
Yeni harpte Clüş
man, cepheden ön
ce cephe gerisini 
yikmaya uğraşir. 

cık kale kalbindir, sars"ılma! 
_J 
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Afrikada 

topraklarına 
intikal etti 

iki taraf arasında büyük 
muharebe nerede cereyan 

edecek? • 

'Müstakil Fransız ajanSr.: 1 le,;,.. ,/ı --'2~--!>o km 
«İskenderiye ve Süveyş L..~'-..:ı...--~--.._,_,.._. __ .._......; __ .....-iliiııMıl ..... -.--------------~-------------........ı 
her ne bahasına olursa Mısır • Libya hududunu ve Alman • İtalyan kuvvetleri tarafından işgal edildiği bildirilen 

Sollum'u gösterir harita 
olsun müdafaa 

edilecektir» diyor Yunan askeri Türkiyenin ve Tobruk'ta 
şiddetli 

muharebeler 

Berlin 15 (A.A.) - Alman teb
liği Sollumun işgal edildiğini bildiri
Yor. 

Göriceyi Sovyetler 
Londra 15 (AA.) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: Mısır mu
lıarebesinin esas hedefi, Afrikanın 
§imal sahilini değil, fakat İskenderi
ieyj ve Süveys kanalını müdafaadır. 

tahliye etti Birliğinin 

skenderiye ve Süveyş. general 
Rom mel' in mümkün olan bütün 
kuvvet ve süratle ileri süreceği zırh
lı cüzütamların hedeflerini teşkil et
mektedir. 

İskenderiye ve Süveyş'in İngiliz 
stratejisi için çok büyük ehemmiye
ti vardır ve genelkurmay bunları 
her ne bahasına olursa olsun kay
!:>edemez, İskenderiye deniz üssü, 
lngiliz bahriyesine şarki Akdenizde
hakimiyet temir.ini mümkün kılmış
tır ve ayni zama•nda Balkanlarda 
ınüttefikle kudretinin de kilid nok
tasını teskil evlemektedir. 

Bund~n doİayı Alman ve İtalyan
ların ileri hareketlerini Mısır hudu

( Devamı sahife 7 sütun l de) 

Almanların cenubi Yu
gosla vyada ileri hareketi 

buna sebep oldu 

Atina, Almanlarin henüz 
Yunan esas hatlarile 
temas etmediklerini 

bildiriyor 

Atina 15 (AA) - Yunanistan
daki Britanya kuvvetleri umumi ka
rargahından bugün tebliğ egilmiş
tir: 

Britanya imparatorluk kuvvetleri 
hattının sağ tarafında düşman maki
neli kıtaları tarafından yapılan hü
cumlar tardedilmi~tir. Başka yerler-

.. :i. .. _ .. _ - a. e ... de düşmanla temas vaki olmamıştır. 
.._ .._ Atina 15 (AA) - Yunan or-

"Eşraf,, ne 
kelimedir? .... 

duları başkumandanlığmın 172 nu
maralı ve 14 nisan tarihli theliği: 
Garbi Makedonyada Ptolemws mın
takasında zırhlı kıtaat arasında mü· 
sademeler olmu~tur. Alman kuv· 
vetleri Küsura Kozana ve Siatista• 

«Falanca 'e.hrin. «:'rafından bay ya doiru ilerle~işlerdir. 
falaıncanın kerunesı ile bay falanca· Cenubi Yugoslavyanın Alman 
nnt nişan merasimi yapılmı,tır.:ıt kuvvetleri tarafından işgali ve bin-

«qraf» sözü ne kelimedir? netice Yugoslav arazisinden şimal 
Bu zat dülc mü imiş? baron mu? cephesindeki ordumuzun cenahlan-

rnar~i '!" ?1... na ve gerisine giden güzergahlar~n 
• Turkıyede zümre farkı var Dll açılması üzerine harekata müteallık 

in?!... •w es baptan dolayı kuvvetlerimizin. gC: 
.~caba efraf olan asil de, dıg~ ri çekilmesi ve Göricenin tahlıyesı 

1:urk balkı bu derebeyi hazretlerı- emredilmiştir. Düşman, ricat hare
nın reayası mı?!... • • • keti başl~dıktan üç dört saat so~ra 
•• Hem unutmamalı: «Eşrafı. tabın, bunun farkına varmış ve motosık
~te~enheri «mütegallibe» manasmı letli müfrezeler sevki suretile bu ha
~a İfade eder. Öyleyse, onu azıcık reketi izaç etmek teşebbüsünde bu-

a ulanarak R'.izlemek, timdiki de- lunmuştur. Motosikletli efraddan b~ 
~~krat telakkilerimize daha uygun •ktan esir edilmiııtir. Arnavutluk 
duıımektedir. :~hesinin diğer aksamında düşm~n 
,..__ ..... ._ _______ _., muhtelif noktalarda taarruz hareke-

tine geçmiş ise de püskürtülmüştür. 
Yüze yakın esir aldık. Bugün 4 üncü sahifemizde: 

İsmail Müstak'ın 
Yıldız hatıralari 
Yazan: İZZET MELtB 

Alman tazyiki 

vaziyeti 
Bir Yunan gazetesi 

yazısında şöyle diyor: 

«Türkler ve Ruslar 
isteseler de, istemeseler 
de harbe gireceklerdir)) 

Şimdi girersek istediği
miz gibi, sonra girersek 
Almanyanın istediği gibi 

herbedecekmişiz 

Atina 15 (AA.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Bugünkü Yunan basınından bazı 
parçalar veriyonız. Ka.timerini gaze
tesi Türkiyenln ve Sovyetıer Birliği
nin vaziyetinden bahsederek ezcümle 
diyor ki: 

•Mesud bir sulh içinde bulunan 
milletlerin harp haline geçmeğe ka

Almanların 15 tanki 
tahrip edildi ve 12 
tayyaresi düşürüldü 

Sollum'un Almanlar 
taralından işgal edildiği 

hakkındaki haber 
teeyyüd etmedi 

Londra 15 (AA.) - Almanla
rın dün sabahki tebliğlerinde ilin 
ettikleri Sollum'un alınması henüz 
teyid olunmamıştır. Y al.nız bu mın
takada muharebeler cereyan ettiği 
teyid edilmektedir. Maamafih, Lon
draya gelen bütün haberler, dün de 
söylediğimiz gibi. muhtemel olarak 
İskenderiye Vt: Süveyşin akibetin.i 
tayin edecek muharebeyi vermeden 
evvel İngilizlerin daha arazi terke
deceklerini teyid eyler gibi gözük
mektedir. 

Alman zayiatı 
rar vermeleri güçtür. Fakat maalesef Kahire 15 (AA) - Kahirede
miletlerln harbe girip girmemeleri ki umumi karargah tarafından bu 
kendi ellerinde değlldir. Türkler, akşam neşredilen harp tebliği: 
Ruslar, İran, Afganistan ve Irak, dağ- Lib d o·· T b k 1 .. ya a: un o ru a yapı an 
lar ve çö!.ler her blr1 sırası gelince Al h'' .. k" .. 1 .. k 200 
harbe gıreceklerdlr. Çünkü Almanya maın ucumu ~us ~rt": ur e~ 
cebren dünyaya bir yeni nizam kabul kadar Alman esır edılmış, yuzden 
ettirmek istiyor. Bunun mAnası bü- fazla Alr..ıan ölüsü sayılmıştır. En az 
t,ün dünyanın Alman çizmesin! dllile 15 Alman tankı tahrip edilmiştir. 
parlatması demektir. Biz de 8 tank kaybettik. 

Binaenaleyh Türkler ve Ruslar is- Sollum bölgesinde devriye ve 
teseler de, istemeseler de harbe ~ire- topçu faaliyetlerimizle düşmana za-
ceklerdlr. Arada şu farkla ki şımdl yiat verdirdik. ~ 
girerlerse kendi istedikleri gibi har- H b · t d D · • d w a eşıs an a: esıue ye ogru bedecekler, sonra girerlerse Almanya- . . . . 
nm tsted!~l gibi harbedeceklerdir. Ni- ılerı hare~ctı~ıze tekr~r başlad.ı.k: 
çln daha birkaç saat, birkaç gün ve- Cenup bolgesınde de duşman muf
ya birkaç hafta beklemeli? Müşterek rezelerinin şiddetle takibi devam et
diişman evimize glrmlştir. Seferber- mektedir. 
l!ğln cihanşümul olduğunu anlıyanlar Londra 15 (A.A.) - T obruk 
düşmanın evlerine girmesını bekleme- üzerine yapılan hava akınında 12 
den harekete geçmelidirler. Biz onu d'' t • d'' ·· ··1 .. t'' 
bekliyoruz. Her ne olursa. olsun bilin- uşmaın ayyaresı uşuru muş ur. 
melidir kl biz 1y1 dayanıyoruz .• 

Messager d'Athenes gazetesi ıAl
manya hep o Alm.anya'dır» başlığı al
tında bir makale n~erek diyor ki : 

İngiliz tebliği 
Londra 15 ( A.A) - y ı.ma~i~

tandaki harekat: Yunanlılar, Gorı: 
cenin tahliyesinden başka, garbı 

(Devamı sahife '7 sütun 2 de) ..._ ,<Devamı sahife 'l sütun 3 de) 

Kahire 15 (AA) - İngiliz ha
va kuvvetleri umumi karargahının 
tebliği: 

(Devamı sahife 7 sütun 6 da) 

Sabahleyin: 

leri yeni mevzi
lere cekildi • 

Mahalli 1 tal yan 
taarruzlar:i püskürtüldü 

Yunanlılar, on dü§man 
tayyaresi düşürdüler 

Atina 16 (Radyo bu sabah saat 8 
de> - Resml Yunan tebliği: 

Arnavutlukta mahalli İtalyan taa.r
ruzlan düşmana ağır zayiat verd1rile
re'k püskürtülmüştür. 

Garbi Makedonya.da. Yunan kuvvet
lerinin plan mucibince yeni mevzilere 
çekilmesi ikmal ~tir. 10 düşman 
tayyaresi, tayyarelerlm1z ve hava. da.
fi bataryalarımız tarafından dU.
rülmfi9tür. 

Atina 16 (A.A.) - B.B.C. Radyo 
sözcüsü, Yunanistandakl İnglllz kuv
vetlerinin hergün 1nsanca. ve malze 
mece takviye edilmekte bulunduğunu 
söylemiştir. 

Yunan azmi 
Yunan İt Nazırının 

dünkü nutku 

Bulgar ... Yugoslav 
münasebatı 

kesildi 
-""'-- -

Solya 16 ( A.A.) 
Resmen tebliğ edildiği
ne göre Bulgar hüku
meti, Yugoslavya hü
kumetile siyasi müna
sebetlerini kesmiştir. 

L 

Amenkanın ayhk 
tayyare imalatı 
Mart ayında 1200 
tayyare imal edildi 

Vaşington 16 CA.A.) - Mart ayı zar. 
fında. Amerikada 1200 tayyare inşa 
edilmiştir. Önümüzdeki. aylar zarfın.
da aylık tayyare imalatı 1500 ü bula
caktır. 

Amerika hazır 
Harbiye Nazırı B. 
Stimsonun nutku 

Vqİngton 16 (AA) - Harbi
ye Nazırı B. Stimson demiştir lr.i: 

«Amerika bahriye ve ordusu. ne
rede tecavüze uğrarlarsa uğrasınlar. 

Atina 16 (A.A.> - CB.B.C.) İş nazın 
B. Dlmltratos dün söyledJti nutukta., 
müttefiklerin nl.hat zafere olan iman 
ve itimadını kaydettikten sonra de
nılşUr ki: 

- Yunanlılar, mllll lstiklallerln1 ve d.erhal mükabeleye hazır buluncak.· 
hürriyetlerini taarruza karşı müdafaa lardır. > 
ediyor, herkes bu harbe iştirak ed1yor. --------

Erkekler cephede çarpı.şırlarken, 1hU.- Sovyet - Japon 
yar kadınlar ve çocuklar da cephe ge-
risinde mukavemet edlyorlar. Zafer 

muhakkaktır. f icaref muahedesi 
Dessie 

edilmek 
işgal .. 
uz ere 

Kahire 16 (AA) - Habeşistan
da İngiliz kıtaah, Dessie üzerine 
yürümektedir. Şehrin işgali pek ya
kındır. 

Bir lngiliz 
kruvazörü battl 
Londra 16 (A.A.) - Bahriye Neza

retlnln resmi tebdlğlne göre blr vapur 
kafilesini himaye etmekte olan Bo
na venture kruvazörü torpillenerek ba... 
tmlmıştır . 
(Akşam: Bonnventure kruvazörü 

5450 ton hacmındadır, ik.l sene evvel 
denize lndirllmı.,tir.) 

Fransız - Japon 
ticaret muahedesi 

Vicby 1 6 ( A.A.) - Fransa ile 
Japonya arasında bir ticaret mua
hedesi aktedilmek üzeredir. Yeni 
muahede mucibince Fransa, Hindi
çini'nin esalı mahsullerinden bazı
larını bilhassa kauçuk ve zinc' i J a
ponyaya verecektir. 

Bir kaç güne kadar 
imza olunacak 

Tokyo 16 (A.A.) - Ofi: Japon s&&
cüsüne göre birkaç güne kadar Japon
ya ile Sovyet Rusya arasında bir tica
ret muahedool imzalanacaktır. SÖ'l.cil. 
Japon - Fransız ticaret müzakereleri
n.in yakında dostane bir surette netl
celeneeeğinl ll!ve etmiştir. Japonya
nın Siyam hükiımettle ticaret müza.
kerelerinde bulunduğunu. Batavya hl1 
kQmetUe !ktlsadl konuşmaların da 
memnımiyet verici bir şekilde cereyan 
eylemekte bulundu~.ınu kaydetmiş
tir. 

Groenland 
meselesi ve 
Danimarka 

Kopenhag 16 (A.A.) - D.N.B. 
tebllğ ediyor: F aederlandet gazetesi 
yazdığı bir makalede: <Stauning 
hükumeti, Groenland meselesinde 
milll şerefi korumalıdın dedikteın 
sonra Danimarka'nın Birleşik Ame
rika ile siyasi münasebetlerini kes
mesini talep ediyor. 

Sakallı - Hayırdır işallah, bu gece rüyamda 
Macar ordusu New York şehrine girmiş!... 

Akşamüstü: 
Gözlüklü - Haber in var mı. Yugoslavyayı ç!ğnc)1p 

geçen Macar ordusu Adriyatik yollyle Malta adasını.. 
oradan da Cebeli Tarık bo~azını lşg:ıl edip At!:rntik f ~o
sunu perL5an ettikten sonra New Yorka gmnls! .. ~ 
bin Ölü, yüz bin yaralı!.. Bir mılynr esir de c.ıb:ı '" genç doktorlar (ön sı~ada Örfi idare ve İstanbul komutanları ve . 

ttniversite rektörü görünüyor):. [Yazısı 3 üncü sahU~edirl. 

Gözlüklü - Yay canına! ••• 

Sakalh - Vay c:ınmaı •. 



Sahife 2 ~/AKŞAM 16 Nisan 1941 

f - Dü.n Geceki ve Da Sabahki Haberler I , ___________________________________________ , 
Harp tebliğleri 

lngiliz _t_e_bliği 

Sofyada emtia depola
rında yangınlar çıkarıldı 

lngilizlerin 
Habeşistana 
ileri hareketi 

Siyasi hadiselerin 
inkişaf safhaları 

Sovyet-Japon 
paktı ve 
Amerika 

--
Kahir~ 15 (A.A.) - İngiliz bava. 

kuvvetleri umumi knrarg· hının teb-

iki general, 3 albay, 20 
subay esir edildi 

liği: • 
13 14 nisan gecesi So!ya bombnrdı- Adıs Ababa 15 (A.A.) - Reu· 

Parti Meclis Grupu, 
Vekilimizin izahatını 

Hariciye Ameirka iki memlekete 
• • karıi ola nıiyasetini yeni-

f a SV ip etil den gözden geçirecek 
mım edilmlşıır. Başlıca emtia gan, terin hususi muhabiri bildiriyor: 
triyaj yollan. antrepolar başlıca he- Bir cenubi Afrika subayları grupu· 
defi teşkil etmışlerdlr. Emtia dcpo!a- na teslim olan en salahiyetli halyan 
nnda birçok yangınlar çıknnlmış, iki fırka kumandanlarından general 
vagon dizisine tam is3bctler kaydc- Gino Santini pazartesi günü Adis 
dilmiştir vukua gelen şiddetli infilak Ah b .. 1 • • G ı s 

"ı d ınt:llak maddeleri mev- a aya getirı mıştır. enera an-

Anadolu içlerine nakil yüzünden çikan kira ve 
konturaf meseleleri lier iki tarafin mağduriyetini 

mucib olmayacak bir ıekilde kanunlaıtirılacali 

Tokyo 15 (A.A.) - (D.N.B.): 
Bugün toplanan kabine Sovyetler 
Birliği ile akdolunan bitaraflık pak
tını tasdik etmşi ve devlet ıurası 
tarafındaın tasdiki layihasını da ha
zırlanuştır. Devlet ıurası bu hafta 
içinde toplanarak bu layihayı tasdik 
edecektir. 

bu vagon ar a · · ·1 b b ı· k d d olduğunu gostennektedlr Tay- tını ı e era er, ıva uman anı ge-
~~re!er hedeflerinden nynldıklan za- neral Sirigatti, üç. albay, 20 subay, 
man marşand z depolarının şimal ve 120 İtalyan ve 1 60 Eritreli asker 
cenup uçlarınCta yııngınlar bütün şld- de esir edilmiştir. Bunlar, yiyecek· 
de+ le devam etmekteydi. siz ve mühimmatsız olarak ümidsiz 

Yenice, Pt.olt:mals, Kozana ve Gor- bir vaziyette balunduklanndan tes
nn Cuma bölgesinde du man kafile- lim olmuşlardır. 
Jeri bombardıman tayyarelerimiz ta- G 1 5 . · k d 1 
rafından muvaffakıyetle bomb:ı.rdı- ~er~ anlını ,,ve ar a aş an, 
man rdilmlş ve birçok dü man tayya- Al'U§ı daglannda yagmurlardan çok 
re düşiirülmU., ve hasara uğrat.ıl- sıkıntı çeltmiıler ve kendilerini takib 
mıstır. eden münferit HabC§ silahendaz.la· 

Alman tebliği 

Yunanistanda iki yeri 
daha İşgal ettikleri 

bildiriliyor 

n tarafından mütemadi surette izaç 
edimişlerdir. 

Bir cenubi Afrika istihkam bölü
ğüne mensup bir ıubay, bu İtalyan· 
lann ne şeraitte teslim olduklarını 
bana anlath. Bu subay, cuma günü, 
askerleri ile Avaş nehri üzerindeki 
köprüleri tamir işile meşgul hulun-

Berlin 15 (A.A.) - Alman resmi makta iken, fundalıklardan bir yerli 
tebll~l · . çıkmış ve bazı halyan subaylarının 

..f.lman ve Italyan kıtaları. Mostar - nehre 20 kilometre mesafede Arba 
Saraybosna mıııtakasında toplanmış mevkiinde görülmüş olduğunu bil-
olan Sırp ordusunun bakıyclerini Iha- d" • . lk" b A b • • 
ta rtnıeğe devam ediyorlar. Mahalli ırmıştır. . ı su ay r aya gı~ıt 
mukavemet kırılm~ıır. Birçok eslr ve orada bır İtalyan albayını, dıger 
alınmıştır. Sırp cenup ordusunun ku- dört subnyı ve üç erbaşı bulmuştur. 
m .. ndanı esirler arasındadır. Bmılar general Santini'nin teslim 

Dravıı. - Tuna - Thelss müsellesinin olmak istediğini söylemişlerdir. 
işgal nl bitiren M:ı.cnr kıtaları cenu- Bir İtalyan subayı vasıtasile, ge· 
b:ı doğru ileri yerek Tunanın şarkına 1 S tı" •• t • ·• •aat ı O • , · 1 tını 1 nera an nı ye, er esı gun .. 
vruını,.lar ve Nı.<wsatı ı ışg:ı. e !i er- d A b d b 1 · ·• de d' a r a a u unması emrı gon -

Ankara 15 (A.A.) - C. H. 
Partisi Meclis grupu umumt heyeti 
bugün ( 1 5 / 4 /9 41 ) salı güııü ıaa t 
l 5 de reis vekili Seyhaaı mebusu 
Hilmi Uranın reisliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını müteakip 
kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoilu bizi uzaktan ~kından 
alakadar eden siyasi hadiselerin son 
inkişaf safhalarını izah etmiı ve bu 
meyanda bazı hatipler tarafından 
sorulan suallere de cevaplar ver
miştir. 

Grup umumi heyeti hükumetin 
beyaınat ve izahabnı tamamile tasvip 
etmiftir. 

Suriye ye 
Alman seyyah
ları geliyormuş 

Bunlarin lranin arka 
kapİsından geldikleri 

bildiriliyor 
••• 

1Ş!mall Yunanlstanda cenuba doğru rilmiştir. General Santini, bu emre 
Uerlrmekte olan ordunun sert kıtalan itaat etmiş ve 320 kişilik kuvveti ile 
ve S S kıtnlan IngUlz piyade ve zırhlı Arbaya gelmiştir. Santini. ünifor
kuvvetlerlne mensup bazı te§ekkilllc- maıını taşımamakta ve sivil bir ce- Londra 15 (A.A.) - Evening 
ri geriye stirerck Ptolemais ve KO'Ul.- ketin üzerine bir muşamba geyıniş Standard gazetesinin muhabiri bil· 
na'yı ı~gal etmişler ve Servlya'nın şi- bulunmakta idi. Maneviyatı çok bo· diriyor: 
m:ı. inde Allnkmon nehri geçidini taz- . . S · · İngiltere tarafmdan Suriye liman
y l: etmişlerdir. Ptolemals civarında. zuk b!r. vaz.ıyette •01.an antını, . as· larına karıı tatbik edilen ablokada 
30 lngillz tankı tahrlp edllmlştlr. kerlerının takatlerının ıon haddındc kü .. ük deiitiklikler •apılnken 'biı- ta-

&l nlkten hare-ket ed n dl~er te- bulunduğunu gizlcmemi~tir. Juba ,. , 
§CKkullerimlz Aş:ığı Allakmon'u geç- nehri muharebesindenberi bu kıta· raftan da İrf'nın arka kapısından 
mi erdir. Bu t.cşcltkuHerlm1z ce~?ba ]ar, Habeş vatanperverleri tarafın- Alman seyyahları Suriyeye girmek
do nı ılerlemcktedlr. Inglllzler dum- dan takib edilmiştir." Gece kampta tedir. 
dar mt~harebe!erlle ve grnlş mikyas- her ne zaman ışık gözükürse, hemen Birkaç hafta evveline kadar ab· 
tn t.chrıbat yaparak rlcatlannı hbnn- k l l loka sıkı bir surette tatbik edilir ve 
3 c etmeğe ve Alman t:ıklbini geciktir- derhal ~~ranlı~ta.. ur!un ar· vız a· ,Suriyede hububat vo şeker sıkıntısı 
meğe uğra.§ıyorlar. makta ıdı. Bır gun, gızlenmış bulu· 

Arnavutluk cephesinde Itnlynn hu- nan Habeş silahendazları 1 O subayı olduğu haber veriliyordu. Şimdi bir 
eumlnn karşısında Yunan· kıtal:ı.n ve dokuz askeri öldürmüşt;Jr. miktar hamulenin Suriye limanlarına 
Çckıılyorlar. Du"şmanı takip eden itnl- gitmesine İngiliz den;.z kuvvetleri 

······································~ yan ordusuna mensup tcşekk:.ıllcr ce- tarafından müsaade edilmi§tir. 
nup istikametinde Görlceyi geçmiş- bl İngııtercde ve Şarki Skoçyada muh- Suriye milliyetperverlerinin çıkar· 
lerdlr. telif ilm:ı.nlardıı liman tesisatı üzerine dıklan kargaşalıklar balen fevkala· 

i d b ağır bombalar atarak isabetler kay-
Hava kuvvetler Sırp or usunun a- de komiser general Dentz'in ellerini 

~ ı rı '-· ed k d detmlşlerdlr. 
ILJye e ne >•ucum ere uşınana Düşman ıa........,rclerl dün ne gün- tamamile bağlamı§tır. Baz:ılanna gö-
ağır zayiat verdlnneğe devam etm~- u-
lerdlr. Tahrip Stukaları , e avcı tay- düz, ne de gece Alman topraklan üze- re bu vaziyetin ıonu açık bir isyan 
yareler! Bosna vadisinin cenup kıs- rinde uçmamışlardı!". reklini alabilecektir. Binaenaleyh 
mında ve Sava lle Drina arasındaki J" / b/ •ğ • ngiliz noktai nazarına göre general 
mıntakada duşman yürüyüş koHannı ta yan fe l 1 Deıntz büyük müşkülat içinde bıra-
lr.ıhn etmlşlerdır. Muhareb:? tayyare- Roma 15 (A.A.) - İtalyan orduları kılmamalıdır. 
leri Sarnybosna etrafındaki asker! te- • umumi karargAhının 312 numaralı 

Bunu müteakip ruznameye geçile
rek Trakya ve İıtanbuldan Anado· 
lu içeri.sine geçmek istiyen ve bir ki· 
ra evinde oturan kimselerle ev ıa· 
hipleri arasında kira ve kontrat yü
zünden çıkan meselelerin gittikçe 
bUyümekte olduğuna hükUmetin 
dikkatini çeken takrir okunmuştur. 

Hükumet bu mesele etrafında tet· 
lcikat yapacağını ve kimsenin mağ
duriyetine meydan vermiyecek ka· 
nuni tedbirler ittihaz edeceğini grup 
umumt heyetine bildirmiıtir. 

Ruznamede baıka madde olma· 
dığından riyasetçe cclaeye nihayet 
verilmiıtir. 

Ilqvekil prens Konoye. kabine 
içtimaında paktın muhtelif noktalan 
hakkında izahat vermiş •e pakbn 
son dakikada imzasını mucip olan 
sebepleri anlatmı,1tır. 
Vqİngton 15 (A.A.) - Reuter: 

İyi haber alan mahfillerdeki kana
ate göre BirlC§ik Amerika devletleri 
Sovyet - Japon paktından sonra 
her iki memlekete karşı tatbik et
mekte olduğu liyaseti yeniden göz
den geçirecektir. Bu mahfiller B. 
Matsuoka' nın Moskovada bir tica
ret muahedesinden başka birıey ko
paramıyacağını zaaınediyorlardı. Son 
zamanlarda Amerika hük\imeti Sov-

M b 
yetlerle daha dostane münuebet· 

lSlr me USQn ler tesisi için c;ahııyordu. Hatta Yu
goslavya ile Sovyetler arasında ak
dolunan muahede vesilesile Macarmeclisinin 

kararı 

Bugünkü ıerait hiç bir 
endişeyi mucib değilmiş 

lann Yugoslavyayı istilüya kalkma-
lan üzerine Sovyetlerin Macaristanı 
takbih etmeleri dolayısile Amerika 
hükumeti memnuniyetini izhar et
mişti. Şimdi Hariciye Nezaretinin 
Sibiryaya gönderilmekte olan Ame
rikan emtiası meselesini yeniden tet
kik etmesi icap edecektir. 

Kezalik Japonyayı alakadar eden 
Kahire 15 CA.A.) - Öğrenildiğine yeni bir takım iktisadi tedbirler alın

gbre, Mısır Mebusan mecllsl, bit glzll ması da nıüstebad değildir. Bu ted
celse akdederek askert vazlyetl müta- birlerin Amerikanın Pasifikte tatbik 
lA.aMeylemlMeb§'tlr. ,.... lhdA'•l etmekte olduğu ıiyasette bir deği· 

ısır usan mec~, a.§8&• .u. 'klik 1 d .. J .. 
karar suretini kabul etmiştir: şı 0 ma ıgını aponyaya gos· 

Llbya'da ve garp çölUndeki ask.eri termek için ittihaz olunacağı zanne· 
yazlyet haklmlda busünkll YU17ete dUmektcclir. Bununla beraber Amc
b.l'§ı koymalı: ıçın alınacak tedbirler rika Hariciye Nezaretinin bu hususta 
bahsinde İngiliz makamları ile mutn- Beyaz saraydan verilecek direktif
balcat hakkında hükumetin beyanatı- lere intizar etmesi tabii görülmekte
nı dinledikten sonra, Mebusan Mec- dir 
llsl, bugünk.ü f(!raltin hiçbir endişeyi B. d J 
muclb ohnadı~ını hükümetten mem- u ara a Sovyet - apon ~~ktı· 
nuniyetle öğrenmlgtlr. Mebusan Mec- nın bazı donanma erkanının nufuz. 
tisi, hükUmet ile müttefikimiz ara- !arını arttıracağı ıüphesiz telakki 
sında tam bir anla§Dla mevcudiyetini edilmektedir. Bu zevat Pasifik Ok
kaydetmekle de mesuddur. yanusundaki vaziyetin kendilerini 
~ahire 15 (A.A.) - Mısır Başvekili diğer harp gemilerinin İngiltereye 

Huseyin Sım paşa Orta. Şarktaki İn- verilmesini tasvibten menetmekte 
gUlz kuvvetleri ba.şkumand8J1ı general olduğunu iddia et ktedir 
Wavell'le görüşmiiştür. S me • . 

ovyet - Japon paktı Va11ngton-
Hür Fransızlar Eritrede d~ muhtelif akisler yapmııbr. En 

4000 • ld 1 müfrit düşünenlere göre Sovyetler 
. eıır a 1 ar. . Japonları, bir Amerikan - Japon 

Kahire 15 (A.A.) - Kahire de harbinde rahat bırakmaia rıza 
bildirildiğine göre, Hür Fr~sız kuv- göstermişlerdir. Diğer bazı kimselere 
vetleri Eritrede dört bin esır almış- göre ise bu pakt zevahiri kürtarmak 
)ardır. için altdolunmuttur ve iki memleket 

sls:ı.tı bombardıman ve Mostar tayyn- tel>liğl: Yug06lavyada ikinci orduya 
re meydanında sıralanmış duran tay- mensup kıtaat Zaradan gelen lruv
yarelere isabetler kaydcylcm.lşlerdir. vetıerle te~ı temin etUltten sonr:ı. 
Diğer hava !ılolanmız da Destat el- gamlwnu t.allme icbar etmek su
varında \ecemmt\ eden kıtaatı dağıt- retile Knln mer4tezlnt Jşgal etmtşler
m~lardır. Avcı tayyarelertmls Prespa dir. Diğer bir maklııell kuvvet, Scbe
gölli mıntakasında Brlstol - Blenheim nlco'ya varml§tır. Donanmanın ihraç 
modelinde altı Inglllz muharebe tay- etmlf olduıtu .tuvvetlerle müaellAh 
yaresi duşürmU§lerdir. müfrezeler, zara civarındaki adalann 

Yugoslavyanın Berlinde ankaz 
biribirlerini Uzak Şarktaki müıterek 
hudutlan üzerinde dikltatli bir n~ 
zaret alhnda bulundurmağa devam 
edecelr.lerdir. 

ilşaatı temizleyiciler 
Macar tebliği 

Plrc llmanının bombardımanı esna- ifgalinl itmam etmlşlerdlr. 
mnda Alman hava kuvvetleri ceman Arnavutlukta İfkodranın §imalinde 
53 bin tonilatoluk ticaret vapuru ba- Yugslavların mevzii hareketleri aklın 
tırmt.şlar, sekiz büyük ticaret vapu- bırakılmış ve düşman ağır zayiata 
runu ha3ara uğ'ratmışlar ve liman te- uğramıştır. 

Üçlü pakta iltibaki için 
bütün Bulgaristan ve 

Selanik vadedilmiımit 

slsatını yakmtşlardır. Elösls ko- Yunan cephesinde kıtaatımız dilş-
~nda son iki gece içinde atılan bü- manm mukavemetini kırarak 'Göri- Saray~ı~a 1 ~ (A.A.) - ;Yu· 
yuk çapta bomb:ııar hedefierlne l.sa.- ceye glrmlşlerdlr. 9 uncu ve 11 inci goslav hukumetı, muvakkaten yer
bet etmişlerdir. Üç torpido muhribi lle ordulann bulunduklan cephede ileri )e§tiği Saraybosnadar. neşrettiği bir 
fiç buyük tlc:ı.r:t. vapuruna isabet vo.- harekAtımız devam etmektedir. Tay- beyannamede, Yugoslavyaya, Mih· 
ti olmuştur. Elosıs tnyyaı:_e meydanına. yarelerlmlz, düşmanın Yunan ve Yu- vere iltihak etmesi için, bütün Bul
da muvaffakıyetli bir hucum yapıl- gostav cephelerindeki iaşe merke'Llıı- garistanın ve Sel&ıik'in teklif edil-
mıştlr. rlnl, motörlll kıta.atını bombardıman · Jd " "f k di 

Malta adasında 1ld hava Umanın& etmlşlerd.lr. Pike bombardıman tay- mıı o ugunu ı ~a etme te r .. 
rece ve gündüz muvaffakıyetle hü- yareler!, birçok telaki noktalarına ve Beyanname foyle devam edıyor: 
eum edilmiştir. buralardaki m6esseeata isabetli en- Ecdadımızın ananelerine uygun 
Ş!mali Afrlkada. Alınan muharebe dahtlarda bulunmuşlardır. olarak Balkan iltiklalini mezara 

tayyareleri, Stukalar Te avcı tayyare- Kalibald'nin garblndÔ.kl Dogllna •• kt t .. magı" 
lerl Tobruk'a yapılan hücuma müza- kö rüsü işgal edilmiş ve dü.fman ta- ıomme ense aarruza ugra 
heret etmişlerdir. Bundan b~ka bü- rafından tamir kılınmış olan NoJutza tercih ettik. Harbi arzu etmiyorduk 
JÜk bir ticaret vapurunu hasara uğ- üzerindeki Perat köprüsüne Jenlden ve Yugoslavyada hiçbir kimse Al
r.ı.tmışiar ve cereyan eden bir hava laa.betll endaht.lar yapılmıştır. Hava manyaya karşı muhtemel bir harbin 
f ':harebeslnde Hurrtcan~ tipinde 1ki mubarebeleı1 esnasında üç. düşman neticai haltk d hayale kapılma-
~lllz tayayrest dil§ürmilflerdlr. Der~ tayyaresi diifüriiJmüştür Tayyareleri- k • . ın a L h 
ne clvnnnda Alınan tayyare dAfi ba- m!zden birisi tı.ssüne avdet ctmemj§- ma ~ ıdı. Mukaveme~ ~tme~te . e
t.aryaları Wel.lington tipinde 1ld mu- tır defiıniz Yunan ve İngılız muttefık-
ha.rebe ta71arest dtlşürmüşle.rdir. Bsede tayyarelerimiz müteaddid lerimiz üzerindeki Alman tazyikini 

Alman hava kuvvetleri İngiliz ada· defalar Pire limanını bombardıman azaltmaktır. 
Jarına civar sularda 1k1 düşman tlca.- etmişlerdir. Bir kaç vapur hasara üğ
ret vapurunu hasara uğratmışlardır. ramış, bir kaçı da batmıştır. Llman-

Mancheste"t'de bir tayyare fabrika- daıki tesisatta yangınlar çıkmıştır. SiyasT 
sözcLimüz yok 

• üzerine toprağa sllrterccsine alçak- 14 nisan gecesi İngiliz tayyareleri, 
tan yapılan cüret.U.nıne bir hficum Brendlzl ve Avlonya üzerinde akınlar 
esnasında büyük çapta bombalar atıl- yııparak Ikl vapuru hasara uğ'ratmış
Dllf ve atelyeler ciddi hasara uğrn.Ul- Iardır. Avlonynda bir düşman tayya- Ankara 15 (A.A.) -Türkiyenin 
~lai'dır. rest, tayyare defi t;oplan tarafından dahili ve harict siyaseti hakkında 

C 
vvbellkl g~ce muharebe tayyareleri düşürülmüştür. ecnebi matbuat mümessillerine söz 

enu Ingl.terede 1ki tayyare mey- Şimali Afrikada. Sollum işgal edil- ·· ı w h h • k"I 
danma hücum etmışlcr ve yerde bu- mı tir Dü 14 ,___ __, soy emege mezun er angı ıe ı ve 

f . şman, nuxuı gecı::»» f ·· ·· b ı d " b Junan 19 t:ı.yyareyt tahrip etmlflerdlr. Trablusgarbe yeni bir akın yapmıştır sı atta sozcu u unma ıgmı ve u 

Berlinliler, paakalya 
gününü bu iıçileri aey· 

retmekle geçirdiler 

Stokholm 15 (A.A.) - Dageb
ladet gazetc.ainin Berlindeki muha
biri bildiriyor: 

Berlinlilerin paskalyada danset
meleri veyahut herhangi bir surette 
eğlenmeleri yaaak edilmiftir. Berlin 
sakinleri paaltalya gününü bombar
dıman edilen binalaruı enkazını te
mizkmeltle meşgul itçileri ıepet
mekle geçirmiılerdir. 

Bir İngiliz denizaltüi bir 
petrol gemİlini babrclı 

Macariıtandan ayrıllD.lf 
arazinin iıgali bitmiı 

Baclapefle 1 S ( A.A.) - Macar 
Genelkurmay Baıkanlığuıın 14 ni
IAD aaat 12 de neşrettiği tebliğ: Kıt
alanmız her tarafta, Tuna ile Tııza 
ara11Ddaki araziyi ifgal ebniftir. Bu 
suretle Macariatandan aynlm11 olan 
Bacsa, arazisinin seri alınması bit
miftir, 

Sırp komiteci çeteleri. daha hllı. 
turada burada lutalanmıza ve Ma
car, Alınan ahaliye karp tehirlerde 
ve köylerde auiludlerde buhmmalt
tadır. Bunlann imhuı enerjik aurette 
dnam etmektedir. 

~~~~-> - Bam1Je Hea- Brest' e hacum 
cTlgrla. denlzaltmm, diltman it- Loadra 1 S (A.A.) - lnsiliz ha-

gaU altındK! Franaaya gttmste olan • 
10,000 tonluk atır Jiikltl Te ma.ıwı Ya lı:uvvetlerme memup hombardı-
bir petrol gem1sln1 bMlrdılmı bildir· man t&J7Ueleri. bu sece. yeniden 
mettedlr. Breat berine hUcumlar yaplDlflar-

dır. Dört aaat kadar aüren bu hG-
Türk • İtalyan ticaret ve camda birçok bomba atılmıı ve 

yangınlar çıkanlm11hr. 
aeyriıefain anlaımaai 

Ankara ıs (Telefonla> _ ttaıya ne Bir Alman ticaret heyeti 

1 
aramızda mevcud ~ mtlddetl ı kl- lzmirden palamut ve 
nunusanı IHl tarı.h1nde mtlnlcaz1 olan • ... • • 
ticaret ve ııeyrtsetain muahede.91nln pnna yagı almak ıatiyor 

.&Li ile VELi 

Kudüs'teki spiker 
türkçe birinciliğini 

kazandı 

Ali - Geçen akşam Mah· 
mud Yesari, Naci Sadullah ve 
diğer bazı muharrirler, bera

berdik. Bir sofra başında radyo 
dinledik, hasbınal ettik. Türk· 
çe konu§an bütün spikerler nra
sında, ittifakla kim birinciliği 
kazandı, biliyor musun? 

Veli - Kim?... Kuclüsteki· 
!erden biri mi? 

- Nereden bildin? 
- Niçin bilmiyecekmişim? .. . 

Benim de kulağım yok mu? .. . 
İşitiyorum: Dilimizi en iyi o arnp 
memleketinde konuşuyorlar . . . 
Ben de reyimi ona veriyorum. 

- Öyleyse, azizim, bizim spi· 
kerleri staj için Kudüse mi gön· 
derrneli dersin? 

- Tezguhtarları'l garip bir 
konuşuşu vardır: Mütemadiyen 
cEfemS> falan tarzında yarısı 
yutulmuş, yarısı lüzumsuz ilave
lerle uzatılmış kelimeler telaHuz 
ederler. Bizim spikerlerin türk· 
çeai de o suretle alelacaip istik
rar etti. Kudüse değil. Mekkcye 
göndersek nafile... Islahat tari
kile olamaz ... Dilimizde tüy bit· 
ti, kalemimiz aşındı: Yeni ve iyi 
spiker .••. Yeni ve iyi spikerler ..• 
Vedad Törün türkçeye bu iyili· 
ğini bekler:i:z. 
• Aliveli 

L J 

Papanın cihana 
hitabı 

Adilane bir sulh yapıl
masını temenni ediyor 

Vatikan 15 (A.A.) - cGecik
miştir> Papa paskalya münaıebetile 
radyo ile bütün cihana yaptığı bir 
hitapta ezcümle töyle dem.İ§tir: 
<Herkes gibi birer insan kalbi taşı
yan muhariplerin ıztırap çeken sivil 
halka, silahsız kadınlarla çocuklara 
ve bunlarla beraber ekseriya cephe· 
deki askerlerden ziyade harp tehli
kelerine maruz bulunaı:ı hastalara ve 
ihtiyarlara karşı bir merhamet hissi 
duymalarını temenni eyler ve bütün 
muharibleri gittikçe daha mütekamil 
ve daha öldürücü harp i.letleri lool· 
!anmaktan içtinaba dıı.vet ederim. 
Her yeni silah gayri kabili içtinab 
bir surette daima hasmın daha mü
essir diğer bir silahla mukabelesini 
İntaç etmektedir. Haklı bir harpte 
kabulü mümkün olabilecek mücade
le ıekilleri hududunun daha §İmdi
den aşılmış bulunduğunu görmekle 
müteessirim. Mütemadiyen arta.n ye
ni ve çok tahripkar hücum vaaıtalan 
kullanı1maaile harp, gıttikçc, havsa
lanın kabul edenüyect"ği bir vah~et 
haline sokulmakta değil midir? 

Ben şimdi sulh için dua ediyorum. 
Fakat istediğim ıulb milletleri mah• 
vedecek cebir ve zulüm mahsulü bir 
tulh değildir. Bütün milletlerin şe
refini, hayati ihtiyaçlaıını ve herke· 
sin meşru hakkını temin eden bir 
aulh istiyorum. Allaha yaptığım du
alara müvaıi olarak bu husus~ var 
kuvvetimle çalışıyorum.> 

Papa bundan sonra ecnebi mem· 
leketleri işgal eden devletlere hitab 
etmiı ve bunlann adilane hareket 
etmelerini temenni eylemiştir. 

Bir propaganda ıerviıi 
ihdas edileceği doğru 

değil 
A.abra 1S (A.A.) - Dahilye 

Velr.lletine baiL bir pıopaganda 
aervili ilıdaa ediLnek üzere bulı:n• 
daiuna dair latanbulda münte,ir 
Vatan, Yeni Sabah. Haber ve S.,a 
T elsraf pzetelerinde intipr eden 
haberin ..ı.z olduiu yapılan tah
ldkat neticesinde anlqılımftıL 

Re demeli? 
Lüzumlu lüzumsuz ci> harfini 

kullanmanın netice.;: Bir refiki
miz cmevaddı müıteğile> diye 
yazıyor. Elbette cmevaddı müş
teğilu 

dememeli; 
cMevaddı müşteile> hatta bir 

az daha himmet edip «parlayıcı 
maddeler> 

demeli! 
Hangarlara, ku;lal:ı.rn, ur.u1' pistlerine Bir miktar telefat ve hnsıırat var~ yolda ıöz söylemek hususunda me· 
bomb:ı.:lar fsnb t (!fmlş ı:e burnlannı dır. su) devlet adamlanndan hqka kim
tahrip ctm ,.tir. . J Şarki Afrikada lşnre de~er mühimjst-nin salahiyeti olmadığım beyana 

Muhar be ke lf t. narelerı Cenu- blr§ey yoktur. Anadolu ajansı memur edilmiştir. 

1 Hnunusanl 1941 tarihinden ltiba- İmılr 15 (Telefonla> - Bir Alman 
ren bir sene matılrnası hakkında bil- tte:ıret heyetı, İzmir İhracatçılar bir
yük elçlmlzle İtalya Hariciye Neza- ll~lnden bir miktar palamut, 350,000 
retı arasında teati edilen notaların liralık prina yağı satın almak 1stc-
merlyete konulması Vek1ller Heyetince mektedlr. Almnn tıcnret heyetinin bu L1111ııı-------------··' 
kabul edUmlştlr. muracnatı tedk.lk edilmektedir. ı 
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Mutaassıp olalım 

Çıktım efilke hlk berser 
İndim etJAk ne beraber 

Y"111e mahud ıekti melih meselesi: 
•ef• hecesi: o sayede ••fİ• haline 

~--• Şayet muhterem muarmm ha ve-
:aincle böyle bi( oyun oynanacaimı 
.ıcı.... aetiraeydi o makaJe,i ya• ........ 

- Abdiilhak H&mit ihti"fal· dedin ı Bu""yW: ölüleri anmanın öden· ı ... Fakat halkın bilıiaine bilgi\ •.• Maell bizim valde, her gün\ •. . Büyük birader Tevfik Fikretin l B A Ad ) k -ı·· d _u_ 1 ~ •• • b-1- d d d i ..ı_• .... d li .... sw· . • .. - 1 anıaca o ama. e a&11ma geldi ba• Amca D:l ... : -.rt bir borç olduğuna ıüphe katman ~amm an • e euuı onun en ıe P geçtiği eymamye nasıl bir tal! olduğunu Fikret ihti- 365 
1
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ALKAZAR Sinemasında -.r11·k· S , t 1 Milli piyango .... ı ır ve an a, 
23 niaan bayramı miipa- Bugün matinelerden · itibaren 

sebetile fevkalade bir Vuku bulan umum ,anu üzerine büyük fedaknrhklar progrnmı 

« Ylldızda neler gördüm » 
piyango tertib etti ÖRÜMCEK ADAM 

Milli Piyangonun 7 Nisan pazarte-

İsmail Müştak Mayakon'un kitabı(*)
Birkaç hatıra - Sultan Hamid'in 

hüviyeti - Otuz altı senelik 
istibdat, cehalet ve tereddi 

Yazan: iZZET MELiH 

si güntı Ankara.da yapılan çeklllşin- 2 IAFHA • 16 

:n~mı~l~l~ln ~~=~ ı:w~rİ Hepsi birden• DEVRE • 31 • Hepsi birden 
öğrenllmlştlr. KlSIM 

teh~a~~ı: ~~~t!ı Ehemmı·yetle nazar· ı dı'kkate Bl,.tk ~ b• ~k fllml •örmelerini temin 
Ç&Vllf Ue Mustafa kızı Şükran Yal- k Te lnsi~t• önlemek maksaaile 
çın. Karadeniz- Eretlisi Orhanlar ma- a,, 
halles1nde eskici Ahmed Ataman ve ,....,.•••••••••••• Seans saatlan: ı - 5 ve 1,30 dadu. 
39 arkadaş, İstanbulda Kuınkapı Mus-
llhettın mahallesinde Zeki Avar, 'tJs-

=:~~:,:ı:E mu~v:aı,fefüanyki~ı·yketi KIV. IR CIK p AŞA 1 zıtda bayan Bayzar. ve Veron, yine 
ElAzıRda kunduracı Zillfltar, 

1 istanbuıda ort.aköy Dereboyunda .... Yalnız TAKSIM Sinemasında göaterilmektedir. 
. 7 numarada seyyar satıcı Ali SelA.mlı, 

1 Çakmakçılar Sefa Çefmeııi aokatı 19 ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••-. 

Beş ay enel çıb.n Yıldıs'cla neler 
slrclam'un bir Jcmımı vKUle cTa
lllıı•de eörmliftllm. :raut llmail lılÜf
tak'm acıklı ölilmlle . bltlrllmemlo bir 
müsvedde halinde kalan fuıllan §im
di okudum ve elı:dt ka.11flll& esef et
tim: Bu aon yazılar o kadar canlı mü
l&hedeler ve eAllt bllgUerle dolu ki, 
aer t.unamııuwıaydı, Bultan HamJd 
devrine alt en Jaymetll veslta. olur-

numarada tem Klı1tor İradoryan. 
Beter bin lira kazananlar: BU AKAŞAM Fransızca ölü ve renkli 

Balıkeeirde Halle alneınuı maJd
nlBti Niyazi Çetin Yalçın ~ Masu
me, Bandırmada, Bandırma Palas 
altında Tan berberi Hayri, Satranbo
luda Bulat köyü öğretmeni Fatma 
Belt18, Jl'ethlyede bakkal Şükril De
mlrtq ve Yusuf Dönmez, Karaman 
piyade alayı bölük 11 de Etref Şah.ip 
ÇaVUf. 

MELEK Son 5 aenenin en muazzam Filmi 
Sinema tekniğinin en •on .özü Sinemaımda 

•u. 
Sözü ıeçen müsveddenin bazı par-

plannı muharrir, kendisi bana oku
muştu. Sıcak bir yaz gönü. Kızıltop
rak'takl bahçesinde, bayıltıcı kokular 
aaçan iri bir ıhlamur ata.cmm altın
da I.mıall Müşta.t'ı dinlerken, hayalim 
11Zak bir maziye dönmüt, kafamda 
muhtelif hitıralar tüllertnı lllkerek 

NAMUS BORCU 
Mllll Piyango idare81nln halkımız

dan gördüift büyük raıt>etten cesa
ret ala?at 23 Nisan Bayramı günü 
Ankarada çekilmek 1lzere çot ııeng1n 
plAnlı bir fevtallde plJaııgo tıerttp 
ettlli haber aımmı,ur. Bu piyango
nun btiyiik tkram1yee (50.000) llra
dır. Tam biletler iki, nnm bilet.ıer 
bir Ura olup Türtdyenln her tarafın
da atıoa çı1Qmlmıttır. 

(KAHRAMAN FEDAi) 
alevlenmi§tl. 

1905. Ben, d!ektebl Sultanlı deyim. 
En eski edebiyat arbda§ım Ahmed 
Haşlm'le beraber, kalem tecrübeleri
mizi cMecmual Edebiye.ye veriyoruz: 
11facıt, haftalık bir gazete: cServetl 
J'linun.un ~önıezl gibi blrşey ... zaten 
bir odadan ibaret olan tdarebaneai, 
Ahmed buıan mat.beır ~inde, cSer
fttl Flinun• tahrir heyeUııe çıkan 
merdlyenJn batında kil. B1s. hafta. 
baflan, mecmuaya J8.Zılarmuzı gö
tiirdüttlmilz zaman, o tahrir beyeti

On binlerce Figüran - Müthif ve heyecanlı 

Sahneler - Muhteşem bir qk ve vazife filmi. 

DİKKAT: Bu gece için Loca kalmamıştır. Numa
ralı koltuklar erkenden aldınlmalıdır. Te}eton: 

40868 

t.mau llBftak Mayakon 
(Mabeyn Ub"bi iken) 

Jlln kapısına merak ve heleeanJa ba- ıhı, ne prtp blıı mMelel Dilil
br, sevdJllmlz il8tadlardan birinin nünOz: AbcUllhamJıd, blnlerca Ttlft'tl 
ıörünmeslni dllerdit. Büttııı enıeUmlz caıusluk mltroblle ına161 etmekle lı:al
•Mecmual Edeblye,den cserveti Fü- mıyarat, içeride n dqarıda. ba.ttl 
nun.a atıamaktl. cTerfb heTe8bnlz o t.&anbul tefaretlerlnde birçok ecnebi 
derece tunetll idi t1 cServeU ~- cum tuUaıııyor, bu ahlAt d0fk1ln
nunıo da yeni bir imza görünce, o ki.· lerlnln topladılı veya. uydurduğu ha
pllı mabede girebilen bahtlyaıı gence berlerl mllleUn altınlarlle satm alı· 
111>ta ederdik. Bir gün, CelAl 9alılr'1n yontu. tptidalan .ııefaretler ve ecnebi 
cdecadenb ıflrlerlni ve uzun saçlı mahtlller hatkında Yıldız'a maldmat 
remılnt temaşa eWkl Dlter bir gün, venn*le miltellef bulunan ya.
cHalıkb 1m1.&lı mensureler okuduk. bancı casuslar, nüfuz knzandıt
fyı hatırlıyorum, bunlardan blrl zln- ça her Jf9 gtrmete bqlamışlar
elrle çevrllmlftJ.. Meratımız uyandı: dı: dlzcümle I>evleUn mübayaa.t ve 
Hakkı kimdi? Zincirin bir mAnuı var slparlfatı mtihlmmeslne dalma par
mıydı? Sorduk, eol'U§turduk: .serveti matıarını aotarlar, türlü türlü ta.9-
Fünwuun bu yeni müridi, :tsmaıı ntattan mürekkep jumallarlle her si
Hakttı ilminde bir genç hnlş; Millklye partşten kendilerine bir hisse çıkar
mektebinden blrtnel çıkarak, PadJp.- m.ıya muvaffak olurlardı ... Bir tı.smı 
hın ilk defa olarak o .ene nrdlll al- da. ~ zamanda ecnebl blr htudune
tın Maarif maıda17UU11 a.lmıl ft Ya- te llJUl euuluk ederterdl.• Mtıttak 
beyn kt\tlpllğine tayin olunmuş. Öyle bir gtın, titiz 1ffetile blllnen bir fren
taşkın bir zekA.aı Vannı§ kl, Tevfik ge, vatanda§lanndan blrlnln haf!yell
Fltret. onu teskin için yazılannı zin- tlnden bahsederek bu halin misaftr
elı'lcmet ıstemtşı cRilbabı Şikeste• şa- ute yakı§madılını söylemiş; o za.t•da: 
irinin bu gibi lAtlfelerlnl bot gfiren cAldanıyorsunuz: biz memleketin ml
cSenetl Filnun• mohttt ne derece saftı1yiz; o 1se Abdfilhamld'ln mlısaft-

Hukuk fakülteai eleme 
imtihanlan tarihleri 

NAMUS BORCU 
(KAHRAMAN FEDAİ) 

ll'llmJn memlekettmtzde Dk defa olarak Türkçe ve Renkli nüshası 

yarın Matinelerden itibaren İPEK Sinemasında ~Iayacaktır. 

miltesanJ.tmil... rtdlrb cevabını vermlf. 

teıbit edildi 
IJehrtmlz ünlveıatte hukuk fakilltesl 

eleme hntlhanlan günleri 'ttnivenıite 
heyetince qafldakl §ek.ilde tıefıbit 
edUmlff.lr: 

24 nisan perşembe günü: Birinci 
aınıt sut 13 te medenl hukuk, lltlncl 
.sınıf Atlzde medeni hukuk, Oc;üncil 
sınıf seltlzde medeni hukuk, dördün
cü sınıf sekizde ura ve deniz tlcaretl 
hukuku. 

28 nhsıuı~ cumart.esı: Btı1nc1 amır 
saat lelctzde Roma h1*uku, 28 nlnn 
pazartesi: İldncl mut idare hukuku, 
üçüncü aınıf cea. usulü muhakeme
leri, dördüncQ sınıf tera, iflAa. 

Dünkü ihracat yekUnu 
800 bin lira 

GöROLMEMIŞ FEDAKALIKLARLA 

1 AZAK ls:::::==tl ffi'RAN 1 
iki Sinemada birden: 

Bugün matlnelerden itibaren 
Mevaimin en büyük proaramı, 2 büyük ,.heaer birden: 

BAKiRADAM 
VATAN KURTARAN ASLAN • KEŞiF ALA Y1 ııibi em.at.iz e1er· 
lerin kahramanı aine ve söisil atılmaz bir kal.. bbıamanbia )lir 

d .. tan, .-caat ve ceaaretl tanlı 'bir ehuae olan 

EROL FLYN 
Sinemacıh~ ~lemin~ gözde Joan Blondel ile m~t~r-~n 
yıldızı Buyuk San atklr çevırdiklerı 

BAKIR ADAM 
Ihlamur &tacının gölgesinde Muş- 1mıan Mllltat.m yan kalan mtls-

tıak'm ahenkll, taıınca sealnl. tı;llme- veddesl sade ve ta.bil bir UıslQpladır. 
leri biraz acele telltfuz et.meslne rat- Bsasen Mi14tat. cırüzel yazhya pek 
men aell.s ve belli kalan ltıraatını din- müatalttl. Gazetelere verdlli fıkra.lan 
lerten zihnimde dlter bir hatıra can- ve slyaat mablelerl bile cevval, temiz. 
lanmıştı: edebi bir llanla kaleme alır-

Dlin muhtelf! memleketlere 800 bin 
liralık ihracat yapılm]ftır. İhracat 
emtiası arasında. İsvlçreye gimderllen 
.00 bln liralık tlittln, Macarbtana 
gönderllen 110 bin liralık pamuk Tar
dır. Almanyaya tum dan, kut Je'Dl1, 
deri; İaviçreye bal'Mok. tütün; Maca-
rıstana pamuk; Amerika.ya av derlsl Hayata atlm11 muum bir gencin hayat Romanı. 
gönderilml§tir. t LA VE O LA R AK 

İhracat tşlerlmlz Romanya yolu ile A z A K' d T U R A N' d 
normal şeklide devam etmektedir. a a 
Altıkadarlarına söylediklerine ve Ti- KABA "'AX'l' A. KA.XLI SIKJB 
caret VekAleUnden alınan llsıı.ns Y 

1908; MeşruUyeUn lllnı senesi. Ben, dı. O da. hepimiz gtbl, git-
lstadım Halid Ziya Ue aynl İdared'! ütçe tısıfıbunu detiftlrmlş ve 
plı§tyorum ve Hüıaeyln Cahld'ln dos- son zamanlarda mtitekA~II bir 
tane daveti üzerine arasın, cTa.nln•e ifadeye varınqtJ. 0 derece cüslÜPÇU• 
yazıyorum. Bir gün, bu gazetede yeni idi ki, ihtisası dışlında kalan diloloJIJt11 
bir imza gorundü: Müştak. Her öğle ve .ıengistlk11 ba.hlalerlne de ,cazip bir 

ınüsaadelerine göre, içinde bulundu- Ricbard Dix • Cheater Morria 
tunı uz hatta içindeki ihracat ye1dın u .. Büiil" iııiui· kiııiiheilliecaıniiiiiıııivlİİelİdiieiihiiiietmfilıniiii"•· •••iııııiliııiiıiiııııiiiilliiiliıiiİİİİI~ 
geçen hattaki kabarık yetftnu bula.- "' 
bilecektir. 

vakLl gordüğüm Halid Ziya'ya sordum. ~kil v~:ın:1ı_ Şhndl, Yılda da neler Acı bir ölüm 
cMuştak, İsmail Ha.kkı'dır, dedJ; sa- ıonliim un sarahatle meydana çıkar- Buraa Vil" . hh üd' ... 
rayda kltlp oldutu için lhtllfılcl bir dığı blrtnç noktayı kaydedelim: D . ayetJ sı at m uru 
pzeteye müstear bir n~ ile girmek Sultan Hamdi, dini ve halifeliği st- oktor Alı Kemal Sargutun Toru· 
llzummıu duymuştur. Ona bu ckaleın yasl Alet olarak kunanırdı; mUteas- nu, Bal.kesir Osmanlı Bankası mü
lanlnb Tevfik JPtkret verdi .•• Geçen- sıp bir dindar değlldi; Yıldız'da tını- dür\,; Osman Zühtü Bütevin oğlu 
lerde Müttak bana, Büyüıtadaya gel- senin namaz tılmamuına veya oruç ve Topçu Yarbayı Enver Bütevin 
mlştl. Mebmed Rauf, o ve ben araba tutmamasına tt.lraz etmezdi. yeğeni Küçük Altuğ Bütevin pençe
le geziyorduk. B1r aralık, bize bazı Sultan Hamid cahildi. Arim ve jur· sine düotüğü amansız hastalalttan 
ıüzel şeyler okuyacağını söyledi ve ez- nallardan baeta blrşey okudUğu gô- kurtulamıyarak 12 nisan cumarteai 
berden sahlfelen:e ne.slrler lnşad etti. rtllmemlıtlr. Za.taı tekmil devlet işle- .... B d f •W• .. 

Dl 1 ..... ld lk _.._, •--tı f... rint ve idare entrlkalarınt. nefsinde gunu ursa a ve at ettıgı teeuurle n e.~.en a ıı:.,m ;r;ıı::y.ı:ı..ı, u.aıı:: ne .. ,- .. h b 1 Ebev . 
mln okşanlfl arttırıyordu zira duy- toplamış olan btr hultthndarm taJısU a er a ınmııhr. eynıne ve ta-
duAum ahlfek!r btiye ;e roımnnla- ve irfana verecek vakti olamu.dı. alultahna beyanı taziyet eder ecir 
nmdan aeçıım'ft.i!," Milft&Jt'ın JlftAkC- Cinayet roma.nlal'ından zen aldığı ve sabır dileriz. 
ııne ınemnun ve bllhaaaa hafıza.sına söylenirdi. 1111111, •• 11111111111111111111111111111 

hayran oldum • cBlç bir tımae, hlç bir feyl ~uıtan 

ASiKAZAK 
Mevsimin en heyecanlı ve meraklı filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

19 Nisan Cumarteai günü aktaını F R A N S 1 Z Tiyatro.unda 

HALK San'ldkin NA Ş 1 T ve aılaıdlltlan 

YABAN GULLERi romedi3perde Hamld'ln haya.t.ı aevdlil tadar sev- sızlık ve sıeclyes1zllkle ın*u bir ha.-
sonraıaned~~mkl terefl· memJt hiç blr insan eli hiç blı: tanı va içinde muıetı.n ruhunu botmuttur. V e - Solo - Dletta • Caz 

ne tertlf? en m re ..,. lhtl- emele 'suıtan HamJd'ln hayata aanl· Feci talthslzıt~ de fU tı, Abdill- .. ••••••iiiliiilliııiiiiliıııiiiiiııilliİİİl•••••••I 
fallerde ımıau MQftak, cŞalrl Atazıı.ın dJlı tada hıra U aarı1mamıftlr Ha harnkl Salt&na.tı Aınerilca .,e Anııpa 
en uzun manzumelerini ezberden oacur J&t n s:.ıt.anata• dokunan me~İeıer: terakkisinin en parlak dttlrtertne te
ve alkışlanırdı. Onu, Ayan umumı ki· de, &ıı çocutuzımı bu düpanından .sadüf etml.ttlr. ~ bu ellm .,e ka.
tıplllfnde yakından tanıyarak takdir farkı J'Oktu". ~t17ft,tn 11lnın& na- ranlık hlklye mal6mdur ... 
eden cMatber• mübdlf, kendisine has, 111 hayat ve aaıtanaıa elden kaçırmak ••• 
dokunaklı f8,kacılığlle: cŞU ı.kAfln korkusu dJk ol4aı1a, 11 Mart iqa- MalQ d hm&ft M6'-
Milştak:, derdi; feyt&nlara kurnazlık nında da. hayat ·ve Saltan.at tehllkoo. tai~m ese~n~i:ı. olmul ıene 
dersi verebUJrl• dJr mUldha~ öylece lmU ohnuttur.11 ya.ııkbr: Henüz, •Kml suıta.n.ı derin 
Uzatılmıya pek müsald olan Mtı- Hal'edlldlğl gun, karan dinleyince ve libnum& bir tahlil ne tuvtr eden, 

ralar zeminini hıra.tarak asıl YıJdız'da sorduğu zem ve korkak waı tarihe tarUı fellefesine da7anai'ak hükilm 
neler rinlBm'e batalım: geçmJ§Ur: - Hayatımdan emJn ola· Temt bir tıtap gttımedlm. Evet, J'l.Zlk 

•u lftllr miylm? t1 YıldN'da neler prdlna m11barrlrl 
İsmail Müttak gibi iyi gören, çabuk Sultan Hamid ne remıt, ne de hu- bö:vle bir wr yanmadan ve umumı-

anlayan, munener bir geno, beş bu- susı icraatına tadın~rmamıttu'- Jetle llelıllmm ve san'at Wldechnın 
quk aeneden fazla Sultan Hamid a.- Onun nazarında kadlb, ;ge9icl bir otcun menatarını verem.eden öldO. 
rayında 1atarsa, muhallalı:, blrvok r.nk mevzumıdan bqta b!rşey delil- Bl111onml: MtıftM, Euctne Pferre'l.n 
bususlyetlere ve b~ haltlka.tlara dl-• Bir araht, Padı.taJım - vahim cHut'*1a .....,_ bn1111u11nu, J'tance, 
ft.kıf olur. Naaıl ki, Mliıftak bwıda blr aurette ha.sf:.!Janmamıa - ıevta· Zola ve P. ete OoDltvaııı•ın bası ro
nsur etmemlftlr. Kltabmm, 1911 de llde dilber ikl tızııı aebep oldulU ııwıiarmı Te VAmow V ... pl)ıtlhıl 
J&Zlll'Xlll fuıllan bile, biraz eaklmlf lfitllm!ttll tl11'tÇ9Jt ontrdl. "'*8.t mlellll o'l&-

Yalnız en büyük filmleri ıayın İıtanbul halkİna takdim eden 
IST ANBUL'1.111 eıı büyük ıineması 

ÇEMBERLiT AŞ • 
sın em ası Telefon: 

22510 
Yann matinelerden jtibaren senenin 2 büyük filmi birden 

1 - AÇILMAMIŞ KONCA 
latanbul halkının mahbubu... DEANNA DURBIWin amannz Takibi 
GLORIA JEAN'm aeyredenleri teshir edecek en büyüle pheaeri. 
Lütfen dikkat Bu fil~ hu ıene Beyoğlu~da en büyük mu: 

'\'affakiyet kazanan mevaimin en güzel filmı 
olduğunu bildirmeli bir borç telikki ederiz. 

2 KURDUN iZi 

MARMARA DA 
BUGÜN 

Bütün dünyaca mqhur milyon
larca inaanı teahir etmif qkın 

eiı ilahi destanını yaşatan 

MANON 
LESKO 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
AYRICA: 

Sinema dünyasının en şuh ve 
en aüzeli 

ALiCE FAY'ın 
iKi ATEŞ 
ARASINDA 

.._..._._ __ BASLADL 

~-· Dillerde clol .. an 
A.-aı nefis Hiribaı: 

BU KABIN 
BENiMDiR 

(Türkçe Sözlü) 

HEDY LAMAR 
m ppalı pheseri 

BUGON Matinelenlen ilil»m m 

MiLLl 
de 

BASLADL •• 
Prosrama ili ve olarak: 

Saltanat Kurbanlan 

&JUGÜN 
Matineladen itibaren: 

KADIKÖY 

OPERA 
Sinemaaında 

('11JRKÇE SÖZLO) 

BiR TÜRKE 
Gd•l Verdim 
Slmhıi takdim edecektir. 

olan üaJQba ratmen, zevkle okunuyor: Sultan Hamid Omrtln~ tım.yı rak, mesel& llU'l.Ja bbulüntı,. Yıl- Artiatleri: WARREN wlLl.EAM • IDA WPINA 
Yıldızdaki lylnler, muhafızlar. t.üfet- leVlllemiştlr, denebWr. ADlll efndm& dıZ'm 19 yilzQntı 1ıM1ı Te zartı uıl&tl- BOyük maceraperes, Balkanlı milyoner Spiro ve arkad .. lamıın Mevlldi nebeV'i 
eter, hafiyeler." <Tabll, Müştak ya- ya dtlfıman, ya 1lb;rıt;ta. Vabtdettln1 fiil& bl*JY<>rdWD da kendi .....,.: Arnerikadaki büyük tet'güzeıtleri. Baıtan bap heyecan ve dehfet. 
pyıp aerini tendial neşretse)'dl, bu 8lk stk huzuruna Jral>ul tdlrdl; çtınttl MGftd: ne 1y1 romancı olurda.- cuıo- ..... 3 _ HalihUB' L-- bavadlaleri PARAMUNT ('l'n..L-)••" Jlarepl l'tnl Çabnak'm km ve 
ahifelerhı UAnını dOzeltlrdl. LA.1dn bu adam cbanecfan Jmmlcısı• idi." rum ve edebfyatmuan bu bıJbma ... wp • ~ Glael laa'•tlar Akaclemill ..Uiril 
haranı, ellndetı vediaya dotunmak Şehzade Birhaneddbı efendiye eWl1 GzWCJorwn... Vefa ft nualıalıbetsn -------------------------- Bmtaaa Toprak'm iti merhum •1an 
lltememJt'lr.> Heıtıalde Y.aldm hitı- muamelede nlıı!ıbeten mllbabbetll 16- mtibtnfo thn.lall olan muhterem re- * Topkapı Gençlik klilbü baştan- * Kadıköy HaJtevlnden: 11/4./Ml .&ne lla&nellıı ölibnlnün ikinci 1t1-
..ıan 1:ıathtlı bu kı.mun bir Jerinde rüntınıü. tıbm, -ftmlzl bir dereceye tadar blmdan: KlDbQmazıtn aenellk Ad1 Ç&rtamba aaat ~.46 de Evimiz al&- dinimi olan 18 n ... n lMl euma l'Ü
~UA~: l'.enebilerfn Jarna:t- İtte böyle C&hll, hodl>Jn ve mnate- ıtdePecekttr, madem t1 Miıftak'ın ga- Jmnaresı 17/4/Ml pertembe güni>. sa.at nunda Prof Dr Necmettin Rlfa.t ta- ni Beyazıt eamlinde itle namazını 

ı... - .... - ... ~ eneJ. mesele tefrlh bld bir Padltlb oıta ana 1me 'ftbt:t- sete ve mecmua aa.hUlerlnıde talmıt · · 
edllmemlftl, sanmm. Bem ııe ha- 1,,.,_ tablttftm etmJt, m~ J'Ullarmı tıoplaJJp blstınna« azmtn- 20 de lıtdl -.rııı:etl huıl oldutulı- rafmdan (Denl?.e timler llret>Wr> aıütealap mevlidi nebeTi okunacatm-
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(•) Semih Lütfi KUabevl - lMI. vattat!a memlebU ~Jf. ablllı:- t.et Mellb teşrifleri rica olunur. Herkes gelebllil'. au. 



Fransız falcıları telaşta 

Söylediklerinin hepsinin alrsi çıkmış 1 
Fransnda f c ık e yorla.r: 

g rinde k 1941 senesi fena ibaşlıyacak, !ak t 
.n1 r n hiç nılnuJ 11 ! - iyi b ec ktlr. Sen in iptıdalannda 

Yugoslavya 
ve Yunanis

tanda vaziyet 
Atina radyosu bunun 

memnuniyet verici 
olduğunu söylüyor 

cıların, fakirlerin ilanlarına tesaduf yiyecek maddelerinde yent bazı takyl
edlJlr. Bun nn a d pek meşhur d:ıt kon ca.k, küçük mikyasta bir sari 
olan n her e. o yıl zarfında ne- hastalık götiileccktir. Kadml:ır tuva.- Atina ı 5 (A.A.) - Atina rad
ler o ac:ı~a dair. b r r Jdt.a.p çıkarır- lete dfişkınılüklerinl bırakacaklardır. yosu, Pazartesi akıamı. Yunan Har-
lar Falcılann bir de dikalan vnr- Mahsul bol olacaktır Gökte yeni bir b" N tin' t hrw· · bildirdik 
dır ve arıılannda sıla bir tes:uıüd yıldız keştedllecek, bir sinema. yıldızı t ıye ezar~ 1? . e ki ıgını p t : 
me..-cuttur. · olecck, çok mühim blr edebi eser in- en aonra w em~ıt~~ : c ~r csı 
:F'nınsada falcılann mlktan büyuk t.işnr edecek nknd mı :azasından bir- kayde degcr buyuk hır faaliyet ol

blr yek ın tutar, Şehir erden başka kaçı 0 cek,' bazı §lmendlf~ ve tay- mamı.şbr. Almanlann .ilk günlerde 
kö rde, ha panayırlarda bile W- yn.re kazaları, zelzele ve su baskını müttefiklerin batlannı kırmak huau· 
cılara tesaduf edilir. Ç~ ka.dın olan olacaktır. sundaki gayretleri neticesiz kalmıı· 
taıcılar ekseriyetle murncnat edenin Uallc ~dl bu tahminlerle alay et- tır. Bu ve müttefiklerin mukavemet 
eline bakarak talihini soylerler. mektedlr. Bir sene zarfında mühim hatlannı bulmadan kuvvetleındirme· 

Ikl ened bert Fransa.da. falcılara btr edebi eser neşredilmesi, ban kbJı- leri, Adriyatikten Ege denizine ka
ra~bet cdilmemeğe ~r. Bu- aelerln ölmeal, Rlrele, au baskım, şl- dar çok kuvvetli bir cephenin teüa 
nun sebebi ne sôytemlşlerse ihepshıin mendifer, tanare tazaıan olması pek d"ld·v· · ı k d M.. fik. 
aksinin çıkmış olmasıdır. Bu hal fal- tabiidir. Bunun için falcılann hiç bir- e ~ ~nı .an a~a ta 1~· utte_ .: 
cılara karşı hiç ıctmsede !tımad bırak- feT söylemediklerinden bahsedilmek- lerm ııg9:l ettıgı mevzıle~, mo!~rl~ 
manuş ve kendllerine müracaat eden te, hatta falcılar sendika.sının dağıtıl- kuvvetlenn yıldırım harbıne muaaıt 
b.lınanuştır. 939, 940 senelerinde fal- ma.sı istenmektedir. olmıyan tabii kalelerden mürek.- • 
cıI:ınn bütıin tahminlerinin :tamamen işte bu vaziyet üzerine sendika, !al- keptir.> 
aksı tahakkuk etmlşUr. Bunun için cılan Parlste bir toplantıya ç:ığırnıış- Bütün haberler, vaziyetin mem
falcılar 941 senesf:ne alt tahmtnlerlnde tır. Falcılar bu toplantıda vaziyeti ve nuniyet verıcı telakki edilebile
Çok ihtiyatlı hareket et.mele "t>aşıa- cmesleblertnın haySlyetlni y{ikselt;.. ceğini göstermektedir. Yunan ordu
~lardır. Buyük :falcılar çıkardıkları mck 1çln ne glbl tedbirler !almak la- sunun maneviyatı hatta İtalyan te
tltaplarda bu Sf!ne için şunlan yazı- zım geldiğini göıiifeceklerd r. cavüzü esnaınnd~kinden de claha 

mükemmeldir. 

Maginot istihkam arının 
yerinde yeller esiyor 

istihkamlar tamamen yıktırıldı erazi 
. ' 

tesviye edilerek ekilmeğe başlandı 

400 balina ballğının akıbeti Cenubi Yugoalavyadaki vaziyet, 
son 48 uat zarfında hissedilir de- Maginot tsWıkim1annm uzaktan (ÖribıÜfÜ 

Avrupa ha.rbl başlamazdan evvel 
balina balığı n:vı çok genl,şlem]ftl. Hat
tA bu yüzden tıallna neslinin tüten -
lneslnden endişe edllm~ başlanmış
tı. Harp ~adıttan sonra H durdu
hndan balinala.nn çoğalmağa }mkan 
bulacakıan fimld ediliyordu. Halbuki 
alınan haberler harbin balina balıkla
nnn. da büyük zarar verdlğlnl göster
ınektedlr. Bunlar arasında ·mayna 
~arparak veya atılan bomb3.lı\rdan 
ölenler pek ~oktur. 

Son günler zarfında Oroenlanda 
Jakın bir adanın a&hlllerlnde 400 ölü 
balina balığı buhmmuştur. Bunlar bir 
buz kütıesne kaplıdır. ttzer1erlndekl 

buz temizlenirse bal*lann yatmde.n 
ve etinden isUfade et.nıK kabil ola
cattır. Yapılan tedkfklerde bn "°o 
balina baiıtmın şu sureUe öldütil an
Ja41lmıştır: Blı1taç ay eneı balıklar, 
sürü halinde glderle~en bir petrol 
gemisi bir mayna çarparak batmış ve 
lçlndeltl petroller denize yayılmıttır. 
Petroller, gem.17e yalan bulunan ba
lıklan zehlrl.lyere'k öldilrmti4, dalga
lar balıklan sahile atmıttır. 13urad:ı 
birdenblre ballJ7Uı aolı*Jar balıkla
rın kokmasına mAnl olmq, bunları 

sotult haft. depo6Unda bnlunuyorlar
ml§ gibi mohafua etmiştlr. 

Tayyare sesini yazan aletler 
Tayyare hücumlanna ltaJ"Şl en mü

him müdafaa vasıtası sest uzaktan 
duyarak kaydeden AleUerdtr. Bu sa
Yedc vaktinde müdafaa tedblrl almak 
kabil oluyor. 

Sesı yazarı aletler son senelerde çok 
L~lnh edilmişti. Fakat şimdi Amerika-

da büsbutün yeni ve çok mükemmel 
blr llet ~dılı haber 'ftrilmektedlr. 
Bu llet, tayyarelerin sesini, pek: uzak
tan duymaktadır. 

Amerikada Bell laboratuarla.nnda 
bulunan ve tecrübeleri yapılan bu 
llet İngilizlere verllm~tır. 

Fransada kurutulmuş ahtapot satılıyor 
Fransada yiyecek sıkınbsı gittikçe 

~iddetlenmektcdir. Fransız gazetele
ri bu yüzden timdi deniz ahtapotu 
yenmesine baılandığına yanyorlar. 
Ahtapot Fas sahillerinde çok bulu
nur. Mamlyalılar, denizden çıhn 
her şeyi yediklerinden, ötedonberi 
ahtapot çorbası dn yerlerdi. Fakat 
F'ransanın iç taraflannda halk bunu 
hilmczdi. Şimdi Lyon' da bakkallar· 
da kurutulmuı ahtapot satılmasına 
başlanmıştır. 

Lyon'un büyük bakkallarından 
biri halkı ahtapot yemeğe alıştırmak 
İçin her ırün bundan büyük. 'bir teııı· 
oere piıirmeğe ve ,gelenlere tattır· 
mağa bqlamlfbr. Söylendiğine cö
re pi§mİ§ ahtapot korhağa konaen"e
sine benziyormuı. Fransada kurba
ğa yjyenler epeyce mühim bir ye
kun tuttuğundan yeni yemeğe de 
rağbet edileceği anlqılmaktadır. 
Yalnız. ahtapotun fiab ucuz değildir. 
Kilosu 40 fraınga satılmaktadır. 

Karısını yaralıyor, sonra kan veriyor! 
ltalyanın Milano şehrinde bir ka· kocası, vakadan haberdar değilmiş 

n koca arasında kavga çıkmıı, ko- gıni kotmuı ve kendi kanından ver
ca, bir çekiçle vurarak kamını ya- mi§tir. 
ralamıştır. Kadın koca!ının başka Kndın keındine gelip kocasının 
darbe1erinden kurtulmak için kendi- kan verdiğini öğrenince polise bir 
aini penct.oreden atmış ve bu defa otomobtl kazasına uğradığını aöyle
ağır surette yaralanmııtır. Buna rai- miştir. Fakat doktorlar yaranın cin· 
men süriine sürüne evinin kapısına si bu tarzda olmadığını hildirmiş
relmiı, burada yetiıenler kendisini ler, nihayet kadın vakayı anlatmış, 
llastaneye kaldınnııtardır. fakat davacı olmadığını söylemiı· 

Kadını muayene eden doktorlar tir. Buna rağmen koca yakalanmıı· 
tlerbal kan nakledilmesine lüzum br. Amme hukuku noktasından ta· 
töstenniflerdir. Bunu haber alan kibat yapılacakbr. 
................. .. ............... 111111 ............. ıı" ..... , .. .... 

Sicilya adasında Alman askerleri· Bir Alman askeri kaynanadili 
denJlen dikenli yapraklar arasında 

recede iyileşmiJtjr. Yugoılav kuv· Harp liaılamazdan evvel Alman 
vetlerinin Alman münakalitıına hü- ordularına kat'fJ aşılmaz bir eed ta· 

cum ettik!~ri, bu m~n~~a1itı ~ozdult- nılan ve Fransaya milyarlarca fran-
18:rı .ve ~uşman~. buyu~ ~yıat ver- ga mal olan Maginot istih'klmları· 
dirdiklen teeyyud etmııtır. Alman· nın yerinde •imdi yeller ·y 
1 b d vı k k d .. ı·· v eaı or ... 
ar, u a~ 1 •• mınta a a motoru Maginot batbnın en büyük. ve eaaılı 

ve kJ:.ır~h cuzutamlannı kullanama- istihkamlan Alsaı _ Loren eyaletle-
ma ta ır. . rinde bulunuyordu. 

Yugoslavlar bır noktada, Morava Al la 1914 • 1918 b 1:)" d 
nehrinin her iki sahiliınde büyüle. bir k b ~;~l r: bu ik. l ;r ~n el 
hızla bir mukabil taarruza teçmişler ~~ e M er~ t • tı.h~. eylaa e 1 lfl,~ 

Al 1 
. b eamce aeıno 21 ~am rını yıa.-

ve man a~ı •. ncata mec ur bırak· mıılar, bu istihkamlardan çıkanlan 
mışlardır. Nıı ın cenubunda Yugos· t plan mitralyözleri ve b' ~ 
ı 1 P k ı h · . • l o ' ınıerce av ar, ro up ue §e nnı gcrı a mıı- t ı·ı_ · ) · Al 1 d on çe ıa. ve saır ma zemeyı man-
arS ır. ld w •• Y la yaya naldetmiıler, tabyaların inşa 

anı ı~ına ~~re, esas ugos v ed.ilmit olduğu eruiyi tesviye etmiı-
kuvvetlerı, lngılız ve Yunan ordu- 1 · t'hLA 1 h d · d ld 
1 ·ı · "b . . k d'I er, ıs ı a.am arın e mın en e e 
an ı e ırtı at teaıSJ ma aa ı e ce- dit b" 1 d.. ·· · · At 

b d 
w • • e en ın erce onum erazıyı, -

nu a ogru ılerlcmcktcdır. 'f ·ı · t • t • } eli 
A 1 k Y 

man çı Çl enne evzı e mıt er r. 
rnavut u ta ugoslavların mu· Al 1 b "d · ta 

f k
. 

1
. . • man ar u erazı e zerıya ve 

vaf a ıyet ı hır surette hareJcattll h b 1 v b 1 l _ _ı 
b 1 d kı l 

ayvan es emege aş amıı aruır. 

u un u arı an aşılmaktadır. Yu- M • t h tt Alrnanyadan F _ 
1 1 D • . l .ki . agıno a ı, ran 

gos av arın raç ı ışga etti en 1 ,_ b' · ti]• ·• 1 -'-
h kk d k

. h b 
1 

saya ge ecea. ır ıı ayı on emCM> 
a ın a ı a er er musırrane de· · · · d'I · u· B ·· tahk 

1 k d
. ıçın mıa e ı mış . u mua em 

vam ey eme te ır. h . .. k 1 b '-y k 1 A l k attın ınşasına onaya o an ea aa. 

h 
. udnanb. ılta ları, krn.afvkutlu c~p- Fransız Harbiye nazırlarından Ma-

es .. , e ır ta yan e§1 o unu un- · ·d' j ·hkA h b 
b · · M h 1 d gınot ı ı. stı am atlına u zatm 

a etrnışlerdır. u areOJe mey anın· · · • f tl M · t h th d . .. .. ısmıne ıza e c agıno a en-
da hır çok yarala ve olu bırakan · 1• M · t ··tb · l 
div b• ) 1 k 'f k J d . h mış 1. agıno , çavuş JU esıy e 

ger ır ta yan eıı o u a ım a 1914 _ 1 918 h b" · ti' • '- tm• 
ec1·ı • · ar me Jf ra~ e ıı 

fstihlramJann içi 
L~~1!ir. y I . Alın I ve bu muharebede aldıiı yaradan 
uıgı ız ve unan er erı an ar- ·· • 1 it 1 

1 _ ,_ . . "lk f t b mutecuıren topa a mlfb. 
a çarp11m~ IÇ&n 1 • arsa .1 sa ır- Harpten ıonra F ransanın tark 
sazlıkla 'beklemektedır. Şarkı Mak~- h d dl t hk. • · · el 
donyadaki muharebeler hakkında ~ u arınıH ah. um Nçın •eni e.rce 
gelmeğe baılıyan tam tafsilat, Al· ul g9r2a9şmıı, . dar ıye azınt. o unilca, 

. d f y . senesın e uzurı ve çe ın m ca-
manların hır çok e a u?an !'1~,:ı- delclerdcn ıonra bu hattın inoası 
desi tarafından muvaffakıyetsızlıge · · j]lc. t L _ • t F 1• .. k d. ıçın arunsa ı r.ansız par amen-
uğratılmıı olduğııı.'lu gosterme te ır. tosundan koparnuıtı. 

Sanıldığına z~r~ Y~goslav ordu· Hattın kısım kıaım intaSl aeneler-
sunun kuvayı ~ullıyesı, tam olarak ce aürmÜf, ve 1939 harbi patlak 
kalmakta ve daglık mıntakalarda v~· verdiği zaman son kısmının inıası 
ziyet almıı bulunmaktadır. Bu dag· tamamlanmıştı. Hat. İsviçre hudu· 
lık mıntakalarda müdafaayı idame dundam Belçika hududuna kadar 
kolaydır ve buradan Yugoslav 7r- yüzlerce kilometre uzanıyordu. 
dusu, mütecavizlerin cenahlar~na oıl'· Harp başlayınca Fran11zlar, asal Ma
imi bir tehdit teşkil edec~ktır. . ginot hattının arkasında ikinci ve 

Şimali Yugoslavyadakı vazıyet hatta üçüncü bir müstahkem hat 
sarih değildir. fakat ~ugoslav kuv· daha inşa etmişler, fakat bu çelik 
vetlerinin geniı Hırvatısta~İ sık .. en· seddi, Belçika hududundan Şimal 
ya Banat ovalarından çek~ ere c~ denizine kadar uzatmağı ihmal eyle· 
t11uba, Bosna -v Hersef ?agli~ ~ın- mişlerdi. Fransa - Belçika hudud 
takalarına dogru ge mış 0 u 0 bo:ı;unda Maginot iıtihkilmlarından 

uhtemel telakki olunmaktadır. '3u k f ·· f 'd b 1 • m . ço • zayı ve mun en ta ya ar m-
kuvvetler Sırbıstana yaklaımal.t'\dır t ki •kt"f 1 . 1 d. F ' .. I 'k .. l k şa e me c ı · ı a ey emış CT ı. ran· 
ve Sırbistanda guç u suz o arn k. h b. . . b .h l' 
kuvvetli bir müdafaa idame ed 1.:- sAız) er ·anıd lar ıyesınBınl .ku ı ma ı 

. k . man or u annın e çı ·ayı geçe· 
bılece hr. rek, Belçika hududundan Manş de· 

İspanyada fırtına 

Maginot istilılt!1mlannda 
elektrikli tren 

lar, yeraltı yollar ve şimendiferler 
ile birbirine bağlanmııtı. 

Maginot hattmda bir istihkamdan 

diier ietihklma lı:.adıar olan mesafe 
daimt ateı altında bulundurulduğun
dan kuı bile uçurtulam.yacağı farze
diliyordu. 

Bu istihkamlar, her ne' i 'e çapta 
seri atC§li • toplarla, on binlerce ha
fif ve ağır makineli tüfekler ve bom• 
ha atan makinelerle teçhiz edıl• 
mi§ti. İstihkamların önünde piyade· 
ler için sahra tahkima:ı da vücuda 
getirilmişti. Maginot hatbnm arl.n· 
sında Fransaaım Belfurt • Yukarı 
MoıeHe - Epinal • Nancy - \ erdun 
eski müstahkem hattı da ikin i bir 
sed olarak uzanıyordu. 

lıte bütün bu emekler, bu mıl
yarlarca masraflar, senelerce par· 
lamentoda süren uzun ve çetin mu
cadeleler, Fransanın Ma ·not h ttı· 
nı, Belçika hududu boyunca denize 
kadar uz.atmaması ve Be1 k n n 
inşa etmiş olduğu tahkimata güven
mesi yüzünden heder olmuoı, B içi· 
ka yolundan Fran aya sarkan Al
man orduları. Maginot hattının ar
kasına düşerek stratej ık ehemm · e
tini sıfıra indirmiş ve Fran anın as· 
keri inhidamına en belliba lı s hep 
olmuıtur. 

Madrid 15 (A.A.) - (Stcfani): 
Talafadan bildirildiğirıe göre fırtına 
devam etmekte ve limandaki tcs.İ· 
satı vahim hasara uğratmaktadır. 
Paloma adasının bir caddesi büyük 
hasara uğramıt. birçok yerler su 
altmda kalmıştır. Kırlarda da vahim 
hasarat vardır. Telefon ve telgraf 
muhabereleri gittikçe müıküllq· 
mektedir. Havanın fena olmasına 
rağmen Cebelüttarık boğazında ln
gjliz gemilerinin faali)"'ti görülmek
tedir. Bir zırhlının ve birkaç muh
rib j)e iki denizaltının boğazdan geç
mit olduğu haber verilmelHedir. 
Boğazın Atlas Okyanusundaki mah
reci karakol gezmekte olan gemiler
le tayyareleı tarafından sıkı bir ta· 
raasut altında bulunmaktadır. 

niz.ine kadar münferid tabyaları yar· 
malarına ve binnctice Fransanın üç 
haf ta gibi kısa bir müddet zarfında 
inhidamına sebebiyet vcrmiıtir. 

Asıl Maginot hattı, lsviçrcde kain 
Bale civarından, Fransız - Belçika 
hududunda kain Longwy • Mont
medy' ye kadar uzanıyordu. Bu iki 
mevki arasında müstahkem hat, de

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi j 
Kos@va muharebesi 

Afyon halkevinde 
toplantılar 

Afyon (Ak§am) Afyon 
Halkevinde büyük bir çalııma var
dır. Halkevi fakir ve kimsesiz çocuk
lara her gün öğle yemeği yedirmek
t.xlir. Diğer taraftan Halkcvinde 
sık. 11k toplantılar tertip edilmekte
dir. Cumartesi akşamı yapılan top· 
lantıda Afyonun ıöhret almış şair· 
}erinden seçme parçalar okunmuş, 
buaıların ~hsiyetleri anlatılmı~tır. 

vamlı bir tahkimat ailıilcsi halinde, Balkanlarda bugün harbin hara
F ransanın ıark hududları boyunca retle cereyan ett!ği Kosova. ova.sının 
imtidad ediyordu. Hat fevkalade 1sml geçerken tarih~ meşhur mu-
k t1· · ·hk. l d harebe tı.kla geliyor. 
uvve ı ıstı am ar an mürekkepti. Osmanlı devleti, burada blr mey-
İstihkamlar yer altında, 3,5 • 4 dan muharebesi kazanaralc Avrupııd.'l 
metre kalıa:ılığında betonlar ve çelik lı::ökleşmelı: imkAnlanndBn mühim 
levhalarla kapl. bulunuyordu. Era- blr1n1 elde etmııtJ. 
zinin tabii manialanndan ittifade <>smanlılar, Akdeniz boğazından 
edilerek yapıldıkları jçin uzaktan it- Sellnlle, oradan da şimale dotru Ma
tihkamları farketmek. kabil olamı· nastıra, Nişe, Sotyaya. Te tarkta da 
yordu. Burgaza lı::adar ilerl~l Bu terak-

İstihkamlarda bombalara, aülle· kiler önünde, Sırplar ve Bulgarlar fe-
na vaziyete ddşnıüşlerdL Bunlar Bos

lere, zehirli gazlara kar§ı tertibat nahlarla birleştiler. Avrup:ıdan da 
alınmıttı. istihkam topları, gülle1eri· yardım temin ettiler. 
ni savurduktan sonra husuıi tertibat 

Tll~erln §efl Murad Hudavendl-
iJe yerin altında gizleniyordu. Her glrdı. Düşmanlarının U.Ufakını vak-
birinde uzun müddet yetiıecek mü- t.lnde haber aldı. Evvela Bulgari n 
bimmat, erzak ve su depolan mev· vurdu. Fakat bu arada Sırplar nske
cuddu. Yeraltı istihkamların hava- ri hazırlıklarını tamamladılar. Işte 
landırılması için ilim ve f cınnin bü- bu suretle Kosova meydan muhnrcbc
tün terakkilerinden istifade edil- si vukun geldi: 15 haziran 1389. 
mişti. Müttefikler şunlardan murekk pti: 

Garnizonların istirahati, yatıp illahlar, M:ıcarlar, Sırplar, Bulgarlar 
Bosnalılar, Lehliler ve Arnn' utlar'. 

kaldkmala~, ekğlenm1 eleri. için yer a
1

1- Kumanda Sırp kralı Lazar'daydı. 0 _ 
bn a genış ovuı ar, aınema yer e- manlıların kumnndanı bizzat. Huda
ri, hastaneler yapılmıştı. istihkam- t vendigardı. 



[: = 1 7 2 9 ] Dörtyol un i"ları 1 rnımutARI DURDURAN KADIN 1 
Fethi küçük bir:: dükkiınınınlrüımek istiyoruz ... cevabını verdi. Senede 50 milyon portakal ve limon 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLi önünde durdu: Bunun üzerin~ Nedime bizi bir oda· t• tİ D"ri Jd ·b·• ••k f ı• t Tetrlka No. 96 

- Aman, dedi, daha timdiden ya aldı. ...... ye JŞ ren 0 YO 8 UYU aa iye Var. _Belki. Şimdilik fazla. blrfey söyli-
üzerime fenalıldar gelmeğo bqladı. Artık Fethi bayılacak raddelere ........_~ yemem. önümtiule iki eararenglz eser 

- Ne oldun, Saide? Bam çarpımıf 
glbt 8&?annl181ll l 

Dudaklarım kurudu. Boğazım yanı· gelmitti. Heyecanı ıon hadde var• ~ \jllll(" .. ... ... var: Blrl sahildeki kuyu." ötetcı de 
yor. Şuradan birer gazoz içelim... mııtı. Biraz ıonra Barut Ali odaya şu tepede gördUgümüz Mısır mezar-

Saide derhal limonlan tas 8*tL 
'Oçünün birden suyunu 1çtt. 

Gülümsiyerek ona cevap verdim: girdi. Arkadapmın yüzüne terı ters lan. Demek ki, sen, hazinen.hı kuyuda - Şurada bir ımefUJ?l kuyu» var .• 
O kuyunmı içine bqımı uzatmıştım. 
Orada zehirlendim. 

- Peki içelim amma lüzumun· bakarak ona: olduğunu tahmin ediYQrsun, öyle mJ? 
dan fazla tela• ediyorsun... Ne - Gel bakalım 7291.. dedi, be- - Evet. Tahmin de~ ... İddia edlyo-

... nım. Zira o kuyunun atnnda ve c ve başını sallıyarak 11A.ve etti: 
var sanki?... Fena bir it yap- nim çalışına odama gell.. rafında - bu hazineyi meydana çı-
mıyorsun ki ... Gidip babaımdan bir Ona böyle bir numara ile hitap karmak için calışa.n - yüzlerce 1nsa.-

- Firavunlar devrinden kalma bir 
kuyu imif bu. Zaten birçok kimsele
rin başını yemi§. Eıter orada zehlr
lendlmse, şimdi lyileşrim. 

kızı - hem de meşhur tabiri ile - etmesi evveli tuhafıma gitmiJti. Fa- nın esrarengn blr şekilde öldüğü mu-
Allahın emri ile istiyeceksin .•• He· kat aonra bu 729 rakamının arka- hakkaktır. 
pimiz bu köprüden geçtik... daıımın mektep numaraaı olduğunu Mezarların etrafında bir hayli do-

- Evet amma kızını istiyeceiim anladım. Hep birden Barut Alinin laştıktan sonra, Saide: 
- Limon iyi gelir mi bu zehlre?-
- Babamdan duymuştum: MıBır-

l d - Artık dönellm, dedi, vaJdıt geçi-adam benim eski kimya hocam... ça l§1tla 0 asına geçtik. Fethi hık yor. Sahilde bizi ararlar"" Bulamaz- lılann eski zehirlerine karşı limon 
panzehir imiş. Limon içerek birçok 
kimseler ölümden kurtulm\14. - Daha iyi ya... mık ediyor, fakat bir türlü maksa- tarsa merak ederler. 

- Aman ne diyorsun? .. Mektep· dına yanatamıyordu. Nihayet ayaia - Buradaki esran arkadqlara .aıı-
te iken bu kimya hocasından hepi· kalktı. Ceketinin önünü ilikledi. Tıp- ~ lataca'k mıyız? 
mizin ödü patlaTdı. En haylaz. en kı izinsiz cezasının affı için ricada - Yalnız Recep reise anlatacağım. 
haşan talebenin bile gözünü yıldır- bulunan utangaç bir talebe gibi: Ötekilere söylemek tehlikelidir. Defl-
mıştı. Onun ne aksi, ne ıert, ne - Muhterem hocam ••• dedi, eize - ne aramağa çıkarlar ... Başlarına kaza 
biber gibi bir adam olduğunu hil- pek hususi bazı maruzatım var... I gelir ... Mahvolurlar. Şimdi arb.dqla-

• "" rımdan hlç birini feda edecek vaziyet. mezıin. Ona çocuklar: cBarut Ali> - Peki, dedi, gene öteki odaya • te değlllm. 
derlerdi. Daha sınıfa girerken eli· geçelim ..• Düt önüme hayli.zl... D vitamini fazla olan krepfnıtJar ai~ üzerinde Yavaş yavaş duvar dibinden aynl-
miz ayağımız titremeğe baılardı. Bu cDüı önüme haylan cümlesi- dılar. 
Üstelik cBarut Ali> nin kimya ho· ni o kadm ıert aöylcmiıti ki Fethi Dörtyol (Ak- lu güzellqtirme cemiyeti> kazanın 
calığından başka mektepte cmüdü- farkında olmadan: ıam) - Dört· imarında büyük bir rol oynıyacak-
rü sani> )iği de vardı. - Başüstüne müdür beyi .. dedi. yol, Toprakkale tır. 

Haftada birkaç gece mektepte O esnada .karş11ınds müatakbel ile lıkenderun Kazada bannan bütün vatandq· 
kalırdı. Müdürü saninin nöbetçi bu- kayınpederi değil, eski cmüdürü ıa- arasında birçok lar mali durumlanna sıöre ayda bq-
lunduğu geceler koca binada çıt çık- ni> ıi vardı. tabiat süzellikle· le elli kuruş arasında bir taahhüt-
mazdı. Çünkü onun verdiği cezalar Biri önde. öteki arkada odadan rini toplamıı bir te bulunacak ve fahri memurlar va· 
hakikaten pek müthişti. lıte ben çıktılar. yerdir. ııtuiyle toplanacak olan para imar 
mektepten çıktım. Aradan bunca Öteki odada epeyce kalmışlardı. Buranın iklimi işlerine harcanacaktır. Bu suretle 
zaman geçti. Şimdi hala onu sokak- Zaman zaman eski cmüdürü ıa· güzel, suyu bol· senede 7,000 lira bir gelir temin 
ta görsem büyük bir heyecana dü- ni> nin sesinin hiddetli hiddetli yük- dur. Kaaaba ıon olunacağı JıesaplMlmıDhı. ki, Dörtyal 
şer. ter içinde kalırım. Düşün bir seldiiini işitiyor, içimden arkadap- zamanlarda çok gibi mahdud varidatlı bir kaza için 
kere şimdi ben bu adamın kızını, ma acıyordum. tanzim edilmit· yabana atılmıyacak bir yekıindur. 
Barut Alinin kızını, kendiıinden is· Nihayet benim bulunduğum oda· tir. Caddeler• Dörtyol Türkiyenin birinci dere· 
temt-ğe gid:yorum. Nasıl karıııma ya döndüler. Biri hala hiddet içinde çarp intizama Dörtyol kayma- cede mühim bir narenciye mıntaka· 
çıkacağım? Maksadımı nlllll ona idi. Ötekinin, yani arkad&flmın sai ıokulmu1o Taı-kamı B. Şevket sıdır. Çoğu portakal olmak üzere 
açacağım bilmiyorum. yanaiı kıpkırmızı kesilmitti. Birden· delsn ayarında Eker ıenede elli milyon adet narenciye 

_ Cesaret azizim cesaret ... Ma- bire onun ıöyledikleri aklıma geldi. bir ıu getirtil- mahıulü alınır. Son zamanlarda muz 
demki Nedimeyi 0 kadar seviyor· Acaba eski hocasından tokat mı ye- mittir. Bir otel, mezbaha, belediye ve krepfnıt iıtihsalab da artmııtır. 
ıun ve evlenmeğe karar verdiniz ... mifti?. Lakin vaziyetlerinden anlq- bina11, gazhane, bir park yapılmıı· Halen ıenede on bin kilo muz alın
Ne yaparsın?.. mıt olduklan ıeziliyordu. Çünkü br. Elektrik teıisab bir müteahhide makta ve limon nevinden, D. vita-

Gazozları içtik. Tekrar yola ko· büyük bir heyecan içinde olmuma verilmittir. mini fazla bir narenciye cinsi olan 
yulduk. Arkadaşım müıtakbel ka- rağmen Fethi memnundu. Genç kaymakam B. Şevket krepfruta karıı umumi rağbet art• 
yınpederi hakkında o kadar mÜt· Nihayet Barut Ali ona tıpkı vazife Ekerin tqvikiyle kurulan cDörtyo· maktadır. 
hiı eıyler an1atmııtı ki ben bile bu ıımarlıyan bir muallim gibi: 
zatta!"I korkmağa bqlamıftun. cBa- - Nüfuı tezkeren bir, doktor ra· 
rut Ali> nin kapısına kadar gelmit- porun iki, ap ıehadetnamen üç, 
tik. Ben burada: 4 kıta fotograf dört, hüanühal va· 

- Kardeıim. bana müıaadel.. di- rakan bq ... Bütün bunlan gelecek 
ye ayrılacak oldum. O elleTime sa· perıembe gününe kadar haurlama· 
rıldı: lııın •.. Anladın mı 729> .. 

- Aman gözünü 11eveyim ... At- - Evet efendim, anladım efen· 
lah •ıkına beni bu vaziyette bırak- dim ..• 
ma... Gel, sen de beraber gel... - Şimdi sözlerimi tekrar et ba-

Çaresiz boy.numu büktüm: kalım •.. 
- Peki. .. dedim. Fethi tekrar etti: 
Lakin Fethi ıimdi evin kapuını - Nüfue tezkerem hir, doktor ra-

çalıp çalmamak hususunda büyük porum iki, ap ıehadetnamem üç, 
bir tereddüd gösteriyordu. Bana: dört kıta fotograf dört, hüsnühal 

- Azizim, diyordu, kızına talip varakası beı... Bütün b1.111lan per· 
olduğum zaman ister misin Barut ıcmbe gününe kadar hazırlayaca· 
Ali suratıma iki tokat yapııbrsın. ğım. · · 
Çünkü benim ondan tokat yemem Onlan tebrik ettim. Bir aralık 
ekmek peynir yemek kabilinden müıtakbel kayınpedere: 
ıeylerdi. Hatta artık buna· alı§1tlıt· - Müıaade buyursanız da nitan· 
tım. O da bir kabahatimi görünce lılar birbirleTini görseler ..• Artık bu 
ıuratıma tokat yapıştırmağı ken.iisi- andan itibaren birbirleıine namzed 
nin en tabii haklarından addeder. sayılırlar.·· 
Bunun için eski itiyadla bunu yapar Lakin kayınpederin müdürü sa-
mı? Yapar. niliği tutmuıtu: 

- Yok canım ıen de... Haydi - Hayır, hayır ... dedi, mademki 
cesur ol •.. Çal kapıyı... bu iıin baı tarafını kendileri haur-

Nihayet arkadaşım büyük bir ce- lamışlar, karar vennifler, yalnız bu 
earet göstererek zili çaldı. Kapıyı karan bana açmak meaelesi kal
bize Fethinin evlenmek istediği genç mıı. O halde bunlar kabahatli sa· 
kız, Nedime açtı. Fakat arkadaşımı yılırlar... Bunun ıçın birbirlerini 
hiç tanımıyormuı gibi göründü. Du· görmelerine izin vermiyorum ... lki
daklarında mahçup bir tebe1Sümle: sine de ikifer izinıiz verdim. Hem 

de cBiliab cinsinden ... Malum ya 
izinsiz cezalan cBilaab ve cKa
bili ab diye ikiye aynlırlar. Bunla
rınki billaf cinıinden... iki izinsiz, 
iki hafta tutar... iki hafta sonra ge

- Buyurunuz efendım, pederimi 
mi görmek istiyorsunuz?.. div~ 
ıordu. 

Halbuki genç kızın, Fethinin bu
gün gelip kendisini babasından İltİ· 
yeceğinden haberi vardı. lirler, birbirlerini görürler ••• 

••• 

Hamiyetli bir vatandaı 1 Konyada talebe 
Koa7a (Akıam) - Hamiyetli pansiyonu inta ediliyor 

vatandaşlanmızdan B. Mevltit Bak- Konya (Akıam) - Şehrimizde 
kalba11o Türk Hava kurumuna 2000 J 00 yataklı bir talebe panıiyonu
lira teberrüde bulunmuıtur. Hayır· nun .iınpeına baılanmıştır. Bu panıi
sever hemoerimiz. Hava kurumu yon tahsile devam eden fakir kim
merkezince alhn madalya ile taltif ıesiz talebeler içindir. 
edil mittir. 

Konyada feyizli 
yağmurlar 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye l 

Konya (Akşam) - Bir hafta· Akıam'ın KÜÇÜK lı..A.N-
danberi ıehir vo mülhakatına feyizli j LARl'ru dikkatle okursanız 
yağmurlar yağmaktadır. Yağmurla- kendinize en elveritli yıırdu 
nn devamı çifçilerimizi ıevindir- yorulmadan bulabilirsiniz. 

mektedir. ' .. ••••••••••••• 
••s•••••••••••sıısısııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

lan maa aile Ada vapurunda gör· 
düm. Sclimlaştık. Beni yanlanna 
çağırdılar. Eski cmüdürü sani>, ye
ni kayınpeder damadını ismile de
ğil, daima eski mektep numarasiyle 
çağınyor, ona tam bir talebe mua
melesi yapıyordu, mesela ıeıleni· 
yordu: -

- 729 ... Denizesarkma, şapkan 
uçacak!.. 

Bir aralık cebimden paketimi çı· 
kardım. Fethiye doiru uzattım. O 
dehşetli tiryakilerdendir. Benim aç· 
tığım pakete doğru §Öyle uZllQlırken 
kayın peder bağırdı: 

- 729 ..• Yokıa ıigaraya mı baı
ladan ..• 

O hemen önünü kavuıturarak ce
vap verdi: 

- Hayır efendim, hayır... Kati-

önünde katiyen ıigara içemiyordu. 
Adaya hep beraber çıktık. Bir 

aralık kayınpeder çamlann altına 
uzandı ve uyudu. Arkadaıım derin 
bir nefes almııtı. Karısı ona gülüm
seyerek: 

- Haydi bakalım 729... dedi, 
biraz çamlıkta dolatalım. 

Üçümüz çamlığa doğru ilerlerken 
Fethi kanıma: 

- Allah aşkına Nedime ... Baba
na söyle ... Herkesin içinde, kalaba
lık yerlerde bana 729 demesin ... 
lımim yok mu canım~.. 7 29 diye 
çağınldığımı duyanlar hayret edi
yorlar, ne olduğunu anlamıyorlar. 
Bir ıey değil, kaynanam da beni 
729 diye çağırıyor •.. Olur ıey değil. 

Bu ıırada çamlıkta kayınvaldc
nin ıesi yükseldi: 

Fethi de katiyen onu tanımıyor· 
muı gibi ve mahçup bir eda ile: Aradan dört ay geçti. Artık Fethi yen ..• 

- 729 ... 729 ... Neredesin evla
dım ... Gelsen e .•. 

- Evet efendim, pederinizle gÖ· Nedime ile evlenmifti. Bir gün on· Arkadaıun eski müdürü sanisinin Hilmıet Feridun Es 

Tefrika No. 45 sinde biriz bir iyi1qme kaydolunu· mcmeğe çabalayarak, ıordu, ıordu. 
yordu. Cemal Nermi, doktora meraklı 

G •• ı G •• 1 •• w.p _ Buna rağmen doktorlar, onun meraklı bakıyordu. 1'1Ze oz .. wZ yaşayabileceğine 1 hill inanmıyor- Ona ıöylenen her ıöz. etrafını 
)ardı. lnamnamakla beraber, böyle saran her teY yeni gibi geliyordu. 

Aşk ve macera romanı Naldeden: (VI - Nt) nadir bir bbbl vaka ile allkadar ol· Konuıma ve anlama kabiliyeti he-
mutlar, cDur bakalım, fUDU Yata· nüz doğan bir çocuğa benziyordu. 

Polis büıbütün kaılanm çatb: lirdi. Bilhuea onun mesleiindeld b- tabilecek. miyizh merakıyla ibti- Buna rağmen gayet mülayimdi, 
- Öyle yübek perdeden abp dınlann aık ıık zabıta ile allkuı var• mam gCS.teriyorlardı. kendisine yapılan iyilikleri ho111ut-

tatma, Fifi... Böyle numaralar ba- clı. Niçin böyle yapllllfb) lyi)epne mütemadi tekilde devam hakla kabul ediyordu. Heıntireler 
na geçmez... Endipyleı etti. bu derece muti bir hastayla karplq-

Kız, hiddetle: c- Fena 7apbm, fena 7•P- Yedikule vakuuıın kurbanı, ga- madıklannı .CSylecliler. 
- Eyh... - diye haykırdı. • Ben- bm ... - diye bapnı ..UadL -: Bu yet •ailam yapılı olduiu için, bqka- Yüzündeki korkunç yara, kapan• 

den ne istiyorsunuz)... Beni rahat ihtiyar adam. aiırbatlı. müllyun ... llDI ko1&7Q ölihlıe .Urükliyecek ya· maia • bqlamıfb. Fakat çehre öyle 
bırakınız. O bana fJi muamele etti. ben oaa ralanna rağmen, her IÜD biraz da- deiifmitti ki, hastanenin pençeresi 

Muavin büabütün kızacakb, fakat kötfl klStU sözler .CSy1eclim ... > ha aallha doiru yilztutuyordu. önGnde güne,lenen bu adamın 0 ea· 
bu kıun böyle cesurane hareketi Diier taraftan, yüzllndeki yara Gerçi cerrahlar, ltlerinde muvaf- ki cevval ve faal Cemal Nermi ol-
onu alakadar ediyordu. geçmeden evvel barlarda ıörünme- fak oldular; kapanmaz sanılan ya· diıiunu anlamak için bin şahit Ia-

Aıikirdı ki Recebin kantbiı di- sini ietemiyordu. ralan kapadılar. Fakat beynin iç.in- zundL 
ier .iıle ~u kadının alakası yoktu. Derhal bir karar verdi. de de mütbit bir sadm~ hual ol- Yavaı yavq kuvvetlmdi. Fakat 
~ksı takd.~rde bu tarz~a konupna· Malt vaziyetini heeaplaclı. Birkaç muıtu. Bunun ~labı kabil olamadı: heyhat, zekleı bir türlü hüıuftan 
ga asla curet edemezdL ay ferah ferah geçinecek paraaı var· Cemal Nermı. artık maziye aıd kurtulamıyordu. Bulunduğu hasta· 

Onun içift" muavin mülakab kısa clı. Buraarun kaplıcalannı methecll- hiç bir fCYİ hatırlan_u~ordu. Eski za- nenin doktorları, cerrahlık vazifele-
kesti. Or&.dan ayrıldı. yorlar... Birkaç hafta mOddetle P.. manlar, onca yok ırıbıydi. Hayat ye- rinin bittiğini görerek Cemal Ner· 

Fi.fi yamız kalınca deminki hidde- dip dinlense sinirleri de yabpr... nl~en bql1?'ordu. Hlfıza yok- mi'yi asabiyecilerin ihtimamına ver· 
tinden az zaman sonra eser kal- Böylece on bet KilnlUk hlr zaınaıı lugu ona iemini bile unuttumıuttu. mcii münasip gördüler. 

••• 
Mısırlıların mezanndan 

ayrılırken ... 
Karaytğlt birdenbire bir tquı tıa

tünde durdu: 
- .Anamızdan bir uğultu geliyor." 
- Evet. Ben de duydooı. Garip btı 

ıslık sesi. .. 
Yolcular tepeden uzaklaft.*ça uğul

tular artıyordu. 
Hiç blrşeyden korlmuyan Saldenin 

birdenbire tüyleri ürperdl 
- Acaba ne var? Bu sesler nerden 

geliyor bÖyle?: .. 
Karayiğlt etrafına bakındı: 
- Tepedeki ağaçların Qstllnde bil· 

yük kanadlı bir takım kuşlar görü
yorum. Belki onlar ötüyor ... 

- Olabllir. Fakat bu aealer mezar
dan da gelebllir. 

- Yok canım... Kurumuş kafalar
dan sıes gelir ml? 

- Kurumuş l:afa dedin de aklıma 
geldi... Keşke şu bulduğumuz kafayı 
gemiye götürseydik. 

- Dişi kafa denlz.cllere ulur getirir 
amma, erttek kafuının neler getire
ceğini Allah bilir. Uturlu olaaydı, onu 
da gemilerin diretme talcmaJt Adet 
olurdu. Ayağımızda dolqtıtına bakı
lırsa, hiç kimsenin ona el stlrmediğl 
muhakka.ktır. 

* Yolun ortasına gelmişlerdi. 
Buradan inerken, Salden.ln birden

bire ayağı bir çalıya takıldı. .• Bacak
lan bo§luğa glttl ve 1k1 kayanın ara
sına yuvarlandı. 

Karaytğlt gülmeğe bqladı: 
- Mısırlılann ruhu çarptı galbı. ! •M 

Btr Jerln lnclndl ml? 
Saide sersemlemiş olacak ki, derhal 

cevap veremedi. 
Karaylğit yere eğildi: 
- Nasıl oldu da düştün, Saide? Sen 

dikkatli yürürdlln ... Bastığın yeri ben
den iyi görürsün 1 

Saide güçlükle, düştillil yerden 
kalktı .. 

Bir kayanın lrenanna oturdu. 
- Bll41J1lda gittikçe artan bir ser

semUk var, Karaylğlt! Vlicudüme bir 
uyuşukluk ~öktü. 

- Tepenin havası çok atrttL Belki 
o dokunmu.,,c;tur. 

- Bana hava dokunmaz. Bugüne 
kadar başım hiç dönmemif, gözlerim 
kararmamıştı. Bana birşeyler oluyor, 
Knrayiğlt! 

Karaylğlt, Saidenl.n yüzüne dikkat
le bakınca korktu: 

- Rengin sararmı.ş ... Hemen sahlle 
inelim ... Biraz su 1ç. 

Saide yı.irümeğe başladı. 
Sahile güçlükle inebildiler. 
Saide bir kayanın kenanna çöktü: 
- Ben zehirlendim, Karaylğlt ... 

Haydi, gemiye kol). •• Bana üç llmonla 
bir tas getir. 
Karayiğlt gemJye gltrned.1, sahilden 

bağırdı. Üç limon ıstedl Limonlan 
Recep reis getirmişti. 

Recep, Saideyi bu halde görünce 
şa§lrdL 

miyorlardı. Kendisile hiçbir bahis 
konuıulamıyordu. Yalnız gündelik 
cart itler hakkında söylenenleri an· 
lıyordu: cY e, iç, otur, kalk!> nevin· 
den ... 

Polis i.mirleri daimi surette bu 
hastanın geçirdiği safhalara alaka
dar oldular. Cerrahlık itinin bitip 
meselenin yalnız asabiyeye inhisar 
ettiiini öğrenince, Recep aandıklan 
adamın komedi oynadığı kanaatine 
vardılar. Mutlaka hapisaneye gitme· 
mek için böyle yapıyordu. 

Müdür, kendisinden babeettiğimiz 
ve tahkikatı üzerine alan muavını 
bay Bedriye talimat verdi. O da bir 
ıabah hastaneye uğradı. 

Cemal Nermi, polisin alakası üze
rine zaten ııkı bir göz hapsi altın· 
daydL Sertabip, bu ıahıın cani ya· 
hut masum olduğunu düşünmemif; 
hastaaır.ı, kurtanlması icap eden bir 
insan olarak telakki etmİ§ti. Bunda 
muvaffak olmuıtu. Geri kalan kııım 
onu alakadar etmiyordu.• Polisler ne 
yaparlarsa yapsınlar diye düşünü· 

yordu. 

Karaylğlt çok müteeısslrdl. Kendi 
kendine: 

- Ya lylleşmezse"" Hepimiz bqsıs, 
deniz üstünde kalacaıtız. 

Diyordu. Recebin de neşesi ve ren
gi kaçmıştı. 

- Şimdi 1yileşlraln, Saide! Büyük 
emellerimiz, görülecek işlerimiz var. 
Allah bize acısın ve bizi yüzüstü bı
rakmasın. 

Gemide bağrışmalar oluyordu. 
Tayfalar hep birden: 
- Re1s:lmize ne oldu? diye aoruyor

lardı. 
Ve nihayet kimseyi dinlemediler_ 

Gemiyi bo§ bırakıp sahile atladılar_ 
Saidenin yanına koştular ve tendl.sl
nl Adeta can çekişir bir vaziyette ka.
yalann dibine uzanmış görünce at
lqmağa başladılar. 
Karaytğit: 

- Arkadaşlar! dedi - burada blr 
define vardır. Fakat, bu de
fine '1!radakl ımeşum kuyu. nun 
içindedir. Bu kuyuya şimdiye kadar 
birçok kimseler inmek ve defineyi ~ı
karmak istemiş ... Fakat, hepsi de ku
yunun atzında can vermlştir. Saide 
bu kuyuya ba.şmı biraz sarkıtmakla 
zehirlendi, bu hale geldi. Aklınız var
sa, sa.kın sokulmayın oraya 1 

Denlzcller blrlblrlerlne bakıftılar. 
Eıter Saide zehlrlenmemJ.t olsaydı, 

Karaylğltin sözüne hiç bl.ri.!l tnanmı
yacaktı. 

- Bize maldan, paradan ziyade can 
IA.zım .. 

Diyerek yerlerinden tmııldamadı-
lar. 

Recep, Karayiğlte yavaşça aordu: 
- Acaba kurtulacak mı? 
- Limon, zehlrt keserse, elbette 

kurtulacak. .. 
Tayfalar ayakta konuşurken, 8a1de 

büsbütün saranp solmuş ve takatsa 
blr halde yere serilmişti, 

Karayljtlt: 
- Arkadaşlar! Başka blr UAç bilen 

varsa söylesin de yapalım. Relsimlsl 
ölümden kurtaralım. 

Diye bağınnap başlamJftı. 
Recep ayakta atlıyordu. 
- Saide, başımıY.dan aynlırsa, bls 

bir iş göremeyiz... Hepimiz çil yav
rusu gibi dağılırız. 

HarayiRlt de ümldslzllk içinde boca
lıyor, şaşkın şaşkın Sa.idenin yüzüne 
bakıyordu. 

Saide, zehir içip de 2'ehlrlenen kim
seler gibi kıvranmıyor, sadece renk
ten renge giriyor ve ldeta eriyor gibi, 
gittikçe küçülüyordu. 

Saide birdenbire gÖ'Zlerlni kapadı 
ve atzından bir tek kelime duyuldu: 
ı- Ölmlyeceğim ... • 
K:ıraylğlt, Recebin kulağına lğildl~ 
- Ölüm döşeğine düşen herkes, son 

nefesinde bile olmJyeceğini zanneder. 
Allah - nedense - dünyadan ayn
lıı1ten, insanlara böyle bir teselli ve
riyor. 

Saide artık konuşmuyor, kımıldamı
yor, iki kayanın arasında, toprak üe
tünde, mumyal:ınrn~ bir cesed gibi 
upuzun ve hareketsiz yatıyordu. 

Recep reis, d~nlz arkada.'lını şöyle 
bir yokladı ve kendini tutamıyara.t 
ayağa kalktı: 

- Saide öldü ... 
Diye bağırdı ve çocuk gibi hiingür 

hüngür ağlamağa başladı. Bütiln ta:t
falar derin bir sessizlik içinde. başla
rını önlerine eğerek, hepsi blrden mı
nldandılar: 

- Allah rahmet eylesin ... 
(Arkssl nr) 

::s 
bir bahçe sırası üzerinde oturur bul
du. 

Cemal Nermi, ıırbnll bir battani-
ye almıf, etrafına bir fey anlamak
ıızın bakıyordu. Yara izile bozul· 
muı çehresinde daimi bir aptal te
bessüm huıl olmuttu. 

Polie amiri, onun yanına oturda. 

- Merhaba, Recep Can 1.. .• d• 
di. 

Cemal Nermi. donuk tebeasümil 
ile bllflnı çevirdi. Polise elini uzattı. 

Bedri böyle müıtekreh sandığı bir 
adamın elini her ne kadar ııkmak 
İltemiyorduyıa da, başlayan tahki
kabna devam için yine de elini uzat

tı. ~ 

Gayet mültefit: 

- E, bakalım ... iyileştin mi) 
Cemal Nermi, aksi seda gibi: 
- iyileştin mi?... - diye sordu. 

- Vah yavrum v3h ... Senin ar-
kadaşlar ıana fena kıymışlar. adı. geçtL Bu mOddet zarfında <la garip Bu hutane ko'VUfUDCfa. 1atkın Eski borsacı, saçmalamıyordu. 

Dü,ünmeğe L--ladı. b=· h&d=- -Lur etti. g6zlerle aaia sola bakıyordu. Bura· Cin et lim ti . - t . d ..-. · " _ .. zun · IMıhuıd __ ,_ n a e en ıoı ermıyor u. 
Acaba fazla haykırmam11o edeplİz· Hutanedeld yarali, doktorlann da nuıl ve ;rlçin uiunu aıua- Fakat ölen hafıza.mu, herhangi bir 

Hastanın, diğerleri gibi, bahçeye Hasta, neden bahsedildiğini anla-
çıkmaama da müeaade etmiıti. Onu mamı§ hissini veren müphem bir 

lik o:trr.emiı miydi? Poliee karp bu umumi kanaati hillfına bir tOrlO &1· malı: is~or gı'bJ7dl mevzu Uzerinde diriltmek kabil de-
arz muamelenin neticesi fena olabi- müyorclu. Billkia ahvali umumf7e- Sertabip, onu na&leb yere. !ruzun fildi. Onu bir eeJ"le alakadar ede-

' uam euallere maruz uakb. kilt-

mahpue tutmuyordu. iıarette bulundu. 
l,te. Bedri, Recep aandıiı adamı • (Arkaa Yar) 
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Sirkten çifliğe Hitler ve 
Mussolini'nin 
telgrafları 

Yurdda 
korrf eranslar 

ava ak n 
Alman tayyareleri Pireyi 

tekrar bombardıman 
ettiler Avrupanın en büyük sirki olan Amar sirkinin Gelen habereler, büyük 

bir f aaliyetlc devam 
edilmekte olduğunu 

bildiriyor 
filleri şimdi çilt sürüyor ' Almanya ile İtalya 

müstakil Hirvat devletini 
tanıdılar 

Atlna 15 (AA.> - Umumi Emniyet 
Nezareti tarafından 14 nlsıın akşanu 
neşredilen resmi tebliğ: 

Alman tayyareleri mütev:ıll dalga
lar halinde Pire mıntakasını bomb:ır
dunan ettn4ıercıır. Nütusçn. zayiat 
yoktur. Yalnız bazı evler hasara uğ
ramıştır. Tayyurelcr AUkyn.'dn muhte
ıır kasabaları ve tnrlarlardıı. çalışan 
çlfçlleri mltrruyöz ate§lne tutmuş ise
ler de zayiat olmamıştır. Alınan t Y
Ynl7lcrlnden mürekkep diğer bir filo 
nynı mıntakad:ı muhtcııt knsabnları 
mitralyöz ateşine tutmuş ise de zay at 
yoktur. Bu tnyyareler, L:ıkonyn'da. kır
lık mıntakala.rn bombalar ntm lnr
dır. Nüfusça zayiat yo!~ ise de tarla
llırdn eh~mmiyetsiz tıı.hrlbat husule 
gelmiştir. İlla kırlık mıntnkalnn do. 
taarruza uğramıştır. Fnknt nufusça 
zayiat ve hasar yoktur. 

Solda sirkin cücesi midilli koşulu araba ile §dıre gitmeğe hazırlanıyor. ,(Yanlarında küçük bir fil 
yavrusu vardll'.)' Sağda: Atlara fdman yaptınlıyor 

Düşman tn)'Yarclerl Prevczeyl bom
bardıman etmişlerdir. Birkaç ev yıkıl
mış, 78 ynşınöa bir kadın maktul düş
mfüıtür. Mulnarrız tayyarelerden biri 
tayyare dftfl bataryalarımız tarafın
dan düşürülmüştür. l31r zamanlar tstanbula da 

geımış olan Fransız Amar sirki
nin şimdi Fransada Blois şehrt 
civannda bir çlflikte yerleştiğin1 
l'e sirkte çalışan hayvanların zi
rant 1şlerlnde kullanıldığını ge
çende ~·azmıştık. 

Emniyet müdürleri 
arasında tayinler 

Başka bir Jılo Yanynyı bombardı
man etmiştir. Sivil nhnll ru-asında 
ölenler ve yaralananlar vardır. Hnsa
rat ehemmlyetslzdir. Bugün ynpılnn 
!bütün bu akınlar esnasında. hiçbir 
askeri hedefe bomba isabet etmem~
tıı:. Munhasıran sivil ahnll bu akın-
lann hedeflqi teşkil etmlşt!r. • 

Gece Alman hava fllol:ın muh• -llt 
sahillere miknatlsll maynl r doknniş
ler ise de bunların hepsinin yerleri 
alakadar sen·ts tc.rafından tesbit edil
miştir. 

Bir İngiliz tayyaresi 
pilotu nasıl kurtuldu? 

J,ondra ~5 (A.A )- İnglliı; Hnv.ı Ne· 
zaretlnln IsUhbnrat, servisinin bildir
diği.ne göre, Alman ''e Ingillz - Yunn11 
haUıı.n arastnd:ı. düşen bir Hurricaııc 
tayyaresinin kaybolmuş olduğu b.ldi
rilen pilotu, şimdi filo üss\ine don
müştür. Bu pilot, mecburi bir iniş 
yaptığını gören bir ileri Alman keşif 
kolu tarafından takip edilmiştir. Pı
lot, İngiliz - Yw1an hatlarına doğru 
güç blr. erazlde 5 klfom~trc k~mu§ ve 
bunu müteakip bir Avuştrnlya keşif 
kolu tarafından kaurtanlm~ır. Ikl 
keşif kolu arnsmda ateş tcatıslnd"ıı 
soıırn, Alman keşif kolu ger! çek!l
ml§tir. 

eıııı,rıııııııııııııııııııııııııısıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. 11 .. 1111 
Jzmirde İnhisarlar kim-. 

Ankara 15 (Telefonla) - Muğla vı
lA.yetl blrlncl sınıf emniyet müdürü 
Mehmed All Aydıncı Tuncell blrlncl 
sınıf emniyet müdürlfiğüne, Knysert 
ikinci sınıt emniyet müdürO Mehmed 
Ali Oıt:uş Çanakkale lklncl fillllf em
niyet müdürlüğüne, Çanakkale lklncl 
sınıf emniyet müdürü Kenan Erol 
Antalya ikinci sını emniyet müdürlü
ğfuıe, Antalya üçüncüsınıf emniyet 
müdilrü Nazım Arda Malatya üçüncü 
sınıf emniyet müdürlüğüne, Tunceli 
dördüncü sınıf emniyet müdürü Ah
med Akyor Urla dördüncil sınıf em
niyet müdürlilğüne, Mardin dördilncü 
sınıf emnJyet müdürü Avni Sümer 
Çankın dördüncü sınıt emniyet mü
dilrlilğüne, Trakya umumt müfettlşll
ği emnJyet m~vlr muıı.vint Kemal 
Kayalı Knysert üçüncü sınıf emniyet 
müdürlüğüne, Çankırı birlncl sınıf 
emniyet Amiri Sabri Mohnç Van bi

Tobrukt a şiddetli 
muharebeler 

Afrikada harekat 
Mısır topraklanna 

intikal etti 
(Ba.ttarafı 1 inci sahifede) 

Yunan askeri 
Göriceyi tahliye etti 

(Baıtarafı l inci sahifede) 

Makedonyada Ptolemais mıntaka
şında tank muharebeleri olduğunu 
ve Kozanı, Siatista ve Klisura üti-

dundn durdurmaları, fakat, Capuz- kametinde Alman tazyik.inin arth-
20 k.Vesi ile Sollumun alındığını bil- ğını bildirmektedir. Burada ismi ge
d~ren dünk~ Al~~? t~b.liğinin ~İm· çen Klisura, Arınavutluktaki. Klisura 
diden telmıh ettıgı gıbı ellermde değil, fakat Kozani'nin 30 kılometre 
l:ı~~u?an büt~n kuv~etl:rt: Mısır s!'"- ıimali garbisindo kain diğer bir Kli
hılının heyetı umumıyesını ele geçır- suradır. ismi geçen bu üç nokta, 
mcktc ve SüveY§ kanalı üzerine yer- Selanik körfezi ile Arnavutluk hu
lcş1;!1ekte kullanmaları beklenebilir. dudu arasında takriben ortalarda 

Ayni zamanda general Wavell'in bir müselles teşkil eylemektedir. 
zamanı geldiğine hükmettiği zaman Roma 15 (A.A.) - İtalyan rad· 
düşman ilerleyişinin önüne, herke- yosu, dokuzuncu İtalyan ordusu~un 
ain geçilmez olacağını ümid ettiği Arnavutlukta Göriceyi geri aldıgını 
hir scd koyacağı da beklenebilir. bildirmektedir. 
Muhakkak ki büyük bir muharebe-
nin cereyan edeceği blr mahal var- Almanlar henüz esaı 
dır ve bu yer şimdiden tcsbit edil- Yunan müdafaa hattına 
miı bulunmaktadır. lngilizlerin, bu 
kadar yakın bir zamanda kazandık- varamadılar 
lan bir araziyi bu kadıır çabuk terk- Atina T 5 (A.A.) - O. F. l.: 
etmeleri ağır gibi göziikebilir. Fakat Bildirildiğine göre, Almanlar, daha 
şu cihet kabul edilmelidir ki bir mu- esas Yunaın müdafaa hattına varma
kavemct teşebbüsü, ancak fena bir mıolardır. Bir çok "Alman tankı, 
netice verebilirdi. Manastırdan Ftorinaya giden ovada 

Şarki" Afrika seferi, nihayete er- çamura batarak yerinde kalmıı v-:
mektedir ve bu sebepten burada bu- ziyettedir. İngiliz hava kuvvetlen, 
lLman kıtaların büyük bir kısmı, Mı- bu mıntakada Alman tahaHütlerin
aırda faydalı surette kullanılmak de çok büyük tahribat yapmııtır. 

için serbes kalacaktır. Atinada tehlike. iıareti 
Balkanların Almanlar için Süvey

ıe doğru ikinci bir ilerleyiı,ı için bir 
yol teşkil edebileceği faraziyeleri 
hakkında umumiyetle d~ünüldüğü
nc göre, Süven Balkanlar yolu i!e 
tehdit, Mısır yolu ile olan kadar dog· 
rudan doğruya ve yakın değildir ve 
aanıldığına göre lngiliz genelkurma· 
yının bü&ii<:ı gayretleri, kahraman 
yunanlıların yanı başıııda harbeden 
ımpnratorluk kıtalannı mühim mik
tarda takviyeyi düoünmeden evvel, 
bu son tehdidi yok etmeği istihdaf 
eylemektedir. 

Bütün vehametinc rağmen Libya 
aa1~i!~in . kayıbı, bir felaket ~ibi ve 
tc wı edılemez gibi telukki olunma
malıdır. Çünkü bu aah·ı· ""tt f·k-l • . k ı ın mu e ı 
er ıçın ·ıymcti, bilhassa Mısır ve 
Süveyşin müdafansıına yardım etme
sine mündemiç bulunmakta idi. Mı
sır sahili ise böyle değildir · ve bu 
sahil düşmana terkedılemez. Farzı
muhal eğer böyle bir §ey olursa, 
bu kayıbın neticeleri büyük olacak· 

Atina 1 S (A.A.) - Saat 23,45 
de Atinada tehlike İ§areti verilmiş ve 
alarm bu sabah saat 6 da nihayet 
bulmuıtur. Saat 8, 1 2 de verilen ikin
ci bir tehlike işareti saat 1 1, 13 de 
nihayet bulmuştur. 

Alman esirleri 
Atina f S (A.A.) - Cephede 

eşir alınan bir miktar Alman askeri 
Atinaya g~tirilmiş ve bir tecrid 
kampına $evkcdilmiştir. Alman harp 
esirleri kendilerinden evvel bir kaç 
ltalyan subayının yerleştirildiği ya· 

takhaneye girince hepsi birden baş
ka bir yere konulmak arzusunu iz
har etmişlerdir. 
-•nıuının...-ıı111n111111ınnıt1•mııuııı~llMI 

tır. Bundan dolayıdır ki Libyada 
bu derece süratlc vukua gelen hadi· 
seler, esas düımanın Almanya ol
duğu hakkında İngilizlere ve mütte
fiklere yeni bir ikaz tqkil etmelidir. 

Türkiyenin ve 
Sovyetler Birliğinin 

vaziyeti 
(B-.tarafı 1 inci ıUıifede) 

yahaneıinde çıkan 

yangının sebebi 
İzmir 1.:; (Telefonla) - Gümrük 

antrepolr· ı 1ttlsnllnde İnhısatlar !da.
resine alt klmynha.nede, yangının 
sobadaki kömürlerin yanması için 
üzerlerlne dökülen mazotun birdenbi
re parlamasından çıktığı anlaşılmıştır. 
Zarar ve zlyıı.nı tesblt için blr heyet 
seçllml.ştlr. 

1 Günlük Borsa 1 
ESHAl\l ve TAllVILAT - KAMBiYO 

ye NUKUD FiATI..ERt 

cAlman nıetodlan İta!ynnınkJnden 
daha. aldatıcıdır. Çünkü Italya. Yuna
nistan üzerindeki idclliı.lannı tedricen 
ortaya dökerken, ayn! zamanda. da. 
dostluk 1dcllalannda bulunuyordu. 
Halbuki Yunanlı.lann fenalıR"mı iste
med.lğlıli ve yalnız ingllJzlcri vumuı.k 
için geldiğini söyllyen Almanya, Ber- _____ 1_s_~_·ı_sa_n_ı_H_ı ____ _ 
lln resm1 mahfillerlle temasta. bulu- DEVLET BORÇLARI 
nan İspanyol ajansı muhablrlnln ifşa -------------

(Battarafı 1 inci sahifede) 

T obrnk bölgesinde düşmana ağır 
haaar v~ birçok zayiat verdirilmiştir. 
El adem, Derne ve Gam but" dıı as-

rine! sınıf emnlyet fı.mlrllğinc, Nusay- keri binalar tahrip edilmiş, ağır in
bln kazası lk:lncl sınıt emniyet !\miri filaklar vulı:ubulmuş ve dağınık bir 
Etem Yalkurt Mardin \•Urtyetl üçüncü halde bulunan tayyarelere tam isa
sınıt emniyet Amirliğine naklen, betler kaydedilmiştir Neticelerin 
Tarsus kaymakamı Hüsnü Arlncn t f ·ı b" : ·· 
Emnlyet umum müdürlüğü Arşiv mü- am le crruatı e tes !tı mumkün ol-
dürlütüne ~rrıan ve Dlynrbnkır cm- mamakI~ beraber, bırçok hasar vu
nlyet müdürlüğünden Veklilet emrine kua eetirildiği teeyyüd etmektedir. 
alınan Ekrem Tnnvar Muğla. fiçüncU V • • "k 
smıt emniyet müdürlüğüne tayln azıyette ıstı rar 
tdllmi~lerdlr. 

Antalyada pasif korunma 
tecrübesi ettiği gibi, Yunanıstanın par~alanına-

sı plA.nını evvelden tayin etmiştlr. B. 
Hitler, kendisinden çok evvel mevcud 
olan pangcrmanlzml eline alınış ve 
bir zorbalıktan başka bir şey olmıyan 
bu doktrine şimdl en zorba hareket 
vasıtalannı vermiştir. Mütecaviz nıui
llk, nasyonal - sosyalizmden evvel 
ba§lnmış bir hareketin diğer bir saf
hasıdır. Şayet yarının galipleri evvel
ce de yapılan hataya düşerek millet
lerle onları idare edenlerin, unı olan 
ınsanlıı.rlıı. atalar mirası olarak kalan 
mefkureler nrnsında faıic gözetnıcz
ıerse, nazlllk, nazı teşkUA.tı 1mha edll
dlktcn sonra da. bak! kalacaktır.» 

L. K. 
" 7,50 933 Türk borcu L ll. m 18.50 Antalya 15 (A.A.) - Burada 

dün gündüz ve gece aqi olarak ko
runma ve ı~ık söndürme tecrübeleri 

20.25 yapılmış, mefruz yangınlar ve yan-

• > 1938 1kramlyel1 19.75 
> » 1933 İkrnmlyell Ergan1 

A. B. C. 
• 7 1934 Slvas-Erzuruın 1 19·- h b ı · r · · r a 

Kahire 15 (A.A.) - İyi malu
mat alan mahfillerde Libyadan bu 
gün alınan haberlere göre, muhare
beler devam etmekle beraber, va
ziyetin istikrar hasıl ettiği bildiril
mektedir. Alman kumandanlığı kı
talannı ve tanklannı mümkün oldu
ğu kadar uzaklara sevk etse dahi 
endişe etmek için hiçbir sebep mcv· 
cut değildir. En müsait sevkulcey~ 
bölgesinde muharebe etınek için 
kuvvetli İngiliz kıtalan mevzi tut• 
muılardır. Çöldeki harekat esnasın
da alınan Alman esirleri iki gündür 
ne yiyecek, ne de içecek bulamadık
larını ve artık aldıkları talimata 
mümkün olduğu kadar çabuk yerine 
getiremediklerini bildirmişlerdir. Akropolls gezetesi diyor ld: 

cVazlyet aldıklarından dolayı Bul
garlara minnettar knlınalıyız. Hesap 
saati, çekeceğim.iz ıztıraplar ne olur
sa olsun, er geç gelecektir. o zaman, 
sulh divanı, bir suçu nffetımenln diğer 
bir suçu 1şlcnmestn1 teşvik demek ola
cağını nnlıyacak ve müttehtm halt
kmdıı. vereceği son kar.ır evvelkllerlne 
benzcmlyecektir:a 

Oazcteler, Milli gençlik teşkilatının 
blr beyann:ı.mesini de n€Şretrn1şlerd1r. 
Tc§'kllat, beyannamesinde gcnçli~e 
hitap ederek, Jean Metaksas'ln önün
de milli 1.c;tlkIAJ, hürriyet ve §eret 
prensiplerine sadık kalmak ve bunla.r
sız yaşamamak ve lcab ederse Yuna
ntstanın hürriyeti ve dilnya.nın 
kurtulması için ölmek hususunda yıı.
pılnn abdı hatırlatmaktadır. 

• » 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolan 
• » 1934 » » 
• • 1935 » • 
• 1938 » » 

A. Demiryolu tahvili I - lI 
• • m 

A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. limanı mümes&11 senedi 

HİSSE SENt.'TLERİ 

T. c. Merkez banltasl 
T. İJ bankası nama muharrer 

Kupon kesik 
T. İş bankası Chamlle alt) 

Kupon kesik 
T. İ§ bankası mfimessıı his. 

Kupon kesik 
A. Demtryolları Girkett < % 60> 
A. Demiryollan §lrkctl ( CJ& 100. 
Esklhlsar çimento ,ırteU 
Şirketi Hayriye 
Şirketi HayrlJe temettü 

ECNEBi T&BvtLLEltl 

Kredi Fonslye 1903 (sigortalı) 
» » 1911 
,, » Amorti 
• • Kupon 

19.05 gın om .a arı ıt aıyemız tara un an 
Ol.- muvaffakıyetle söndürülmüştür. 
15.50 

:~!~ lzmirde don ve kıraği 
40.30 İzmir 15 <Telefonla) - Havıı.lann 
41.- birdenbire soğumnsındD.n, don ve kı-
38.20 rağı husule geldiği lçln, bahçelerin 
f2.25 bazılarında znrnrıar ynpmıştır. 
40.25 

106.-

9.-

9.10 

90.-
22.85 
17.50 
·uo 

18.-
21:-

108.50 
101.50 
61.-

1.20 

Bavul fiatleri tesbit 
edilecek 

Anadoluya. gidenlerin artmasından 
istt!adeye kalkışan bir tı.sım bavul 
ticarethaneler! ba\•ul tıatıerfn1 arttır
mıştır. Ba.TUl fiatlerlnl Jü.zumsus ye
re aıttıran ticaret.haneler hakkında 
F1at mürakabe bürosu tarafından 
tedldkler yapıldıluıı yazmıftık. Bilro, 
yiibelt na.tıe satılan blrkag bavulu 
sahiplerinden alarak ~et ttatıe
rini tedldk etmeRe baf}amıştır. All
kadarlardan malümat alındıktan son
ra vunU bavul tiatl temlt «'dilecek, 
bu fla.tten yfilcsefe bavul satılmasına 
meydan verllmlyecektır. 

T obrukta alınan esirlerin bazıları 
o kadar bitkin bir halde idiler ki 
düıtüle:.· ve ağladılar. 

Afı;ikada hava 
taarruzları 

Kahire 15 (A.A.) - (B.B.C.) Kı:ı.hi
re hava .ıronet.ıert karargft.hırun teb
lltidlr: .Pazar günü İngiliz havı kuv
fttlert dii.pnan temerküz no'ktala.rıU,, 
Ma.hsu.s ile sonum arnsında büyllk 
n&klliat :t.anıeıennl bombardıman et
~ı~. 

NUKUT 
Kayseride tek tip ekmek -Tü-::-_r_k_aI""'.'"tın-ı-------27-.60 

çıkarılıyor KWçe aıtın bir crnmı 3.70 

Sinema makinistleri 
imtihan ediliyorlar 

Sinemaların tctt!şlerlnc devam edl
lh'ken sinema maklnLstleri de ımtllm
na. tabi tutulmaktadır. Şimdiye ka
dat yüz maklnıst lmtihnn edilmiş 
bunlardan bir" !kısmına chliyetnam~ 
verilmemiştir. İlk imtihanda mnvaf
.tak olamıyanlara. çalışınalnn için bir 

Pazar geeest Tnlblusa atır bir taar
ruz yapı1ml§tır. Gümrük, elektrik 
antraıı. Tapurlar bqlıca. hedefi teş~ 
k11 etmiştir. Tayynreler nynlırken bü
yük bir vapur alevler lçlnde tdi. Bütün 
bu geni§ harekattan 7 Britanya tay
yaresi dönmemişse de bunlardan iki
sinin pUotu kurtulmuştur. 

Kayseri 15 (AA.) - Kayseri· Osmanlı bankası (banknot> 2.55 
de bugünden itibaren tek tip ekmek ______ K_A_l\_l_B_i_Y_O ____ _ 

usulü tatbikine başlanm.ışbr. Birinci 
ve ikinci nevi fabrika unları kalite- Londro üzerine 1 sterlln 
sinden yapılan bu ekmeklerin kilo· Nevyork üzerine 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 frank 
su 1 2 kuruştur. Atina üzerine 100 drahml 

Ayrıca değirmen unlarından ya· Madrid üzerine 100 pezeto. 
pılan halk için bir nevi ekmek daha Belgrad üzerine 100 dinar 
çıkarılmaktadır. Bunların kilosu da Yokohama. üzerine 100 yen 
oo kuruıa verilmektedir. Stokholm üzerine 100 kuron 

5.24 
132.20 

29.98 
0.9976 

12.9375 
3.175 

31.1375 
U0975 

Alsastan çıkarılan 800 
Fransız ailesi Küdüse 

müddet bırakılmıştır. İkinci ımtilum- gönderildi 
da da muvnf!o.k olam1yn,Uo.r fincma · 
makinlstllği yapamıyaca.klnrdı. 1 Londra 15 (A.A.) - Müstak1l 
Yapılan bir hesaba. göre ıı;e~rlmlz- Fransız ajansının verd:ği bir hah~ e 

de 1kl yUz siil1!ma makin; ti vardı göre Almanlar tnrnfmdan Al ı11t.t11 
Bunlardan 150 sinin Chli)ctn~~i cıkar!l~n 800 Fıanaı:.ı ailesi Kud~ 
mevcud değildir, ı gdmı,..w. 



Sahife 8 

RADYO 
JsugÜnkü program J 

Öfle n aqam 
l '!,30 Program 20,45 Bas eeerle. 
12,33 Şaı1olar 21,10 Konqma 
12,50 Haberler 21,25 Kotma ve a 
13,05 Türkfileı 21,45 Bando 
13,20 Orkestra 22,30 Haberler 
18,03 Konçerto 22,45 caz. PL 
18,30 Konuşma 17 Nisan 
18,45 Çocuk saa.U Perşembe abahl 
19.30 Haberler. 8,00 Prosnmı 
19,45 Ziraat Tak. 8,03 Ha.betler 

19,50 Geçit Prog. 8,18 Müzik 
20,15 Radyo gazet 8.45 ı:v tadını 

AKŞAM 

senelik 
o Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Ttırlc1ye F.cnebı 

ıtoo turuo 2700 kuru§ 
750 • ı~ • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta itt1har!ına dahU olmıyan 
ecnebi memleketler: 8enelll1: 
3800 altı aylıRJ 1900. tıç Qlılı 

1000 kuruştur. 

reıeronlarımm: Ba~Nıarrtr: 
Yan işleri: 20'765 -· tıbre 111111 

Müdür: 20497 

Rebiülevvel 19 - Kasmı 160 
S. İm. Gü. ÖR. İki. Ak. Yat. 
E. 8,43 10,30 5,26 9,10 12,00 1,37 
Va. 4.32 6,19 13,14 16,59 19,10 21,28 

İdarehane: BabıAll civan 
Acımushılı: sokalı: No. ıs 

1 Uzun kış gecelerinde hoı vakit 
gcçirm~k için meşhur 

ARSE 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz 1 

• Du seri 6 l:üyük ve resimli ciltti.ı. 
Beher cildin fiati 80 karut-

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradıff 
f ~vz.i veri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzd« virmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAK$AM 

Matbaa•ı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirıeniz fiat 
iizerinder. size yüzde 20 iskon· 
co yapılacaktır. 

cAKŞAM» neşI"iyab 
ROMANLAR 

Kuruı 

Küçülıı hanlar V&-NQ 75 
Kıvırcık P~ 

Sermet Muhtar 75 
Deli Selami izzet 30 
Yala Çapkını 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkasında 

z. 1. • 40 
DUiün Rtteaİ 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kazı 

lakende.r F~eddin 125 
Asyadan bir ~ dojuyer 

lskender Fahreddin 80 
P<mbe mqlahla Hanmı 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadm a~ 

Selami izzet 20 
D .. -vler kaldmnn 

Halit Fahri 75 
~fırtınası 

Muazzez Tahsin 50 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

BUl!MACAMI• 
ı 2 3 4 5 6 7 8 g 10 

Soldan sata nı TUkandan qatı: 

ı - Yunanıstanda blr fehlr - Umlt 
et. 

2 - Limon şerbet!. 
3 - Kulun üst ba§l - Terzlnln Alet!. 
4 - Ya.kaya ta.kılır - Gfu:el blr ko-

ku. 
5 - Küçük mağara - Tem.sil yeı1. 
6 - İsim - Blr mevsim - ŞUtAr. 
7 - Fırlatamaz. 
8 - Bağlantı - Az. değil. 
9 - Tersi bina yapılacak arazldlr

Dem. 
10 - Sovyetlerin merkczl - Eorgu. 

Geçen bulmacamızın halll 
Soldan sağa ·ve TUkandan afatı: 
ı - Şimal, İka§, 2 - İ.şeba.şlama, 

s - Meraketmek, 4 - Abaceketll, 5 -
All, 6 - Şekvaetme, 7 -1ıte, Ev, Ar, 
8 - Kamta.t, On, 9 - Amelimanda, 

Tıbbi müsamere 
Hayda.r1>8.fa Askerl haıııtanesl al

tıncı tıbbi müsameıest dllnk11 salı 
günll baftablp albay Dr. Zahit To
lun'tm re!sllti altında verllmiftlr. 
Toplantıda: 

l - cSerumla 1y1 olm"" hAd blr te
tanos valcasıı. (Baltterlyolog Dr. Razl. 
Maner). 

2 - ctl'rolojide temaruz•. (Ürolog 
Dr. Sadettin Tosun). 

3 - cKalb adalesi cerhas11 <Dr. Zl
ya Göğem) vakalan arzedll~. 

Toplantıda Dr. Nacı Bengisu, Dr. 
Raif, Dr. Rfiştü, Dr. Şükrü, Dr. Hamdi, 
Dr. Bedat, Dr. Sadettin, Dr. Raz1 MA
ner, Dr. SalAhattln, Dr. Mustafa, Dr. 
Zlya, Dr. İsmail ve dlşt.abl.bi Muhlis 
bulunmuşlardır. 

İstanbul Öğretmenleri Yardım Ce
miyetinden: 

Cemiyetimizin 1941 yılı kongresi 
19 nisan 941 cumartesi günü saa.t 14 
te Eminönü Halkevı salonunda topla.
nacaktır. Cemiyet A.zalannın teşrifleri 
rlcıı olunur. 

.ıo--•ş•a•k•ll•er ••• A7_. _____________ ......... Doktor ......... 

Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR 'OROLOG 

Apartıman sahipleri! 
Boı dairele.rinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> ın 
K0ç0K llANLARI ndan is
tifade ediniz. 

Dr. F ET H i 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

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

Panalya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

YILDIZ 
Bugün çıktı 
69 unca aaym nefia bir 

tekilci• bqiin çaldı 

G~liJc, Güzellik. Sinema ve 
San'at Mecmuası. 

Yll.DIZ'ın bu sayısında: 
Hed) Lamarr'ın Amerika hak
kında düşünceleri • Beyaz Pcr· 
denin rne,hur komikleri - Holi· 

vutta Sosyete Kraliçeleri - Lana 
Turner Bahriyeliler arasında -
Tehlikeli yaş ve Judy Garland -
Güzel vücutlu yeni bir yıldız • 
Mısırda bir Türk yıldızı: Fal· 
ma Rüştü - Yerli hikaye - Film 
hikayesi - Roman • Artist biog· 
rafileri • Dert ortağı ve saire ... 
Her erde 15 k 

16 Nisan 1941 

Dalda, Denl•de, Ber :J"•rde 

Aç kalmaz işinden olmazsın 
Tavuk ve et suyu ile mamftl bir adet 

ÇArPA 
Hububat komprimeslle 24 saatlik kalorinizi temin ederslnls. 

Büyük Bakkaliye mağazalannda vardır 

İstanbul 4 cü icra memurluğundan: 

;!~fe~~~r!::CJ:v:;_:~n:ıa:~~: 11 Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
tuk killm vesaire buna mümasil hane Umum idaresi ilanları 
eşyasının ı el açık arttırması 19/4/ ~================================== 941 cumartesi günü saat 9 da İstan-

L:ABORA TUV ARI 
Cerrahpap. hastanesi bakteri· 
}·oloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id
raı vasıtıuıile gebeliğin ilk gün· 
!erinde kati teıhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Metelik sokağı Ferah apartı· 

bulda Şehzadebaşında Kemalpaşa Muhammen bedeli 45,000 (Kırkbeş bin) Ura olan muhtelir alA.t ve ede
mahallesinde Gençtürk soka!Pnda 40 vat 28/Mayıs/941 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zari usulü ne Anka.-

ZAYİ - Boycbad askerlik şubesln- sayılı hanede yapılacak ve kıymetleri- rada İdare binllS?nda satın alınacaktır. 
den aldığım askerlik tezkeremi kay- nin % 75 n1 bulmadığı surette ikinci Bu Jşe girmek isteyenlerin 3375 (Üçbln üçyüz yetml.şbı-.ş) liralık muvak
bcttim. Yenlslnl alacağımdan esklsi- açık arttırması 21/4/941 pazartesi gü- kat tenılnat ile kanunun tayl.n ettiği vesikaları ve tekllflerlni aynı gün 
nin hükmil yoktur. nü aynı mahal ve saatte yapılacağı saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lftzımdır . 

319 tevellütlü Boyabad Gölalan ilan olunur. Şartnnmeler 225 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
mana. Tel: 40534 köyünden Tepeci otullanndan 1111111•••••••••••• tadır. (2878) 

Ali ottu Nasuh Lokman Hekim 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİPd ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye 'Cümhuriyeti ile m~nakit mulcavelenamesi 

22<>2 Numaralı l 0/b' 1933 tarihli kanusala tasdik edilmiıtir. 
(24/6/1933 tarihli 243S Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesi: 

10.000.000 lnsi)ia Lirası 
1.2so.ooo lnsilia l.irUI 

Türkiymin ~ Şehirlerinde 
PARİS. MARSI!.. YA ve Nts· de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. 1RAN, lRAK, FlLlSTlN 
ve MA VER""\ YI ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Filyalleri ve bütün Diinyadll Acenta ve Muhabirleri varda". 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hes<ıp-ları küpdı. 
Ticari krediler V"! vesaikli krf'diler kiiıadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketlf'ı üzerine keşide senedat is:Contosu. 
Borsa emirleri. 
Eebam ve tahvilat, altuı ve e.mtaa üzerine avans. 

Senedat tahaillb ve saire. 

En vuksek emniyet ıartlarmı haiz kiralık 
Kasalar 5f'rvi,: va:-dır. 

Piyaaanuı en mÜH;t ('A"1larile ( kmnbaralı veya 
kumbaraı\z) tas.ll'nıf hesaplan ~. 

İstanbul asliye ikinci ticaret mahkemesinden: 

(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassısı 
Divmıyolu 104 

Mu-urene aaalleri Pazar bariç 
her rü. 2.S - S Tel: 22396 

ZAYt - Alucura kazasında askerlik 
şubesinden aldığım terhis tezkercml 
zayi ettim yenlslnt çıkaracıığımdan 
eskisinin hükmü olmadığını Ufın ede
rim. 

Şiblnkarahisar Alacura kasasında 
Dell Ali otullanndan Mehmet of

lu Mustafa 312 dotumlu 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürÜltüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamlann ortıuıında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, er1'elı: 
her türlü haıta1ara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka· 
hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

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

1 
ı - İdaremizde münhal maaşlı ve ücreııı memuriyetlere orta mektep 

mezunlan mOsalaalı:a Ue alınacaktır. 
2 - Müsabakada muvaffak ol.anların idarenin tekllf edeceği yerde me

muriyet kabul etmeleri şarttır. 
3 - Müsabaknda muvaffak olanlara 3658 sayılı kamın hukmüne göre 

15 Ura asli maaş veya 60 Ura ücret verilecektir. 
4 - İsteklllerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesindeki 

şartlan haiz olmalan ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşmı 
geçmemiş olmaları lazımdır. 

5 - Müsabakdya girmek isteyenlerin 2114/ 941 pazartesi günü akşamına 
kadar dilekçe ve evrakı müsbltelerlle birlikte müdürlük idari kalemine mü
racaatlıırı lca.b eder. 

6 - Müsabaka 25/ 4/ 941 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. <2802) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 _________ __. 

K~ İlk 
bedell teminat 

797,82 59,84 Florya nümune kötkünde yaptırılacak tamirat. 
1906,59 143,00 Karaağaç rnüe~esatında yaptıqlacak tesisat ve tamirat. 

Keşif bedelleri lle ilk teminat mlkdarlan yukiırda yazılı işler ayn ayn 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Muamelat Mu
dürlüğil kaleminde görfileblllr. Ihale 28/ 4/ 941 pazartesi gunü saat 14 de 
dalmt encfunende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan; ihale tarlhinden 8 gün evvel Belediye Fen işleri müdürlünune nTü
racaa.tıa alacaklan fenni ehliyet ve 941 yılına alt ticaret odası veslkalarlle 
ihale günü muayyen saatt.e dalmi encümende buhmmaları. (2890) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
61 NI). lu llAn - Hazır -erlı:ek ve çocuk gömleklerine bütün nerakende 

tuhafiye mağazalan için maJlyct üzerinden azami % 30 kar haddi t~bıt 

---------~-====--e-dll_mlf_:~o-ı,..d.:..uğu:.:.:...:.".=an olunur. 12993• 

- - - .J~ 

.%@d 

~~\PARA . 
\ •HA.YAT YA.RIŞININ'. 

• >. 
DiREKSiYONU DUR 

1 

Türkiye Şlfe ve Cam fa.brlkıılan anonim sosyetesi namına veklll avu
kat CeHU Salt Beker tarafından Kemfıl Ersoy ve Galat.ada Voyvoda hanın
da 11 numarada komisyoncu Hayri Kocalnandan alaca.klan bulunan an
b:ılaj otlarının tesl!m edilmemesinden dolayı (500> lira avans ile farkı flat 

j bedeli olan (2000) lira k1 ceman (2500) llranın ma· faiz ve mas:arltı mu. 
~--•••••••••mllllll' 1 h:ı.keme ve ücreti vekalet tahsill hakkında lkame olunan dlvada müddea-

Prof. Dr. aleyh Hayri Kocalnan namına gönderilen dba arzuhali sureti rnumalley-

hln a.dreslnl terk ile glttlği ve lkametglhının meçhul bulunduğundan ba-1 
hlsle tebllğ memuru tarafından bilatebllğ iade edilmlf olduğundan keyfi-

•AKSAM» kan1erine mahsus 
yi: zcle 20 tenzilat lmpoau 

. . . . ... 
Kemal Cenap 

Doğu Palu 2. Lamarttn cad. 5 
Taksim. Telefon: '3963 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

cAkıamıt İn Küçük 
ilanları en süratli ve 
en ucuz vasıtadır. 

yet tebllğ makamına kaim olmnk üzere nan olunur. (4429) 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
941/8 
Kadıköyünde Hasan paşa mahallesinde Hacı Necip Usta. soknğ'ında 

1 

1 No. lu evin blr odasında mukim iken 13/ 1/P41 tarlhinde Hayda~a Nü
mune hastanesinde ölen İzzet Ülkerln bilinmeyen kanuni mlrasçılannın iiç 
ay lçerlslnde ve alacak ve borçlulannın bir ay lçerlslnde h~klmllğtmize 
müracaat eylemeleri aksl takdirde terekenin hazineye devrolunacağı ilıin 
olunur. (2951) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Gümrüklerdeki sahipsiz eşya satılıyor 
Sirkecide Reşadiye caddesi Halı Antreposundaki satış müdürlüğü ilan 

tııhtasında, Istnnbul Belediyesi Mezat Mudürlüğü ile Kunıçeşme Antrepo
sundaki i!An tahtalarında asılı listelerde mufredatı yazılı muhtelif cins 
c~a 17, 18, 21, 24, 25 ve 28/4/941 günlerinde saat 13 de Gümrük kanununun 
l 549 sayılı kanunla değiştirilen 43 üncü maddesi muclblnce açık arttırma 
usulü lle yalnız 17'4/941 günündeki satışta ı>azarlıkla yapılacağı 11A.n olu-

nur. Telefon: 23218. (2980) 

T. iŞ BANl(ASI 
,IDARUINI 8İll~J5,BANKASfND~ 
jKRAMiYELi HESA~ • AÇA~· 

f(uçüktasarrulhesapları•-~~~~--~~~----~~---------------~~~
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

1941 ikTamiye plani işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 - 250 volUuk 75 adet köprü armatürü pazarlık usulü ile sa.tın alına-

c-nktır. 
1 Ağustos, 3 lkincitcşrin 2 - Ekslltnıe 28/ 5/ 941 günü saat 15 de Metro hanının 5 inci katında 

tarihlerinde yapılır. yapılacaktır. 
3 - Muvak:ıt teminat 93 liradır. 

194 ı ikramiyeleri 4 - İsteklll<:'rln parasız olarak verilmekte olan şartnameleri levazım.-
dan alma.lan ve kanuni vesUmlan ve muvakkat teminatlan ile illin edilen 

l adet 2000 Liralık = 2000.- Llr ırun ve cınntte komisyonda hazır bulunmalan. (2837) 
3 .. 1000 .. = 3000.- .. ı=;;.;....;..;;,_::;:.::.:;:::..::.;;;:,:.=::.;;:.:.==..::.:::::.:-=~--"------.:.=:::.:.:. __ 

z .. 750 " = 1500.- " Harp Akademisi Satınalma Komisyonundan: 
' " 500 .. = 2ooo.- • Harp :ı.kademlsi ihtiyacı lçln 70 ambalaj sandığı yaptırılacaktır. Açık 
8 " 258 " = ZOOO.- " eksiltmesi ıa Nisan 941 cuma. günü saat onda oJcadl:'mlde müteşekkil satın-

35 ,. lOt ,. = 3SOO.- • alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda g5rüle-
80 " 50 • = tOOO.- " bilir. Tallplerln münakasa.dan evvel Beşiktaş Malmüdürlüğüne yatıracakla-

3oo " !O " = SOIO.- " rı •57ı liralık muvakkat teminat mektuplarile birlikte ve mezkfır günde 
~------------'komtsJonumuza müracaatıan. (2934) 


