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' Dün yapılan belediye zabı
tası kontrolunda 502 ekmek 

tartıları noksan görütdü
§"iinden müsadere edildi 

Çocuk haftası çarşamba 
günü Maarif Vekilinin 
radyoda bir nutku ile 

açılacak 
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Yunanlılar 

şiddetli mukabil 
hücuma geçti 

Alman hücumlari durdu
ruldu, bazı yarden de geri 

atı idi 

Muharebe meydanı 
'.Alman ölü ve yaralılarile 

doludur 

Alman tebliği ise Larisa
nın Alman kıtalari 

tarafından almdığini 
bildiriyor 

Libyada İngilizlerin esas müdafaa hattım teşkil eden Mersa Matruhtan bir manzara 

Atina 19 (A.A.) - Atina radyo• 
su, Yunan - İngiliz kıtalarının fid• 
Cletli Alman hücumlarını durdurmak· 
.ta devam ettiklerini bildirmiştir. 
Muharebe meydanı Alman ölü ve 
Yaralıları j]e doludur. 

Atina rodyosunun spikeri ıöyle 
Ciemiştir: 

Libyada 
ileri hareketi 

durdu 
Burada üç Alman zirhli 

tümeni, 4 İtalyan 
tümeni var 

Yunanlılar Almanları şiddetli bir 
ınukabil hücumla, Kalambakarun şi
malinde Crebena mıntakasında geri 
püskürtmüşlerdir. Maltedonya cep· 
hesinin merkez bölgesi olaın burada 
'Almanlar merkez ovasına girmek Londra 19 (AA.) - Almanlar 
rnaksadile dağlar arasından cepheyi Libyada yeniden ilerlemeğe muvaf
yarmak istiyorlardı. Yunan kıtalan fak olamamışlardır. Dünkü Alman 
bu bölgede Almanlar üzerine bilhas· tebliği bu harp sahnesinde cereyan 
ea kuvvetli bir tazyik yaparak, bu eden harekattan bile bahsetmemiı
iYunan taarruzu neticesinde bir mik· ti' r. 
tar geriye çekilmeğe mecbur etmiş· 
)erdir. Sirenaik'te üı; Alman zırhh fırkası 

Cepheden gelen haberler, askeri ile Craziani ordusunun bakiyesini 
vaı;~yeti Müttefikler bakımından şa• teşkil eden döt İtalyan fırkası, şim· 
Yanı memnuniyet olarak göstermek- diye k.ad::.r İtalyan ordusunun yapa· 
tedir. madlğı bir işi başarmak istiyorlar. 

. Almanlar fevkalade ağır zayiat Bu kuvvetler, Mısır hududuna kadar 
\'ermektedir. Makedonya cell!lleain· gelmiflerclir. 
tielt.i muharebe meydanı Alman aıu- Craziani. Siddi • '8arrani'ye ka
ve yaralıları il.e doludur. Avustral- dar ilerlemiıti. Falı:at ordusunun 
yalılar ve Yenı Zelandalılar, Alman- b" • .. lr. b' k · b ·~--

k .. .. k .. d!'-J · uyu ır ısmını unaan sonra lan geri püs urtur en goster Ul en 
parlak meharet ve şecaatla her gün kaybetti. Sürat bakımından dikkate 

jB. Koci.as y~ni lngiliz-Yunan 
Kabıneyı cephesi 
kuracak yaralamadı 

Yunan krali bizzat 
Kabine İçtimalarina 

riyaset edecek 

Yunan Baıvekil muavini 
B. Kociasin beyanati 

Yunanlıların bazi nokta
larda mukabil taarruzda 
bulunduklan bildiriliyor 

Londra 19 (AA.) - Bugün 
resmen bildirildiğine göre, lngiliz ~ 
Irak ittifak muahede!i hükümleri 
mucibince, büyük imparatorluk lcuv· 
vetleri, Irakta mUrıaltale yollarını 
açmak için Buraya gelmiştir. 

Yeni Irak idare9i, Seyit Re~it Ali 
ElgeylB.nt'nin verdiği ilk teminata 
sadık olarak tam kolaylıklar göster
mektedir ve imparatorluk kuvvetle
rine llumanda eden İngiliz subayına 
hoş geldiniz demek ve her türlü ter· 
'batı almak ıuretile bı.ı. İngiliz _subayı 

ifo iıbirliğj yapmak üzere bir yüksek 
•ubayı Buraya göndermiıtir, • 

Geçen harpte lagiliz ve HinCliBtalıı 
askerlerinden iyi hatıralar muhafaza 
etmiı olan mahalli halk imparatorluk 

I k~.taların_a _hararetli bir hüsnü kabul 
gostermıııtır. 

temayüz etmektedirler. Bunlar, Al· şayan olan Rommels'in ileri hareketi 
rnanlar arasında panik yapmaktır. muvasala hatları uzadıkça tehlike-

Arnavutlukta, ltalyan hücumları, ler arzetmektedir. Ceçeaı salı günü l 
her zaman mı.itad olduğu gibi geri Sicilyada Trablus'a harp malzemesi l 
püskürtülmüştür. 
Alman tebliği Larisaya nakleden kafileye karşı yapılan ta-

· Bu hareketin icrasında Irak ma
kamlarının göster<liği iıbirliği Lon· 

, drada iyi bir intiba yaratmış ve pek 
yakında iki memleket arasında daha 
normal münasebetlerin teessüs ede
ceği ümidini vermiştir. girdiklerini bildiriyor arruz, bu tehlikenin bir misalini teş

Berlin 19 (A.A.) - Alman or- kil tıbnektedir. 
Öulan başkumandanlığının tebliği: İngilterenin Akedniz filosunun 

18 nisan saat 12 de Sırbistan harp vazifesi, Sicilya boğazından yapıla
eahnesindc muhasamat sona ermiş- cak Alman • ltalyan nakliyatını git-

tfr. tikçe güçleştirmekten ibaret olacağı 
Yunanistanda harekatta bulunan 

kı.talar" hüc~ma devam etmişler ve aııikardır. 
Pındos un şımali şarkisinde dağlık (Devamı sabif" 4 sütun 4 de) 
mıntakayı geçmişlerdir. Olimpos'un 
İ~i. tarafından yapılan tazyikte, İn· 
gılız ku~vvay külliyesinin dümdar· 
ları m· gl· d"I · b ... u.p e 1 mış ve kaçmakta 
·~~nf uştur. Dağın cenup geçidi eri, 

if~ı P.t 1 mul,arebclerla zorlanmış ve 
ı esalya ovr.sında "h' .. k 1 

il 
• mu ım muna a e 

Yo a 'l · k rı ı h!la noktasını teşkil eden 
La~issa alınmıqtır. Dağcı kıtalar, 
Olımpos dağımn zirvesine Alman 
harp bayrağını dikmişlerdir. 

Fena hava şartlarına rağmen, ha
ya kuvvetleri, Larissa mıntakasında 
Ve Y anya • Narda yolunda düşman 
lı:ollarına hücum eden muharebe fi. 
lalarının faaliyeti ile, ordu hareka· 
tına müzaherettc bulunmuştur. Yu· 
onan tayyare meydanlarında beş tay· 
Yare yakılmıştır. 

Halkis limanında, muharebe tay
yaı deri, ceman 29, 000 tonilato 
hacnıinde rrüteaddid nakliye vapuru 
tahrib etmiş ve diğer bazı vapurları 
basar .. uğratmıştır. 

Arna •rutluktaki Yunan 
lc:uvvetleri yeni mevzilere 

alındı 
Atina 19 (A.A)-YunanBasm 

nezaretinin sözcüsü, cenubi Yugos· 
l~vyadan büyük Alman kuvvetleri-
IUn Makedon . . .. · 'A yaya gırmes1 uzerıne 

Harp vaziyeti 
Resmi Alman tebliğine ııöre 

garbi Makedonya cephesinde 
taarruzlarına devam eden Al· 
man kuvvetleri Olimpos dağmm 

iki taralmdan yaptı.klan tazyik ne
ticesinde daim cenubuııdaki ge
çidleri zorlayarak Tes~ya ov~ı· 
na inmifler ve Laraaa (Yem
ıebir) tehrini zaptebn~lerdir. 
Diğer bir Alman kolu da Pindo
sun şimali tarkisindeki dağlık 
mmtakay P',,...-=-•t:.·. Bu tebliğe 
bakdınıı Yunan cephesi. pek 
faile kuvvetler tarafından gün· 
lerdenberi yapılllIA tiddetli taar
nı.zlar neticesinde sarsılmıştır. 

Yeni Yunan Kabinesini teşkile 
memur edilen B. Kocias 

Atina 19 <A.A.) - Atina umumt va
llsl nazır Konstantin Koclas yenl ka
bineyi teşklle memur edllml.ştir. B. 
Koc!as, Başvekil muavlııl!ğl vazifesini 
görecek, kabine lçtlmalarına bizzat 
kra1 Jorj riya.set edecektir. 

B. Kociasin beyanatı 
Atina 19 (A.A.) - At!na ajansı bil

diriyor: Kral sabahın llk saatlerine 
kadar muhtelif şahSiyetıerin müta
laalarını dinledikten sonra Atina va
llsl nazır Konstantin Kociası bugün 
hükumet erk1'mının listesin! tanzime 
memur etti. Bu istisna! ahvalde kral 
bizzat meclisin lçtlmalanna riyaset 
edeceği için Koclas Başvekil muavi
ni sıfatile vazife göreeektlr. 

Kocias bunu müteakip aşavıdakl 
beyanatta bulunmuştur: 

Lonı'lra 19 CA.A.) - İmparatorluk 
kuvvetlerinin Basraya muvasalatı lle 
alakadar olarak şu elbet llatırlatıl
maktadir ki İngiliz - Irak muahedesi
nin dördüncü maddesi muciblnce cbl.r 
harp takdirinde veyahud yakın blr 
}_larp tehlikesi takdirinde, Irak kralı, 
Inglliz kralına, Irak arazlsinde, de
miryollannın, şehirlerin, llmanlann, 
tayyarelerin ve münakale vasıtaları
nın kullanılması da dahli olmak \ize. 
re, elinde bulunan bütün kolaylıklan 
ve yardımı vösterecektir.> 

Öğrenildiğine göre, imparatorluk 
kuvvetlerinin muvasalatı. muahedenin 
bu maddem mucibince vukua. gelml.ş
tlr. 

Von Papen 
Berline gitti 

Yugoslavya için 
Viyanada bir konferans 

toplanacakmıı 

Bir rivayete göre B. 
Hitler ile Mussolini 

yakında gÖrÜ§ecekler 

Benı 19 (AA.) - O. F. 1.: 

«Başvekil muavini sıtatlle yeni hü
kfımet erk!inmın listesini krala tak
dim etmek vazifesini üzerime aldı
ğım için ilk fırsattan istifade ederek 
bütün Yunan milletin! ve altı aydan 
beri Yunan sillihlarma şan ve şeref 
kazandırmış olan ve müşkül şartlar 
altında da emsalsiz mücadeleye aynı 
kahramanlıkla devam eden mükem
mel Yunan kıtalannı selamlamağı 
kendime bir vazife b111rim. Bu mü
cadelenin 28 teşrtnlevvel 1940 da ol
duğu gibi sonuna. kadar aynı safiyet 
namus ve güzellikte devam etmesi 
için hü.kümetın na.muskA.rane bir su
rette elinden geleni yapacağını ordu
ya ve millete temin ederim 

(Devamı sahlre 4 sütun· 5 de) Berlinde dolqan ıayialara göre, 
Yugoslavya sahumın yenideın tan· 

... •-•-a•I-r I zimini hazı.rlamak için bugün Viya· 
.._.il&. 91 .....::;;> nada bir konferans toplanacaktır. 

Mükerrer sabıkalılar 
Gazette de Lausannne·ın Berlin 

muhabirine göre, bu takdirde, Ber
line gitmekte olan B. von Papen, bu 

rn.avutluktaki Yunan kıtalarırun 

tyenı mevzilere alındığını ve İtalyan· 
arın bu ricat ~ . 1 ki •. l . . 1 manı o amadı arını 
ıoy emıştir. 

Bu battan çekilen Yunan ve 
İngiliz kuvvetlerinin ikinci mü
dafaa hatlannı nerede bazarla
dıklanru bilmiyoruz. Maamafih 
müttefikin kuvvetlerinin Lamia
dan Yunan denizinde Amfiloıia· 
ya kadar uzanan dar cephede 
,imalden inmekte olan Al~~ 
kuvvetlerini karşılamalan ıhti· 
mali vardır. Bu cephe çok dar· 
dır ve istinadga.h vazifesi göre
cek yiiksek dağlar da mevcuttur. 

Libya cephesine gelince, Sollu
ma kadar ilerlemiş olan Alman • 
İtalyan kuvvetlerinin durdurul
duğu ve simdi bu cephede bir 
istikrar hasıl olduğu görülmek
tedir. iki tarafın da hazırlıkla 
meşgul oldukları muhakkaktır. 
Önümüzdek• günler, bu cephede 
askeri vaziyetin alacağı şekli 
şı-öaterecektir. 

«Falanca mükerrer sabıkalı ha- konseye j~tirak için bir müddet Vi· 

ı pishaneden çıkar çıkmaz alıttığı yanada kalacakbr. B. von Ribben
. tarz faaliyete yeniden başlıyarak ... » t;op'un halen nerede bulunduğu 
1 
ilh... 1 hakkında Berlinde hiç bir malumat 

Atina askeri valisinin 
. beyannamesi 

~tına 19 (AA.) - General 
Hrısto K<.>.vrakos dün ak d ,_.. ·~ şam ra yo-
oa neşrethgi bi• beyannamed At" 

k ~ n•v. e ına 
:ı-~ e~ı ~a 1 ıgıne tayin edildiğini bil-
Clırmıştır. Beyan.name şudur: 

<Devamı sahife 4 sütun 6 da) 

Kokaincilk. dolandırıcılık ve saİ· verilmemektedir. 
recilikte hep ayni defaatla tekerrür· mevamı sahifE' 4 sütun 5 de) 
)er . .• Bundan da cemiyet hayli zarar İ 
görüyor. zmirin mahsul satışlari 

1 
«Mihanik1 hapis» yerine, <nslabı İzmir 19 (Telefonl'i) - İngiliz 

haline kanaatten sonra serbes blrak-' ticaret birliği ile yapılan yeıni mah
malu tarzındaki daha mütekamil sul satışları işini konuşmak için İzmir 
usulleri tatbik etmemiz lazım geldi- ihracatçılar birliği umumi katibi B. 
ğinj hadisat ihtar ediyor. Abf yann İstanbula gidecektir. 

GB.A.FL.A.B 

Yunanistanda 
yeni ve kısa 

cephe 
İngiliz - Yunan kuvvetleri 

büyük mukavemet 
gösteriyorlar 

Kahire 20 (A.A.l - (B.B.C.) Ruteı 
ajansının Kahirede itimada şayan 
membaıatdan aldığı haberlere göre 
Yunan cephesinde vaziyet vehametinl 
muhafaza etmekle beraber son gün
ler zarfında alınan neticeler iyidir. 
Almanlar ağır zayiata. uğramışlardır. 
Ele geçirilen Alman esirlerinin hepsi 
bu harbin, şimdJye kadar yaptı.klan 
muharebelerin en şlddetl.lsl oldu~u 
szylüyorlar. 

Muharebe esnasında Avustralyalı
lar Almanlara 300 ölü verdlımlşler. 
150 esir almllj'lardır. 

Bugünkü cephe daha. tosa olup 
faik kuvvetlere karşı müdafası daha 
kolaydır. 

Yunan tebliği 
AUna 20 CA.A.) - {B. B. C.) Dün 

gece neşredilen Yunan resmi tıebllği
dlr: Arnavutlukta kuvvetJertm1z mü
cadeleye intizamla devam ediyorlar. 
Almanlara karşı Ma.k:edonyada ya
pılan harekat karşısında Ama.vutıuk
taki Yunan kıtalan durdurulmadan 
geri çekilmişlerdir. İtalyanlann bu 
hareket esnasında. kuvvetlerlmlzi ~ 
cize kalkı.ştıklan her seferde asker
Ierlm1z dönerek İtalyanlan geri püs. 
kürtmüşlerdir. Bu hareket esnasın
da ild alayımız büyük yararlık gös
temı.lştlr. 

Makedonya cephoo.lnde Almanların 
cenuba doğru taarruza. geçtikleri bll
dlrlliYQr. 

Yuginlav kralı 
Atına da 

Amerika, iltica eden 
Yugoslav hükUınetini 

meşru hükumet 
tamyacak 

Ankara 19 (Radyo gazetesi) - Yu
goslav kralı ve b!l-1Vek.ill Attnaya gel
mişlerdir. 

Nevyork 20 (A.A.) - Nevyork Tlmes 
gazetesinin V~ington muhabiri 
Amerika Birleşik devletlerinin lltic~ 
etmlf olan Yugoslav hükömetin1 
m~ru Yugoslav hükümeti olarak ta
nımakta devam edeceğlnin muhakkak 
olduğunu blldirmektedlr. 

Cenubi Afrika 
Başvekilinin nutku 

Yunanistanda . 
·askeri kabine 

Kabineyi general 
Mazarakis kuracak 

Atina 20 (A.A.) - (C.C.B.) 
Eski Harbiye Nazırlarından &e
neral Mazarakia Başvekil rnua
vİnliğiııe tayin edilmietir. Bq. 
vekil muavinliğini deruhte et
mesi teklif edileaı Kociyıu. bu 
günkü fevkalade ahval karıısın
da askeri bir kabine tetkili da
ha muvafık olacağını ıöyJemq, 
kral müpvereden sonra bunu 
kabul efmi.tir. 

Yeni Nazırların laimleri bu 
RÜn n~ilecektir. 

Berline son 
hava taarruzu 

Berlinden çıkan biri 1 

mühim tafsilat veriyor 

Londra 20 CA.A.) - İngiliz ha.va 
kuvvetleri tarafından Berlin'e yapı
lan son hücum esnasında Alman hü
kUmet merkezinde bulunan ve şlmdl 
Lizbcm'a ge~ olan b1r zat, Dally 
Mail ga~teslnln Llzbon m uha.blrlne, 
en yeni Ingillz bombalannın tahrip.. 
kAr teslrlerlnl anlatmı.ştır: 

•Bombalardan bir tanesi, bir 
apartımanlar blokuna tam isabet et
ml.1tlr. Bu blok yok olmuş ve muaz
zam blna.nın parçalan tA 500 metre 
ilerde bulunmuştur. Geçen eyHUde
kl hücumlar esnasında Londrada bu
lunuyordum. Fakat Berlin üzerine 
yapılan hücum., dehşetver!cl olmuş
tu~. 

Berlin'ln en büyillc abidelerinin bu
~uııdutu merkez bölgesinde, yangın 
bombalan tutanı birvok yangınlar 
çıka~ır. Muazzam ln!llak bom
baları atılını.ş ve bunlar yerı sarsmıt
tır. Birçok bomba Unter den ·Linder 
clvarlanna düşmüştür. 

Saat 3,30 da tehlikenin nihayet 
bulduğu işareti verlldiğl zaman ote
lin taraçasına çıktım. Ufukta' her 
tarafta yangınlar vardı. Hastane 
arabaları ve itfaiye arabalan, dur
madan geçiyordu. Yardım eklplert 
her tarafta çalışıyor ve yıkıcı ekip
leri faa.liyet.e b~lıyordu. Çünkü Al
manlar. hava hücumlarının bütün 
eserlerini derhal ortadan kaldırmağa 
çalışmaktadır.11 

Japonya,Almanyaya 
harp gemisi verecekmiş 

Londra 20 (AA.) - Müstakil 
F~ansız ajansının Şanghaydan aldığı 
hır telgrafa göre, B. Matsuokanın 
Berlini ziyareti esnasında Almanya 
ile Japonya araııında akdedilen bir 

Londra 20 (A.A.) _ CB. B. C.l Ce- anlaşma mucibince, Japonya, Al· 
nubi Afrika Ba..şvekll.l general Smuts manyaya, tayyare ve harp malzeme
dün akşam söylediği bir nutukta de- si mukabilinde, bazı deniz cüzütam· 
miştlr ki: ııCenubt A!rlka, Akdeniz ları devredecektir. 
harıbnlde uhdesine dü.şen vaziyeti 
başaracaktır. Cenubi Afrikaiılar Mı- Sanıldığına göre, bu deniz cüzü
sıra gitmeğe hazır olmalıdırlar. Tek- tamları, iki zırhlı kruvazörü, üç kü· 
mil kaynaklar harp için seferber edil- çük kruvazörü, dört ve yahut alb 
melidlr.11 torpido muhribini ihtiva edecektir. 
-11111U1Jn1111111111111111••111111m111nıııaııııııınıııııııınmımııuıııııııııımn11111111ıını111111ııııımıııı•ıırrrırrırııııııııııı• 

" - Neden soyadım «Lüksn yapmak istiyorsun? ... 
- Belki mahallede biraz itibarım artar bayım!. •• 
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( Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 19 (A.A.) - İnglliz umum1 

Yugoslavya harbe 
devam edecek 

120,000 ton Yugoslav 
vapuru İngiltereye 

verilecek 

J Ankara ve İzmirde 
milli küme maçl~rı 

j Fransa Milletler ce
miyetinden cekiliyor 
Reuter, Franaanın bu 

liararini nankörlük diye 
tavsif ediyor 

ALi ile VELi 
Vatanda§ ta siper 

kazısın! 

karargahının tebll~: 

Yunnnıstanda.: Biltün cepbemlz bo
JUnca, Alman zırhlı teşekküllerinin 
Te piyadesinin ı ddeUl hüeumlan, ge-
ri puskürtubnuş, du.şman büyük za.- • y 
Jfata uğramıştır. Bir çok esir aıın~ v .. mgton 19 (A.A.) - ugos· 
m tır Bu hücumların kuvvetine ra~- lavyanın Amerika elçisi B. F otiç 
men, cephelerimize hiç bir yerde gi- gazetecilere yaptığı beyanatta, garp 

Ankarada Befiktaş ve latanbulıpor, 
lzmirde de Galatasaray ve Fenerbahçe 

takımları galip geldiler 

AÜ - Bütün gazetelerde aha 
)iye tavsiyeler... cVatandn 1 
lıeri geri konuşma... Beyhude 
fikirlerle zihnini yorma... Va-
tandaş! Hükumetin takib ett'ği 

Londra 19 (AA.) R~uter yol iyidir; ve yeg&"le yoldur . 
ajansının diplomatik muharriri yazı• Ondan aynlma ... > Bu t kdirdc 

rll memlştlr yarı küreQııde bulunan takriben İzmir 19 (Telefonla) - Milli 
ı byada: Tobruk m.ıntnkaSlnda, ke- 120,000 tonluk Yugoslav vapuru· küme maçlarına bugün Alaancak 

ııt ko tanınız düşmanı şiddeUl su- nu <müşterek dava> ya tahsis etmek stadyomunda kalabalık bir seyirci 
retti! hırpalamış, Sollum'da lse scy- suretile Yugoslayanın derhal İngil- kütlesi karıısında devam edilmi§tir. 
Jar kollanmızdnn blı1s1 bir düşman tereye yardımda bulunacağını söy)e- ilk maç Galatasaray • Albnordu 
l mes ne muvaffakıyetle hücum miıtir arasında idi. Galataearay ıöylece 
ederek, arasında bir zırhlı otomobil Birİ~·ik Amerika ile cenubi ve sahaya çıktı: 
de bulunmak uzere bir mlkdar mo- : . . d b 
törlu va.sıta tahrip eylemJştlr. Bu merkezı Amerıka lımanların a u- Saim • Adnan, Faruk - Musa, En· 
bol ede diğer yerlerde. taarruzl lt~ıt lunan Yugoslav vapurlarının B. Fo- ver, Halil - Salahaddin, Arif, Salim, 
koli nmız, dusmıına yeniden kayıp- tiç• e tabi olduğu bildirilmektedir. Eıfak, Mehmed Ali. 
lar kaydettlrml§tlr. B. F otiç şunları ilave etmiştir: Birinci devrede Galatasaray lz-
Habeşfstanda: Esas yoldaki basar, cYugoslavya, ordularının mağlup mirde hiç vermediği ~ir oyun gös-

De le tizerine ilerlemekte olan kol- olmasına rağmen, Mihvere karıı terdi. Altınordu tazyik altmda biraz 
lanmızın hareketin! yeniden ~bir mücadeleye devam edecektir. Son bocaladı. Yirminci dakikada Gala
etmektedlr. D:ıhıı. cenupta, butün iki hafta, Yugoslavyarun medeniyet tasaraydan Mehmed Alı. 36, 39, 
m ntakrılarda, ileri hareket mlz, mem- davasında demokrasilerin mü~terek ve 42 nci dakikalarda Salahaddin 
nun yet verici b r şek.lldc devam ey- .. d 1 . . . ki · k 'lk G 

1 
l le. d 

lem ktedlr Yeniden blr çok esir alın- muca e esme ıştıra nın anca ı a atasarayın dört go ünü çı ar ı· 
mı tır · ıaEhasıru teıki1 eder. Yugoslav kralı, lar. 

Alman tebliği 
Berlin 19 (A.A) - Alınan Ba.şku

mandanlığının tebll~l: Deniz yoUle 
İnglllz laşesine müesslr hücumlar ya
pılmıştır. Bu suretle, Brlstol kanalın
da seyreden bir kafileden takriben 11 
bin tonll:\to hacminde 1kl şilep tahrip 
ed im~. bir uçuncusüne ağır surette 
tam isabet knydolunmuştur. Başka 
bo bardıman tayyareleri Iskocyanın 
ıark hlll nçıklnnnda ceman 8000 to
rııı • o hı?cm nd üç şilebi batırmış ve 
dı r bir 'apuru ağır hasara. uğrat
mı tır Bu suretle, düşmanın anava
ıan etrafındaki Jmyıplar yekünu, 19 
b.n tonilUoyn çıkmıştır. 

hükumeti ve milleti Mihverin yükle- ikinci devrede de Galatasaray 
diği harbe devam edeceklerdir. > faik bir oyun gösterdi ve 14 üncü 

General Simoviçin dakikada yine Salahaddin takımının 
beyanatı beşinci golünü yaptı. Altınordulular 

Atlnıı 19 (A.A.) _ Genemi Simovlç, bu devrede 38 inci dalcikada pen· 
son hadiseler hakkında yaptığı bir altıdan şeref golünü kaydettiler. 
deklarasyonda demiştir kl: Maç 5 - l Galatasaraylılarm galibi

.Bize duşman tarafından zorla tah- yeti ile bitti. 
mll edilmiş olan muharebe, çok ga:l-'.'~i Bundan sonra Fener bahçe - Altay 
mus:ıvI idi. Milletimiz, bu derece guç 'ld' 
şerait içinde mücadeleyi kabul et- maçına geçı ı. . . 
mekle bunun nihat neticesi hiç bir Fener takımı: C1had • Lebıb, 
hayal ' beslemiyordu. Milletimiz, bu Zeynel • Fikret, Esad, Ömer - Rehii, 
derece lruvvetll bir dü.,nuı.nı mağlüb Niyazi, Nrum, Naci, Fikretten mü· 
etmek lmUnsızlığını müdrik olarak, teıeldcildi. Fener bahçe Galataaaraya 
hürriyetini ve ı.stlklftllnl miıdafaa ba- nisbetle daha ağır, daha durgun 
his mevzuu olımca her ne tarzda bir oyun gösterdi. 14 üncü dakikada 
olursa olsun çarpışmayı kabul icap N • • k f d ı_- ·ı ·ıı~ 11 • · 
ettiğini blllyordu Fakat mllletln ba.ş- aunın a a aroee.ı e 1 JK. go erını 
ka çaresi yoktu. · ı çıkaran Fenerliler bir müddet oyuna 
Düşmanın beklenmJyen hücumu, hakim oldular. 31 inci dakikada 

Altayın ortadan inkitaf eden bir 
hücumunda top 18 çizgisi içinde 
Eaadın eline çarpb, hakem penaltı 
verdi. Esad itiraz etti, hakem ken· 
dis.ini oyundan çıkardı. Altaylılar 
bu suretle beraberlik: gollerini çıkar
dılar, 

İkinci devrede Fenerliler 35 inci 
dakikada bir fırıatı iyi kullandılar 
ve ikinci gollerini attılar. Oyun 2-1 
F eınerlilerin galibiyeti ile nihayet 
buldu. 

Ankaradaki maç 
Ankara 19 (Telefonla) - Milli 

küme maçlanna bugün 19 Mayıs 
stadyomunda devam edilmiıtir. ilk 
kar§ılaşma Gençlerbir]iği • İstanbul
ıpor arasında cereyan etti. 

Gençlerbirliği: Halil - Ahmed, 
Mehmed - Keıfi, Halid, Riza • F et· 
bi, Mustafa, Ali, K. Selim, Ömer. 

İstanbulspor: Nevzad - Sabri, 
Sefer, Tank - Mükerrem, Mustafa, 
Muzaffer • Süleyman, Mükerrem, 
Kadir, ismetten müteşekilldi. Birinci 
devrede 1-0 Gençlerbirliii galip va
ziyette idi. Jkinci haftaymda ıeri 
akınlar baıladı ve Sarı ııiyahlılar da· 
ha hakim oynadılar. Gençler kale
cisi bir sayı itirazından dolayı oyun
dan çıkarıldı. Ankaralılar 1 O kişi 
ile oyuna devam ett~ler. Maç 3 • 2 
fstanbulsporun galibiyeti ile nihayet
lendi. 

Betiktaı • Esldşeh>r Demirapor 
arasındaki maç 1-0 Be,iktaıın gali
biyeti ile bitti. 

yor: bütün teşebbüs devletten gele-
Fransanın Milletler Cemiyetinden cek demek... Biz elimizi kolu· 

çekilmek karan en büyük bir nan• muzu kavuşturup hadisatın cer -
körlüğün dedilidir. Hiç bir memle- yanını bekliycceğiz .•. Herşeydc, 
ket kendine Milletler Cemiyetinden ha) atın bütün tcıahürlerindc 
Fransa kadar ıeref, kudret ve istifa- ciradei cüziye> diye birşey vo.r 
de temin etmemi§tir. Fra111a, umumi efendim, bunda yok mu} ..• \ a-
katip]ik üzerinde fevkalade müessir tandaıı akıntıya kapılmıs bir tnh· 
olmuıtur. 1932 den harbin baııına ta parçaıı mıdır} 
kadar Milletler Cemiyeti umumi ka- Veli - Tahta parçası değıl-
tibi Fransız idi ve Milletler Cemiye- dir. Onun da iradei cüzi;·esinin 
tine kal'§ı tevcih olunan baılıca it· rol oynıyacağı büyük sahalar 
ham Fransız siyasetine ilet oluııu idi. vardır. 

Maamafih Fransayı takbih etmek - Mesela} ... Bir t eşı} .. 
pek doğru olmaz. Çünkü bu kararı, - Belgrad bomb rdımanının 
ne kendiliğinden, ne de ıerbesçe Iecayiini Ankara radyosu anlat-
vermemiııtir. Bu karar, amiral Dar· b: 12000 kiıi ölmü" .. Bunun 
lan'ın ne kadar Alman nüfuzu al- da sebebi tedbirsizlik... H Ik 
tında bulunduğunun yeni bir 11işane· kendine siper, sığınak yapmn· 
aidir. Almanya, nüfuzunu kullana- mııı... Evet, bunların umumile-
bildiği her memlekette, Milletler Ce- rini devlet yapar, yapmalıdır .• 
miyetile alakasını kesmesine ısrar Fakat husuııilerini meydana ge· 
göstermiştir. Bunun sebebi yalnız tinnek işte o bahsettiğim ciradei 
Milletler Cemiyetinin V eraailles mu· cüziye~ meselesidir .. 
ahedesinin bir parçaısJ olduğu değil, - Yani} 
fı.kat prensiplerinin de nazi akide- - Yani azizim laklakıyatı bı-
lerine her noktada muhalif oluşu- rakmalı ... Çeneye kuvvet dej;i), 
dur. kazmaya kuvvet gitmeli... Si-

Milletler Cemiyeti nizamnamesi perleri, eığmakları meydana ge· 
mucibince Fransanın iki sene ev-, tirmelil 
velden haber vermesi lazım gelir. Aliveli 

l J Fakat amiral Darlan'ın böyle ıey· , _____________ ._ 

]ere aldırııı edeceği ıüphelidir. Fran· 
sanın Milletler Cemiyetinden çık· 
ması Cemiyetin hemen beman ölme
si demektir. Şimdi artık bu cemiye
te dahil yegane büyük devlet Jngil

iki Alman 
iaşe gemisi Afr kada, Tobruk 1stihkamlanna 

tar ı kombine hücuma devam edilmiş
tir 17 nisanda Alman •e İtalyan 
8tukalan, geniş tahribat ve uzaktan kıtalarımızın seferberliği ve tahaşşü- -------------------------

dil tamamlle yapılmadan blzt ga!ll ;; k 
teredir. 

~---~~~----

ıror ılcn yangınlar vukun getlnnlşler
dlr 18 nisan gecesi de başka hilcum
lar y pılmıştır. Dun, 8,000 tonilatoluk 
bir muavin kruvazor, Sollum clvann
d::ı Stuknl:ır t:ıı atından batınlmıştır. 
Bu c nda, a\cı tayyareleri bir Brls
tol - BI nheim tayyaresl diişürm~ 
lerd r 

Bulgar 
askeri gitti 

avlamıştır. Miitte!iklerlmlzle her V S {i be 
hangi bir askerl organizasyon yapıl
mamıştı. Sonuna kadar bitaraflık si
ya.'ICtlne bağlı kalmak arsusileJ bu tş
blrUğl hakkında her türlü müzakere
den tevakki et.tik 

N gunduz ne gece, Alman arazisi 
tlzerıne du m:ın hava hucumlan ya
pılın mıştır 

Hücum ba.şladığı 7.Mlan, müttctlk- B ,J J Al J 
lerımız. çok büyük arzularına rağmen, UJgar ar, man ar 
bllhasşa 1hUyacımız olan tayyare ve tarafından zaRtedilen 
zırhlı c~tamlarla serl bir surette B 1 k 1 - d 

N n · v Manş sahillerine yakla.ş
mnk çln yaptığı bır te:jebbus eana
ıınd du .. man 11 tayyare ka,ybetml§· 
tir Bunlard::ın altısı hava muharebe
lt!r nasında uçu şimal denizinde 

yardımımıza gelecek vaziyette. d~- u gar mınta a arın an 
diler, Bun~ dolayı. kendi vasıtaıa- bazılarını iıgal ettiler 
nmızla muharet;>e ettik. Ordunun ve 
milletimizin yüksek maneviyatı ve 
düşmana clddl kayıplar kaydettiren 
hava kuvvetlerimizin kahramanlığı 

h. r f deniz kuvvetleri tarafından ve sayesinde dilfmanın ant ve Ituvvet-
fk ı de hava rn deniz darı bataryaları 11 hüeum~nun ve teknik vasıtaları
tar::ıfından du ürülmilştur. Bundan nın talklyetınin verdiği ilk sürprizler
bnşka bir kc r tayyaresi, Satnt - den sonra ve şarki Sırp arazisinin 
G <'rge 1tanal1ı a~zındn !ki düşman terkini müteakip, şarkta. '.Kosova -
avcı ı ile y:ıpı.nn muharebe esnasın- Krusevac _ Kraguyeveç _ Belgrad 
da bır Spltflrc tayyaresini duşürmilş- hattı üzerinde ve şlmn.lde Sava nehri 
tür Bu S\tr't'tl" . ceman 13 düşman boyunca mukavemeti tanzim etmek 
ta~ r ı dı uıulmfiş, beş tayyare ve dUiDlanın hücumuna uzun müd
de rde t hı b edılmıştlr. fjç Alman det mukavemet eylemek bizim için 
b }ar ı ka~ ptır. mümkün olmU§tur • 

'ta/yan teblili ... 
General Simovlç, söUerinc f(>yle 

devam etml.§tlr: 
cŞurasını tebarüz etUrmek ıst.erlm 

Rou1:ı 19 !A.I\ > - Italyan ordulan kl, Sırp, Hırvat ve Sloven kıtala.n çok 
u umı knr:ırgahıwn 317 numaralı iyi çarplŞl1114lardır. Fakat ~an lo
teb ği· Yu oslavyada Dalmaçya ara- taıannın Zafreb istltametlnde J>ek
ıa 1 L ..... allnln tamamlanması ~ln la- lenmiyen Uerı hareketi Hırvatlatanda. 
tal rır:nızın harekdtı devam etmekte- vaziyeti çc>1r daha ziyade ~le§ttrml§
d r Amavutlukt.nn gelerek Çetine Ye ıır. Yabancı aJanlan, Alman ııarhlı 
Cattaro'yu işgal eden seri kollamnız ctlz1itainlaruun hlma)eaı altında, Zat
ıarafmdan alınan .esirlet aruında reb'l lfgal dmlşler Ye orada etlmde 
erk nıhıırblyesllc blrllkte bir ordu mtlatakll blr Bı"atlstan hilkimıetı 
kumandanı ve daha beş general bu- kurmuşlardır. 
Junm ktadır. Alman motörlll Jataıannın Boıma-

Sofya 19 (A.A.) - D. N. B.: Malce
donyada 1İsküpte bir Makedonya ha
reket merkez komıtesı tesla edilml.ş
tır. Bu komiteye, Makedonyalı Bul
garlann en mühim mümcsilllerl da
hli bulunmaktadır. 

Blr bölükten ibaret Bulgar plşdar
lan, §imdiden O'skübe muvasalat et
mJştir. 

Solya 19 (A.A.) - D. N. B.: Resmt 
bir menbadan blldirillyor: Bugün 
Bulgar tıtaıan, Alman tıtalan tara
fından kurtanlmış olan Bulgar mın
takalannın baiılannı, halkın men
faatine olarak ataihı Ye nlz.aını ida
me için, 1fgal etınJft.l.t 

B. Hitler'in 
beyannamesi 

Önümüzde çetin bir 
harp senesi vardır Yunan cPphesl boyunca Jntalanmız nm şimali p.rktsınde Bangaluka ve 

U0 rlemekte ve dtıflTlana nefes aldır- şlmall Dalmaçya 1stllmmetinde seri 
mamaktadır. Tayyarelerl.m1zin müte- ileri hareketi ve aynı zamanda. elmall 
madı hucumlıırına maruz kalan dÜf- ıart>l 1stltametınde Sırblstan'ı mü- Berlin 19 (A.A.) _ o. N. B. bil-
man. dağınık bir halde rtcat etmek- dafaa etmekte olan ordulanmızın d' . B H' 1 Al K lhaç 
ted r cenahı üzerine ValJevo fstlkamettnde m>'.or:. · .. ıt ~· man 1~ .. 

Sa2>au cıvannda yapılan .kuvvetll cemıyetine ikmcı yardım senesı mu
tazfllt, urnmnı tarargl'ıhın son mu- nuebetile Alır.an milletine hitaben 
Jı:avemetl tanzim etınetl dilşündütü bir beyanname neıretmi.ştir. Bu be· 
cephenin ıutulmaıeı lçln lı:atl ehem- yannameiJe bilhusa deniliyor ki: 

Tayyareler m z Astnkos liman teal
satını bombardıman etro4le.rdlr. 

Sarki Akden de hava teşefrküllerl
m z ıruvvetU bir hbnaye altına alın
mış olan bir düşman katlleslne birkaç 
tere torpiller ve bombalarla taarruz 
etmi~Ierdlr. Du.pnan avcılarının ve 

mlyetl ha.iz olan yolların süratle ve 
lüzumu veçbllei organize edlJ.meslne 
m!nl olmuştur.• 

tayyare datJ bataryalannın flddetll 8 81 ,.. k ki -
mukabcle6lııe ratnıen tayyarelerlmJz • um un arısı ve zı 
bir kruvazöre bombalarmı isabet et- tevkif edildi 
tlnnlşler ve iki büyüt sarnıçlı gemi- Paria l 9 (A A ) _ O N. B. bil-
yl torpUllyerek batırmı.tlardır. . • • · • ' · · B 
Şımall Afrtkada Sollum'mı tartın- dınyor: Es!ü Fransız. Başvekıli . 

da ıteoif kollan araamda mOaademe- Leon Blum ~n zevcesı ve kızı hud~: 
Jer olmuştur. Alman n itaıJan hava du seçmek •terken t.panyol polieı 
birlikleri Tobrut'tatl dilşman mevzi- tarafından yakalanmışlar ve Fransız 
lerinl bombardıman etml§leıdlr. AT polisine teslim edilmiflerdir. Bunlar 
tayyıırelerlmlz bir dilJman tayyare- Perpignan bapiahanesine sevkolun
llhıi arazimize inmek mecburiyetinde muılardır. 
bınıton11lardır .... 
Şarki Atrtkrıda GambelA'nın şaı:1cn

da bir taamızla dağıtılan düşman 
kuvvetleri ağır zayiata. uğram~ardır. 

B. Koriziain cenaze 
merasimi 

Atina 19 (AA.) - Bugün saat 
1 3 de Atin kılisesinde Aleksandr 
Korizis'in c zc mem9imi yapılmış
tır. Mut \ Haya iş ha ındaki Baıı· 
vekıllere m h us merasim yapılmış· 
tır. 

Hindiçini ile Siam 
arasmda gerginlik 

Bangkok 19 (A.A.) - Reut~r: 
Siam ile Hindiçini hududunda yeni· 
den gerginlik baı göstermiıtir. Si
amlılar, Fransız kıtalannı Siam top· 
rağına akın yapmıı olmakla itham 
ediyorlar. 

Siam gazete1erine göre. Hindiçini 
kuvvetlerinin tahrikçi hidflaeler çı· 
karmaları üzerine hudutta çarpışma
lar olmuııtur. 

Öni:müzde çok çetin bir harp se
aıesi vardır. Alman milletinin, hür
riyeti ve istikbali için yaphğı bu en 
büyült savaş ta bu ıene tarihi ehem
miyeti haiz olacakbr. Tarihi kararlar 
verilecektir. Fakat evlidlarile yeni
den iftihar edecektir. Onlar hu kah
ramanlık devreainde gelecek Alman 
nesillerinin 7aşamaaını temin için 
bayatlannı feda ediyorlar. 

Londranın Saint Paul 
kilisesi yeniden 
hasara uğradı 

Londra 20 (A.A.) - Londraya 
yapılan eon hava hücumlan esna· 
sında, büyük mihrabı bundan evvel 
bir hücum esnasında bir Alınan 
bombası ile hasara uğrayan Sain • 
Paul büyüle. kilisesinin yeniden ha· 
sara uğradığı bildirilmektedir. Bu 
sefer, tonlarca ııva dütmüı, heykel· 
ler ile bir kısmı 1 8 inci asır bidaye· 
tinde yapılmış olan mozayık cam· 
ların hemen hepei harap olmuıtur. 

Sovyet • Japon 
paktının siyasi 

ehemmiyeti 

Sovyet siyaseti, ihtilafın 
geniılemeıine mani 
olmağı iıtihtaf 

etmektedir 

Harp malzemesi 
taşıyan vaourlar 
lnfiradcı ayan azası 
Amerikamn himaye 

gemileri tahsis ettiğini 
söylüyor 

Vaşinrton 19 (A.A.) - B. Rooaevel-
tin hususi kAtlbl vasıtaslle yaptıRı 

t tekzibe rağmen lnfiradcı lyan bası 
Moakova 19 (A.A.) - O. F .. : B. Tobey, harp malzemesi taşıyan va

Pravda gazeteei, Sovyet - Japon purlara Amerikanın himaye gemileri 
paktı karıısında Yabancı matbuat tahsis etm~ bulunduğunu dört k14l
başlığı altında uzun bir makale neıı· den haber aldığım söylemiş fakat bu 
retmiştir. Pravda, paktı memnuni- dört zatın ismini vemıemı.,tlr. 
yetle karıılayan Japon, Alman ve B. Tobey bu dört zattan birinin hii
ltalyan matbuatının mütalaalarını kfımetle sıkı teması bulunduğunu, 
tedkı'k etmekte ve Ankara matbuatı· dlğcrlnih bir hükftmet nıfifettlşl ye 

diğer ikisinin de husuSt oahıslar ol
nın da hadiseyi ciddiyetle nazan dik- duğunu bildirmiştir. 
kate alarak bunun So~etler Birliği- Ayan azasından Barkley ise şu be-
nin dünya harbinin genişlemesine yanatta bulunmuştur: 
mümkün olduğu kadar mani olmak .Bahriye Nazın B. Knox lle deniz 
arzusunu ve sulh azmini gösterdiği harekat relsl amiral Staux vapurlara 

d b 1 d " k d Amerika bahriyesinin refakat etme-ınütalaasın a u un usunu ay ey-
di~ hususunda kati temlnat vermlf-

lemekıedir. h ı.... ı h• hl bir 

İngiliz tayyareleri 
tarafından batınldı 

Lonclra 19 (A.A.l - Hava nez:ır~I 
WM!lıeru. ~un blldlnUline KÖ• 
re sahll te§k11Atına mensup Blenheim 
tayya~lerlnln Non>eç sahlll açıklaı 
nnda bir düşman gemi kafilesine 
yaptıkları taarruz neticesinde 7000 
tonlll'ltoluk bir iaşe gemisi arka!i 
alevler içinde ve 3000 tonııa.toluk di
ter bir gemi de siyah dumanlar çıka
rarak süratle batar bir halde bırakıl
mıştır. 

Vapurlardan birine on beş metre 
kadar yüksekten taarruz edilmlşUr. 
4 ağır bomba orta.sına isabet etm1' 
ve ıiddt!tli bir infUak olmuştur. Ingl,. 
Uz tayyaresi uzaklaşırken bu vapur 
sol tarafına yatarak siıratle batıyor
du. 7000 tonllatolu'k diğer bir lnte 
vapuruna da bir Blenhelm tayyaresi 
taarruz etmiş ve taarruzun hemen 
akabinde bu büyUk vapurun arkası• 
nı alevler kapladığı gorulmüştur 

B. Hitlerin yıldönümü 
Ber1in 19 (A.A.) - B. Hitler, 

yarın 52 nci yıldönümimü kutlaya• 
caktır. Bu yıldönümü bu sene, hu• 
1U1t merasime vesile teşkil etmiye
cektir. Pravda dl·yot k.i: cSovyet. Japon ler ve arp ma~mes .,._ıyan ç 

Amerikan veya yabancı vapura Ame
paktının siyasi ehemmiyeti aıikirdır. rlka bahrlyeshıtn refakat etmemiş 
O derece a§İkardır ki, bu pakt, olduğunu ve şimdi de refakat etme- • • • • 
yalnız harbin yeni mıntakalara ge- mekte oldu~nu söylemeğe beni me- İngıltereye verılmek ıçın 
nişlemesini isteyenlerin tabiatile ho- zun kılmışlardır.. yapbrılan vapurlar 
şuna gidemezdi.> 

Pravda, bundan sonra, İngiliz • B. Churchill mecliste V atin&ton 19 (A.A ) -Amerika 
'k b h bahriy:: komisyonunu~ bildirdığine Amerı an mat uatındaki akisleri ta beyanatta bulunacak göre, 364.800.000 dolar kıymetinde 

Jil ederek anlaşmanın ehemmiyetini Lo d 19 (A A ) _ R t · 
k" ··k " 1 ·· ı· l 1 n ra · · eu erın 16.f parça ticaret vapuru ipariş edil-
ıuçu semege ça ıııan mu.~a aa ara palamento muhabiri bildiriyor: miıtir. Bu siparişler, B. Rooseveltin 

a ay etmekte ve yazısına şoyle de- p k l t tı')' • ••t k' A 
l . as a ya a ını mu ea ıp vam fevkalade deniz inşaat programının 

vamB ey emek!~dır: kamarasının yapacağı içtimada, ikinci kısmını teşkil etmektedir. Bu 
c u teşebbus muvaHak olmayın- B k:I B Ch h ·ıı A k b 

ca, Amerikan matbuatı Sovyetler aşvde ı . d fur& .. ı 'ı vamd abma: 184 geminin 112 si h\:ı!':Usİ ir tipte 
B. .•. . ' w rasın a son e a ıoz amasın an en olacaktır. ırlıgı ıle Japonyanın arasmı açmaga k ] h" d' 1 h kk d b 
muvaffak olamamaktan dolayı ha- vu utat ge ebn l a ıseker a. 1t? da d'e· B. Roosevelt bu programı bildir-

] • k" ı_ k h yana a u unma nıye 111 e ır. digwi vakit mezkur tipteki vapurların ya m ıaarını ortaya çııı;arara a-ı T 't d'] k t ·· 
ı_,,_. ah' . . d espı e ı en mu arrera a gore, lngiltereye verilmek fızcre yapıldı-ıwu m ıyebnı mey ana vurmuştur. A k B Ch h']I" b 
B . . I . b b" S vam amarası, . urc ı ın e· ., .. ] . •t"r 

u ıınır enmenın se e ı, ovyet • .. . d .. k d b ] gını soy emı,. ı · 
J .. b ti · d · ı·w· yanalı uzerın e muza ere e u un- •------------·11111ıııı apon munaae e erın e gergın ıgı k F k · d ] ..,. 'd .... b ] J mıyaca br. a at, vazıyet ay ın a· 
1 ame etmegı ve u suret e apon· d 1 b'" ·· ı .. R ıl } ? H il d H' d' tan .1 nır ay ın anmaz, urun grup ar mu- &8 a sma 1 
yani ın1 ° an ~ . m

1 
ıs .. 1 1.de mdet- messillerinin iştirakile harp variyeti 1-;ıı;;;.;~;;.;.,;;.;;.;_.:. ______ -ll 

gu o masına m.nı o mayı umı e en .. • d i .. k ) 
A .k . • • 'f]u d uzerın e umum muza ere yapı ması yevmi gazetelerimizden hi-

men an sıyaaetının ı . ı ır.> mütesavverdir. b' h 
caazılan, paktın aankı Almanya- --.::.;..;;;.;,_______ rinde genç ır mu arrire şöyle 

ya karşı olduğunu iddia etmiıler, Milli Şefin İzmir parti diyor:' 
diğer bazıJan da bililia bunda Al- cİngilterenin bilinmeyen bir 
man diplomasisinin bir tazyikini gör· tetekküllerine hediyeleri yerinde kurulan bir 'bahriye 
mek istemişlerdir. Bu tefsirlerden lzmir 19 (Telefonla) - Milli mektebinde Yeni Zelandadan 
hiç birinde hakikatın bir şemmesi Şefimiz lnönü Parti genel değişmez getirilen bir çok gençler donan· 
bile· yoktur. Londra ve Vaşington, başkanı sıfatile İzmirin Parti teşek· mada iıı almak üzere yeti~tiril· 
pakb Alman - Sovyet münasebetle- küllerine üç büyük fotoğrafını hediye mektedir.> 
rinde bir gerginliğin takib edeceğini etmiştir. Vilayet Parti heyetine aid Ayni cümlenin içinde üç kere 
ümid eylemiılerdir. Bu keyfiyet, bu olanı pazartesi günü merasimle sa· ayni fiil şekli: Bilinmeyen, kuru-
müfessirlerin pusulayı taııırdıklannı locıa talik edilecektir. lan, getırilen ... 
ve pek basit bir haltikatı unuttukla· Halbuk: mesela bu fikir şöyle 
nnı isbat eder. Kubilay ihtifali yazılabilir: 

Moskova, tam amile müstakil olan İzmir 19 (Telefonla) - Yann clngilterenin meçhul bir ye-
kendi siyasetini takib etmektedir ve Menemende Kubilay ihtifali yapı· 

d )acakhr. Jzmı.rden, Manı"sndan tren- rinde kurulan bir bahriye mek-bu siyaset, sulhu i am~ etmeği ve b y z ı d d • 
ihtilafın geniıılemesine mümkün ol- )er kaldırılacak, abide önünde muh- t~I i~de ~~i e an a an getı· 
duğu kadar mini olmayı istihdaf telif hatipler tarafından nutuklar I Lı mış ... > 1 

•• • J 
eylemektedir.> irad edilecektir. llıııı--------------r 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Her şeyin, her 
zaman sırasıdır! 

( Ş B D • D .& B B R LE R i J)ıı•u- ç:arpu••ll 
,_ ...................................................................... .__ Birhikayevebir 

- Şimdi bunun da ...... mı 
yahu? •.• 

Francala 
unları 

Anadoluya gideceklere 
biletler hazırlamyor - Nenin elendim? 

Muhatabınız, elinin tersile gazete 
havadisi üzerine pat pat vurarak, 
gözlerini devire devire: 

- Stadyom için tahsis edilen pa· 
ra kafi gelmemit. Müteahhit timdi 
daha fazlaya lüzum gösteriyormuı. 
Bu fazlanın da verilmesi münasip 
gÖrülmiif... Bak bele, bak hak ... 
Böyle bir devirde nelerle uğrqıy~ 
ruz. 

Francalacılara ve ma· 
karnacılara Belediye 

kooperatifi tarafından 
tevzi edilecek 

Yahut: 

Biletlerin pazartesi gününden sonra 
tevziine başlanması muhtemeldir 

Toprak mahsulleri oflst İstanbul şu- Anadoluya gidecekler tarafın- lannı yazmıştık. Bu eşya baga· 
b~l tp.rafından francalacılara günde dan kazalara verilen beyanname- ja verileceğinden, kaybolmaması 
140, niı.karnacılara 180, pasta, bisküvi 
ve emsali ımalll.t sahiplerine 200 çuval lerin tasnifi ve bunlara göre bi- için üzerleri beyaz bezle kaplana· 

- Şehircilik mütehassası Proll'un 
mukavelesi Üç sene daha uzatılmq ... 
Her 'ey bitti de bu kaldı ... Y abu, üç 
aylıkldan hoıaltıyoruz... Böyle bir 
zamanda plin, harita dütünülür 
mü7 

un verlldlğ! yazılmıştı. orıs, pasta, bls- ıetıerin tab'ı için Vilayete bağlı cak ve her eşyaya biletin nuınar 
küvl ve emsall lmalA.t s&hlplerlne .. her kazalardaki daktilo ve memurlar- rası yazılacaktır. 
gÜn da~tılacak 200 çuval unu yuwe _ .. 
üç ur almak şartlle 28 mutavassıt dan bir kısmı Vilflyette çalıştırıl- Biletlerin pazartesi gununden 
tüccara dağıtmıttı. Aynca da ima- maktadır. Günün pazar olması- sonra tevzi edilmesi muhtemel· 
lA.t sahiplerinden aralannda şirket .. .. . il A ril 
kuımalan .L9tenmı.,tlı İmallthane sa- na ragmen, bu işlerle bugun de dır. Hareket emri b 8.hare ve _e-
hlpleri aralarında tlrtet turamadı.kla.- akşama kadar meşgul olunacak- cektir. Bazı aileler Viliyete mü-

Yahut: 
- Tak, tak, tak, takt 
- Ne olmut? 
- Belediye paviyonu ! 
-E7 
- Ehali hali ÜfÜfÜyor ... Müzik ... 

Dans ... Uhavle ... 
- Ne iatiyorclmıuz ki 7 
- Bunlann zamanı mı ef4PCIİm? 

Yahut: 
- Ayıp, ayıp! 
- Nedir ayıp olan? 
- Bu karikatürler .. ~ 
-? 
- Arnavutluktaki Erıreri tebrinin 

ismini bahane ederek İtalyan ricatile 
edilen ,aka ... 

••• 
Evveli sonuncusundan bqlıya

rak cevap vereyim; sonra bat tara
fa doğru 1ıiderim. 

V aldile Türk donanması muha
rebe etmek için buırlaDDUf, Kap. 
tan paflUUD kumandası altmda t.
tanbuldan çakmağa hazırlanarken, 
zamanm ,airlerinden biri. ebced be
aabile tarih dütürüp ıunmut: 
Sürdü kaptan paşa yelken kürek 

a'dayı 

Öğretmenlere Yardım 
cemiyeti kongresi 

İstanbul öğret.menleri yardım cemi
Yetı kongresi ekseriyet hasıl olamadı
lından dün toplanamamıştır. Kongre 
önumıizdekl cumartesi günü öğle
den sonraya tehir edilmiştir. 
Yardım cemiyet! beş sene içinde ölen 

nıualllmlerln ailelerine 17,884 liralık 
bir Yardımda bulunmuştur. Kağıd 
~uhranı dolayısııe gelecek sene kul
danılmalı: uzere 1750 defter alınarak 
~~~ ~dflınlştır. 1,253 ııra eşhas zim
Yaln~ ~~2 tahsil edilerek tedahülde 
te aza llra bırakılmıştır. Cemlye-
10,619 ıı::rdıını olarak bir senede 
250 Ilra ' Belediye yardımı olarak 
Ura tah~U b:dsılllanl kılavuzlardan 1812 

ın ş.tır. 

Muallimler Yardım cemiyeti esas 
nizamnamesinin tadiline 1.. " 

.. 1 ·· •· ·· uzum go-ru muş.ur. Or. uzdekı· h ft 
1 k a a yapı
~c:ı kongı C'r! ıılzamna.nlPtl tad·. 

lit yapılacakLu-. eı 1 

nndan yarından itibaren un tevziatı- tır racaatıe çocuklarının imtihan-
nı Belediye kooperatlfl yapacaktır: · .. . . . 
Kooperatif az bir kA.rla Ofisten alaca~ Kırmızı renkli biletler tren, ye- larda bulundugunu, kendılenrun 
unu lhtlyaçlan nlsbetlnde bisküvi, şil biletler vapurlar içindir. Her bilahare gönderilmelerini talep 
::1~~e =~l~~allt.r yapan m~- biletten üçer nüsha doldurul- etmişlerdir. Bu talepler nazarı 

maktadır. Bu blletlerden biri kay- itibara alınacaktır. 
Eminönü ile T epebaşınin makamlıklarda bulunacak, ikin- İstanbul Husus! muhasebe ve 

tenvirat projesi ~~ .!~':': tren veya vapura, Belediye tekaüdlerl maaşlarını 
F.minönü m.eydanile Tepebaşı Ço- uçuncusunu de yolcu gideceği gittikleri yerlerin Ziraat ban

cuk bahçesinin gece tenvlratına ald yerin en büyük mülkiye Amirine kasından alacaklanndan, Beledi-
bir proje hazırlanmıştır. Modern şe- verecektir. ye her ay bunların aylıklannı 
kilde tanzim edilen tenvlra.t projesi- . • . 
nl tedklk eden şehirclllk mütehassısı Yolcuların yanlarında 50 kılo- buradan Zıraat bankası emrine 
B. Pro9t bir kere de ye!1Dde tedkl.kat dan fazla eşya taşıyamıyacakla· verecektir. 
yapılmasına lüzum göstennı.,tir. B. 
Prost dün imar işleri müdürlüğü mü-
hendislerinden B. Rlfat lle birlikte ~--------'"!"'"--mi\ 
Eminönü meydanını ve Tepeb~ı Ço
cuk bahçesini gezmiştir. 

Otobüs bisiklete çarptı 
Şoför Alinin 1daresindekl Taksim -

Yenimahalle otobüsü, dün Mecidiye 
köy{l clvanndan geçmeırt.e iken üze
rinde Ahmed ve Hüseyin isimlerinde 
1k1 çocuğun bulundutıan bir bisltlete 
ÇaJ1)arak her lklsl de yuvarlamıt ve 
muhtelit yerlerinden yaralamıştır. 

Tahkikata el koyan zabıta, yaralı
lan hastaneye kaldımut, şoför yaka
lanarak hakkında kanuni takibata 
glrl§llmlştır. 

Sağlığın korunması için 
alınan tedbirleri 

tamamile tatbik ediliyor 

Alemdar nahiyesi Beled.IJe hekJm.
Uğl sağlığın korunması .ıçln teebtı 
edilen tedbirleri tam mlna.slle tatbik 
etmektedir. Belediye heklml B. Gı
yaseddin Atasağon mıntatası dahilin
de teftişler yapmakta. ahçı, sütçil, 
lokantacı dilk:kAnlannı daimi teftll 
ve kontrol altında bulundurmaktadır. 
Beyazıd nahiye müdürü B. Nuri 

Tuna.boylu nahiye hududlan dahilin
deki teftişlerine devam ederek fırın
lardan nümunelliı: ekmek hamurlan 
almakta, francala çıkaran ve satan 
dükklinlan daimi teftiş ve kontrol 
altında bulundurmakta, sıhhi mua
yene cüzdanı almıyanlan cezalandır
maktadır. Dllencllerle mücadele edil
mekte, yakalananlar doğruca Darüla
cezeye &bnderilmekte<llr. 

Karilerimizin 
mektuplan 

Kulaksızda Mektep 
sokağı tamir edilmeli 

Emlak 
taksitleri 
1940 taksitlerini 

ödeyenler tecilden 
istifade ediyorlar 

Buz 
tevziatı 

Bu sene bir değil, müte
addit müteahhitler 

tarafından yapılacak 

şiir telakkisi 

Bir ahbabımız bize ,u hikayeyi 
anlattı: 

- Edebiyat münekkidi Nurullah 
Ataç'la beraber bir lokantaya gittik. 
Garson önümüze bir liste getirdi. 
~urullab Atıtç bu listeyi aldı. Şöyle 
bır göz gezdirdikten sonra: 

- Enfes azizim enfes ••. dedi. 
Şehre buz teV"Zl eden baylln bu sc- Meraki• sorduk: 

ne-ki mukavelesi mayısın Uk hafta- -. Nedir enfes olan? .. Listede ıü· 
sında bitmektedir. Belediyede teşkil zel bır yemek mi var 1 
cdllen bir komlsyon yeni mevsimde O . bu sözÜmüze hemen cevap 
buzun satış ve tevzi L,lerinl tesbit verdı: 
etmektedir. Komisyonun tcdklkatı • . ~· 
neticesinde hazırlıyacağı rapor Bele- - S~dı -!.emegm sözü mü olur? •• 
diye reisliğine verilecektir. Buz tev- Enfes bır 'ID"le ka,..ı kar,ıyayım ..• 
zlıı.tı her sene bir müteahhide veri- Hayabmda böyle bir faheser oka
Hrdi. Bu sene tevziatı müteaddld ba- madım. Harika birtey! .• 
yller yapacaktır. _ Nurullah Ataç'm uzattıgı listeye 

Belediye, yaz gunlerlnde buzsuz fÖyle bir göz attık ve burada nl 
semt bulunmaması için şlmdklen ter- ok C:uk· ıu an 
tibat alacaktır. u • 

Noksan ekmekler 
Dün yapılan beledi zabıta kontro

lunda Haliç Fenerinde İ.9plronun fı
rınından 166, Balatta Zeterlyanın 
fırınından 105, Kası.mpa48da İbrahi
min fırınından 206, Osman Nurinln 
fırınından 25 ekmek tartılan noksan 
gorilldüğü için müsadere edilmiştir. 

Bunlardan bqta Emlnöntı Balık
pazannda seıtn balık taciri balıkla
rın fiatlerinf göst.erlr etiket koyma
dıklarından cezaya çarptınlmışlardır. 

Yalancı dolma 
Yalancı dolma 
Y a1anc, dolma 

Evet üç kere altalta yazdm11 «ya
lancı dolma• ismi... Garsonlardan 
biri listeyi yazarken dalgınldda bu 
yemeğin adını üç kere kaydetmit 
olacaktı.. 

Arkadqlardan biri ır\iliimaedi: 
- Peki amma. dedi. bunda ne 

fevkalidelik var? .• Enfes şiir dedi
ğin bu mu? «Yalancı dolma. yalan-

Bilet kesmeyen otobüs cı dolma. yalancı dolmu ne de-
mek., 

biletçileri Nurullah Ataç bize acır gibi :rü• 
Emniyet müdürluğu altıncı şubesi zümüu baktı: 

tarafından dün yapılan seyrüsefer 
kontrolunda Keresteciler - Eyüp hat- - 4te siz ,iirden o kadar anlar-
tında çalışan 3121, 3123 ve 3158 nu- sanız ..• dedi. 
maralı otobüs blletçllerlnin yolcular- fuar ettik: 
dan para aldıkları halde bllet ver
memek suretlle halkı ve hazineyi lz
rar ettikler! görülmii§, bu otobüslerin 
birer hafta müddetle seyrüseferden 
meni kararlaşm)ftır. 

Koordinasyonun 
yeni kararlan 

uğrayan }'erleri 

- Kuzum bu üç kere altalta ya
zalmıt cyalancı dolma• sözü neyi 
ifade ediyor? 

O zaman edebiyat münekkidi ce
vap verdi: 

- Ben cbayab dediiimiz mef· 
bumu bundan daha iyi, bundan daha 
cı.nlı ifade eden bir tiir daha oku
madun. itte bütün bir bayatın mi
nası 'u üç muram içinde gizli... Ya
lancı dolma... Yalancı dolma... Ya
Janc, dolma. .. 

Münekkid gözlerini derin bir bü
zün içinde bir noktaya dikerek bazia 
hazin nunldanıyordu. 

cYal.&ncı dolma• 

-··-li•llll-•"""'"'""''"''"'""'""'"'"''''"• ..... 
Rüşve~ vermek istiyen 

hır keresteci 
Artin isminde bir kereste taclrt 

Fuad ve Nuri lsimll'rinde iki gumrüt 
memuruna rüşvet vermek suçlle as
liye sekizine! ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmekte idi. Artının muha
kemesi dün neticelenerek kendisinin 
lk1 ay ylmıl iki gun müddetle hapal
ne, yirmi beş llra para cezası vr.nne
slne hukmolunmuıtW'. 



YUVASIZ KUŞ 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

Öldürücü bir soğuk.. İstanbulun ıubab.. 
Kar ıaçan bıılatlar1a örtülmüt doğu, bab t 
yağıyor; hiç durmadan, karlar yaiıyor aece. 
Yola tıpkı se~ beyaz, kaim bir keçe: 
Fakat bakan korkuyor. kefen gibi rengi var. 
Kış, inııanlara celmıiş ıanki mermer bir duvar1 
Diyor: Kuvvetinizi keser buzdan bıçağım. 
Yere kapaklanmca, sizi donduracağım!. •• 
Kuşbat• kar yajıyor •• evet; bava pek aoğuli •• 
?Ağaçlarda inliyor rüz1rarlar boiuk, boiuk; 
Kuru, sıska dallan her esişte kmyor. 
Karaycl, baykuş gibi, damlarda haykırıyor, 
Yola cömelmiş devler.. göderinde alevler ... 
Bunlar, penceresinden ışık dökülen evler .. 
Bize aulabyor ki bacalardaki duman. 
Bu evlerin içinde tatlı geçiyor zaman: 
Çünkü ıoba yanıyor. yahut tütüyor ocali.. 
Ağu:.t.1s havasiyle bütün odalar sıcak. 
1 akirı, yol öyle değil •• yok bir kıvılcım bile, 
OstüudE: sürünenler doldurmaktadır çile. 

Saat biı •• daha artb wızhğı sokağın.. 
Kar üı.tiinde izi var bir çift küçük ayağın; 
Bu yoku kim acaba? •. Neden böyle yorulmut?.r 
Bakın .• emekliyerek. gidiyor yuvasız kuş •• 
Parmaklar buz kesilmi$ •• titriyerek yürüyor, 
Canlı bir ölü gibi gövdesini sürüyor. 
Karları aşmak İçin, gayret ediyor •• fakat 
Rüz~ar sık sık vuruyor donmus yüzüne tokah 
Onu her yiy4inde zavallı sem.deliyor. 
Bu soğuk. İğne ol.muş. ellerini deliyor. 
('are yok .• yürüecek, tipi kursa da pusu, 
Gece bu beyaı yolun bahtı kara yolcusu. 

Yuv.uı.z kuş bir evin penceresinden baktu 
Genç, bahtiyar bir ana uyanmıs gece vakti, 
Beşiğinde sallıyor giizel bir yavrucağı •• 
Ah .. bu eocuk ne meaad: Var sıcak bir yat.ali. 
Yuvasu: kuş inledi .. bir an kalbi tuhqtu, · 
Çocuğa ,u ninniyi içinden okumuştuı 

Uyu böyle her gece, 
Bu rahatından bıkma! •• 
Çocuğum!.. Büyünce. 
Baba evinden çakma r •• 

Pek korkulud\D' sokak: 
Ne yemek var, ne yalakf., 
Başkasma kanarak, 
Saadetini yıkma! •• 

Dişl~ri ~arpıyordu okurken bu öğüdü; 
Soğuk fazlala.şmqtı .• iztırabı büyüdü. 
Öyle bir hal aldı ki, dütünemedi artık, 
Dedi: 

- Bir yangın çıksa, ısmsam bir parçacıkl 
Dennanı kesilmişti titriyeo dizlerinin .• 
1:ıi katlarda kaldı yaralı ciierinin: 
Yuvuız kuşun kanı .• bitmiyor bu ö~. 
Yüzüuün rengi soluk .• gözünün altı çürük 
Arlık yürüyemiyor .• bir kena.ra ilişti; 
Bakıyor; mahallenin manzarası deiiftiı 
Yu"a.ız kuş ıöriiyor kendi eski evini. 
Mavi çini sobanın seçiyor alevini .. 
Etratına ıüzüyor; ber fey yedi yerindei 
Annesi yiin örijyor, kard~i minderinde.. 
Baba.ı bir k«>tede kitabını okuyor .• 
KÖşede bir karyola.. Ç&J'fafiar mis kolao'or.; 
Annesi yalvanyor: d(wm •• yorgunsun; 11Yll·•~ 
Yuvaaıı; kuz arıyor evindeki uykuyu. • 
Bütün felaketine ae'bet> olan sahneler 
Gözlerinden geçiyor •• nder görüyor nelerı 
Bir tesadüf.. bir zengin.. yaJntıklı bir erkek •• 1 

Adam fazla M>ku}gan.. fakat o fula ürkeJi.. 
Zengin genç anlabyor: 

- Gel; gidelim bmadan, 
Ydlardır bıkmadın mı bu basit manzarad•u 
Bakımsız bir kasaba.. eski ev •• dar sokaklar._ 
Seni. biç zevk etmeden, mezara koyacaklar •• 
Halbuki başka yerler saadetlerle dolu; 
Sen köyde böyümü~sün.. gönnedin İıtanbuluı 
Orada gezmeler var. plajlar, ıinemalar .. 
l.iyık mı böyle olaun çorabında yamalar? .• 
f peldiler giymeli senin gıÖİ bir gÜzel •• 
Sevgilim!.. Sürmek için bu ömrü. benimle rel1 
Sonra pişman olursun, bu sözlerimi dinle, 
f stanbula varınca evlm.iriz seniole ! ... 

Yuva:ı.ız. kut büyülü .• İstanbula gidecek: 
Kendini fırlatacak saksısından bu çiçek, 
Sedefinin içinden İnci artık kaçacak, 
T ecriibeıiz kanarya kafesinden uçacak .• 
Babası: Olmaz •• diyor; annesi çok ağhyor •• 
Yuvası% kuş gizlice valizini bağlıyor .• 
Akılıu: kız kaçıyor evden gece yarısı •. 
Jstanbulda olacak bu zenginin kansı: 
Pırlantalar takacak.. muradına erecek •• 
Nikah kıyıldığını fakat ne gÜn görecek: 
fstanbula geldiler.. bir saray gibi gerçi 
Zenginin dötediii aparbmanın içi. 
İpeklere büründü.. baloya v.i)türüldü •• 
Sinemalar. plajlar .. nice zevkler sürüldü •• 
Nihayet, yapılmadan hayalindeki düğün. 
Onun kansı oldu sat hoş edilip bir giin. 
Nikah kıyılmayordu •• çiinkü: Evliydi ada~ 
Kavgayla SiJDa erdi bu macera bir alqam ı 
Hatta hakaret gördü. köpek gibi koğuldu. 
Bu azap d~de ~te o gün boğuldu; 
Anladı hakikati: 

- Ben mahvolmuşum •• dedi, 

lstanbw yollarında yuva.sız kutum L. dedi. 
Hayatına karıttı artık bireok erkekler: 
Para mukabilinde hepsi de buse bekler; 
fçleı mde hiç biri derdini paylqmadı .. 
Bu maddi adamlara yuvasız kut ,aşmadı: 
O, artık anlamıştı insanları iyice •• 
Başka bir kucaktaydı iradesiz her gece. 
Beyoğlu •• kendisini bu hayata bll'aldı. 
Bahtın karayelinde uçan kunı yapraktı •• 
Af dilemek pek giiçtü bu yüzle babasındanı' 
Hatta utanıyordu bütün akrabasından: 
Kötü kadın.. alnına bu damga vundmQftU. 
Aylarca ağlam1'lı .• azaptan yorulmuştu .• 
Bıkmıt yabancdarm kollarından yabnaktan1 

Ji,renmİ.$tİ herkese vücudüoü satmaktan ı 
Bu nefreti ıelmi4ti arbk son raddesine •• 
Çakmadı Beyoğlunun ıtıklı caddesine. 
Kendini İstanbulun öbür semtine attı: 
Camiler.. ellerini gökyüzüne uzattı. 
Dedi: . 

- Korumaz mıam sen yuvasız kU\lan? •• 

Yatacak yer vermezsen. öldür •• ey Ulu TanrıL.' 
Fakat, Tann evinin örtülüydü kapısı. 
Camiler •• öğremn~ti onlar da kul yapısı. 
Öyleyse yuvasız nereye gidecekti? •• 
Dondurucu havayı ciğerlerine çekti.. 
Büzüldüğü köıede rahat etmitti biraz: 
Soğuk lesiniz kaldı, sanki 1relm.i, gibi yu, 
Tatlı bir uyku baatı .. buna aevİnınİfti pekı 
Şubatta. yol üstünde ayunu1urmllf demek; 
Gözlerinden silindi karh ıokaklar, damlar •• 

Gün doğmUftu.. o sabah i4e giden adamlar 
Ay parçası bir km yerde buldular donmut( 
Ölmiit ve kurtulmuştu zavallı yuva.1% kuş. 

Libya' da 
3Alman 

zırhlı tümeni 
CBattarafı 1 inci aahifede) 

l..ibyada Almanların karoılaş.acaaı 
C:liier güçlük de TobroktakJ ,Lngiliz 

1 mukavemetidir. Strate.gius'ün uketl 
vaziyet hakkındaki haftalık musaha-
]iainde tebarüz ettirdiği veçhile, 
Tobruk düşman ayağında bir cliken-
Clir. Tobruk'un Sirenailc"te Alman 
münakalatı içinbir tehdid te§kil et
tiği o kadar bedihidir ki, düşman 
buruını ele geçirmek için büyük. 
fedakarlıklan göze almı~tır. Fil
vaki Almanlar, T obruk' a yaptık.lan 

bir baskın neticesinde 22 tayyare, 
1 O tank kaybetmişler ve büyük za-
yiata uğramışlardır. 

Lord Halifax'a göre 
Libya cephesi Balkanlar
dan daha ehemmiyetli 
V atinglon 19 ( A.A.) - İıngiliz 

büyük elçisi Lord Halifax, fimali 
. Afrikadaki askeri vaziyet haklcında 

Amerikan Hariciye Nazın B. Hull 

ile görüştükten ıonra gazetecilere 
1 yaptığı beyanatta, şimalt Afrika v_a-
1 ziyetini bugün Balkanlar muharebe

sinden daha mühim telakki ettiğini 
' aöylemi~tir. 

Lord Ha1ifax Balkanlarda vaziye
tin fevkalaHe ciddi olduğ~nu, fakat 
fimali Afrikada İngilizlerin Mihver 
ileri hareketini cistikrarlaştırdığı> 
mütalaasında bulunmuştur. 

Amerikaaıın şu veya bu tekilde 
derhal şimali Afrika vaziyetine yar-
dım edip edemiyeceği sualine Lord 
Halifal: şu cevabı vermiştir: 

<Birleşik Amerika, Kızıl denizi 

1 

Amerika seyrisefainine açmak aure
tiie yardım etmiş bulunmaktadır.> 

Lorcl Halifax şunu ilave etmiftir: 

<Mihverin Balkanlarda ve ıiınali 
Afrikadaki muvaffakıyetlerine rai· 
men harbin kati aalınesi Atlantiktir.> 

Sökeye traktör 
gönderildi 

B. Kocias yeni 
kabineyi 
kuracak 

(Baştarafı 1 inci sahifede) 

Topraklarınıı7.da Jcıta.la.nmlzla yan
yana mücadele eden İng1llz 1mpara.
torluk kuvvetlertnt de hararetle 11&

l~mlAnm. Bu anda. ölen kahramaııJ.a;. 
rımızın hatırası önünde hep1m1z ett
llyorua. Bunların uasmda Jk1 Baş
vekil bulunmaktadır. Onla.ra h'o.rm.et
le vaadedl.Yoruz ki. uğrunda. ha.ya.tla.
rını feda. ettı.klert vazife yanda bll'a
kıl.mıyaeaıktır. Bu vazife cephe geri
sindekilerin olduğu gibi. bizim de ak
lınuzdan çıkmıyacak ve hepbn1z eep-
hede gösterilen kahra.m.aııJık ye fe
dakArh~a layık oldutum,uzu Jsbat 
edeceğiz.• 

Askeri Kabine mi 

Yunanlılar 

şiddetli mukabil 
hücuına geçti 

CBattarafı 1 inci sahifede) 

Harbiye nazırının emrile Atina u
.kert valiliğini deruhte ettim. Her .. 
keae, münhasıran i~ vo Kiicü ile 
me~gul olmasmı, lcabeden ıük\ınet 
ve inzibatı muhafaza etmesini ve b"' 
ıuretle emniyet ve uayiııi.n idamesi .. 
ne yardım etmesini tavsiyo eylerim~ 
Halk toplantılan k:atiyen yasaktır, 
Bu emre muhalif hareket eden diva• 
nı harbe verilecektir. 

Yunanhlar mukabil 
taarruzla ltalyanlari 

püskürttüler · 
Atina 19 (AA.) - Arnavutluk• 

kuruluyor ta Himara mıntakasında Yunanhla· 
Atin& 19 (A.A.) _ (0. F. 1:) SelA.· nn yeni bir İtalyan taarruzunu püs• 

hl.yettar bir menbadan öğrenlld1ğ1ne kürttükleri bildirilmektedir. Yunan .. 
g<Sre, kral Jorj, bir askerl kabl.ne te- lı1ar mukabil taarruzda bulunaralC 
sfs1 mal::.sadlle bazı yttksek klll'!ID&3' dü§Illana ağır zayiat verdirmişler ve 
şnbaylan davet etmıştlr. Başvelı:U esirler almışlardır. 

mua.vtn1 B. KocWı, mesa.1 arita.d.a.§la- İngı'liz ve Yunan kuv
nnın 11stesin! henüz tevdi eylemeo-
mlşt1r. vetlerinin kahramanlığı· 

Yugoslavya için Vi
yanada konferans mı? 

(B-.tarafı 1 inci aahifede) 

Bqk.a pyialara töre de, yakında 
bir Hitler • Mussolini görll§mesi ola
caktir. 

Londra 19 (AA.) - Balkanlar• 
dan alınan haberlere göre Alman 
motörlü kıtalarının ilerlemesine mani 
olmak için Yunanistanda çarpışan 
İmparatorluk kuvvetlerinin te~kil 
ettiği hat, taarruzlara mukavemet 
etmektedir. Yunan ordusunun tek 
ba~ına mücadele ettiği bu hattın 
garp kısmında Alman tazyiki bil· 
haaas kuvvetle kendini hissettirmek· 
te ise de, düşmanın müthiş harp ma• 
'icinesi karııısında techizatlarınm nok• 

Berlin 19 (A.A.) - Alman Ha· u.nl.ğına rağmen Yunanlılar dünya 
riciye nezaretinden lSğrenildiğina gö- tarihinin her zaman hatırlıyacağı bir 
re. Vreme gazeteainin direktörü B. kahramanlık ve az.imle harbetmek
Gregoriç, Alman kıtalan tarafından tedirler. 

kurtan1mıttır. B. Cregoriç. aallık İngiliz tebliği 
Başvekil B. Tsvetk:oviç ve o.bık Ha-
riciye Nazırı Markoviç ile betaber 
tevkif edilmişti. B. Gregoıiç, bir 
Sıi-p tahanüt kampında bulunmu~-
tur. 

tyine öğrenildiğine göre., aabılt 
8qvekı1 muavini B. Maçek Zağre~ 
dedir. 

Atina 19 CA.A.) - Yunanistandakl 
İngiliz kuvvetleri umumi karargahı, 
a§ağıdakl resml deklarasyonu neşret.. 
mJ.ştir: 
İmparatorluk kuvvetleri. bütün cep

he boyunca temas hallndedir. Dil4· 
manın zırhlı teşekküllerinin ve piya .. 
desinin şiddetli hücumları geri plis· 
kül'tillm~ ve bir çok esi.t alınmı§'tır. 
Mannlya.tı bozuk olan Avusturyalı 

Hlrvatı•standa mu·· •adere harp esirleri, kafileler ve yürüyüş ha-
.. llndekl kıtalar üzerine ha.va hücum-

edilen emlak ıanmızın şiddetinden şiJUyet C'tmek
tedir. 

Söke 19 (AA.) - Ziraat VekA- Zaireb 19 (AA.) - D. N. B. Düşmanın bütün gayretlerine rağ-
lıetile kombinalar müdürlüğünce bildiriyor: Hırvat devlet reiai Ante men, cephemize hiç blr yerde glrll

Paveliç, Dobrovoitsi'lerin yani Sırp- memlş ve cenahlanmız hiç bir yerde 
gönderilen beş traktör pulluk ve lann yanmda harbeden ve buna çevrllmemlşUr. 
teferruatile beraber 10 makinist 1 S h"L d Bol eenabmuzda. harek5.tta. bulunan 

mükafat o arak ırp iiır..Wlletin en kahraman Yunan ordusu, kıymctu bi!' 
ve bir tamirci Sökeye ge~tir. toprak alan Hırvatlara aid toprak.la- rol oyna.maktadır. 
Bütün Sökeliler ve bilhassa sey- nn müsaderesini emretmiştir. Bu Atina 19 (A.A.) - İngiliz hava 

1 lAptan mutazamr olan çiftçiler gibiler mezk<ir müaadeTeden dola- kuvvetleri umumi karargahı tebliği: 
hükômetin gösterdiği bu büyük yı tazminat almı~acaktardır. 1 oubat İngiliz bombardıman tayyarelerinin 
yardımdan dolayı fevkalade ~ 19.ıf 1 tarihindenberi bu 91nıfa 'dahil fena hava şartlarına rağmen, cuma 

tt k 1....,,.,1ardı olan toprak. eatıııları muteber değil- günü mütemadi surette düşman mü· 
I ne ar aı.ul-l'i' r. diT. Müsadere edilen arazi bilahare nakalatına ve kollarına hücumlar 
~ • . Hırvat köylüsii arasında tahim olu- yaptığını bildirmektedir. Bombala• 

Amasyada ıpek nacak, fakat şimdilik devlet tarafın· nn bir çok motörlü nakliye vasıtalan 
b •• k ·r"' • dan idare edilecektir tecemmüleri arasında infilak ettiği 

oce cı ıgı · görülmüştür. Ayni zamanda İngiliz 
Amasya 19 (A.A.) - VilAyeti- Amasyada tek tip ekmek avcı tayyareleri, taarruzt keşifler 

mizde ipek böcekcillği ve ancılık Amasya 19 (A.A.) _ VllA.yett- ~P~ıtır ... Tayy~re!eri;nizden ikisi 
kursu açılmış ve fealiyet.e geç- mi7.de de bugiinden itibaren tek wılerıne do,?memıştır. • .... 61--------------------------------.... mlştir. Gümüşhacıköy ka.za.SIDda tip ekmek çıkanlınağa ve on bu- Resmı Yunan teblıgi 

Bugün hepiniz KiYi RCI K PA A Görülmemiş da çiftçi ve eğitmenlere mahsus çuk kuruştan satılmağa başlan- Atina 19 (AA.) :-- Yun.~n or• 

TAKS'ıM muvaf(aki- bir ancılık kursu açılmıştır. 1 tır . dulım başk~~andanlıgının dun ~w~· 
mış ' pm neşrettıgı 176 numaralı tebhgı: 

yetle devam ===========:================= Makedoıhyaya, düşmanın gerek 
sinemasına ediyor Grevanıı mıntakasında, gerek Aliak .. 
koşunuz. mon'un orta vadisinde ve Olimpos 

Buııün au.t 11 de tenzilatlı matine 

Memleketimizde ilk Clefa olarali l'.()RKÇE ve TEKN1KOLOR (tabii renkli) 
ve aon ' ıene.nin en muazzam filıni 

NAMUS BORCU 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

i PEK'te 
(KAHRAMAN FEDAi) 

2 DEVRE 
16 KIS 1 M 
BiRDEN 

FRANSIZCA SÖZLO 
(Teknikolor rcınkli) 

MELEK'te 
Saat 1 f - 1,0 - .. - 6, t 5 ve 8,.f, a. !aat 11 - 2, 15 • 4,30 - 6,45 ve 9 da 

~--•YEŞiL CEHENNEMİN ...nmli bhramam ---... 

DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 
Mevsimin cihanıümul fillmlertnden '.4. lıncüaU 

Batmayan Güneş 
Siyah .Alrikanın merkezinde çeniln:Jf fedaklrlık ve aık filmJ 

Bu salı akşamından itibaren 

SUMER sinemasında 
----6 Mayia 1941 Sali alqami ___ , 

MUNiR NUREDDiN 
ÇEMBERLiT AŞ sinemasında 

Bir KONSER verecektir 

22 Nisan Salı günü akpmı 

ÇEMBERLIT AŞ 
SİNEMASINDA 

SAFiYE 
ve ARKADAŞLARININ büyük 

KONSERi 
-.oı~ıler gişede sataJınaktadır. 

Betiktaf Halkevinde 
İngilizce dersler 

Beoiktaı Halkevinden: 

' 

Evimizde fimdjye kadar verilmeli· 
te olan lngilizce derslerine ..lı, pr
tamba ve perıerohe gUnlerl '·'O 'dan 
itibaren devam edilecektir. İC.ayı'tb 
talebenin n yemden kayCleClilec&~ 
)erin müracaatları rica oluur. 

Dün saat 15 te Fenerbahçe stadyomunda İstanbul llsesinln 
spor bayramı merasİJ:!lle kutlanmıştır. Merasime geçld resmi 1Ie 
ba.şlanmış ve bütün talebe ile stadyomda hazır bulunan binlerce 
kişi bir ağl2Jdan tstikl~l marşım söylemi~ir. Bundan sonra spor 
mttsabakasına. başlanmış ve talebeler lyl dereceler almağa muvaf
fak olmuşlardır. Yukardaki klij;e dünkü . merasimden lld intibaı 
tesbıt etmektedir. - · -- " - -

mıntakasında bildirilen bütün taz• 
yiki muvnff akıyetle önlenmiştir. · 

Arnavutluk topraklarındaki hare
ketlerimiz sükunetle yapılmıştır. 

Yunanistanda bombardi· 
man edilen yerler 

Atina 19 (A.A.) - Umumi Em• 
llİyet nezaretinin tebliği: Alman 
tayyareleri Lamia'yı bombardıman 
ebni~lerdir. Sivil halk arasında az 
&lii ve evlerde hasar vardır. Kalk.is 
ve Girid mıntakalarına da liomba· 
lar atılmııtır. Öiü yoktur. Hasar pek'. 
ehemm.iyetaizdir. 

3 günde 13 Alman 
tayyaresi düşürüldü 
~tina 19 (A.A.) - Son üç gün 
~e Yunanistan üzerinde 1 3 Al

. man tayyaresi düoürülıniiştür. Dört 
İngiliz tayyaresi kayıptır. Fakat bu 
darı tayyareden ikisinin pilotlan 
liurtulmu$tur. 

Hindistanda Alman 
esirleri 

BoaıbaY 1.9 (AA.) - Dlirdtl. 
.ubay olmak: ilzere 1 7 ki§lden müc 
rekkep ilk Alman esir kafilesi Orta 
Şarktan Bombaya gelmi§ ve b~ 
{dera ltampına gönderilmi§tir. 

Doğum 
Tanııımıı maarifçi ve edili B. 

Hıfzı Tevfik Gönensay'ın bir kız 
çocuğu dünyaya gebni§ ve ismi 
Ayte konulmu§tur. Arkadaıımızı 
tebrik e·der, evladına anneaile, ba
b'asile birlikte uzun lSmür ve 1aadet 

\ dileriz. 
-:--



Hayal ve laakilıat 

Bu hafta havadisler arasın· 
da bir tanesi pek dikkate 

değerdi. Amerikalı ıinemacılar 
~ap vermifler, dÜfÜDIDü,a.-• 
lqınmıılar. Avrupanm ve Afrika• 
mn bugünkü atqler UM111dald 
.aziyetini filimlerde teabit etmek 
l&zJm. Bundan dali heyecanlı. 
handan daha müthİI. bmadan da· 
ha meraklı ve bundan daha para 
ptirebilecek mevzu nerede~ 

Likin ba mithİI hadiseleri bü
tün dehfeti>'le teebit etmek ll-
zım ..• 

Bir ainemacı 
- Adam, demiı, bu da dütü

aülecek teY mi}.. Hakikat, hayal 
kadar zengin olabilir mi).. Ha
yalden yazacaiunı:r aeaaryolar, 
hakiki vakaların yamnda pheeer 
olur. Dünyada hiç bir facia. biç 
bir komik hadise, hiç bir heye
canlı vaka hayalin zenginliğine 
7eti1emez ... 

O mada A vrupadan yeni ge• 
len batka bir ainemacı aöze ka
hflTdf: 

- Yoooo... Bugünkü Avrupa 
facialannın dehşetini en zengin 
hayal sahipleri bile tasavvur ede• 
mezler. Binaenaleyb doküm111 
toplamak üzere A vrupaya bir 
adam gönderelim. 

Ve Amerikalı ainemacılar Av
rupaya birisini göndermifler ... 
itte czengiıı ve engin> diye tarif 
edilen chayal> i sönük bırakan 
müthif hakikati. .. 

= = 

tiace ~r. siizellwor, M .. 
ta estetik hudutlarına sbVor. 
1941 de Beyoilu kaldınmlannda 
takunya blmblan ifiteeeiindzi bf .. 
ıi aöyleae inanmazdık. 

• 
uçağa rakiben! ! 

Dünkü ıazeteleıin birinde 
fU cümleyi okudak: 

cKendiai için hUJrlan• •Na 
rlkiben Beynıttan hareket etmif
tir.> 

Uçak ve r&kibenl. •• 
Ve gene denizciliie ait im ma

kalenin içinden aynen ili cilmleyi 
alıyoruz: 

cDenizalb gemi8İ euut etmef• 
baılayınca .•• > 

Denizalb ve auut 1 ••• 
Uçak dediktea ıODra rWbi. ril· 

k4ba. merkGbu lr.anetumaia -
IGzum TU) 

cDenizalb> IPDİ Wni tamamile 
tOrkçe 011111 bir semiyı auut ettir
menin m&n .. nedir) 
Uçağa binmek ıyalufır. Deni

zaltı da yukanya doiru ::viihe
lir... Suut kelimeai eeki ctahte1-
bahir> kelimeaile beraber çoktan 
tekaOde aevkedildi. 

lngilizler 
vaziyeti naaıl 
gör'ilyorlar? 

Condrada, liareki( 
lialdğndaJd intitia 

daha iyi 

Laadna 19 (A.A.) - 0.1' J: DDn 
akpm, yunemmnp ft IJrtbr 
da.ki ..ad hanııkituı ..,rl lllk
tmda daha fJI b1r intiba b)de
dilmekte tdl. Bu n1lbt memnunl· 
,etin lebeblııl wtkfl eden ....ıı 
vaJaa, dftpumtn Almanlara AY· 
nıpamn dllW elrıemmda muvat
fa.IaJeUertnl temin eden OD mo
dem htlcum Y8lltalan ile mGceb._ 
hez bir çok gblde JatalanDı tn
gWs kıtalannm paı:lak bir ~ 
t.e dmdurmua .,. geri ~ 
mep muvaffak olmamdır. Maa
mafih, memmmiyeUn n1sbl oldu
tu keyfiyeti üzerinde l.srar edil- , 
mette ve YunanJstanda vaziyetin 
vahim oldutu düşilnoesl devam 
etmektedir. 

Müttefikler için eaas1ı mesele, 
B zaman kazanmak, mümkün oldu-

Boyunca eser yamak!.. ğu kadar fazla zaman kvarJmak 
olarak kalmaktadır. Çünkf1 Hit-

E•ki bir edebiyatçı, yeni bir ter, --eri süratıe bitirmek mec-
edebiyatçıya cevap veri- ~, 

7or: buriyetindedir. Aksi takdirde, bu 
cBeni inkar ederken dütünme- seferin fevkallde uzun aüreceğtnl 

diniz mi iti karpmzda bO')'Unea görecektir. Bu sebepten dolayıdır 
. 1 eeer YUl!Uf bir adam nrdır.> ki. ~ Yunanlstanın dar vA.-

1941 takunyaaı. •• Boyunca eser yumak 1. · • dilerlnde İngiliz kuvvetleri tara-

Beyoğlu terzihanelerinde Bilmem ki bu dojru bir ölçO 
___ ,_ modelle elbile. ppka olabilir mi) Mesela LmaiJ Hallı fından yapılan harekA.tm efkAn 

ikinci defa harp sahnesi 
olan Sirenaik 

Bu kıtanın incisi, hurma ağaçlarile kaplı 
bir vahanın ortasındaki Derne'dir 

c;anu L-1! Baltaaoiha da: sandığından k va saire tqhir etmek moda ıuui· umumiyenin ÇO da.-
ne seldi. • . - Benim eeerelrim boyumu ha büyük kıymeti vardır. Zira, (Sirenaik) 7ani eMl BinpJd ..... 

Geçen hafta bunlardan birmde sec;erl ... di7ebilir. bu mıntakalarda yollar, Fla.mand c:aiı veya Berka ikinci defa harp 
bulund..k. iki gmç kız ..,.&7ede Ayni iddia71 Sadri Ertem Cle ovaJannda oklufu kadar kolay- aahnesi olmaktadır. Burada ~ 
sirJecek elbi.eleri ıöateriyor• ileri aür.sbilir. Şimdi lmıal Hakkı bkla deiittlrilemes. Me•ınaflh lııısilir.Jerin elind• yalnız . Toım.k 
du. Bunlar yürürlerken bakbk Baltacıoilu ile Sadri Ertem'in §Ul'Ul da maJQmdur ki aabd ha- liman ve kaleai ile Cenaha}; ~ 
ayaklan ile dehfetli bir takı~ yazdıiı eaerle · ayni boyda nuclu) ' bulunuyor. 
~ıkanyorlar. Takur tukur yiıu- Hatıl hikaye olarak anlatırlar: rekA.t bahis menuu olunca, Al- İki defa barp •hn-i olan 8erb 
yorlar. l.mai1 Hallı Baltacıoilu ile Sad- manlar büyük hünerler göstere- Alı:denize doiru uam11 Afriluuun 

Dikkat edince bu iki tık kızın rl Ertem denize girmitler. İsmail bilirler. Bundan dolayı, mütt.efik- bG)riik bir yamnadaadır. Eruinln 
ayaiında takunya olduiunu ıör- Hakkı açılmlf. Sadri aalıilden ıor- ler genelkurmayının bir çok fhti- vaziyet~ ve iklimi ib'bariyle Afrika· 
dük. Evet takunya ... Altlan tah· mut: mail karen koymak mecburiye- dan zıyade Avrupaya benzemek·, 
tadan lta)'lflı takunya!... ere y• tedir. 

illin bu takunyalc urt, 1941 - Nasıl or1ı11 derin mi) tinde kalabileceği şüpheslzdir. Bütün yarımada vuat1 SOO ill 
modeli takunyalardı. Vakıa yere lunail Hakkı Baltacıoilu cevap Bu hususla allkadar olarak 700 metre irtifada bir yayladır. En 
basacak kımnfan tahta ve Gzerle- nrmif: Londrada §U fikir de ileri sürül- yüksek havaliai (Siren) den 20 kilo-
rinde kayışlar vardı. Fakat şekil- - Hayır ..• Boyl... mektedir: Yunanistan ve !llmall metre cenuptaki Frezz.a'dur. Burası· 
)eri sandal birimindeydi. Kayı•- Sadri Ertem bu boy yere kadar :r • t'f 868 tred:• 1 ~'-!n b"· 

" 'i' Af-"·- f ~ ..... 4..;. ___ 11 ı...elra Din ır ı aı me ... LollJU ... 
lan kırmızı ve çapruliııma Jeli. Ya- selmft. Bilnıket Yenin etrütan. ua.a se eru:ıu ı.a.ıW1U.ıue ~ rua aiWle Mlinde ~lu deiilcliı'· 
ni bizim kırk yıllık takma7a tıpkı 7'dflmleler ... Yoba u daha Jay.. başka malı!JeUerde O~ be- &iri Cet...lieıhur .. «liied Cı•all 
nrtmdaki cübbeyi abp jaket a~ metU Wr romancadan olayormu- raber, AJmanlann bared.ta, Ora- akabe ilmini tanaa lld ..wl 7Wl
ıiyen adam gibi zamana aJIDQfbl. .-ı... ~ &lç&Untl alma- .ıyantntnı geçen tıkkAnundan ev- laa1dır. 

Biraz ilerimizdeki bir •~ bdua - ramak lr.almıt. •• vel t. .... w • .ıc.. --'en yeniden '-•- Bütün Berka )'ayluı denize doiru .....,.... Zlıf• a.We,i akin Banan için cJoJ"llDC& eeer ,-az· an&--.. .,._...... ,_.,- balind . ek 
701nd • e: _ı. d-..ıı! m-L> tabiri aailam bir ııtı- olma- hyabllmek için kullanabilecekleri dik olarak üç taraça e mm ·ı Sir---!I.: •. • ~L--d-ı_: 1----L.._..ıı 

-1.karpinleri pek ,_ı... suı. 115 ~.. tedir. Cenuba doğru hafif me,il ile - tıralllUlm •Qllll ll&I U111DA&~1r. 
Ha7F8ll ••. Tabnya bile urtle- •gerektir. kaynaklan da nu&n dikkate al- . e Sahrayıkebir çölii ile blr· humua tababaa Nnımlar taraf.n· ltal)'a hük.Uıneti bu mamurel~~ 

,--••W11HH11n1HH111111n111111111111111111111111111111H11 mak icap etmektedir. Filhakika, :.: v dan eilimnediii yerlerde pyet be- için 19.38 aenesinden beri pek ç~k 

r~. ~~t~~-a~~m ~E~u!t~=: J.~~~Ei:=ya:~ ~E.b-=~5 ;i~~~~~s:~;:~ ~ için değildir. Bu ııelıeplen dolayı, ya7)a lo.mı Alulde ~·(-D Uar) ~e İtalyanlar bundan istifade etmek u- yerli ehaliyi de toprağa abğlam.ı~a 
Kavgada burnunu koparmış Almanyanın münakalA.t hattan- uzun koyla~ bır~kara em.:ı: temitlerdir. ltalya burada senit c;al11mıttır. Bunlar için de kö· 1-u 

nın uzanmasından doğ'an güçlük- prk.ında _dik .hır ;c;mum e mibu~ muhacir iaklnma çalqmıf, yapbnlımttır. 
ygplaV)'8.Il1Jl Pmaredaç b'lba.- Lu'bomlr dUYlll1:DllD. tMıntar bale- denıze muntehı olu ·. fakat bırçok zorluklarla kutıla,mı1- Nebati cografya noktasından Si· 

mıcla oturan Mllan atem; nemmda tmdat1 .&ııertnı ten.dl .evcelbıe kaqa lere ve koylaylıkla su ve benzin Bunun f&J'kından ıbôaren Cebeli- tır. Çünkil fena bir aurette ltletiJ- renaik pyet miıaaid bir memlek t-

ldr duvarcı ıııevceslle kavga etmıt, blll bataret •JDllf. ve duvarcı ne bulabilmek imkhısızlığJn& nasıl akabe hatlar. Bu yayla d~. ha- mit bir memleketin ihya 'Ye iman tir. Bunun için geniı servi ve ram 
uabiyetlnl Y&tıştllmak ıçtn bir 111117- b'9'19.ya tutaılDnlftur. Ka'9'1& em•ınn- karşı koymağı düşündliğü 801'\l§• 11kbr. Ce~k~be MwrMa•hilia_,~ biç ifletilmemit erazr}e niabetle ;ok ormanlan vardır. 
lwıeye g1tmlştlr. Mllln, me7'banede da Lubomlr, dUY&reınm. bumunu Jll• tunılabilir ki yayla ıle bırleprek rma..- pçtür. Fundalık halinde ahududu ve 
a!'kadaşı Lubomlr Ue tatasmı ıtttatı- ıara1c toıparmıttır. Duvarcı mebbuıe- · namı~• al~r .. Cebeliakabe ~ylw mn: Her ıeyden evvel İtalya Berkaia badem de vardır. Zeytin ağaç' .ın 
lerken, derdini dölmılf, um.m,eue 1e mlracaatla, lııopan1an bumu 1çln • • -. • nakalat ıçın gayet müaaıd olduk mükemmel yollar yaptınlUfbr. Bun- da çok olduğunda.n memlekete bJr 
~ıı.1~~ tarşı çm atır üler ar-f ~-~~parurm]a b1n İzmır vilayetinde t~ ~ıka Tobruk v~L· Bob~~ali ha: dan aonra aenede 400,000 kiti ar- bahçe aüsünü veriyor. Memlek tan 
-~· ._ ~· L_ '-l '-l '--·talacak •=-•-rı namını taııyan ı&.l ta ıı ma t faz) ··fu b" k di"' .. h. . "h 1• . .. uataK •Lar &uru d lik . an a nu sunun ır ıemtnı ger mu ım ıstı sa atı uzum, pt>r• 

Kö ğ b k 1 t :baılr (Aq&.m) - SıUn& menbala- na • ~ ür. . . . . Berkada iskan etmeğe bqlamııtır. takal ve limondur. pe e 1 ra 1 an Se rve lHldm olan baakl*larla • = Betlıa ~1~. garp .aahili?,1 .!9!~ ed~n Gelen muhacirler hep çifc;idirle,.. Yaylada hurma ağacı yokt-ı~ 
Kalltomtya hukldc ma1*emeıd, p- ,et ederek ~. b1r k6J>* pum- tuerl. klçlk al m~ Tokra ~uyu·~- (Sır~) çolunun aahil- laka kaınallan ıebekeleri vücuda Lakin Bintazi ve Deme etrafın ia 

oen gün garip b~ miras daYUI sar- JO!lun& ithali tıpn d<*t.ıonm paramı- ~~~lın tlzer1n- de teıkıl ettigı zavıyeye kadar kum· ıetirildikten ıonra muhacir ltaly:ın hurma çoktur. İtalya erek Trabhıa-
müştur. Doktor l!ldwanl Draz 61tlr- dan 480 dolar tefıit1nl ft alta .ıe V;._ __ _._., _ _.. •• -. bir mevzu aal olarak uzar. Burada Berka ya· aileleri m•i-t - .. tlannı •lalı etmi•· garpta. aerek Berı.da uzun ve :.e-
-- de ---· UU&UU6\A d b" t ••ı•• il eh" --,,- T- 'i' • 
ACJ1 ~ le'Vdltl töpet1 Mak'ı umum! daha )'8flJaCalı ba)1artar tanım· o1&D atma mOıcadeleal bu sene azamı nma a~ı ır. uz ço ~ne m nt 1 lerdir. niı ana yollar yaptırmııhr. Taı, be-
ftrlst bıralcmıttır. Mlrutan mahram dan tahmin edDdll1 clhlGe, lafeal lfln clenceJ8 çıbrılan* 1cab eden biltlln uzun hır halıç vasıtaııyle Trablua· ltalyan muhacir köyleri etrafın.fa ton ve ufalttan yapılan bu toer'o-
blan doktorun d:nbalan. mabb- 2,000 dolar t&J>alsfnl ~ tedlll$l'8 bal vurulacaJctır. Sıtma garp aahaıından aynlmaktadır. ıayet münbit erazi vardır. Her çiH rin başlıcası Tunus hududund'ID 
me19 mlracaatl& ba TUlJete tt1ru mltınetta doktoran dlllll emlB !!_ nıtlcadeleelne fkndlden başlanmıftır. Halicin tqkil ettiii bir dil üz~- ailesine bir küçük çiflik verilmittu... baılayıp Mısır hududuna kadar 
eCmitlerdlr pualarmı balcltl ftıtıılırtne lede -- • d l k t· k · s· · ı--~· ı 2-Kallfo • maJıtaneef rtl- rm e mem e e ın ~er ezı ıngazı Köyler birer baaba teklinde olup uzamaktadır. Bunun uzun ..... '.iV 

mı,.. , d&nrt mittir. Bazi mahsul fiatleri 15 bul~nur. .32,000 nufuau bulunan bu en modem pllnlar üzere tanzim kilometredir. 

O"J •k• k 1 baJt •ı k -'• -n-d b• V k-.1 oehirde ltalyanlar tarafından mo· edilmittir. Evlerin çevirdikleri mey- Her iki askeri harekatta ırerek g unun 1 1 o unu a 1 e es ... ., ..... e ır e a ete dem binalar yapılmııbr. danda kilise mektep belediye daı- İngilizler, pnk Almanlar, bu mc>-

81 .. -... 1111 ,...._ bildirilecek Bingazi limanından iki demiryolu reei, ilkin ic1ar-: hutane, kqııa. dem .. aailam y~Dardan çok iati· 
oy.._.._ Bratlll&va felllt ol,._ ....... ----· __ ._._ "-"- hatt aktad a· . . 1 d ~ --. _.__ı_f-..1!-rında bir köyde bir aııe fadul ol- DJllnln ~ 1*-"- - (Aqam) -Tlrtuc. arpa, bul- •.uzam ~r. ırı ııma e .,.. fqiat partili tubeei ve bir prp lN- lede--.~· 

a'Qftur. Bir lı:örİI, •tt.ılı lnellD be- olan bna ba ~ ~ 116- cla.y, yapatı, deri, bakla, faaulJe, no- ru gıder, 109 kılometre uzakta 1111- ~-.;_~~~---~ ... -----~~~~~~~~==
deli olan bet bin kuronu. fttlMWd r1ıııee tn DılDdm blfllaUI. ime&· hu&, flndJk, JUmurta. Ç&Ydar, kepet, lunan (Elmerc) e müntebi olıır. 1 
Janet me•smm lln1nde 'ID'llllD111- lmd-*' klçllc J&Tl'Ula banJm= llUIU', .,ıtn, zeytinyağı, kltre, sabun Buraıının eeki iami Berka 1ehri ıdi. 1 G. ·NuN ANSı.KLOPEDı·s·ı tar. Kö""'tl blıı aralık dllUI fdd,111 IGIDt dlferek bolWUl'ten. babaR '"banak gibi 18 maddenln flatıertnln Ceııuba d v • tici d d ikinci U 

;J& --•·- ntmdan balta ne ~ blDen her on bet rOnde bir kontrol edilerek . ogru .1m • e en 
-.nan, bq YBfllldatl otlu. ...--· bedbaht Jaml da fazla bıı lqaııme-- plyaa 'YazlJettnln Tlcaret veuıettne demaryolu S6 kilomere azunluiuacla L~~--------------------.. 
alarat Janan ocaıa afmlltır. uıun andan blru IOIU'a can .,.rmıpu. blldlrUmesı halmnda fehrlmizdetı olup Salvek mevkiin• miintelü olur. F an d Co rte z 
~ aonra mne d~ ötre'- Kata )'l1'et1I baba, bldEq aut iDii.- alltadarlara talimat gelm)ftlr. Sirenaik. hıttuuun ~ ....... • r n 
ilen l ocala atıp bal tap- n. ctnrddl omıanda mı olarat bu- aiaçlan ile kaph Wr vahanm 
tıtı:: tl, hlallddetlnd~ ltl~ bl· ıunmuştur. / ... _,_Ld .. d km k ortaaında bulunan Deme'dir. ~- 1ftD1b sebelesl münuebetlle J'er- den dilftil. İspanyaya dondü. Bükum· 

.zav l ~u._. .l C&U' agın a e e fuau 10,000 ldtidir. Deme DID nand cortes'1ıı adı ~l (Koriez dann atfını kazandı. Tekrar Amerı-
. fiati indi aarbinde vaktile mühim ve mamur ot1111ur.> taya cttt1. İspanyaya lklnel aVdetin-

Vali z den çıkan cesed T,J.:-.Llt. 19 (AA) Dünd bir tehir olan (Siren) bulunurdu. 1485 ve 15T1 aruuıda YaflXID Cor- de Charles - Qulnt ve nazırlan onun 
•• ~ - en Eaki tarihlerde Apollonia İlmai tez Mebltayı 11.pteden ve Kallfor- yüzüne bakmaz oldular. Hatta bir 

b~ QuJ de la gare clftl'Dlda. tıelbt1 etmlf, tatil olmak :e de !tirıUen ,.!_knıelıc fiatleri 12 kurup tqıyan bu mıntakanın yükıek ki.il- nl~'yı teıfeden t.apanyol kumanda- gün htiktlmdan gorebllmek 1çln, Cor-
bun bir aı>artımamn kadın tapıcısı Balnt Severlne elvannd& :;: m J m .. '". t6r6 vaıdır. Yüz bin niıfua bealiyen mdır. tez, onun arabasına atlamış; basa-
lllD. :1 bir kaç gQn evvel apartım&- mında bir otelel ile iki aıttadafı b mıntakanın vaktiyle ne kadar Bu zat lı:endl devletine mtlhlm matma ayağını basınca, Charles -
ldr va::- :=de bGJük n P* alır k1f edilm~t Faslıya IP.tt*tan n Millet mektepleri m:mur olduğunu büyük harabeleri arazi lı:a~rtdırmış, eotrafya llm1ne Quint hiddetle sormu : 
nuzın aP&rtun:ıur. Kapıcı kadın, otele~ ııonra onu mdüt- Bu 1ene muhtelif ,erlerde, kJtJa. iabat ediyor. fevk.alide hizmette bulunmuttur. Fa- ~ Bu hadd n b lm henf kimdir? 
birine ald olnıacb klracılanndan hiç paralan ıı yenn dlfilmn6f, haplahıme, Hallrevlert ve emall ma- Sirenaik'in lak eraziainde huni lı:at buna mutabll Amerikanın yerli- ~rtez, cevap v rm • 
90rlutıa oclaaına at:. tahe:,,edlnce mett v~ ~ ~ oı1al11e hallenll açılacak mlllet melttıeplertne kli d b. ~Pd . k 1 ler1nl eok emılş, onlara kup zallma- - liibe, ecdadı zın b raktıtından 
ca ~ bir Ye &'ıj&&U açm- ve sav JmtıDda IE&1n deYlln edecekler halılmıd& mmıtazam ıe n e nço erm çu ur ar va; ne davranmıştır. fazla memleketler '" krall klar h d -
reret lı:ortn--- lıılan eeaedl 16- beraber , otelin altıncı .u .... ~,,.. tut··--- b-'-- V dır. Cografyacılar bunlara dolm •---tor Charles Qulnt ( ye eden adamdır 

----~ bir odada 61dtlrmUt co•11nl paıça.- 1Jta._... ... r WlllW ve wuauu e- d l B L t d t ~ ~ - - . 
TabU nıeaıe labıta1& lntlbİ etmlf. ladıttan aıra nıf7in lıçlne Jcorarak Wete pderllmeal Maarif Veület.ln- ~er. ~ çua;ur ar • yer • tmoa Şarlken> tarafından Meksika umumi Büyüt kumandan ve JcAflf u uı-

Japılan &ahkllı:at netice.inde mütu- aputmwıın bpa &ıDDdl bııabUI- dm ,,lr tamimle alüadarlara blldlrll- birçok mqaralar ve kanallar varda. vall&l taJin edildi. Orada LstiklAlıni m\14 bir halde, ihüpç lçlDıde vUM 
Jln elli )'lflnda 1JJr l'aalı oldalmla f1r. mlfUr. Fakat 1U membalan pek udır. 111n edecetl dedikodusu çıltmca goz .. civarında ölmQfttr. 
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Tefrika No. 49 

Giizel Gözlü. Kız 
Aşk ve macera romam Nakleden: (Va • Nd) 

~~~~ ........... ----~~~ 
Alaca karanlıkta laboratuvarın dışarda gördüğü manzara her sa· 

garip iletlerini sezmişti. K°' da· bah seyrettiğinden farkla bir ıey 
marlarında donakaldı. değildi. . 

Neredeydi)... Öteki tarafta ev, mutad biçimio-
Bu garip ve tanımadığı odaya ne- deydi. 

reden gelmişti? ... Onu kim buraya, Buna rağmen sokağın müthiş ka-
bu bilmediği yere getirmişti)... labahğı hayretini mucip oluyordu. 

Işığın sızmasından dolayı pcmce- Pancur aralıklarından daha dik-
renin yerini kestiriyordu. Perdeler katli bir nazar ath. Bir cenaze ara
ve pancurlar kapalıydı. Melahat or· bası geLni~. orada duruyor. Şüphe· 
tasında titrediği bu meşum karanlığı siz civarda bir ölü olacak. Siyah 
dağıtmak için pencereyi açmak is- arabanın üzerine yığın yığın çiçek-
tedi. ler, çelenlder koyuyorlar. 
Odanın bu Jarafına doğru azim· Birdenbire Melahat titredi. 

lemiyerek, laboratuvarın kapısına 
doğrı.ı hamle etti. Tokmağı çevfrdi. 
Fakat kapı kapalıydı. 

- Kimse yok mu orada. .. İm· 
dadl. .. İmdad!. .. - diye haykırdı. 

Fakat deminki çağırışı gibi bu 
seferki dt: cevapsız kaldı. 

Deli gibi, pencereye döndü. 
Şimdi artık amlamağa başlıyordu: 

Doktor Rauf Tuğrul'un evinde bu
lunuyor ... 

Beyninin içindeki ağırlığa, vü· 
cudünde hissettiği iztıraba rağmen, 
nasıl olmuştu da bunu daha evvel 
anlamamıştı) . . . İçinde mahpus bu
lunduğu bu oda, gt;nç alimin labo
ratuvarı. Rauf ona, kaç defa: 

- Buraya kimse giremez t - de· 
memiş miydi) 

Hatta bir sefer, merak etmişti d~. 
burasını ille göcmek istemişti; genç 
hekim: kar adımlarla yürüdü. Ani bir ha- Çelenklerden birinin üzerinde 

reketle perdenin kordonunu çekti. cMelahat> ismini gördü. - Adam, ne yapacaksınız? En· 
diye tit· tere9an değildir 1 - deyip onu atlat-Şmdi oda, daha canlı bir ışıkla - Sanki benim için . ..• 

aydınlanmıştı. Genç kadın tül per- redi. 
deyi de araladı. Pancurun kenarın- Gözlerini uğuşturdu: 
dan dı~anya baktı. - Hala uyuyor muyum? 

Dehşet içinde geriledi. Arabaya yaklaşanlar arasında 
Cözlerıni uğuşturmağa başladı. akrabalarını, hizmetçilerini farkedi-
Gördüklt:r~ne inanamıyordu. yor. 
Allah Allah.. Evindeydi... Zira 1 Şa11k.uı bir halde ne yapacaiını bi-

mıştı. 

Fakat Melahat şu anda niçin bu 
laboratuvara kapatılmış bulunuyor? 
Bilhassa komşu evde, yani kendi 
evinde birini gömmeğe götürürler· 
ken ... 

Bu garip suale cevap veremiyor-

du. Muhakemesinin adeta tezelzüle 
uğradığını hissediyordu. 

Acaba ne kadar zamandan beri 
burada mahpus) Yeisle, haykırdı. 
Düşüncesini yerine getirmek ister 
gibi alnına vurdu. 

Yeniden dışarıya bakh. 
Evinde kim ölmüştü llcaba~ ... 

Kocası mı) ... 
Bütün damarlan zonk zonk ~tı· 

yor... Gözleri kararıyor... Bayıla· 
cak gibi oluyor. 

Şüpliesiz kocası, seyahate gid~r· 
ken bir kazanın kurbanı olmuştu. 
Onu ölü olarak evine getirmşilerdi. 
Kendi de o sebeple bu laborı>.~u · 
vara.· .. 

Birden bire gözleri alabildiğine 
açıldı. 

Büyük bir çelenk üzerinde şu 
sözleri okumuştu: 

Sevgili anneme 
Kalbinde tarif edilmez bir heya

can, bir yeis duydu. 
İşte ğlu, sevgili yavrusu Cahid d~. 

sapsarı, perişan bir halde ve gözl~ti 
ağlamaktan yumruk gibi olnıuş, c~ 
naze arabasının arkasında mevki 
aldı. 

Büyük anesi de yanında... Onu 
elinden tutmu1-

Rerep meraka dü.ştü: 
- Bir kere gidelim ... Bu inutiyi b~ 

de kula~ızla işitelim. 
Kabile reisi: 
- Bu blr vehimdir ... HayaldlI'. Ha1-

bu sesi başka yerden duymuş olsa ge· 
rekt!r. 

D1Yor ve yerinden kımıldamak iste
miyordu. 

Rerep reisin ve gelenlerin ısrarlle 
kalkan Mahmud Saydavi 

- Dün ölen blr insan bugün set 
v~ir mi? Siz ne ca.hil, ne görgüsüz in· 
sanlarınnız! 

Diye söylenerek evden çıkmıştı. 
Caml avlusuna geldiklert zaman 

musalla taşının etrafına yüzlerce köy· 
lü toplanmış: 

- Allah.un, sen Saidenin taksiratı· 
nı affet! O, blr hA.lA..skirdı ... Bir kah· 
ramanclL Sen onu bizim başımızdaıa 
neden ayırdın? 

Diye bağrışıyordu. 
Kabile relsl yerlllere seslendi: 
- İniltiyi duyanlar yanının gelsin, 
Yerliler hep birden cevap verdiler: 
- Hepimiz duyduk ... Tabuta soku-

lursanız, onun inUtlsini sız de duyar
sınız ! 

Kabile relsl MID. içinden gülüyor-
du. • 

Recep bu ~ırada tabutun yanına sa--
kuldu ... 
Kulağını dayadı ... 
Ve birden tltremeğe başladı. 
Ayni iniltiyi o da duymuştu. 
Tabutun içinde canlı bir insan ya.. 

tıyor gibiydi. 
Yerlllerden tecrübeli ihtiyarlar mu• 

sallanın etrafına toplandıl:ı.i:': 

- Müsaade edin de tabutun kapa
ğını açalım ... 

Reis müsaade etti: 
(Arkası var) 

::::::ı 

Şimdi, muamma, 
büsbütün anlaşılmaz 

Melahat ıçın Tereddüde düştü: 
l:.ir hale gel· • «- Acaba böyle bir yazı yok da 

mişti. ben hayalhanemden mı uyJur-
Çelenkler, çelenkler ... 

takip ediyor. 
Biribirini dum? .. . > 

Melahat, mihaniki şekilde, demin 
okuduğu ikj kelimeyi tekrarlayıp 
duruyor: 

Ah, öğrenmek, her şeye rağmP.a 
öğrenmek istiyor. Yoksa, zekalın
dan kalan son kısım da yoklukhra 
karışacak. 

«- Sevgili anneme~)) ... > 
Amcm yarabbi... Aklını mı 

Pancurları açmak tecrübesinde 
oy- bulundu. Fakat bu iş tahmininden 

daha güçmüş meğer. Hem de kllnatmıştı acaba) 
Bir kere daha 

sordu: 
kendi kendine natlar bir kancayla takılı imiş. Me

«- Burada, doktor Rauf un ~8.
boratuvarında bulunmama sebep 
ne? Böyle bir anda beni niçin 
hapsetmiş olabiÜrler? > 

Mademki ölen kocMl da değilmi~, 
evladı da değilmiş, ondan ne gibi 
müthiş bir iztıraplı haberi gizlemek 
İstemiş olabilirler? 

lahat bunu farketmemişti. Beyhııc.le 
itip duruyordu. Narin parmaklari,rto 
paslı demirleri nahak Yere itip du
ruyordu. Kanatlar yerindeın oyna· 
mıyordu. 

Maddi ve manevi bütün kuvve j. 
ni topladı. Nihayet kancayı keşfeu.i 
ve yednden çıkardı. 

Fakat tam bu esnada eliınin kolu· 
nun meçhul biri tarafından yakalan• 
dığını hissetti. 

Titriyerek geri döndü. 
Rauf Tuğrul yamba~ında duru

ola- yordu. 
Genç kız: 

Hayır, muhakemesi, hakikatle t~
vafuk etmiyor... Böyle hadisei<!r 
olamaz ... Muhakkak beyninde hir 
bozukluk hasıl olmuş. 

Buna rağmen, üçüncü defa 
rak, okuduğunu tekrarladı: 

c- Sevgili anneme ... > 
Şimdi artık cenaze arabası 

mişti. Çelengin üzerindeki 
okuyamıyordu. 

- Sizsiniz, sizsinzi ha... - de
ilerle- di. - Haydi söyleyin, ç.abuk söyle

yin ... Şimdi şu pencerenm altından 
yazıyı 

geçen cenaze kimin? .. . 
(Arkası var) 
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1 GünIÜk Borsa 1 
ESHAM,.. TABvtı.&T • .IUJlllDO 

ye NUKUD riATLkBt 

19 Nisan 1141 

DEVLET aoac:uııı 

L. K. 
" 7,50 933 Tt1rk l>Oreu L n. m 18.80 
• • 1938 1kram1Yel1 19.ıı5 
• • 1933 tkramJyell Etganl 

Kupon ke$lk 
• 'f 1934 sıva.s-Brzurum ı 
• • 1934 sıvaa-ıı:rzutum 2·'1 
• 2 1932 Hazine bonoları 
• • 1934 • • 
• • 1935 • • 
• 1938 • • 

L Demlryolu tnhvlll I - ll 
• • m 

L Demlryolu mümeull senet 
Haydarpaşa limanı 

KOCOK iLANLAR 
F1n1ka1Ade ahvalin devaını 

milddetince gayrt muayyen gftn
lerde haftada ttJ veya tıo defa 
neşredllecektır. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
LtTv ANYALI DİPLOMALI Bhl 

ŞVESTER tş ARIYOR - Yeni doR'an 
çocuklan mükemmel yet1ft1r1r. Elinde 
bonserv1s1 vardır. Telefon: 80805 

BİR TtlRK KIZI İŞ ARIYOR -
Eski hatflere ve Fransızca. İnglll7A:e
ye aşhıa. l.yl btr maaf veya. tıcretle taş
raya da g1deblllr. ~da. B. A. T. 
rumuzuna mektupla. milracaa.t. 

MEKTEP DERSLERİ - Ortaokul 
I.lse ve tinlvcrslte talebesine Fransız 
ca ve Almanca dersleri (Tahsin Abd! 
Gökşingöl) metodlle yahut (Besim 
Gümıen) metod1le az zamanda. öitretı 
llr. Makale, hlkAyc, roman, llml eser 
ve biiro noter vesaiki ıtına lle tercüme 

8ahlle' ---·Oott. ___ _ 
Bahaddin LOtfl 

Varnah 
OPmATÖR OROLOO 

Böbrek, mesane, idrar n 
tenasill yallan hutaııtıan 

... mütehlSSISJ -Beyoğlu, tş Banh11 karşı-
sında, Em& Hemız aok91ı, 

P8UWa aprt. No. 2. 
'l'el. mos 

Pror. Dr. 

Kemal Cenap 
ootu PaJu 2. Lamanın Old. 1 

TaJraDn. Telefon: Glll 
B. limanı mümessll aenedl 

19.-
19.05 
19.10 
e1.-
15.50 
2UO 
82.
(().70 
fl.30 
38.80 
42.75 
40.75 BİR BAYAN iş ARIYOR - Türkçe 

Fransızca, Rumca yazar ve okur, ti
caret l~Ier1nde bulunmuf(.ur. Kasiyer 

4 - Kiralık - Satılık 
edilir. Adraıı: Maçta Işık 11.sest knrşı ••••••••••• .... 
sında Karakol sokak Hayat apartıman 

HİSSE SENETLERİ 1 numarada öğretmen Tahsin Abdi. 
ve yazı işlerini mükemmel yapablllr. E.ın.4KiŞ - Modada QOk munta- -11 

2'. c. Merkez bankası 
,., .to bankası nama muharrer 

Kupon kesit 

109.50 41604 tc-lefon ile müracaat. - ı zam lkl k{lrglr vlllA satılıktır. İSTANBllL \'l.'YA TAŞRADA - Hc_r 1 
türlil emlAk, apartıman, çlftllk 1da 
resl lçin uygun şartlarla. vekAlet kn 
bul olunur. İstanbul posta kutusu 
No. 526 ya. yazı lle milrncııat. - 7 

'I'. İf bankası Chamlle alt) 
Kupon kesik 

T. tı bankası mümeuıı hla. 
Kupon kesik 

A. Demiryollnn şlrketı ( ,c, 80) 
A. Demlryollan §irtetı (3 100 
Estllıtsar çlmento §lrketı 
~lrketı Hayriye 
eırtetı Hayriye temettü 

ECNEBi TABVlLLERI 

Kredi Fons1ye 1903 (sigortalı) 
• ll 1911 
• • Amortı 
• 11 Kupon 

NUKUT 

Ttlrt altını 
Kfllçe altın blr gramı 
Oamnnlı bankası (banknot> 

KAMBiYO 

Londra tlzerlne 1 at.erlin 
HeTJOrlc üzerine 100 dolar 
Cenevre tızerlne 100 frank 
Atına herine 100 cUabml 
Madr1d lberlne ıoo pezeta 
.Belgrad Gzerlne 100 dJnar 
Yotohama tlzerlne 100 yen 
etot.holm tızertne 100 kuron 

9.05 

11.20 

90.-
22.85 
17.50 

7.35 
26.-
21.-

104.-
114.-
50.-
1.10 

27.60 
3.62 
2.65 

1.24 
132.20 
10.79 
0.9975 

12.9375 
1.1750 

Sl.1375 
30.74:10 

RADYO 
f Bugünkü program 1 

Öfle n akl•m 
lllO Procraın 20,30 Oyun havala 
1US Bas eserlerl 21,00 Koro 
12.IO Haberler 21,40 Senfo pr. PJ 
D,ol Tllrktıler 22,30 Haberler 
D,21 oneetra 22.110 Müzlk <Pl). 
ıa,oa Orkestra 
ıuo~er 
U,30 Baberter 
lt,45 zıraat tabi 
lt,IO Me'1'd&n 

fulı 

•.ıı Konuıpna 

%1 Nisan 
pazartesi abahı 
8,00 Proerazn 
a,o3 Haberler 
8,18 Milzi.k 
8,'5 Ev icadını 

Abone ücretleri 

Senellt 
• A.Jlıt 
1 Ayht 
ı AJbt 

-
Ttlr~ 

1400 Jcunıt 
'150 • 
400 • 
1IO • 

---2'100 hraf 
ltlO • 
800 • 

• 
Posta lttıhaduıs dahll olmıyan 

tenebt memleketler: Senel!ll: 
ıeoo. aıtı a1ııtı ıeoo. 110 1.11.ı1ı 

1000 turattur. 
TelefonJarmıa: llqmrJlarrlr: 
rau ltlerl: Z0181 - tclan llal 

MBdilr: ZM9'1 

Reblüıevnı 23 - Kuma IH 
8. tm. Gll. öt. ttı. At. Yat. 
E. 8,31 10,20 11;20 8,0'1 12,00 1,39 
Va. 11f4 6,13 13,13 17,00 H,64 21,31 

İdarehane: Babılll elftll 
Acmıll!lut dü lfo. lJ 

Galatasaray Tramvay caddesinde 
MtlHEl\'DİS YARDIMCISI - Ve No. 15 Köşe apartımnnı Emltıkl.ş. Te-

fen memuru olara.k blr genç iş arıyor. lefon: 49010. Eminönü Anadolu Hn.n 
Akşam gawtesı.nde A. B. rümuzuna No. 6 Emllik~. Telefon: 24694. 
mektupla mürncaat. - 1 --------------

1200 J,iRAYA - Halle; .Fenerinde 
ı el SINJF AŞÇI - Her yere gide- üç odalı kflrglr manzaralı blr ev sa-

bllli'. Adres: Beyoğlu Parmııkknpı Na- tıııktır. Dosya No. sı 448 
rtn lokantasında garson Yusufa mil- Galatasaray Tramvay caddesinde 
racaat. - 1 No. 15 Köşe apartımanı EmU\~. Te-

lefon: 49010. Eminonıi Anndolu Han 
2- iŞÇİ ARIYANLAR _No_._6_Em_ı_ak_ış_. T_e_ıe_fon_:_2_46_94_. __ 

Km'U ATÖLYESİNDE - Tutkal
da çalışmak üzere bir kız işçiye ihti
yaç vardır. İstanbul İş Bankası ar
kası Boncuk Han 5 No. ya müracaat. 

3820 LİRAYA - Aksa.rnyda Musta
kemal p~ caddesine yakın çok gü
zel bir arsa satılıktır. 14 metredir. 
Dosya No. sı 496 

Galatasaray Tramvay caddesinde 
No. 15 Köşe apartımanı Emll\klş. Te
lefon: 49010. Eminönü Anadolu Han 
No. 6 Eml9.klş. Telefon: 24694. 

&IOBILl"ELİ KJRALIK DAİRE -
Taksimde Topçu caddesinde Uygun 
apartımnnının 2 numaralı konforlfi 
dalresl e~yaslle beraber yazlığı k1raya 
verilecektir. Hergün sıcak suyu \'ardır. 
içindekilere müracaat. - 9 

AYASPAŞADA KiRµJK KÖŞK -
Sarny arkası sokağında on blr odalı 
Bol'ruza ve Marmaraya nezaretu tam 
ko~forlu köşk kiralıktır. Aya8pn.şada 
Namıkpaşa sokak 7 No. lu eve müra-
caat. - 10 

KİRALIK KOSFORLU MÖBLE 
APARl'L'\IAN - Ayazpaşa Parkotel 
karşısı Ikiz kardeşler apartımnnının 
2 numaralı 5 odalı dairesi mevsimlik 

ELEKTR:fKçt ARANIYOR - Topçu 
atış okulu lçln 75 lira ücretıı bir elek
trikçi ve motörcü ustası alınacağından 
fsteklllerln Metm çlfllğindekl okula 
m firncan ti an. 

DAKTİLO ARANIYOR - Stajyer 
avukatta isteniyor. Beyoğlu - Meşru
tiyet cad. No. 170 6 ncı daire karşısın-

30,000 LIRAl'A - Nişantrujmda çok kiralıktır. Her gün 11 den 3 e kadar 
güzel mevkide ayda 167 llro. iradı görülebilir. Tel: 44399 - 12 
olan muntazam blr apartıman s:ıtı- .... 1.RALIK APARTIMAN _Kurtuluş 

da Daire Aprt.l - ı 

lıktır. 0 

Galatasaray Tramvay caddesinde tramvay caddesi 23 numaralı npartı
No. 15 Kbşe npartımnm Eml{lklş. Te- manın 3 numaralı dairesi kiralıktır. 

MEKTUPLARINIZI ALDIKINIZ 
Gazetemtz tdarchaneslnl adres 

olarak göstennff olan kariler!· 
mlzden 

A. - B. D. - A. Z. - B. T. -
Radyo - Otomobil - E. K. G. -

S. A. T. 
namlarına gelen mektuplan lda

rehanem!zden aldırmaları rica 
olunur. 

YENl NESRlY AT: -nu HARBİ~ K1TA81 
Yazan: Mümtaz Faik Fenik 

Türkiye - İngiltere ıttıfalo ve Bilyük 
Brttanya imparatorluğu hanında çok 
esaslı bllgiler veren bu kitap bugünku 
hldlselerl en lyt anlatan bir eserdi 
125 kunıttur. Satış yen: Ahmed H 
lld Kltapev1. 

BİR BAYAN ARANIYOR - Mua
yenehanede çalışacak ve ev :ışlerlne 
de nezaret edecek okur yazar btr ba
yana ihtiyaç vardır. Istlyenlerin Çem
berlltaş Güzel Apt. da 2 No. ya müra
caatları. - 2 

lefon: 49010. Emlnonü Anadolu Hıın Kapıcıya mtlrncaat. - 15 

No. 6 Emlnklş. Telefon : 24694. FABRİKA \'E DIU'OYA EL\'EldŞLf- Çocuk anaları ----ı 
:DIL!Kiş KİRALIK SERVİSİ- Fe Haliçte Fener caddes1nôe denl7.e ya- • ---- --- Babalari! 

nerbahçede mobllyasUe çok munta- kın üstünde odaları bulunan kftglr bir 
zam vllla kiralıktır. b1na satılıktır. Akşamda (Satılık) ad- •Yavruma ne hediye verecetım.• 

sin ~ t l diye artık dtlş1inmeytntz. itte 

ECZACI ÇIRAÖI ARANIYOR -
Eczanelerde çalı.şm~ olanlar ve elinde 
bonservisi bulunanlar tercihan alınır. 
Saraçhane başında İbrahim Halll ec
zanesine müracaat. 

Galata.saray karşısında k""'" npartı- re e mektupla muracaa . -
""'' emniyetle aeçebllecetıntz stbel manı. Emlflklş kira servfsl Tel: 49010 SATILIK APARTIMAN - Ankara- bedlyeJer 

Eminönü Anadolu han No. 6 F.mlaklş da Yenlşehlrde havadar ve manmralı 
kira servJsi Telefon: 24694 - 2 ve her tü u konforu olan sekiz da.i- Çocuklara Coğrafya 

Ç\Fl'EHA\'UZLARDA _Çok mun- reli yeni l r apartıman sahibi tara- kiraatleri 
tar.un konforlu ' 'ilsl bahçell yalı kira- fındo.n sr .lıktır. Sencvı safi ir'adı Yazan: Faik Sabri Duran 
lıktır. 5,000 liradır. Flatı f!Ulktuan 55000 11-

BAYAN ARANIYOR_ Bir ertektn Galatas3,rny knrşısında. köşe apıirtı- ııradır. Taliplerin Istanbul<!a 41432 50 1nını, 
ev Jşlerinl yupabllecek. bir bayana ih- manı. F...ınlaklş kira ser\'1sl Tel:-.49010 ~ve~a Anknr:ıda 6650 telefonla sah1blne 
tlyaç vardır cAnadoluya glt.ıuekte 1h- Eminönü Anadolu han No. e ~Aklş muracaat etmeleri. - e Tarih öğreniyorum 
tımall vardır. POıSta lcutu.ru 1025 Oa- ltlra .serv.bf Tf'leton: 24&9.f - 2 KiRAJ.IK 3 -ODALIK MÖBLE EV_ Yaran: Ahmed Renk 30 Kr. 
lata. ı KtJÇt1K MOD,\DA _ Den~ b?§ı TOtıelde 3 odalık banyolu n konforlu Tefti ,eri: AKŞAM ma&bum 

kuçük bir apartıman kJralıktır. güzel ''e ycııl möble bir ev kiralıktır. _ _____ Tel. __ 2_088_1 _____ _ 
3 - SATILIK EŞYA Galatasaray karşısında köse apartı- _T....;e.;.;le.;;.!o;.;..n;.;.:_4,;.;o....;79;.;,5________ Ylbde ze tenzilit kupona 

LOKOMOBİL VE JENER.!TEUK -
12 atmosfer eııı beygir kuvvetlnd.? 
Lanz marka, tekerlek üzerinde müte
harrik az müstamel bir lokomobil 1yl 
vaziyette çifte kat kayış, su tulum
bası, transmisyon ve bacası lle ve ay
nca 52 amperlik bir jenerat~r ayn 
ayn veya birden satılıktır. isteyen
ler Galata Rıhtım caddesinde 33 nu
maf'ada ı. et katta Rlza Gence mü
racaatıan. - 1 

manı. Emlaklş kira scrvısı. Tel: 49010 KİRALIK lCÖŞK - Bakırköy\jınde Bu kuponu kesip a!parif met-
Eıninonü Anadolu han No. 6 Eınlaklş İncirli cndcl sinde 1.stasyona on dakl- tubunuzla goodertrsenız tıtap 
kira servis! Telefon: 24694 - 2 ka mesafed:: temiz asfalt yol ii2erin- tıatlertnden ytızde 20 ıenzlllta 

BOSTANCIDA l'AI.I _ Çok güzel de denize nezaretli çam a~çlartle ve hak kazanırsınız. Stpa!if bede-
modern bir yalı klmlıktır. envaı meyva fidanlarlie muhat İhsan l1ni o suretle hesap ederek 

Galatasaray karşısında köşe apartı- beyin 53 numaralı kö.,kü Yazlık ve ırOnderlntzl 
manı. EmJAklş kira servis! Tel: 49010 senelik olarak kiralıktır. İki kat beş '••••••••••• .. 

ı ·· ·· A d ı h oda mut{ak hamam ve tatlı suyu var-
Em nonu na 

0 
u an No. 6 Emtakl.ş dır. Yedi dönüm baıı. lçerislndedlr. Ne-kira servisi Telefon: 24694 _ 2 5 

tıs üzümler ve nadide meyvalar ve 
l'ANIKÖYtl:SDE - Çok güzel blr mebzul güller ve çlçeklertıe meşhur-

yalı kiralıktır. dur. Hane derunundakllere müracaat 
Galatasaray ka.r§ısında köşe apartı- lazımdır. 

SATILm: KAYNAKÇlLIK LEVAZI- manı. Eml~kiş kira servfsl Tel: 49dto ------------
MI - Bir oksijen tüpü maa kazan, Eminönü Anadolu han No. 6 Eml~klş KiRALIK - Mobilyalı btr katta tlç 
yanm beygir bir ınotör ve zımpara ta- kira servisi Telefon: 24694 _ 

2 
oda blr mutfak kiralıktır. Elektrik, 

11, bir !spiral küçük bir elektrik kay- hava gazı ve su vardır. Kızıltoprak 
nat makinesi, mengene ve sair takını- GÖZTEPEDE - Çok muntazam Şehlrkft.hya sokatı C23> Ho. 
lar atılıktır. Talip olanlar Harbiye bahçeli bir köşk kiralıktır. KUZGUNCUKTA EV ABANIWOR -
Altmbakkal Öftade sokak Seyro ga- Galatasaray karşısında köşe apartı- Mobilyalı veya mobUyuız, yaılılı: 'ftJll 
raJa müracaat et.alnler. - 4 manı. Enılfı.klş kira servisi Tel: 49010 senelik. Müracaat: Telefon 1U32 Es-

8.&TILIK DİZEL lılOTÖB.LEBt- '()',. Eminönü Anadolu han No. e EmlAkJş .. i saat 9 dan 1'1 ye kadar. - 1 
" kira servisi Telefon: 24694 - 2 ... _en_a_z--------...-~~ tanesi 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey-

girlik kara ve deniz vuıtaıannda kul- KIZILTOPBAKTA - Baİdad ca.d- - MOBİLYALI KiRALIK KtJçtJK 
lanılır mQkemmel bir halde dört aded desinde denize nam- törk kiralıktır. APARTIMAN - Etfal hastanesi 1le 
(Mercede.! - Benz) marta Dtuı m.otör. Galatıwı.ray ltartı.sında. köte apartı
lerl atılıktır. Sirkeci Orhan1ye cad- manL EmlAldf "klra eervlsi Tel: 49010 
deıd No. 28 müracaat. Tel: 20992. Eminönü Anadolu ban No. 8 EmlAkiş 

- 9 kira servisi Telefon: 24694 - 2 

BATILIK OTOMOBİL - Son derece 
ekonomik, kapalı, dört ta.pılı, bef lb
tığt, karosert ve motörtı ağlam, lAcl
nrt renk, Font marka. Fordor tıp ltil
çük bir binek ot.omobUl ehven flaUe 
acele aatılıktır. Görmek ı.teJenJertn, 
Bomontı, Ebe Jıcıs aokatı, 8ttvet Aprt 
Ho. S bayan Atlfeye müracaat. 

8ATILIK mi IUMYON - Bir ta.-

ÇİFTE DA VUZLARDA - MobUyalı 
ve mobilyasız beton köşk "kiralıktır. 

Galatasaray tarşısında ko,e apartı
manı. EmlAldf kira eervfsl Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Emlfı.klş 
kira aervlsi Telefon: 24694 - 2 

GÖZTEPF.DE - Mobllyalı blJ: k()şk 
klralıktır. 

.Şlfli arasında kalorl!erU 1kl oda. mut
fak, banyo ... Müracaat: 11 - 12 ara
sında Telefon: 80326. - ı 

SATILIK EV ,\RANIYOR - Harbi
ye, Vallkonağı veya. Cağalo~lu civa
rında satılık bir ev aranıyor. Galata 
Ada han No. 7. Telefon: 43968. 

•Dr. A. Aıım Onur • 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehir ııürültüaünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın lcind• 
Ye çamlann ortuında fevkall· 
de aüzel manzaralı çok temiz 
ve İyi bakımlı. kadın, erkek 
her türlü hastalara açık buauai 
hutane. Sinirlerini ve Jorgan
iuğunu din1endinnek ve neka· 
hat devrini geçirmek iatiyen· 
Jere mahsus yegane müeuae. 

Telefon: 42221 

cAKŞAM • neıriyab 
MUHTELiF ESERLER 

Kuruı 

~m asker olana 

il
-----------· 1 Dell ~ marka bir t&neal 13 model l'ord maıb brtllıerill fabt ıaa-

Türkiye akıl hıfzı11ıhhaal ~ = H:::fı=u: 
KiRALIK VİLL.ı\ - Kadıköy Ceviz

lik H:ı.sırcıbaşı sokak 29 No. büyük 
bahçe ortasında vllll yazlık kiraya 
verilecek içindekilere mtlracaat ıste
nıurse eşyada verillr. _ 2 

Galatasaray karownda köşe apartı
manL Emllkif kira eervisl Tel: 49010 
Bmtnönü Anadolu han No. 6 EmlAltJ.4 KİRALIK APARTIMAN - Ayaspa
:tfra servls1 Telefon: 24694 - 2 ta Park oteli arkasında 5 ve 3 odalı 

Necdet RGJtii 50 
ltaıyadan Amerika,. 
nuı1 açta1u M. Saffet 31 

cemiyetiııin kongreai ıeron: 20992 - ı 
Tiırkiye Alr.ıl Hıfzıaıhbaia cemiye- BATILIK FRİGİDAİRE n PİYANO-

dnden: Son model ve pek az kullanılmış CF'r1-
glda1re) marka dört ayaklık bir buz 

Cemiyetimizin yıllık ilınt kon· dolabı Ye (Gav•u) ma.ıb bir piyano 
sreai ataiıdald ruzname ile 2.S Ni- .satılıktır. Görmek 1steyenlerin: Os
•n 19'4 I cuma ırünil ıaat 1 7 de Ca· manbey, Rumel1 c:ıddesl fl No. lu eve 
il m~~aa.t. a oilu Etı'bba odaaının aalonunda ~::;;.:.:.:.;.:.:.;.. ________ _ 

) SATILIK - Güzel gıırdırop, do'1lpı •calttır. Etıbha terbiyeci ve laplar, somyalar, ma&ılar ve mutfak 
diier ınealeldetden 'arzu edenle1in eşyası acele ve ucuz aa.tılıktır. Beyoğ-
tepiflerj rica olunur. ıu Asmalunesc;lt caddest 9 No. lu 

Ru-·- ı apartıman 2 numaralı dalre61ne mö---..ue: - Akıl haatalıklan 
tarihinde tedavinin yeri. Dr. Balti racaat, 
T'.ıregol, 2 - Sıkıntılar üzerinde SATILIK OTOMOBİL - Az serma

psiko ve Eizyopatolojik ara~brınatar. !:O:~ ~lklr~ir ~~~~~ 
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Cökay. caat: Cihangir l!lusam llOkak 23, da-

ZAYİ - Hukuk f&kfiltesl.ııden 940 
aenes:l aldığım llllvlyet cilzdanıııı 
kaybettim. Yenlslnı a.ıaca~ımdan es
t.ıslnln hükmü yoktur. 

6843 Numan ÖZbelc 

ire!. - l 

ACELE SATILIK OTOMOBİL -
1937 modell l}eTrole martaıı ot.omo
bll ~ 1yt TUiyetle acele •tılık
tır. Şişhane brüol pnJIDda ~ 
Hattrya mtıracu&. - ı 

MODADA _ Çok muntazam bütün Yt?nl apartıman dalrelert klralıttır. 
Taksim Cumhuriyet meydanı tütftncU 

konforu haiz lüks mobllyalı köşk lti- Feride müracaat telıe!on: '5137 _ 3 
ralıktır. 

Gala.tuaray karfısında. klll}e apartı- KİRALIK EV - OrtaltöyOn mutena 
manı. Emllklf k1ra. •rvlsl Tel: 49010 bir 8ellltinde, bebçeat n ınanarası 
Eminönü Anadolu han No. 8 Emllldş olan 7 odalı, ala.turtca. hamamh 
kira servisi Telefon: 24694 - 2 bir ev meVBlmlllc n:ra aenelllc 

.. · .. ..... olarak klralıktır. Görmek için, Orta-
ı OOO ~a.AYA - Ayda M Ura kim köyde, vapur 1skele611ttlsal1nde Sala

getlren Beyotlunun pJyaaa Jerlnde hane sokak No. 12 apartmıa.n b.pıcı
lilzel ltlrgir blr ev atılıktır. sına Mü. On.lata, Nur han No. 13 Te-

Galatasaray ~ köte apar- Jeton: 43265 - 5 
tımanı Emllkif. Telefon: 49010. Emln-
&ıü Anadolu han No. 6 Emldklf. Tele- KiRALra: APARTIMAN - Orta.ltöy-
1on 24694 _ 2 de, vapur iskelesi Jtt.ısallnde, Salaha.-

ne sokak No. 12 dört oda, hol, banyo, 
SATILIK MAC'.'iAZALA.R - Kara- açık taraça, Çamlıcaya ve Mannara.ya 

köyde Tünel karşısında. 33, 33/ l, 33/ 2 güzel manzara, mevslnıllk ve eenellk 
numaralı üç diikkAn atılUttır. Müra- verlllr. Görmek 1çln yerinde. Mü.: 
caat: Balıkpaza.n TahmJs 90kak Gala.ta, Nur han No. 13 telefon: 43265 
3 No. Remzi Bu(llk. Tel: 24010. - 1 _ ~ 

lttibad •• Terakki tarilaiMe 
__ ..... ıYabstC.-. 

• • ye ...... ölcltiriildil 
mem M. Ragıb 1110 
Siaema )'ddwan (ciltli) l 00 
F&.al A.lunecl 
Hitabeler, ıiirler, hicivler 
vesaire 
Eclela: hatıralar 

Hüeeyin Cahid 

80 

eo 
25 lı:UIUJ& tam bir roman ueri 

Dipıiz kuyu Vl-NO 
Pempe pırlanta Vl-NO 
iki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 
t:aracaahmedin earatJ 

Ke.rdq katili 
Vl-NO 
Vl-Nu 

25 
25 

25 

25 
25 

, · Tevzi yeri: 
BATILIK Vtı.w\ - Göztepede et- ACELE DEVREN SATRIK - Her AKŞAM m!ltbaası 

n.tı duvar1ı 4 l/:J dfuıfun çam, mey- zaman ele geçmez bir fırae.t. Aksaray - ,• 
va aıebze bahçesi ortasında 7 odalı Cerrahpa.şa caddesi 1 No. tütnncft Te cAKŞAMıt karilerine mahsus 
1 hol ı alon banyo, p.ra.J u. b&hçe bakkal dükkA.nı sah1pleı1n1n askere yüzde 20 tenzilat kuponu 
lflnde &1l'JC& ı odalı t!lşk de vardıl. ııtm~ dolayl!1le dlm'edllecek.Ur. İçin.. ._ _________ _ 
Tel: 12. m,.,. .-.. - 1 detllere mtı.racaatıan. - 1 ... 

cAKŞAM• nefl"İyab 
ROMANLAR 

-Küçük ..... V'&-Ne 7S 
Kıvırcak .... 

Sermet Muhtar 75 
Deli Selimi izzet 30 
Yalı Capbn 

Bmhaa Cahit 30 
Bu perd.,. arlı•1md• 

Z. L 40 
Düğün .-.:elİ 

Burhan Cahit 100 
Sumer Km 

lakender Fahreddin 125 
Asyadan bir linet doiaJor 

lakender Fahreddin 80 
Panb. meıl••b 8-

Sermet Muhtar 70 
Bir kadm teçti 

Selami izzet 28 
D.:vl• Wcla w 

Halit F aJui 71 
~ fatama 

lluauez T....._ IO 
Tnzi ~eda 

AKŞAM matbaaaı 

cAQAM• ...--. r ! ıı 
Jhde 20 ._.t •.-s • 

CAF2RF AHRI nin 
eserlerinden 

-
• 
50 

• 
40 

GlllmriliVs • ,,.. 71 
y .. ,.od, "Gllr ,... 

Faik Sabri llO 
Bir T°urk kw A.m.lli. 
>'olca1iıiu Faik Sabd 71 

Teni ,_fa 
~ matbua 

cAK.$AM• ...._ = hm 
Jiizde 'IO t illıt h $ 1 B 

Lokman Hekim 

Muayene Jll._!1,, 
her rü. 
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20 kiPlik maht .. em S A Z 
Hey' etile birlikte ıeanslarina muvaffakl;retle devam ebnektedirler. 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden ı 
KVlO 

1 1 - Erenköyilnde Telli X&vak caddesinde 17 No. la ttlokihı bit ods&m
da mutım Bcen 11/41941 taıihhıdıe men ve tereıtomıe hA1dml1ıtmızce el ko
nulan Mebmed.ln malOm olmayan ınirasçılarmın taı1hl llAnd.a.n Wbaren tıç 
ay içinde ve alacak, borçlularının da yine 1lAn tarllılndeıı 1.tlbaren bir ay 
1çJn.de evrala mfuıbttelerile hAk1mJ.Jğlmlze mftracaat e)'1enıelerl 

2 - Ölüye alt eşya 24141g41 te.rihine mil3adif pe~ g(lnt1saat14 de 
açık art.tınna suretlle sa.tııacalından talip olaıılann mahalli me:zkQrde bu-

İstanbul Belediyesi ilanlari 1 
İtfa.iye Haliç m.otörll.tıiln ma.klne ak.c:amının tamlri 2490 numaralı ka.

num.m 48 ncı maddeS!ıtn B fıknı.sına göre pazarlıkla yaptırılacaktır. Ke
§lf bedeli 698 11ra 50 ilruruıJ ve temına.tı 104 Ura 78 ku~ur. Keşif ve ~ 
n8;?1esl Zabııt n MuamelAt Mlldürlüğil kalem.inde görülebillr. İhale 24141941 
pe~ günil saa.t H de daJm1 encilmende yapılncııktır. Ta.llplertn te
.mllıAt ma.kbus veya. mdttupla.n ve 941 yılına a.lt ticaret odası vcstkalartı. 

lunmalan llA.n olunur. (3089) 

Harp akademisi ıabn alma komisyonundan: ihale g(l.n.11 muayyen saa.tte dalm1 encümende bulumnala.n. (3088) 
Harp akadem.181 filim merkezinde mevcud c39ı kalem müstamel ve köh

ne eşyanın a.çık arttırma lle satışı 21 NJ.san 1141 paza.rtesl günü saat onda 
akademJde müteşek.kll sa.tınalm& koml.syonunda. 19.Pılacaktır. Eşyalar her 
gün filim merkezinde görülcblllr. Tallplerln mUza:yMeden enel Beşl.ktq maı
müdürlüğüne yatırılmış olan c50• llralık muva.kkaıt teminat me-ktuplarlle 
birlikte ve mezkQr günde komisyonumuza mfiracaa.tlan. (3043) 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul ıubesinden ı 
Bir çuvaldan ~ğ'ı olmamak üzere helvalık irmik sa.tıoıne. başlanıldı

Amda.n arzu edenlerin Sirll:ecide Liman Hanındaki of.lsimJs sa.t.ıt serv16in• 

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

ÇAPAMARKA 
Hububnt komprimesile 24 saatlık kalorinizi temın edersiniz. 

Bityük Ba:Ukaliye mağazalarında vardır. 

Harp akademisi ıatın alma komisyonundan: 
Aşağıda cinsleri yazılı 'lnaklnelerin ayn ayn sökülmesi ve ambal!Jlan

ması pazarlık suretıle yaptırılacaktır. Şartname ve makineler her gün 
a.kndemtcıe görülebilir. Taliplerin ihale gün ve saatte Beşiktnş mal müdür
lüğüne yatırılmış muvakkat teminat ma.kbtızlarlle beraber Yıldızda akade-
mi satınalma komisyonuna müracaatları. (3060) 
İhale tarihi Saat Muvakkat Makinenin clnst 

teminatı 

21 Nlsnn 941 
21 Nisan 941 
21 Nisan 941 
21 Nisan 941 

ll de 
13 de 
14 de 
15 de 

Lira 
60 
60 
60 
60 

Lito Marinonl ve keski makinesi 
Llto Avusblı-g ve Transport makinesi 
Tipo ve bıçak makinesi 
Pedel - Zımba - Tel dlklş maklneai. 

Bebekte kirallk köşk 
Bebekte dai eteğinde. İnti

rah sokak No. 4 7. 1 odalı köık 
kiralıktır. içindekilere müra-

.. ____ caaL ----illi 
Bahçe meraklıları 

Mavi envai çaınlar büyilk boy
larda, kaplar içinde ıüı fidanları. 
Avrupa bodur ve yüksek ııül
ler, vesaire, Ortaköy Ankara 
bahçesinde bulabilirsiniz. Vasıl 

Tasfiye halinde 

lstanbul Liman işleri 
lnhisan T. A. Sirkeli 

Tasfiye Hey'etinden: 

A~ağıda yazılı ruznamenin müza· 
keresi için Ticaret kanununun ( 454) 
inci maddesi mucbince hissedarlar 
umumi hey'~tinin 24/Mayıs/1941 

Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden: tarihine tesadüf eden cumartesi gü-

Ek M h • Al k nü saat onda fevkalade olarak içti-Sper ve U asıp ınaca maa davetine tasfiye hey'etince ka-
Alım merkezlerimiz.de çalı~ılmak üzere eksper ~c muha.slı;ı ycUştir11- rll1' veril~tlr. 

mek maksndilc 1/5/ 941 tarihinde Ankarada 2-3 hafta devam edecek 1k1 Münfesih İstanbul Liman Şirketi 
kurs a.çılaca.ktır. Kursa ~tırak edenler kursun sonunda yapılacak müsaba- nizamnamesinin ( 24) üncü madde
ka imtihanına girerek kazandıklan takdiroo alacakları derece sırasına sine tevfikan en az elli hisseye malik 
göre asgarl 60.- ve azami ıoo. zer lira kadro tahsisatlı vazifelere 3659-3968 olan hissedarların içtima gününe 
sayılı kanunlar mucibince alabilecekleri ücretlerle tayin cdUeceklerdlr. ·t k dd.. d ' .. . . d h" 

Eksperlik kursuna. t- a um e en on gun ıçın e ısse 

· · senetlerini. lstanbulda yolcu salonu 
Mecburi hizmete tabi olmayan ziraat mektebi mezunlarlle en aşağı bin~ının ikinci katındaki ( 65) No. 

orta veya buna muadil tnhsll görmüş olup zahire l.şlerlnde tecrfibe ve ihtl- lı odada toplanmakta bulunan tas-
EaS sahibi olduğunu tevsik edenler ve 50 yaşını geçmemiş bulunanlar. fiye hey" etine tevdi ederek duhuliye 

Ve muhaslpllk kursuna: varakalarını almaları ve yukarıda 

Devlet veya rnfie.ssesat muhasebe işlerinde çalışmış bulunanlarla en az 
orta veya buna muadil tahsil gören ve 50 yaşını geçmemiş olanlar girebile
ceklerdir, 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında kazananlardan Anka
ra haricinden gelenlere kanuni harcırah ve yevmiyeleri verllccekUr. 

İsteklilerin nşağı<ia yazılı vesikalarlle nihayet 25/ 4/ 941 akşamına. ka
dar ;bi2zat veya yazı ile Ankarada umum müdürlilk zat işleri mftdlirlüğüne 
müracaat ct.melerl 15.zımdır. (2083 - 2917) 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Mektep şehadetname veya tnsdiknamesl 
3 - cVarsa. hizmet vesikası 
4 - Znhlrc lşlerlndekl ihtisasına dair resmi vesika 
5 - Askerlik terhis tezkeresi 
6 - Do~ruluk kl'ığıdı 
7 - SihhaUerlnln vazife ifasına müsait olduğuna dair rapor. 
8 - 3 p.det fotoğraf. 

yazılı gün ve saatte tasfiye hey' etinin 
İçtima ettiği ıözü geçen 65 No. lı 
odada yapılacak fevkalade umumi 
hey' et içtimaında hazır bulunmaları 
lüzumu beyan ve ilan olunur. 

RUZNAME 
1 - T ıuıfiye mevcudunun toptan 

ve pazarlık suretile satılması hakkın
da tasfiye hey' etine salahiyet veril
mesi. 

Uzun kış gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için meşhur 

müracaatlan llb olunur. (3057) 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 
Yeni kır1om d.olayıstyle mevsim için cart olmak üure İkt!sat ve Ticaret Vek1letler1nce mtışterekezı taJ1n le 

10/411941 tarlhtnde llA.n edllen esaa fiyatlara nazaran tesblt edilen mıntaka mübayaa fiyatıa.rmus l numt.
rada göstcrllm.lştlr. Bu flyatlar normal 7apak fiyatları oldu~ cthetJe normalin fevt:ınde keçe, çakıldak, pıt
rak, koç ve sa1reyt thtlva eden malların mübayaasında tatbik olunacak ten.zlllt nllbetlerl den numa:ad& ta-
yin olunmuşlardır. • 

Bu esaslar dahlllnde müba.yaaya başlamış oldutumuzu, m&VS!m tnklptma göre eklplerlınlz1n kll1om mmta
kalanna g<indertıecetını ve hA.len ek.1pler1mlz1n Mersin ve D.lyarbalnr mınta.kalannda faaliyete geçmif oldulc
ıannı alA.kadarla.nn nazarı dikkatine vazeder, daha fazla maUlmat almak isteyenlerin İstanbulda Katırcıotlu 
hanında Sümerban'lı: Blrle§.lk Yün İpURt ve Dokuma. ve Sungt.pek fabrika.lan müesseseei meıt;ezı.no m1lrac&
a tlan lüzumu blldirlllr. 

l! AP AÖ ClNSLERt 
No. I 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
İ$tanbulda teslim flyatıan Kilo - - - 81 75 'IS '13 '12 
Mübayaa mahallerinde teslim ttyatıarı 
1) Edime, Uzunköprü, Lüleburgaz. 

Kırklareli, Çorlu, Babaeskt, Teki~ 
dağ ve elvan. '1'1 

2) Bursa, Bandırma, Balı.kesir, Kara
cabey, Kemalpaşa, Yenişehir, Man-
ya,.,, Gönen, Biga, Bergama 170 150 130 - 71 

3) Mıı.nl..sa, İzınlr, Aydın ve elvan Cif 
4) Mersin, Seyhan ve elvan 61 
j) Afyon, Eskişehir, Kütahya, Bolva

din, Ak.şehir, İsparta, Burdur ve 
clnn. n 

6) Konya, Karaman, Kadınha.n, Ereğ-
li ve elvan. n 

i) Kayseri, Aksaray ve elvan 
S> Urfa, Mardin, Diyarbakır ve elvan 
9) Kars, Bingöl, Erzurum, Karaköse 

ve elvan 
10) Van 

11) Karadeniz ~ahlll vlll\yetler1 

No. n 

Kr. Kr. Kr. 
68 7S 68 

a 

63 
62 

67 62 

Kr. 
T5 

07 

Kt. 
'13 

EIT.. 
65 

Van 
68 

'58 

Kr. 
60 

..!! 

! 
ı:: 
it) 

\Q 

ı:: 
1ii 
E 
c.ı 

::ı 
'ti 
o 
~ 
< 

Mübayaa edllecek olan mallarda parca,, dert, keçe, koç, pıtrak, güveıı mallar ile çakıldak ve yabancı madde to
leransları ve rutubet miktarı a.,ağıda tasrih edllml.'}tlr: 

1) Parça: % 8 nlsbetlne kadar esas mal ile birlikte kabul olunur. Bu nlsbetten fazln.sı esas mall !lpt.ınuı 
% 25 noksanlyle alınır. 

2> Deri: Esas mal ne birlikte gelen dertler bu mal tıya.tmuı % 5 noksanlyle alınır. 
3) Keçe: % 3 e kadar esas mal ile birlikte kabul edilir ve fo.zlnsı için kiloda 8 kuruş tenzllA.t yapılır. 
4) Koç: % 3 e kadar esas mal Ue birlikte alınır. 
5) Pıtıraklı: % 3 e kadar sıvama pıtıraklı mal kabul edilir. Bu nlsbetten fazla sıvama pıtıraklılar lcln kilo-

da 10 kuru,ş noksanlyle tediye edUir. 
6) Oilvell mal: Alınmaz. 
7) Çakıldak: % 3e kadar mal Ue birlikte kabul olunur. Bu nlsbetten fazlası tenzll edlllr. 
8) Diğer yabancı maddeler: Azamı '7o ı e kadar kn.bul edilir. Fazlası tenzil olunur. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum idaresi ilanları il RSEN 
LUPEN 

1 9) RutuQ<ıt: Nonnal olncah.1.ır. 

' 

ıoı Çuval: Çuvallı mübayaada dara % 2,5 nlsbctlni aşmıyacaıttır. (3041) 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz f 

• 
' 1 
-~; , Muhanunen bedellerlle miktar ve vnsıfla.n aşağıda. yazılı iki gurup 1 

malzeme ve ewa her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzere !7/ 5/ 1941) çar- 1 
şamba günü hızalarında yazılı saatlerde Haydarpa.şada Gar binası dahilin
deki komisyon tarafından nçık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu l§e glrmek 1steyenler1n her gurubun hlza.sında. ynzılı muvakkat te
minat ve kanunun tayin etti~ vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ta
dar komLc;yona müracaatlan 11zırndır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağı.tılma.kta.dır. 
ı - 20000 adet küçük hasır süpürse muhammen bedeli (2000> Ura mu

vakkat 'teminatı (150) Ura olup açık eksiltmesi saat <10,45) on kırk t>eşW 
yapılacaktır. 

Du seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 

1

\'\\PA RA 
~ -ıı.\ YAT~Yl-Jll~INl!lf° 

2 - 25000 adet clldlı parlak çini muhammen bedeli (2750> Ura muvak
kat teminatı (206) lira (25) kuruş olup açık eksiltmesi saat 01) on birde 
yapılacaktır. (31011 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü Uanlari 

ANADOLU POST ASI 
21 Nisan 941 pa.zartesl gün\l köprüden saat 17.25 de kalkacak sefer

den ltlbaren Anadolu ha.tu aeferlerine tekmr ba.şlanacaktır. tş•an ahire 
ttadl\r Vl\pur gi~ ve döınfiode Suadiye iskelesine uğramayacaktır. (3115) 

••••tÇoctilı: doktoru•••• .. -----------.. Dr. F ET H i Ahmet Akkoyunlu 

Tevzi yeri: AKŞAM motbaası 
tel: 2068 ı 

Yüzd' virmi iskonto kuponu 
Bu kuponu keıip cAKŞAM 

Matbaaeı" Kitap ıerviıine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden ıize yüzde 20 iskon· 
to yapılacakbr. 

l•llİlliliıiıiliı ... -• .... 

Takstm - ·rnllmhnne Palas 4 nu
mara. Pazardan mnada her gün 
sant 15 ten sonra. Telefon: 40127 

tlsküdar asliye hukuk bakim.lifin
den: 941/1396 Fahriye Kol tarafından ı 
kocası Gelibolu un fabrikasında ame
le Mehmet Kol aleyhine nçtığı boşan
ma davasından dolayı müddeialeyhin 
lk:ametgı\hı meçhul olduğundan teb
ligat yapılamadığından illi.nen tcbll-

LABORA TUVARI gat icra.sına karar verilerek tahkikat ......... ~ ........... ... Cerralıpaşa hastanesi bakteri· 1515/ 941 per~mbe saa.t 10 na ta.ilk 
}·oloğu kan, idrar, balgam, edilmiş ve bu baptaki davetiye vara-
mevadı gaita tahlilleri ve (id· kası mahkeme dlvanhaneslne asılmış 

Osl\ıAN'I,I J> ·\""'ll" ... 81 ·ı b 1.... ·ık .. olduğundan yevm.1 me-aürda müddet-
>· 1,.ll.L1 raı vasıtası e ge e ıgıo ı gury aleyhin mahkemeye gelmediği takdlr-

Osmanlı bankasının Galata, Yeni- !erinde kati teşhisi) yapılır. de tahkikata gıyabında devam ve icap 
c:ırnl ve Beyoğlu şubeleri, Hak!mlyeti Beyoğlu: Taksime giderken eden karar ittihaz olunacağı ve dava 
Milliye bayramı münasebetlle 22 nl- Meşelik ıokağı Fera.h apartı- anuhallne de 20 günde cevap verme-
san sah (öğleden sonra) ve 23 nisan manı. Tel: 40 S 34 si !Uzumu tebl.J# maknrnına kaim o)-
çarşam.ba gunü kap:ı.lı bulunacaktır. iıl••••••••••• .. ı ma.k üzen ilb olwıur. 

DIAEKSİYONUDUR 

I 
f 

T. iŞ BANKASI 
J(iiçüktasarrulhesaplaril-~~~~~~~~~~~~~----~----~--~-

1941 ikramiye plani MEMUR ALINACAK 
lıt. P. T.T • Müdürlüğündent KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lkinciteorin 
tarihlerinde yapılır. 

ı - 1daremlroe mllnhal maaşlı ve ücretu menıurtyetlere orta mektep 
mezunları mü.sa.baka lle alınacaktır. : 

2 - Müsabakada muvaffak olanlann idarenin teklif ~eRt yerde m.. 
1941 ikramiyeleri murlyet kabul etmeleri şarttır. 

ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lir 3 - Milsabakada muvaffak olanlıı.ra 3656 sayılı kanuı htlkmtıne ı&-e 
3 • ıooo • = 3000.- • 15 lira asli maaş veya 60 lira ücret verllecektı.r . 
2 • 750 ,. ı= 1500.- .. 4 - tsteklllerln 788 sayılı memurin kanununun dördüucn maddumdeti 
4 • 1500 .. = 2000.- • şartlan haiz olmaları ve devlet memuriyetine Uk defa glrueklerin 30 Y8.fllll 
8 • 250 • = ıooo.- ., geçmemiş olmaları Jazundır. 

35 • ıoo " = 3500.- .. 5 - Müsabakaya glnnek tsteyenlerin 21/4/941 pazarte ıt. rtınft akşamına 
80 • 150 .. = 4000.- .. kadar dilekçe ve evrakı müstıitelerile blrllkte müdürlük id art nıemine mtı-

300 .. 20 .. = 6000.- " raeaatlan lcab eder. 
L .) 8 - Mü.sa.baka 25/ 4/941 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. (2802) 


