
Ne .ani telGıa düfiirmelı, 
korkutmak iateyda
lere inan, ne Je lig 
birıey olmıyacalımıı 
wibi aoatmalı ••• 
yenlere aldan! J 
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Yunanistanda 
harp ıidJeıle 
de11am ediyor 

Atina ratl7o•a 
eliyor ki: 

~Almanlar Yanan mab· 
:Yemet hatbnı yarmaia 
muvaffak olamadılar• 

CU1ı1A 18 Nisan 1M1 

• vö1/iir6 

Arnavutlukta 
vaziyet 

ciddileşti 

Soll8t lliljgA.n - Ben prkı söylemeğe ~ymca bütün gazı. 
no halltt -.;sinden geçiyor! .. 

Sou.t 1f•nctan - O da bir feJ' mi, ben farkı söylemep -.. 
J1DC& bdUln pslno halkı birer fite daha rakı ._ 

niyet -----
Almanlarla ltalPa)ar 
"8İ Wr taarnmda 
W•maclılar 

Yanan tebliiine dre 
YuiJ'ette m&him 
cleiifildik olmach 

Yugoalavyada 
çete harbi 

'flelaJ ıa <A.A.> _on &.lana...._ 
11yor: Y1lgOllavyada YUIOll&• Oftlll
sunun mutavemett tunamen klld
Dllf buiunmattacıır. YUIOlla1'JUUB ll
malltartı ve cenublfartlslnde Y...
lav tıtaıan çete harbine .,.. ....., 
mektedlr. BllhH• DiaM 
tlmallnde, YaaollaT ••f< 
bQl.anan lfaar·•llWI 
lr:&tm'~~-



AKŞAM 18 Nisan 1941 

( Geceki ve Da Sabahki Haberler ) 
1 Harp tebliğleri 1 

Alman tebliği 

İkinci Sırp ordusu Saray
boınada teslim olm~f 

Berlln 17 IA.A) - Resmi tebliğ: 

Avustralya 
başvekilinin 

beyanatı 

cZaferi kazanmak iati
yorıak kaybedecek 
vaktimiz yoktur• 10 nisanda lngillz ha.va kuvvetleri· 

.nln Berllnln meskün mahallerme ve 
ıanht merkezine karşı yapılan hava Londra 17 (A.A.) - Times 
hucumuna karşılık olarak dun gece . . _., . . . 
Al h k VVetıeri de Londra gazete.sının wplomatik muharnrı ya· 

man ava u d A 1 B kili B tizerine büyuk mikyasta bir hücum a zıyor: vu3tra ya aıve . 
bulunmuıslardır. Muharebe tayyarele· Menziee lngilteredeki ikametini 
rlnden mürekkep bu filolar ard arda uzatrnııtır. 
Te durmadart bütün gece Londra uze- B. Menziea evvelisi gece Tunes 
r ne her çapta tnfilllt .ve yangın bom- gazetesine beyanat~ bulunarak de-
balan atmışlardır. Ruyet şartlan Jyl • • le. ':# 
Glduğundan, bombardıman neticesi m11tir ı: . . . . • . 
örülebllmiştlr. Ilk -tayyareler bomba- Orta Ş&rlttaki vazıyetımızın endı-

rannı atarak dondulı:Iert zaman ııma- şeye sebep "Yerdiği ati.kardır. Düş· 
na -cıvar ~aballçleı'Qe "e şehrin şair manın bizden fazla tankı olduğu bir 
t ımlarında geniş ~angınlar çıkmış· hakikattiı. Fakat, donanma, havf
tır. Yangınlnnn ışığı Man~n ve !lel- lt~etle.r\.. "Ye 9ı:du ı;nütterek hare· 
fika abttlerinden gonılelıilmiştir. De- ket edeceğinden endifeye mahal 
rlde Ingill tin Atman şeh1rlerinde yoktur. Gelmekte olan devre bütün 
me kun mahallelere kar,_ı yapılacak .. . • 1 .... ,. mı 1• "' ve,.hile ve kesif cesaret ve enerJımızın top anmasını 
uu~u ara ay;ı;,ı " · · ·· h. b. · ·h d 
altınlar yapılmak suretııe cevap veri· ıcap ettıren mut ıı ır untı an ev· 
Jecektlr. residir. Son günlerden alınan der• 

H · b tebll,, lle b ldlrlldı"'l vcç- harp malzemesinin her şeyi_n fevkin-
usı r " ı:. d b. ~L • • h . ld .. bile datıımakta olan ikinci. Sırp or- e ır enemmıyeb aız o ugunu 

Relslcümhur İsmet tnönünün Türk Hava kurumunu şeref· 
Jendirdiğin1 ve Hava okulu tesisatını tedldk ettiğlnt yazmıştık. 

Yukanda Milli Şefin bu ziyaretine afd iki enstantane görülüyor. 

lngiliz hava 
kuvvetlerinin 
bombardımanı 

Franıada ve Be]çikada 
tayyare meydanlan çok 
büyük zarara uğradılar 

Londra 17 (A.A.) - Everüng 
Standard' ın havacılık muharriri di
yor ki: Jngiliz hava kuvvetlerinin 
bombardımanı neticesinde timalt 
F ..-ısada ve Belçika da bulunan tay
yare meydanlarından bazılannda 
yeralh ıulannın ıızıntı yapması üze· 
rine bu meydanlar çok büyük zara· 
ra maruz kalmıtlardır. 

Hambureer Fremdenblatfda son 
ııünlerde neşredilen bir makale bu 
zararla .. hakkıiida ma10mat vermek· 
te ve Alma:ı hava kuvvetlerile it 
birliği y1apan Alma:ı itçi kolunun 
sarf ettiği gayretler !'Ve Mant tayyare 
meydaını "'komutanının aözleri nalı:· 
ledilmektedir. Komutan cAlman İ§· 
çi kolu olmasaydı mahvolurduk> 
dem~tir. 

dusu Saraybosna mıntakasmda tes- göstermiştir Binaealeyh harp mai
lim olmuştur. Memleketin dağınık zemeai imal eden fabrikada çalııan 
ınıplardan ternl.zlenmeslne devam erkek ve kad111lar kendilerini muha· 
edilmektedir Nerede mukavemet gös· rebenin ön eafinda addedebilirler. 

Londra 17 (A.A.) - Londra 
aalahiyettar mnhfillerine gelen ha
berlere göre dün ıabah Pu de Ca==========-========-===---=a====--===== laia üzerinde cereyan eden bir hava 

ıerildi ise derhal kınlmı.ştır. Makul bir müddet içinde zaferi 
Yunanistanda Alman kıtalan ce- k lı: • • k it b d it 

nup istikam tinde hücumlanna de· aza!"~a •tiyorsa ay e ece 
Tam ederek A ıyakmon un cenubunda vaktimı_z_y_o_lt_tur_. ____ _ 
6erllc;eyi i~al etmişler \ e blrr.ok esir 
alnı ~!ardır. 

Şarki Yunan sahlllerındc Alman ha
va kuvvetleri bazı duşm:ı.n vapurlan· 
na hücum ederek 19 ooo tonilatoluk 
tlcaret vapuru batırmışlardır. 

Ingilız adalarına lşliyen vapurlara. 

Mevsimsiz kışın 
zararları 

Londra'ya 
büyük bir 
hava akını 

Alman tayyareleri bütün 
gece dalgalar halinde 

hücum etti 

100 liralık 
oe 50 kuruşluk 

banknotlar ---
Bunlari getiren vapur 
Pirede kazaya uğradı tarşı rapıımakta 01an mucadeıede de Y almz Malatyada zarar 

buyuk muvaffalı:ıyetıer elde edilmiş· 3 mı"lyon lı"radan fazla 
tir. Muharebe keşif tayyarelerimiz St. 
oeorge kanalında 28,000 tonilatoluk Tahribat araainda Ortalığa dağılan bu 
4 ticaret vapurunu ve Irlandanın 400 17 (A A ) So v ki • ba k ti 
tilometre garblnde s ooo tonilltoluk Malatya ·- · . - gu ~- haataneler, kili.eler, ma- yenı n no ann 
... i il bl batırmı•lardır Bu vapurla- nn meyvalanmız uzennde yaptıgı l • 1 -- f ,.,.;ye 
':s.r :.:.. pıke yaP'arak hücum edildi- misli görülmemi, tahribatın derece- ğaza. ar' aınema ep, ve a ınma........ aıv-
tlnden. bunlara zayi olmU§ nazarlle n hakkında ziraat . müdürlqğünün antrepolar Vt1Ttlır ediliyor 
bakılabUir. Aşatı Thames'de bulunan yaptığı tedk.ikat soğult dalgasının --
limanlara ve inşaat tezglhlanna ve vilayetlerimizde bir ifet halini almıt ~ 17 (A.A.) _ Hava ve Am..a t': (A.A.) - Ttillü-
mobtellf hava l1manJarm& ka.r'1 da olduiunu .W-ekteclir. Batta ka- 11.r.ilten.m,.ei..-~.__- Mmı:._ ... 
htıc~lar yapıbnJ4ıtU'ıl · h oreabt" umJar-u yısı olmak üzere şeftali, dut. kiraz.. Dün gece dü~man tayyareleri Lon- .miştir: 
mouth a karşı lnP an ava uc 1 d... b .. ·· · 

da b •t blr deMrmene ve el· e ma, armut vd ıge::- utun meyva dra üzerjne çok ıiddetli ve •Ürekli Yeai bubnlan 100 liralık ve 
esnasın uyu '" _L_ il . • .. d d '-- b . L--'-·a•-nnnda bulunan müreadd!t depolara maıwu erınm yuz e 01'ı1Bn qm· bir taarruzda bulunmutlardır. Gece 50 m.u.luk ihtiyat ~ 
atır bombalar isabet ~iştir. den fazla. üzüm mahsulünün de olduktan biraz sonra baılayııaı taar· ptiamekte olan yapm Pire Ji.. 

Diln rece düşman Almanyanm ti- yüzde elliai zayi old .. uiu ve afyonla· rm fifaktan biraz evvele ~adar de- manmcl• lraa1• ............. 
mail garblsinde müteaddit yerlere in· "!' tamamen yandıgı ve ı_nerkez~e- vam etrniftir. llk haberler ~rlann ha Mnlmntl• ortlıhia claitbml· 
nıat ve yangın bombalan atmJ,ftır. ki ZJU'-r ıoiktannın üç mılyon lıra- pek büyük ve inADca zayıatm da bi'. 
Mühim hasar 'f1lku bUJmam1§tır. Sivil ~ tecavüz e~ tahmin edilmekt~ yüUek olduiıı merkezindedir. Bunluclu 100 &nLk t.uk· 
JWk ara.smda az DJiat verllm)ftir. dır. Kazalarda1u zarar yek\inu da Londrarun dıtlann,: da ve bilhu- nod.r W• piyaıerl• W •• 
Gece avcı tayyarele~lz "ve tayyare teabit edilmektedir. • a civar vilayetlere ve cenubu pr- ,.m Jir.bk .,..... ..... .,._ 
an ba.taryalanmı: dort dusman tay· E"' "bel d imd b• · b ıarest d~ürmütltrdlr grı a a ır kiye ombalar ab}mıfhr. Bu mınta- ın6'abia olap tednlld....._ 

· yolca •iuktan dondu ltalann hiçbirinde insanca zayiat ol- ,.p.. ,....... l.l•laiad.e ı.a-

muharebesinde cavcı • hombard1-
man> tipinde iki Alman tayyaresi 
düoürülmüştür. 

(Devamı sahife 7 sütun 2 de) 

lngiliz harp 
gemileri 

Amerika limanlannda 
tamir edilmeğe batlandı 

Vatinaton 17 (A.A.) - Bah· 
riye Nazın albay Knos dün eazete· 
cilere yaptığı beyanatta Amerikan 
limanlarıına gelecek olan hasara uğ· 
ramıf lngiliz lıarp eemilerinin Ame
rika tezgahlarında diğer bütün ge· 
mi1ere tercihan tamir edileceğini 
söylemiftir. 
Bli~-Wr fıilo C ... elüt-

tarık' a vasıl oldu 
AJa-iru 17 (A.A.) - (D.N.B.) 

Büyük bir lngiliz filosu ~tlantikten 
Cebelüttanlt'a gelmiftir. Filo kale
nin _.1ted limanında demirlemiftir. 
Filoda bir tayyare gemiai ile Re
nown zırhlısı da Tardır. 

Cebelittank 1 7 (A.A.) - Oç 
Franmz deainltıaı ile bir Fransız 
deatroJerİ,!Ün• çarpmba giinü gaibe 
doiıu. pek muhtemel olarak Ka· 
aahlankaya gitmek üzere Cebelütta• 
nk boğazından geçtiği görülmüttür. Jtal uan teblifi ş.w ~ 17 (A.A.) _ ma~ıt ~.e basar da vu! ~eiil~i~: .. 

1 
Jik R ili ı nL+w lna.iiııaiiD 

T Geçen pazartesi günü bir yolcu ka· bu dufTllaın tayyaresının dUfUru • raimleri huLWM1'"'8dw. 
filesi Eiribel dağından geçerken düğü aabit ~~m~ıtur. Bunlann biri su ........... ~ --- B. T avetkoviç Almanla-

ltaJyan kıtaab Çetine 
Kliıurayı iıgal etti 

ve L h J b •• avcılar ve dı1ıen de lıav& batarya• .... lu)melte tedaftlde •• 'md rıD nezdinde 
a.ar rhnuına tutu mut ve u yuz· 1 fınd d" •... 1 .• f" ~ ....._ iciııa ev-
den bir yolcu ölmüı, iki 7olcunun •ı..:::. I ;n(Au'Ar)u mut;~· saf L:t...ıı=--.-.ır.- .._ ;.olcls. Bert.in 17 (A.A.) - Hmust bir 
elleri donmuttur. Beıı de ha)"Y&n öl· Lo · ·

1 
-ha unh~ece ---~":.._ IO L-L-•- muhabir bildiriyor: ~ 'acı#"-

miift6r, nd~ay~ kartı yapı an va uc:u· Ba 100 --.. --..,.ua SabıkYugoslav Başvekili T•vet· 
..... 17 (A.A.) - itaJıan ordulan Kilis 17 (AA ) _ So .. le • mu pmdıye kadar J&pılan en pd- ............._ ..,_.ei w...... kovic; ıimdi Almanlann nezdin<le 

umwnl tarardhmm 314 nmnaralı deki dnamll • ..'.~-Llu b-~n d r detli lıücumlardan biridir. Bir m.- .... ft al• •- •Jlll W. bulunır.aktadır. 
mml teblltt: b 'L-L--ı.--:.. Rl15dU&la&' - ·~ a, lıallede umumi bir bahçeye düten ..._illa .. lnli,e ecl.-. ----- _ 

YIJSOll&TYada: Wncl ordunun~ " ze ~ .. ıa en me)'Ta •ıaç· bir Alman tayyaresini ıören ıönül· lzmirde bir yangın 
tarıu tollan Spalatodaıı Racma. ya lan.da hibGk tabnı.t J•patılfbr- l"J · 1 b L 1 dı Lo • · • l 7 (T 1 fo la) D---

lle 1 mettted1r Denls tlfre- F.kialerd Wr ban il tin -taç- u er aevınç e ayl[ıntııt ar r. n- •k ta •t•k aınıır e e n - uugun, = ~wa ~ :.,Unı ... da..:~· ı::e .. ol· dra mıntakuı ~erine ilk .gelen dü!· Aman a yyaracı 1 birinci. ~orclo~da doktor Kizim 
tnwnJamıtJanlır • .&ıan&.lak&a dl- IDUllm F.,._. ~ d 'mail ta,,.relen lrf1IP balmdrten"Yır Karaalinır. evmde Y•llD ~b ve 
ter JW>törlü tolIJ,r Antl'aıt ve ceu- etmek;ed • "" ar nam ~en •e bunlan takip eylemekte • 1 d r. k 1 A üat bb tamamen 1anda. Ev aisor-
nerl 1Kal ettikten, dft,pn•nm /JOU mtı- n. olan ta)'1'areın de mfillk 'boınbal•- S808JllR a ıO 1 ap ta1ıc1ır. aobad•n aıçr•y•n .kmlcımın 
dafaa.suıı Jı:ırdıktan .sonra Kataro ve D 1 nm abmf}ardır. ltlaiy~ elüplerl aıuh- yangına aebebjyet verdiği anlapl· 
Ragmaya doğru ileri hareketlne d~İ rerapaıQSfa fflif yerlerde çıkan yangınla~la kah· y . uJ)e ıJ mııhr. Tahkikat yapılıyor .• 
T&m e-tmettedlr. Bu kollann hede l&Dl&DCA mücadele ebnitlerdir. em US yap aD 
flmalden gele~ ilı:incl ordu trtaa.u l b b Herkesin• iıine aıücüne gittiği sa- tayyarenin tecrübesi 
ney:~:~~~: Düpn•nm kunet- pat ıyan om a ~a!'ın ilk aaatlerinde ıehir tabii ha- muvaffakıyetle 
• muküelesine Te JQllardald müte- lını almıthr. • - netice) d. 
addit manialara ratmen tıtalanmı- ı •r h.!!1-~- ti• h L~ Bombaların tahrıbatı en l 
mn Preaıba gölü ile Adriyatit denizl ~gı iZ uaume ' U 11&• Lonclra ı 7 (A.A.) _ Çarşam- ()ttawa 17 (AA.) - Amerikan 
arasındaki ileri harelr:etl devam et- diaeden zarar görenlere bayı perıembeye bağlayan gece tayyarelerinin yeni bir usul •ayesin-

Habeşistan 
Adis Abebaya doğru 
kaçarken yakalanan 
eairlerin aayuı artb 

ALi ile VELi 
-------------------------Büyük balık ve küçük 

balık 

Aü - Muahede muahede i.ı.s· 
tünt ••. 

Veli - Evet... Üçüzlüıü ... 
Ademi tecavüzlüsü ... Bitaraflık 
ahidlisi... Ebedi dostluk vaidli
si .•• Envaı, türlüaü, çqidi ... 

- Bu sonuncu çeşidin, ne ne
tice verdiğini Yugoslavyaya 
ebedi dostları Macarların hücu· 
munda gördük... Şimdi Bulgar 
kardeıleri ile, Romanyalı mütte
fikleri de iıtahlı iıtahlı ağız su· 
landınyorlar... Demek muahe
delerin bu türlüsü para etmedi ..• 
Bakalım ötekilere... Mesela ye
ni nizamır. temel taşı olan üçüz
lüye ... 

- Ali Aliceğiz ah ... cBaka· 
lım> diye merak ediyorsun de· 
me'k ••. Siyasi itlerde falcılık, ke· 
hanet sevmediğim şeylerdir am· 
ma, ıimdiden katiyetle söyleye
bilirin ki, üçüzlü misakın da 
akıbeti aynidir .•. Bir devr~n ÜS• 

lubu deği§mez... Kenarına bak, 
bezini al; anasına bak kızını al... 
Üçüzlü misakın da em küçük un· 
aurlanndan itibaren hepai birer 
birer okka altını gidecektir ..• 
Büyük balık küçüğünü yutacak-
tır... . .. 

- Peki, en büyüğü? 
- O da kendi kendini yuta-

cak! 
- Amma yaptın ha ... 
- Tabii değil mi? Hangi ce· 

reyan, zuhurundaki prensiplerin 
safiyet: ili'! devam edebilmiı? ... 
Uzak yakır. bütün büyük hare· 
ketleri ıöyle bir gözden geçir ... 
Göreceksin ... 

Ali'Yeli 
• 

Atina radyosu 
Amerikaya bir hitapta 

bulun~u 
Atina 17 (A.A.) - Atina rad• 

J'OMI clün aktam Birletik Amerika
ya hitap ederek §Unlan aöylemiıtiu 
Cereyan etmekte olaıı muharebe 
Yunanistan için esaslıdır. Bu, evlat· 
lannın kanlarile, terlerile sulanmlf 
olan muit.adde.. anavatan toprakla
nmn müdafaası sa"Yqıdır. Bundan 
baıka, inaaniyet için de yapılan bir 
ıavattır. Eski Yunan ilahlarının 
oturdukları yetifilmez Olmipos te-o 
peleri hür yqamak iatiyen alemin 
müdafaa ettiği bir huduttur. 

Yunaniıtan, tarihinin fU anında 
pn "Ye ıerefin en parlak sahifelerini 
yazmaktadır. Bu deva.i savaşta, 
yaptıiı mücadelenin kudsiyetinden 
ilham almak.tadır. Bir insoın için ok• 
ıijen ne iae hürriyet de Yunanista· 
nın mağrur milleti için odur. Yuna• 
nistaıı bunu müdafaa e!!.iyO'I'. 

·Macarlann Yugoalav
yadan iıgal ettikleri 

yerler • 
~ 17 (A.A.) - M"c" 

genel kurma11 16 ainn öile iizeri 
&f&iadalü tebliii nqretmİ§tir: Bugün 
kıt.t•.,..a T.unanın -ceıaubl prbi ıu,.. 
mını Hırvat hududuaa kadar ~'Jill 
etmektedir. Tuna ile T11z arasında• 
ki mıntaltanın çetelerden temiz!~n
meai devam etmektedir. Alman n:r
lerin ve harp malzemesinin sayımı 
da devam ediyor. Şimdiye kadat t 5 
bin etir sayılmııhr. Fakat bu miktu 
mütemadiyen artmaktadır. Bu ana 
kadar tespit edilen harp ganaimi c!e 
yüz top ve başka kıymetli levazlm• 
dır. 

111ektedir. 11 incl ordu tıtalan anuda- --'-eli __ _. __ ~& Londraya y 1 A1 h hU. de dökülmüt elestikt bir maddeden 
..De bir muharebeden sorıra. Kllmra71 naa yarauuu apı an man ava imal edilmeleri imUııı Amerika Ka.hlre 17 (A.A.) _ Ret!m1 tebUR: Pariıteki yahudiler 
lfgal etml.flerdir. Bu kıtalar daha bulunda cum(unun yapbğı tahribat arasın)da, •·-arecı·JiL sanavi:nde bı·r m· kıla·p u .. -.ı..t .... da Deale llt*•met.lnde p..,.· 17 (A.A.) - (D.N.B )t 
Derive mert-.. d--· ilerlemektedir- Devamı ..... 7 libm 4 de ~" I[ -,,- ·--.u " ...... ,..a... • ı - -·L L:... _ _I! O · bir,__• olan toJ.larmus -nı te- Busun·· Par=·•e ve civarında yerle,.. Jer. Dil4min büyük mylata uğramıf ya...--1t IDaDJ7.::ttcaır. zenne ---~- ,,~ -
Te elimize müteaddit esir De büyüt .&nbJ'a 17 (A.A.) - tnguıere bil· T: k Jı eleetikt bir madde eürülerek kontr- rattiler ta7detmlf}erdir. Br ~ miı olan yahudi aileleri 6S bindir • 

.... H be v---•- ren Q "Q arı 1ikt • a1 dilen b·· ··k daha esir aıınmı.atır. Adla Abeba ya Binaenaleyh Pariate 200 bin ila 300 miktarda malzeme bıralı:mıftu'. yük elçisi ou ug ™-""bbull Bu· 1ı1 P. an un e ıayet uyu dotru taçamkta iken yakalanan harp tah 
Arnavutluk- aru1ı11 iilerinde ~ gemm, HartciJe Vetlletı emrine, Bul· bır bom'bardnnan tanareai dün en ellrlertntiı mUctan bet bin İtalyan Te bin yahudinir. yapdaiı nün olun• 

teşebbüsünde bulunan 1t1 İn8illZ p.rlatanda bamlana!U fataııbuıda çetin tecrübelerden ıeçirilmittir. d6rt bin mliatemlete 8*erlne varımt- maktadır. Bunların ancak dörtte 
bombardıman tanarest avcı tanare- Perapala.s oteıınde patlJJU bomba Dört yaımda bir çocuk Tecrübeler munffaldyetle netice- tır. biri Framız tabi.iyetindedir. Pariate 
lerlın1zin taamızuna utrunJ.ltır. hldlaellnde zarar gdrenlere tncwz tren albnda ezildi bir lendiiinden bundan böyle bu tay- AJge nuntau.mıda itaJJan mü.stem- yahudilere ait maiazaların adedi de 
Blenhetm tipinde bl1' ta-- dtıfil- hüt6metlntn ampa.Ual eaert olarak 1 nd ı K ad h b 1-Jı:e _.._erıe~nd- mn- bir kıta 18 bı·n Ladardır. 
rilmA..tr. •• Dün .,_ .. ..;:::...v Pdetll 5,000 lira tffcli etmlftlr. Bu mebllt, r~uk da amr -·· a 1 ~re er • ~ & ~ ID~ • toplan -"" ,.._ u ,,,_ .... ~_. • ~.;;;-·--------....._. 
bir~ yapan •;-m;i;rlmız 11- enelce İngllterentn SOfya el~lsl B. y-- •· ı- mıa1 .edılebileceklerdir. Sıvil hava- ::1 = ~~erto=~ımı:~~-
man teslaatı ile gemlleri bombardı- Rendel tarafından verllmlt olan l.air 17 (Telefonla) - Bugün cılık nıüpvirleri Ye İngiliz mütelıu- uı yazıl.muııtır. 
man etm1J1erdlr. 1000 ve İngiltere ticaret torporaqouu T orbah civarında bir kaza oldu. aıaları yeni uaulü tanip etmiılerdir. • ..................................... , 

.Llbyada: Almaıı Te İtalyan kıtal&.rı· tarafından tevdi edilmLf bulunan c:11- Veli kızı dört yqınd& Raciye tren v kill H t• • Acıklı bir u.ıu·. m 
nm Tobruk ve Sollum mmtakaaındakl ter 1000 liradan ayndır. altmda ezilerek öldü Çocuğun hat e .er• eye ınm v 
tazyikleri devam etmektedir. SüraUl Antakya ve İskenderun boyunda oynarken kaçamayıp tre· ıçtimaı 
ileri haretetimlrdolayulle minakale- • • • nin altına •ttiği anla lıyor. Tahki· Ankara 17 (A.A.) - İcra Ve-
leri kelsimlş bulıman duşnıan mufre· elektnk tırketlerı ma· kat vapılm~ktadır şı killeri heyeti bı..gün nat 16 da Baş· 
selerlnln cebel mıntakasındak\ temiz· hail" beled" 1 • " · S ff .LiJ R L!L Sa d • leme ameliyesi devam etmektedir ı ıye ere geçıyor bmir 17 (Telefonla) - a et Vc::K doktoı e111t Y amın nya· 

Şarki Afrlkada: Galla Sıdamo ~ın- Ankara 17 (Telefonla) - An· kızı 11 ya,ında Ayfer Turan mev· a~tinde haftalık içtimaını akdetrniı· 
~kasında Baro nehr_!nl geçmek teşeb· takya ve İskenderun elektrik ıirket- künde hat boyunda uçurtma uçu: tır. 
busundc bulunan duşman kuvvetleri lerinin mahallt belediyelere devri rurkeın birdenbire trenin geliverınesı Maltızlar aı"Ja"'h altına 
tarafımızdan tlddeUl mukabil taar- h kk d b" k 1• 'h h ·· · h ··b·· f geçmek ruza uğnyarak çekllmlş ve ellmize a ın a ır . anun .a_yı ası azı~- ~zerı~e attı~ o u~ tara ına 
tamp te ı tını bırak.mışlardır. laııırnt§t~. Naf~a, Dahıliye ve Malı· ute~ı§ v~ elındekı yumakta~ .boşa· 

Muteber tüccardan bay Mehmed 
Kınacı refikuı bayan Sıdıka Kına
cı uzun zamandanberi müptela ol
duğu rahauızfıktan kurtulamıyarak 
dün ıaat beı buçukta vefat etmiıtir. 
Cenazesi bugüm saat dörtte Arna
vudköyündeki sahilhanesinden kal· 
dmlarak, cenaze namazı ikindi na· 

çağırılıyorlar mazını müteak.ib Beyazıd camisindı; · 

Be demeli? 
Tan eazetesinin iki muharriri 

cEyib> ıeklini münuip buldu. 
Biri de cEyib demek caizdir.> 
fetvaaır.ı verdi. Buna rağmen ay· 
ni gazetenin havadiıt •iıtunlarm· 
da hala cEyüb> yazılıyor. 

Bu ıeklin doğru olmadığını 
isbat için aşağıki telaffuz tarzı· 
nın aykırılığını misal gösterelim: 

cEyüblü müsünüz~> 

denebilir mi? 
Bakınız, dudaklar, nuıl :İll· 

yanla ileri doğru uzanıyor 1 

GambeJfı nın şimalinde Dembldol- ye Vekaletlenle Antakya, İskende· nan ıplerı toplarken lokomotıfın aa
lo'nun garb nde coreyan eden anuda· run, Beyl&ı! ve Kırıkhan belediye- demesine uğrayarak düşmÜ§ ve ağır 
ne muhar b ler csnasmd:ı duşmana leri aralannda anlqarak bedelini •urette yaralanmııtır. Ayfer muhak· 
ağır zayiat verdirdik. kare.rl14tıracaklardır. kak bir ölümden kurtulmu§tur. 

Malta 17 (A.A.) - Mecburf kılındıktan •onra Edimekapı Şehid· il 
askerlik kanunu mucibince, 2 3 ya· liğiudeki aile kabristanına defnedil~ 
şındaki Malhzlar silah altına çairı·jcek.tir. Kederdide ailemne taziyetle- 1 

lacaklardır. rimizi beyan ederiz. İ ~------------r 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Güvercinin verdiği 
iki ders 

.... 1 

Apartımanın qddığına bakan ... 
ğır pencerelerden birini btanbulun 
karartılmaıı sıralannda battallanut· 
tık. Bahar gelince açtık. Bir de ne 
görelim 7 Güvercin yuva yapmlJ. 
İki yumurtanın üzerinden korkak 
korkak davrandı. End4eli endi.teli 
yüzümüze bakb. 

Bazı kırmblar ikram edip heyeca
nını yatıobrmağa uğraştık. Camı da 
kapadık. 

Fakat kısa zaman sonra yumur
talardan biri eksildi. 

- Fare mi musallat oldu acaba? 
Hayır. ana yeıni.ıtir! • dediler. • 

Güvercinlerin hu)'lldur bu ... 

- Nasd olur? Kendi müstakbel 
evladını? 

- Bir nevi düşürme ... 

- Yahut tevellüd miktarını ayar-
lrma... Doğrusu, takdir etmeli. .. 
Alabildiğine artıp dünyada karga· 
,alık husule getiren yayılıcı milletle
re sulh timsali hayvanın liaam bal ile 
nazikane ihtarı... Rızkmı vermebi· 
zin doğuracak ve yumurcağını ile
min batma beli edecek yerde has• 
aasiyeti hud olmadan yok etmek 
elbet daha akıl kirı ... 

Neyse, kısa zaman sonra. yavru, 
nefes alan bir kan tulumu halinde 
belirdi. Of, sakalet ki. sormayın ••• 
Buowı büyÜyÜp o şanjanlı zarif gÜ· 
vercin şaşaasına bürüneceğini iabat 
için bin şahit lazım... Münasebetsiz 
münasebetsiz, köse köse tüyleri çık• 
b. Sonra d& bir irileşme, bir iril~ 
r:ne... Serpilişte sürat rekoru... Gİ;İD 
geçtikçe farkediyor... Ana gaga.sile 
öte beri getiriyor. Yavru ancak on· 
lara iltifat edip bizim verdiklerimi· 
t:e itimadsızlık gösteriyor. Çirkinli· 
ğini hayretle temaşa ediyoruz... Bir 
garip nefes alJAı var ki, her soluyuf" 
ta kuyruğunun ucuna kadar kaba· 
np iniyor... Gagası, tenasüpsüz, 
yamrı yumru büyümüf. Sırbnın tüy
leri de buliiia eren bir tatar çocu· 
ğunwı çenesine benzedi. 

Hizmetçi: 
- Haddin varsa parmağını 

uzat ! - dedi. 
Niçin? 
ElinJe bir çentik göstererek: 

- Aman efendim, bakm... Ne 
vurdu •• 

Güvercinin uysal. sokulgan adam
cıl halini bildiğimden yavrusunu da 
mazluınluğı•n ve biçareliğin tim
sali sayardım. 

- Allah Allah ... - dedim ve pen
cereyi açıp bir tecrübede de ben 
bulundum. 

Ne göreyim? 

O bir lokmalık hayvan şaşılacak 
bir davr .. tnış!a palazlantnasın mı? ••• 
İki ayağı üzerine şehametle kalktı.:. .. 
Kanatları cengivarane ~ladı ... A
deta bir kartal tavrı takındı... O 
uyuz tüylerite laakal bir Akbaba 
manzaras? arzediyordu. Gözlerinden 
alev saçıyor ... Gagasını uzata, boy
mmu gere, zıplaya sıçraya kendini 
ne müdafaa ediyor, efendim .•. Hem 
de, minimini bir sıçana karşı değil •.• 
Benim gibi bir insana... Yirminci 
asrın toplaı. tayyareler, tanklar, 
dritnotlar. zehirli gazlar mucidi za· 
lim bir nevine karşı... Benim nasd 
canavarlar canavan bir mahluk cin· 
sine mensup bulunduğumu ve ken
dinin de ne aciz bir güvercin nucırı· 
ğı olduğunu hesaba katmıyor ..• 
Mutlak ve mücerret şekilde YAŞA
MAK HAKKI için pençeleşiyor ... 

lf.lf.J(. 

«- Cüvt.rcin cinsi, ananın bir 
bareketile büyük milletlere bir dert 
verm4ti; yavrunun bu bare~et~e de 
en küçüklere, en ii.cizlere. bır ~~~
da balunmus oluyor ..• - dıye d~un
düm. - O ki sulh timsali... Fakat 
kendine bir tecavüz eli uzandı mı, 
yırhcı kus kesiliyor ... » 

(Va • Nu) 

- İnsanlara yaptığımız iyilik
lerin haddi, hesabı yoktur bay 
Amca ... 

Anadoluya 
gidecekler 

Tasnif işi bu akşam 
bitecek 

Beyoğlunda sarhoşluk yüiünden 
kanii ·bir vaka 

Sarhoş 'iki arkadaş bir şoförle kavga 
etti, bunlardan biri bir şoförü yaraladı Kendi arzularile ve hlik.iinu!te alt 

nakil vasıta.la.rlle AnadDluya. gldecde
lerln kaza ıcaymaJı:a.m1ıkla.a ve~ 
ıerl beyannamelerin tasnifine dün de Evvelk1 gece yansından sonra mukabele etmişler ve daha ağır 
VllAyetıte devam edll.m.Lşt1r. Beyanna.- -1 dd lnd - b' ·· l ·· 1 · 1 dir B melerln tasnifi bu a.k.şam. sona. erecek. Beyog u ca es e agır ır ya- soz er soy emış er . unun 
İstanbuldan ayn]a.caklarm sayısı ve ralaına vakası olmuştur: Ahmed üzerine şoför Bahri otomobilden 
gidecekleri yerler belli olac~ır. adında birile arkadaşı Osman inmiş ve cadde ortasında kavga-

Anadoluya. gldecelklere venlecek b1- • . • • ' • 
ıetıer sıra numarah olacalc ve il7.erln- ıçkill bir gazinodan saat ikiye ya tutuşmuşlardır. Balın bu sı-
de hareket tarihi bulunacaktır. Nu- doğru ç~. İstiklfil cad- rada Osmana bir tokat atmış, 
ma.raiı ve tarthli biletler sahiplerlne -

118 bek ller vasıtaslle evlerlne desniden geçerlerken arkalarını- Ahmed de bu.na mugber olarak 
radarvegöt~erek vertıecektlr. Polis dan şoför Bahrinin idaresindeki yanında bulunan bir kamayı çe
ve 'bekçiler biletleri Ana.doluya. gide- bir taksi gelmiştir. Şoför; cadde kip şoförü kalbinin altından ve 
cek olanlara. hareket va.kıtlnden lld .. . _ 
gün evvel da.ğıil;acaklardır. ortasında yürüyen bu iki arka- karnından agır surette yarala-

Denlzyollan, Llma.nlar, Şlrketl Hay- daşı çiğnememek için bir hayli mıştır. 
rlye, DeVlet Demlryolla.n mümessllle- kome çalmışsa da sarhoş bir Şoför Bahri kanlar içinde İs-
rinden müreııı:kep bir kmrılsYon her • 
gün t.oplanarak na.kil ışıertnı konWJ- halde bulunan iki ahbap bu kor- tiklRl caddesi üzerine yıkılınca, 
maktadır. ne seslerine aldırış etmemişler Ahmed, kanlı kamasile beraber 

Halk tipi 
ayakkabı 

ve caddeyi işgal de devam etmiş- kaçmağa koyulmuş, az sonra va
lerdir. kadan haberdar olan zabıta rne-

Şoför Bahrl, bunlara çarpma- murlan yetişerek kendisini bı
dan geçemlyeceğine kanaat ge- çağile birlikte yakalamışlardır. 

tirdtği için tam arkalarına gel- Şoför Bahri, Beyoğlu hastanest
diği bir sırada durm~ ve her ne yatırılmıştır. Ahmed, dün ad-

T" t odasında tedkik- ikisine de küfretmiştir. Ahmed liyeye verilerek sorgusunu mü-
ıclare d d"lı"yor ile Osman şoförün bu küfrüne teakip tevkif edilmiştir. ere evam e ı 

Tedkikat yapmak üzere geçen hafta 
İsta.n.bula gelen Ticaret Vekili B. 
Mümtaz Ökmen, Ticaret odası ve Fla.t 
mürakabe komisyonu tarafından halk 
tipi kundura. ımaıı haldandakl tedklk
ler etrafında alAkadarlatdan izahat 
almış, direktifler vermJşti. Ticaret 
odası halk tipi kundura hazırlıklarına 
Vekilin verdiği direktif dahllinde de
vam ediyor. 

Dün öğleden evvel Ticaret odasında 
Ticaret odası umuml Uttbl B. Cevad 
Düzenll ve kundura. imalatçıları lle 
deri fabrikatörlerinin 1ştl.rakile bir 
toplantı yapılarak bu hususta. konu
şulmuştur 

Ticaret odası umwnl kitibl bir mil
yon halk tipi kundurası imal edilme
sini llerl sürmüş, fabrika.törler İsta.n
bulun seneUk kundura ıstihlaklnin 
150 bin çift olduğunu söyllyerek bu 
kadar çok kundura.ya. lüzum olmadığı
nı blldlrmlşlerdir. 

Dünkü toplantıda halk tipi kundu
raların sağlam ve ucuz olabllmes11çln 
neler yapılması l:hıın geleceği konu· 
şulmuştur. Toplantıdan alınan karar
lar Ticaret Vekaletine blldirllccekttr. 

İthalat birlikleri ile bir
lik tacirlerinin ellerinde
ki stoklar tespit edilecek 

Ticaret Vekaleti, Birlikler um~ 
katipliğine bir tezkere göndererek It
halat birlikleri ile Birlik tüccarlarının 
ellerinde bulunan her türlü emtia 
stoklarının tesbit edilerek Vekalete 
bildirilmesin 1 istemiştir. 

iki motör 
çarpıştı 

Birisi ağır hasara uğradı, 
bir tayfa boğuldu 

Dün, Karadeniz boğazı clvannda 
Kara.burunda bir motör müsademesi. 
olmuştur: Tevtlk kaptanın idaresln· 
deki Cümhuriyet motörü boş ola.ralt 
İstan.buldan Ağvaya. gltmekte, A~ 
dan da odun yüklü olarak Ömer kap
tanın idaresindeki Rüdaverdl motörü 
İstanbula geJ:mek.te )ken her iki mo
tör, Karaburun civarında yanlış bil 
manevra yüzünden çarpışrruş, bu sı
rada, Climhuriyet motörünün dümeni 
parçalanmış, te.hllsl.ye sandalı dalga· 
lara. karışıp kaybolmuş, ta.ytada.n Sa.
Um de denize diloll!relc bo~uştur. 

H1d.l&eden mahalli zabıtası ve Li
man dalresi haberdar ed.llm1ştlr. Kap
tanlar hakkında I!zım gelen tahkl.
kat yapılmaktadır. 

Elektrik çarptı 
İki hamaldan biri öldü 

Dün öğle üzerı Üsküdarda. feci bir 
ölüm olmuştur. Nuhkuyusu semtinde 
oturan B. Vahdetin evini nakletmek 
üzere çalışan Ali 'Ve Nuri lslınlerinde 
lkl hamal, evin üst katında bulunan 
bir karyola somya.sını balloondan iple 
sokağa sarkıtırlarken somya, evin 
yanından geçmekte olan h:ı.val bir 
elektrik teline takılarak cereyanlan
mış, bu cereyanın tesirlle her iki ha.
mal elektriklenmiştir. 

Karilerimizin 
mektuplan 

Çocuklarımızın dilini 
ters alışbrmıyalım 

Gerek EmJnönünde ve gerek 
Karaköyde bazı satıcı mağazalan
nın üzerindeki büyük lflvhalarda 
saatlan diye yazılmıştır. Küçük 
çocuklarımızın dlllerlnl bu sure<tle 
alıştıra.bilecekleri varldl hatırdır. 
Hatt! geçen gün tramvayla Kara
köyden geçeı:iten alfabeyi yeni öğ
renınış blr çocuk bu lbhayı anne
sine göstererek sordu. Kadın da 
saatçi mağaza.sı demekle iktifa et
ti. Bu IA.vhalardald A harl!ni kal
dırıp yeri.ne E harfini koyma~ 

ma.~za. sablplerlnt mecbur etmeık 
~in merellnin dıklkat na.zannı 
celbelımenlzl. rlcıı. ederim. 

L 
Bir Tatandaş 

J 
KÜÇÜK HABERLER 

* Kemal, All ve R1za 1.slmlerindekl 
hamallar, dün Balıkpazan lskelesind-' 
bağlı ve İsmail kaptana. alt blr mo
törden kemap şt,eleri nakletmekteler 
iken ş~elerden bir.inin aınsızın kınl
maslle üç hamal da muhtelif yerlerin
den yanıklar almışlar, sıhhl vazlyetıe. 
rl tehllkell görüldüğünden, zabıta. t:ı.
ra.fında.n tedavi için Oerrahpaşa. has
tanesine yatınlmışlardır. 

Pasif korunma 

tecrübesi 
Mayısın ilk haftasında 

lstanbulda umumi 
deneme yapılacak 

Kazalardaki ha va denemelerine ve 
paraşütçülere karşı mücadele tecrü
belerine devam edilmektedir. Fatih 
kazası tecrübeleri 25 nisanda, Kartal 
kazasında ki tecrübe 30 nisanda ola
caktır. 

Mayısın ilk haftasında İstanbulda 
umum! bir hava denemesi yapılması 
kararlaşmıştır. Tecrübe gece ve gün
düz devam edecek, paraşütçülere kar
şı mücadele ekipleri faaliyete geçlrile
cektir. 

Vilayet Seferberlik müdürülüğün
den kazalara bu hususta direktif ve-

Sahi!e 3 

şeylere dair •. 

İnsanlar gÜnden güne daha fula 
dal~Iaşıyorlar. Artık bu şüphe edi· 
l~rruyccek bir baki.kat haline girmif· 
tir• Dün Şikagoda balkın sokaklarda 
wıuttuğu 'eylere aicl' bir liste gözü· 
me ilişti. Bunların arasında neler 
yok. Otomobiller' bir yangın tulum· 
bası ve bir fil iskeletı• B 0 "t0

' b 
1 

... uun u 
°?0 tu muş eşyanın salıipleri uzun 
bır ~üddet içinde, çıkmadı.kl~ından 
hepsı satdmış ... 

. Bizde kendi cebi diye başkasmın-
kmden fıstık yiyen 0 gec .. . ~· . • e guvey 
gırec~ı unutup deniz ~ırı b&fka 
yere mısafirliğe giden meşb dal
gınlar~ aid hikayeler anlatırıa7. 

Fatihte, Sarıgiizel semtinde ohu-an 
zamanın meşhur dersiirnlarmdan 
hoca Abdülkadir efendi İsmind b" • e ~ 
zat aynı zamanda Evkafta memur-
muş. Hoca efendi zamanının en belli 
başlı d~~armdan sayılırmı,. 

rllmlştir. Kaza kaymak.amla.n verilen Kendısmın beyaz bir Kıbris eşeği 
direkti.t' dahllinde hazırlık yapacak- varmış. Sabah akşam daireye bu 

hayvanla tıkır tıkır gider gelirmiş. 
Bir gÜn bocayı yolda bir ahbabı dur
dum.uş: 

lardır. 

Mekteplerde 
imtihanlar 

Ortamektep ve lise mü
dürleri dün bir toplanh 

yaptılar 

- Aman, deıni.ı. şurada bir arsa 
aldım. Bir ev yaptırmak niyetidc
yim. Çok büyük bir arsa... Gel de 
bak ... Nezareti nasıl? Mevkii iyi mi? 

Hoca eşeğinden inmiş. Hayvanı 
bir tarafa bağlamış. Ahbabiie bera
ber yürüıneğe başlamış. Dostunun 
satın aldığı arsa hakikaten ptk bü
yijk ve pek genişmiş. Burayı uzun 
uzun gezıni.ıler, manı.arayı seyr~t-
m.işler ..• Yapılacak ev hakkında uzun 

Ortamektep ve lise müdürleri dün u.zun konusmuşlar, sonracan yan
bir toplantı yaparak mezuniyet imti-
hanlanna tabi tutul.ınıyan dlğer sınıf. yana muhabbet ede ede Evkaf dai· 
lann kanaat notları etrafında konuş- resine kadar gelmişler ... 
muşlardft". Hoca bütün gün dairede kalmış. 

Ortamekteplerde talebeler eleme Akşam üzer Evkaftan çıkarken bir 
imtihanına nisanın 22 sinde girecek, de bakmış caddeden bir aral::3 geçi
lmtlhanlar üç gün içinde bitirilecek- yor. İçinde de tanıdıklarından bir 
tir. Sözlü imtihanlara 30 nisanda baş- zat ... Bu hali vakti yerinde adam, 
!anacaktır. 

Lise bitirme lmtihanlaruıtn başla- hemen arabt.smı durdurtmuş: 
ma tarihi 21 nisanda, olgunluk imti- - Hocam ... deı:n4, ben de Fati
hanı 9 mayıstadır. Olgunluk imtihanı he, SarıgÜzele gidiyorum. Arabaya 
14. mayıs akşamında sona erecektir. buyurmaz mısınız? 
Inşaat usta okulu imtihanı ~2 ni- Hoca arabaya binip eve gelmiş. 

sanda. başlıyac~, 15 mayıs~ ~ıtecek, Kapıdan İçeri girer girmez karısl 
sanat mekteplerile kız enstıtülerinin 
imtihanları 17 nisanda başlıyacak, 14 sorm~H: . -· ? 
mayısta bitecektir. - anı eşegtn .... 

üniversitede imtihanlar 19 nisan ne - Eyvah ..• Onu bir yerde \mut. 
13. mayıs arasında bitirilecektir. tum amma acaba nerede? .•• 

Imtihanlann 3 er kişilik mümeyyiz İki .. b bulm 
heyetleri hazırlanarak tasdik. edilmek gun sonra •~anı uş· 
üzere Maarif VeklUetine gönderilm!.ş- lar... Şikago caddelermde unutulan 
tir. otomobile mukabil. o umanki İs· 

tanbu) sokaklarında unutulan bir 

Ekınek için tedkikler 
Önümüzdeki hafta içinde fırınlar

dan birinde yeni bir tecrübe daha ya
pılarak ekmek imal edilecektir. Bele
diye, hamur ekmek imal!nln önüne 
geçmek için tedbir alacaktır. Yapılan 
tedklklere göre fırıncılar beher ekmek 
için 11.50 veya 1160 gram hamur kesi
yorlar. Hamur el.."ll'lekler bu yüz.den 
çıkmaktadır. Ha.murkarlar beher ek
mc-k için 1195 gram hamur kestikleri 
takdirde hamur ekmek !malinin önü
ne geçileceği anlaşılmıştır. 

Fırınlara bu yolda tebligat yapılmış, 
eksik hamur kesenlerin cezalandırıla
cağı bildirilm~Ur. Belediye reisliğin
den bu hususta kaza kaymakamlarına 
tebligat y:ı.pılmı.ştır. 

Tramvaylarda yazlık 
hareket tarifesi 

eşek!... Be dersiam Abdülkadir 
efendi eşeğini 11k sık kaybeder ve 
tanıdıkları hayvanı bulurlarmış ... 

Lakin herşeyi büyük mikyasta 
yapmasını seven Amerikaldar, en 
büyijk dalgu.larm dl\ Yeni dünyada 
Y8$&dığını iddia ederler ve fu bilcil· 
yeyi anlahrlar: 

Birlik idare heyetleri Ticaret Veki
letl tarafından verilen direkti! dahi
linde hareket ederek, tüccarların elle
rindeki eşyanın cinsi ile stok mikta
rını bu akşama kadar tesbit ederek 
Birlikler umumi katipliğine bildire
ceklerdir. umumi katiplik Birlikler 
tarafından tevdl edilen raporları Ti
caret vekaletine gönderecektir. 

Florya plajında yeni 

Hadiseden haberdar olan zabıta 
memurları, lklslnl de derhal Nümune 
hastanesine kal~larsa da.. bun
lardan Ali ölmüştür. 

* Fatihte oturan Nedim ismlnde 
blr çocuk bisikletle Karagümrük civa
rında dolaşU'ken bir direğe çarparak 
düşmüş, başından ağır şekilde yara
landığ'ından, polis tara!ından Guraba 
hastanesine yatırılmıştır. Tramvay idaresi yazlık hareket ta

rifesini hazırlamı.ştır. Yenl tarife ilan * Arabacı Ömerln idaresindeki kö- edilecek tarihten sonra başlıyacaktır. 

Büyijk bir zengin parasız kalan 
bir adama aid bir evi - bir yardım 
olsun diye - kıymetinden üç dört 
misli bir fiatla satın alınış. Lakin bu 
bina Amerikanın orta. ,elıirlerinden 
birinde imif. Ayni zamanda pek 
dalgın olan Amerikalı zengin, bun· 
dan sonra d~vrialem seyahatlerine 
çıkmış. Zaten en büyük zevki de 
seyahatrnış. Yirmi sene vaktile 
bir ev aldığı sehre uğramamlf. Bi
naya aid evrakı da kaybetmiş. Hatta 
evin hangi caddedt: olCuğunu bile 
unutmuş gİtmis ... Nihayet vergi da
iresi zengine: 

tesisat 
İstanbul Vali ve Bel~~ye R~isi Dr. 

Liıtfi Kırdar. Florya. plaJları ıle alil.
kadar olmaktadır. Valiye bu sene 
plajlardaki tesLc;at, kabille sayısı ve 
boğulmalara karşı alınacak tedbirler 
hakkında izahat verilmlştlr. 

Halk plajlarındaki kab~eler e~.aslı 
şekilde tamir edilmiş, yenıden mute
ahhlde inş.a ettirilen kabinelerin tıe-

Tahkikata Üsküdar Adliyesi el koy
muş, Alinin cesedi USküdar Adliye 
doktoru B. Sa.utı Haşim tarafından 
muayene olunmuştur. 

* Yeniden ithal edilen tene.kelerin 
tevziatına bugünden itibaren Mınta
ka Ticaret müdürlüğü tara.tından baş
lanacaktır. * Dün muhtelif memleketlere 300 

11.. amelesi bugün yapılacaık-
se um mu bin lira tutannda. ihracat yapılmıştır. 
tır Al t"t·· A ' Plıijlarda emanet, müstahdemin, manyaya u un, eınrikaya deri, 

t 1 doktor odalan tefrik 1 Romanyaya balık, Isviçreye barsak 
banyo evz , ·· d llm'..+' 
edilmİştır. Geçen seneki 353 ka.btne gon er_ 1-i•1~· 
700 e iblağ olunmuş, beton kabineler * Dun Vllayet4ie bir toplantı yapı-
92 den 152 ye çıkarılmıştır. Ayrıca. 12 larak 23 Nisan bayramı hazırlık.lan 
lıiks kabin~e tamirat yapılmıştır. konuşulmuştur. 

mür yüklü bir araba. dün Yedlkule 
caddesinden ,geçerken, aralbanın oku 
kırılarak devrilmiş, araba. parçalan -
dığı gibi, Ömer de muhtelit yerlerin
den yaralanmıştır. 

* Bakırköyde Sakızlıyalı sokağın
da oturan Tank 1smlııde bir genç, 
Halkevl bahçesinde jimnastik yapar
ken müvazenesinl kaybederek düşmüş. 
yaralanmıştır. 

* Halıcıoğhında oturan B. Yusufun 
sekiz yaşındaki kızı Şiikra.n sokakta 
oynarken düşerek muhtelit yerlerin
den yaralanmış, tedavi için Etfal has
tanesine yatınlmıştır. 

Tünelde seferler bir hat 
üzerinden yapılacak 

Bir hafta sonra. tünel seferleri tek 
hat üzerl.nden yapılacak, blr tren boş 
gidip gelecektir. 

ASKERLİK iŞLERi 
Beyotlu yerli askerlik şubesinden: 
312, 313, 314 doğumluların senelik 

ihtiyat yoklamalan aşağıda yazılı 
dört gün zarfında yapılacaktır. Bu 
günlerde nüfus hüviyet cüzdanlarile 
beraber şubeye müracaat edilmesi. 

22/41941 Salı 
23/4/941 Çarşıarnıba 
24/4/941 Perşembe 
25141941 Cuma. 

- Sizin burada ,öyle bir binanız 
var ... tleyince o zaman milyonu: 

- Haaa, demiş, unutmuştum ••. 
Artık bunun yanında sokakta 

unutulan otomobilin lm olmaz ııı-
nırun!. .. 

Hikmet Feridun Es 
llllltllWllllllUUJltlllllll,flllllHlltnllUllllllllUlllUHlllRIH-

Eminönü Halkevinden: 
18/4/941 cuma, 19/4/941 cumartesi 

!akşamları saat 21 de ve 20/4/!141 pa
zar günü saat 15 te Evimiz TMnSll şu
besi (Himmetin oğlu) plyesini temsil 
edecektir. 

Her üç günkü temsilin numaralı gi
riş kartlarının Evimiz bürosundan 
alınması rica olunur. 

BaJ' Amca.ya göre ... 

Yük. ta~ı!ıı derler, taşırız ..• ... (( ~ 
... «Koş!..>.> derler, koşarız!.. 

1 

... <<Araba çeki» derler, çekeriz,\ ... Fakat bazı Avrupa sehirle-l B A M ·· . , . . . ~ . . - azur gor 
hepsıne eyvallah... rmde bızı kesip yemeleri pek biçareler hep biribirini 

gücüme gitti!.. 1 değiller al .. 

dostum, 
yiyecek 

• 



Harbe ait resimler 

Mari.b. Röldc 

Harp, Avruparun bir çok mem-··-'"°'., .,..,...-------, 
leketlerinde filim faaliyetini he- . :· ·.··· 
men tamamen durdurduğ'u hal- ,,, 
de Almanyada bu faaliyet tevak 
:tuf etmemiş, bilAJds artmıştır. 

Alman stüdyoları şimdi Alman· 
yadan başka bütün orta, garb 
ve şimaıt Avrupa için filim yetiş 
tırmeğe uğraşıyor. Artisler, sah 
nevaınlan, teknisyenler günd 

sekiz on saat çalışıyorlar. Vaziye 
gecen harp gibi bu harbin de Al 
man filirnci1iğinfn inkişafına ço 
hizmet edeceğini göstermektedir. 

1914 harbi başladığı zaman Al 
manyada filimcilik pek iptida! bf 
halde idi. O zamanlar fiUm saha-
sında en ileri giden memleket 
Fransa idi. Yeryüzünde gösteri
len filimlerin yüzde yetmiş beşin 
Fransızlar çeviriyorlardı. En meş
hur sinema artistleri Fransızdı. 

Robine, Alexandre, Max Llnder, 
Rigadin gibi artistlerin !ilimleri 
dünyanın her tarafında kapl§lh· 
yordu. 

Fransadan sonra İtalya geli
yordu. Francesca Bertin!, Espe 

Atıantikten avdet eden bir Alınan 
denizaltısının buz tutmUJ 

kumanda lruJesl 

ı . 

tef tisi 

Atlantikte uzun bir seyahatten avdet eden bir Alınan 
denizaltısının buz tutmuş güvertesi 

' ....................................................................................................................... . 

(Bugünkü program f 
MAR iK A RÖKK ' .. un RADYO Sinema mev&İm~ fevkalide filmi 

Büyük ve em1alsiz muvaffakiyeti 

ria, Pina MenikellI, Lida Bore Öfle. ve ak.~am KORA TE:RRV 
gibi Italyan artistleri büyük şöh 12,so Program 21,so Konuşma 3 ONCO VE SON HAFfA OLARAK 

12,50 Haberler 22,30 Haberler 1 ret kazanmışlardı . Bunların fi- 12,33 Şar1t:ılar 21,45 O.rıkestra ŞARK s·NEMASINDA 
]imleri de her tarafta rağbet gö- Berlin civannda Ufa ateıyeleri (aş~ğıda) ~e ~burada· bir kış sahne 13.05 Şarkılar 22,45 Müzik 

rüvordu. dekoru: VJyanada bir m da ~~~~ ~~~ 23•00 ~~~ mirzttJ haılıyor. Suarelerde yerler numaralıdır. Cumartesi ıaat 1 ~e ve 
O zamanlar Amerika !ilim sa- ey n kuarteti •••••••pazar 11 (le tenzilatlı matineleT. _____ _.,, 

nayiinde çok geri idi. Hollivut limcilik sahasında ça~ta. de- <lir. Gisela bugünkü genç nesil 18,30 Çifte ta.sıı 1 19 Nisan 
küGük bir köydü. Nevyork ve Şi- vam etti. Soolü filim çıktıktan arasında müstesna bir mevki yap- 19,30 Haberler Cumar tesi sabahı 
kago civarındaki bir iki stüdyo- soma bu faaliyet çok arttı. Ufa- mıştır. Çevirdiği !ilimlerin hepsi 19•45 Ziraat ta.kvl 8,00 Program 

vi ği 19,50 Solo sesler! 8 03 Ha.beder dan başka hiç bir yerde stüdyo nıu: çe ~i . filim1er her ta.rafta bir muvaffakıyet teşkil etmekte- 20,15 Radyo ga:zıet 8:18 Müzik 
yoktu. ~bet gordü. Bir zamanlar Wllly dir. Genç artist son olarak «Ham- 20,45 Temsil s.~ Ev kadını 

Almanyaya gelince; umum! Fntsh , WiUy Forst, çok şöhret burg ·ne Haiti arasında» adlı bir - - --·-•mumn--111••1• 1• 1• 1 

h arbe kadar rilimclliğe ehemmi- k:ızanmışlardı. Şimdi yeni yeni filim çevlrmiştir. Mesut bir izdivaç 
yet verilmemişti. Gösterilen filim- bır çok artistler yetl§ti. Bunlar Ha.mburg ile Haitl arasında İstanbul Belediye rtyuett _!llütel'cl-

ı dah . d h l t t•rt·ı·- durmadan ça.lı§ıyorlar. binlerce kilometrelik mesafe var- mı Bay Cihat Kentmen lle Tüccardan (KAHRAMAN FF.DAİ) er a zıya e ar c en ge ı ı ı y: n1 rt" tl merhum Bay Faile kerimeleri Bayan ... ___ '""!'-_______ ....,. ___ _.. ________ .. 

yordu. Harp başlayı~ca dışarıdan e a ıs er ar~nda Zaralı dır. Bu mesafeyi en süratll va- Dlirdane Kentmenin diln Beyoğlu nt- Bu fiımin Framızca aözJü n renkli nüelı.asl MELEK'te 
fHim getirtmek imkA.nı kalmadı- Leander, Marika Rokk ve Wllly purlar ild haftada katederler. 0 1- .tAh nıemurıiı~da, Belediye Reis muvaffakiyetle ıöeterilmektedir. 
ğ d Al f .1. f li ı· 1 Birgel bilhassa meşhurdur. Bun- ğer vapurlar için bir ay zaman muavini Bay Ltı.trı Aboy, ımar mtt- __________ _,;,,_...;;;~----------1 
ın an manya ı ım 3.a ye ın la ler mfüilln . dilrü Bay Hüsnü Keser, Şehir mU.t.e- Se tJ • d •kkat 
genişletmeğe mecbur oldu. Bu iş- .nn çevirdikleri filim lbınıdır. İki şehnn 1klim1, m.an- hassısı Ba.y Prost, nevıet IJmanJan ana aaa erıne 1 : 
te ilk çalışanlar, bugün dünyanın ~ır yekfuı .tutmaktadır. Maama- z:r~, burada yaşayın tarzı da ı.eıetmest umum müdürü Bay Rauf IPEK'te : J, -4S - .f - 6, 1.5 ..,. 8,4.5 de 

en meşhur rejisörlerinden biri f~ bu a:tıstlerin yanında her busbütün ~adır. Filimde yirmi =~o ~ıe1:ı~~ ~~ s.:·~~:ı~-.!;?~ :.!;ı~:n9 e!.ı aelmelerl rica oluaur. 
olan Lubitsh ile meşhur artist gun yem bir yıldız doğuyor. sene evveı para kazanmak için Tarateyne.saa.cretler temenni ederla ~--•••••••••••••••••m••••I' 
Emil Yannings idi Bunlara Pola Almanyada yeni yetişen genç Haitiye giden bir gencin hayatı --------'-------
Negri de iltihak et~işti. Çok geç- artistlerden biri de Glsela Uhlen- anlatılmaktadır. MEVLÜD 

BUGüN i P E K sinemasında -.. 
Memleketimizde ilk d efa olarak 

T 0 R K Ç E S 0 Z L 0 H R E N K L 1 (Telmikolor) 

NAMUS BORCU 

meden Lubitsh artistliği bıraka- ... ffllllnUlllfUUH--uaunnn•nınıııımmuıwı•ıınnruuı-uuınonuntHu-. .............. nuun•- Nisanın yirminci Pazar günü Be-

rak sahnevaziliğioe başladı. Yan- ,11' Bu akşam TURAN tiyatrosunda yoğlunda Ağa Camiiiıde öğle nama· 

nings ve Pala .. Ncgr·i· onun idar. es.i YAV"BU,.YUlf GECE Si zını müteakip, Emekli Liva kuman-
.., n danı Hafız Besim Akbar'm zevceai, 

altında çok guzel fılımler çevırdı- · ... r1tCES İstihlaki MiUi Hanımlar Cemiyeti 
ler. Filimcilik süratle ilerledi. Ses kraliçesi MAMIYET ı: lJ ES 

A z d 1 reisesi meYhum bayaaı Melelt'in ru-
Harp bittiği zaman Almanlar fi- ve S arka aş an huna ithaf edamelc üzere Mevludu 
Jim sanayiinde mühim bir mevki l . San'atkar NAŞİD ve arkadaşları risaletpenahi okunacağından hısım· 
ihraz etmişlerdi. . KUR T A .r.zlNDA KUZU 1ann, ah ah.tann ve dosttann ve 

l t \ı arzu edenlerin te~rifleri rica olunur. 
Almanya ıarp en sonra da fi- Komedi 3 perde. Varyete - Solo- Düetti vesaire ... Tel: 22127 Zevci Hafız Besim 

Yalnız 

~3r<lüill fnbllde rllil>•t ~hıe 

TAK S /Af Sinemasında , 



Londra hastaneleri 
Londrada 1.f S hastane vardır. ier pbirlelinde mevcut hutanete· 

Bunların aünlük masrafı 120 l>in rin ...... a.n da ayni teldld~ kapa: 
~- . tdıyor. Maama&Ja ı1a seçm.ayor a - L-:.1-

vrupa an men aya 
akın eden albn ar 

••11 geçıyor, murafın yamı, .... Lasilterede mahteHf ha.tanelere hin· Yuuniıtanın -uaa.ra 
~ardan alınan tedavi lcret9ıden. Jerce lira teMnü edilmelin. ata19militer maaYiai 
41iier yamı da bu -~~nelere ~· Hutanelenle nwawa t.cl&Tl llarMn nud lta;laclıimi, 
Jıia1an itakdl teberrül.nn faWeriacl• edilen çocabuz Wr çok itçı1m, ha- neci • t ecliJ..IUf.: • 
temin edilmekfedir. Ne lalktmet. ;J&tlannda hhiktirdikleri paralan, en nca - ...... nı 
.. de belediye hMtaıaelerm ......... hu ,.Ibt ve eabhat ma ..... .ı.1ne anlabyor 

Polonya, Hollanda, Danimarka, Norveç, /8 veç 
ve Franaanın altınları naaıl naAleJildi? 

lanna .ittirak etm(for. ~ Cli- 't'Uiyet ~orlar. T.,M ıH mıtftD aıtantara dıl!IS
tl IDbln -.ed'rlf& ...,.., ..... 

ı.-dra 17 (A.A.) - Dfba Ya· Jllde aJUllll&r haber ftltllllU. Ama· 

Bilmeden apandisit ameli•ab yapını-• aanjetenm Londra •lcilili ... ...,.u;. ;ada blr babn.n ~ nnllteltt 
~ 94 _. maa'rint aJ1,ay Kontoleon Al· mtm1ebtlerde DMrteud altlDlann Y .. 

Amdacla Ai kiti aruındaki tamam J&am ...... aoktadan .k ... manlaım v .. anhlara kup harbe Dl Dln1aJa mn ....... ""1lliMlt 
lavgada bvsacılardan Liri. fubn· tiiini prma,lerdir. Apandilit maa· slrm.W mBteUlp ilk sfln)erde cere- tlamll hltmlne lf"'Dlpt. Ba dlda 

4la oı....i~a, ~e mükemmel yeae ediline. hafifçe cerahatli oldaiu :yan eden blclieeled~zd• peirer~k =teli;'=~ ~&ya"":: 
Lir apanch•t ameliyatı ~. da anlaplnutbr. hqBnkii Mltert nzi7ed ilah •tmit" JlllC& AmertbJa a1tm ÜID1 llddlt 
~edka pzetcleri bundan bay· Doktorlar ameliyab tamamlqa- tir. AJhay Kontoleon Yunan lı:.ale)e- telbetm1f ft deneblJtr ld. MBner 41n. 
ıetle hab.ecliyorlar. rak yara71 cllbdtlerdir. z-..;.1nm dal bhftmanca mGdafaa eden u- ıetıert mOaffcıa, hemm bema eaer 

Kavp edenlerden Jakson admcla ahlat •u:i79ti l,rWir. YüaJ.nan brleri sita>ilf• yadettikten 90Dra l>a Al'l'Ul»t ~ıet.ıermm. altm. **lan. 
Liri. Levis Trammel aclanda 45 p.- w.-.L.-.-• -ı:....t ---"'-! mabvemetin mfibim miktarda Yu- orQa ıöndertlmlftir. Amerilıılı& 1ııa 

• • • L--·-- ı.:.__L ~ a am"""V"• ıaaıall "YWOlllU"' L..- tJ .. • ~ H.1-....J a1tllı atuunı N>l&t.ın• ~in eneJ& tmda bu zenc•nın w ...... u...- ;yecatfr Fakat br ılald.i 61· m tun"Ye •nun P~ '_Y-Oll:J~· ._,__dan - ...... 1_. 
•sdaauttar. Derlaal poG. ~ •. 5 p ilıracmı temin ettiiini eiylem11 .. ~. .._,.,,_. 
)'arah acele .........,.e bJdmlm .... dinnek ·•k• alllmclen kartudı- ve eözleriae töyle clnam etmiftjr: rm1:c;:ra~~ ~ cıc::: 
br. Ha.tanede doktorlar ı.pp. imdaa dolqa eeamam hafiftetil. clasliz kuvvetlerinin yardımı ile de llnde UerUeJece11nt t&bmlıı etmedi· 
apandmt. aıneli;Jat :JAP ..... sltL ...... m--...dir. bütün fimali Yuaan.istuı cephelini tinden altınlarını emin bir Jll!N zıs • 

..adafaa ebDeie imk'8 olmadaiı !etmek için hlç bir tedbir •H IPL 

Y ld nm Çeken ev lııeWWclir. 8a ..... ı. krali;ret top. AJman cml~!1..:..~ ........ 
1 1 ıaWamidaa liit kwnm• fimdilik Mela JMmJarma ~ W 11 

h::w- • k l.W. J J ...., .... mfilefm oJme•ztgr, Ofp- .... zar..ei 'ı.u.I oJ.llfbU, Bu milJon İD1B2s l1raJlk dnı _....P• 
&IUIQ'.UID lııir.. ..,.. • --- • L-- '-Lrile Wrlilde L----.. ~-'-- ........ ..-..u T -'- Dlll nıtUne t;eılbbGI ecHJmllt;Ar ..... rakamı uğursuz tel&kki edilir._. mn ~ ıavu~ ~ ~ ~- r-.,,a Irat bu altm pıbutıanmn ~ 1rD1Q 

....... NaduWuay •&JIDde .. - ......... Wr __ ,..._ ~ -.teb- da ....... a mezlıtr ~ bir it dellldl ~ ftnlllıaJ& 
13 deiiJ 23 abnu uiunmmmf. Bu elmit. kadm '"çOC1iklana eP'udm t.ebam müdalaua ancalc Türkiye tadar btltün nüll 'fudalann& Mblt 
' k.amb ' r hir b; 7dchnm ilahet J'UllllfbT. Fakat keadlerine lıİrteY U. beraber hareket eclildiii takdir· thtlyaçlar tçtn el lıımmıuttu. 1Gftr 
ratm • 1J ne .. nuzlufa umJ.clilmeJr• oJmamlfbr .. Bir 6çlDcl 711dınm da de kahil oJalııiJirdf.:t JOÖU. Mumaflh her tehl1b71 ilke 
~.eu23u ~ d WrtifGJ. b- ptpmn meline .. henirfae isa· Atqemiliter Yanan cenel kumia· almıf on fOför çıttı. Banlar, mwt-

tt. . ~ 8: • tannaktada het elmİftİI: J1IUD timaJt Ywwıiatanm mütebaki lerlnt! mebni. asbrl idare tarafmdaıı 
nn ve ikı çocula ııe o • • .ı_L.. kı .. _ı_ır y oala el tonmamq bet 8*l oıtcıbGI 1"11-
Evvelki eene 2.3 aJmtot atini 1.ara· Qfçl bundan •onra flç(inol - ~ m~wu~. ~ VJ'UUD mulfardır. Polonya mmt bpnhemm 

7a yı)dmm diifmiit. ev bir parça ha· olarak evin! yapbrmlf n ~clı· :t::.; mutem~ hır .::::t t;!1; ,..ıtı bodrumlanod& mahlas balu
•ra ujramakJa lteraber iı;indekilere br. Fakat 1ia eene 791dden Mi :Jıl - .. -~· ~re • Dan altın çabGtlar, lll&l JılaJl19 lflm'· 
w....,. olmanu,br. Çitçi. ı..an tamir nm evin danrlanın 71kmı1tır. Bu· old~u IÖJ'fmllf n tmdan Jllve Janndan ab.J J..._:nldnlııı b- . 
ettirmit. evin bpua Gzeriae de 2.3 am fizeriDe Uylii birletmil .,.. kay etmiftir: manclasmda 'H ~ alaDdı& m
rakamını yazdmnlfbr. ........., ),.eka Wr yerde tifW• ~eni cBelsrad hiktmet dar~ IDln bu ot.oblllent ~ ft JOl& 

G • 2 .... x. .... oeta l;a Wr ., ~dmPTlba karar Termiftir. sonra Yugoela.,a cenubi Subiataa· ~· .._ __ 
1
__._._ -• 

eçen Nne yme , --· , ... I ___ L da Jd-L-- L.ı:..nL bir k et •-L-=t Yollann Alman _,, ... .., ııaWU1& -
-1..I. dü--ıilft'k Bu cMfa Bu evm Dam&IUI 2, o IDl)'..:.abr. o _,,.. lftqU& UTY .....,. '*1an bomıbaJardan harap om-na ne ,.uuıınm .....- _.. • ebneie muvaffak obnatta. 

OzUm şekeri . Bu~ ha iltikamettea Yuna· = =rı.~ ~ 
. . m.tana sidea ~ol ~ A)'llahi- miller w Jlı'il& Lttont elbetl .,.. 

Framada Necek huhrw ~ falııiriblara n•kWil~ ~ iN leceii cilııetleWr pk Yma fırblan imdada 't'Umak "*""'tlsdL 
ediyor. Billt•ne teker hio Jak siW- ...._ .... .W. ..... br. ~ :arkı MabdOD7dln mGdafauau .AJmaD tanareJed. Jlalanıa -... 
Clir. Fraau ~eri ft bal SO lıiD ~ tek• elde edileci• daha miirıı"ı Wr hale koymak icia anada anlar Clb1 ..,..,.,,n dlltıe, 
fa1niblu tek• baup Te pancar timin eclili,ror. bu mmtabdan .ı..., Makedonya• altull& J'ltlt otoblller, ch"Z 5 ı. 
~e Gzümden teker i9tiltlal etmek Oz6m ,.ked. ..ı eebrd• bir mn prk bat... aöaderiJmittir. ormanlaf lclDde ~. bıuı· 
icin ~ Mlled•l>eri ..ı.m-kta- ~ farüdar. Çay n ihlamaran Mantıbn )Dab) ol& bu nakil key· llk bumca JU1a ~ .Alııwı· 
Ü. lptidalan pekmeze ı-.zqen lanıtial Wr ~ deiiftiımekteclk. fiyeti maalesef çok fena l>ir netice =-===-=~aı: ':: 
llllu bir teker pk.anlmıfbr. Fakat Ba aebehle izim tekerinin daha vermiftir.> betle tanareıertne altm bulnılr1 
... ihti7aca teıaia ed-emitlİr·· Ma- .. de tekerB maddelerde, kompa-- Albay Kontoleon Almanlann, tid· nakl~tmette olan otcıblllerlıı .-ıtnı 
~ pkeriD iDakJi aic oldala .... .... to ,...makta ~ullnılmua tavaiye ecli· detli hücumlar yapmıı olmalanna radyo ile bllcllrlyorlar 'H bu aralMıJ&.. 
w ~ ......... da o.....,.onla. li,ror. raimen taarruzun ilk günü ilerleme- nn her ne suretle olura o1san durdu-

Manıilyada ldmyqerler &ıafbr· n " -L-' h L!u L • ie muvafiak olamadıklannı habrlat• rulmasını emredlywlardı. 
maluım :ileri sötBrerelc izimden uzum .--.. aıııta1 ıe~ena ya- IDlf ve tanklarla bombardıman tay- Alman rad1Q.!unun bu t.a.mtmtnt 61· 
--· halinde ıeker lttibla1 etmelo mnda taW 111>1 kalmakla betaber ı · · · !L ta • tir" - '-'l renen albay Matuszevatı ne Jl.pae&• 
~ Jm .. a.. &a .-.ıa ... ma1mrda .W. edil- :yare enmn genıt mu.y~ lf aıu e luıı l&§l1'DJf Vaqoyadaa leni '1111-.._ _.,:..7:; .. '' .~ _.._.,wasrlw .. ıcwadi-' ~~~~~ ...ı ·-·~~---...::: --------. . rn .• ,.....,. ..,....., .... :sa---a:~~;a-~ 
...... "., .... _ .... ..._,_ .. ., , .. ,,, ı: •••nwew•• ....._fiyledeYam~ı ,...._nhit"ııa*rdfiılr.._ ... , 

ca. U.-~ Y-. ....., """ •·w • U ltr. •bl'nt 
.......... a seçıerek ltalyular. tanareJi fiMnlr ~. ..., 
daa IEi'ltlıs '' , mevzii aptetmit lfetu.ı ıu'*l 1ııa .,_.,. l*Mnlc da· 
.,. 54Q • .h atar. A7ai sflalenle JI& •ubuar& edl""eldln ftftl Var-

A il ' l ıfm ................ •e 
-.ı11ırıı1lı.ı.W111 llllı ı tel• 

s&ıdermete lüzum görmflyordu. Ma· 
amafJh Norv~l vatanperverler, b
dmlarm. da Yanlımlle bir fiyorda bek
lemekte olan Pomma §lleblne Norve
çln altınlarını nakledip yütıemişler
dlr. Şilep bu kıymeU1 l:iamuıeyı aldık
tan IOllra Nevyork yolunu tubJn.Jftur. 

İ.sveç hilkemetl, Norveçten daha ih· 
ılyatlı davranmıı n altın mevcudunu 
Mormaesca vapuruna bindirerek Aıne. 
.rJb7a dolru yola çıkarmıştır. Vapu
nm kaptanı ~ İngUizdi. Almanlar, 
Roneçe Pldlklerl. zaman vapur Tron-
41Jamı J!msnmda bulunuyordu Kap. 
tan, vült ve zamanmda geminin ha· 
lll1lle deftııertnı yok etmiş ve vapur 
ffteç band rası ' • d ,. ı .... tt m 
eylemlft 

Fran • t h-t ın n hı.ç blr 
zaman gtçilemlyecettnı 7.ımnedetttt 
muazzam altın lltoklarmı başta :rere 
nakletmelt lilzmn l'Örmemiştl. Fakat 
Almanlar, Franmz cephesini yararak 
Paı1.a beı1ne yürtlmete başladıktan 
zaman Pransızlar, alelicele yüz tfistlr 
milyon İngiliz lirasını geçen altın 
lt.ddannı bir Fransız kruvazorUn" 
ytltıI;verek Kanadaya gondcrmı~leırdl. 
Fakat kruvazör yolda iken Fransa AJ· 
manJB.dan mütareke taleb ettittnden 
kruvaııör ve siivarlst Petal.n bütt\me
tinden aldığı talimat mucibince alt n._.,. ................ 

..... ES' •tbl!ıe•11tn 'flbn* 
~ adltRlntle 'bulunan Martlnlk 
8daJaiıııa --- Pıusa bulneshıi 
cıra,. ~ Bugün Pransanın 
"' m hu:hıa1 bu adada tlln b· 
lenin J'ftaltı mahzenlerinde "tı bir 
itiabafu altında buhmdUtidmattadır. 

Uıliılı 1 rıl ~·' mGdafaa ec1 .. ....,.. d&mıilt ft ..... dn. Polaa-
T ·- ,. IMtnbmm bodrmnJannd& blmll 

v .. ---.-· •••tllll seri ~- ola lll6telllıtd altilDJan....,.. ·- Çincle Japon faaliyeti ~ lr-Melar. 8'a 111retlo ,_.on...,..._ nnllEI otıoW'llnl lll• 
motörlü Wr Aıma ULa Yas-laY:Ja nı11mut ~ ,_. d&lmll&Qr. artb 
1ıopraimcl& ....... Do,,. k.ua'ba- AJınuılaf, timıa da euual•n ..... s-~ 1 7 (A.A. ) - Şan bay.-
.... izPI• muvaffak oım.. ve Yu- tulle ftJdı ft •--e Glr••"I' ı daki Çin humma söre, Ruı • JaJh)n 
play .. YWD lmdudana aeJmittir, " U «*'ılıll ,.. ... .- IOla ı. ta- bitarallık paktuun akdi uzerine Ja-
Barada pek az motı&rll Yaaan m· ='::,..'!:,ara:,~ ._, ..... .._ .._ kll l1' pomaa ~'bl. Çind~ki askeri ve 
ftlled lr~~ Ye kellUDl;Jet ilibarilo ,_ ÇltmJf. Po1oaı& ' dl 111 ....., • ıı • babrt f~~tleri artm14tır. C".'=1ubt 
._.._..kj • ~- eclilemf. ltandenJmde KB a • ...... l(ll· Jlolland& 111 ~ leJIDct. ~ Mitiia Japon k.un-etlen c:e
Jeeek bdu 111&1 harp ...talarina mlltlr. AJbaT Mds vat 11a t *4Jt llalılar ~ dlı1I& tedldrll da... =~ doil-u ileri hareketine 11eçmek 
..a Wr .......... PJri _..Yi Wr mldetmllc ICID lııltı .....,. wapara JEi· anmlll•r, tHH._ • s S• ey.. .._... teaıDk olunacaktır. 
~ tatapaak medaari,yetia- nJam•k tıımlıblllndt bal111UU1 ile wı ıq .__ tnsmi ..... ·tt-•a.. 
ele ..._, Y• aeticede dilpna prkl dl 8ınJ9Uertn PolcıDN& teeadıılld- 11111 'flfdı .,. , .. -...,. Almanların 4 cünde ka• 
Mılbclonyada bahuwı Yunan lata- Dl llrenlnca b'DDıClaD ns ıea & .ı- ............. · ı• 

,....,.ır.-"• PorttJds hOkO.JneU. Jarrtle memleketin mütebaki kuım· tmıan başb bir n.-a JILI 41111•. .....,.. ~ __.1*.lt .,....,._. hettilderi tayyareler 
RelaicOmhurun eneUd IÜD .......-,,- in ı~- .ı_L! ___ ,_ J L Vapur Tilrt ıu1arma h9rebt etıalf, tir. ~ Alman ı.u•&ema ulradılı •--

JmıJa,1 eıUllJd ft elçin_ -- lan aruuıcuuu mın ..... 70 anu "_. altmıar roma tlmen4lferle 8uıl)eJe Wl 11 mlbıaa tncllll Un1lk aliuı- umım 17 (A.A.) - Alman r"!9" 
nln Ankara elçlll B. llllreıenne•••9'1n ~ ••nde elçi ıneP muvaffak olmuttur. GMlolun-r... oradan da aı ft11Dm 1mnı • lılr ~ c&ldenıı~. zı.. ınS tehliji, 11 nisandan 15 ninna 
~ t.alrdtm eylecNlnl JI~ - pertm Baacilıa eo.QD Al.,.nlar SeJinild tıımıöribriln hlma,.tııde Ameıtb.- lllt bir taarrmıa ~ llZU• kaclar Almanların 32 t&)'J'are by. 
lf;hnJf;namednl, takdim etmek lglD (1aıf..,.. Bundan sonra Almanlar Scl&pik'i p.ı&ıderllmlft1r. JIDI' 'ff altmlannı DWRISft dlflD& 'betmit olduklarını bildirmektedir. 
g&(lJOJOf 

1 
.ele:r zarkt MakedQJıyadaki Yanan 

IGuNuN ANSIKLOPEDiSi :;;ıı!:EEFEa 
_ metlerini ula sevtetmenutler ve 'lıe 

A ·•--ela ..... -L! bir medeniyetin banileri: mubTem~ lilalerce idame etmit-men-.. ..... lerdir. Selbik"ia eakubuulan dört 

1 ( A ı.. ı ı ) s6a eonra bite tukl Mabdcıın)'ada· Azteque' er = zteıc ıer ki Y•aa bJelerl tiddetli ı.ombu-

1 

•• 1IUle ehall Bl8t'CQdda; d9el dnnanlara .e mütemadi ~ 
Dlnkll UllkJopedl •= :..tıar 'fU'dı. K1ll'daklaı' __. maraz kalddtlan halde...._ ....... 
~ Jletdh'd& 1a1oıı..1a mı-dN', ...,.........,, he- de+am kudretini sletennislenllr.> 
1ı1r __._ bablolmdu. ......- _..._. art1ııUıır w ber *11 Ateeenıdlitıer. eon ........... ıı. 
~r <= Al&lk'ler> il Z '•· =..-·lubv etmlflL .._. ra~ blelerin d6't8lhe dair Wr 

mn en e*1 lıaGPJed ....,.,..._,,r. lıilldı llerlDe rewmıv Ye ~ kayda teudüf edihnecliiini •e da,. :,11elmlU .._. • aı it- tıkJer Jdeopatlt ~ ı;:aelm~ mama da Drama ile Kavala tehirle-
~ri ... mretıe cenran e&mll- cn.eıert ,..sm•ttaJ riain inal o)unduiunu h•lz bilclh-

Ur: l1ma11 gamklen eenub& dolra in· ~. mutıatıYet anltntı mediiiai. ~,-li)eıel aöaleriae -aiba· 
mJflerdlr. Bugtbıd Metalto fehrl ci- taea eden bir bBOmdAl'dı· mımlade yet v.er_m_,ifl_m_. ____ _ 
ftl'IDda Teboto göHlnde bulanan bir arda. mal)retlnde un bir lllllf, 
.uıara Jeriettner ve orada toprak: mleavlrler turJeler. •ftrler ftldı. Anıerika lnsil1ereye 
tan, kamıştan kulübeler )'aptılar • 1Ptnmemıİ bir debdebeJle 1aoazdı. • ' • 
beln tendUert banmP. benı ele Butt- Meaıletett.e adalet teni edm mabte- demz Galen verilmMini 
llill pocbtll lllml1 barP ıwııannın meler turaımQftu. Rtlbball llD~ :!: lrlancladan iatear='! 
tantrlD1 barmdırdJlar. Jannda papa,. muadil bir ._. mu& 

1325 8flllealnde - blllhare MekllkD rat ıttldarb bir ~· Beberi V..m.ton 17 (A.A.) -H.ncı,. 
,ehrt ballne lntıJlb eden - TenOCh- yirmi gtbılik 18 aJclaD " cliİIQlllılUZ• Nazan B. Hull. Birl.pk Am...._ 
tıt.ıan b•bıanı kurdular. Bu taaba, denen mtltebati bet ıtındenrl mtret- büyük Britaayaya deniz 6eleıl ftdl.. 
söt tenanna bir tmeYle ballanmış tep 385 gilnıtlt bir tatTlmle mev- eli hak1anda m&etakd lr~ 
bulunQJOrdU. ctftl'da etim için erazl cuddu Bu tabtm de bir Ulbt. balre- m al k • etinde 1 ch-
Wl gelmectıtt için slblh bahçeler dilmlftl. Bayramlann4a insanlar tur- ~leptc ~ ~~· al)' 0 ma 
Japtılar. Burada sebıe Ye çiçek ye- ban olununlu. sal g1nı 1Jildinnİftir:._1.. lif ...:-1-- ter 
tfftlnliler. Beyaz misteYlller, İlpUlJO)Jarm - Nazar, dün m"Uate p,._.._ " 

· Sonra lı:o1D4ularmm ~ı müne utraJJp yıldJ, llDdl ve J1111ftu • .me olarak Vatfınatoncla lrlanda 
ele seçh-duer. İhtipmlı mabedler ve .Fatat ııon zamanlın'da 1IJ&D1kbk itil- memarlarile h meeele baklanda hiç 
1araylar meydana getirdiler. termetıe ve Mek.sibnm.!..~ :: J,ir mlzakere cereyan etmedtiiıü 

İapanyollar Melt!ikaya seldll.1 va- tınde mtudm mevtııer ._- ilave e;,lemittir. 
~. ~e'lerln devlet mertezıerbı- dlrler. 

İngilten4e Mltb mlnlled .pak 'fe tepelere tırmanacak yeni tip tanklar yapılmıftır. Yukarlr.I 
ilpMle 1ılr tepeye fmnanan yeni tip hir lngtllz tanla röriilüyor 



Muvaffakıyetli bir tablo 
Ressam Saıner, içinden: 1 dl. - Bundan 1st.1fade ederek yeni 
c- Aman yarabbi! ... Ne çl.ı1dn! ... • pozda bir tablosunu yapacağım. Dün-

diye söylendi. yada modelin böylesi bulunmaz val-
Küçük bir şehrin otelinde, komşu lahl. .. 

masada yemek yiyen blr g2nç kıza Günler, birlbirtnl takip et.ti. AI'ka.-
gözü ilişmişti. da.şlan, artistin gitgide somurttuğunu 

Garib bir boşanma davası 
Mahkeme fazla sigara içmeyi 

boşanma sebebi olarak 
kabul etmedi 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN f 
Tefrika No. 98 Yazan: ISKENDER F. SERTELLİ• 

- Hlç şüphe yok ki, eşt bulunmaz, blllr neler yumurt.ııyacaksınl 
yaman bir kadındı. Bir kusuru vardı: Ak Mehmed duydu:klannı anla.ttık .. 
Şarap içmezdi. Bu yümen bizl de uğ- tan sonra: 

Samer, parlak Istlk2>all olan genç !arkedlyorlardı. Neşesi kaybolm~u. 
bir ressamdı. Ekseriyetle manzaralan Sıhhatine, keyfine dair sorulan sual- Ameriluıaun Fladelfiya §ehrinde leri vardır. Sonra evin her 
mevzu seçerdi. Hıılbuld meğer Cena- lere cevap blle vermiyordu artık. geçende çok garip bir bo~nma da- da sigara külü görürsünüz 

radığımız yerlerde şarap içmekten - Recep J:'e'ÜI, Saideyi seviyornıtJ4 • 
menederdi. Halbuki, denl7.cinhı en dedi- biraz evvel onun cesedine atd· 

tarafın- büyük zevki şarap içmektir. dı ... Ağladı ... Ve onu hA.lA. delice sev-
Reccp reis yavıı.şça cevap verdi: . dlğini itiraf etti. Ben şimdiye kadar 

bıhak onu karakter l!nde eden portre- Derken bir de b~ılar ki, sakil mo- vası görülmü~tür. Davacı 45 yaşla- Hakim - Sigara tablası sahn 
ler yapsın diye yaratmış. Otele ye- dell peşine takılmış, onu biran blle d . . . . . . l" h 1· alınız 
ni inen komşusu onda derhal şu fikri serbes bırakmıyor. rın .a ıyı g~nrnış, s:vım 1 ~e re ı, 

tt . _ Ar.tık sizden aynlmam.~ sırrınızı zekı bakışlı hır erkektı. Karısıyle ar- - Düzinelerle sigara tablası var-
yara ı. · k b" J'k · k. k 1 d E h · t blasıdır •- Bu kızın yüzünü mutıa.ta blr keşfettim ... Benl sevıyorsunuz ... - dl- b ır ı te ya§amasın!l ım an a - ır saaen er şey aıgara a · 
tablo halinde canlandırmalıyımh yordu. madığından mahkemeden boşanma Vazolar, çekmeceler, saksılar, fin-

Bu fıkir dima~ında yer eıtUk.çe genç Nasıl: cHayırh demeli? ... Zaten res- kararı istiyordu. Karısı mahkemeye canlar hatta mutfaktaki tencereler ... 
kızla daha fazla alakadar oldu. Fakat. sam da zayıf karakterli idi. SU7.lUlın ı · ti E k k k k · Eve bir dostumu yem~ğe davet ede-
nasıl Yapsın da modelini ntY7 vermek tamemen aksine ... Sa.mer, hakikati iti- ge me.mıı • .. r e arısının ço .8• ı· kl . ·· .. _,_ b b miyorum, çünkü yeme erın ustun-
iç·ın kandırabilsin? Şüphesiz ki 1tl- raf etmenin müthio bir drama sebei gar.a ıçdmesınHı _ko.~anm.ay'ad ee ep kgos- k l d - de de sigara Ü Ü var ır. 
madsızlık gösterecektt. Her ne sebep blyet vereceğlnl anlıyordu. Hissediyor- terıyor u. a ım ıstı anın o un- d"l 
gösterirse göstersin, makul saynııya- du kl, bu kız, bütün dünyayı onun masını hayretle dinlemiş, sonra da- - Zevcenizi bir parça rnute 1 

caktı. Düşündü, ta.şındı. Tablosunu başına Jlkablllr... vasını izah etmesini söylemiıtfr. Da- hareket ettirmeğe çalııınız. Tatlı söy-
hırsızlama gizllce yapmaktan başka Bir gun Suzan: vacı demiıtir ki: leyiniz. çok sigara içmenin dişleri 
çare bula~adı. - Bütün dünya, bana garip garip . . bozduğundan, nefesinin tütün kok· 

Ve esasen onun gibl bir artist için bakıyor ... Anlaşılıyor: Adımı bert>ad - Arhlc karımla bırlıkte yaşaya- tuğundan bahsediniz ... 
mesele basitti de. Bu kurbap g&t.lerl: ettiniz ... Buna bir hal çareşl bulmalı ... marn. Gerçi çok iyi kadındır, öte- _ Her ıeyi tecrübe euim, hiç 
bu kırmızı, şişkin ve 31vllcelt bunm; Zayıf karakter gene kendini gös- de beride gezmez, namusludur, ev 

d d kl b •- birisi fayda vermedi. Bunun için 
bu harıtce nemll kalın U a ar; u ...,rd1. Ressam sürüklendi, gitti... Kaç- iılerini iyi bilir, tutumludur. Fakat u""midim kalmadı. 
çiçek bozu~u ten, genç artisti c().7tu- malt beyhudeydi. Hatt! tikslnmeslni t.! b""t"' .. • 
ruyordu. bile ltade edemeden, nlkAh daireslni ?e yapayım .ıu • u un gun aıgara Hakim bir müddet düoündükten 
Coşmasından iyi bir netice çıktı. boyladı. ıçer. Vapur, fabnka bacalan onun sonra demiıtir ki: 
Kasabadan ayrılıp şehre döndüğü ••• yanında hiç kalır. Ağzından sigara _ Zevcenizi bir doktora götilr-

vaklt, eserini arkad&.4larına gö,,terdi: Aradan hayll zaman geçtl. eksile olduğu dakika yoktur... Sa- menizi tavsiye ederim. Doktor ken• 
_ Işte eyahatten getlrdltim ..• - de- Mitthlş bir kavganın patlak vermesi bahleyin kakaomu getirir Kakau disine sıhhi vaziyetini karanlık gös-

dl _ B r lı'itlt ıı:ız... üurine, genç kadın koca.sının yüzüne · · · · · t" le" "kt·· d"" F. k t ·· 
Ttı.blo~unun muvaffakıyetinden do- haykırdı: 1~1 pışmı_ı ır, 0~~- u ur. a a uze- terir, sigarayı azalt~azaa karıılqa-

la ı onu herkes tebrik etti. Samer'ln - Ben senden va.ktlle int.ıtamunı rınde aıgara kulu vardır!... Karım cağı ha.talık.lan anlatırsa muhak
şabeseri şüphesiz buydu. Galba bu almıştım zaten.- İlk günden, o mahud ağzında aigara olmadıkça hiçbir iı kak fazla sigara içmekten vazgeçer. 
vadide böyle bir realizme erişebilmiş portre m~leeinin hatlltattnı anla- göremez. Gözünü açınca sigarasını Meselenin hukukt noktaaına gelin-
hiç bir sanatkfır mcvcud değildi. Ne mı.ştım. Insan benim derecemde çir- ~akar. ce, kanun fazla tütün içmeği boıan-
orijlnalllk ... Ne kolorl... kin olursa çirkinliğini bilmez mi?.- . .. . 

Herkes: Tercüme eden: Hatice Sürena Karımdan beyaz hır gomlek ıste- ma sebebi olarak kabul etmemiıtir. 
_ Böyle bir model bulmak ne sa- , ...................................... , rim. Gömlek iyi yıkanmıı. iyi ütü- Bunun için mahkeme bopnma iate-

adet._ - diy!Jrdu. - Fakat acaba dün- lenmi~tir. Fakat üzerinde kül leke· ğini kabul etmemektedir. 
yada böyle bir mahlük da var mıdır?... B U L M A C A M 1 Z -----------------------
Yoksa onu hayalinde ml yarattın? 

Husule getirdiği tesirden memnun, 
güli.ımsüyordu. Bir de sergi yaı::mak 
için hazırlanmaktaydı. Bu çirkin kız 
levhası, burada başlıca köşeyi LfMal 
edecekti. 

Açılış günü, gayet kesif bir halk 
tabakası, eserlere bakmak için salona 
doluştu. Herkesin fikri, üstadın arka
daşlarınınki gibiydi: Bu çirkin kız 
retmı hakiki bir şaheser ... 
Akşam üzeri, sergiden bazı do6tla

rile birlikte çıkacnktı ki, bir genç kız
la ko.rşılaştı. Kız, genç erkeklerin he
yecanlı grupu önünde durdu ve onla
ra bakt1. 

Titrek bir sesle, ressama hitaben: 
- Benim portremi ne hakla yaptı

nız? - diye haykırdı. Bir~ saniye 
süren şaşkınlıktan sonra dellkanlı 
kekeledi : 

4 
5 
f 
7 
~ 
c 

1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 

Soldan sata Ye yukarıdan aşatı: 
ı - Arnavutlukta. blr şehir - Perl. 
2 - Mazeret - Tül. 

- Hakkın var, Ak Mehmedl Ilk onun reis olmasuu istiyordum. Bu da
uğrıyaca~ımız yerde şarap arataca- klkadan itibaren fikrtmi değiştirdim. 
ğım. Bulursam hepinize ikram edece- Ben de Karaylğite rey veriyorum. Ar-
ğlrn. tık onun tarafına geçtim. 

- Allah razı olsun senden, reisi Ak Mehmedln bu SÖ'&Ü üzerine, Re• 
Recep içini çekerek, Ak Mehmede cebin tnrattarlanndan iki k1şt de Ka-

döndü: raylğlt tarnı'ına gcçlvennlştl. 
- Benim de şaraba ihtiyacım var. - O halde biz de Recep reisi baf 

Artık ben de içeceğim ... Bugüne kadar olarak tanımıyoruz. KarayiR'!t bu yel· 
a~mıa koyma.nuştım amma ... Bundan kenllnln reisidir. 
sonra gece 1:;ündü.z şaraptan teee'ü Dedller ve kararlarını Karaylğtt.. 
arıyacağım. söylediler. 

- Ne o? ... Bir kederin yahud bil- Karayiğit zaten Recebin Balde,t 
mediğtmlz bir derdin mi var? sevdiğln1, gemiye ilk geldiği giln ses-

Relıs başını salladı: mlşti. 
- Evet ... Derdim var, Ak Mehme- - Denizde blr kadına bugün kal-

dlm! Büyük bir derdim var: Kalbim- bini veren, yarın da nanıua ve şer&-
den vurgunum tını verir. Böyle adamların aramıroa 

Ak Mehmed güldü: yeri yoktur. Saideyi köyüne bıraktık-
- Sahi mi söylüyorsun, reis? Sev- tan sonra. onu da Çanak.kale kıyılan-

gilln mutlaka Gellboluda olmalı. na bırakırız. Nereye giderse gitsin_ 
Şlmdi anladım ora.ya çabuk gitmek Klm.1 severse sevsin. 
isteyişinin sebeblnil... Dedl ve geminin kumandasını el9 

- Yok carum.w Kalbimi çalan t:a.- aldı. 
dırı o kadar uzaklarda detu. Recep reis susuyor, blrşey söylem!-

- o ha.lde bu sahillerde olacak." yordu. 
Yoksa sen de başblan gtbl, Sanb.- Kızılok kara.nlıklann koynunda 
yalı Halimeyi mı seviyorsun? ilerliyordu. 

- Hayır. Benim evli ncıı01arda ı6- Kara Yiğit'in itiraflan 
ziim yoktur. Sabaha karşı. 

Recep elln1 bBflll8. dayadı. Ve dil- Fln11ce sahlllerlnl geçiyorlardı. 
menin ucunu Dd dlz1nln arasına aı- Recep: 
ıa,,tırarak: - Saldenln köyüne ya.klaşıyonm. 

- Haydi, .Ak Meıhmedl dedi - ıztı- İki saat 80ilra oradayız. 
raplanmı deşme! Ben artık ölmüş btr -..ı .. H D .. ~ .... 
ln.sanlm.- Karayiğlt yelken kullanmaktan yo-

Ak Malmıedln: rulmut ve bu lşl yama~ına bırakmıt-
- Nlçin? - deımeslne meydan kal- tı. Bir aralık ldmaeye görünmeden. 

madı. Recep inler gibi bir aesle söııü- yavaf yavat Saldenln cesedine .ııokul
n11 tamamladı: d p _A,_, ll - u dA .... 

- O öldtı,_ Hecn de ..n.-ıM-• d"&h- u... a.-u .... annın ucu e yuz n ca.& 
T \Al,~.....,. - ÖrtÜyil açtı. 

ya.ra'k öldil. Diln,ya, bundan sonra ba- Senln -1dıııı.ün ha"' 
na zindan olacak ... Ar.tık ben de öl- - 0 '"'<> e ıuı. inanamı-

yorum. Dilnyada yapmak ıstedltta 
mellylm... şeyleri tamamlıyamadan nasıl ok111 

Ak Mehmed şaş~ Reeebln ld- da dünyaya gözlerini kapadın? 
mi sevdiğin.1 hAIA a.n.l.ıyamıyordu. saldenin yüzüne dikkatle baktı: 

Gene ajlzını açamadı. Tam cevap _ Beni gemiye aldıA'ın gün seni ne 
vereceği sıra.da., Rec8') yanıbqında tad -'"lm. -. b .--ı .... ı duran cC3ede d...-,, ..JMtAt .. Ve düme- ar ....... "'il" E&.,.A u ...... &""' sen 

~ '6 -- de hı..ııetinse, aJ.danınJ3SUl demetrtlr. 
nl bırakarak, Saldenln lliJtnne a.tıldı: Çünktl blUlun bir aevgt olmadıtını. ae-

- Efendim, bir ressam, dünyanın 
neresinde güzelllğe raslasa, onu tab
losuna geçirmek hakkını halzdlr. 

3 - Görmek. 
4 - Başına cK• gell.rse dam Uat.ilne 

- Ben, seni delice seviyordum, 8&· nin maymun suratını ya.kından gör
lde 1 Sana blr türltl sevgimi ve içtm1 dükten sonra anlamıştım. Şu kalın 
açamam~tım. Hayatta iken bu fll'Sll;- kaşlarınla, şu uzun çenenın, şu ba:r· 
tı neden bana vermedin? Bellt:1 bu k~ gözüne benzlyen gözlerinle ha&ıJı 
fellket başına gelmezdl.w Sa.hile ben- sert ve talın ellerlnle seni aevmema 
siz inme-zdlnl Senin yerine belki ben imkAn mı vardı? Fakat, seni aldatma
zehlrlenlrdlm.- Ben ölilrdO.m. Ah, ket- ta mecburdum, Saide ı Ben de yıllal'
lte ben ölseydlm, Saldel 8en1n öltı- danbert denlııe hasret çeken, bir kil

Tokat (~) - inşaatı ikmal edilen yeni emniyet müdürt- münü görmek bana pek acı geldi. Bu çü.k tmıe ele geçiremedıtl lçin San-
yeti binası, devair müdiranı, Parti, Belediye ve diğer ~kküller acSeninıyı m~1 ~hramankadar mıbulr~adıyaca~ taya aahlllerlnde aürünen tallhdz bll 

gw ...... -.-ının ..,... l.nsandım. Karşıma aen çıkınca tallhl· Kız, müthiş bir re2alet çıtarmap 
fevkalade müstald göründüR'\1 içln ar
kadaıııar grupunda klmaecl.kler gOl
mek cesaretlnl gösteremedi. Esuen o 
da yumuşamıştı. Artiste el!nl uz.ata
rak: 

konur. 
5 - Alışverlş. 
e - 11&n979 nakleden. 

başkanlarının ve kalabalık bir halk kütleslnln huzurile vali B. İz.. cuı olmayı ne kadar 1aıteıdlml mın. bana sfildüi11ntl eördtım... ve ... 
zetttn çatpann eöylevtnı müteakip açılmıttır. Valinin tekllft O-- dı:: ~=,iı"~~ oeldl4l " nınıe beraber ~11'1D81t lçbı ım nfl-

7 - Bir çalgı - Tersi ta.ham olu-
nur. rine kordelA Cümhuriyet müddei umunıtsl B. Ali özeren tarafın- _ ~ n R _._. A.:..,.. bir adam d1m. Hele blr düşilnl Benim gibi, co,. 

en eeep re.ı;x ~ kun dalgalan yenen çılgın fırtmallı-

- Adım Suzan'dır!- dedi. 
Samer'ln içi rahatladı. 

8 - Şettat bir maddenJn kenan. 
9 - Beraber - Eldncllıte. 

dan kesilmiş ve misafiler hazırlanan büfede izaz edilmişlerdir. Re- sanırdım. Me~er o da budalanın b1r1 ra 1tal'fl Jı:oyan eatı 'blr derus kurda. 
sim açıbJ törenine aid bir intibadır. lmlşiy.- ,. 1 i rd eenin emrin altmda nasıl J'&§1YabWI', 

Oh, çok şükür, fırtınayı atlatmıştı. 
Fakat heyecanının devamile dedl ki: 

- Umarım, lütfen atelyeme teşrif 
buyurursunuz. Demin de arkada.şla
rımla •ne şansım varmı.s da böyle bir 
modele hayatta rasladım!• diye konu
şuyordum. 

10 - Beyan edatı - Nen edatı -
Kırmızı. 

~n balmacamımı halli • 
Soldan sata Te J"Ukandan qafıı 
1 - Oradadetu. 2 - Rakışlfesl, S -

Altı§mabak, 4 - Dıt. Kurena, 1 -
Aşıkol, 8 - Dlnululan, 7 - Ep.r, La
des, 8 - Gebekadm. 9 - İsan, Rendıe, 
10 - Lika. Is. Be. Kız. menekşe glbl morardı. Dalml 

Iilıı.k dudaklan büsbütün yaşardı. •••••••••••••~ 
Aynldılnr. Ve dellkanlılar cof, aman 

Allah!. .. • diye iç geçirdi. 
Bazı muzip dostları da, kıza yakla

şarak, gizlice: 
- Efendim, dellcesine size Afıktır. 

Aman, atelyesine gitmemezlik etme
yin ... - dediler. - yoksa böyle bir ar
tistin felaketine sebebiyet verlrsln!z. 

Suzan, hakikaten de, ertesi gün
den tezi yok, damladı. samer'e karşı, 
kendisine bu delikanlı pek yanıkmış 
muamelesi yapıyordu. Yirmi bef ya.ş
iarında kadar bir yükselt tahsil kızı 
imiş meğer. Aslen de İstanbullu lm(f. 
Akrabası, olduk~ servet aehlbl oldu
jtundan onu hayll hür bırak17onmq. 
Arada sırada boyle gellp ziyaret ede
ceğini ressama müjdeledi. 

Uzun, uzun düıünme· 
ğe lüzum yok! 

cAKŞAM> a bir KÜÇÜK 
iLAN vermek kafidir. Samer, arkadaşlarına: 

- Bana il.şık oldu sanırım._ - de-
1 il••••••••••••• 

Tokat (A1Qam) - Tokat merkezine bağlı Pazar nahiyesinde 
bir okuma odası açılmıştır. Açılma töreninde şehrlmiz Halkevi yS.:. 
yın kolu başkanı orta okul türkçe öğretmeni, di~r bir çok Halk.ev
lerim.iz erk!nı ve köylüler bulunmuşlardır. Yukarıda törende bu
lunanlardan bir grup görülüyor. 

Tefrika No. 47 ıınız. değil mi. evladım> ğiz. 
E t, h f di Bir sükOt hüküm ıu"'rdil. il'- 1·0-- ve anıme en .. • ıı;; & 

G •• ı G •• ı •• w.p _ - - Şimdi itinanızın sebebini an· nuıan ihtiyar kadın oldu. aze oz u. ~ lıyorum... Oğlum sizden bana da- - Öyleyse, evladım size büsbü-
ima bahseder... Sevgili arkadaıı. tün mühim bir vazife terettüp edi-

Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • NA) en yakm dostu inüpiniz .. • yor: torunumu bütün kudretinizi 
Doktor, vücudunun için içjn tit· kullanarak, biran evvel iyi edin ..• 

Fakat herıeye rağmen iradesini nunun yatak odaama sirdi. Onun rediiini hiaaetti. Dudaklanm uırdı. O artık bana kalmııbr. Alıp kendi· 
topladı. Laboratuvarından çıkıp da karyoluımn bqmda doktor Raufu Fakat yine ıoiukkanlalıiını bozmak· sini Erenköyündeki evime götüre-
llemin içine karıştığı vak.it bütün tedavile mqaul buldu. eızuı: ceğim. Babaaının dönilfüne kadar 
azmini ele alıyordu; sevgiliainin ha- - Çok aarsılm11 1ı yavrucak; fa- - Şapbeaiz... Evet... - dedi.• Cahid bende kalır. 
reketaiz 'vücudu karf11ındaki zaafın- Hekim büyük anneye: Oilunuzun sadık arkadqa. samimi Raufun gözlerinde bir parlama 
dan silkiniyordu; herkee onu gayet kat emin olunuz vaziyetinde hiç bir doıtuyum... hasıl oldu. 
tabii bir halde görüyordu. vehamet yok ... - diye teminat ver- - Öyley•e .Cemal beqeyi size - Şüphesiz. hanımefendi... iyi 

Cenaze meraaimile ve dijer te- di. anlatm11b; bapndan geçenleri ıöy- düıünüyoraunuz. En muvafık tedbir 
ferrüatla uğrapn, Cemal Nermi Fakat bu sözler ihtiyar kadını an• lemiftir. budur ... Ben.im aklıma gelmemifti. 
ailesinin i~lerini üzerine alan oydu. cak pek az teskin edebildi. Kalbi - Söyledi... Bütün kederlerini _ Ah evladım, torunum içjn ha· 

Cemalin annesi de Erenköyünden sızlayarak, doktora: biliyorum. yatımı veririm... O, bana babuını 
gelmiıti. Gelinine kartı bütün haya- - Ah. beyefendi. annesi öldü. - Öyleyse nereye gideceğini de hatırlatıyor... O kadar da benxi.yor 
tında hiç bir ıefkat emaresi göster- Babaıaı uzaklarda. Şimdi o bana kal- haber vennittir} Ben kendisine bir ki... Cenabıhak. Cemali benden 
memiş olmakla beraber, genç kadı- dı. Rica ederim, mümkün olan her ıey sormadım. Zira baıına böyle bir uzaklaıtırdı amma, onun yerine 
nın ani ölüıü onu müteessir etmişti. ıeyi yapın; sağ ve salim onu bana ölüm felilceti geleceğini nereden Cahidimi verdi... Bu da ne büyük 
Bilhassa oğlunun uzaklarda seyahate verin. tahmin edebilirdim) Amma, size teselli! 
gittiği sıralaraa bu felaketin zuhuru Rauf: gideceği memleket halckamda ma- Rauf timdi artık daha emniyetle 
büsbütün fena şeydi. Tekmil alaka- - Hanımefendi... Bilirsiniz ki. lumat vennit olacaktır. nefes ş.layordu. Sırtından bir yük 
sını torununa hasretti. Onun nerede ben Cahidin amcası yerindeyim... - Hayır, efendim... Söyleme- kalkmıştı. Gayesine ermek için ma
olduğunu sordu. Onu yalnız doktorluk: ilmile deiil. meainin sebebi de gideceği yeri ken- nia gibi telilcki ettiği bu çocuk da 

Zavallı çocuk, anne~ini kucakla- kalbimin muhabbetile de iyileıtir- di de pek bilmiyordu galiba... nihayet oratadan böylece kalkmıı 
mağa gitmişken onu ölü bulması meğe çalışıyorum. - Öyleyse Mellhatın vefatından oluyordu. Anneıai uyanınca. Cahid.i 
asabını öyle sarsmııtı ki, buhrandan - Ha ... Tanıyamadımdı birdesı- onu haberdar edem.iyecetiz. büyük annesinin ihtimamında gö:· 
kurtulamllmııtı. ihtiyar kadın. toru- ı bire ... Siz doktor Rauf be7 olacak- - Maalmef hayır ... Edemiyece- mek onu bir dereceye kadar tatmin 

D e tJvY en Yo u. nasıl çalıfablllrd1? 
Blru ötede Karayilit batırmala Saldenln yüzünli tekrar örtttl-

ba§ladı: Yavat yavq konUfDla.sın& devaaı 
- Yolumuzu ldm del1ftirdl. Tekne- etti· 

ntn bumu gün batısına doA'ru dlm,tl- _: Btr gün, henOz on eek1s yaşların .. 
yor. Recep reı. dilmende uyuyor mu? da idim, babamla düşman auıanncı. 

Recep kendine geldl ve dilmene 80- dolatıyorduk. Bir aqam babam uzak., 
kuldutu zaman geminin bqb. Jetlka- tan gelen bir yelkenliyi r&ııtıererelt: 
mete döndilğ'ünü gördtı. .. Mahcup ol· cBak Yıtttl _ ded1 - Şu yelkenlldekl
du. Dilmeni kırdı._ Geml tekrar eCl ter de blztm glbl torsa.n avına çıkmıf-
yoluna doğru llerlledl ıar. Baba kız ... İt1tJt ~ iki denlzcldlr. 

Recep reu §imdi diıtibıllyordu: Biz de baba o~ı denlzlerde do}afıyo. 
- Acaba Saidenin cesedine kapanıp ruz amma, onlar gibi, maksaduıııs 

ağladığımı .Ak Mehmed gördü mü? Jconıaıı avcılığı yapmak delll.- Mal, 
Zira Ak Mehmed geveze, hattA blru para b.zanmaktır.-. İşte babamın ba.h

da müı:evir bir adamdı. Recebin bu settiit o yel.kenllde sen vardın. Senin 
zaafını arkadaşlara anlatacak olursa, adını o zaman duymtJ4tum.. Babam 
herkesten ziyade onun bu haline Ka· bana.: •Onun adı Venedlklerde blle 
rayiğit gülecekti. Bunu Receıp ço1c 1Y1 söylenir. Venedlk ~valyelert onu çolc 
blllyordu. aradılar amma, yıllardır ele geç!re

medller. O, yaman blr kadındır.• de
Ak Mehmcdln çenesi durur mu hiç? ırJştL Gerçıek, sen yaman bir kadın
Gemlnln bq küpeştemne gider glt- mışsınl Osma.nlılann hizmetine g~ 

mez: dlğtn halde onlan blle kafese koy-
- Arkadaşlar, dedi, sbıe hiç blrlni- dun. Çalı beyi Bozcaadadan kaçırmalı 

z1n bllmed!Ri bir hakikatten baMede- bahaneslle ele geçlrd!Rhı bu tekneye 
ceğfm. Fakat, bunu benden dııymut artık ben sahip olaca~ım. Senln ya.p-
olmayıruz. mak Jsteylp de yapamadıklarını ben 

Mehmedln arkadaşlan: ya.pacaA"ım... Ölümden hiç torkuna 
- Söyle bakalım, dedller, gC'De kim- yak. (Arkası var) .. 

ederdi elbet ... Tabiatile ilerde haylı 
kanııklıklar olacaktı. Melahat ebe
diyen Cahidi görmekten kendini alı
koyamazdı. Esasen doktor da, ilerde 
vaziyet tabiile,ince anneyle oğlu ka
tiyen birleıtirmemek zalimliğini gös
termiyecekti. 

Cenaze merasimi ve hasta çocuk 
dolayıaile doktor Rauf, Cemal N"r
minin evinden hiç aynlamaz olmut
tu. Gitgide cenazeye iştirak için gel
m.İ§ ahbapların da sayı.aı artıyordu. 
Bahçe ve evin ÖonÜ kalabalıkla;,ı
yordu. 

Bir kaç saat sonra, bar kadını 
Leyla Abdullahın - Güzel Gözl:i 
Kızın - cesedi, Cemal Nermine aid 
aile mezarlığına gömülecekti. 

Birazdan evden çıkılacaktı. Amit 
iki adım kalıyordu: Camide cenaze 
nemazı ve kabristan ... 

Ve herşey bitmiı olacaktı. 

Cemal Nermi de hakikati öğrene
cekti, ağlayacaktı, sızlayacaktı. F1o.
lcat Melahatı yeniden ele geçirrnek. 
için birıey yapmanın imkansız olrJu
ğumı anlıyacaktı. 

Hülasa, bugün güneı batmad.tn 
evel. her iş tamamlanmıı oluyordu: 
Melahat onun olacaktı... Rauf un ... 

Doktor: 

c - Bir yeni enjeksiyonla bay· 
gınlığı azıcık daha uzatmak İcab 
etmiyor mu) .. , - diye dü~ündü. • 
Aksi takdirde, bir münasebetaizlık 
olabilir. Zamansız uyanabilir. B:i· 
tün iıler altüst olur.> 

Bu tuavvurnu tahakkuk ettirmek 
içjn, etrafını saran kalabalıktan b"r 
an yakayı 11yırmak istedi. 

Ve kurtuldu da ... 
Ara kapıdan evının bahçesine 

girdi. Bir kaç saniye ııonra labora· 
tuvanna çıkmıt olac:ık.tı. 

Fakat, Cahidin dadısı Halide, an
aızın arkasından ko2tu. 

Erkek: 
- Nf! ot ... Çocuk daha mı hu

talandı"> - diye sordu. 
- Hayır, beyefendi... Söz geçi

remiyorum. · · Muhakkak kalkacak• 
mı~. giyinecekmiı, annesının cena
zesi arkasmdan mezara kadar gide
cekmiı .. · Olmaz, değil mi. efen
dim ... Bırakmayalım ... 

- Bırakmayalım elbet. .• 

- Fakat efendim, beın meram aıı. 
!atamıyorum... Lutfen siz buyurua 
da söyleyin ... 

Doktor geri döndü. Oğlanın ya
tak odasına girdi. 

(A.rkaa nr) 
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Yugoslav 
valide kraliçe
sinin beyanatı 
cOğlumun nerede bulun
duğunu bilmiyorum. 
Memleketime itimad 

ediniz» 

Köprülü' de 
Vardar &zerindeki 

Alman köprüsü nasıl 
tahrip edildi? 

Tobruk ılfllakaaındı 
şiddetli harp 

(Battarafl J lılcl ... hıle) 

Lndraya blylk 
bir hava akını 
(Battarafı J iac.i aahifede) 

Atlna 17 CA.A) _ İD&Wz hava kuv- Dünkil hamlt •n ... da dür blrvolr. kiliseler, Ja.utaneler, 8İnema
Uerlnln Ahna~Jar tarafından J[6p- mandan 25 11Uha71a 767 .-.,. eeJr lar, maiazalar, antrepolar Ye evler 

::ıü'de Vardar nehri berinde turu- aldık. Bundan ba,b düpnanm mu- vardır, Bu imtihan Londra halkının 
lan köprüyü muvatfaluyetle bombar- harebe meydanında 200 den fazla daha geçen ıene ıonlarııiıda City'ye 
d.nnan etmeleri sayesinde Cenubl Sır- ölü bırakhğı görillmU,tür. 79pılan yaııgıa hücumu csn&1ında 
bfstandak.I Alman ord~un Heri ha- Sollum mıntakaaında kefif m6he· sZS.termiı olduğu bütün hasletlerini 
reketl durdurulmuftur. 1 zelerimiz faaliyetlerine pddetle de- bir kere daha meydans çıkarm11br. 

orte. Şark İngillz hava kuvvetler edi ı r.. M1Dda 
umumi kararglhmın t6prllntln talı- vam yor ar. ycupışma een Birçok vakada, bütün geceyi umu-
ribi hakkındald tebllRt etr&tında tat- düşmana . ~~ yapılarak •fır za- mi ıığınaltlarda geçiren kimseler 

ı li sllAt Teren sal1hlyetll Atına mahffilerl yiat verdinlmııtır. aabableyin evlerine döndükleri za· Londra 17 (A.A.) ngi "z · ••i nasıl (AA) Bah • 
ayfiyeler.inden birinde küçük bir Inglllz pike. tayyarelerin bu ., Londra 17 · · - nye man, evlerini harabe olmuş veyahut 
evde oturan Yugoslav valide lcrali· b=la~:=;;::ı~ıa~e nezaretinin teb1i: A1Ite~~ donaı:· enkazla c;evrilın.İf olarak bulmutlar
~esi Mari bir mülakat esnasında van:lıklaJ> zaman birçok projektörler ınası başkuman anı, • ar ıa dmın : dır. Ölen ve yaral8'nanlar araaında 
ıunları ıöyleın.İftir: ve §lddetll bir baraj ateflle .karoılaf- kumda Fort Cab~u~obn.un mU::ıf:. kendilerini bütün varlık~arile ıolı:ak-

...... ıft-'••. Bu harekete ••ırat eden ma tarafından uyu~ U: .... • . larda yardım vazifelenne vermi• c:Oğlum kral Piyer" den en ıon ~u.u ar 1 b b d ed ld bıl •. ..,. 
bütün İngiliz tayyareler! bombalarını kiyet e om ar ıman ı ısını - 1 "f "'d E t 

olarak buından bir hafta evvel ve atmak için pike yaptıkları halde tay- dimıiştir. Müteaddit talvolar çekil- o uhan f pası m.ul a. a~ b~e akna~.a ~in 
bilvasıta haber alabildim. Bu haber }'arelerden biı,'t>1ı1ne isabet vuku bul- miş ve atılan obüalerin toplu bir ~ a a:r:a aervıs erırun uço gon~ : 
eğlumun sadece ıağ ve 11hhatte ol· ın&IDl§tır. Bir pilot dört defa. pike ya- balHe bulunan yüz kadar düıman l~ efradı vardır. Bq yangın bekçw 
cluğunu bildiri)•ordu O gün nerede parak bombalarının teslrhıi iyice tes- ta k e motörlü vasıtasırıın arası- bombaların yanlarına düımeltte ol-
l>ulunduğunu bilmediğim gibi bu bit etmek !stemlftlr. Bu pilotun attığı • nd• .. v .. kl · - ··ı ·· t""r duklannı görünce sığındıklan bir ki-

• ilk bombalar hedefe isabet ederek na uştu en goru muı u . 1· d ··ı .. .. o·w E 95 
gün de nerede olduğunu bilmıyo- köprüyü tahr.lp etmlft,tr. İkinci de:ta Elgazala tayyare meydanı ile bu· ıae e o m_uıt.ur.. ıger t~ra t~~· . 
rum.> attığı bambalar civardaki dem.lryolu da bulunan iaıe depoları yeniden yqında hır ıhtıyar, aynı kıl11enm 

Kraliçe Mari Yugoslavyaya dön- üzerine dÜJmi}ftÜr. Aynca atılan yan- ::uvaffakiyetle deniıden hombardı- hemen yakıwnında ~ir e_vjn enkazı 
mck istediği halde hastalığının bu- gın bombalan orada bulunan blnalan man edilmiştir. Deniz kuvvetlerimiz .arasından sag ve salım .çıkarılrnııbr. 
na mani olduğunu ve oğlunun ikti· 1t.urlt~~rün~·~!rlnğer In~ .. t;anrare: Ak.denizde Yunkers 88 tipinde iki Diğer bir Londra kili.esinin civarın· 

e AOP wı ı.u.c: e va ........... arı za . d'" .. d b" b b b"" M'- b" · E • darı eline almasının keındisi ic;in ta· man hedellerlnln biraz önce tahrip pike bombardıman tayyaresı ~ıur- a, . ır • om. a: U~5: •• ır ıt aıye 
mamilc bir sürpriz teşkil ettiğini edllmJş olduğunu görmilfler ve bmri- müıler ve diğer baz• tayyarelerı ha- merdıvenın dıbıne duşmuo ve mer· 
aöylemiş ve ıunlan ilave etmi§tir: balannı o civarda bulunan Alman sara uğratmışlardır. divenin kilise içine doğru devrilmesi 
cKralıç" e aıfatile bu hareketten bu_·- JDOtörlü kıta.lan ve zırhlı arabaları Bu harekat esnasında deniz kuv· üzerine yangını söndürmek üzere 

_ ,_ b berine afımflardır. Mütemadi bir 1 · · h" b" h w mamı• su sıkmakta olan itfaiye efradının 

Yunani~f anda harp 1 Günlük Borsa 1 
şiddetle devam ediyor ESILUI Ye TABVtlAT _ KAMBiYO 

n NUKIJD riATLDt 
17 Nisan IHI 

geri ahnmuı 1le müdafaa hattının --------~-=-----
yer del1§tlmıes1nden mftt.evellJd sor- D.EVl.rJ' BOKQ.LABJ 
luklar anetm4*tıe oldutuna ıilphe 
yoktur .• 

Spiker aalı günü, Alman n İtalyan 
tayyareleri tara.tından bombalanan 
ve mitralyöz &tetlne tutulan muhte
llt feıhlrleri birer birer AYIDlf ve bir 
ada efvannda bulunan bir hutane 
gemfshıln de mitralyöz ateşine tutul
du~u söyleml.§tır. 

Spfnr amlerine f(>yle devam etm.1§
tlr: 

'1 L. K. 
~ .SO 933 Türk borcu L n. m 18.50 
• • 1938 lkramJyeU 19 85 
• • 1933 İkramiyeli Erganı · 

Kupon lı:es1k 19.-
• 7 1934 Sivas-Erzurum 1 19 _ 
• • 1134 Sivas-Erzurum 2-7 19.05 
• 2 1932 Hazine bonolan 6ı._ 
• • 1934 • • 15.50 
• • 1135 • • 29 50 
• 1938 1t • lil.75 

A. DemlrYolu tahvlll ı - U 40 40 
• • m 41.-

A. Demlry-Olu Jnümessu senet 38.25 
Hayctarpap. ıımanı 40 so 
H. limanı mümessil senedı 40 25 

BtSSE SENETLERt 

•ÖDiimümek1 günler mrlında 'Y&Zl
yetln inkl§at edeceğine ve muharebe 
netlceelnJ.n bu yenı aathalann seyrine 
tabi olduğuna fiiphe yoktur. Dün Ar
naTUtltıkt.a.ki İtalyan kıt.alan mevzii 
hücumlara t.eşebbüs etmişlerse de 
Yunan kuvvetleri ta.rafından ı>üııttir
tülmütlerdlr. Yunan tıtalan kendile- T. c. Mer~z "ankası 
rJne Terilen talimat dahlllnde hare- T. İt banası lllJlla muharrer 

107.75 

kette bulunmaJttadırlar. İtaıyanlar KuJJOn kesik 
hücmn1ar esnasında zayla.ta uğramış- T. İ§ bankası <hamile alt) 
!ardır. Kuı:ısm kesik 
Ymıan - Alman cephesine gelince, T. İf bankası tnümessU hb. 

Alman tıtalarmtn Cenubi Sıtblstana Kupon kulk 
glrineler:l ve Alınan motörlii kollannın A, DemlrY.Ollan ıır.ketı <% 80) 
Garbi Makedonyaya sızmaıan &zerine A. Demlryoll:ın şirketi (3 100 
on:lumuza bazı hareketler emredllme- Eskfhlsar ~ınento §lrketı 
si zanırl görülm~ilr. :Bu hareketler 41rtetl Hayriye 
evvelden ta.iıarlandığı veçhlle yapılmı~ Şirketi HQ'rt~ temettu 
ve kıtaıanmız yeni ve e:mln :mevzileri
ne yerleşmişlerdir.• ECNEBİ TAUVİLLERI 

905 

9.20 

90-
2285 
37 50 
7 55 

26-
21-

yük bir iftihar duydum, f~at ır dalga halinde bu köprüden geçen Al- vet .erırruz ı~ ı~ as~ra ug~a . ,. 
ı be man tıtaıan .ı ... Aı durdunılmn• bu- ve ınsanca hıçbır zayıat verılmemıJ· ölümüne sebebiyet vermiştir. Uzak Şark vaziyetı• hak-ana sıfatile üzüldüm. Bunun a ra; ~ - b k 

b Jd w lmımattadır. SallhiyeW mahfiller bu tir. W estend mahallesine de İrço 
b·r kralın yapma

0
a mec ur 

0 
ugu- "T"! kında go''ru" •meler 

Kredi Fonslye 1903 (sigortalı) 
• • 1911 
• • Amorti 

106.-
98.50 
80.50 

1.10 
L .. köprünün bir harabe enkazı haline Batırılan İtalyan infilak bombaları düımüıtür. ı ıyat- x rıu yaphgw ınn kaniim. 1 .... ı. ld ""- ..A.>} ..a...Ad1rl ,_ 

get rll .. "9 o U&••uU _,, eDlCJLvc er. rolar ve eğlence yerlerinin merllezİ Yatİngton 17 (A.A.) - İngiliz Ben ı·kı" s·nedenberi Yugoılavya- gemı'lerı·nde asker ve b 
L olan bu mahallede, ayni zamanda üyük elçiliği müsteşan ile Avustral-y

a gı"denıedım. Fakat köylüler de lng'lı'z hava kuvvet 1 1 1 • ma zeme varmıt payitahtın en güzel dükkanları da ya e çisi dün Hariciye Nazırı B. dahı·ı rldugwu halde bütün Yugoslav b 1 k d B b h b C d 11 H il ·ı ·· ·· ·· 1 d" B " rik Londra 17 (AA.) - Sicilya ve u unma ta ır. u sa a , u ma- or e u ı e goruımuş er ır. u 

• • Itupon 

NUKUT 

Turır. altını 

milletinin İngiltereyi ve Ame . ayı 1 • • b b d b d h il b b 1 ·ı k 1 mu"")Ak tt b")h U k Şa '- • J erının om ar ımanı Trahlusgarp arasında ir üşman a e, om a parça 3tı e ırı mıı a a a ı assa za r1': vazı-
eand8'l ıevdiğine eminim. Yugos av gemi kafilesinin İngil:z deniz cüzü- birçok camekanlatla haziın bir man- yetinin tedkik edildiği zannolun- --------------
m lleti geçen harpte de kendisi için (Baş taralı z nd salıU'ecle) tamları tar.-fından batırıldığı bak- zara arzediyordu. maktadır. KAMBİYO 

Külçe albn bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

27..80 
3.70 
2.55 

ıizinle müttefik bulunduğumuz sıra· Bremene hücum bet kında Bahriye Nezaretinin neşret· Hücumu yapan tayyarelerden bi- Hariciye müsteşan B. Sumner 
da neler yaptığınızı hilıyor. Umumi tiği tebliğe ilaveten batırılan ticaret risi, daha bombaların· atmadan alev Welles ile dt. gÖrÜ§en lngiliz ~üyük 
harp bizim için çetin ~~r mücad~le saat sürdü gemilerinin kısmen harp malzemesi lcr içinde yere düşmüş ve bir hali elçiliği müsteıarı B. Butler mülakat-
olmliıtu. Bu harbin de oyle olacagı· Londra 17 (A.A.) - İngiliz ha· ve kısmen de asker ta~ımakta oldu- arsada infilak etmiştir. Daha evvel larda tedkik olunan meselelerden 
na ,üphe yoktur. Fakta Yugoslav va nezaretinin .istihbarat servw bil- ğu bildirilmektedir. paraşütle atlayan mürettebat. bura- birinin d.e Pasifik denizindeki acy-
milleti sonuna kadar dövüşecek.tir. diriyor: İngiliz hombardlman tayya· Londra t 7 (A.A.) _ Daily Te- daki halk tarafından esir edilmiıtir. rü.efer meselesi olduğunu söylemiş-
F-'- ) k · "'k ı k t"m İngil releri, dün °ece, Bremen• hücum 

8 
d d b Al tir ıuı;ir o an iıçu mem e e 

1 
• • ~ )cgraph gazetesinin de-nizcilik mu- Junkers 8 tipin e iğer İr man · 

A "k d mına ederken, biri Alman endüstrisine 1 '*---
terenin ve men anın yar 

1 

harriri Trablusgarbin •ima'inde ce- bombardıman tayyaresi, bir mitra - •wwııwııHMW•ı• w11111=----=11ıweaıı--1•11--ıı= ... ıw11W11w1111M111ımmnınl9llWl1HHlııR1mtımıııııııı111 b" diğeri Atlantikte deniz ticaretine .. 
muhtaçtır. Zırhlı ve muazzam ır re ... •an eden son deniz rarıJl'•masın- yöz ateşini müteakip, bir köy civa-. · kar11 harekit eden korsanlara yar- " '" Y 1 

Londra tlzerine ı sterlin 
Nevyorıı: fıurliıe 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 :frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
Madrtd ilurlne 100 pezeta 
Belgrad üzerine. 100 dinar 
Yokohama iherlne 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

5.24 
132.20 
30 2025 
09975 

12 9375 
3.175 

31.1375 
30.745 

orduya k:ırşı aalcak cesaretımız ve dan bahsederek diyor ki: tında tarlalara düşerek parça an· 
1 b · dunda bulunan kaynaklara olmak 

vücudumuzla mukabe e mec urıye· üzere çifte bir darbe indirmişlerdir. Beş nakliye gcmisile kafileyi hi- mıştır. Bu tayyarenin mÜJ'etebatı Türkiye Palamutculan Anonim ~irketinden: 
tindeyiz. Lakin biz, Yug0"5lavlar Sulh zamanında Bremen gibi bü- maye eden üç torpido muhribinin ölmi.işti' r . Başka bir Alman tayya· 
h·un· t"ye•=-ız· e ve terefimize düşkün b 1 ld .. b · K · t 'd b'" "k b" d ....... yük gemileri İnşa eden tezgahlar atın mış o ugu u c;arpı~manın resı, t o;ıng on a uyu ır ca • 

İdare mecliı~nin Şirketimiz eeu mukavelenamesinin bazı maddele
rinde lüzumlu gördüğü • qağıdaki rumam~e yazılı ilave ve tadi
lahn müzakeresi ve kararlar alınması jçin Şirketin aayın hissedarla
rını 22 Mayıs 941 Perşembe ıaat 16 da ~zmir Ticaret ve Sanayi 
odası salonunda fevk.le.de heyeti umumiye :içtitnama davet eyler. 

J·n-•""'"~ar oldugwumuz icin mukaddes h h d fi b'lh ) k f d l H" h t t · a ı da yere 
-m · ücumun e e erinden bir.isini teş· ı assa memnun o unaca tara ı e o an ıg s ree cıv r n 

mt-fliumlar ug•runda mücadele ede- k k f 1 f k d h ·ı d b • d w· b il etmiş, bu esnada diğer tayyare a i eye re a at e en arp gemı e- üşmüş. diğer ir tanesı e ım -
c:~z.> teşeldcülleri de hücumlarını Weserin r.inden hiohirinin lc.açmağa muvaf- ledon civarında parçalanmıştır. 

-Mülakat esnaaında anne'erinin sai sahilinde Bremen endi.ietrisi fak olamamasıdır. Bu hal, ıüphesiz Baz.ı mahallerde münakalita en-
yaninda bulunan iki küçük prens merkezlet- üzerine teksi( eylemiştir. Libyadaki Alman kuvvetlerinin ha- 1ıel tqkil eder enkazın temizleame- TJCaret kanunu mucı"bince bu içtimada ilet 'hliıiledann bir r~i ola

ctlimdan Te içtimaın akdi için .ermayenin dalrtte fiçünii tema.il eden 
hiucda·Jann hazır buJunmuı J&zmıceldiiin@..n Aflll hiuedarlann iç
tima gijıııünden on gün e"Y"Yel Şirket lda:esine mü1acaatla duhuliye va-

agabeyleri kral Piyerle iftihar et· Hücum, bet aaatten fazla sürmüş- raretini biraz teskin edecektir. sinde, öğleye dojru çok büyük te· 
meltte olduklarını söylemi~lerdir. tür. Trabluı garpte ne kadar ra'kkile kaydedilmit bulunuyordu. 

Kralıçe Mari lngiliz milletine şu Gece, hücumun neticelerinin te- ku . Kışın yapılan diğer hücumlardan 
kısa mesajm bildirilmesini istemiı- ferruatile mütahedcaine fırsat vere- Alman vveti var ıonra olduğu gibi, bu ıefer de Lan-

rakalc. almalan rica olunur. İdare Meclisi 

tir: «Memleketime itimad .ediniz. celc mahıyette değildi. Fakat İngiliz NCTYork 17 (A.A.) - Yorkshi- drada m.iphitler üzerinde en fazla 
4Lnunda her •ey diizelecektır.> pilotları, tehri kaplayan karanlıkta re Post gazetctinin aakeri muharriri teeir bırakan keyfiyeti, ölümle kor- Şirketin eeaa mukavelainin a,aiıdaki tek.ilde birinci maddesine son 

RlJZNAMEJ MOZAKERA t: 

~ 'Y kendıa" m" •. ao""ste n 
1
---1 ki k 1 k bb"' .. k d hal bir fıkra il.iv-t 30 .... 41 İnci maddelerinin adili ha'-'-ında rnu·· .. akere .. re ~ 111 ann ge- yazıyor: utu ma teşe usu arıısın a • --. JUl ... 

Yugoslavyarun Moskova nitlediiina ve birbirlerine lı:anıtığını Mısırdan geçerek Aaya petrolle- km gösterdiği fevkalade yübelı:: aü- icruile kararlar alınmam. 
elçisinin Romanya Ba§• görerek vulı:ua getirilen hasarın ge- rine kadar bir yol açmak İçin Al- binet Ye dünyanın en büyük ıehri 1 - Birinci mat!clenin Miıuna illveaile teklif edilen fıkra: 

f nifliği hakkında bir fikir edinmiı- anya tarafından yapılan tqebbüs olan Londranuı daima Alman bom- Şirket palamut 11"1l1 MaZJ, Sumak, Çam kabUiu ve sair tencmli 
vekiline bir telgra 

1 
)erdir. lngiliz pilotları, Şimal deni- :ünasebetile fUllU gözden kaçırma· balarına mukavemet eden muazzam maddelenn pyri mamul Ye mamulünün Ticaret ve Sanayi ile dahi 

Moskon 17 (A.A.) _ Reuter zin_i kap!~yan bulutlar arası~dan ü~- rnilıdır ki prkl ~· ~reklb ft- bünyesi tqkil eylemektedir. ittisal edebilir. 

bildiriyor: Yugoslavyanın Moskova lenne donmeden evvel, mutemadi- 1 n bitmit telikki edilebilir. Bunun Depo Ye yazıhane .için ana ve bina sabn alabilir veya iııta ettire-
yen metodik bir tarzda yangınlar et" esi olarak general Wavell'i iı· Amerika 72 petrol bilir. 

büyük elçisi B. Gavriloviç, Roman- çıkarmışlar, bunları hombalamı•lar ınelıc _ _ıen aelUf· harekat aabaaı prki 
•a B--vdcili general Antonesko'ya ... ga eu • • • pbnyor 2 30 dd • il fı 
" ..,, ve geni~letmitlerdir. . Akdenize inhisa~ ~decek ':~. iqe -~e gemuı ya - uncu ma enın ı lı:: k- 30 unçu maddenin tadili teklif sönderdiği bir açık mektupta, «Şe- Londra 17 (A.A.) _ lngiliz levazım meselCllllm arzet~ mut- Cbester cPensiJvanya> 1 7 (A. ruınm bugünkü ıekli: edilen tekli: 
:refsiz :zaferi diğerlerine bırakınız> bomba,·dıman tayyarelerinin dün küUer hemen hemen tamamile orta- A.) - cSun ahip Buildıng dry Hey'eti umumiye her aene .Niaan Hq'eti umumiye her ıene Tem-
demcktedir. gece, Almanyaının timali garbiainde dan kalkmıt bulunacakbr. Kara ve doc:k> kumpanyası tarafınd:ın 180 ayı zarfında Şirketin merkezinde muz ayı içinde Şirketin merkeünde 

B. GavriJoviç bu mektubunu, bulunan tehirlere karp tiddetli hü- deniz kuvvetlerine menaup tayyare- milyon dolar mukabilinde Birlqik aureti ~ede akti İç~ eder. ııareti adiyede 1oplanır. 
Yugoslavyada 100 bin Rumenin ya- cumlar yaptıkları öirenilmiftir. En ler toplanarak d.ı. İ7İ .. rtlar albn- Amerika için inıa edilecek 72 eert 3 - 41 incı maadeıun l>irinci .f I inci maddenin tadili te~if edi-
tadıiı Tmıoe ndisini Rumen U· büyük hücum Bremene lı:arp yapıl· da ifbirliii yapabileceklerdir. petrol kemi.inde top yerleıtirmelı: lıkraamm bagiinkü tekli: len tekli: 
kerlerinin i~al ebneaini talep edeıı m11br. E elai ak· Alınanlarm Tral»laaaarpte _hulu- için teaat da bulunacağı b:ldirili- Şirketin eenei maljyeü Mart iı>- Şirketin Ticaret yılı Haziran ipti-
Bükrct gazr;telerinin yaptıklan net· Londr. 17 (A.A.) - ...h~· ti- nan kuvvetleri hakkında Amerıkada yor. Bu gemilerden ilk grup dokuz tidaaında bed ile ~ubatın aonuncu duından batlayıp Mayıı ıonunda 
riyat üzerine göndermi§tİr. B. Cav-~ h;va.ı:-:,anr~end!an :Ue- yürütülen bir tahmine göre Alman· ay zarfında teslim edilecek ve lıep.i trünll hitam bulur. bitCT. 
riloviç, asırlık Rumen • Sırp doetlu- pın e nsı om aİ,· ha filosu lar Trabluıgarbe üç zırhlı fırka ıe· iki sene içinde inşa edilmiı buluna-
iunu ıenera) Antonesko'ya batır- !erinden müreıtt~p h_ır dv: bulun çirmelc tqebbüsünde bulunmuılar- caktır 
latbktan ıonra diyor ki: Borkuma ~ r 1 uc'd1anın üz.,: .a da bunlardan ancak 1400 ltadar · 

mutlardır. ı ayyare er a - 1·· ki .. f 
B. . k") k ldu.. muz • d 0 L aJ--Ltan uçmuılardır. A- motor u vuıtayı na etmege muva - Dük' d'A t , • 

c ızım çe 
1 

me . te w~ • 1_'1 rm e ç ~ ~ d v teveccüh fak olabilmiılerdir. Bu tahmin doğ- Ol e nın goruı· 
topraklara kimin cırece1ıı bızı alA- dllJllD fimalme OIJ'U • Akd . . ı k Al 1 . h kkı d b. 

F lı:a tekrar ed ta eler kıtlalann bombar- ru ııe enızı geçer er en man- me erı a n a ır lı:adn etmez. a t oraya en yyar 1 k b"' "k . t .ı''-1 . tekzib 
d .. d"'W"' ·· zaman L'mleri bulaca· dımanına batlamadan evvel topçu ann ço uyu zayıa verWll erı on ugumuz ıu •· 1 bT 
iunaz bizi alakadar eder ve orada mevzilerine hücum etmİftir. soy ene ı ır. Roma 17 <A.A.)- Sali.hiyettar ttaı-
bulacaklarımız için de bunun ehem· Diğer bi. tan:are d~ A Borkumu!' yan membaları ,dük d'Aoste ile İn-

• • di Şimdi tehdit edecek garbinde dört bın tonılatoluk bır G H "j/{i k glllzler arasında ııank1 bir müıareke 
~::~ vd~ı· 1ıdir ve bu bir tehdit de Jilebe çok aJc;alttan hücum. ederek onu as er görü§'Dlelerl yapıldığı ha.kkmda ya-
-··-· -· bal b ı bancı matbua.tta çıkan haberleri katı d~'di Yalnız riyazi bir katiyet- tı1ebi bC1m aın11 ve tam •a et er aurette yalanll'.lllaktadır. 
.""F' r. kaydetmiftir. Vapurun ortuında vu-

tir.> lı:ubulan infilllr. neticeainde 11çrayan 
parçalar 60 metre irtifaa kadar çık-

Me ks l' ka da kı' Dllfbr. Diğer tayyareler de bflalara 
hücum etmit]er ve son bombalanııı 
atmadan evvel civarda iatikpha 

Cenubi Afrika birliği 
milli müdafaası bir 
beyanname neıretti 

Alman vapurları huluöü~ü:ilien Alman Kap 17 (AA.) - Cenubi Afri
ka birliği milli müdafaa nezareti 
ordunun bütün auuflan için aönüllü 
ieteıniıtir. Müdafaa nezareti tarafın
dan bu hususta nqredileııı beyanna· 
mede, gönüllü cenubi Afrika aakert 
kuvvetlerinin Afrikada cenubi Afri
ka ile Habeşistandan daha ilerlere 
gitmesi ihtimali olduğu bildirilmek
tedir. 

iki tayyareleri 
Meksika bunlardan • 1 Londra 17 (A.A.) -. Dün ~ece 
sini Amerikaya vererek 'avcı tayyarelerimizin ln~Itere m: 

•• •• rinde iki dütrııan tayyaresı daha du· 
daha küçük vapur alacak ıürdükleri öğrenilmiıtir. Bu auretle 

Meluiko 17 (A.A.) - Mek.aika 
Bahriye nezareti Reisicümbura bir 
tezkere göndererek Meks.ika liman· 
lannda müsadere edilen Alman 
Oıinoco ve Hamlın vapurlannın da
La küçük vapurlarla mübadele edil
,mcei için Birleıilı: Amerika ile müza· 
'kereye girişilmesini teklif etmiıtr. 
Bu iki vapur çok büyük olduğundan 
Mehilca aahillerinde işlemeğe mü
eait değildir. Çünkü her limana gire
~orlar. 

dün gece düıürülen düıman tayya· 
relerinin adedi bqi bulmuftur. 

Atina 17 (A.A.) - Jngiliz hava 
kuvvetlerinin Yunanistanda yapt:k- İtalyan vapurlarinda 
lan son hareketler hakkında aıagı· harp malzemesi varmıı 
daki malumat verilmektedir: • Mebim 17 (AA.J - Meksika 

Bu muharebe ıahaıesinde kısa hır 
h limanlarında bulunan talyan vapur· 

mu""ddet cereyan eden hava mu a· M ,_ k k 
ı h lannı kontrola memur eK;sİ a uv· 

rebeleri esnannda bir ngiliz ava k d b 1 d 
filosu 1 OO üncü düım~n tayyaresini vetleri uman anı, . u v

1
apnr ~r a 

d .. ·· ·· tü"" 5 bay rütbesinde bir bazı harp malzemesı hu undugunu 
UfllrinUf r. U "" ) " f k b J • 

genç pilot son birkaç gün içinde aohiy ~~b"lda" at u. ~ zemenın ma· 
bet düıman tayyaresi düıümıü§tür. yetinı ı ınnemı~tir. 

cAKŞAM. m faydalı 
neıriyab 

Tarih öinai7orma 
Ahmed Refik 

Çocald ... eoinf7a 
loraatleri Faile Sabri 
Don Kitot Cervante. 
Nereden p)iyorm 1 

Faik Sabri 
Güllinrin aeyabatleri 
Yer yüzü, Gök yüd 

Faik Sabri 
Bir T"ürk lmmın Amerika 
70lcaluiu Faile Sabri 

30 

so 
25 

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri: 

cAKŞAM> matbaası 

«AKŞAM» karilerine mahsus 
Jizde 20 temilit kapone 

Harp akademisi aatm alma komiıyonundan: 
Afatıda clruılerl yazılı maldnelerln ayn ayn awmesı ve ambalaJlazı

:nıuı pazarlık suretlle yaptırılacaktır. Şartname ve makineler her gün 
alracWrılde göıiileblllr. Tallplertn ihale güp. ve saatte Be§lkta.f mal mildur• 
lüğüne yatınlmıf muvab:at temlnat makbuzlarlle beraber Yıldızda akade-
mi satmalma komlsyonuna müracaatlan. ' (3060) 

İhale tarihi Saat Ml!Yakkat MakineJm dimi 
temlna.tı 

21 N1san 941 
21 Nisan 941 
21 Nlaan 941 
21 Nlan 941 

11 de 
13 de 
H de 
15 de 

Ltra 
eo 
80 
'tO 

• 
Toprak mamulleri ofiai ldanbal ~besinden: 

Bir çunldan ... ıı obnamak bere helftlik hmtt •tıfln& başıtanıldı
lmdan ana edenJeJ1n 8!ıbc!lde Llman Hanmdakt l:ıfisimiz sa.tı§ servlshıe 
mtraeaatıan ilAn olunur. (311'1) 

Toprak mamulleri ofisi lstanbal jubeıinden: 
Kadıtöy eebze hlllnde bolü kapatmak tzere yaptınlacalı: ahfap uree 

ve zemine dötenecek tahta ıa:karaların ve holiin çatı ve aundurmaaında. 
kınk mahallere kxm.acalc camların 21/C/941 pazartesi gün(l saat 11 de U
man Hanmdalcl ofis binasında açık pazarlığı .-apılacattır. Talip olanıann 
ta&la 1za.hat için ol.lae milracaatıarı. (3059) 

Harp akademisi aabn alma komiıyonundan: 
Harp abdemJsi filim merkezinde mevcud •39 kalem müstamel ve köh

ne evanın ~ık arttırma ile sa~ı 21 Nisan 9U ı>azartesı günü saat onda 
akademıde muteşekkll sa.tınalma komisyonunda yapılacaktır. Ez;jyalar her 
gün ~ ~erJrezinde gorüleblllr. Taliplerin müıayededen evvel Beşiktaş mal
müdürlütüne yntırılı_!ıış olan 15011 liralık muvakkat teminat mektuplarll• 
birlikte ve mezkur gunde komisyonumuza müracaatıan. <SOU> 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 



Sahife 8 

Şehir ve Spor Kostümler1 ıçUı 
en zengin ve en zaı1t 

$ark Merkez Ecza 
Türk Anonim *luıU 

TaafJJ'e Memur......_...: 

28/9/MO tarlhll ~ 
umumi heyeti kararma teffıtan 
üçüncü kısım te\fldat olaralc 
beher hisse senedi bedellne 
mahsuben iki lira tedi7e edlle
cetınden hissedaran h1a8e aenet
lerjnl bbıllen ll/'1111 &aıilıbı· 
detı lt1bareö her perten19:>e ft 
pesartesl günleri aat " den 
iT ye tadar İatanbatda Slıbcl· 
de ltOra:aaneıyan HMJDda S ft 
6 numarada Tasfıye meeıurıu
ğuna müracaat etmeleri llAn 
olunur. 

SATILIK KONAK 
İstanbul Sultanahdled Blnblr

diret mahallesinin ~ ve 
Suterazisl sokağındaki maballen 
19, 21, 23 kapı numandl HO 
metre murabbaında bahçeli muh
teşem konak, Sultanahmed Bf· 
rtnci Sulh Hukuk mahtemesl 
marlfettıe 25/41941 CUınt. gilntl 
saat 14 de müzayede ile atıla-

----- caktır. ••••• 

ACELE Katarak ve Türt>bı az 
takatte satın alınacaktır. Ka· 
dıkoy Yenlfiklr aokalı 22 No. 

2 inci kat. Nazmı Gtırel'e 
müracaat. 

ZAl'I - Nüfus kitıdmu zayi et
tim. Yenisini alacatmıdan eıık!shıin 
hükmü kalmamıştır. 

ı3Z5 dotwnlu Hüseyin othl Osman 
FehnlJ Mandıralı otla Konya 

Şimdiki adttsl: Ankara eaddesl No. U 

Uzun kıt gecelerinde bot waldt 
geçirmek için mqhar 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük n heyecanlı roman 
ıerisini okuJduml . 

• Bu seri 6 büyük ve re.imli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuru• 
ti t::iltllilı talıi1r1i 

birtlen alanlar için 
liati: 4 liradlJ' 

Tevzi yeri: AKSAM matbaası 
tel: 20681 

Yüzdı yirmi İlkonto kupona 
Bu kuponu kesip cAK.ŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirteniz fiat 
üzerin8en size yüzde 20 İlkon· 
co yapılacakhr. 

KÜÇÜK İLAN 
olruyuculanmız arasında 

EN S'ERI, 
ENEMIN 

ENVCVZ 
vuıtadır. Alım, atma, Jd. 
ra itlerinde it ve ifçi için ia
tifade ediniz. 

AKŞAM 

ltOO hnll l'IOt tane 
'llO • 181 • 
tOO • - • 
llO • • 

Poaıa twbaduıa da.118 olım1U 
ecnebi memleketler: 8enı!lll: 
aauo. aıtı a11J1ı ı900, ao &Jbll 

lOOQ.. kunıftm. 

TelefonJanma: Bqmllbanlır: 
~UI ilJerl: Z0165 - t dare 11111 

Midir: ztwr 

Reblileneı zı - Kumı ıu 
8. lm. Otl Öl lk1. Ak Yat. 

E. 8,37 10,25 5,23 9,09 12.00 1 
Va. 4,28 8.17 13,14 16;59 19,12 21,28 

İdarenane : BabılH civan 
AcımusJut sokat No. ıs 

18 N1san 1941 

AKSiM''dB---~ 
19 Nisan Cumartesi gecesi 

KIYMETLi SAN'ATKAR 

AFiYE 
DiD auwaldiat. iltirabate çekilmem milDH M>Mile bir 

VEDA. GECESi TERTiP EDiLMiŞTiR 
......... SAFiYE • ...,. , .................. ... .... ...... 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

, YAPAQ clNSLBBI ı 
No. J 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
İstanbulda tıesUm fl7&tlan ICllo - - - 11 '11 'il 'il '12 88 'IS 88 
Mübayaa mahallerinde teslim nyatıan 
1) Edime, Uzunköprü, Lfiletnırıu. 

Kırklarell, Çorlu, Babae*1, ~ 
dal ve civan. 71 

2) Bura, Bandırma, Bal*eslr, Kan.
ca.beJ, Kemalpa.p., Yenltehlr. 'Uan· 
yas, Gönen, Biga, Berpma 1'10 U0 ıJO - 'lı 

3) Manisa, İzmir, Aydın ve elvan 89 
4) Mersin, Seyhan ve civan 8'1 
5) Afyon, Estifehlr, Kütahya., Boln.

d.ln, Akfehlr, İsparta, Burdur T9 
elvan. 67 

6) Konya, Karaman, KadanhAA, Enıı.I'· 
ll ve clnn. 67 

7) Kayseri, AJcsaray ve clnn 
8) Urfa, Mardin, Dlyart>alor ve civan 
9) Kars, Bingöl, Erzurum, Karaköee 

ve elvan 
10) Van 

11) Karadeniz sahll1 vlllyetleri 

Ne. n 

63 

63 
62 

81 62 

Kr. Kr. Kr. 
75 'IS 80 

Erz. 
67 65 

Van 
58 

58 

., -
'E 

~ 
ı:: 
ın 

~ 
ı:: ;;; 

.B 
u 

:ı 
'O 
ö 
.... 
< 

Mübayaa edilecek olan mallarda parça, dert, keçe, koç, pıtrak, güvell mallar ile çakıldak ve yabancı madde to
leraruılan ve rutubet mlktan !UJ8.tıda tasrih edilm.Lotlr: 

1) Parça: % 8 nlsbetine kadar eeaa mal ile birlikte kabul olunur. Bu nlsbetten fazlası esas mall fiyatının 
~ 25 noltsaniyle alınır. 

2) Dert: Esas mal ile birlikte gelen deriler bu mal fiyatının % 5 noksanlyle alınır. 
3) Keçe: 9' 3 e tadar esas maı ııe blrUkte kabul edlltr ve fazla.sı. için kiloda 8 lruruo tenz11At yapılır. 
4) Koç: % 3 e kadar esas mal lle birlikte alınır. 
5) Pıtıraklı: % 3 e kadar smuna pıtıra.klı mal kabul S!dilir. Bu nlsbetten fazla sıvama pıtırakl.ıla.r 1çln kllo-

da 10 k~ noksaniyle tediye edlllr . 
8) Güveli mal: Alınmaz. 
7~ Çakıldak: % 3e kadar mal ile birlikte kabul olunur. Bu nlsbetten fa.zlası tenzil edilir. 
8) Diler yıd,ancı maddeler: Azami % 1 e kadar kabul edilir. Fazlası tenzil olunur. 
9) Ruttıbet: Normal olacaktır. 

10) Çuval: Çuvallı mübayaada dara % 2,5 n.lsbetlnl a.pnıyacaktır. C304U 

. . . . . 
ttARUINI BllEI 15 BAllKASINDA 
iKRA MIYEL1 H ESAF! · AÇAR 

il 

Tercih edilmesindeki sebep 

6RiPiN 
Bütün ACRILARA, 

hastalık başlangıç

lanna karıı ve hiç 

zararsız en kuvvetli 

müıekkindir. 

p • 
1 N 

Neale, 10i11k alcmbla, Grip rahabnlıldannda BAŞ, Diş, MAFSAL, 
ROMATİZMA, A.SA.B ye ADALE alnlannda Jüınımanda pnde S adet 
abaar. raldltlelW• •km•n• ft ller ,_.. palla tatalan luarla 
late7ln& 

KER 
TAA~ BIÇA~!__ 

İyi ve güzel traf olmak 
\ıterıeniz 

POKER 
Traş bıçaklarını 
Muhakkak kullanınız 

ve her yerde Poker trq 

bıçakları isteyiniz. 

Dev Jet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 45,000 (Kırkbeş binl lira olan muhtelit alAt ve ede
vat 28 Mayıs/941 çarş:ı.mba günü saat 15,30 da kapalı zar! usum ne Anka· 

ı rada İdare blnıısında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek lsteyenlerln 3375 (Üçbin üçyllz yetmlşb<ış) liralık muvat· 

kat tenılnat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gtin 
~:ı.at 14 3 ı a kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 225 kuruşa Ankara ve Haydarpa.ta veznelerinde satılmal'.· 
ta~ eme, 

* Muhammen bedeli (3080) lira olan 500 kilo 1/ 2 eve 900 kilo da 5/8• 
kutrundaki ceman 1400 kilo galvenlze kablo (5/ 5/ 941) pazartesi ırünü san 
UU on bir de Haydarpa._cıada Gar binası dahlllndekl komisyon tarafından 
açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lsteyenlerln (231) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mllra-T. iŞ BANKASI ... ._..,..., ______________________ _., caatıan lazımdır. 

Küçük taaarrul he•apları 

1941 ikramiye plani 
KEŞJDEl:.ER: 4 Şubat, 2 Mayı1. 

1 .Ağusto" 3 lkincitepia 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramİJelerİ 

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

~ 

1 - İdaremizde münhal m~lı ve ücretll memuriyetlere orta mektep 
mezunıan müsabaka ne atuıacaktır. 

2 - Afft•halrada muvaffak olanlann ldarenln teklif edecel& yerde me· 
murtyet kabul etmeleri p.rttır. 

S - Mllaabatada muvaffak olanlara 3658 sayılı kanun hUkmüne göre 
1 adet 1111 UrablE = ztll.- 15 Ura aall maat veya 80 Ura ücret verilecektir. 
1 • ı• • = ... .- • 4 - İltetllle11n 781 sayılı memurin kanununun dördüncfl maddeshıdekl 
1 • TM • = 1111- • tartıan baJs olmalan n devlet memurtyetlne ilk defa gireceklerin 30 Ya.tını 
t • iM • = 1111.- • geçmemlf oJm•Iın lbmıdır. 
1 • • • = llM.- • 15 - Mflnhhya ırtrmet isteyenlerin 21/41941 pazartesi güntı aqamına 
il • 111 • = 1111.- • tadar dllekçıe Te evrakı mClıııbltelerlle birltkte müdflrUlk idari taıemlne mü-
• • 11 • = 4111.- • racaatıan lcab eder. 

3ff it " = 1111.- " 8 - Mflsabaka 25/41941 cuma güntı aaat 10 da yapılacaktır. (2802) 

~=====;;;;;~~piiiiiii~~~~~!iiiİiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 

ZATI - 1'15 No. 1ı motosıtlet pll

B:ı işe ald şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
2818) 

• -
İdaremizin Haydarpaf8. limanında bir sene zarfında deniz vesaftlndea 

suplana ve suplandan vinçle veya arka ile vagonlara verilmek suretne ge
lecek olan tahminen 132758 ton maden kömürlle 558 ton kot ldmıilrtbıtbı 
tahmil ve tahliye işi 2/5/ 941 tarihine müsadlf cuma günU saat 11 de Ha1-
dal'J)a4& gar binası dahillndeCi 1. inci işletme komisyonu taratmdan ta
palı zarf usullle münakasaya konulacaktır. Bir aenelüc maden n Jcöt kll
mürü tahmil tahliyesi Içln 17234 lira 46 kuruf muhammen bedel konul
muştur. 1292 lira 58 k\U'Uf muvakkat teminat ile bu lt lçln kanunen 1bl'UI 
llzım.gelen \'esalk ve tekltnerl aynı günde saat 10 a kadar komisyon re• 
ııttne vermek llzımdır. Şartnameler İzmir 8. inci illetme müdürlütibıdea 
Ankara 2. inci Loletme müdflrlütünden ve Haydarpaf& liman nhtım baf-
müfettlşlltmden para.sız olaralc verilir. c2'188a 

• 
D. Demlryollan H. Paşa Uman arazisinde kAln 4 No. 1ı ahşap ambardaa 

müfrez 3 x 3 eb'ldmdaki bir oda ıooo kurut, aynı ambardan milfres d1lel 
bir oda 900 ve eSI nhtmı. binasından 4 No. ıı bir odada 1100 kurut aylık 
muhammen bedelle pazarlıkla ve birer sene müddetle tıraya vertJecettlr. 

Pazarlık 3/ 5/ 941 tarthlnde saat 15 te H. Paoa 1.§letme müdürltltllnde 
yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelin ' 7,50 nlsbetlndek.l muva.klcat tem.ınat
lan ve gereken kanuni vesaikle birlikte mezkur gün ve saatte müracaatlan. 

(3038) 

1 İstanbul Beledivesi ilanları 1 
Yalova kazası hususi muhasebe 4 üncü daire tahslldarlıtına mahsus t 

l No. Iı mühür ztyaa uğratılmıştır. 

ica.mı za)'l ettim. E-*iatnin hWcmtı il•• 
----------- yoktur. 

Bu mühürü havi makbuz vesair evrak mukablll vuku bulacak tahslllt •••j ve tealimatın hükmü oimıyacağı ve bunların en yakın Belediye tahsil tu-
~ veya emniyet mevkllne teslim etmeleri l1An olunur. (2'105) 


