita
daU b:ıtnryalan, ancak tahmin olun- kutu günlerdm bert beklenmekte ldl. raflık rnuhadcsei ile Mogolistan 
nııl•nn bu serl hücum bittikten ve ~~mafih Be1gradın dllşm.esi Ohrl cümhuriyctinin arazi bütünlüğüne 
blltün bomba'-- atıld .,.._ golu ile Olcmp dağları arasında ce- k 1 ki 1 k . d'J ..... b'I ı.cu- ı.o..wın sonra tm ,.._ 1 bhincl derecede arşı ı ı o ara nayet e ı ecegını ı -
faaliyete geçm'"lr. • reyan e e ... ..., o an d' b' b • d'ld•Y• 

~· ehemmiyet! haiz harekAt üzerinde :ren ır eyanname ımzn e ı ıgı 
Diğer bombardımanlar hiç bir dcğl§fklik yııpmıyacnlrtır. bildirilmektedir. 

Amerika hava 
kuvvetleri 

kumandanının 

beyanatı 

J"ayyare, top bomba 
saire imalatımız 

artmaktadır --
ve 

Kumandan, daha geni§ 
bir iş birliği temin etmek 

maksadile Londraya 
geldiğini söylüyor 

Londra 13 (A.A.) - Hava nezareti- Bardla'nın zaptı, eğer doğru Jse, B. Stalin ile Japonyrımn Moskova 
nln teblle,I: Dün İngiliz hava kuv- umumiyet. itibarile mütchass1Sların büyük elçisi B. Tntekava da bu hu- Londra 13 (A.A.) - Dün 
veUert dü.şmana karşı geniş mikyas- tahmininden daha çabuk vuku bul- sustaki müzakerelere iştirak etmi§· Londraya geleın Amer:ika hava kuv-
t:ı faaliyette bulunmuşlardır. Bu ha- muştur. Bardın, havadan, dben

1 
lzhd:n !erdir. vetleri kumandam general Arnold, 

rekAt §imal denizi ile düşman l.şgall ve karadan yapılnn şiddetli r u- gazetecilere ~u beyanatta bulunmuı-
altındakı arazı ve Almanya. üzerinde cumdan sonra 5 lklnclkAnunda gene- Bitaraflık muahedesinin birinci tur: 
7aPtlml§'tır. raı Wnvell kuvvetlerlnln eline düg- maddesir.de ~öyle.denilmektedir: cKiralama ve ödünç verme kanu· 
Bombn.roıman tayyareleri Hollan- müştü. Burası Mısır hudud mtntaka- Akid taraflar knrşılılc.lı aulh ve nunun aüratle tatbik mevkiine konul-

dada sınat hedefiere ve Hollanda. sında son ehemmlyetll noktadır. O d 1 k .. b 1 • . d 
açıklarında bazı vapurlara hücum et- zamnn İtaıynnlnnn uğradığı zayitı.t v~st u rnunnse et en 1 ame etme- masım isteyen B. Rooseveltin arzusu 
Dll;lerdlr. Leyden clvnnndn. blr elek- Olil, yaralı ve eslr olarak 45 bini bul- gı ve diğer tarahn arazı bütünlüğü- üzemie ve daha geniş mikyasta bir 
trtk fabrikası ile emtia deposu bom· m~tu. Elde edilen ganimetler de bü- nün masuniyetine riayet eylemeği işbirliği temin etmek mnksadile bu
balanmıştır. Flesslngedekl doklarla yük bir yekünn. baliğ oluyordu. Bu mütekabilen teahhüd ederler. raya geldim. Biz, muhtnı; olduğunuz 
ı>etrol depotanna da muvnffakıyetıe zayiatın ehemnılyctl, Bardln limanı- İkinci madde şu hükmü ihtiva et- bütün malzemeyi size azami süratJ.e 
hfıcum edilmiştir. nın alınmasından ziyade, Tr:ıblus'da- n·ektedir · göndermek :istiyoruz. Bu, büyük bir 

Tayyarelerimiz Almany:ıya giderek ki İtalyan kuvveUerinln inhldLUillllda · · 
Ruhr'un şlmallndeki hedefleri bom- nmll olmuştur. Akid taraflardan biri diğer bir koordinasyon işidir. 
balamı.şiardır. İngiliz genelkurmayının sahil bo- devletr.ı veya devletlerin harp hare· Amerilcada :istihsali attırmak için 

Walcheren adasındaki top mevzile- yunca İtlyan - Alman ve bllh~ Al- ketlerine maruz kalacak olurlarsıı., sarfetiğimiz gayretler maddi netice
rUe askerler üzerine mitralyöz ateşi man tazyiklnt durdurmak 1çhl ne gibi diğer taraf ihtilafın devamı müdde- ler v~rmekt~dir. Günler geçtikçe 
açılmıştır. Zou~land'da rıhtıma ya- tedbirler aldıitı meçhul bulunmakla tince bitaraflığı muhafaza edecektir. tDyyare ve tayyare motörü imalatı· 
naşmış bir Jn.şc s-emlsl bombalanmış- beraber bir mildafaa hattının Sldf Ü ·· ·· dd d d .. 1 d ·ı mız bir sel gibi labannaktadır. Bu 
tır. Bir bombardıman ta•"""-' bu Barranl oolerlnde Te belki de biraz çun.cu ma e e e §OY e enı -

JJ ... ...,• kt d artış tayyarelere müteallik top, bom-harekflttan dönmcm' ... lr daha garpte tesis edlleceğl muha.lı:- me e ır: 
S hl .,... · B k ba ve saire gibi teçhizat hususların-a l muhafa?.a servisine mensup kaktır. u pa t iki iıkid tarafın tasdikine 

tayyare! F k da dıı göriilmektedir.> 
er, ccnmp burnu yakınların- Lı·bya harbı· Mısır i tiran ettiği anda meriycte girecek H 

da iki düşman Jn.şc vapurunu bombar- ve beş sene muteber olacaktır. Eğer General Arnold ava marefali 
dıman etmişler ve Derck clvannda akid taraflardan biri bu müddetin Portal ve Vİ!mnrcşal Slessor ile gö-
blr düşman avcı tayy:ı.reslnl tahrip h d d d d rüştüğünü söyledikten sonra sözleri-
eylemlşlerdlr. Bir tayyare bir keşi! u u una ayan 1 inkızasından hır sene evvel muahe- ne şöyle devam etmiştir: 
uçuşundan donmem•~ur. deyi !eııhettiğini bildirmcz.ııe, pakt 

"l b b 1 cMüşahede ve şahsi temns yolu Muharebe tayynreleri de ..ı ... ali (D--tarafı ı incı" aahif-.ıe) yeni h eş sone ik devre için ken-
F ~· ~ ~ d'l Y• d ile ilk clden faydalı mnlumat alaca· ı-ansa \"e Hollanda snhUierı üzerin- Jotalan tahliye etmişlerdi. Muharebe- ı igın en uzatılmış olacaktır. 
de hl ğımı ümid ediyorum. lngiltereye r Çok taarruzi keşif uçu§lan yap- Jer Mısır hududunda kl\hl bir liman Dördüncü madde c:.udur: 
lllışlıırctır BI d ly fil T t l Soll ı Aft d "' daha önce gelmicı bulunan Amerik&ı • . r evr e osu ouque o :ın um c varın~ evam etmek- 1 b k .. k" ld w k d " 
h~va meydanına çok alçaktan bir t.cdlr. Sollum'dan 120 kllometro garp- ş u pı. 1 mum un o ugu ·a ar müşah:tlerile de görü§eceğim. Vak-
hucum yapmıştır. Hangarlar, top te bulunan Tobrukta da muharebeler çabuk tasdik edilecektir. Musaddak tim müsaid olursa lngiliz hnvn kuv
nırvz.ııerı ve yerde bulunan düşman olmaktadtr. nüshnlar, kezalik en yakın bir za- vetlerini i~ başında görmek üzere 
t..ı.yyarelcrı bomblanrnı.ş ve yangınlar Garp çölünde kulla.nilnıak üzere manda, Tokyoda teati dile-ektir. harekat dairesini ziyaret edeceğim. 
çıkarılmıştır. her gün daha ziyade İnglllz kıt.alan- Muahede B. Molotofla B Matauo- Ayni zamanda istihanl gayretleriniz 

Bcrek ch•nrında da t.op mevzilerine nın serbes kalmakta o. lduğu ve vw- ka "e Japonyanın Moako\·a bu"'yu"k h kk k b nıltralytt t ı • a ında bir fikir edinme için fa -oz a eş açılmıştır. Diğer bir yetin bu bakımdan bır hafta cvvell- elçisi B. Tetakava tarafından imza-
hava filomuz bu toplan susturmuştur ne nisbetle revkall\dc tyUeşm~ oldu- I· mı t rikalnr ı L.ı gezmek ve hava hücum-
Uazebrouck'da yiyecek depolarına hü~ ğu ~renllmiştir. "" ş ır. larına 1 arşı İngiliz müdafaa ve mas-
c:um edilmiştir. Diin de bildirildiği gl- Burada beyan olunduğ!Jna naza- Müşterek beyanname keleme usulleriııi tedkik etmek ar· 
bl bir duşman avcısı düşürülmüştür. ran, Tobruk civarındaki Inglll7. kuv- zusundayım. 

RADYO 
lBugünkü program J 

Öğle ve alqam 

12,30 Program 20,45 Piyano, solo. 
12,33 Şarkılar 21,05 İstekler 
12,50 Haberler 21,30 KonU§tna 
13i5 Şa.rkılAr 21,45 Radyo orltes. 
13,20 Program 22,30 Haberler 
18,03 Orkestra 22,50 Caz CPl.) 
18,40 Fasıl heyeU 15 Nisan 
19,15 Romansl&r sah sabahı 
19.30 Haberler. 8,00 Program 
19,45 Ziraat Tak. 8,03 Haberler 

19,50 incesaz 8,18 Hant par. 
20,15 Radyo cazct 8,45 Ev tadını 

Anasından uzak olan çocuk 
ölüm tehlikesine yaklaımıo de
mektir 1 

Çocuk Eairceme Kurumu 
Genel Matıai 

sabile '1 

Roman yada 
emlak ve menafii 

bulunanlara 
Hariciye Vekaletinin 

bir tebliği 

Earlcl7e Vekdletlnden tebli1" cdll· 
ınlştlr: "' 
Roınanyada ahiren n~rcdilen bl.r 

kararname mucibince, ecncbllerln 
mllll İktls&t Nezaretinden verilmiş bir 
müsaade olmadıkça Romanyadald 
em.IAk, hukuk ve mcnafllne alt ta
sarruf mu_!-lllelelerinde bulunamıya
caklan; boyle bir müsaade istihsal 
edllmekslzln yapılacak tasarrur mua
meleleri üe normal idare muameleleri 
ve bankalarda mevdu kıYillcUere mü
tealllk tasarruf :muamelelerinin huku
kan batıl addedileceği; Romnnyada: 
ikamet etmemekle beraber orada bu 
gibl em.ın, hukuk ve mcnafle malik 
bulunan eenebllerhı ise, Romanya 

Çuval içinde bulunan arlzislnde tedavüle çıkartılmış bulu. 

k •k k l b ki nan bllılmum tah"villerle nama. mu
eaı o ve aca ar harrer olmıyan kıymetli senetleri ıı&-

Bundan üç gün evveı ~ mil oldultlan takdirde bunlar ha..k-
Şenlikdede çayınnda. bir çuval içinde tında nisan 1941 nihayetine kadar 
bulunan ve blr erkek vücudüne a.1d Romanya sefareti lle konsoloslukla~ 
olan iki kol ve lk1 bacak ha.klanda nna blr beyanname vermekle mü
polle ve adilyece tahkikat devam et- keller olduk!~; aynı nıük~lleflyetın 
mektedir. bu gibi esiianl, tahvllü.t ve senetleri 

Bir taraftan müddelumuml mua.vı- mevduat ola~ 'kabul etmiş bulunan 
nl B. Tnh.sln, diğer taraftan emniyet bankalara da .§aIDII olduğu Ankara
lldncl tubesl clnayet t.ı.mu memurla- dakl Romanya sefareti tarafından bll
n hadisenin mahlyetlnl tmvlre ut- d1rllm1şUr. 
raşmakla beraber, morg da bu keellt Keyfiyet alA.kadar Tür'k vatandnş-
d?.a hakkındaki katı raporunu bugün :la=n=n=m=i=tt=lla=ın=a=v=azo=l~u~n=u=r·==== 
müddelumumlllğe verecektir. 

Zabıtanın alftkadar lasmuıda, galp 
eşhM listesi üzerinde bllhusa durul
makta ve bu gaip e~hasın alle ve aıc
rabalarlle temas ettikleri fQmiyetıcr 
gÖ'Lden gcçlrllmektedir. İle ~ olarak 
bu kesik azanın kime aid olduğu tes
blt edilince hadisenin müteakip a.t
samnn meydana çıkarmak nihayet 
ı.:ı:- gün meselesi olac:ıktlr. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
8 Ayııt 
3 Aylık 
ı Aybt 

Türkiye 

1400 tunıf 
'750 , 
400 • 
150 • 

2'100 turq 
14llO • 
IOO ı 

• 
Posta ittihaduıa dahil olmıyan 

ecnebt memleketler: Benellğt: 
3800 altı aybtı 1900, ti~ aylıtı 

1 
2 
3 

Soldan q.ta Te yukarıdan a~ağı: 
1 - Yunanlsta.ndıı bir şehir - Uznk 

nidası. 
2 - Hanesine azimet eder • 
3 - Dil - Bir tçkl. 
4 - Esk1 flde\ler. 
6 - Senk1 ne üzerine vnzlfe. 

Bir tayyarcınlı kayıptır vetıerl ne çevrlJmJriir ne de mu'nfe- Moskova 1 3 (AA.} - Sovyetler İ .
1 

.
1 

A 'k d 
Bu ge b b "~ B' ı·w• .1 J d _ ,_ 1 ngı tere ı e men a an.sın a ce om ardımaıı tayyar<'lerl r!d blr vnzlyctte knlmı.ştır Ve çöl l ır ıgı ı e ııponya nııı n a i\Ato u- d h "k J •• k 

1 fena havaya rağmen, Bn.~t. deniz. üs.: Ort.ruilnda bir :r.u'blı kolun temas tc- naa b.it.araflık mualıedcsinin metni " n mu emme rn\Ml.0 ~<:.vasıta- reıetonlanmız: B&Jmr.lııanlr: 
8ULo-nle hucumlarına devam etml• !erdir. sis etmcsıi lmlı:lınsızdır. İngilizlerin jile beraber ne§rcdilen rniişlcre-k li\~~~ huluhnmaııınıh.zarura lgokruyorud~· Yarı işleri: 20765 - fbre 11111 

1000 turustur. 8 - Dokuma tezgahı iğnesi - Ya
nar daldan 'fışkıran - Tersi deniz rne
afe ölçilsüdür. 

7 - Bfr 'meyva - Kalın halat. 
8-K~yor. r cnt'de blr denizaltı üssü llft Foc- Tobrukta talyanlnr tarafmd:ıu y /bir Sovyet J b • d J 'turette atımız ır meme etten ı· MÜdir: ZNl7 

lı::c - Wultf bombardıman tayyareleri- pılmış olan kuvvetJi kaleleri ve bu: Sovyetler B~ . 1 ~~o.n ,.e1yannkam~sın e ğer memlekete gitmek fçin bu kadar •------------
nln ba 1 ol M . ha h 'fte -d f .. ft ıı ıgıoın n ıınçu o ımpa· h 1 1 n-b·- ı l 17 v---- ... ,. ş ıca ussu an ngnac va assa çı mu a na uattını tutup ratorluğunun ıırozi bütünlügvünün de ~zun zamana ~'!' taç o mama arı ...., ıu ene - - ..._, 
mcydnm da bombardıman ed.UrnL~tlr. tutmadıkları ifşa edilmiyor. Fakat • . . J d 

1 
M lazımdır. Bunun ıçın de havn sefer- s. tm. Gll. öıt. İkl. Ak. Yat. 

9 - Çift değfl - Bir nevi çiçek. 
10 - Temlz - Hastalık. 

Lorient ve Merlgnac'd:ı buyuk yan- İn iliz! rtn t.ard tUği Alına taa nıasunıyetını. apoı:ıyanın n ogo- E. 8,49 10,36 5,28 9,11 12,00 l,37 
Cınlar çıktığı görülmüştür. Bir tay- zı!un ebu müda~ruı. hntıanı~a tev~ li!!tan . Ha.Ik. cümhuriye~inin mülki ~:i"!c~k~~:;ıltlnrını arttırmnk icnb va. S,36 8,23 13,14 16,58 1D,4D 21,23 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

Yllremb: bu ı:ece harekatından dön- edUdiğl tahmin olunmaktadır. Tob- tamamıyetının ma!'lunlu.:unu tanıya- .. . . .. . • . 
Dlemlşt.lr nıkt.a kmrvetIJ İngiliz k.ıtalannın bu- cakları tasrih edilmektedir. . General aozlerını ;oyle bıtirmış- İdarehane: Babılll el.an 

Acımusluk sokak No. 13 

ı - Maıkedonya, 2 - Açık. Daire, 
3 - Kızak, Sta(f, 4 - EkAbir, İle, 5 -
Kile, Reb, 5 - Od, Resimli, "I - Na,,, 
ise, 8 - Yftlrmemek, 9 - Aralcl, Eza, 
ıo - Edebi, Kaz. 

Brest ve Lorient'a lunuşu Alman münakalAtı için büyük Prens K tır: J •. 
blr tehlike teşkil edecek Ye Alman onoyenin c ngılız havn kuvvetlerinin Bü-

taarruz kuvvetlerinin bir kı.snllnı burada ha- beyannamesi yük Britanya adasını müdafaa huau-
f;(Jndrn l3 (A.A.) - SelAhiyetu 1 reıkeLslz bırakacaktır. ı sunda gösterdiği yüksek kabiliyeti 

mcnbal:ırdaıı Öğcenlldiğine göce İn- Zannedildiğlne göre Alınan zırhlı Tokyo l 3 (AA.) - Japon Baş- takdirle yad etmeği bir borç bilirim. 
g111z bombardıman tayyareleri fena cüzütamlan benzin lhLlyaçlannı nınh- vekili prens Konoye bir beyanname Bütün Amerika lngiltereyi Cin büyük 
havaya rann1eıı bu gece Brest ve dut mikdarda olmakla beraber hava neşretrr.işt.ir. Bu bcyann·amede deni· bir hürmet ve takdirle kar§ılıımakta-

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum müdürlüğünden: 

Lorfcnt deniz üslerini bonıh-.ıft~·~•ft-- yolile temin ediyorlar. liyor .lci: d f ·ı h ı d k' d 
dn. v-.u~ Alman ilerleyişinde sürnUn her J h"'-· . ır. ngı tere ava ar a ı ve eniz-
K • 1 ı· hald Al nrabalnnnı fevkalrtde ape>.n uıı;umetı, Almanya ve !erdeki lrndretini müdrilı: bulunmak-

ı. - Muhtelif cins ampul kapalı mektupla. teklif istemek suretll~ Siltm 
ahnacakttr. 

2. - Muvat;ka.t tcmlnat 1383 lkadır. 

ıe ımanındaki tahri- yıpr:tmışm~uğu .sanılıyor. Alınan ltalya ile üçlü paktı aktetmekle har- tadır.> 
batın çok büyük ld - bütün haberlere göre. çl51 harbinde bin bütün dünyaya sirnyet etmesine KÜ_Ç_Ü_K--HABERLER 

3. - Tekllnerln levaznndan paruız tedarik edilecek §artnamesindrltl 
tarlfa.ta uygun olarak 3015/Nl dnü aat 14 de .kadar .Metro hanının 4 üncü 
ka.tmd.ak.I levamn müdürlütüne imza mukabllinde verilml§ olma.sı Ummdır. 

b. . o ugu Almanlnrııı zayiatı oldukça ağırdır. lmani olmak ve bu pnkt Japonyanın 
tes ıt edıldi ........................................ harici siyasetine bir mihver te§kil 

Lontıra 13 CA.A > Ha. tı tamamen ynnmı.ştır. Knzruılann bu- k ·· b- "k ld Aş 1 nln lstıhbn.rnt dair;; bnrr1~n'!8°p~~ lunduğu büyük salını J'lkılmış, blt~ betrne • uz~re ulyu ,!8r h yadauL: 
ke§lf neU lnd -..-·· _,_ _ bulıııuuı büyllk havuz çok zarar gör- unu .cmın ey eme& usuaun aıu 
nü K!el ı~mesanı e staeçen hpazarıesı gu- mii• ve bu depoların içlerinde hasa- sarsılmaz azmini bundan bir müddet 
ı na rşı ava kuvvet- ..., -•··n-ı ... ı .. M rl 1 ·ı~ · · eri tarahndan yapılmış olan ta.ar- rat vukua "'"~ .. ....,,....... emu n dal- evev ı an etmı~tı. 
ruzun vilcucıe getirdif:t büyük hasar- releri, yalnız damı henüz yıkılıruı.nuş Şu cihet aşikardır ki, böyle bir he
!!"~ şfipheye mahal bırakmaz bir ~lan m~:ım ~~sn~i=· defe eri,mek için Japonya ve Sov
~!:ı ~bit edtlm~ old~ğanu bil- B~:1~ırat atölyesi kısmen köm~ yeıler Birliğinin, Uzak Şarkta kom
Yapılan eta~·rruBu dl eniz ilssune kaAlrşı lnkılAp etmiş, ıt.ı uzun levazım anb:ı.- şu olan bu iki memleketin araların-

z ş mdlye kadar - "" dak · Jh d ) k ·· b ı · · manya<fa bulunan hf! h 1 bl h _ rı tamamen yanmı,,..ır. ı su ve ost u munase et erını 
dere karşı yapılmış oran a~~!rru:ıa;n İç liman ve tnşa:ı.t hav~zu:1da tor- devam!~ temeller üzerinde takvjye 
hiç birinde kullanılmamış derecede pidolar deposun.un damı cıddı surette etrnelen ve bu auretle mezkur pak
mühlnı bir kuvvetle yapılarak da.ha hasara uğratılmış ve ağlcbl ihtimal tın mefhumunu tarsin eylemeleri 
evvelki hficumlann t.eslrlerl tcsbit yangınla iç t.ara!ta da has:ı.rlar hu- esastır. 
edllmif olduğ d 1 sule getJ.rllınlştlr. Mnklnc inşaat 
bfiYilk itına ::n an bu sefer ge en ve ıı.tölyesinln büyük bir kısmı :tahrip Beyannamede, Japonya ile Sov-
oan raporlar e ~ ve tahlll ~~- edilm!.f ve geri k.ıılan kısmının da yetler Birliği arasında bir bitaraflık 
tumun Cserlcı1 'ı; ~ran ;nkmeğ; damı yangınla ve gözle görilnür bir paktının aktedildiği bildirildikten 
h!7.ınet etnılşttr. n ° ya 

0 
surette hanıp olmuştur. . sOfllra §Öyle denilmektedir: 

T:ı.arnızdan en ÇOk zarar gören b~- Londra l J (AA) - 12 nısan Kanaatimiz fUdur ki bu pakt Ja-
lıca fiç nııntnknd.ır· sabahı şafakla biten hafta zarfındaJponya il So ti B' 'rv· d 
fi Dcutsche Wer1ı:~ tersanesi, deniz fngı1tereye yapılan hava hücumlan ki mün.:ebe~yed er ır ~gı ~raa:ın n

:C Zfitnriılannı UıUva eden tistii tapalı esnasında Almanlar 49 tayyare kay- açacaktı v :~ e yef~ ır k evrt 
ll8. rsahlllneye ch•ar bölge ve limanın garp betrnişlerdir. Bunların 46 ısı bom- m•··-- rta ~li unya,_ııu. undun urdu -

. bard .d. B 1 1 . ._.......... cı ne pe& zıya e Yar ım 
Bahri tersanede zuhura gelen yan-

8 
. unan_ 1~~arcsı8jr9 .un arın •1 ~decektir. Paktın iki memlelcet ara-

~ ~ büy\ik tahribat )'tlpmıştır. Sa- 3 ~n ~nu, - ~1• 12 .n;i~ oge~esı. sında muallakta bulunan muhtelif 
lann rıhtım tarnamUe yanmış, ka.blo- u . n2~ gunt Ou, . ııı .. .. nlısOao meselelerin müsbet ve seri bir tarz-

muayenesıne tahsis edllmJş olan gecem, e.ı nısan gunu, u da halline t k'I d ... d 
a&lonıar cldd! hasara uğramıf .,e 1O/1 1 nisan gecesi ve 4 ü 1 J / 12 hi bir - he~ ~ 1 e ecegın e 
hangarlarıa auıı ler h oımn..+ . . d" .. ··ı - t"' 7 • ç şup t:mız yoıı:tur. Dok ~ arap _.,ur. nısmı gecesı u~uru m~ ur. nısan-

du~ ~~~sl~ln ikamet etmekte ol- ela 1, 7 /8 nisan gecesi de 6 tayya
Ylkılarak ı?a.1 ar Dıahallezhlde evler re t&hrip edilmi~tir. Ayni devre ic;in
?eya Yanmış~~...-~,!> ... ,~ de bu mıntakada yalnız bir İngiliz 
hasara u"" ~ ~ar at>&& . k bol baların 6Tamlitır. Caddelerde bom- tayyarcsı ay mu~tur. 
~Inuş ;:-~~~dan bfiy{lk delikler İngiltereye yapılan hava 
evlerden lkı ta~1ll ÜUrlnde bulunan kını 
fizerc üst ta esı nıfistesruı. olmak a 
Dcnlzaltıl rarı tnınanıue Yllllm.LŞt.:ı.r. Londrn 13 <A.A.J - Hava v~ da-

duğu Den~~n inşa edilmekte ol- hIU emniyet nez:ıretlerfnin dun ak
len nıuaz::am ~ Werıte'de husule ge- şam neşredilen tebliği: Bugün gün
hls olunabll1r· asnrat ~u suretle tel- düz düşmnnın Büyük Brltanya üze-

İll§aat kızakl rinde faaliyeti knydcdllmemlşUr. Dün 
ıunan depo ha~nnın bir ucund:ı bu- gece üç diişnan tnyyarcslnln dnhıı 
fizerlnde in~ ~I~ u~r:unıştır. Kıznk <iüşiirüldü~ şhndl tesblt edllml§tlr. 
!ere don-ru • vuru 1mektc olan gemi- Bu suretle dün gece dfı.şen düşman 
Büyfik bir lcvnzı ~ ar elde e<illmi.şLir. tnyynrcıerlntn sayısı beşe ballğ ol
kısmcn hnrn '01 m deııosu Yangının maktadır. Bunlardan üçü nvcıl:ı.r ta
deni mrv~d·cl~ lh~~ş \'C muhtelif mu- mfındn.n, diğer ikisi de darı b:ı.tnrya-

~ cd n hangarlar lan tarafından duşurülmfiştür. 

Maraton hazırlık 

müsabakası 
Mayıs içinde Bursada ynpılacnk 

ol:ın TiirkJye marat.on blrinclllklcr:lne 
hazırlık olmak fizere dün Fencrbn.h
çe stadından Bostancıya kadar gidip 
gelme bir deneme ynpıl~ır. Alınnn 
neticeler ~lardır: 

l - Kostnnthı 46.38.1 
2 - All Kam.duman 46.38.2 (Ölçme 

nlo.yından er> 
3 - Hattı Erte 47.58.4 (Tayyare 

ta.burund:ın crl 
Umumi puan tasnifinde: 
ı - Haydarpaşa 66 sayı 
2 - Fcnerbahı;e 60 sayı 
S - Knlell 39 s:ıyı. 

•2895» 

* Hüseyin lsmlnde on dokuz ya.ş- ı f Devlet Demiryolları ve Limanları t .. letme lannda bir genç, yanında çalıştığı -s 
bakkal Abbasın dilkkfmından btr Umum idareıi ilanları 
mlkdar çay ve şeker ve boı, çuval ============-===-=--==---=m::1-===ı--===-==m:ıııa:1-==:Y 
aşırıp yolda ğlderken be'k~ler t.ara.-
fmdan ~phe üzerine çevri~ ve bu 
suretle yaptı~ hırsızlık meydana çık
mıştır. Hüseyin, dün polis tarafından 
adilyeye verilmiş, üçüncü ~h ceza 
mahkemesinde muhakeme edilerek 
bir ay Yirmi gün müddetle hapsine 
h ükmo!unm uştur. 
dün adliyeye verilmiştir. 

Muha.nımen bedel, muvaldcat temınat ve mlltdarlan aşağıda yazılı dört 
gurup çam, ve t.ökna.r kereeıte ayn ayn ihale edilmek üzere 18/4/941 cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf usullle Sirkecide g işletme blnasnda A. E. 
komisyonu tarafından satın aluıacaktır. 

İste1tlilerin aynı gün sat H e kadar her gurup için ayrı ayn olmak 
§artlle teminat ve kamını vellkalan iıhtlva edecek olan kapalı znrflanm ko
misyona vermeler! ldzımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan vertlmektedlr. Yalnır. 37281.40 
llra.Iıt miibayaaya. alt prtnameler 187 kuruş mukabilinde Slrkecı vezne-
sJnden tıemtn olunur. (2880) 

* Ga!atad:ı. bir ahçı dükkfmında 
çalışan Osman elini et makinesine 
k:ıptırarak yaralanm~. Beyoğlu has-
tnnesine kaldınlmıştır. Ml.lttar M3 Cinsi 

Muvakkat teminat 
Muhammen bedell Lira * Galatndn. demir eşya fabrikasın- 250.08 Çam JroJaa ve azman 

da. çalışan Muazzez isminde bir kız, 330.58 Çam tahta 
ellnı makl~ye kaptırarak Yaralan- '116.95 Köknar kalsa 
mış, Beyoğlu hastanesine yn.tınlmı.ş- 409.24 Köknar dilme ve tahta 
~ . 15223.83 1141.78 

19834.80 1487.81 
3728UO 27IHl.ll 
23331.28 1749.85 

* Fatihte bir kereste fabrlkasuıdo. İda.remlzln Haydal1)8.I& limanında bir .ene aarpqda 4lenJa vesaitinden 
hamallık eden İsmail blr nrn.badan suplan.a ve suplandan ~ 'ft1& ~ Jle ngonlara zerllmek su.~~e ~
odun indirirken üzerine devrllmlş Jecet olan t.ahmlnen 1327611 1mı maden kömürlle 568 t.on lrok kömurünun 
muhtelif yerlerinden t.ehlikell suret~ tahmil w ta.hll" )fi 215/Hl tarihin• mhadlf cuma t\lnü aaat 11 de Hay. 
te Yara.la.ndığındnn Cerrah h dal"J)a.§3. gar binası dahlllndt*t ı. tncı itletme lomlsyonu tarafından ta. 
tanesine. kaldırılm,..tı paşa as- palı zarf usullle miinabaJa konulacaktır. Bir aeneıa: maden ve kö1c kö-

___ ...,,_r._ mürü tahmil tahliyesi ~in 17234 Ura flS kuruş muhammen bedel tonuı-
Bisiklet müsabakası muştur. 1292 ııra. 58 kunı.t muvakkat tanlna&. ne bu 1f için lwıunetı ımuı 

lizınıgelen Tesallı: ve tekl.lflert aynı C ...ı 10 a tadar komıtlyon rets-
dt!r~~1:;:a.-ı ~:= ilz.ca;::c~ llltlne vermek lAzımdır. Şa.rbıameler 8. 1ncl l§letm& müdilrlüR'ünden 
kilometrelik moonfe üzerinde yapıl- Ankara 2· inci jşletıne müdftrliltilnden ft Baycta.rJ>ata Uman nhtmi -... 
mıştır. Blr:lndllf:t ik1 saat tırk bef rnülettl§llğinıden paras:ız olarak Terillr. •2768» 
dakikada Süleymanl_ye klilbünden * 
Umbo ve !klncl1lr:t altı dakika tarlc- Muhammen bedeli (3080) lira olan 500 kilo 1/2 ıve 900 tııo da 5/8• 
la Beyağlu Gençlik kliibfinden Yani, kutrundaki ceman 1400 t1lo ıaivenlze kablo (5/5/941} ı>azartecst 111nti IJaat 
üçühcülüğü de Feshııne fa.iırlkn.sı mfi- (11) on bir de Haydarpaf8.da Gar blnw dahllindekl ~om.isyan taraf da 
kelletıerlnden Mehmed Vurgun ta- açık eksiltme usullle satın aluıacaktır. m n 
znnmıştır. Bu işe girmek 1st.eyenJer1n (231) llralık muvakkat t.eın1na.t n kanunun 

Yarışı mfiteaklp koşucularn madal- tayin ettlğt vesalkle birlikte ekstltme rünü saatine kndar komisyona müra 
yalan t"evz1 edllmlşt1r. cnntıan IAzımdır. -

Trakyada veteriner B:ı ~e alı\ şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtıımnkt.:ı.dır. 
* 2816) 

teftişleri Muhammen bedel! 45,000 (Kırkbeş bin) lira olan muhtelit aıu ve ede• 
Edime (Akşam) - Trakyada vraadt 28

1
/dM nyıbs/ln94l ÇnI'§amba günü saat 15,30 da. knpnlı zarf usuııı ile Anka-

tefti§lerde bulunmak üzere Veteriner n are asında satın alınacaktır. 
baş .müfettişi Adil Can şehrimize Bu lıJ.e glnnek isteyenlerin 3375 (Üçbln üçyüz yetmlşbP.Ş) liralık muv:ı.k-
gelmiş ve ilgili makamlarla temasta kat tenıtnat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllflerlnf aym gfuı 
b J d k saat 14,30 a. k.adnr komisyon ret 1 .ne vernı,.lerı ı. "'·mdır 

u un u tan sonra teftişlerine ha~ Ş:ırtnnmeler 225 kurup AnJuıra ve IDıl daı p ş.ı vezneJerlılde atıl ı ak-
lnmıştır. tnd.ır. · (2871J 
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23 Nisanl 941 bayramına mah
sus fevkalade piyango planı 

İkramiye İkramiye İkramiye 
adedi miktarı Lira tutarı Lira 

1 
1 
2 
6 

30 
30 
60 

300 
3.000 

30.000 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.00() 

500 
100 

10 
2 

50.000 
20.000 
20.000 
30.000 
60.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
60.000 

33.430 +- Y ekôn -+ 360.000 
Tam bilet 2 lira, yarım bilet 1 lira 

-""'- L 

Harp Okuluna Havacı Subay yetiştirilmek 
üzere sivil liseden mezun olanların kayıt ve 

kabul şartları 

Kapalı zarf usuli ile eksiltme ilani 

Antalya Belediye Riyasetinden: 
ı - Lise olgunluk untıhanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıklnn mezuniyet dlplomalarındakl kannnt notu 1yt veya çok iyi 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet geçmemiş 

bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak. 
5 - Yn.şlan en yukarı 21 olmak. 
Not:. 
BllAhnre hava mu:ıycne heyeti tarafından yapılacak muayenede sa~lık 

durumları pllotluk s•nıfına müsaid görülmlyenler isterlerse harp okulunun 
dll!'er sınıflarına verllmek gibi hiç bir mecburiyete tAbi tutulmaTlar. Tam 
serbesttirler. Kendilerln 1 arzularına göre muameleye tabi tutulurlar. 

Okul toor'.sntı 15 Mayıs 941 d· başlıyacağından talip olnnlann, bulun
dukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik şubeleri, yaptı
racaklan sıhhi muayenede müs.oet. netice alanlar evraklarlle harp okuluna 
sevkedlleccklcrdlr. (2822) 

SATILIK ÇEL TİK FABRİKASI -• 
80 beygir lokomoblll ile müteherrlk komple ve kombine olarak ga

yetle az kullanılmış bir aded çeltik fabrikası makinaları satılıktır. Mü
racaat yeri : Ankara 451 oosfu kutusu. 

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

'~ 
rT. iŞ BANKASI 

1 - Eksııtmeyc konulan· !.§: Antalyada yapılacnk 40,830 Ur& keşif be
delli soğuk hava antreposu tesisatıdır. 

2 - Bu işe alt şnrtnnme ve evrak şunlardır: 
A - Ekslltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia IJ}leri genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri umumt fennt şartnam"!sl, 
E - Hususi fennı şartname, , 
F - Keşif cetvell ve proje. 
İstekliler Antalya Belediye rly:ısetinde bu evrakı görebilirler. 
3 - Eksiltme 25 Nisan Cuma günü saat 14 te aeledlye dairesinde top

lanacak Belediye encümenin de yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 3063 lira muvakkat teminat ya.tınnala.rı 

ve bundan başka aşa~ıdakl vesaiki haiz bulunmaları H\zımdır: 
A - En az bu işe benzer 30000 Uralık soğuk hava antreposu teeisatı 

yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri, 
B - ihale tarihinden 3 gün evvel müracaatla VllAyettcn bu 1§e glrot>Ue

ceklerine dair vesika nim.alan. 
5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar Belediye encümenine makbuz mukablllnde verllecektlr. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede )"8%Jlı sa

ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması şarttır. Postada ı>lan gecikmeler kabul edllmcz. 

6 - Tesisata alt keşU ve projeler ıstenlldiğl takdirde 1k1 Ura 4 kuruş 
bedel mukablllndc Antalya Belediyesinden alın:ıblllr. (2747) 

~~~!"'!"""'-~ ---· TOZLU 
HALILARINIZ 

[(üçüktasarruf hesapları•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Ev, Apartıman 
klralamak için 

1941 ikramiye plani Ticaret Şubesinden: 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs. 

1 Ağustos, 3 İkinciteşrin 
tari~lerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

l adet 20:>0 l.lrnlık 

100 M3 Çam veya köknar tahta 2.5-4x 0.25X0.1>25 metre 
40 > > > 2,5-4X 0,22 X0.025 > 
50 > a > 2,5-4X 0.18X0,025 ıı 
60 11 ıı .. 2,5-4 X0,12 X 0,025 ıı 

186.300 > Köknar tahta 20700 adet 4 x 0,15 x 0.015 • 
121 ,868 • Köknnr tahta 10890 adet 4 X0,14>:0.02 • 

3,375 • Çam veya köknar 225 adet 4X0,15 .ı< 0.015 • 
11 200 • • ıı 560 adet 4 X0.20 X0,025 > 3 1000 

z N 'J50 

= 2000.- Lira = 3000. " 19,530 • • • 1085 adet 4X0,18 ~ 0 .025 > = 1500.
4 .. 500 •• 
8 .. 250 " 

35 N 100 N 

110 .. 50 .. 
JOO 20 ,, 

= 2000.-
= 2000.-= 35110.- .. 
= 4000.- " = 6000.-

25, - > .. > 4 x 0.25 x 0.025 • 
11, - 11 • • 4 X 0,25 X0,015 > 

Yulcarıda miktar ve eb'adı yazılı kereste satın nlınaca~ıncıan tamamen 
vevn kıı.men vermeye istekli olanların teklif mektuplarını 24/41941 günü 
1kşamma kadnr göndermeleri. 

"j Bu keresteye alt sartname her gün Ticaret ve İstanbulda Fındıklıdaki 
~-------------. Askeri fabrikalar müdürlüğünden alınabilir. (1948 - 2742) 

«Akıamıt in Küçük 
118.nlari en aüratli ve 
en ucuz vasitadir. ' 

Prof. Dr. 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. Lamartın Cad. 5 

Taksim. Telefon: '3963 

14 Nisan 1941 

GENÇ KADINLARil\llZIN ve YETİŞKİN KIZLARDllZIN 

SABffiSIZLIKLA BEKIJIDİKLERİ 

-iŞ 194 YI 
özel sayısı bugün çıktı 

128 sayfa - 4 renkli bir kapak 
içinde - 500 den fazla faydah, 

cazip mevzu - 1 iş paftası 36 kuruş 
EV - tş in 1941 yıh sayısı, geçen yıl ilk sayıdan daha 

mütekAm.U ve daha çok çeşitli ve faydah yazılar ve ev kadınını 

çok içten alakadar eden yazılarla doludur. Bilhassa her ay 

için bir tane olmak üzere seçilmiş 12 en güzel örnek ve hun-

ların paftaları bu yıl eseri bir kat daha zenginleştirmiştir. 

Çıkaran: Türkiye Yayınevi 

Ergani Bakırı 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin hissedarlar Umumt Hey' eti 31 Mart 1941 tarihine 
müsadif Pazartesi günü eaat 15 de alelade içtimaa davet ecülmiı 
idi. Bu toplantıda ekseriyet hasıl omadığından hissedarlarımızı qağı· 
da yazılı hususah müzakere için 30 Nisan 1941 tarihine müaadif 
Çarşamba günü saat 15 de tekrar içtimaa davet ediyoruz. 

Şirket hissedarlarmın içtimada hazır bulunmak üzere o gün göete
rilen saatte Şirketin Ankarada Bankalar caddesinde Eti Bank bina· 
sında kain idarehanelerine gelmeleri ve hisse senetlerini içtima ali· 
nünden bir hafta evveline kadar Eti Baınk veya Türkiye fı Bankası 
yahut Şirketin veznesine tevdi etmeleri rica olunur. 

ılJdare Mecliıi 
MÜZAKERAT RUZNAMESi: 

1 - Şirketin 1940 senesine ait idare meclir. raporunun okunması 
2 - Murakipler tarafından verilen raporun okunması. 
3 - 1940 senesi bilanço ve ldlruzarar hesabının tasdiki ile idare 

mec1isinin ibrası. 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalarının yerine yenilerinin 

intihabı. 
5 - 1941 senesi için muraldpler tayini ile ücretlerinin teabiti. 

MEMUR ALINACAK 
lst. P. T.T . Müdürlüğünden: 

ı - İdaremlzde münhal m~lı ve ücretu memuriyetlere orta mektep 
nıezunlan müsabaka. Jle alınacaktır. : 

2 - Müsabaknd:ı muvaffak oianlann idarenin tekllf edece~ yerde me
muriyet kabul etmeleri şıu1.tır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne göre 
15 lira as.il maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - Isteklllerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü :nuı.ddes1ndeld 
şartlan haiz olmalan ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 Nmı 
geçmem~ alın.alan lfızımdır. 

5 - Müsabakaya girmek ıst.eyenlerin 21/41941 pazartest günü aqamına 
kadar dilekçe ve evrakı müsbltelerlle blrllkte müdürlük idari kalemine mll
racaatlan lcab eder. 

6 - Müsabaka 25/ 4/941 cuma günü saat ıo da yapılacaktır. (2802) 

Sıhhat ve ictimal muavenet Vekaletinden: 
• 

3958 sayılı gözlllkçülllk kanunu 4/4/941 tarlhlnde mcrlyete glrece~
den, bu tarihten itibaren üç ay sonra ruhsatnamesiz gözlükçülük yapmak 
yasaktır. Hillen ticaret yapan gözlükçülerin icab eden ruhsatnameleri al
mak üzere bu üç ay zarfında bulundukları mahal Sıhh&t mlldll.rlüt.lertne 
bir lstlda ile müracaatetmelert ve çalı.ştıklan dfikkAnın unvan ve sarih ad· 
resln1 bildirmek ıruretlle to.nzlın edecekleri bu ıstlclalanna: 

ı - Kaç sencdenberl sanatını icra etmekte olduğuna da1r bulunduk-
ları mahallin en büyük mülkJ.ye Amlrt tarafından verUml.f vesika. 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 
3 - Tnhsl.l derece&iıı.l gösterir vesika sureti, 
4 - •Gözlükçfilük yapmalta manı vücut ve akılda blr Anza.sı bulunma

dığına tasrih eden sıhhat raporu. 
~ - İki adet vesika fotoğrafı 

rabtetmelert lüzumu UA.n olunur. (1813 - 2552) 
• 

Türkiye Otlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Urası. Şube " 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari ber nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikram.iye veriyor.. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hes:ıplannda en 
az 50 llr-.ı~ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdaki plA.na 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene tçlnde 50 liradan aşaRJ 

dfüm!yer.lere ikramiye çıktığı takdirdi! % 20 fazlaslle verllecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyltll, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 


