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ler yüklenen Türk 
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yarisi olduğuna ak-
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--vü~~~~~~:~~~r., _ 
dütmanlarla birlik olarak millete ihanet eden padi- 1 
tabla onun Babıili bükUmetine kU'lt milli isyan t 
bayrağını açan Mustafa Kemal, Ankarada Büyük 
Millet Mediaini toplllmlfb. Yumi iki ıene ~el .ba 
gün, hawmiyet lstanbuldaki Saraydan milletin etme 

• ti 
a~ ihtilaf. yalnız miiôit bir bükUınetille ~· da
hili bir isyanın değil, bilhıwa Türk m etinin ve 
'f' k kurtul unwı bqlıuıgacı oldu. Mua-

ür vat~ '!' milli hiikUmettİr ld ia-
tafa Kt>ınalin idare ettiği bu .. küııı 
t~klil mücadelesi denilen mucizeyi yarattı. Tur 

v..-lığuu. tenfiııi ve namusunu kurtardı. .. •• 
B tJ •• d bütün millet. vatan kurtancuı Atatürkwı 

0··1ın uh"mtıru u .. ~de burm" etle -~'1!..Len, gözlerimizi aonsm: bir 
ez a ası onun e '"'K ..... "" • d Jetin 

..... 'l . t''-'"' .. delesiniD büyük kabramam, vem ev .... gı 11 e, ıs TllUU muca 1_.. .. • • y tan ve 
b" ::ı_ •--- Mill4 ~~ lanet nıonune çevırıyoruı:. • 

uy .... ıuu-ucuau ı ,.._ erid. ki taribaı" L-- en buhranlı dev-mill ' • b'' ük taJilı es il' IAI et ıçw ne uy • • _ 1 •• milleti saferden zafere 
rinde Devletin bafmda, ymnı J'I& onceTü L:...--t L-...:!-U& kuvvet 
götünn" b" "'k bir asker, yirmi yılda ur .. ,..,,.. UUK-u • 

li · ~ ~~ ~eye ylikıeltmit müstesna bir devlet adamı bll" 
1 ve ılı M''l~ ona çeyrek asırlık tecrübelerden ve esederd_en 
&muyor • 

1 
• ' 1 hlik li b" d etralmmdaki doian itimad•dır ki böy e te e ır zaman a. 

vahim hadiseler bizi .akin, metin ve her fedakarhğa, her kah· 
ramanhta hazır buluyor. 

23 Nisan, Türkiye tarihinde bir timsaldir. İatildili. hürriyeti 
ve hakimiyeti İçin ayaklanmq bir milletin kudret timsali. Bunun 
içindir ki bugün, istikbale hazırlanan Y~ neslin .de bayr~. se
çilmiştir Her Türk çocuğu. her yılın yirmf Uç nuamnda,kekörpe 
ruhımu • bu nıuazzam. dıutamn idealile bealiyecek. A~ ve 
lmıet lnönüne layık olduğunu. icabında. cihana tekrar opal et
meye haZJrlanacaktır. 
~~ - -

1 rablusgarp 
limanı 

lngiliz donanmasi tara
fından bombardlman 

edildi 

L.ondra 22 (A.A.) - İngiliz 
Bahriye Nezareti tarafından öğleden 
sonra ne~redilen tel:>liğ: 

Dün sabah ıafakla berabeJ' Trab
Jusgarbin denizden bombardımanına 
it şimdi daha mufassal malumat 

Atinada yeni 
tedbirler 

Saat 21 deri ıafağa kadar 
kimse sokağa 
çıkmayacalC 

Londra 22 <A.A.> - Attna. radyosu
nun blldlrdlgine göre, Atına askerl 
vallsl bir emirnam n şredereJc Attika. 
ve Boeaya vllAyetleı1 dahlllnde saat 
21 derı şafajta kadar tuhsa.tfyesl olını
yanlann dışatılarda dolaşmalarını ya... 
sak e~. Bu emir hem sivillere, 
hem de askerlere şamild1r. Emniyet 
memurlarile kumandanlık memurları 
müstesnadır. Ayni saatlerde her tür
lü a.ra.banın da dol~ Yasaktır. 
Yalnız kumandanlı~a veya. ha.va akın
lanna karşı müdafaa. hlzmetlerlne a1t 
arabalar do~a'bllecekttr. Saat 20 den 
sonra hiçbir dükl· l\.n açık kal~ 

tır. ı . . 
İngiliz gazete erının 

bir §İki.yeti 
Londra 22 (A.A.) - Gazeteler, İngl

llz radyosunda bazı hatipler taf'afm
dan Yunanistandaki vazıyet ha.kkın.
da. gö.sterllen fazla n1kı'bln11kten şik:A.· 
et etmektedir. Daily Herald dlyor ki: 

Y .. tnglliz milleti n1ha.l zaferden emlıı
cllr. Fakat mlllet.. ~desine dilşen va
zifenin büyük mü.şküla.tmı haflfseyen 
nikbinler tarafından idare edll1rsıe 
ınilll azmı zayıflar.• 

Gazete. keyfiyetin müzakere edil
mesını ıstemektedlr. 

' 

lngiliz - Yun an 1 

kuvvetleri 

~lmmışbr, Donanma t~rafından ya
pılan bombardımana lngiliz hava 
kuvvetleri ve donanmaya mensup 
tayyareler de iştirak etmiştir. Akde
niz filosunun ağır harp gemileri saat 
beşte bombardımana başlamışlardır 
3 7 5 milımetrelik obüslerle claha 
ufak ~apta obüslerin liman ve liman 
tesisatı üzerine yağdırılması 40 da
kika sürmüştür. Demiz ve hava bom
bardımanının hedefi tozu dumana 
boğması dolayısile elde edilen neti
cenin tayini güç olmuşsa da 6 nak
liye veya iaşe gemisile bir torpido 
muhribine isabetler vaki olduğu gö
rülmüştür. KaTada, petrol deposu 
etrafında biT infilak vukubulmuş ve 
hüYiik bir yangın çıkmıştır. Demir· 
Yolu garı yıkılmıştır. İspanyol nhtı
rnı ile deniz umumi karargahına, 
elektrik santralına ve ~ııkert bir de
poya da isabetler vaki olduğu gö
rülmüştür. Düşmaaı sahil bataryala
nnın az çok mukavemetile karşı]a
tılmışsa da bu mukavemet müessir 
olamamıştır. 

Sovyet kıta/arı yeni tnevzilerde 

Tobruk'a takviye 
kıtaatı geldi 

Kahire 22 (A.A.) _ Tol:iruk·a 
Hindli takviye kıtaatı geldiği resmen 
bidlirilmiştir. 

Şarktan garp liudu<ıuna 
naklediliyorlarrnı§ 

Lamia'nin cenubunda: 
çok ıiddetli mullarebeler 

oluyor 

~-

Almanlar 
Limni ve 

Semendre 
adalarını 

işgal ettiler 

' 

j Tiirk - Alman 
ademi tecavüz 

paktı mı? 
Timeı, Alman propagan
d~•inin böyle b~ teklif 
iliaaa ettiğini yeziyoı: 

Bu sabahki 

Telgraflar 

ve son haberler bugün 
ikinci aahifemizdedir • 

Fransa ve 
ispanyanın 

vaziyeti 
News Chronicle fevkal- ' 

ade azimli tedbirler 
alınmasını İstiyor 

Daily Mail'e göre Alman• 
yanın hedefi Süvey§, Ce. 
belüttarık ve Hindistanın · 
§İmali garbi hudududur. 

Londra 22 (AA.) - Newa 
Oıronicle gazetesi, •İngiltere için 
günün meselesi Vichy F ransasına ve 
İspanyaya karşı almacak vaziyetin 
tesbitidir> diyor. Bu gazete, uzuıa 
bir b~makalede ıikayetlerini anla· 
tarak fevkalade azimli tedbirle~ 
alınmasını istiyor ve diyor ki: 

Bu iki memleketin hükumetleri 
bize düşmandır. Her ikisi de bizim 
menfaatlerimize dokunacak tarzda 
hareket etmiştir. İspanya Tancaya 
Almanların girmesine müsaade et .. 
miştir. Vichy de ablokayı yarmış. 
gemilerimize ateş açmış ve Alman• 
ların Dakar ve Casablanca' ya ayak 
basmalarına müsaade eylemiştir. 
İngiliz siyaseti ise general Fra.nco'y• 
ödünç para ver=ek derecede uy• 
sa1lıkta ileri gitmiştir. 

İspanya ve Fransaya karşı takip 
olunan yatıştırma siyaseti son sene
lerde birbiri ardından tehlikeli ve 
faydasız olduğu tebarüz eden yatış• 
tırma siyaseti kadar tehlikeli ve fay. 
dasızdır. ltalyan nümunesi bunuıı 
en bariz delilidir. Fransa ve İspan• 
yaya karşı takip edilen siyaset de 
ayıni neticeyi doğuracaktır. 

Binaenaleyh biz şu mütalaadayu; 
ki, büyük Britanya ani bir tehlikeyi 
bile göze alarak meseleyi halletme• 
lidir. Belki de Fransa, donanmasını 
İngilizlere karşı çıkarmEı.kta tereddüt 
etmekte ve general Franco da ke .ı di 
iaşe yolunu kesmeden ve bu siyase
tinin tehlikesine atılmadan evvel 
düıünmektedir. Bu iki hükumeti ı a 
şartlarla bitaraf addedeceğim izıl 
açıkça bildirmemiz zamanı gelmiş· 
tir. 

General Franco'ya nazileri Tan .. 
cadan dıprt atmasını ve siyasi mahı 
kıt'.irnları affetmesini söylemeliyir.j 
Vichy'ye 'de Almaeyaya harp maIJ 
zemesi göndennekten vazgeçm~inl 
İöylemeliyiz, Eğer taleplerimiz red• 
dedilirae her türlü tavize nihayelı 
vererek lıaklanmız:i kabul ettirme• 
liyiz ve neticeleri katiyen hesaba' 
ltatmalmzın, bizzat İspanyol v1~ Fran11z millteleri de dahli olmam; 
Uzere bütün milletlerin menfaatleri 
olan menfaatlerimizi gözetmeliyiz. j 

( Denmı sahife 7 atitun 4 de) 

..:l.kka~Ier • 

Memurluk ve 
. y'{iksel_l. tahsil 

Memurluk .,e talebelik ıtf atlari 
telif ediLniyecek. Yani hem yüksele 
tahsil, hem de devletten mbf, yok. 
Zira iki karpuzun bir koltuğa ıığm.a .. 
dığı tecrübelerle tahakkuk etınit. 

Fakat bu, m4!mur olanların ma
nen rikselmek için artık okumania .. 
lan manasına gelmez. Autodidacte 
dedikleri «kendi kendine tahsil 
edenıt ler İçin. bayatta daiına ve 
daima sivrilmek, en Ytıkarı mertehe-
leri kazanmak imkanları mevcuttur. 

Bugün 4 üncü sahifemizde: 

REFİK HALID'in 
SON ROMANI 

Yazan: İZZET MELİH 
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Alman ihata 
planı akim 

kaldı 

Roma ile Berlin, Yunan 
ve İngiliz kuvvetlerinin 
anudane mukavemetini 

itiraf ediyorlar 

23 Nisan 
bayramı 

münasebetile 
lngHtz mareşali
nin Türk mille

tine mesajı 

Harp tebliğleri 

Alman teblili 

_.. 22 <a.:.&.> - --.ıı teıt;uı: 

Yugoslavya 
taksim 
ediliyor 

Yeni Yunan 
kabinesinin 
programı 

Milli birliii muhafaza ve 
zafere kadar harbe 

devam etmek 
AmUı bava~ atn W'UMıl 
b.rl. nıan l!ı:ıerinde cevelln eClerek 
~ toptak'la'ltilUı bçmakta 01ail 
tngtnz heyeıti .reıı,es1nt Mıkletmete 

Lı .. a 25 (A.A.' _ B. B. C.: 'Tnahns diişman. ~hususi zarlı 2i (A.A.) - (R~tw) ı Aüaa 22 (A.A.> - Yllll BatNll 
Londr ı... .-i-: 

23 
Nil bir anıvaffatıJ'etle hiicurn eanlşl.er- Yapelav topraklaniun Uçlu pakt TIUdel'OS rtıdyoda ~ nutukta 

- -~~oaa ~~~. h-11 n.__ adn dil'. Evvelce de hilt•tan baber veril-~ ...-..anda tabimi meeele· harbin ıerefil öltilerlnl hilrmetıe an
mun__,_7... ma~ n;rra 'Dil'. - ditl '9eçhlle mum.rebe tt.yyarelerlmlıs Iİ 1'u 11nenileketler anmnda ihdl&flar dlktan ve kahi'amanca dörifen aa
woodun Tidt 11ti11etate ~ır m~ıı· cem'&n ıı,ooo ıonül\o11* ve 1nSanla. ·~·Bu ıa-taki t..1-tler kerlerden takdirle bahsettikten smra 
.. okuıiHiflW. Merepl ~yor lkı: dola 6 ~tipıan DSılye npura batır- )'ine lnı 111ernlelı:etlerden ~makta- demJrtir kl: 

Bera 23 (A.A.) _ Romada La - 23 Nima'ra gerek Türkler ve mıtıarchr. -Diler bUı vapurlar da o dır cBütün mlllet ordu ile müttehiden 
n .-- \,iz t..aizJer · · ıb .... it bir derece ~ra 111r&mı.ttır. ti bunla~ • Yımanıata.nı, Balhnlan ve Avrupayı 

Nouvelle. Gazette de Zurich' e bildi· ciincl" 1Ç1ll uya da 'Uy! olmuş nazartıe bakılablllr. B-ler Nachrichten pzeteeinin miltecavlzlerden turtannak tçln eo-
riliyor: ıııı u~ I . . L" •• la Yunantstanda Alman tıtalan P1rıdoe Buclapeftelleb alchiı bir habere aCS· nuna tadar mtlcadele edecektir. Yu-

ltalyan harp muhabirleri, mukave- ~ . n, ~-gı·l·t~etım '"'~ ... 0 n dal' ısllslleslnl prp :18tikametln4e ceç- re 'Kont Ciano OaJmaçyanın lta)yaya nanlatan harbl lıltememlft.lr. Tah!ik 
metin fevkalade aaıudane olduiuna Sen. JOTJan !'8'u~oT. 23 Nüıand~ mete devam etmlşler \'e Yaınya ve bu veribnemu temin mabadile,... Rib- netıcealnde haıbe Cinnet mecburiye
beyanda müttefiktirler. Muhabirler. ::, bata~~~ itlerden dolayı ıf· suretle de Yunan - İtalyan c~e beilh'op'la ıgörüpnelı: iiffl'e V.,_nara tlDde talmlftu'. 
Yunanlıların eraziyi kullanmakta edebilınnuz. harbeden ft rlcat etmekte olan~· gitmiftir Yunanistan ayni umanda onlarca 
ve iyi mevziler seçmekte de mahiT l9.fl ı.....mde elimi2de aillh, man kuvveUerinin geçecegı ballıca Kukl~ devlet Hırvatietanın da senedenberl tuvvetın hakkı ve lUıısl 

ld ki d .1• d" 1 diinyanm iltikhalini temin etmeie yola varmıtlardır. Bo . tiyec ... 1 k lle tendllerine tahmil edllen boyun-
a ~ aıını _ı a ı a~e ·ıe deıyoedr ar. azmetMif 1-lunuyoruz. Alman harp Yollarda teadüf edilen blrçolı:: ma- d nıar;ur . ecı. zan~~.~~· ta· dunıtun altında 1nll!7'n Mir tardet-

utaamLJann ıati a ememe· maki . 1• silind" .b. h nlalara ratmerı, Yenlıfehlrden cenuba rr. garutan we ,_enaonya lerlmtzi kurtarmak için oal'P141YOr. 
leri için bütün yolların tahribi, Yu- dadl nesı U' 

1 
. •1r ıı 1 garp u- dolru llerllyen Alınan tıtalan diil- mıntakuını ilhak .tmdt niyetinde· cYunanlataıı dostluklanna n ttıılf

n•n dümda:- kuvvetlerine pek bü- arın~ se mqtir. .... .. . man mukavemetini kırdıktan tonra dir. ıarına dalma adlk taJa.caMır. :tn.n 
yük bir fayda temin ediyor. I !an~~ ~~ .eev~~m T u~.k m~· Yenlfehlrln cenubu pMJatnde tAtn Baılaca ihtilaf Romanya ile Ma- tatat1n1n fevttnde fec!MAwı.tarla. in
. Bem 2 3 ( A. A.) - La Nouvelle. eti n -en °~ ~uı tecav~z~ :ua· Lam:ya şehrlni apt '\re Volos llnıanmı cariatan arumda zuhur etmiftir. sanııta -tlmdlye kadar ~ büyük 
Cazette de Zurichin Berlindeki mu- ranalMlrriyetlm~l~k~ 

1
i9tik1'1leeinm ve l.f8'Yal etmlşle~-de ce-•ı eden Her iki memleket de YUfroela'V)'anın hizmetlerin en büyütfinü yapan bil-

11. b. . . . .. y f ennı muaa aa etrn e az- onan cepııeıwu ·--1- 8 ta,_ • t _,_t_..1• ~"'"' ve • ..el +--nıw mllleUne ta..., da na ınnın ıpratına gore unan - n- • lerd" hava mubaranıbelerl emıamnda dOf- anat mm .ıtuını • em.,.; cuır. ., .... .,.. •.ıauu. •y• 

ciliz kuvvetlerinin anudane muka--=- ~· A türk"" man Hurrteane modelinde ıı ıa.yyare )oumal de Genev~ pzeteein.in ~~~di':t::;i1z1~ ~=-
vemetlerinden dolayı Almanlana • niacl az ~ .u~ cena1 b~. Allbı70n tanal'e me:v- Budapefte mW..'biri, Macar pzete- fa& etmelı: Sç1n memleket.tmlse gelmif
Jlıata hareketleri aitim kaldıil = .fin. me; Mtimı U ') danma. al9&ktan 1J9IDalt Rftlıhe yapı- lerinin RomanyaJ'• hl'fl trittikçe lerdlr. İngiltere 11e Yunanlltanın ar
Jtiraf edilmektedir. ı!" bl ll&lı:~m.d n~~ - Jan hticU!Jl eenumda da. a.ynl mod~l- artan mfialbıi k1a7detmekteclir. Bu kuuıda ·-htlrrtye\ meeaı-ue 

~az •• ~- b~ ma . ~ ~egı~. cıen beş Inglllz tayyaresi tabrtp ed l- infial 'bilbaaa Romanyanm, Tran· her aall mücadeleye mütemadiyen lflk 
Siz buyuk hır ıef, hız buyuk bır mlftlr. ailvanyanın büyük bir bmını Maca· ve kuvvet veren Birleşik Amerikan 

41.t Ue VBLl 
.Yusoalavya ve 
ayınin postu 

}\Ji - Vjyanada oturmuılr. 
:Yugoslavyayı taksim ediyorlar, 
Yeli ••• 

Veli - Avcı ile ayının hika
yesi. 
-> 
- Hani canım, iki doıt, para

uzlıktan ukılmıı; kürkçüye iJl 
bir poıt eatm11lar. Kocaman bir 
ayman koıkocaman bir derisi .. . 
Fakat ayı henüz avlanmamış .. . 
Me,lıur k111adar... Onun gibi.. 

- Peki amma, Yugoslav or
dmu teslim mazbataaanı imzala
dı. 

- Fakat harp bitmedi, Ali. .. 
Yuaoılav ordusu, döiüten bir 
heyeti umumiyenin ancak bir 
bölüiüdür... Ve Balk.aaılarda 
l>ütün döiüıenler, ayni mahiyet
tedir... Onların ezilmeaile avcı 
ile ayı postu hikayesinde hiçbir 
değiıiklik hasıl olmazı 

Ameli 

Sovyet - Japon 
miinasebatı 

B. Matauoka Tokyada 
beyanatta bulundu 

Yeni Yunan 
cephesinde 

şiddetli 
muharebeler 

dost kaybettik. Fakat ıiz ve biz in· Şimali Afritada Sollum'a kar§ı ya- • ta v· ...... , devletlerinin büyük tnsant prensiple-
• • .. . ılan bir düşman hücumu ptl*ürtül- nı na Vet'en ıyana ... , atmasının 

anıyetin tekrar bulamıyacagı hır l> .. • J ihl'a te- tadilini talep etmesinden doğmak- rlnden ilham alarak htlrtiyetlerln1n Tokyo 22 (A.A.) - (Reuter): 
kaTTet kaybettik muş ve Bardfya ya yapı an ç ve refahlarının geri kafalı zalimler 

A_L : • t t ...... e...W.üaüne mani ohmmU§tur. Düşman tadır. n .. 1A1 edllA_ ... '"-'bllk 1n Hariciye Nazırı B. Matauoka TokyıJ-
l'\Jlltarada c:__finız 1811Jet nonunu ~,::--'at ve-••ır. Bı..a. .... ..,,_ alın- H t d l t • • • tarafından .ı.uuu Q....,.. """ es e d • 1_' .. b ~ _ ... __,. ~.....,., ........ _... rva n d blr ~ .... • .... , ya av etmi mütea~ıp yapbgı eyl-

"'----kla 111;;_.... .. f 01~um. "•ndı·- r. nn.-.... _ _..,.+..-'--"eri ta- l eV e reıaml . karfl mütesanl C"'l"•e a.U1'C-.ıar- J 
-- -.r-··"' •la ~... mıttı Y9UAAU ~ili& ,.....ı-.uu natta B. Stalin ile iki defa mü akd~-
.. büyüle doetum demekle iftanar rafından Tobrıık'ta ,.pı1an huruç Bulgar kralma te)grafl dır. bil ta bulunduiunu ve bu görüımel.:r.n 

oram. haretcetl muvaffa~-t.slzlttıe netice- a--- 22 (A.A.) - Bulnar a1·an· Böyle müttefiklerin yardımı ve -.....,.. .._.,,.. • hassa tuhlanmızdatl kuv'tetle adale- aamimi bir dostluk havası içinde c·~· 
gı1iz marepli, lngilterenin nih.:t lenmlltir. ıı bildiriyOT: Hırvat devleti rem An· tın galebe çalacatmdan emin olablll- reyan ettiiini söylemiıtir. 

zaferi hakkındaki imanını kaydet- Plte yapan Alman ve İtalyan tay- te Paveliç, Bulgar kralına bir tel- m. Çünkü adalet.slzllk ancak kuvvet, k 1 tikten 11<>nra T"Urlc milletine .:o .... ra:eıerl dtln tl~~~ e:n:ırt~ graf çekerek Führer ile Duçenin adalete yardım etmedlll sman mu- B. Matıuo a ıun an ilave etmış· 
mimi tebriklerini "bildİnn1tir. ~a..:~=a blrl _n_....... · telgrafla müatakil Hırvat devletini zaffer olur. Z&ferlmlz dlnyada yeni tir: 

'Yeni müttefikin mevzi
lerine kartı Alman 
tazyiki devam ediyor 

ı il• M )-'-~ • .-- -1--·-r... d kla bild. · B ) bit mAnevl kuvvetin dolmasına yar- SovyetleT Birliği ile yapbğımız 
ngı iZ iiatem e.at Muharebe tayyarelerlnden müret- tanı ı nnı 1 ırmJf ve u gar dım edecek ve bu kuvvet kilçük ve bü- pakt, siyasetimizin değişmez esa:ı.rn 
N - ,...!L-1.:J kep tvnetll han fllolanmıs ftn ge- hukumetinin de Hırvat devletini ta-
a%1nnın a ara ere ce fena hava IU'tlan aıtmda blr de- rumasını kral Boristen rica etmlf" tir. yülı: milletlerin müaant ve 8'\llh için- teıkil eden üçlü paktı hiçbir suretle 

L!&_ '--~ eri de asırlarca ya• ..... "1arını temin ede- :ı..ı· ı t kt d. 
ana~İ fa daba Plymouth -* limanına Bulgariltan halı, telgrafla verdiği cettlr. 9<"".... uı a e meme e ır. 

La ' I a 23 (A.A.) - B. B. C: =..,~~flllt Te yangın cevapta, Bulgar bükGmetihin mlil· Yunanlılar. ouar 4'11D-. o.areu Uzak Şarktaki Sovyet kıtaların;n 
Atina 23 (Radyo bu sabah aaat Baıan l.ondTa nd,.oau .. TI!dclye Deniz tnşu.tı tesglhlannda ve an- it 1'~t. ~·~ :aımn•ta-1ta- kınlan ve mtlcadeleyl yanda bırakan geri almacaft haltltınd:ı sorulan bir 

eekizde) _ Resmi Yunan teb- eaatile 15,15 de yapacagı Türkçe trepolarda büyük yangınlar çıktığı ve rar verdıgını bıldannJJhr. milletlerin ıztırabını düşünihıtiz. Yu- suale Japon Hariciye Nazın ıu r.e· 
liği : Yunan hatlarının gerile- netrb'atta Londrada oturan bir gaz fabrikası clvannda flddetll infl- İtalya Hırvat hükômetİ nanlstanda hiç kimse cea.ret1 elden vahı vermiıtir: 
mesi ciddi bir minie uğramaksızın ı-m c~i. Türldy~deki vatandq· llkla.r vuku buldutu haber. ttrllmek- nezdine elçi •önderdi ~~~:V~3!:~~ tah~~a~~ıc:;: cBunu Stalin ile Molotofa aormalr. 
'başarıldı lanna lıitap edecektir. t.ecUr. 2 • I 1 - lazımdır.> 

· · · · d li Lo d el T" ki Gerat Yarmouth limanına, Cenubi Roma 2 (A.A.) - ta yanan fetmlyecelttlr.> 
Dü!manın han ~aalıyeti ııd et n ra ra Y~un. cece. ur ye ingllterede bulunan tayyare meydan- Tdcyo büyük. .elçı1ili müstetarı B. Bundan soma mllll birlikten ve 

olmaga devam etmıt. fakat tayyare- ua~ 21, 1 O da Türkçe nefl'ıyabnda lt.rına tarp Jmlden muvaffatıyeW p ola Cart. H t h .. ldlm ti _ memleket dahilinde aUlı:tbıetten bah- Milli Şefin imzalı fotoğ-
lerimiz ~e hav~ dafi tc;>pl~~ düt- lnsiliz Matem!elt~t ~aztn B. hüeliınlar yapılnuftır. Hangarlar " d~de ,ltalya~ elSZ t&;n ecl~Jm;;i~. seden Tsuderoe, 8ÖZ'.lerlne töyle de- rafileri her tarafta mera· 
mana agır zayaat verdınruıtir. Amery. Türk mı1letine hitap ede- mtınHJ&r yıtılllllftlr. vam eünlft!r: 

Kahire 23 (A.A.) - B. B. C.ı cektir. 21 nlıran gecesi Şarki İnglltıere ibe- Alınan ordmmıun iate cllemlet.'.etl, mlllt bünyemlzde d\if- aimle yerine konuyor 
Yeni İngiliz - Yunan hatb boyunca tinde uçuş yapan hafif Te alır mu- !-1--! .. •--· manlanmızın beelemelc latedltıerl 
pek. şiddetli çarpıtmalar oluyor. Al· Jngı•ıı•,.., ,haredbe ta:V::~ •-~-""'t;ar":lclre ... ....-22 (aAPÇA ) ~AC91ZY!! ~ - muzır mikroplara karşı muhafaza et- Ankara 22 (A.A.) - Al ldığırnız 

1 h 
. h fına .• • aey anına ..,...r a...._ .... .,, - - unnte :;ı mek tç1n lamn gelen her teY1 yapaca- telgraflar Milli Şef İsmet nönün\in 

man ar cep enın er tara mu- d detli yangınlar eıtmıf J"91'4e aıralı k NOUTell ~ •· Berlin • tıs. Herkese, hatıl en c;olt kıymet ver-, imzalan ile parti villyet kaza idare 
aavi tazyikte bulunuyorlar. lngiliz onanmaıının bulunan tanareter tahrtp edUm)fUr. an.. • • ~ ::r~ 'd ,,:;:'n dilimiz kimselere DJ'fl blle .sıkı bir heyetlerile Halk.evlerine hediye et• 
kıtaatı Yunanlılarla ııkı bir temae Muharebe tayyareJertmls dtln cece ~ır~ .. ~~or.Aım...1in k e · Teul- adalet zihnlyetlle tereddüd eıtmedetı mit oldukları fotoğrafların meras=.n· 
muhafaza ediyorlar. mu va Lf akıyetı• Brlstol kanalında blr tame De blrllkıe d·~. ·1!~~~ ·T ~ "" ve korkmadan yilrüyecellz. le yerlerine konulmalarına ba,.an-T ı lılerlemekte olan selclz bin tonllltolulc ya a 1 er cau.çe iate il en. yo \" Yunanlı vatan.1 ... 1 .... , --'-•• b'.. '- d B 

1-'- b"t •--'--dan dolıa.,,, ........._ -.aD&MU- u· dı~nı bildirmute ir. u vesile :le bir düşman ticaret vapurunu batır- 111ttan ve ta ı ~~ ~ • c-ftretle zafere ın ....... -, '"'-r türlü •· 1 
Kati netice Akdenizde petrol, iqe ve 

mühimmat tqıyan üç 
vapur babrıldi 

le +--t•te 1 ·-'- d. T 1 h - a&UUMI .uıı; Burdur, Kayseri ve zmirde yanıl· mışlardır. Ayni tayyare r u.ıg.u re- güç ef111ede ır. ayyare er cep .ı· maddi tehllke ve feliket öntmde süıkd-
n1n cenubu gaı:t>l aahllleri açıtıann- ne ve yiyecek tapmakta, bunl.u net.lnlzl muhafaza edinls, ıst.lcal ne mıı olaın törenlerde başta sivil ve 
da dlter büyük blr vapuru atır ha- hava meydanlanndan kamyonlar ve boyun etdllimlB tatdlrdıe bbi bekll- askeri erkan olduiu halde her sı:::ı1f 
sara utratırutlar ve bir karakol ge- motosikletlerle askere nakledilmek- ;,en felltetler Jı:aquınd& bu darbeler halk iıtirak eylemiıtir ve Milli Sefe B. Rooıevelte göre Akde

nizde değil lngilterede 
istihsal edilecek 

mlslnt batımutıardn'. d' ,.... küçük •e ---· taJır nn-... L--.. ıevm ve ıaycnlarını bir dc!s Avcı tavva-lerlmls tarafmdan İn- te ır. ....,. • --- " ..,_.... ~,.... •· e· 
J -1- • nm okfanıalannd&n salanma. Bunlar daha teyid etmiflerdir. 

Loadra 22 (A.A.) - Amiralbk glllz adalanna ta111111>ılan hücum- B H•ıtle birer cYuda bwıeeb dlr.• 
claireeinm tehliii: Akdeniz bqk1l· ~:'na hı::-mC::.~ em..::1~ • r Tll'uderoı, netice ola!W, balın bit Çocuk Eairgeme kurumu 

Vafinston 23 ( A.A.) _ B. B. C.: mandam. bahriye tayyarelerinin Bal· dOfman avcı taJ1'Rl'Ulle blr lll>lt ba- meeaJını hatırlatmıttır. Bu mesajda, ,.. k . • 
Reiaicümhur B. Rooınelt din JaP- biıluda dipnan ordulannm leva- km imha edllmlp,lt. Mant ablllerln- Viwanacla Kont Cianoyu Al1ahın n MerJemln yarchmını ı.t.e- amuını mer ezının 
..::.. b-anatta ln-=•:..:ıer l>ir muvaf- mn ..,. İlle ~tma aoa günlerde de de Brtstol Blftıhetm tlpbıde bir tn- kab 1 • daten IOD!a, ber TananJmm libleJ, tebrı·ki 
-.- --1 gu.uo • bir ıeri mtnaffakiyetlu elde .tııUt gWz tanaNI! d8'0riilmiifttlr U etti parlak ve ull blr m6caıdele ne mu-
lalcıyet kazandıkları zaman nikbm- lduiun hilclinnekt dir Ba f- Alman topnJr1an bertne ·dün ne -- taddefJ vatan topratlarmm mtıdafaa Ankara 22 (A.A.) _ cTürk.iye 
liie lcapılanlan. n Alm-:ı'l~r bir ~ etle~ arumd :Uri'ben iö"b.:n &lndtls, ne de geee dilfman tarafın- y.,._ 22 (A.A.) - D.N. B. edlkni1 l&ha.Jl dQfüıımeel lctıb eWlln1 Çocuk. Eairgeme Kurumu umumi 
ileTt1~e .kdadyd1edınc~.dbedb1!'1iie ddU· toJ&to hacmind;"bir petrol aanuç 'elan atın yapılmanuttır. ajan91 bildiriyor: aöylemlf'lr. merkezi yurd yavrularına milli ve 
tenitti en~ et e ten11:1 eCmlf ve e- semWnin, takriben 6 bin tonillto 'f l f bl • }!, • B. Hltler 20 nieanda, yanında Al· öz bayramlannı kutlar kendilerine 
m r H . 1-. L 1 • • hacminde hir iate gemieinin ve tak· il a yan e 15 ı manya Hariciye Nazın B. von Rib- Fransa da pnlı ve yüce Türk milletine layık 

- UDIO &at neticeal AJtdenız- b . t b 1 d••L• h ld v· L • .::L .. )1-••ı•• f ") tJ• f)" b 0 

Cle deiil, lngilterede ittihat edile- riben 7 bin tonilito hacminde bir &oma 22 'A.A.) _ İtalyan orduları en rop .u 0 ? ..... . ~ e, • ıyanct.• uü,-;,;,.. u &U u, azı e ı ve ıere ı ır 
k. 1 ·ıw . t il• aha ıaaJ.lmmat pmjainin torpillenmeai mnuml karargthmm 320 numaralı r• kıaa bır zıyaret ıçm gelmlf olan ' hayat temenni eder.> 

ce .,:.·. kgı en;j n~ e .:'mı - vardır. Mülmnmat npuru miltlıit tebllli: ltalyan Hariciye Nazın Kont Ciano· Almanya ile qbirliii 
re ım azanaca ann an e m. hir lnfillkla. lierhava olmut •• atet Yunan cepheSlnde btaıanmız dur- yu kabul etmiftjr. 

•••-
1
•

111
• •• " - eütunlan irin metreye kadar ylbef- madan mmafterane ileri hareketle- Von Ribbentrop ile yaptığı müza- taraftarlannın mevkii Baıra'ya çıkanlan 

Mısır Ve mittir. rtne devam etmekte ve her tara!ta kereleri bitiren Kont Ciano bu6'in kuvvetlendi İngiliz kuvvetleri Berlin-
Bu harekattan bir balı • ta Amam.hık hududunu geçere1ı:: etüt- öğleden ıonra lta)yaya hareket et· d 

. . • rve :n--· man topra.klarına gtrmektedlr. . . de hayret uyandır ı 

S 
•• remız dönmemıttir. Hl.va kuvvetlerimiz 400 den fazla RUJtir. 
uveyş K d v av, bombardıman ve pi.ite tanareslle -~--";'.m.•••ıı=••wo;n:-•tetebb .............. _O.._eden ______ b_lr_d,;: m':::ı!!ı(~ M=~~: Bern 22 (A.A.) - Nouvelle Ga-

a ra ag rtcat etmekte olan Y'tJnan ordu&\llla man tolu alır saylatıa pil*iirttllmot- zette muhabirinin bildirdiğine g~ire 
taarruza devam etmetctedlrler. Maki- tür muhal>lrl bildiriyor: Basra;ya İngiliz askeri çıkanlması .. e 
nen kollara ta~lere ve yilrtlyilf ha- · · ıı:at1 Pran.sız muharipleri cemtyet- Irak topraklarında bulunan Britan-

Alman ileri hareketinin 1 l ·· ·· • d• d 
Clurduruld .. b.ldi ·r ta yanın gozu ıun ı e 

ugu 1 n ıyor bu topraklarda imiı 

lhıde tıtaı~ iıeabetler :taydedllmlş Dün, sabahın llk .saatıer1nde, dtlf- ler1n1n feahi, sendlkalann fes'hlnden • ib 
ve dLma,na allA-a za"'4nt verdlrll- man hava ve deniz lcuvvet.ıeri ~- daha aüratıe ilerlemektedir. Şark mu- ya kıtalan ile irti at tesisi için bım
m~ •....- _,_ lusu bombardıman etmlfleMlr. Duş- haripleri ile Cflerden yaralılar cemi- lann eüratle Baidada doiru ilerlo-
ı-meııe Arta Kortu Pakso6 llman- ~anm blr bombardıman tanare81 yeıtl ve adetçe daha az Azuı olan dl- meleri Be-rlin"de hayret uyandı~ 

Londra 22 <AA.> -Almanların Mı- Lcmdra 22 (A.A.) - Reuter: Roma lan bornbardı~an edlİ-ı· liman te- d~~~Oftür. ta'-·- ter cemiyetler tamamen feshed11mlt mııbr . 
... ___ 1 ... - .. taba~,... . UU'll'• "Jı"UIU Atritada, Demde mm AaOU•- bul '"t dı R t -ahafı"I b h b 1 h c llll'a n Silvene karp yapblcJan telı- .... .,._ • ...,.,. ... ,a ~·- sısatı Te dütman gemileri huara. ut- daki vzll ri bıe faaliyette bu unntb a r. eam ... u a er er " ... 

dld1n ehemmtyet.l lflklrdır. Alman • Karadal tıopmklal]lla da göz mtılmıştır. Bir vapurda yangın çıka- lunanm:•m ko:flddetll muka: Vichy'de, kabinede tadllAt yapılma- kında çok ihtiyatkar bulunuyor. 
ileri haftıtett §lmdtll.k durdurulmUf- dilmıtftlr. Bu beyanatta Karadatm rılmıştır. bil t.attuzlnr neticesinde geri püs- aı lhtimallerl bahis mevzuu olmakta.-
tur. Zaman NıUhazır tartıarı bettn- B. Mumollolye bit meaaj yollıyatak 20 ve 21 nl.ııanda Alman teşekkül- kürtUlm~ür dır. Afrlkada ve Balkanlardaki Alman 
de büyük bir lmlldlr. Bu durdurulllf Karadt'ın fatllt lmparatorlutundakl lerl orta ve şarki Akdenlzde iki düş- ff •• F. bl•..,. muvaffalayetıeri berine Almanya. ile 
müttef.ltler leblne :taydedllen blr ny- tarihi ve mqru mevttllnl almaıtı talep man kafilesine taarruz ederek sooo ur ranaız te ıgı llbl.rlltı yapılması tarattarlanrun 

Ke demeli? -ftycttlr. Milstemleıte harekAtında üs- ettitı blldlrllmlftlr. tonluk bil' sarnıçlı vapur Ue orta ro- ~ndra 22 (A.A.) - Hür Fransızlar :ıaeıNH kuvvetlenmlftlr. Fakat B. La-•-.a ld ı..... "_._ bi ı ı{A.l 1n Ajans haberleri arannda bir ..u o Uır. ... ,u g~l.Çren Wavcll'e b(lyült İn .
1 

. .. • l • najda diğer r vapuru batırmışlar- derliz umum kararglhının tebuır.ı: var tekrar kabineye alıııması lhtl-
ldr ttlma.d beslenmektedir. gı teremn ıurpnz en dır. Bir kaç vapur da hasara utratıl- Hür Jl'nuısız dentı kuvvetlerine mall pek aroır. Çünkü Lava! halk ta- ibare: 

İrattakl İnglllz müdahalesinin vak- otta va 22 (A.A.) - otta.va. Memur- mı§tır. Teşekküllerlmlz Buda'da de- mensup Mtnene denlza.ltı ıemıst, Nor- rafından aevllmemektedir. Maamaflh c .•. enteresan görüşmeler yap-
&lnde yapılmış -Olması memnuniyet. ıar enstıt~ün .senelik toplantısın- mirll bul\lllnn gemileri ve üasiin teat- nç ahilleri açıtlannda. blr b\lyUk Laval'ln Parlste B. de Brinon'un yeri- maıı pek muhtemeldir.> 
~~dırmıştır. Yeni İrak hükıimetlnbi da a alan İnglllz Allml B. Lawrence satını isabetle bombardıman etmf4ler- petrol samıç remls1ne muvaffaloyetle ne dana geniş l!alAhlyetlerle tayin Şiveye aykm olduğu için böyle 
.L1J1Sutere lehinde almıt oldutu vazl- Btaa hltıerln gfzll elllhlanndan dlr. Orta tonajda bir vapur batını- tetevvü9 eden bir hücuıin ya~ır. edllemsı lınklnlanndan bahsedilınek-
yetın bu mıntatadaltl durumun daha hahaederek ezcümle fÖYle dem)ftlr: mıştır. le.rnıç gemisine torplller iısabet etıınlş 1ıedlr. Ayni mmanda mütareke to- dememeli; 
myade 1şilyecetlne blr alAmettlr. cBlz de dÜflDana mukabele etmek Şimali Afrlkada Tobi'ulc mıntab.- ve M1nerve'nln himaye gemlleri tara- komiılyonunun da Wiesbaden'den Pa-
Yakında Alma.nyanm yent diploma- lofn bazı sllrprtzıerl ihtiyat olarak aında topçu ve keflt tolu faallyeti ol- tından yapılacak mutabll hücumu lise nakledlleceti de söyleniyor. B. , 

tHt tazyikine maruz kalması geclkml- aatııyoruz... muttur. Münferld düpnan tanklarının önlemek tçln get'l ~ mecburi- Laval mütareke komisyonundaki 
Jecelt olan TürtlJe için Irak"Jn duru- B. LaW'l't!'llCe, İngUteren1n Ulm ada· çıkma.ta tefebbtis etmesı tizerlne blı JeMnde k•'"'uı do1aJJBlle tamamen Fransız heyeti retelltlne tayin edile- ' 

c... Mühim mevzular görüı
meai pek muhtemeldir.> 

demeli! 
munun aydıolanllll§ olması tıyweW. mı Te telmlSJen lıakJmından Kan.da- kaç ealr almmı§ttr. 'telbit edllmemı, oJm9png. ralmen, cet ve bu suretle ıııt>trllll telri ~-
~ fım11 olacaktır. 1A pvendll1Dl de IÖJl•'IUJ'. 8olhım'luı ..mnıda me .Dik mllbtlmtl oı.-..... nııt olacaktıl'. ! '-'---------_, 



- Avrupada yeni tasarruf çue·ı ... Mesela bir 
leri aranmağa başlamıı bay Amca... yapmayı ..• 

k.ibritte:Jı iki kıb•tt 

BaJ' Amoa~a gire ·-
.ALBER 11. 

Erkek gömleklerinin boylarını! .•• Hatti ıapkaşı, ceketi, boyun-ı B. A - Galiba bir inaandan iki 
k. "itmayı... bağını abp kısa pantalonla gezmeği insan çıkarmağa. da. mecbur kııh-

asa dütünüyorlarm11l... caklarl ... 

-Acaba) .•• 1 

B. A. - Baksana. bir bombardı
manda 12 bin k.iıi eksilıyorl ••• 



Sahıfe 4 

Pikirve an'a't 
........ 

L.--------~~~--------~-----~ 

REFİK HALiD 
"Sürgün,, romaıi"ı (*) - Muharririn 
tekamülü - Edebi eserlerde üslup 

meselesi - Romanda aranan 
başlıca meziyetler 

Refik Halld'in birkaç hafta evvel 
cıkan Sür(iln romanını zevk ve mem
nuniyetle okudum. zevkle, diyorum; 
zira bu kitap, a.şağıda. göst.ereeeğim 
bazı kusurlara. rağmen, canlı pb.ıslar 
ve nefis tasvirlerle doludur. Mem
nuniyet kelimesini k:ullandlln; çünkü 
yazı Alemine keskin ve zehlrll bfo!v
lerle giren Refik Halld'ln san'at isti
dadı, görgü, mütalaa ve ıztırapla yo
ğlırularak olgun1aşmı.ş, veche değiş
tirmiştir. Bugün tereddüd etmeden 
diyebiliriz ki, Refik Halid, Yezid'in kı
:ıu, Çete ve bilhassa Sürgün lle edebl
yatımı2'ın roman faslına değerler ka-

tan ve bu yolda devam ederse, llk sı
rada yerleşecek olan bir müelliftir. 
Sanki cKirph, oklarını atmış ve tü
ketmiş; insanların blçareUklertne ve 
ar::ılanna nıstetıe bakan bir be
şeril!ğe dönmüştur. Artık Refik Halid, 
kadim l:itin şairi Terence'in meşhur 
mrnraını benimseyebilir: 

Homo Sum: Bumani nihil a me 
allrnum puto. 

<Ben insanım: beşeri olan hiç birşey 
bana yabancı değildir. (Yahut) Ben 
tıısanım: beşeri olan hiç birşeye kar
tı bıgane değilim.) 

Ya.zan: iZZET MELiH 

•• arkad-.lan 

KONSERi 

:AKŞAM 23 Ni~an Hl41 

, ' Mevshnin_ ilerlemeslne rağmen 
" püyülC fcdakftrlıklarla 

AL KAZAR 

Milli Hakimiyet 
ve Gençlik 

bayramı şerefine 

btanbulda. Dk defa 2 btıJ'tlk 

•• nım birden 

Olüm arabası 

Mel'unlat Diyarı 
ROBERT BARRAT -

NO.&B BEERY lr. 
Müth.lf çılgın n koıiamç ve ıırr
güzeşt dramı. 81nema pmtm:!n1n 

tilyler tlrperticl bir harlbsı. 

BUGÜN~ 
MatinelerClen itibaren 

lWdmİyeti Milliye ve Çocuk 
bayramı ,erefine 

KADIKÖY 

OPERA 

Mehmed Kınacı 

Bu Akşam 

MELEK'te 
Yüksek dehası, hudutsuz 
kabiliyeti ile 2 sene içinde 
dünyanın en büyük ar
tistleri arasına giren 

LA PARKER tarafından nefis bir surette yaratılan 

_.iLK 6ENÇLiK 
4 

Neş'e - Zevk - Eğlence • Dans - Musiki ... ve ... sizi 

- '"":"""-· J kahkahalarla gilldürecek bir mevzu. 

.,..1 _____ DİKKAT: Numaralı koltuklar erkenden aldırılması. Tel: 40868 -----·~ 

SAYIN ISTANBUL HALKINA----.. 
ALEMDAR ve MlU.J Sinemalannda göaterildiği bir hafta zarfında hallmnmn tekrar tekrar görmeie 

koımalan hasebile vaki olmamıı harikulade 'bir tehacüm Kiirülmesi üzerine 

Aann il~~:::;~~ğile göz H E D y L A M A R R 

BU KADIN BENIMDiR 
filmi bilınecburiye l:.anbulun en büyük: ıineması ve geni~ ıalonları ıoiuk hava techizatile daimi temizleten 

ı 111/AR/VIARA ı Sinemasın~a bugün~en i~baren. bir 

1 
_ hafta muddetle gosterılecektır ., 

~---• Proıırama ayrıca: VALLAS BERRY'nin TAŞ Y'OREKU ADAM filmi ilave edilmiştir. __ ,, 

Son 5 senenin en muazzam filmi, Dk Türkçe Renkli (TeknikoJor) Film 

NAMUS BORCU 
(Kahraman Fedai) 

l PEK Sinemasında büyük muvaffakıytelerle devam ediyor. 

' ~-----------• Seanslar: 1.45 - 4: - 6.15 - 8.45 de 
, 

23 Niuaı Bayramını bir Çocuk d>i net' eli. •• Bir biiyük sribi beyeemlı aeçirmek i.tiyenler ••. 

Bugün L A L· E' ye koşsun 
Çünkü •enen.in en tüzel 2 filmmdon hrwJanan bayramlık: programı hakiki bir zevk ... 

E,.iz bir hareket kaY*1afıdır. 
1 İNCİ f1LM: 

HERKÜL Tilrkce: • 
Amerikanın mqhur IUtilt ağızlı Jiomiii 

f 2 NCl FiLM: 

Casuslar Diyarında 
'(Fransızca) 

JOHN HOWARD - HEA THUR ANGEL'in 
JOEBROWN'm 

1 Bu filmi dünyada kahkaha. rekorunu fıran epjz 
bir eseridir. Seanslar: 3,30 - 6,30 ve 9,45 

Kwn ~Uerinde Arslanlar arasında ya§attıklan l>u 
film l>lümle kar§Jlaıan kahramanlann Zafer - ı 
lbide.idir. Seanalar: 2, t 5 - 5 ve 8, 1 5 de 

iRTiHAL 

Kasadar Bayan Aranıyor 

A:ı traDsJzca bllen ve kefalet; 
vennete mut:tedlr tehtllli I* 
kuadar bayan eAIUf'Or. 
~ıu LALE ahıMilM'na mtt-

' racaat. , 

'Milli nin zaferi~ 
Bu halta Ş.rk.m Harikalar filmi 

BINBIRINCI GECE 
Musiki Şarkılar 
S4DETI1N Mt!NİR MÜZEYYEN 

KAYNAK • NÜREDDİN • SENAR 

Bugün matinelerden itibaren 'ba91.adı . 

..._~ .. --• İIAveten JURNAL ve MİXE MAUVS 
, 

Yarın akşam SARAY sinemasında 
Bütün tehlikelere rağmen, aş10n kendisini sevkettiği talih 
ve kadere doğru giden bir genç kız... Rolü, Büyük Yıldız ahhar Jönprömiyer MELVYN DOUCLAS'in 

Güzel LOUISE PLATT ile beraber 
yaratılan ve mali bir skandal'ın dedikoduları arasında şayanı 

hayret bir aşk macerasını tasvir eden 

ASRi Bil ADAM 
büyük ve hareketli film1n1 görecek.siniz. 

HERTHA FEILER 
HANS SÔHNKER neberaberyarattıklan 

G • 
1 FAL 

Şaheserinde fevkalAde bir tar?.da oynamaktadır. 
Bu Cuma Akpmmdan itibaren 

IŞ.A.BJ[ SIXBm:.a.sı•n.& 

Daima en iyi filmleri gÖ$termelde ıöhret bulan 

, __ _ 
Büyük FedakArlıklar ile yalmz 

Çarşıkapi A Z A K Sinemaainda 
Bugün matinderden itibaren 

Beşiktaş SUAD PARK 

ASiKAZAK 

Sinemasi 

Türkçe 
sözlü 

Binlerce Asilerin müthiş çarpışmaları -
F evkalide meraklı ve heyecanlı mevzu -
!kinci Katerineye kar~ı yapılan ~ugaçef J 
ısyanı - Bu cuma matınelerden ıtibaren 

TA K s n M sinemasında ı' 

Milli Hakimiyet ve Gençlik Bayrami Şerefine 
Mevsimin 2 güzel filml birden 

KOLEJLiLER REVUSU 
Caz ... Dans ..• N~'e ..• Hayat ... Gençlik ... Filmi 

rollerde:DICK POWEL~. ROSELARY ~ 
ve Amerikanın en meşhur Cazlarından · 

FRED W ARING PENSYLV ANIAS 
A 

Aynca: J L K A S i 
JOHNE WAYNE .. CLAlRE TREVOR 
Harika engiz bir barp, Sergüzeşt, A§k ve heyecan fUmi , 



En çok resmi çekllen adam 

Bir kanser mütehassısı öldü 
Kamer (izerindeki ~e~ile enel. ~dl boiazıncl• l'.anaer ~·-
~ &Jembade bGyük lnr toh· muı JÇIJl çahpufbr. Doktor bu m~t-
• '" bp l Dr Dub Kuba hit wtalıiı apladiktan aonra lio-iet aaz•nm11 o an • 
edumm merkezi olan Havana teh· ğaz:mda 1.abia bir ar peyda olmaia 
dilde yebnİf iki yapııda nfat et- batla.mıı ve bu kanser uru iki ae~e 
iDiltir Ba doktor ilim n fen ui- zarfında ölümüne aebebiyet vermq-

kmdiPni Wa etmiftir. Zira tir. Dr. Duka kanserin sirayeti hak
;:-DuU. Un.erin insan vlicudün- bnClald naza~esini nbat etmek 
ie yaptıiı lraz 'H tahn"batı nefsinde için bu büyült fedakarlıkta bulun
t.ecrübe etmek Çın bundan iki sene DUlflur. 

1 GUNUN ANSiKLOPEDiSi 1 
Bask'lar 

Hava 
kuwetleri 

Bir lnsiliz aueteai yeni 
lna:iJiz la7Y&1"elerinin i 

il: tin"~ bahledi at te uenyor. 

Denizli haYaliainclen 
selen eaerlerle çok 

zenainletti 

Çocuk dispanseri 
Bu mütevazı müessese dört ay içinde 

1559 küçük vatandaşa baktı 
Hali vakti yerinde olanlar bir gftn Çarşıkapı 

dispanserine uğrarlarsa neler görürler? 

Sizin bayramınız bütün aevinç 
aünler.iıün en net eli ve en feyiz
IWdir. Hiç bir bayram günü 
eizin bu haftanız kadar vatan 
için ümitlerle dolu değildir. 

Reisicümhur 
lsMET INONO 

Büyük Türk Geceai 
Türk Kültür Birllt inden : 

• 

.. 

Hazırlıklarımızın bitmed ğınden do-
layı geçen hafta tehir edılen Büyüle 
Türk Gece i bu hafta 26 4 1941 tari
hinde Cumartesi akşamı Taksim Bele
dlve Gazinosunda vapılacnktır. 



Sahife 8 AKŞAM 23 Nisan 1941 

.._:~: ,t:ı: Duvarı delen otomobil 
1 lzmir Karşıyakş Kı~ muallim 1

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
selli. ~::ıh~~~~arı!~ı ~~ı~~~rtg~~=ı ~:c~~~k;ee~!~~ıieV:!t~ mek_f ebl atletizm bayramı 
rir. on sekiz y~nda bir genç kızın - Bana mı söylüyorsunuz?.- di,. ... 
bu kadar fisabl, bu kadar hırçın, bu sordu. 
kadar aksi tabiatlı oluşu şaşılacak Selma hiddet içinde: 
ıey ı ... - Evet, dedi size... Bu ne rezaleti. .. 

- Halbuki bir insanın sinirlenme- Bu çiçeklerin hall nedir? Bu ne ke~ 
mesi, haya.tından gayet memnun ol- zellkl 
ması için ne lazımsa hepsi onda. vnr. Erkeğin yüzü birdenbire sertl~-
Hem de fazlasllc ... Bir kere g"nç, son- ti: 
ra pek guzel, tahslll fevkn.ltı.de yerin- - Yanlış söylüyorsunuz. dedi, ke
de. hesapsız parası var. Onunla. evlen- pazellk: değil sadece dlldcat81zllk!... 
mcğe c:ı.n atan bir sürU delikanlı et- Artık Selma. bu derecesine tahammfil 
rafında pervaneler gibi dönüyorlar. edemezdi. Aydını yere vurdu. 

- Evet amma onun akslllğini, biber - Blr de benimle çene yarışına. gt-
glbl huyunu hepsi öğrendi. Görmüyor rlşmeğe cesaret edtyorS\llluz ha ... Küs
musun? Istanbulda iken hiç kimse tah adam!. .. 
yanına yaklaşamıyordu. Bakalım bu- - Şımank kız! .. . 
rada, bu kuş uçmaz, kervan geçmez - ~Nasıl? Nasıl? ... Bu SÖ'Lle:rt bana 
çlfllkte ne yapacak... mı soyledlnlz? Bana ha ... Şımarık kız 

İki kadın çifllk binasının a.rll.a ta- ben ha? ... 
rafındaki balkonda b~ vermişler - Evet, evet._ TA kend1s1 ... Siz: ... sız 
Selma.dan bahsediyorlardı. Hakikaten §imank kız!. 
ne kadar slnlrll kızdı. Senelerdenberi - Haydud ... Duvarları delerek bah-

Talebe geçid resmi yapıyor ve dans ediyor 

ldeta evin içinde hiç kimse ona h1*Y çeme girdiğiniz ye~yonnut gibi bir lanir (Aktam) - Karııyaka kız 
sormağa cesaret edemiyordu. Zengin- de bana hakaret ha .. Haya.tmıda kim• " ,_ l l''- t1 • 
llğlne, gençliğine ve fevkalA.de güTA?l- se bana böyle blr muameleye cüret ögretmen °~u u se~e. ı~ a etızm 
llğıne rağmen hayatı dalma en fena edememiştir... Haydud_. Haydud. .. bayramı, son halta ıçınde okulun 
tarafından görüyor, herşeyde memnun Haydud... Karııyakadaki binasının geniı bah-
olunmıyacıık. sinirlenecek, bağırıp ça.. - s~ bakayım çaçaron!. .. Delinen çesinde yapılmııtır. Davetli olarak 
ğıracak bir nokta buluyordu. Babası, çitin de çlçek.lerln de parannı vere- Vali B. Fuaa Tuksal ve refikası, 
kızının biraz sükunet bulması için ceğlm sana ... Hem de fazlaslle ... Kapa maarif müdürü B. Halid Ziya Kal
çareler düşünüyordu. Nihayet <loktor- artık o sevimsiz çeneni... Kapa. kancı ve muhtelif okullar müdürleri 
lar ona kır havası tavsiye edince l.şte Selma deli olacaktı. Bu adam ne ka- b l tu l tikl"l a d n 
buraya gelmişlerdi. LA.kin bu münze- dar da yüJtısek perdeden konuşuyordu. u uınmuı r. s a ı:n rtın. an so : 
vi çi!lik havasının da Selmanın sıhha.- Elirie verseler onu bir kaşık suda bo- ra çok mun.!azam hır geçıd resmı 
tl, sinirleri üzerinde hiç bir müsbet ğar, etlerini cımbızlnya cımbızla.ya yapılmıt. musabakalar, danslar ve 
neticesi gôrülmem~tl. kopararak öldünirdü. Ve hiç acımazdı. oyunlar geç vakte kadar devam et• 
Yalnız son zamanlarda genç kızda Ne aksi adamdı bu ... Genç kızın o ka- miştir. Atletik müsabakaları kaza

bir merak başlamıştı. Çiçek yetlştiri- dar gözü kızmıştı ki tesadüfen orada. nanları bildiriyorum: 
yordu CifUk binasının ön tarafında.- duran ata blndiği zaman kulhndığı 1 OO .. k d b" · 
ki k~I çiçek bahçesi haline sokmuş- kamçısı gözüne ilişti. Büyük blr hld- . . met~e. su~at oı~sun a ırın· 
tu. Istanbuldan bir sürü tohum, çiçek detıe bunu kaptı: cı Halıde, ıkıncı Nermın, 
soğanı getirtmişti. Bunları kendi eli- - Rezll terblyeslz'~· diyerek genç 100 metre manialı koşuda birin· 
le ekmiş, sulunıış. yetiştimılştl. Çiçek adama doğru koştu. Kamçıyı kaldırdı. ci Meliha, ikinci Zübeyde. 
b::ıh"eslnde çalışırken dalma bol T Lakin erkek pek çevik davranmış, onu 50 metrelik koıuda birinci Nur· 
ç::ılı bir erkek pantalonu, k~n.man bir tam zamnında tut.muştu. Delikanlı: hayat, ikinci Mesude. 
hıu:ır şapka giyerdi. Bazı gunler saat- - Senin o blçims1z kulakln.nnı çe- 4X ı 00 t b k d 
leree çlccklerl ile meşgul oluyordu. kerdim amma ne ise... . ?1e re ~.Y~.a yarışın a 
B. ı· l e"vdekller onun bu halinden Derken Selma aczinden a"'"lnmaklı Halıde, Hıkmet, Muruvvet ve Nec· 

U UI ı> ı• d •• kk Y 'l b" . pek memnundular: olmuştu. Gözleri dolu dolu: a an mure ep c eşl.> grup ırın· 
_ Aman, diyorlardı, blrşeyle meş- - Kaba herif, kaba he!rifl... diye ciliği kazanmıııtır. 

gul olsun da .. Ne olursa olsun. Tek mırıldanıynrdu. Tam bu sırada bahçe- 200 metrede Fikriye birinci, Hu
b!zi unutsun, bize çatmasını... ye babası da çıkmıştı. Ikl erkek biribl- riyc ikinci 400 metrede Mürüvvet 

Selma kendi eme yetiştirdiği çiçek rint görunce pek şaştılar. seımanm birinci, Lu,tfiye ikinci, manialı çerçe-
bahçeslne kimseyi sokmuyordu. Çiçek- babası: ve an ında Fatma Zehra Muzaf· 
ıerden b rl riizgArın tesir ile kınlsa bl- - Vay Hamdiciğim ..• Sen, sen hal. f Y z ~ S • d ' M ' d 
le o: diyerek onun elini tuttu. Sonra. delin- er, e ra, acı e ve uazzez en 

- Bunu kim yapt.ı?... miş çltl "e bozulrnU,j çiçekleri görünce mürekkep cKırmızı> grup birinci 
Diyerek hiç yoktan herkese çatıyor- korkak bakışlan ile kızını sil7ıdü. O gelmişlerdir. 

du. Bunun için çifliktek!ler rfugarla.- hem hiddet, hem de hayret içinde idi Çember yanımda YC§illerden Mu
rın blle Selmanın çiçeklerini kınna- Bu kaba adamın bal>a&nı tanıma.sına. alla Zümrüd Huriye, Neriman 
rnası, bozmaması için dua e~iyor~rdı. şaşıyo~u. Hamdi işi 17.alı etti: Halide TürlcAn, Bahriye ve Mesru: 

Bakla yanımda Sabiha hirinci. 
Nusret ikinci gelmişlerdir. Basketbol 
müsabakasını da Seniha, Mesude, 
Zeliha, Gevher, Raha ve Belk.ıstan 
mürekkep c Y eşib grup kazan mı~· 
tır. Müsabakaları üç bin le.itilik halk 
grupu alaka ve heyecanla takip et
miştir. 

~~~~~~~~-

Ziraat Vekaleti Meneme
ne traktör gönderdi 

İzmir (Akşam) - Ziraat Vek&· 
leli tarafından seylaba uğrayan sa· 
halarda çifçilerin arazisini sürmek 
için gönderilen beı traktör Meneme
ne gelmiı ve halkın arazisini ıürme
ğe başlamıştır. Bir traktör günde 
50·60 dekar arazi sürmektedir. Bu 
traktörler, Menemen halkının arazi
sini bitirdikten sonra Bergama ve 
Foça kazalarına geçecek ve oralar· 
daki halkın arazisini de sürecektir. 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

Işte vaziyet böyle iken bir gun muthlş - Cıvarda bir yol ~aa.tı ile met- ' k 
bir htıdlse oldu. gulüm. Burda.n geçerken tam karşıma re grupu azanmı.ıhr. « Akıam• İn Küçük 

o sabah gene Selma ayağında. paça.- iki kuzu çıktı Hızla gidiyordum. Hay- 5 o mette mamalı koşuda Neri- İla" nlan en au·· ratıı· ve 
lan bol erkek pantalonu, başında ge- vanları çlğn~emek için dlreksiyoou man, Huriye, Melike, Latife, Riya-
nlş hasır şapkasile bahçesine çıkmış, sağa kırdım. LA.kin dlkkats1zllkle faz- zet, Mahire grupu cYeoillen 28 en ucuz vasıtadır. 
çiçekleri ile meşgul oluyordu. Ek.llmlş la çevirmişim. Bu kaza oldu. Affeder- pp~u:a:n~k~a~z~a~n~a~r!a!k~b=ir~in~cı;·~g~e~l~rnı~·~,l~e~r~d~ir~·ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
blr fidanın toprağını kabartıyordu. siniz. -:ıı 
EvvelA uzaktan bir motör sesi işitti. Hamdinin lfl acele !dl Za.ten Bel
Çlrlik c!vanndan binde bir §ehre gl- manın baba81 da kızının mtıthtf hld
den otobüsler geçerdi. Genç kız gene detl karşısında. onu alakoya.uı..amıftl 
onlardan biri olacağını düşünerek al- Yalnız Hamdi giderken: 
dınş etmedi - Blr gün yemeğe beklerim!... de-

Lakin motör sesi birdenbire yakın- mlşti. 

laştı ve bir müddet sonra da. dehşetli Dellkanlı otomobili lle uzakla.şınca 
bir gürültii oldu. Selma başını arkaya Selma sordu: 
çevirdiği zaman müthl'J bir heyecan - Kim bu kaba. adam7 
içinde şunları gördü. Bir spor otomo- - Mühendis Hamdi... 
blll çiçek bahçesinin önündeki ç\U - Ne aksi şey ••• 
yarmış ilerliyordu. Selma kendisini bir Babası güldü: 
kenara attı. Çiti delip içeriye giren - Evet on& •aksi miUı.endia• derler. 
otomobil Selmanın biitün o güzelim Ukln çok .l.yl çocuktur ve çok iyi b1r 
çiçeklerini tamamlle çiğnedikten son- mühendbtlr. 
ra biraz ileride durabilmişti. Bu sıra- o günden sonra Selma cAJtst. mü.
da otomobilden kasketli, kocaman hendlse• dair birçok hlkAyeler f.fltl
gözlüklü bir genç adam indi. Sanki yordu. Bu adamın kendisblden de d&
çlU deldiğinin, o güzelim çiçekleri ta- ha aksi olduğuna. yavaş yavq lnan
mamlle çlğncdiğlnln farkında blle de- mağa ba§lıyordu. 
iUlmlf gibi idi. Bir iki kere karşılıqmıtla.rdı. Ham.-

Tefrika No. 103 

Finikelilerin burada pek a.z kalan ba
zı Metlerinden başka hiç blr eserleri 
yoktur. Fakat, Türkün varh~ını her 
sahada. hlssetmek mümkündür: Ata 
bineriz:, sllA.h kullanmaktan, güreş
ten, doğruluktan çok hoşlanınz. Kabl
lem.lz arasında yalan söylemek hemen 
hemen günah gl.bidlr. Buna. hiç kim
se cesaret edemez. Ben Edirneye glt
Uğim ?.aman, bütün Türklerde bu me
ziyeti gördüm. Arap ıst.ı.11\sında kabi
lemiz arasına karışan Hamdanller bizi 
bir müddet afyona alıştırmışlar. Köy
lcrlmlzln bazısında afyon, ve esrar 
miiptelll.larma h!l.lA raslanır. Bundan 
başka kabilemiz efradının ahl!l.kını 
sarsan, inanışlarını bomn, 1yl 1t.1-
yatıarına. musallat olan hl~ blıışey 
yoktur. Denizciliği h!l.ll severiz, eli
mize bir tekne geçince, uzak yakın de
me-z derhal dalgalann koynuna atılı
rız. Bayram günlerinde giiref yapar, 
cirld oynar, at yanşlan yaparız. Edlr
nede bir fakir a.Uenin düğününü gör
~üm. Blzim köy düğünümüzden pek 
ram yoıttu ... Adeta o düğünde kendi 
köyümde imişim gibi eğlendiğimi hiç 
unutmam. Recep re1sin kabllemlz ara
sına bu suretle düşmesi de bizim lçln 
bir fali hayır olsa gerektir. .... 

Bu ne kuvvetli atk ! .. 
Saide tylleşm.lştl. 
Aradan bir ay geçmişt.l. 
Köye ne bir doot, ne de düşman ge

misi uğruyordu. 
Saide canlandıkça, damarlanrun 

kayna..~ığını duyuyordu. Daha ne ka
dar zaman böyle hareketsiz kalacak
tı? 

Saide iş görmeden, denize çıkma
dan durabllir miydi? 

O, Receple tekrar kors:uı avına 
çıkmağa karar vennlştl. 

Saide, Recepten daha lyl blr deniz 
arkad~ı bulamıyacağını anlamıştı. 

Kablle reisi Mahmud Sa.ydav\ bir 
gün onlara: 

- Çocuklar! dedi - İşlerinizde a· 
laşmışsınız ... Dilerim ki, ha.yatınızı da 
blrleştırlnlz. Zlra, blriblrlnlzi sevdiği
nizi, blribirinize yaptığınız fedakAr
lıklardan anlıyorum. Eğer birleşirse
niz, daha büyük işler görebilirsiniz. 

Recep bu soolerden çok mütehassis 
oldu, başını önüne eğdi ve sustu. 

Saide, Recebin kendi.sine karşı faz
la temayül gösterdiğini blinılyor, sez
miyor değildi. Recebin sustuğunu ve 
asil1\ne bir sükt1tla önüne baktığını 
görünce, kabile rel.c;ine döndü: 

- Recep, benim lçln çok lyl bir de
niz arkadaşıdır. Ölümden yılmaz, 
kavgadan kaçmaz. Iztıraha, uyku
suzluğa tnhammülü varclır. Tam ara.
dığım adam. Fakat, arkadaş olarak ... 
Onunla başka türlü birlCflJlemlze lm
kt\n yoırtur. <;:Unkll ben, hiç bir er-
kek.le evlenemem. 

Recep vücudünde hafif bir ürperme 
duydu. 

Kabile reisi hayretle sordu: 
- Neden evlenemiyorsun, Saide? 

Sıhhatin yerinde, Evlenme çağın ge
çiyor blle. 

- Geçiyor değil, çoktan geç.mittlt". 
Geçmese bile, gene evlenemem. Bunu 
bana babam da söyledi, kabilemizin 
ihtiyarlan da peklla. bilir ... HattA. sen 
de billrsln: Ben evlendiğim gün ölü
riım. 

Kablle reisi gülmeğe başladı: 
- Evet. Annen sa.na gebe kaldığı 

zaman, geçici bir sihirbaz köyümüze 
uğra~ı. Bu adam babana: •Blr kı
zın dünyaya gelecek ... Meşhut" kahra
manlar gibi bütün dünyaca tanılacalr, 
fa.kat, sakın onu evlendlrmeyinlzl Zi
ra, evlendiği gece ölecektir. Eğer ev
lenmeden yaşarsa, ömrü çok uzun 
olacaktır .• demişti. Ben de bu sözü o 

Şimdi otomoblllnln önüne eğilmiş, dl ona pek sert davranmıştı. Selma 
bu kazada ona birşey olup olmadığını Adeta ondan korkmağa başlam:ı.ftı. 
tedklk ediyordu. Selmanın suratına Son zamanlarda sık sık görü§üyor
b!le bakmamıştı. Genç kız berbad olan lardı. Herkesin yanında. kurd kesilen 
bahçesine, o kadar emeklerle yetıştlr- genç kız aksi mühendisin karşısında 
dlği çlçeklerin haline bir göz daha at- kuzu gibi oluyordu. Ondaki bu deği
tıktan sonra sinirinden tltriyerek ses- giklik çlfll.ktekllert pelı: memnun edi-
lendi: yordu. Fısıltı halinde: cDlns!zln hak-

Kartal (Akşam) - Kartalda Çocuk Esirgeme Kurumu, kıy. zamandanberl unutmuyorum amma., 
metli kaymakam ve Belediye reisi Adnan Aksel'ln değerli yardım doğrusunu söylemek lazungcllrse, şim-

di bunun sacma blr lnanı.,t;ın ~ka. 
- Hişt baksanıza bana... kından imansız gelir ... • diyorlardı. ve himayesile bu sene de semereli çaiışmalanna devam etmekte- blrşey olmadığını anlıyo,un. Dlnlmtz.. 
Genç adam bu sôzleri işitmemiş gi- Artılı: Selmada çiçek merakı da. kal-

bi davrandı. Hfüii otomoblllnin ön te- mamıştı. Şimdi o şiir ve aşk h.lkAye
kerleklerln 1 muayene ediyor ve ıslık lerl okuyordu. Mühendisin aksi söz
çalıyordu. lite bu insanı dell etmeğe len ona yumuşacık, tatlı a.şk 800lerl 

dir. Bu cümleden olarak kazanın kimsesiz fakir yavrulan giydiril: de böyle batıl itikatlara bel bağlamak 
Meta bir küfürdür. Baban inanırdı ve: 

me~ başlanmıştır. . a.Salde öliinceye kadar bekar y:uııya-

kdfl geleb!Urdl. Bir daha: glbl gellyordu. 
- Size sôyluyorum ... Buraya baksa- Insan gönlli bu ... Acalpllklerle dolu-

Göndcrdiğim resim giydirilen yavrulardan bır grupu, kayma- cak.• derdi. Ben bu fikirde dcğlllrn. 
kam (X işaretll ve Kurum başkanı Dr. Şerafeddin Sözer'le bir- Ayağına gelmiş olan ve seni çılgınca 
. .. . seven böyle kahraman bir Türk de-

mza 1 •• diye seslendi. O zaman otomo- dur.... Hikmet Feridun Es lıkte gostennektedır. nlzclslle hemen evlenmeni ıstcrlm. 

Tefrika No. 52 Pencereye doğru yürüdü: 
- Cahid... Evladım... Yav· 

Güzel GOzlii ~z rum. .• Ağlama artık... Annen hıı
yattadır... - diye bağırdı. 

Rauf, sevgilisini ha~in bir hate· 
ketle kolundan yakaladı. İçeriye 
doğru ıürükledi. 

Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • Nft) 
~~~~ ..... ---..~~~~ 

Artık nafile... Bırakmam... Benim 
olmalısın 1 Bütün bu işleri teammÜt· 
le yapmış değilim .•. Hadiseler muğ
lak tekilde cereyan etti. ben de on
lara uydum ... Tahammül edilmr. 
bir incizabın peıine takıldnn, yürü-

düm... Yaptıklarımı bana telkin 
eden gizli sesin emirlerine itaat gös
terdim. Zaten benim kolumu büken 
kuvvetin karşısında ergeç siz de tes
lim olmak mecburiyetindesiniz. 

Melahatın yüzünde hadsiz hudut
suz bir yeis belirdi: 

- Hayır, hayır ... Asla .••• diye 
çırpındı. - İmkansız... İmkan ve ih
timali } ole .. . ,. 

- Bu ölüm. sizin için, çok fena 
olan evvelki istikbalinize nazaran bin 
kere daha iyi değil midir)... İıte 
o hayattan kurtuldunuz... Şu an.a 
kadar kalbinizin çarptığ.nı bile fark 
etmemiş bu!unuyordunuz... Cidden 
ölmüştünüz... Evvelki hayatınızda 
sevmenin lezzetini duymamıştınız. .. 

Şimdilc.i hayatınızda ise, bü,yük ar Gözleri meçhul bir noktaya dikil· 
lem, ne olduğunu size öireteceğim ..• 
Emin olun, bu dünyaya inaanı bai- mitti. Çehresinin hatları bozulmuı· 
layan aıncak böyle büyük bir aık tu: altüet olmuttu. 
olahiü•. Size emsalsiz bir hayat ya- - Melahat... - dedi. • Yapaca
ıatacak olan bu talihi nahak ~e ğmız ıeyin nasıl feci bir netice do· 

iuracaiuu dilıünmüyor musunuz) 
itmeyiniz, reddetmeyiniz.·· Dün, resmen rapor vererek vefatı-

Melahat, kendisini teshir eden bu nm hük(lmete bildirdim.. Her teyİ 
adamın lcarııaında ricate baılamııb. ben tertipledim, nizama soktum. 

Bu baı döndürücü .özleri iıitme- Şayet beni ele verirseniz. adaletin 
mek için kulaklarını tıkadı. pençesinden katiyen yaka,yı sıyıra· 

Fakat duyduğu laflar, bir ant-fa marn ... Ben, bu hareketimle bir sah
sedleri devirip eraziyj istila eden su teUrlık iılemiı vaziyetteyim. Polia 
gibi, bütün mevcudiyetine do!u· yakamı bırakmıyacaktır. Kaaıunlar 
yordu. beni hapse mahkUın edecektir ..• 

Azim bir gayret sarfettikteo son• Kadın titriyerek muhatabına ba-
ra, kendini tekrar toplan ... Namua-- kıyordu. 
kar bir zevce, iyi bir anıne oldu~1ou Bu erlcel(, gayet rahat ve müref-
hatırladı. feh olan Jimdikl vaziyeti ile parlak 

Titrek bir sesle dedi kit istikbalini sırf ona karıı duyduiu 
- Pekal&. madem böyle l>lr aP: yüzünden tehlikeye atmııtı. 

cürüm iılemekten vazgeçmiyorau- - Bütün bunlan o delice hareke· 
nuz, ben de sizi kendi an.unu.ı; b\ll· ti yapmadan evvel düşünmeniz la
fına kurtarırım. zımdu •••• dedi. • Emin olun, ada· 

let de sizi affedecektir. Zira mah
kemede oehadette bulunurum. Sizin 
aranıza girerim... Hakikati anlatı
rım ... En iyi bir tedbir de buradan 
kalkarak hemen gitmenizclir, göz
den kaybolmanızdır... Müddeiumu
miye mektup yazarak, hakikati ona 
bildiriniz ... Ben de bir yerde saklı 
oturur, siz ıellmete çıkıncaya kadar 
kimseye görünmem .. , 

Doktor: 
- Şayet blk.imler l>enl affetseler 

bile ben affedemem 1 • diye baıını 
iki yana aalladı. 

Cebinden bir tabanca çıkardı. 
- Şayet bu pencereye yaklaıır, 

bu kapıyı açar, yahut bağırmağa 
lcalltananız. Melahat, ifte yemin 
ediyorum, atkımızı ortaya koyup 
söylüyorum. Kendimi vururum ... 
Zira, ıizaiz hayat bence ula yap
mak değildir. 

Deminki heyecanlı ifadesinden 
eser kalmamıtb. Bu ıözleri sakin 
sakin söylemiıti. Belliydi ki söyledi· 
ğini muhakkak yapacaktı. Bu sükun, 
heyecandan bile müessirdi. 

Genç kadın, sevgilisinin bu kara
rı katiyetle verdiğine kanaat getirin
ce gayri ihtiyari: 

- Ah .••• dedi. 

Bir ıeyler daha söylemek istiyor
du amma, kısılmıı boğazından tek 
hece çıkamıyordu. Gözlerinin önün
den bir bulut geçiyordu. Diıleri bi
ribirine çarpıyordu. 

Yal vararak, Raufa doğru bir 
adım attı. Fakat geçirdiği müthiı 
anların tesirile artık mukavemet 
edemedi. Baıı döndü. Kollan, yaralı 
bir kuşun kanatları gibi çırpındı. 
Ve gerisin geriye yuvarlandı. 

Rauf, onu kollan arasına aldL 

Melahat, kendino geldiği vakit, 
mahut laboratuvarın yatağında yat
tığını gördü. 

Genç doktor, ayakları dibinde 
oturuyordu. Gözleri yaı içindeydi. 

Cahidin annesi, ancak bir müddet 
etrafına bakwıdıktan sonra vaziyeti 
yeniden kavrayabildi. Görmek ve 
iıitmek kabiliyetleri bu müthiı buh
ran neticesinde zayıflamıı gibiydi. 

Rauf, tecrübeli doktor, gözlerile 
Melihati iyice süzüp de onun ken
dine geldiğini anlayınca, deminden
beri icadının dudaklarını yakan bir 
suale kendiliğinden cevap verdi: 

- Bütün işler bitti. 
Cahidin annesi yeniden heyecana 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

Bu konuşmadan üç gün sonra, Sal
de, bir sabah Recebin yanına git.mele 
istedi. Kapıyı açacağı .sırada odadan 
akseden hazin iniltiler duydu. Kulak 
verdi. Recep ağlıyarak söyleniyordu: 

c- Allahım, ben ne talihsiz bir ku
lunum! Şimdiye kadar dünya evine 
girmedim. Bugün, karşıma bir kadın 
çıkardın. Onu sevdin, onunla haya
tımı birleştirmek istedim. Halbuki, 
sen onu benden ayınyorsun... Beni 
on unla birleştinnlyorsun 1 Niçin?. Ben 
onun uğrunda memleketimi, akraba
mı, malımı mülkümü terltettlm ... Ser
seri dalgalar glbl aylarca onunla de
nizlerde dolaştım. Onun ruhunu, me
ziyetlerini, fedaltftrlıklannı ve neler 
yapmağa muktedir oldu~u yakın
dan gördüm, anladım. c.Karayiğlt. 
ona, arkasından eKara maymun• di
yordu. Saide -benim için meleklerden 
daha güzel ve şirin bir kızdır. Ben 
onun ruhunu seviyorum. Bence o, bir 
kAJnata bedeldir... Dünyada bütün 
güzel kadınlan bir araya gelseler, onu 
benden ayıramazlar. Onun hayallnL 
her daklkn, her yerde görüyorum. On
suz yaşadığım anda içime bir kasvet 
çöküyor, beynimi u~ltular sarıyor. 
Gözlcrlrn dumanlanıyor ... Onun ha
yalinden b:uıka birşey göremiyorum . 
O öldüğü zaman - eğer bu ölüm ger
çekten tahakkuk etseydi - ben de 
burada ölecektim. Ka.bile reisinden, 
cesedimln onun mezarı yanına gömfü
mesini lstiyecektlm. Buna karar ver
miştim. Kendi hançerimle gırtlağımı 
söküp, onun ba~ ucunda kanımı akı
tacaktım. Fakat, şimdi bunları dll
şünmek ve tekrarlamak neye yarnr, 
Allahım? Onun bana karşı bu derece 
merhametsiz davranacağını hlç de 
ummazdım. Onu, gün geçtikçe seviyo
rum. Bu sevgi beni alevler içinde 
yakıp kül edecek. Ona içlmJ açamı
yorum... Yüreğimdeki yangını ona 
gösteremiyorum. Sen bana yardım et, 
Allahıml Tnhammiılüm kalmadı artık. 
Sen bana acı!• 

Saide birdenbire kapıdan geri çekil
di: 

- Aman yarabbi. .. Bu ne kuvvetli 
aşk! 

İnilti kesilmişti. 
Saide odaya giremiyordu. 
- Onu böyle heyecanlı bir dakika

da rahatsız etmek doğru olmaz. 
Dedi ve Recebi kendi aleminde ken-

di ıztıraplar!le bıışbaşa bırakarak 
döndü. 

Saldenln o sabah Receple görülecek 
mühim bir işi vardı: 

- Civar köylerden birine gidecekler 
ve orada eskiden denizcilik yapmış bir 
kaç adamla konuşacaklardı. 

Saide odaya giremedi, bahçeye lndl 
Kendl kendine djifü.nmete b&1ladı: 

- Benlm gltıi çirkin bir kadını, bu 
yakışıklı adam nasıl scveblllyor? cKa
rayiğih de beni sever gibi görünüyor
du. Fakat, ben zehirlenip baygın bir 
halde yattığım zaman başucuma gel
di ve benimle uKara maymun!» diye 
eğlendi. Ah, o san akrebi bir ele ge
çirebilsem... Ona bu hakaretin yüz 
mislini yapacağım ... Onu paçavra gibi 
yerden yere vuracağım. 

Ellndekl çöple yerde çlzgller çizerek 
sözüne devam etti: 

- Ben hiç kimsenin sözüne inanan 
insanlardan değlllm. Recep reisi Ge
lıboluda tanıdım. Çalı beyln ona bü
yük bir güveni vardı. Onu diğer reis
lerden fazla severdi. Mu'hakkat 
ki, Recebin diğer insanlardan d~ 
ha çok sevilecek meziyetleri var
dır. Bunu ben de biliyorum. Anlı
yamadığım bir nokta var: Onun benl 
delice sevmesi. Ben çirkin bir kadınım. 
Annem blle bent sevemezdi. Bir gun 
odasında ellerini göklere uzatarak: 
cAllahım, şu kızı biraz guı.el yarat
saydın ne olurclu?• dediğini hiç unut
muyorum. Fakat ben, kendi halimden 
çok memnunum. Güzel bir kadın ol
saydım ne olacaktı? Kıymetli bir Şam 
kumaşı gibi erkeklerin göğsünde, omu
zunda mı ge-zrccktim? Giızel bir k:ı
dın olsaydım, dcnlılere çıkabılır, duş
manla çarpışablllr miydim? Belki dıt 
kabilemden, koyümden başka bir yer 
görmlyccektlm... ( 'rkası var) 

kapıldı. Demek eski mevcudiyetinin 
binası tamamile yıkılmış bulunuyor• 
du. Şimdi o, burada, Raufla bera
ber, o harabenin enkazı altındaydı. 

Doktorun dukalarında deminki 
kati kararile garip bir tenakus teş
kil eden bir şefkatJi tebessüm belir
di: 

- Melahat .• , MailGp vazi-
yette bulunduğumu itiraf ederim. 
Senin kalbine teeir edeceğimi san
mıştım. Fak at bu. nafile bir hayal
miı. Zira aizde kalbden eser yok
muı. Siz, sadık kullannı merhamet• 
sizce öldüren eski zalim hükümdar
lara benziyorsunuz .•. Ben de ne de
lilik ettiğimi anladım. Artık müda
faasız bir haldeyim. Ne isterseniz 
o olsun .•. 

Zavallı genç, yeisle boynunu bük
tü. 

- Şimdi İşte kendinize geldiniz ..• 
Gidin, benim yaptığım fenalığı tamir 
edin... İıılediğim cürmii herkese faı 
edin ... 

Sonra, diz çöktü. Melahatın bü
ründüğü mantonun eteğini eline al· 
dL Dudaklanna götürüp Öptü: 

(Arkau var) 
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Milli küme maçları 23 nisan kupası 

lngiliz zırhh 
fırkaları 

tensik edildi 
G. Saray . Beyoğluapor, Düşmanin ayni mahiyet-

Jzmirde yapılan Galatasaray - Altın- Fenerbahçe. Şi,Ii bugiin teki teıekkülleri ile 
d f b h Alt Fener atadında çarpİfacak hale or u, ener a çe - ay karıılaııyor a-etirildi 

müsabakaları tafsilatı 
Fenerl:iahçe - Galatasaray - Bey

fzmir ikincisi Albnordu ile Gala
:asaray arasında yapılan milli küme 
maçı .5 - 1 Galata.sarayın galibiyeti 
Te parlak oyunu ile neticelenmiştir. 
Galatasaraylılar maçtan evvel Cüm
huriyet meydanındaki Atatürk anı
hna san kırmızı kurdelalarla •üslen
miş muazzam bir çelenk bıraktılar. 

Cumartesi olmasına rağmen saha
da beş hine yakın seyirci vardı. Gü
nün ilk maçına Galatasaray: 

Saim, Adnan, Faruk, Musa, En
ver, Halil, Salahaddin, Arif, Salim, 
Eşfak, Mehmed Ali. 

oğluspor n Şi§ligüne~ klüplerinin 
diseye tema. etmek isterim. Yan idarecileri aralarında hususi bir an
hakemleri maçta vazife alırlarken }aşma yaparak 23 ni.un kupası namı 
birer takımın kontrolü ile mükellef- altında müııahakalar tertib etrnişler
tirler. dir. Turnua mahiyetinde yapılacak 

Meııela: Bir maçta bir takımın olan bu karşılaşmalara bugün Fe
forvetini tak.ip eden bir yan hake- nerbahçe stadında ba§lanacaktır. 
mi ikinci devrede de ayni talmruın T esbit edilen programa göre saat 
forvetini takip eder, bu deği§me:z birde Fenerbabçe - Galatasaray B 
bir usuldür. lzmirdc cumartesi gü- takımları, aaat iki buçukta Galata
nü yapılan her iki maçta yan ha- saray - Fener mütekaidleri, saat üç 
kemleri birinci devrede İstanbul ta- buçuk.ta Fenerbahçe ile ŞişHgüneş, 
lcımlarını ikinci devrede de İzmir saat beşte Galatasaray ile Beyoğlu
takımlan~ı takip etmi~lerdir. Görül- spor takımları karşılaşacaklardır. 
memiıı ve işiti1memiıı bir ıey ... Ş~- B takımlarını Bahaeddin, Fenerbah-

Alıınordu: . tık doğrusu. çe - ŞişligÜ•neş maçını Sami, Galata-
Necati, Şeref, Nuri, Ali, Cevad, Fener bahçe • Altay saray - Beyoğluspor maçını da Ha-

Namık, Halil, Said, Mazhar, Hüse- Günün ikinci ve mühim maçını lid Galip idare edecektir. Bu maç· 
yin, Hamdi. İzmir şampiyonu Altayla Fenerbah- !arın galipleri ilerde müsaid bir 

Şekillerinde çıkmışlardı. Maçı ha- çe oynadı. Fenerbahçe çok. bo~k günde 11ampiyonluk için karşılaşa-
•- f d S vl ·d ed' bı'r oyund~ sonra maçın bıtmeıııne caklardır. aem eri imsarog u ı are ıyor· ..... 
du. Esen rüzgar Galatasaray lehine. on dakika kala N\yazinin yaptığı Eskri mbirinciliklerİ 
Altınordu müdafaasının aksaması- galibiyet golü Üe ve güçlükle 2 - l İstanbul Eskrim ajanlığından: 
na rağmen hücum hattı çok mü- galip gelebildi. 26 nisan cuınarte.sl günü sa.at 4 te 

--
Londra 22 (A.A.) -. Daily Te

legraph İngiliz ordusunun zırhlı fır· 
kalarının yeniden tensik edildiğini 
ve şimdi bu lı:uvvetlCT"in çok .kud
retli bir harp vasıtası haline gelmiş 
olup düımanın ayni mahiyetteki te
şekkülleri ile çarpışmaia muktedir 
bulundu.klannı yazmaktadır. İngiliz 
ordusu•nun şimdiye kadar kullanma
dığı kuvvette yeni hücum arabal.ırı 
imal edilmiş olduğu bilhassa teba
rüz ettirilmektedir. Müstakil motör
]ü teşekküller son model tanlı:larla 
techiz edilmiş olduğu gibi bunlara 
motörlü topçu cüzütamları, tayyare 
dafi ve tank dafi grupları, istihkam 
ve inşaat müfrezeleri, ve kamyon
larla taşınan piyade kıtaları ilave 
edilmiştir. Bu fırkaların en tipik 
harp aleti kruvazör - tank adı veri
len yeni model bir hücum araba~ıdır. 
Bu tank çok süratli olup epeyce 
uzaklarda yapılan keşif hareketleri 
neticesinde elde edilen malUınata 
göre ateşini tanzim edebilmektedir. 

Amerikada yeni imal 
edilen tanklar 

essir akınlar yapıyor. Galatasaraylı- Bu maçta hakem tarafından birin- Taksimde Dağcılık klübünde İstanbul 
lar hücum hattında bit ahenk tesis ci devrenin 30 uncu dakikasında kılıç, flör ve epe birincilikleri seçme
edemiyor1ar. iki aÇlğın fevkalade oyundan çıkarılan Esaddan mahrum lerine başlanacaktır. 
oyunlarına rağmen üç orta çok bo- on kişilik Fener takımı bocaladı, lstanbul bölgesi bisiklet ajanlığın- Lo.n.dra 22 (A.A.) - Times ga-
z.uk. durdu. Bilhassa muhacim hattı ıııfır- dan: zetesinin Nevyork muhabirinin yaz-

Sekizinci dakikada Galatasaray dı. Altay, Altınorduya nazaran da- 1 _ Seri bisiklet yarışlarınm dör- dığına göre, hususi teşebbüsle Ame-
kalesi ilk tehlikeyi atlattı. Calatasa- ha kuvvetli bir manzara arzediyor. düncüsü 27/ 41941 tarihine müsadif tikada imal edilen ilk orta büyük
ray kalesine Saidin çektiği frikiki Ve daha çok da enerjik. Fakat ha- pazar günü sabahı Topkapı ile Si- lükte tank cumartesi günü, Nevyork 
Saim elinden kaçırdı. Fakat ikinci kemin yanlış kararlan ve bilgi livri yolu Üzerinde ve 125 kilomet- eyaleti dahilinde kain Schnectady 
bir plönjonla gol olm3 k üzere buh~- eksikliği Fener aleyhine oluyor. Mü- relik bir mesafe dahilinde yapıla- lokomotif fabrikalarından çıkmıştır. 
nan bu şütü kurtardı. Yan hakemı; him ve sayısız birçok avantajlar ke- caktır. Bu tank evvelce tahmin edilen müd
önlerinde iki üç oyuncu olduğu hal- siliyor. 2 _ Yarışa tam saat 9,JO da detten sekiz ay evvel imal edilmi§ 
de Galatasaray muhacimlerinin of- Fener birinci golünü ofsayttan atı- başlanacaktır. bulunmaktadır. 
ıayt olduğunu işaret ederek bitkaç yor; Fenere mevcud olmıyan bir 3 _Koşuya iştirak edecek bisik- Baldwin Locomotive ve Chrl}'sler 
akını kestiriyor. Saim kalede aksı- penaltı yaratılıyor. Gol olmak üzere letcilerin hazırlaa:ımış oldukları ha1- motör kumpanyalan da taaık aipa
yordu. Maçın ilk on beş dakikasının olan birkaç Fener hücumunda avaın- de Topkapıda haz.u bulunn·aları ve rişi almış olup imalat programına 
umumi manzarası, Altınordu ha- taj nazarı itibara alınmıyarak fovul isimlerini hakem heyetine k.:!ydettir- nazaran pek aüratle ilerlemektedir. 
kim. diye hücum kesiliyor. Fenerliler bil- meleri lazımdır. Bu yeni tank tipi İngiliz ve Ame-

Galatasaraylılar atlattıkları birkaç hassa Esadm çıkmasiyfe hırÇın ve rikan p'·nlarının tevhidi neticesin· 

h hl 'k d d 1 l asabi oynamağa başlıyorlar. Geri- İstanbul Beden • d t b'ı _ı·ımı"gt' Mezku· t klar mü im te 1 e en ers a mış o a- Terbıyesi bölge- e es ı eWJ -s ır. r an 
caklar ki hızlandılar. 20 nci daki- !erde Fikret yalnız başına harika. sinden: düz ara.:::de saatte 80 kilometre 
kada Mehmed Ali gene soldan sü- Kalede de Cihad son ümid. Al · h k katedeceklerdir. Ag"tTlıkları 28 ton-

B k J k d l l t ehzm a em kursu 28 nisan 
zülü~·or. 18 köşesine gelir gelmez u maçta ta ım ar şu a ro ar a · k 18 dur. Bu tankların ate• kudreti Av-

J dizildiler: pazartesı a ·şamı saat de Tak- -s 
yerden ve yanlama plase bir vuru!;la simde Beden Terbiyesi binasında rupada kullanılmakta olan herlıangi 
ilk GalatasarRy golünü kalecinin ı. Fener: Cihad, Lebib, Zeynel, başlıyacaktır. Kayıt olınu~Iarın ha- bir ta.nkın kuvvetinden aşağı değil-
bariz bir hatasından da i~tifade ede- Ömer, Esad, Fikret, Rcbli, Niyazi, 1 zır bulunmalan rica olunur. dir. Tanklarda 3, 7 lik bir tayyare 

Habeşistan da 
Adia Ababada normal 

vaziyet avdet etti 

Londra 22 (A.A.) - Reuter 
•ianamın Ad.is Abebadakj hususi 
mulıabiri bildiriyor: Habeı prensle
rinden biri, lngiliz kuvvetlerile i,bir
liii yapan Habeı vatanperverlerine 
iltihak etmiştir. Habeı imparatoru
nun ikinci oğlu olan Harrar Dükü, 
bu eyaletin idaresini ele almak üze
re umumi vali ııfatilc yakında Har
rara gidectıktir. Adis Abeba ve Har
rar' da Habeş polisi İtalya&l polisinin 
yerini almaktadır. Haile Selasienin 
subaylan tekrar hizmete girmişler 
ve yerli bir kuvvet teşkili için yapı
lan davete icabet eden binlerce ki· 
şiyi talim ve terbiyeye başlamışlar
dır. 

On beş günlük İngiliz işgaJinden 
sonra Adis Abeba normal vaziyetini 
almıştır. Mağaza ve kahveler açtlmış 
sigara paketleri en revaç gören ge
çer akçedir. Çünkü İngiliz abloka.n 
dolayısile altı aydanberi Adis Abe
ba' da aigara yoktu. 

Nairob i 22 (A.A.) - Resmc.ı 
bildirildiğine göre, imparator Haile 
Selasienin küçük oğlu Harrar Dükü 
bugün Harrara gelmiş ve bu mınta
kanm umumi valiliğini deruhte et
miştir. 

Dessie'yi setreden 
mevziler iı gal edildi 

Kabirr- 22 (A.A.) - Orta Şark İn
giliz kuvvetleri umumi karargfı.hmm 
tebli~: 

Libyada: Keşif müfreulerlmlzln fa
allyetı kaydedilm.1şıt1r. 
Habeşlstanda: Düşmanın ağır zayi

at vermesile neticelenen bir hareket 
ü:rıerlne cenup kolumuz dün Dess1e'y1 
setretmekte olan mühim mevzileri iş
gal etmişlerdir. Şimal koltıruUZWl ileı-i 
hareketi yolların büyük mikyasta tah
rip edilmiş olması yüztinden durmuş
tur. 

Cenup mm takasında, harekat mem
nuniyet verici bir tarzda. devam et
mektedir. 17 subayla 549 asker csiı
aldık. 
Yob:ıruıesbourg 22 (A.A.)-Habeşis

tandekl Cenuib1 Afrika kuvretlerl 
nezdinde bulunan hususi blr muhabi
rin bildirdiğine göre şlmaldekl İtal
yan ordusu geri dönerek Dessle şebrl 
önünde muharebeye tutuşmuştur. 

lngiliz-Yunan kuvvet
leri yeni mevzilerde 

(Baştarah 1 inci aahifede) rek yaptı. Naim, Naci'. Fikret. . j dafi topu ile 4 ağır mitralyöz ve bir 

Al d 1 S ·d 1_1amdı' Gala- Altay: Fikret, Raıf, Yahya, Sa- Galata gençlik klübünden çok hafif mitralyöz vardır. ve Tesalya ovasında dar bir bat 
tınor u u aı ven ' )Ah dd' M h T 29/4/9-' I Sal d h b d k · . . . d · • b' t hl'- a a ın, u arrem, Osman, Yu- - ., ı günü saat 20 üzerin c mu are eye evam etme 

tasaray kalesı ıçın Gmlı ırer e 
1 

nus, Ömer, Halil. İlya3, Saim. de Galata Arapcami Buğu) sokak- F için efsanevi Olimpoa dağını teık 
ke oluyorlar. Oyun a atasaray go- H k · M stafa ·d· taki klüp hinamızda umumf bir ransa ve etmeğe mecbur olmuczlardır. Askeri 
lünde-n sonra mütevazinleşti. Gala- Oya em.F u b ıI dı. Al h f J " ~ h h" l una ener aşa ı. tay a top antı yapılacağından tekmil aza- balomdan ehemmiyeti haiz c.la:ı 
tasaray soldan yap~ıgı er u~~m a hattwıda durdurulan bu hücumla mızın gelmelerini rica ederiz. lsaanyanın vazı·yeıı· nokta cephenin hiçbir kısmıaıı di.:§-
muhakkak gol pozıs~o~una gırıyb~· Altay Fener kalesine sarkıyor. 2 ve 2 - Beden terbiyesi talimatna- manın yaramamış olmasıdır. Düru-
Mehmed Ali cıva gıbı seyyal ır 3 üncü dakikalarda Saim ve Halil mesinin maddei mahsusuna göre dar muharebeleri olmkta ve düş:rıa-
oyun oynuyor. Cihadla karşı karşıya gol yapamı- idare heyeti seçilecektir. (Bqtarafı 1 inci sahifede) na esir verilmemektedir. 

34 üncü dakikada A. Ordu haf lar. Beşinci dakikada Fikret Na- Daily Mail gazetesi. daha Yuıııan Atina üzerinde 
hattındaki frikiki l ~~s~ 35 .. m~~re- ~iden aldığı bir pası bekletmeden Avcılar ve Abcılar Cemiyetinden: harbi bitmeden Hitlerin İspanya.ya Londra 22 (A.A.) _ Dün Ati-
den kaleye şandel e 1

', 
0~ .. 0~. ~e- kaleye çekti, kaleci topu bloke ede- 23/3/941 tarihinde yapılan se- ve Türkiyeye karşı çÜte bir diplo- na mıntakası üzerinde hava muha

ğe çarpıp Salimin önüne . ~ş ~· a- medi elinden kaçan topa Naim vur- nelik toplantıda ekseriyet temin edi- matik taarruza geçtiğini müşahede rebeleri olmuş ve 22 düşman tayya
lim de hafif bir vuruşla ıkıncı Ga- mak 'üzere iken ikinci bir plonjonla lemediğinden ikinci toplantı 27 /4/ ediyor ve hedefinin de Cebelüttank resi düşürülmüştür. Yaralı almak 
1atasaray golünü yaptı. ilk dakikalarda olmak Üzere olan bir 941 Pazar günü saat 14 de Alemdar ve Süveyş olduğunu, İngilizleri Av- üzere Misolonği civannda bulu-

İki golün hız.iyle Galatasara~ ha- gole mani oldu. Altay çok güzel caddesinde Alayköşkünde yapıla- rupa kıtasından atmak ve Yakın nan ilci Yunan hastane gemisi A!-
kim bir tempo tutturdu. 3 7 ncı da- bir oyun tutturd?. . caktır. Kayıtlı azanın teşrifleri rica Şarkı ele geçirerek oradan Hind.is- man tayyarelerinin hücumuna maraz 
kikada gene Mehmed Ali akıyor, or- 13 üncü dakikada ortadan men olunur. tanın §İmali garbi hududuna doğrıJ kalaıak batmı~lardır. 
talıyor; top sağ iç yerinde s.alaha~- Fenerliler to.pu ofsa~t . vaziyeti·nd~ ilerlemek istediğini söylüyor ve di- Ati.naya Almanlar 

k b N dil K 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dinm önüne düşmek üzere ı en ır bekliyen aıme geçır er. . a ecı - -- yor ki: 
vole top üçüncü defa ağlarda. Bu ile Naim to~a ç~k~la~: ~alecı ~~pu kafa attı. Cihad toplc. beraber uça- .:Bu çılgınca bir .hayal değildir. tarafından bomba 
üç golden sonra A. Ordu takı~ ar- tutamadı .. ~ıya~ınm onune . duşe~ rak köşede topu yakaladı alkıştan Hitler için tahakkuku mümkün bir ablmamıf 
tık Galatasaray baskısına gırıyo~· top Niyazının bu kafa vuruşıyle hı- stadyom inliyoı:. Fener de maçın şeydir. Fakat İngiliz milletinin, bu Berlin 2 
r:-fak ve Salim bir türlü düzelemı- rinci Fener golü oldu. ıneticesini tayin ed~ek olan'bu mu- muazzam ve cihangıra· ne proı'enin • 2 (A.A) - D.N.B. bil-
L.-9 h t 1 k diriyor: Salahiyettar mahfiller, Al-
yorlar. Arifte uzun bir as .. a 

1
•• 30 uncu dakikada bir iki peslaı- hakkak golden Cihad'ın mahareti akim kalacağına imaıııı vardır. man kuvvetleri tarafından Atina 

devres-'nin tesiri gözüküyor. ~3 un;:ı madan sonra Fener ceza sahasına ile kurtulmuş oldu. Altay tamamen İspanyollar, İngiltere aleyhindeki şehrine ne bomba ne de gülle "hl· 
dakikada Salimle Salahaddın ır gı·ren A1taylıların hücumunu kes- hakim oynadığı bu devrede bir "ok şiddetli neşrıy' ata r,.m...en, kendileri· 

ı T 1 or- -s -.,-· mamış olduğunu müşahede etmekte· 
yer değiştirme yaptı a.r. op a bir mek için çabalıyan Fener müdafaa- gol pozisyonuna girmesine rağmen ni ablokaya koyacalt bir harbi iste- d' 
taya kayan Salahaddın yerden _ 91 bir düdükle durduruldu. Hakem bir türlü sayı yapamıyordu. miyorlar. Fakat İspanyada, geni" ıry. 

=• G J t aray go- -s unanistanın Londra 'vuruşla dördünci.. a a as 4 O C • penaltı yerini gösteriyordu. Bu ara- 25 ine· d k'k d S . •. 
18 

k'' bir Afrika imparatorluğunu elde et-
i .. .. d Devre de - a b Ik' b' F 1· . 1. ı a ı a a aım lD oşe- k h l • • • tk unu ç yaptı. d' da top e ı ır ener ının e ıne vur- sinden ~M k . k .... b' me evesinde olan kuvvetli bir e çısının nu U 
latasarayın galibiyetile sonaOedr ı.l mu" veya deg"miş olabilirdi. Fakat falsolu ••t·· arhaş~dvank ç~ tı.gı ıkr nazi partisi vardır. Bu takdirde, Ce- Lo d 22 (AA) Y . 

ık . . d R°' gar A r u e- " .... dd şu u ava a avıs çızere n ra . . - unanıs-
' ıncı evre: uz · A O d penaltı cezasının emrettıgı ma e sol zaviyey ·· .. ).. C'h d belüttarık·m vaziyeti taarruza uğra- tanın Londra elçisi B. Simop•tlos 
bine. Dört gole rağmen · 1 u ve kasd ile tarif edilemiyecek olan k e. k~zu UJ;or. ı a m masa bile ciddidir. dün burada bir nutuk irad ederek 
hala iyi oyonuyor. Galatasaray .. lıl.~r bu hareketi penaltı ile tecziye et- ?rtarma~ına ır~ ~?YOK. Top büyük T .. k' 1 1 k t . ,,._ İ 
llık sık hakeme itiraz ederek buyuk k . h.. k d F l'l b hır tesadufle dıregı yalıyarak avu- ur ıyeye ge ince, ra ta ıngİ.Üz- ngiliz denizcilerine hitaben ezcüm-

b.. .. me yersız ır arar L ener l er u ta çıkıy F k b b rw· Ierin bulunuşu ona cesaret vermek- le ıunları ıöyleınişitr: 
bir hata y~pıyorl_:ır. Hakeminh ~tu~ karara itiraz ediyorlar. Esad: <Bu kabu) e:·İş v:~er t;rtı .. d e;a er ıgı tedir ve bu istikamette yapılacak cÖlmeyecek olan milletler ıt~v-
hüsnüniyetıne .ragmlenl yan haakem~ nasıl penaltı lı.akem> diye sorduğu nu oynuyor M;e be mbu alikala 0b~- bir Almaın ilerleyişi Rusyayı d' vete teslim olmaktansa mücadele 

d.... anlış ışaret ere orta emı h h . . d'li ö . ç era er e ıtı· d en ışe- 1 dir a· 
ver ıgı y . k A O d için sa a ancı e ı yor. mer yer· yor kanaatin· b l. d'"' b. d ye üşürür. etmeği göze alan millet er . • ı.z 

.. k"l mevkıe so uyor. . r u d k k b. ..tl Alt ın e ır ıgı ır an a 1 b k d . l b b h 
m~ş u 1 beki tekme ile ka· en ve. ço • ~.ı ~. ır şu e ayın ferdi bir iniş yapan Fenerliler Altay şte: yeni ir kıtayı, yeni memle- sonuına a ar sizın e era er arp 
•ag haf ve so lar beraberlık golunu yapıyor. Fener kalesine bir şüt çekiy rla k l . ketlerı harbe sürükleyecek olan yeni edeceğiz. Her milletin bir takım 
nşık sert bir oyun oynS ~!hr dd: ağ ooı kişi kalınca Naciyi hafa alarak zayıf bir bloka 'la t 

0 

1.r. d a ;cı teşebbüslerin manzarası budur. Za- ananeleri vardır. Bizim ananelerimiz 
12 nci dakikada aka a ın. 8 

• oynamağa başladı. Esasen tutuna- çınyor Niyaz· ~ o~u e ~Fen c;- man, iyi kuilanılacak olursa, Hitleri Bulgarlarınkinden farklıdır. Biz hiç 
açıktan kaptığı topl~ ?rkner rzgk mıyan hücum hattı dört kişi kalınca galibiy.et gol .. ı .. e ye ışereF ene;ı~ mağlup edecek kaynakları bize te- bir ~yin hürriyet kadar kıymetli ol-
aine indi. Çizgiden ıçcrı ı:vn.aGra büsbütün muattal bir hale girdi. galib Maçın unbu.tmyapı!or. enderk.k- min edecektir.~ mıyacağına inanıyoruz. Hürriyetin., 
ı. 1 . l . . den beşıncı a- . k .d l . bi . ı eeıne on a ı a kı etı' d . ..d f a.a enın at zavı,yesın Hakem avantaJ aı e erme ç var Altay] l .. .dl b. ym , aıma onu mu a aa ıçm 

Sahife '1 

Avam 
kamarasında 

B. Churchill mebusların 
a~allerine cevap verdi 

Londra 22 (A.A.>- İngiliz Başvekili 
B. Chuı-chlll, bugün Avam kamara.sın .. 
da l.şçl partisinden B. Lees Smfth'in 
bir sualine cevaben beyanatta bulun
muş ve demiştir kt: 

•Bugün, paskalyadan evvel söyledi
ğimden ve yahut o zamandanberi ga .. 
zetelerde çıkandan ileri, müf1d suret
te yapılabilecek hiçbir bey:ınatım 
yoktur. 

Birçok harek!t devam etmektedir 
ve kendimizden gayri başkalannı dü· 
şünmek mevkilndeyiz. Şimdi blr mü. 
zakere yapılmasını tasvlb etmiyorum 
ve üm!.d ediyorum ki Avam kamarası, 
harbin idaresine memur bulunanlara 
karşı bir kere daha müsamahakll.r 
davranacak ve birçok güç ve endişen 
zamanlarda meclisin bariz vaSJfla· 
nndan birh1i teşkil etmiş olan sükun 
ve soğukkanlılık hasletlerini dünyaya 
gösterecektir. 

Avam kamarasına vereceğim haber, 
amiral Cunninghaın kumandasındaki 
Akdeniz muharebe filosunun dün şa
lak vakti Trablusgarp limanını 42 
dakika bombardmuın ederek ayni za· 
manda hem limana, hem limandaki 
gemllere, genişli~l bu dakikada tama
mile malüm olmıyan çok ağır hasar• 
lar ika eylt'diğidlr. (Alkışlar). Filonun 
tayyareleri, Trablusgarbe giderken ıs 
Alman asker nakliye tayy:ı.res!ni y:ı.. 
kalanıışlar ve bunlardan dördünü 
alevler içinde düşürmüşlerdir. (Alkış
lar). Tayyarelerin dolu mu, yahut boş 
mu olduğunu daha öğrenmcdlın. Filo, 
ciddi tacize uğramamış ve hiçbir ge
mi kaybi kaydedilmeınişlir.1 

Liberal moouslardan sabık Harbiye 
Nazm B. Hoarc Belisha, mümkün ol
duğu kadar çabuk bir müzakere ya
pılmasını ye eğer böyle bir müzakere 
olmazsa Hariciye Nazırı B. Eden'In 
Orta Şarka yaptığı son ziyaret hak· 
kında beyanatta bulunmasıru istemiş. 
tir. 

B. Churchill, sözlerine şöyle devam 
etm!§tlr: 

uMüzakere meselesine gelince, vaz1· 
yet muvakkat bir tevakkuf saflıasına 
gelince, olup bitenler hakkında Avam 
kamarasına tam beyanat yapılacaktır. 
Ehemmiyet.siz ve az malümat verme
ğe gelince, sarih surette şunu söyle
mek isterim kl Yunanistandaki kuv· 
vetlerimizin ve muadil hareketleri 
hakkında tam ve yahut sahih malü
mat almakta en büyük güçlüklerle 
karşılaştık. Bu harekat çok muadil 
mahiyette idi ve fevkalade bir me· 
baretle yapılmış bulunmaktadır. Fa
kat bl.:zzat hükümet, harekette bulu
nan kumandanlardan gilnü gününe 
tam malümat almamıştır. Fakat bu, 
hiçbir suretl~ harekfttm seyrini işkal 
etmemiştir. Istikbalde, mnhallindekl 
menfaatlere halel gelmemek şartlle, 
kabil olduğu takdirde daha tam ra· 
porlar almamızı istedim. 

Haı-lciye Nazıruun seyahati hakkın
da ya. aleni ve yahut gizli bir celsede 
beyanatta bulnumasma gelince, bu
gün için bundan sarfınazar olunma. 
sını tavsiye edeceğim. Çünkü hüku
metin davasınm Avam kamarasına 
bildirilmesi için lüzumlu hususatın 
söylenilmeğe hazır olduğunu zannet• 
mlyorwn.ıı 

B. ChurchHJ, Libyadakl harekat 
hakkında sahih malümat istlyen bir 
suale cevaben demiştir ki: 

t.Libyada olanlar' hakkında çok sa
hih surette mahimattar bulunduğu. 
muz düşüncesindeyim.> 

Muhtelif harp sahnelerinin nl..ibt 
ehemmlyetı hakkında sorulan bir su
ale Ba~ekilin .sözü kesilnı!.ş ve R 
Churchill şu cevabı vermiştir: 

«Britanya kuvvetlerinin yapmakta 
olduğu tehlikeli vazifelerin başka b:ış
ka. muhtelif aksamı arasında muka· 
ye.reler yapmağa başlıyacağımızı zan• 
netmiybrum. (Alk.ı.şl ar). 

Libya hakkında her hangl bl.r beya. 
natın bugün zamanı olduğu ve haki
katte daha bir müddet zamanı olcağı 
düşüncesinde değilim.~ 

Müteakiben işçl partisi mebuslanıı
da.n B. Shinwell de, B. Eden'in, blttabl 
gizli bir celsede, mebusun fikrince 
hallt arasında mevcud endişeyi izale 
edece'k mahiyette vaziyet hakkınd::ı 
beyanatta bulunması üzerinde ısrar 
et~ir. 

B. ChurehllJ, cevaben demiştir k.1: 
•Halkın endişcslne gelince, böyle bit 

endişent,n bulunduğunu gönnediğiml 
!blld1~ mecbu.rtnetındeyım, (Al
kışlar). Işler 1y1. gitmediği r.anıan 
halk, b.lzl b1z yapmış olan ve tarlhi~ 
mizde §lınruye kadar kuvvethn.tzi teş.k!J 
etmiş bulunan bütün istikrar ve so
ğukkanlılık ha.sletlerlnl gösterir .• 

Bunu mü.teakJp, Avam kamarası 
başk:ı suallere geç~. ' 

1 1.. .. b B. . . d 1 1 . ı ar son umı e ve ıt- F k l"d •• l k fed k"' lıv d . ..:ıe atasaray go unu yap . da riayet etmiyor. ınncı evre - mez gnyretlerile beraberlik sayısı ev a a e musamere yapı aca a ar gln ereeesı Jl 

.. Bu sırada Ga.latasaraylı AdnanOr- berabere bitti. . pe.~inde koşuyorlar. Fenen·n sıkı bı'r Ç uk • kur B ik ölçülür. Biz bu hürriyet için her şeyi B. Hitlerin ınare•al 
l 1 ki b l d A lık oc esırgeme umu eş • feda ettik. Öyle mağlubiyetler var• ~ 
uzumsuz sert ı ere aşa 1

• • İkinci devre: Maç aynı tatsız mudafaa sistemi gol yapmalarına taş kaza kolundan: Beşiktaş ço- Petain'e mAaaJ• go··nder• 
-lu ha.ki~ oynamağa başladı. J<_ı~~ ve ağırlıkla devam ediyor. 12 nci imkan .. vermiyor. Maç da böylece cuk esirgeme kurumu memfaatine dır ki mağluplan değil fakat yalnız '"'° 
~ıncı dakıkada Galatasaray kalcısı d kikada Altay sağdan Fener kale- 2-J bıtiyor. Fener takımında Cihad, 26/4/941 tarihine müsaclif cumar- mütecavizleri lekeler. Hürriyetin diği doğru deg"'il 

· k J • .. .. d uta a l d Ö mukaddes kitabı evvela Yunan top-rı~d aşkan top a enın ustun en ~~ sı'ne akıyor. Saim topu orta a ı. Fikret. Al tayda da mer fevkalade tesi günü akşamı saat 21 de Beyoğ- Berlin 22 (A A ) 
Ad k J yor dl rağı üzerinde yazılmıştır. • • · · - Alman Ha.-aı er en nan a eye gırı Top ceza sahası içinde Ciha a idiler. lunda Fraaısız tiyatrosunda yapılacak rıc.ıye.N.ezat.eti, B. Hitler'in mareaal 

z.anniyle topl' elile tuttu. Penaltı, il · du··,.tu·· lki·ı· de rıkı• Hakem· Otoriter olmasına rag" - müsamerede •ehir tiyatrosu ,ııanat· Askerlik ı"şlerı" p t b Y 
• .d h fif d b' 1 yasın arasma ~ . " ,.. y • " ee aın e ır mesaj göndel'Tni .. oldu· 
L•aı a ve yer en ır vuruşa 1 C'had ayakla topu karşı· men bilgisi rok noksandı. Marın bit· karlarından Hazım, Vasfi, Bedia, Be k A k l'k ş b · d " h kk d ··-....y A O d b' . 'k t yapıyor ar. ı ,. ,.. M h 1 Y oz ~ er ı u e..cıı~ en: gu a ın a yabancı matbuatta ;ı-
·c r

1 
unun ıdrıcı Gsa~ısın~'dyafp 1• )ayarak muhakkak bir gole mani mesine üç dakika kala Nalın topla a 

1
mudk ve ar1kadda~barı t_tarafmdan ŞUbe Ve'Zal:finin kesretı dolayı.~e kan haberleri kati surett t k • d"-

. . a atasaray a: erı n:ıu a aa ":e oldu 18 içine giyerken· belL'le sarıldılar. veri ece fevka a e ir ır.omedi ile muracaat edecek olan eshabı mtsaU- or H • . c. e z.ıp ~ ~ 
\k.ı açık; A. Orduda Saıd fevkala- · · . d N ·m de o anda topu Niyaziye ge- Halkevi arafından Baykuş ve Gönül hin cumartesi hariç olmak: üzere hat- y ·. . ancıye Nezaretı •Özcusu, 
de idiler. 19 uncu dakıka a oyunun en .aı. . , tanın her ....r.nü sabahtan öl(.le e k _ Berlın ıle Vichy arasında mualleltta 

H k Ç k d .... t h" .. . hızlı bir anındayız Saim' in ortala- çırdi. Nıyazı ıol yaptı. Hakem bu macerası nam.iyle bir piyes ve ko- dnr ~lerin;~bakılarak öğledGeııy son~ bulunan. m~.eı.:lerin. tifahen ami:rııl 
yet s:h~~: ol;asın~r~=ğ~:n ;::li:1~~ dığı topu çevirmek iatiyen Lebib fal- av~ntajı hiç nazan ~~ibara almadan medi verHerek gen bir gece geçiri· da ıube kendi vazifeslle işt\ğal etmek Darlan ıle bu}' uk elçı B. Abetz ars
hminin tarafgir hareketi yüzünden aolu bir TUTtlfla topu aoliç yerinde ~aıme yapıla~ falvulu tecziye ederek leceiikvedarzu edenblerinkhder gün saat zaruretinde buh;nduğundan buna ı;:ö- smcJn mfo~akere _edildiğin~n her~e~ç~ 
ı ı 1 l b d h __ "' " ttı il as hır gole manı odu on se iz en yirmi ire a ay gi•eden re m:üra"aatt• ~uıunulması il"ıl olu- mal~m bir kc.-yfıyct oldugunu ılave :>ro'l:ı yan ış karar ar verdi. zmiJdc oı uran uyıunn onune a • Y • v " ... u .. 1 
uzarı dikkatimizi celbeden bir U- da tutulması ;ü~ olan Jm köıeye EŞREF MUJ'LU iletlerini alaHileceii ilan olunur. mır. 1 etm1;ıtir. 



Sahife 8 

1 Günlük Borsa 1 
ESHAM ve TABYILAT - KAMBİYO 

" NUKUD FİATLERI 
22 Nisan 1941 

DEVLET BORÇLARI 

L. K . 
·" 7,50 933 Türk borcu L n. m 18.50 
• • 1938 1kram1y~ll 20.-
• • 1933 İkramiyen Ergani 19.-
• '1 1934 Slva.a-Erzurum ı 19.10 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-1 19.15 
• 2 1932 Haz1ne bonolan 81.-
• • 1934 • • 15.50 
• • 1935 • • 29.50 
• 1938 • • &2.-

!;0~;.r~~~;!:-~.u Gayrimenkul satış ilanı 
Emetıı denız makine ön~ lıtanbul Emniyet Sandıği Müdürlüğünden ı 

Sütıücell 308 doğumltı Haall ol. 
Mehmet Kavaklı CD&. 1'78'1). Hilrmfts. De"1fe ft FetJıiye n ~ Arttın 538/14M8 heeap Ho. IDe 

Yedek mükellef ta.bib y11l:bafı Y1- aaodıAmıızdıa.n aldılı (2400) Ura.ya karfı bl.rtncl derecede ıpoıtek edip T&dıe-
nas oğ. Armanak 300 izmıt (15'715). slııde borclm.u vennedilinden hakkında yapıla.n takip bet1ıı.e S202 Ho. ıu 

Deniz s. sınıf muameı. memura kanıaıun 43 cı maddes1nJıı matutu 40 ncl maddesine g~re atılmU1 lcal»
Ahmet ot. Mehmet Emin SCK (Ds, den P'azl.ıpaf&da kadastro ka.ydında Blnblrdlrek mahalleelııhı tendlwı• .,... 
331 _ 1'7). kalın.da eK1 18 yeni 22 Jca.pı 232 ada 5 parsel Ho. lu balen Nurt Oonker ao

Emekll 8. sınıf tiifekçl mtuı Ha- ta#Inda en :vem M tapı No. lu kAg1r ev:tn tamvnı blr btJıÇS a:r mOd~ 
san ot. Şevket 310 İatanbul (SSl-lT). &çdt arttırmaya konm'llı§tur. Batıf tapu llc11 bydma g&-1 ya.pılmak1&dır. 

8. Sınıf t\lfekçl ustası İbrahim ot. Arttırmaya girmek 1st1yen (850) Ura pey ak9Ul verecektir. 
Hasan 301 Görele (324 - 12). M1lll banblanıımdan blrlnln tıemtnat metOOü da bbu1 olunur. Bl-
Yı.rkanda adlan yazılı aubay ye rlkmlf bütün vergilerle belediye restmıert ve vakıf tcareal ve tam bedeli 

san'atldrlann ka.yıtlannın tedk1k ve tıelllllye ruaumu borçluya a.ıttır. Arttırma. f&l'tnt.mell 24/41941 tarlbin.
edllmet üzere çok acele tubem1ze mtl- den itibaren ~ etmek isteyenlere Sandık Hukuk İfled .ervtslnde açık 
racaat etmelert Uln olunur. bulundunılaca.ktu. Tapu slcll kaydı ve Ba.1r l8Bmnlu maıama.tta ~ 

• • • ve takip doqasında vardır. Arttınnaya girm1f oıanıar, bunlan tettık ede-
Emlnöni Yabancı Askerllk '11be8ia- ret atılıta çıkarılan gayrimenkul haJdcında her fe.11 ölrenm1f ad ve tellk-

23 NLsan 1941 

BütUn aCnların panzehirid i r 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz! 
BiR TEK KAŞE 

Nevrozln 
den: ki olunur. Blrlnci arttırma 16/8/941 tarlhtne mGsadlf puaıtee1 Cal'alotlun-

Yüksek ehliyetnameyl ha1z okul ıu- da kAln sandıtımıma saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale Bu muaım.id 1:ua n +a 
zunlartle hazırlık: k:ıtalanna gideM yapılabilmeel Jçln t.ekllf edilecek bedelin tercihan ahnmıug icabeden gay- --.Y '9'9 Mi aln-

A. Demteyotu tahvili I - ll 40.90 
• • m 41.50 

A. Demlryolu mümessll senet 39.-
Haydarpap. llmanı 43.-
B . Umanı mümessil senedi 41.-

bu dereceyt tamıunıt olanlar Yedek rlımenkul mfikelletiyetlle sandık alacatını tamamen geçm.lf olmul earttır. lannı sftratle laleJ• tlftdlr. 
subay okuluna ve hJç ehllyetnamest Ak.al tudlrde BOD arttıranın taahhüdü baki talmak tartile 117/Hl taı11ı!ne Romatizma evcaı, .ıdn1r matMI 
olmıya ı hazır'· .. Jtı•--- müaadif alı gilntl aynı mahalde ve aynı saatte aııo arttırmuı --""calttlr. ' 
de me:ı:ıe ve 1tıt:da b~~5= Bu arttınnada gayrimenkul en çok arttıranın a.tünde b~~. Hak- ve adale lltıraplan 

T. c. Merkez banka.sl 110.- re sevkedileceklerlnden, muaıMleleri- lan tapu siclllerile ahit olmıyan allkadarlar ve lrtttalc hakkı sahJplerlnJn NEVROZİN'le te&aYI ec!Wr. 
Hl 8SE SENrl'l.lnll 

T. it bankası ıiama muharrer 9.05 nt bltlrmet ilzere §Ubemlne mllre.ca.- bu haklannı ve hususUe falz ve masarlfe dair lddtalannı llln tarfhtnden saa- Müealr llAç: NBVJM>Zbrdk 
T . it bankası (hamlle alt> 9.20 atlan llln olunur. baren y1rm1 ıriln lçinde evrakı mü.sbltelertle beraber da1retWze b0d1rmeleı1 • • 
T. it bankası mümesall his. 90.- llzımdır. Bu 8Ul"etle h&klannı blld1rmemi4 ola.nlarl& haklan tapu aJclllerlle ' 
.a. Demlryolları tlrketl ( ~ 80> 22.85 İstanbul ötretmenleri Yardım C.- sabit olmı)'8.Dlar satıt bedelinin payJatma.sından hariç kalırtar. Daha fas- 1 Tercih ediniz • A. Demtryollan tlrkctl c~ 100 J'7.50 mlyetlndf'n: la malllmat almaık ıateyerılertn 40/1775 dosya No. ille Bandıtımıs hukuk · 
Bstth.laar çimento şirketi '1.30 CemJyetlmlzln 1941 yılı kongresi 28 lflert aervt.slne mllracaat etmeleri lüzumu llln olunur. 
eıtıı:etl Hayriye te.- nisan 1941 cumarteai günil saat 15 te * 
§trlretl Hayriye temettü 11.- Eminönü Halke\tl. aalonunda J'&l>ıla- D t it it A T 
------------- calctır. Artadaflann teşrltlert rica Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayirmenkulü l~ göstermek ıa-

ECNEBt TAevn.ı.nt olunur. te:renıera muham mtn ierlmlz1n toymut olduğu kı:rmetln " tO nı tecaris et-

iCABINDA GtfNDB el• KAŞE ALINABfLfR. 

Kredi Ponslye 190~ 102.-
92.-
81.-

1.15 

ZAYİ - Bahriye Dl.ktm Evinden al
mlf olduğum askerlik tertııs temere
mi kaybettim. Yenisini çıkaracatun
dan eskisinin hükmü yoktur. 

memelc bere 1ha1e bedelinin yansına kadar borc vermet surettıe tolaJlıt 'il••••• 
göstermektedir. C3193l .. ILDIZ • • 1911 

• • Amorti 
• • Kupon 

NUKUT 

ırürt altını 
Kfllçe altın bir gramı 
Osmanh bankası (banknot) 

Z'l.15 
3.45 
2.75 

RADYO 
IBugünkü program f 

Öjle ve akşam 

12.35 Program 21,10 Konuşma 
12,33 Şarkılar 21,25 Türkçe flllır 
12,50 Haberler şarkılan (Pi.) 
13,05 Türküler 21,45 Bando 
13.20 Sal. Orkes. 22,35 Haberler 
18,03 Swing Prog. 22,45 Cazband (Pi 
18,30 Konuşma 
18,45 Cocuk .Sa. 
19,30 Haberler 
19,45 Ziraat tak. 
19.50 Solist oku. 
20,15 ~dyo gazet 
20,45 Fasıl heyeti 

24 Nisan 
Persembe sabahı 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 HafJf Pr. Pl. 
8,45 Ev kadını 

B ULMA C AMIZ 1 
1 2 3 4 5 h 7 8 9 10 

J 1 1 1 1 1 
2 ----ı-~--_J __ I_ - -
~ 1 
4 - -,--.- -----.---• 

Bohor otla Avram DeUeon 
312 dot.amıa 

oc donları 
çl lbtlkll, dıfı ipekli kumaş

tan yapılmış çocuk donlan ve 
çocuk altı m\lf&mbalan çok da
yanıklı Te çok zartrtlr. Piyasa
ya taklıtıert çıkarılmış oldu
ğundan 

markasına dikkat ediniz. Her 
Eczanede bulunur. Toptan satış 
yert Sirkeci Demirkapı No. 30 
Tel: 20992. Telgraf: İstanbul -

- Ateş. Posta kutusu No. 38 

TAKSiM 
GAZiNOSUNDAN 

Çalgılı müesseselerin kapanma sa
aUert tahdit edlldlğtnden bugftn-

den itibaren pavlyonumuz da di
ğer salonlarımız gibi saat 20 den 
24 e kadar sayın müşterilerimize 
açık bulundurulacaktır. Dans, mü
zik ve var:rete. Öğle yemekleri için 
kışlık ve yazlık bahçelerimiz işle-
mektedir. 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Va.sll Sal1r sava otıunun sağlığında 27571 hesap No. sile sandılımwian 

aldıtı C800) llraya kartı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 1 
vermediğinden hakkında yapılan ta.itip üzerine 3202 No. lu kanunun 48 cı 
maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması tcabeden Beyoğlunda Fe
rlköy kısım ı (Sinem) Bilezikçi sokağında eski 40 Mü. Yeni 127 No. ıu klr
glr evln ckayden 178 zira miktarında. tamamı bir buçuk a:r m\lddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Satıı tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art· 
tırmaya girmek isteyen (387) lira pey akçası verecektir. 

Milli bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi
rikmiş bütün vergilerle belediye resimler! ve vakıf lcaresi ve taviz bedeli 
ve tellfıliye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 2414/ 941 tarihin
den itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık: 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu malümatta şartnamede 
ve takip do.syasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede
rek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenınlş ad ve telak
ki olunur. Birinci arttırma 16/ 6/ 941 tarihine müsadlf pazartesi Cağaloğlun
da kll.ln sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması lcabeden gay
rimenkul mükelleflyetlle sandık alacağını tamamen geçmlf olması taıttlr. 
Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şarttle 117/ 941 tarihine 
müsadlf salı günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. 
Bu arttırmada gayrbnenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak
lan tapu slclIIerlle sabit olmıyan allikadarlar ve irtifak hakkı sahiplertnln 

bu haklarını ve hususile talz ve masar ife dair iddialarını Uln tarihinden iti
baren yirmi gün içinde evrakı müsbltelertle beraber dalreınlze bildirmelerı 
lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu slclllettlt? 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faz
la malümat almak isteyenlerin 4011947 dosya No. sile Sandığımız hukuk 
işleri sen~ mtlracaat etmeleri ıozumu llAn olonur. 

* DİKKAT 
Emnıyet Sandığı : Sandıktan alınan gaylrmcııkulü ipotek göstermek is

teyenlere muhammlnlerimizln koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz et-1 
memek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretlle kolaylık 
göstermektedir. <3194l 

Suıtanahmed 3 üncü sulh hukuk 

F b "k b hakimliğinden : 941/ 686 
a rı a Ce mat aaya Davacı İstanbul tel.efon müdürlüğü 

Yer değiıtirecek elverifli bir BiN A tarafından Taksim Refik Paşa cad
desi Oneı palas 3 No. da Salih ya-

kiracılara tavsiye! SATILIKTIR nında komisyoncu Fuad Akyamaç 

HUSUSINOSH 
YILDIZ'm 8 nd BUSUSI 

nüshası bugün çıktı •.• 
Bu ayı bir: 

&ARY COOPER 
Nüshasıdır. 

Gary Cooper'in bol ve orijinal 

resimlerle süslenmiş mufassal 

hayatı • En son çevirdiği film
lerden blrinln yine bol resim-
li romanı. 
Aynca: İki renkli bir Tablo 

HERYERDE 15 KURUŞ 

Toprak mahsulleri ofisi umum m1dür
~üğünden: 

"Silo şef muavini santral makinisti 
ve makinist alınacak,, 

Ankara silomuzun 120 lira tahsisatlı şef muavinliği ile di
ğer silolanmızdaki santral makinistliği ve makinlstliklere ~ 
kerliğini ifa etmiş veya askerlikle ilişikleri bulunmamış olan
lardan münasipleri alınacaktır. 

isteklilerin aşağıda yazılı vesikalarila 1/ 5/ 941 tarihine ka
dar Ankarada umum müdürlük zat işleri müdürlüğüne müra-
caatları. 2187 - 3091 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Şehadetname veya tesd tkname 
3 - Sıhhat raporu 

1( 

Akpır.'ın KOÇUK 11...AN- Cağaloğlunda fabrika ve aleyhine açılan alacak davasının du
ruşmasında müddeialeyh Fuada teb-

LARI' nı dikkati,. okursanız matbaa ittihauna elverişli liğ edilen davetiyede muayyen giin-1 
kendinize en clveriıli yurdu betonarme yeni bir bina sa- de mahkemede hazır bulunmadıtın-

4 - Hüsnühal kft.ğıdı 
5 - Askerlik terhis tezkeresi 
6 - Hizmet vesikası Soldan sata v~ :vııkandan aşatı: yorulmadan bulabilirsiniz. dan hakkında gıyap karan tastlrlne 

1 Y 1 d ıı. ı ı B d h ta tılıktır. «Akşam•> idaresine - a an Eo - ~ın a a.s - ve bu gıyap karannın 20 gün müd-
7 - 3 adet fotoğraf. lıt var. müracaat: Telefon: 20681 d tle ilanen tebllğine karar verllmlş 

2 - Ödeye!Lm. Sultanahmed 3 üncü sulh hukuk bulunduğundan muallflk bulunan lilıl••••••••••••••••••••••••••I 
3 - Dansöz - Nota. hakimliğinden: 941 ' 689 1615/ 941 saat 11 de mahkemede hazır 
4 - Geri gidenler. İstanbul telefon müdürlüğü tara- İstanbul betlncl icra memurluğun- bulunması ve tarihi nandan itibaren 
5 - Nazlı - Tersi cebeldir. tından Sirkeci Yeni han 25 No. da dan : 9411882 beş gün zarfında itiraz edilmesi aksi 
6 - KüQbk torba - Kuru yemiş. Ahmed Behçet aleyhine açılan alacak takdirde karar verileceği; gıyap kara-

D. Limanları lı. Um. Müdürlüğünden ı 

MEMUR ALINACAK 7 B .. k ek kab N fi d t d Mahcuz olup satılmasına. karar ve- 1 k - uyu yem ı - e e a ı . avasında müddeialeyhin adresi meç- n makamına kaim oma üzere UA.-
8 - Başına eh gelirse bir çift bul olduğundan 20 gün müddetle 11a. rllen bir adet Helyo.s Vestinghens nen tebliğ olunur. ı - taıetmemlzin muhtell1 •nbelerinde münhal bulunan memuriyetlere 

l C 1 ed t Bi .......... ısını ~ markalı kırmızı boyalı buz dolabı - - - ----------- ~ ,,_ o ur - em a ı - r er....... . nen tebllğat terasına karar verilmiş mü.~ Jmtihaııı lle memur alınacaktır. 
9 - Kumanda verenler. ve duruşıma 18/ 5/ 941 saat 11 e talik 25141941 cwna günü saat 15 den l6 ya 7.AYİ - Hukuk fakültesinden aldı- · 2 _ imtihan 28/41941 pazartesi günü saat H te yapılacaktır. 
10 - Erkek, Ziyaretçi. edllmlf olduğundan yevmi mezkQrde kadar Fener Yıldınm caddesi 13 No. tım şebekeml kaybettim. Yenisini çı- 3 - İmtihana glrmek için asp.rl orta mektep mezunu olmak llzımdır. 

Geçen bulmacamlZlll baW mahkemede bulunması lllnen tebll
5 

da satılacaktır. Taliblerln mahallin- karacatımdan eskisinin hükmü Yok- IJae ve Ticaret mektebi mezunlan ve llııan bilenler tercih olunacaktır. 
Roldan atan yakandan aşatı: olunur. • de hazır bulunacak memura milra- tur. H•kuk falnilteıııl n •mıf 69'77 4 - AIAkadarların ve mukaddema müracaat etmLt taliplerin, evrakı 

_,,,.... müsbltelertle me211tQr tarihten evvel Mem.urin müdürlüğüne müracaat ve 1 _ Mu"esalr, su, 2 _ üstü .. ,. ... , 3 _ ====-----------c_aa_tı_an_ı_1a_n__:,o...:lu:,n_::u:,r.:._ _____________ _:':.i:llli:_:~i~:il~ı~· --
~~~~ - 4 - Urm~~~5 - ~----~~=~~~~~~~~~"~"'~~=====~==--~ k~t~un~nilb~un~ ~1~) 
Salep, İkna, 8 - İçek, Ela, '1 - Rıd, ı · ~~~ """"!~----- --------------------------
İlik, 8 - Korbklık, 9 - Lan, Ira, 
10 - Uyuyan, Kat. K ii k ii 

seneut 
1 AJh.t 
S Aybt 
ı AJblE 

TllrktJe 

1400 kurut 
'7IO • 
toO • 
llO • • 

Pol&a tWbadtna dahli oJmııan 
eenebl memleketltr: SeneUlt: 
1800 altı a:ritlJ 1t00, tto Qblı 

1000 Rnlftur. 
Telefonlanm•: Bqm...a.antr: 
w .. "9ert: mu - tare 11a1 

Midir: 11t17 

8ebiileneı zı - ltUllll un 
8. im. GD. öt. lkt. At Yat. 
E. 8.22 10,13 5.17 9,05 11,00 ı, 
Va. 4,11 8,09 13,12 1'7,01 19 5'7 21,3 

tdarenane: Babıllt clnn 
Acımuslult solı:at No. ıs 

Prol. Dr. 

Kemal Cenap 
Dolu Palas 2. Lamartın Cad 5 

Taulm Telefon: 43913 

İDARni11i aiuı ii IAllKASINDA 
iKRAMiYE Li H~SA~' . Aç:AR T. iŞ BANKASI . ~ . 

Küçük tasarrııl hesapları ~~~~::=~~~===========~J 
1941 ikramiye plaıu Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme ı 

KEŞIDELER: 4 Şubat. 2 Mayıs. Umum idaresi ilinlan 
1 Ağustos, 3 İkineiteırin f!:ıi•---=-=-----------=-====--===-=--=--=Y 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet !Off Liralık 

1 • IOIO • 
1 • 751 • 
' • 511 • 
• • 111 • 

35 • • ... 
.. • 51 • 

30I • " 

= 2008.- L = 30IO.- • 
= l51t.- • 
= !111.= 2111.- • 
=SIN.- • 
= .... -=-- .. 

İdaremlzin Haydarpa.p limanında bir sene zarfında deniz vesaitinden 
suplana ve suplandan vinçle veya arka ile vagonlara verilmek suretlle ge
lecek olan tahminen 132758 ton maden kömürlle 558 ton kok kömürünün 
tahmil ve tahliye l.fl 2/ 5/ 941 tarihine miisadif cuma günü saat 11 de Hay
darpa.p gar binası dahilindeki 1. inci işletme komisyonu tarafından ka
palı zarf usulile münakasaya konulacaktır. Bir senelik maden ve kök kö
mürü tahmil tahliyesi için 17234 Ura 46 kuruş muhammen bedel konul
muştur. 1292 lira 58 kuruş muvakkat teminat 1ıe bu lf için kanunen ibrazı 
llzımgelen vesaik ve teklifleri aynı ~nde saat 10 a kadar komisyon rels
iltine vermek llzımdır. Şartnameler Izmlr 8. tncl 1~letme müdürlüğünden 

kara 2. lnc1 l§letme miidilrliilünden ve Haydarpaşa liman nhtım bq-
ifettl§lllınden paraaq olarak verllir. 12'188• 

Otel· Lokanta ve Banyolan Müdürlüğünden: 
JJer sene bir çok romatimıa, S iya t ik ve sair hastalıklanm 

tedavi ve Yeşil Bunammn temls ve saf hav~ndan istifade 
lmkinmı temin eden Kükürtlü Otel ve Banyolan en mükem
mel yemek servislerini de ihtiva ederek muhterem müşteri
lerine açılmıştu. ÇEKİRGE. Tel : 11 

Sümer Bank Sellüloz SanayÜ 
Müeueaeıi Müdürlüğünden ı 

Müeuesemlzln muhtelif servlalertnde ıstlhdam edllmetc üze~. askerlUc 
hizmetlerini yapmış ve Memurin tan ununun tartı ettlll nsatı haiz bulu
nanlardan müsabaka imtihanı Ue 8 memur abnacaktll'· 

Yüksek İktısad ve Tlcam mektebl ve Ticaret u.esl mezunıan tercih 
olunacaktır. 

Müsabaka imtihanı 5 Mayıa 1941 Pazarteal ırünU saat H te Sümer Bank 
İstanbul şubesinde yapılacalctır. 

İmtihan m enulan! 
1) Ticari hesap, 
2> Umumi ve sınai muhaaebe, 
3) Umumi lktl.mt, 
4) Ticari hukuk. 
İmtihanlarda kazanacaklara 3859 sayılı kanun hilkftmlerl dairesinde 

intibak edecekleri derecelere göre aynca lfletme zammı ile, 80,-, 12G,,.
llra ücret verllecektlr. 

Taliplerin imtihana girmek üzere apıtıda yazılı veslkalannın asıllan 
veya musaddak suretıerlle Sümer Bank İstanbul §ubesine müracaatlan llln 
olunur. M'UDURiYET 

1 > Askerlik vestkalan. 
2) Tahsll vesikaları. 
3\ Hüviyet cüzdanı. 
4) Hüsnühal vestltaaı. 
5) Hüsnü hizmet vesikası. 
Bıhhat mu&Jenelerl Banka doktoru tarafından :rapılacattır. <31111) .. 


