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Beklenen hA.dise oldu. Almanya 
hem Yugoslavyaya, hem Yuna
rı.istana taarruz etti. Bu taarruz, 
§imdiye kadar ~det olan usuııer
<ien başka türlü başladı: Almanya 
harp il~nından önce ne Yugoslav
yadan, ne Yunanistandan hiç bir 
şey istememiş, hiç bir cevap bek
lememiştir. İki hükfımete verilen 
notalar, sadece tecavüzü zaruri 
kılan sebepleri anlatıyor. Bunlara 
«sebepı> demek de doğru değildir. 
Meşhur kurtla k~z~ hikaye~~· bir 1 
nıemlekete tecavuzu haklı goster-1 
ınck !cin ileri sürülen bu behane
ler ya.nında mantık şaheseri ka
lır! 

RUM ANVA 

Yugoslavyaya, bitaraf kalmak 
ve istiklı\lini muhafaza etmek is
tediği için taarruz ı edildi ttçlü 
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paktı imza eden eski hükftmet ye- Yugoslavya ve Yunanistamn hudutlarını gösterir harita 

rinde kaleayclı, bugün Yug·oslav ========~~=~~~~~==:::=:=:=:==:=::==:~==:=~=:===~:===== 
hudutlarını düsrnan sıfatne geçen Almanlar 1 Almanlar 
alman ordusu,· Romanya ve Bul- E d • • 
garistanda olduğu gibi, dost ola- ge enızı d B l 
rak gelecekti. Sadece protokolun şiddetli bir -- Ün e gradı 
şekli değişmiş oluyor. 1 Almanlar, Türk k~ra b b J. 

Yunanistana gelince, butkü- mukavemet e sularından başka her Offl aralman 
çük ve kahraman memlekete tal-
yadan sonra koskoca Almanyanın karşdaşb tarafta seyrüseferin ettiler 
aa saldırması, evvelce sanıldığı tehlikeli olduğunu 
gibi Arnavutlukta sulhu tesis et- bildiriyorlar 
mek için değilmiş. Meğer Yuna- Yunanlılar bütün hat 
nistan, Avrupa sulhunun yerleş- üzerinde Alman taarru· 
me~ine engel olan binblr cinayet- zunu durdurdular 

Alman ajansi bir çok 
isabetler olduğunu 

bildiriyor 

TELGBrA.FL.4.B 

eeş ve 
Struma 

muharebesi 
Almanlar, biraz ilerile
dikten sonra bütün cep

hede durduruldular 

10 tank tahrip edildi, 
6 tayyare düşürüldü 

Atina 7 (Radyo bu sabah sekime> -
Resmi Yunan tebliği: En modem 
harp &llAhlarile mücehhez olan, tank 
ağır top ve büyük ho.va kuvvetlerin
den müzaheret gören Alman kıtaatı 
büyük kuvvetlerle küçük blr Yunan 
kuvveti tarafından müdafaa edilen 
mevzilere ansızın ve mükerreren hü
cum eylemişlcrdlr. Yunan - Bulgar 
hududuna mücavir Beleş mmta'k.asile 
Struma vadisinde bütün gün şiddetli 
blr muharebe cereyan etmiştir. Bu 
cephede Yunan kuvvetlerıi mütee.rrıza 
şiddetle mukavemet etmişlerdir. Ar
navutluk cephesinden aynlan blr tay
yare teşekkülümüz, kahramanca harp 
eden Yunan kuvvetlerine yardım et
miştir. 

Düşmanın top bataryaları ve pike 
tayyareleri ile yaptığı kesit taa.mıza 
mevzilerimiz, son derecede mukave
met etmişlerdir. Yalnız bir mevztım.ız 
çok şiddetli bir hücumdan soora düş
müştür. Diğer mevzilerimiz düşman 
hücumlarına muvaffakıyetle mukave
met etınlşlerd!r. Tank dafi toplan
mızla 10 düşman tankı tahrip edllriıJş, 
tayyarelerimiz ve hava bataryaları
mız tarafından 6 düşman tayyaı:est 
düşürillmil§, bir miktar esir alınmış
tır. 

le maznunmuş. Almanya, harbin 
basından 'beri atesin bilhassa Bal- . 

Derim 6 (A.A.) - D. N. B.~ 
Resmen bildirildiğine göre Yu· 
naniatanda cereyan eden askeri 
harekat dolayuile •aİ'ki Aköeniz 
bav:ıasmda ve Ege denizinde 
1aarekita Wizm. edilmai ~ 
dll'. Şimdi ...,__ muaı.'kaıı 
olan bu 'bölgede cereyan eden 
harekat ticari deniz nakliyabnı 
tehlikeye aokmUftur. Bu mmta• 
kalara gidecek vapurlar. mayn 
vesair harp vuıta)an ile imha 
edilmek tehlikesiiıe maruzdurlar. 

. Yunanlılar. lüzumsuz zayiata mey
dan vermemek için muayyen bazı 
yerleri tahliye etmişlerdir. Düşman 

. • •• biraz lleriledlkten sonra tekmil cep-
} Ik /ngiliz tayyareleri hede durdurulmuştur. Arnavutluk 

kanlara bulaşmamasına gayret Alman ve lngiliz kuvvet· 
edlvordu. Dlğer taraftan Anupa leri Struma 1Jadiainde 
kıt~sında bir tek ingiliz neferi bı- tema6a geldi 
rakmamak suretile bütün Avrupa 
aevıetıerinin, sulhu en emin şe
kilde elde etmeleri neticesine var
nnstı. Halbuki Yunanistan, işi 
bozdu, kendi topraklarına ingiliz 
kuvvetlerini çıkararak Almanya 
ve İtalya aleyhine cephe kurmak 
istedi... 

insan bunları okuyunca yakın 
tarihin mi altüst olduğunu, Y<:>k
ga vukuatın bilinmez ve görün
mez esrarengiz taraflan mı bu
lunduğunu tayin edemiyor. 

Almanya harbin Balkanlara 
yavılmasını istemiyordu. F~k~; 
ha~bi Balkanlara kim getırdı · 

· tanahüDurup dururken Yunanıs 
curn eden İtalya. Balkanlara sulh 

getirdi de kendini müdafaaya 
· t mı mecbur kalan Yunanıs an 

harbi soktu? Roman yanın işgali 
··kfuıe Balkanlaıın emniyet ve su -

Almanlar Struma' da çok 
büyük zayiat verdiler 

Atina 6 (A.A.) - Alman kıta
]arı Trakya ve Makedon!a.da Yunan 
hududunu tecavüz etnuştır. Yunan 
kıtaatı aldıkları emre tevfikan plan 
dairesinde kendilerini m~dafaa et-
mektedirler. A 

Bütün Yunanistanda fevka]ad.e 
büyük bir milli heyec.:n var.~ı~: Atı
nada Selanikte ve dıger buyuk şe· 
hirle;de ahali büyük nümayişlerle 
memleketlerini son nefeslerine ka· 
dar müdafaa edecekl!!tİni ilan et
mektedirler. Yugoslavyadan henüz 
biç bir haber alınamamıştır. 

Taarruz durduruldu 
Berlin 6 ( A.A.) - D. N. B. ~ 

Alman kıtaları, Strwna ırmağı vi· 
disinde çok şedid bir mukavemetle 
karşılaşmıştır. Terakkide dev~ 
eden Alman hücumu hakkında mu
sait haberler gelmektedir. 

· Alman hükumeti, 4 ,ubat 
1941 tarihinde İtalyan bükUmeti 
tarafından tahdid ve tayin edi
len hathn tarkına isabet eden 
mıntakayı ıeyrisefain için tehli
keli mmtaka ilin t'ltn~tir. Bu 
mıntaka Ege denizi de dahil ol
duğu halde Türk sahmne yani 
Türkiye kara sularına kadar bü
tün ,arki Akdenizj ihtiva etmek· 
tedir. Cereyan etmekte olan ha
rekat dolayııile bitaraf seyrise
fain, Türk kara sularına inhisar 
edecektir. Alman bükUıneti. yu
karıda tayin edilen harekat 
mıntakasında ıeyrisefaini tanzim 
etmek hakkını muhafaza eder 

Yugoslav - Bul
gar hududunda tine mi hizmet etti? Alman ordu

larının Bulaaristana girmesi, Bal-
b umu kanlarda rahatı ve huzur 

Atina 6 ( A.A.) - Şiddetli hü
cumlara rağmen, muhteşem bir su-
rette muharebe eden Elen ordusu, K ı .:: 11 d 
b··t·· h t ·· erind~ Alman taarruzu· araKO ar arasın a 

Y l l l . .ı cepheSinde topçu ve devriye faallyetl 
-,ıgoa avyaya va• o aa olmuştur. 

Belarrad 6 (A.A.) - Bu sabah 
erken Alman hava filolan Belgrad 
şehrini bombardıman etmiılerdir. 

Berlin 6 (A.A) - D. N. B. 
ajansının bildirdiğine göre, Alman 
hava kuvvetleri bu sabah Yugoslav
yaya karşı harekete geçmişlerdir. 
Mubarebt tayyareleri ile Stuka'lar
dan mürekkep kuvvetli hava filo
lan, kışlalara, tayyare meydanlarına 
ve aııkeri ehemmiyeti haiz diğer 
muhtelif hedeflere hücum etmişler
dir. 

O. N. B. ajansına gelen ilk haber· 
lere göre, Alman tayyarecileri Bel
grad üzerine yaptıkları akınlarda 
fevkalade muvaff alı:ıyetler kazan
mışlardır. Şehir civarında bulu•nan 

1 
tayyare meydanlarile kıılalar ve bu 
meyanda mubafız alayı kışlası mü
essir surc.tte bombardıman edilmiş-
tir. 1 O düşman tayyaresi düşürül
müştür. 

Berlin 6 (AA) - O. N. B.: 
Alman hava kuvvetleri, öğleden 

<Devamı sahife 2 sütun 6 da) 

Atlna 7 <A.A.l - Ral!Yo, llUit ceı>
heslnde Yunanlıların mUBtevllye kar
şı metin bir mukavemet gösterdikle
rini bildiriyo_r_. -~--

Y U Q O S la~ cep
hesinden henüz 

haber yok 
Vicby 7 (AA.) - Alman ve 

Yugoslav kuvvetleri arasında her 
hangi çarpışma ve Yugoslavyadaki 
vaziyet hakkında henüz bir haber 
alınmamıştır. 

Belgrad radyosu 
Bem 7 (A.A.) - Belgrad tadyosu 

dün sessiz durm\ıştur. Radyo Belgra
dın Almanlar tarafındo.n bombardı
manını haber verdikten sonra sus
muştur. 

Almanlar, Yunan ve 
Sırplarla temas halinde 

Bertin 7 (A.A.) - D.N.B. ajansı, Al
man askerlerinin Yunan ve Yugos
lav hududunu geçtikten sonra her 
yerde düşmanla temas halinde bulun
duklarını bildlrml.ştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

u un a uz •• f k . l . 
arttırdı? nu tutmağa muvaffak olmuştur. tu e ve mıtra yöz ateşı . 

İngiliz kuvvetlerinin Yunanis- Roma 6 (A.A.) - O .. F. t.: Al- açıldı, fakat netice 
i ıman ordulan YU- m~n ~-e lngiliz kuvvetlen arasında ık d tana geJmes. a 5 d. · d Ç ma ı 

t ek için temas bugün truma va ısın e vu-
nanistana taarruz e m . k ' 1 . t. - -

· t cenubuna doğru iler- ua ge mış ır. · h Sofya 6 (AA.) - Bulgar Telgraf 
Bulgarıs an ·a ~ u Atina 6 (A.A.) - Şark cep e- ajansı 5 nisan tarihi ile bildiriyor. 
ledı.kten sonra vuku bul ugıµı. sm' de Yunan ileri kuvvetlerinin her 

ıl ki Al • 2 ve 3 nisanda Yugoslav hudud ka
aa unutmamalıdır. Nas . - tarafta sıkı surette yerlerind~ dur· rakollarımıza tüfek ve mitralyöz 

notasında bir SUÇ gıbi duklan resmen bildirilmektedır. ateşi açılmış, a&kerlerimiz de muka-
~~nt y~lnın ı"ngilı·z garantisi de bir Strumada. düşman, çok büyilk gos erı en • • . f , bele etmiştir. Bu hadiselerden bir 
müdafaa tertibinden başka bır şey zayıat ver~ı' rr. .. netice çıkmamıştır. Zayiat yoktur. 
. ~ tDevamı c;ahife 4 sutun 2 de) 
degildi. ••••• .. •••••••••••••••••••••• ·· eden dev- , ......... ~ · 

Balkanlara tec~vuz nista- faa ile meşguldürler. Muvaffak: 
letıer meydanda ıken, yuna nildi- olup oımamak, vatan ve şe.r~f 
nın - alman notasında de da asında hiç düşünülmeyen ih-

lngilizler 
Addis Ababada 

~ gibi.- Avrupa cami~s:::rı: tU:anerdir. · Milletleri yapan ve 
agı~ bır mesuliye: yük. tiklali- kurtaran manevi unsur, şerefle Hür Fransiz kuvvetleri 
iddıa etmek, varlıgını ve ıs . .. . bilmektir Yunanistan ve de Musavva'dan 13 
n· k kt b k endiŞesı ol- olmeyı . , 1 oruma an aş a. k d- YtiCToslavya bunu yapıyorlar. kilometre mesafede 
:mayan zavallı Yunanı~tana u . "' n.iba et ta yanımıza gel-
ret ve takatından aşkın bir f!;lalı- .,H~rp, ··h·y bu en buhranlı Kahire 6 (A.A.) - lngiliz va 
Yet kabiliyeti izafe etmekti{·~ rru~~· Taıı .. ı~k illeti kuvv;tine imparatorluk kuvvetleri il~ri ~üzü-

. " ":\ık ve demınde Tur m . . tamlannın Adis Ababaya g1rmış ol-
Fakat artık vazıyet man~ .. reK hadiselerin ınkışafım d • b·ıd· ·ı ktedir 

t d ~tdir guve!W ugu resmem ı ırı me · 
muhakemeye müsai eı>Y · t emniyetle takip edi-

1 Hak ve adalet mefhumu ço~~ sJiJ.n1n~ ve dan fazla uyanık Kahire 6 (A.A.) - Buraya ge en 
t . . dl ni yör Her zaman ' haberlere göre, hür Fransız kuvvet
anhe kanşmıştır. Şırn ' ye - · - n birlik ve bütün ihti- 1 . . k "f k ıı n Musovvaya 13 

den taarruza uğrayan iki rneını?:. tettı11~Z: .1-sı hazır bulunuyoruz. ktl~n:etr:şıme:af:d~ bir noktaya 

- Ulan Alif bu ne şıklık be? .. Miras mı yedin, yoksam piyango mu 
vurdu? .. 

- Bllemedln!M Suad.1.1• tara.flannda. bir bostan kulübemiz vardı ya, 
1ote onun :raıwnuı J'&l"181l1.Ul yarısını yazlık kiraya verdim!_ 

Yunanistana 
lngiliz ordusu 

gönderildi 

Dün gece Londrada 
bir tebliğ neıredildi 

Londra 7 (AA.) - B.B.C.: 
Londrada dün gece ou tebliğ 
neşrolunmuştur: 

cAlmanlar , Balkanlarda 
uzun zamandan beri hazırladığı 
taarruza başladığından lngiltere 
hUkfuneti, dominy.Qnların da mu
vafakati ile Yunan askerlerile 
yanyana harp etmek üzere Yu
nanistana, Britanya, Avustral
ya ve Yeni Zelanda askerle
rinden mürekkep bir ordu gön
dermiştir. 

Yunanistanda bulunan Britan
ya hava kuvvetleri de mühim 
mikdarda takviye dilmiştir. 

Sofya ve 
Kösten dil 
bombalandı 

Dorıava, Arad ve 
. Tamıvar'a da 
bombalar atıldı 

Sofya 7 (A.A.) - Bulgar ajan&ı bil
diriyor: Almanya. Ue Yugoslavya 
arasındaki askeri harekfl ta hiç bir 
'Bulgar k:ıtası 1ştlr[k etmemekte ft 
Bulgal'lstan hükiimetl bu nzlyeıt.ln 
Belgrad hükümetl tarafından kl\ft 
derecede takdir edlleceğlni ümld et
mekte iken Yu~slav hava kuvvetıert 
Bulgar erazlslne karşı taarruzda bu
lunmuşlardır. Bu taamuz Alman as
keri hedeflerine karşı değil, açık şe
I:µrlere ve sulhü sever Bulgar ahaUst
ne karşı yapılmıştır. 

Bu münasebetle Bulgar hava kuv
vetleri kumandanlığı dün akşam aşa
ğıdaki tebliği neşretmiştir: 

Yugoslav bombardıman tayyareleri 
bugün açık birer şehir olan Sofya 
ve Köstendil'e karşı ta.arruzda bu
lunmuşlardır. Çok büyük bir irtifa
dan yapılan bu taarruzlar Kö..,tcn
dll'de şehrin ortasına ve nskeııi ol
nııyan hedeflere, SoCyn'da ise şehrin 
garp varu.şlanna tevcih edUınlşt!r. 
Birçok kadın ve çocuk öimüştur. Ço'..c 
ehemmiyetsiz olan hasa rlann derhal 
ta.mirine ba.~lanmıştır . 

Üç Rumen şehrine 
bombalar atıldı 

Bükres 7 (A.A.) - Rador ajansı bll
diriyor: Romanya hükümetinin Yu
goslavya topraklarında. haklarım mü
dafaaya mecbur olduğu birçok tebaa
sı ve ırkdaşı mevcut olm3sına va 
Romanya Yugoslavyaya karsı yapı
lan ınuhasamata hiç bir suretle lştirat 
etmemiş olmasıruı. rağmen Yugos
lav kara ve hava kuvvelleri 6 nisan 
tarihinde Dorsava, Arad ve Tnmşvar 
ş.ehirlerlnl bombardıman etmlşler. üı; 
kişi öldürerek diğer üç kişin!n yara
lanmasına seebbiy€t vemılşler ve şe
hirlerde bazı hasarlar husule getir
mişlerdir. 

Romanya hükümetl Yugoslav hüku
metini şiddetle protc.c;to etnılşt.ir. Bu 
gibi ağır ve gayri dostane hareketler 
Romanya hükılme'tlnin hareket tar
zında değişilikler yapamazsa da bun
ların hiçbir kimseye şerefimiz ve huku 
kumuza taarruzda bulunmağ'a bir hali: 
veremiyeceğlnin de blllnmesi icab 
eder. 

l~gilterenln 

Yugoslavyaya 
mesajı 

Londra 7 (AA.) - B.B.C.: ln
gilt~re hükum~ti, Yu~oslav hük~
metine şu mesa1ı göndermşitir: 

«Almanyanın sebepsiz yere Yu
goslavyaya yaptığı taarruza karp 
Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler kah
ra~anca ı:ıukavemete karar -tll!rdik
lennden Ingiltere c :ıup Slavlan 
yanında mevki almıştır. 

İngiltere kendilerini kuvvetli ve 
azimkar bir müttefik olnrak selam
lar. Geçen harpte olduğu gibi tek
rar silah akadaşlığı yapmak bizim 
jçin şereftir. Beraber harp edece
ğiz. Adalet ve hakkaniyet presnsipl .. 
ri tekrar teessüs etliği zaman auJlıı 
yapacaiız. ıı. e , endılerın en ço us un.. ..- ~ :f Necmeddin Sadak varmııtır. k t k · · d k ·· t·· bırtma liii:~K~\. 

kuvvete karşı vatanlarını nıuda- _ __:~~~~::..:_~~,z:..~·~'~---~.:__~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~.....:!..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



Sahife 2 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Al manyaya 
göre 

Yugoslavyaya taarruzun 
sehebleri nelerdir? 

AKŞAM 1 Nisan 1941 

ve Da. Sabahki Haberler 
ita/ya da 

Yugoslavyaya 
harp ilan etti 

Ribbentrob'un 
beyanatı 

Arnavutlukta 
bir Yunan 

muvaffakiyeti 

AI,j ile VELi 

Su 'uyur, düşman 
uyumaz 

Kahire 6 (A.A.) - lngiliz Orta 
Şark umumi karargahının tebliği: 

lı'byada, kıtalarımızın taha§şüdü, 
gÜçlüksüz devam etmektedir. Berlin 6 (AA.) -.O. N. B. bil· Kara, deniz, hava kuv-

cAvrupa topraklarinda 
lngiliz askeri birakıl· 
mıyacakbrıt diyor 

2000 metre yükseklikteki 
tepe nasıl İşgal edildi? 

Ali - Sabaha karşı 5.30 da 
vermişler, Veli 1 

Veli - Neden bahsediyor· 
sun? Habeşistanda, impaıatorluk kuv· diriyor: Alman hükumetinin Yu· yetlerinin Almanlarla 

vetlcrimizin Üeri müfrezeleri. dün goılnvya halkındaki resmi dekla· - Neden olacak) ... Akıl fi. 
kir neyle meşgul yahu? lki Bnl· 
kan devletine verilen notadan ... 
Evvelce ltalyanlar, gece yansı 
üçte çat kapı merhum Metaksası 
§aŞlrtmak istemişlerdi... Daha 

ak a Ad ' Ab b 1 d r İ•birlig"' ı· etme"'1°ne ş m ıs a aya varmış ar 1 • rasyonunun metni şudur: ~ ., Berlin 6 (A.A.) - D. N. B.: Harlcl· 
DahSJ cenupta, umumi ileri hareketi· fngı'lt • . b' . • karar verildı· ~e Nazın B. von Ribbentrop mat- Atina 6 CA.A.) - At.ina radyosu 

· d d' Es' 1 • erenıo gayrı n ıt vazıyeti ve o1 mız evam etmekte ır. ır enn adal d . h'J•ı· fı .. d h t>uat mümes.çlllerlne ~l?tdlıkl beyn.- matbuat nazırının şu beyanntmı neş-
.k d d k d ann a ın ı a ın er gun a a - rd h mı tan :ırma an artma ta ır. z' d h k L-d 

1
• l . natta bulunmuştur: glltere Av- retınlşt : Cep eden alınan son tcl-

E ' t d A Musavva Y ıyn e sara nt csuc en a nmet en, Bcrn 6 (A.A.) - Romadan ls. nın'lya ka...,ı yeni bir cinayet ı .. ıeme- graflar, kalın bit kar tabaknsı için-

) 
.. n r~ de, smlıarn • . J t 'zlo· İngiltereyi. Avrupada bir kere daha • · .. - • .,. '-1 u uzerın e esııs mnnıa nn emı ~ Al . . • • . vıçı e aıansına gelen haberlere göre. ~e lhazırlıı.ruruık:tadır. J3alkanlarn de ceroynn eden şiddetli bir süngü 

dikten sonra, Musavva limacıına . '?an nleyhtan ~ır cephe tesı:ı ıçın İtalyan hükfırncti kara, deniz ve mühim mlkdarda İngUlz kıtaatı çı- muharebesinden sonra Yunanlılann 
do~ru ileri hareketimiz, yeniden de- gıttikçe daha zıyade nevmıdane hava kuvvetlerinin Yugoslavyaya karılmıştır. Dunkcrqoe ve Andalsnes şimali Arnavutluk cephesi üzerinde 
va et ektedir. gayretler ıu:rfına mecbur bırakmış· karşı Alman kuvvetleri ile sıkı ic· rfcatıerlnden sonra İnglltere hatb1 2,000 metre yüksekliğinde blr tepeyi 

m m B Al bb b '$ tekrar Avrupa kıtasına. getlnnek te~ işgal ettiklerini blldlrmektedir. Bu 

. C\'Vel Almanlar lngilizleri hnfta 
ııonu uykusunda gafil avlamak 
için cumartesileri harekete ge· 
çerlerdi ... Bu sefer, hem cumar
tesi - pazar arası, hem sabah ka
ranlığı horozlar uykudııyken an· 
sızın hareket bll§ladı ... 

ileri hareketimiz. Dessie'ye ve tır. u son man tcşe üsünü? irliği halinde harekete geçmesine şebbüsündedlr. At.inada. kör bir hü- cephe üzerindeki h:ıreknt haftal:ırc:ı. 
Gondaı'a giden esas yol üzerinde de me~z~unu, Balkan yanmadıısı teşkıl karar vermi§ ve bu karar, resmen kumet ve Belgrad'da Sırp suikast- devam eden sükunetten sonra tekrar 
muvaffakıyetle deva t k d' etmıştır. O Balkan yarımadasında ilan edilmiştir. çılarındnn mürekkep bir zümre İn,.1- canlanmıştır. Bu hnrekat "'fyado ile 

m e me te ır. k' d y . İ .1 . 6 1 b Y 1, ora a unanıstan, ngı terenın Roma (A.A.) - talyan rad· llzlerle elb1rllği yap:ırak bütün Yu- topçu tarafından müşterek bir suret-

Alman ihtillifı geni,letmek caniyane siyase- yosu, ltalyanın Yugoslavya.ya karşı nanlstan ve Yugoslavyayı Almanya te yapılmışt1r. Cuma. günü kuvvetli 
tinin kurbanıdır ve İngiltere, şimdi harp ilanı hakkındaki resmi dekla- ile İtaıyaya. karşı Uerl :ıraz.ı olarak bir topçu barajından &011ro derin kar 

Bertin 6 (A.A.) _Alman ordu· de, bütün Balkanlara ateş vemıeği rasyonunu ~~retmiştir. İngilterenln emrine vcrml,şlerdfr. tıı.bakasına rat'Dlen piyade hücuma 
lan başkumandnnlığımn tebliği: istihdaf eden mellerine Yugoslavya· Resmi delarasyond ezcümle de· Almanya aylardanberl bu :rnaliye- geçmiştir. Tepeye muhtelif clhctlcr-

$imali Afrikada, Alman - ltal· yı muti bir alet olarak görmektedir. niliyor ki: te şa.hld olmuş ve Yunanlstanla Yu- den yapılan harekat tıı.m bir muvaf-

tebliği 
- Her harp insnnlnra bnzı 

~eyler öğretirmiş: bu seferki, uy
ku ııersemliği . a;,kınlığına karşı 
tedbirli davranmnk lüzumunu 
bir kere daha belletiyor ... Ha- , 
kikatcn cSu uyur, dü~man uyu· 1 

goslavyayı mnntı{:'11. ve dostane blr fakıyetle neticelenmiştir. 
yan motörlü kıtaları ve zırhlı kıta· Bu ngiliz ııiynsetine zıd olarak, İtalya ve Yugoslavya, 1937 mar· anlaşmaya revk için çalışmıştır. Fa.- İtnlyanlnr blr müddet n evm!dane 
lan, bir çok noktada boş yere mu- Almanya, dalına, Balkanlardn müt- tında, devamlı bir sulha esas teşkil kat bütün gayretler boşa. gltmlştlr. bir surette mücadele etmiş, :!o.kat oo
:kavemcte teşebbüs etmiş olan düş· tefikler rmısmda bir anlaşma vücu· edecek bir dostluk paktı akdetmiş· Şimdi führcr cevap verecektir. Bu nunda çevrllme tehlikesini cötdüklc-

mazb mış ... Bu, büsbütün mey-
dana çıktı .. . 

mctnı takib etmişlerdir. Daha başkn da getinneğe ve bu suretle Balkan lerdir. ltalya, entrikalann kurbanı sabahtanbf!rl Alnınn kıtaıan İngll- rl içln tepeyi terkederek nlelacele çe- Alivcli 
esir alınmış ve büyük miktarda harp memleketlerini harbin felaketlerin· olarak: çekilen' Başvekil Stoyadmo· tereye icap eden dersi vermek lçtn kilmlşlerdlr. Küçük düşman müfreze- L __J 
malzemesi iğtinam olunmuştur. den korumağa çalışmıştır. Führer, viç'in ukutundan sonra da bu yUrüyüş halindedir. Az zamnn zar- lerlnln arkası ÇC\'rllerek bir İtalyan ""'--------------~ 

!L tında B Churchlll İngllterenln kıta subayı ve 69 nefer esir edllmlştlr. A 1 1 d.. B 
Feroe adalarının cenubundaki de· U..tidara geldiğindenberi, Yugoslav pakta sadık kalmı11ıır. Adriyatik üzerinde. yapacağı hiç bir iş tolmadı- İtalyanlar mühim mlkdarda mitral- man ar un e gradı 

11iz mıntnkasında, muharebe tayya- devleti ile de bir dostluk ve işbirliği sahasında sulhun bozulmns•na ma- ğını katı surette nnhyacaktır. yöz, havan topu, otomatik sflfıh, yl- · 
r..:leri, üç bin tonilnto hacminde bir siyaseti düşünmüştür. ni olan lıalyadır. yecck ve mühimmat bırakmışlnrdır. b b Iİcaret gemisi batırmışlardır. Firth Ayni zamanda, Duçenin siyaseti Yugoslavya, 25 mart 1941 de Yunan piyadeler! bu miistahkem om ardıman etıı·ıer 
o( Forth boğazında diğer iki gemi de ltalyan - Yugoslnv münasebet- üçlü pakta girdi. Viyana anlaşma- R euter'ı·n bı·r mevzii işgal ettikleri mman Yunan 
ta!ırip edılmiş ve dört ticaret lemisi !erini bir dostluk temeline istinad et· lan mucibince, Seliinik Yugoslav topçusu tarafından tahrip cdllmlş sı- (Baştarafı 1 inci &ahifede} 

h d ı b·ı k F k ra. sıra d!kenll tel hallan bnlmuşlnr- B ı d 
asara uğratılmıştır. Şimali skoç· tinniştir. fakat 19 39 dn Stoya ino· o a ı ece ti. a at muzlim kuvvet· sonra e gra üzerine ikinci bir hii· 

yada lıir fabrikanın aksamı, ağır viç hükumetinin sukutunu müteakib ler hnrekeıe geçtiler ve heddi üçlü feb /ig., i dı~ine cuma günü merkez bOlr,csinde cum yapmıştır. Mütenddid teşekkül-
çapta bombnla•la hasara uğratıhnış· derhal, hu devlet bünyesinde, Al· pakta iltihakı olmnmış gibi tcliikki Yunan tank muhribi toplan, İtalyan lcr, yeniden §ehrin askeri ehcmmi-
ltr. Bundan ba lı:n, lngilterenin ce· manya ile anla~a ve dostluk yolu- ettirmek ve Mihver devletlerine tanklarını görür görmez barnJ ateşi yette tesisatını bombardıman etmi:-
nubu barbisinde liman tesisatına ve nu terketmck ve )'ugoslavyanın eski kar§ı muhasım bir hattı hareket cLazlm gelen tedLirler açmışlardır. İtalyan ileri hareketi tir. 
askeri üslere muvaffakıyetli hücum- siyasetine, yani Almanyaya kar§ı tutmak olıın bir rejim kurdular. derhal durmuş ve İtalyarilar geri çe- Yugosla vyada İngiliz 
lar yapılmıştır. Bir tayyare meyda- muhasamata dönmek hedefini gü· Yugoslavya'dn İtalyanlara ve Al- alınmıştır. Alman kllmtşlerdlr. Yunan toplnnnın ild J • 

d h 1 b h k · b" . • tankı ağır hasara uğrattığı tesblt tayyare erı 
nın a, nngar ar, barakalar ve yer· den muazzam kuvvetlerin faaliyette manlara karşı ce ir ve ıiddct hare- are etı ır gezıntı 
d 1 1 ıd b ıı 1 B l k 1 

· 1 y ] 1 edilmiştlr. Sofya 6 (A.A.) - E.min bir 
e
8
tayyare er ateş a mıştır. o uğu e i o muştur. u temayü • et en yapı mış ve ugos avya, n- olmıyacakbr» diyor Yunan bombardıman tnyynreleri menbadıın alman haberlere go-re ı·n-
u gece dücn"lan, Alman era"z.İsi kr, kendilerini örtüsüz olarak gÖs· giltere ile Amerika Birlecıik devlet· cuma. gu-n- hat gerisi d '-i ı· tal ,.... ,. u, n e,. yan g.iliz kuvvetleri Yugoslav hava kuv-

üzer:ne hücum yapmamıştır. Yalnız tcmıemişlerdir. Falcnt harp başladık· lerindern yardım istemiştir. iaşe üslerini tcslrll bir surette bom-
bir kar,, düşman tayyaresi, Fransada tan sonra, Almanya, Fransada, ma• Yugoslavya. 27 mart gecesi, Mih· Londra 6 (A.A.) - Reuter ajan· bardmıan etml..şlerdir. vetleri tesisatını tesellüm ctmişler-
İşgal altındaki erazi Üzerinde uçmuş- lum olduğu üzere, Charite' de bulu- verin düşmanı devletlerin yanı ba~ sının diplomatik muharriri yazıyor: dir. ilk İngiliz layyareleri şimdiden 
tur. naaı vesikıılann tedkikini müteakip şında yer almış ve İngiliz kuvvetle· Hitler, yeniden bir darbe indirmiş Afr•ıkada Yugoslavyaya gelmi§ bulunmakta· 

· bunlardan daha geniş bir tarzda ma· ri jçin bir hareket ÜS!ıiİ hnline gel· ve jtiyadına sadık kalarak: en :ıayıfa dır. Jta/yan tebliği lıimatt r olmuştur. Fransız genel kur· miştir. vurmuştur. Hitler, Yunanistanda ve Londra 6 (A.A.) - Resmi mah· 

Roma 6 (A.A.) - ltalyan umu· 
tr.i karargahının 30.3 numaralı teb
liği: Yunan cephesinde, topçu faali· 
yeti olmuştur. Hava kuvvetlerimiz, 
dü!'lmam:ı müdafaa tertibatına ve kı· 
talnrına pike hücumu yapmışlar ve 
mitralyöz ateşi açmışlardır. • 

Şimali Afriknda, Bingazide, ltal· 
yan ve Alman kollarının şarka doğ· 
ru ileri hareketi devam etmektedir. 

İngiliz tayyareleri, 4 /5 nisan gc· 
cesi Trablus şehrini yeniden bom· 
barclıma.-ı cimi tir. Bazı hasnr ve ya· 
rafı vardır. 

Şarki Akdenizde, denizaltıları· 
mızdan biri, bi"" düşman gemi kafile· 
sine hücum etmiştir. Bir büyük va
pur b tnıış, ikinci bir vapura torpil
ler isabet etmiştir. 
Bombardıman tayyarelermiz, Ci

ridin garbında diğer bir düşman 
gemi kafilesini bombardıman etınş· 
tir. 

Dü!lmanın avcı tayyarelerinin hü· 
cumunn uğrayan keşif tayyareleri· 
mizden birisi, Hurricane tipinde bir 
tayyare düşürmüştür. 
Şarki ltalyan Afrikasındn, kıtalan· 

mız, evvelce tespit edilmiş mıntaka· 
da tahaşşüt etmektedir. 

lngiliz Dahiliye 
Nazırının beyanatı 

mayının şimdi neşredilen gizli vesi- ------------- Yugoslavyada hasımlarını hazır bu- İngiliz kuvvetleri dört fillerde bu sabah bildirildiğine göre 
kalan şunları isbat eder: Brest'e bu"yuHıl_ lncaktır. Bu~. Hitlcr için sadece bir taraftan ilerJiyor Almanyanın Yusoslavyayn harp R gezinti olmıyacaktır. ilan ettiği hakkında işae edilen ha· 

Gösterilen vesikalar Londrada henüz resmi malômat mırtuın 6 (A.A.) - Musavva•yo. herler doğrudur. Bununla beraber 
ı - 1939 yazında, yanı muhasanuı.- haVQ aklnl alınmamnkta ise de B. Eden'le çe· doı;tu ilerlemekte ~lan İngiliz tıtnın- keyfiyet henüz resmen Londraya bil· 

tın başlrun:wndan daha evvel, Fran- neral Dill'in Atinada bulunması in- n 14 subayla. 200 Italyan müstemıe- dirilmemiştir. Bir tecavüzün kurbanı 
sa, Yakın Şarkta blr Fransız seferi "Üz h"k-"'- . . chd dd ı. •b ke askerini baskın suretiyle esir al· olan Yugoslavya, Yunnınistan mbi 
heyeti tcşklllnl düşünmüş ve derhal İk" Al hl - • gı u umebnın t i en na er· mışlardır. Asmarn'nın cenubundan 1 .1 · k .,. ' 
Yugoslnv genel kurmayı Ue temasa 1 man zır ısına ısa• dar olduğunu ve lllz.un gelen tedbir· aktın müfrezeleı1mlzden blri Adun'- ngı terenın ayıtsız ve şartsız yar• 
gcçmlştır. Frnnsnnm Selfıni~e yap- betler olduğu bildiriliyor !erin alındığını göstermektedir. Ya· nın §t\n.Inda Adlgrat'a varmışlnr- dımın:ı mazhar olacaktır. 
mnğı duşiindüğü bu teşebbüs üzerin- kında ifşa edilmesi muhtemel vnka· dır. Diğer bir müfrezemiz de 200 müs- Alman tebliği 
de Belgraddakl Fransız elçlslle Yu- Londra 6 (AA.) - Hava neza- far, ihtiyati tedbirlerin vaktinde alın· temleke o.skeri estr almış ve İtnlynn- Bcrlin 6 (A.A.) - Alman ordu-
goslav genel kurmayı arasında llk ip· dıg .. -ı - t kt' lann ellnde esir bulunan 60 Sudan- ı b k d ı .. bl' ... 
tldni gorüşme, 19 n{;rustos 1939 tarl- retinin neşrettiği tebliğe göre dün ..... 1 gos ercce ır. lıyı kurtarmıştır • arı aıı uman an ıgının te ıı_:tı: 
hinde vukua gelmiştir. gece Brest limnınında Alman muha- A ma~yanın t~arruza geçmek kn- Cenup lstlk~etınde rlcat etmekte Yunanistnna ihraç edilen lnı;?iliz 
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19
39 tcşrlnisanls1nde, Yugoslav rebc kruvazörleri Scharnorst ve rarı yem ve ru:nı§ ufoklar açmış ve olan İtalyan ordusu Tigre toprakla- kıtalan şimale doğru ilerlediğinden 

hükiımetınln ve genel kurmayının Gneisnau'a kar§ı yapılan hava hü- harp sahnesini çok genişletmiştir. ~dan geçmek mecbnriyc1.indedir. ve seferber edilen Yugoslav ordusu 
arzusu üzerJne, Fransaya. blr hususi cumu esnasında tayyarelerimiz bu Hitler her zaman kaçındığı tcşebbü· ' Italyanlar burodıı. kendilerine düş- ile muvasala temin eylediği öğrenil
nskerl heyet gönderilmesi ve Bclgra- gibi hedeflere şimdiye kadar atılmı· sün, yani jki cephede harbetmek man olan bir halkla. karşılaşacaklar- diğinden, Alman ordusu teşekkülle· 
da general Oamelinln genel kurma- yan en büyük çapta bo b 1 k 1• zamanının geldiğine hükmetmiştir. dır. Şimdi ıı.sıl nlnkn, müttefik im- ri, bu sabah, mukabil taarruza geç· 
yından bir stib!ıyın celmesl ile daha ı 1 d Ak m a. ar~ u Hakikatte bu üç cephe demektir. paratorluk kuvvetleri tarafından şl- mişlerdir. Alman ordusu t,.•ekkül-
.sıkı bir mahiyet nlmı.ştır. an~ış ar. ır: • ına .kuvvetli bır ha· Ç" k" . d' Al 1 T hl malden, cenuptan, şarktan ve garp- ] . b' k k ...,.. 

3 - .Harbin ilk aylarında, Yugos- va fılosu ıştırak ctmış ve her ne len- un u ~ ı . mnaı ar, ra ~s· tan tehdid edilen Adls - Abebo. üze- en, ır ço • no tada Yunan ve Sırp 
Javyanın hattı hareketi, İngiltere ve dar hücumur. ağırlık merkezini bir garpt~ Bmgaz.ı ~ınt:ıkıısı~dn dcrın· rinde toplanmnkUıdır. Asmam vn- hududlarını aşml§lardır. 
Fransaya nakllyatn mümkün olduğu Alman muharebe hüvazörünün bu· lemesıne harbe gınnışlerdır. llsinin telefonla MusaV\'O. m:ıknmla- Sabah saatlerinde, Alman hava 
kadar geniş bir müzaheret ve b1Ifilı:ı- lunduğu havuzla diğer bir Alman Vaziyetin Ankarnda ve Mosko· nnn. müracaat ederek Asmam sivil kuvvetleri, Sırp tayyare mcydanla
rc bu devletlerle fılli bir haberleşme muharebe krüvazörünün yana~ış vada doğurduğu akisler henüz ma· halkının iaşe& temin edilmek üzere rına hücum etmiş ve kuvvetli teşek· 
mahiyeti nrzcdiyordu. Bununla. bera- bulunduğu nhbm teşkil etmi§Se de lum değildir. Yugoslavyanın Sov- .limanın 1Y1 btr halde İngUlzlerc tes- küller BcJgrad kalesine hücum ede-
bcr, bu harekflt, bitaraflık kisvesi al- bu "h' d • .. .. .. d'.. ,_ yetkr Birliği ile bir ademi tcc vüz ilmini ~iği ve fakat bu ıckllfin rek lcışlalan ve askeri ehemmiyette 
tında yapılıyordu mu ım enız ussunun ıger .u- kt . t . 1 'k' . 1 reddedlldığl blldlrllmelrtedlr. . h . . . 
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16 
nisan ;

940 
da. Belgraddnki Slmlannda da ağır hnsar vukubul- pa ı ımza e mış 0 mıısı ı ı meme· M , d w tcsısab ta rıp eylemı lerdır. 

t ket arasındaki münasebetlerin dııha usavva ya ogru Ayni zamanda, ltaJ ... ·an muharebe 
Fmnsız clçls1le Harbiye Nazın Nedlç muı ur. k kıl .. ] b k .1 a.rnsında askeri görüşmelere başlan- Ussün torpido muhriplcrc mahsus ço • Si aştı~ın~ n umettir. Bu pak- are et tayyareleri teşekkülleri. cenubi Yu-
mnsını istihdaf eden bir mülakat ol- rıhtımında petrol stokları ynkılmış- tın ımza edılm~ş o1ı'?ası, sinir harbi Oartum 6 (A.A.) - Bnzı haberlere goslav) ada askeri ehemmiyette he-
muştur. Yug~avya, şarktaki Fransız tır. Yangından çıkan kırmızı nlev· ba~lıyalıdanberı metın tavrı hareke· göre Musavvn. teslim teklifini tecldet- deflere muvaffakıyetle hücum ct
scferi ordusu Başkumandanlığı genel Jerdcn kesif bir siyah bulut tabakası ti!'ı _!Iluh.afazn. eden Türkiyede tC§· miştlr. İngiliz kuvvetleri Asmam.'- mişlerdir. 
kurmayı n~zdln.~ 1tlmndo. lfıyık bir ir- yükselmiştir. Bir çok antrepoların vJkkur hır tesı~ yapacaktır. dan Musavva.•va. do~ ilerlemekte- Bir nakliye trenine 
tlbat subayı gondermektedlr. o za- d d .. h b .1 k d' dlrler. 

d b rl Sel
A lk te bb" .. Y a yan ıgı a er ven me te ır. --------- taarruz 

man an e , un • şc usune ll· B b · b t' k' ld .. t h · .. :(•-•- 'I goslavynnın müzahereti temin cdllmlc om a ısa e ı va 1 o ugu n mm ~ .... D.., er s Trablusta B ı· 6 (AA) D N B bulunmaktadır. '"' edilen bir petrol gemisinden çıkan er ın · · - • · · ı Alman savaş tayyareleri Tuna mın· 
5 - Fransanın yıkılmasından sonra. yangından otuz metre yüksekliğtııde K ••t •• h • 

dahi, ıı hazirnn 1940 da, salô.hlyettnr alevler yükseldiği görülmüştür. Al· « U up ane» yerıne İngı"liz askeri mahfı"llerı· takasında düşman kıtaatı nakleden 
Nazır, Yugoslav • Sovyet Yugoslav matnmlan, askeri vaziyet man muhnrebe kruvazürlerinden bi· «bibliyotek» demeli bir trene muvaffakıyetle hücum et-

yenldenidFransnya gülerse, Yugoslav- rinin hemen ynkınındn fiddetli ~·an· f vaziyetten memnun mişlerdir. Alman tayynrelerindl"n 
pakhnı çok iyi karşıladı ya. yen en Frnns:uun yan da e 1 o1 imişiz.! atılan bombalar tam ;sa betle hedefe 

Londra 6 (A.A.) - lngiliz Da· 
biliye Nazın B. Morrison, Almanya· 
nın Yukoslayyaya harp ilanı hak· 
kında Jikriru ıöylc ifade etmiştir: 

cOlan şey belı:leniyordu. Bu nn· 
cnk zaman meselesiydi.~ 

B. Morrison, Yugosl:ıvya ile Sov· 
yeller Birliği arnsandaki ademi teca· 
vüz paktını çok iyi karşılanuş ve 
demiştir ki: 

cBu, eğer Sovyctler Birliğinin siya
setinde bir dönüm noktası ise, yalnız 
Avrupa için değil, faht ayni zaman. 
da Sovyetler Birliği için de iyi bir 
ıey olacaktır.> 

B. orri! on, Hitlenn Balkanlarda 
karşıla .. mnsını arzu etmediği biri3.ile 
karşılıı~acnğından emin olduğunu 
bildirmiştir. -----
Portekiz, Açores adaları-

nı takviye ediyor 
J,izbon G <A .A l - Açores'de bulu

nan garnizonu takviye etmek üzere 
dün Lfzbond:ın Portekiz kltaları gon
derllmiştlr. 

aimnğa mütemayil b l ınd ~ r gın ar çıkmışbr, Bu yangınlar deniz· -- ıc.ııire 6 (A.A.) - Şarki Trab- isabet ederek müteaddid vagonlnn 
Fnınsız clçfslne temin et~~r~ u d.~0 .! 3~ kilometre mesafeden CÖ· B. Servet lakit, cT&STiri Efkan lusgarp harekabndaıı bahseden b- ve demiryolunu tahrip etmiştir. 

Bu vcsiknlann lisanı çok &ı.rlhtir. rulmuştür. gazetesinde şöyle yazıyor: g.iliz as.kert sözcüsü bu mmtaka hak-
Muhasamatın bidayetındenberl, Al- Alman muharebe kruva:zörlerini - Avrupalı milletlerde ckütüpha- kında çok nikbin olmak için sebep-
manya, bütün kuvvctue, muha.samatı seçmek güç olduğundan tayyare· ne. kelimesi yerlıwı, aslı eskl yunan- Jer mevcut olduğunu eöylcmİ§tir 
mevzllleştırmeğl lstlhdn! ederken -ve !erimiz hava fişekleri atnu~lardır. cadnn alınan cBibl.lyotek.t kullanılır- • • 
Balkanlnn hnrbln :feıtı.ketlerinden ko- Harp gemilerinin de i§tirnk ettiği B.fr.c gelince, bugün bu mfınaya kul- . Londra 

6 
(A.A.) - Ae~eu mah· 

ruma'k l .. in her ""Yl h'""'"kete n'N'lri.r- b · ıanma.._.._ oldu'"'""'"" -"''a"'phane fıller, Trablusgarp cephceınden ge· 
Y '""" '"" t.~Y araJ ate,ine rağmen tayyareleri· "'- "ou.u... .n.-1.1 >, 1 k:en, Yugoslnvyn, zahiren Almanya. ne mizden b 

1 300 
k d cKltapsaray.o vesalre gibi tabirleri en son haberleri tatmin edici bulu-

lşb!rllğl sJynsctl tnklb ediyor :fakat • . 1 .an ar metreye a ar terkedlp enternasyonal bir bal nlan yorlar. Zanınedildiğine göre Alman 
perde altında daha. o zamandanberl ınmıg.erdır. Pilotlanmızdan biri bir bu keliıneyl cBibllyotekD tarzında ve İtalyanların Trablusgarpta güç-
Almanyanın düşmnnlannın yanı ba· tam ısabet kaydettiğmi ve bazı kullanmalıyız. . • _ . lükle topladıklan tank1nr, Bingazi-
şında sarih surette vıızlyet aJn•ordu. bombalarının da gemilerin yakınına Carbl·'- Bib'~-th- '--' d ı 'ol. .. h b Wlll' « uu equeıt ıu:ımıe- ekine faik wıgiliz kuvvetleri tara-
Y 1 S I" •"' • düştüğünu a er vermiştir. ıine muhtaç olmuşsa. başlıca sebebi, fından durdurulmnctur. İngilizler 

ugos avyaya. e anıgı Diğer bir tayyare bombalarını nh· b 'f d • • _,.,. ...., 
d t l 

unu ~. a e ıçm mes~ fransızca baı-. vaziyete hakimse de dii,manın ileri 

Bağdatta sükUn hüküm 
sürüyor 

nasd:td 6 <AA.> - lrnk nruııının, 
hükumetin n:ısyonnlist lideri Raşid 
All tarafından ele geç.lrllmcsl üzerine 
Hamı.ya. gittiği blldirllıncktedir. Ba~
d&dda siiltfuıet hüküm sUrmelttedir. 
Raşid Ali, Tnhn lia.şiınl'nin gerginli
ği izale hususundaki cayreu~rı nklm 
knıarnk lstlfo. ettikten sonro. hareke
ti? geçtli;i blldlrlUyor. 

va e mış er tıma bağlı bulunan muharebe kru· ka so b--1 ~-~dır Halb...:ı_ h k · 300 z wmunau.agı • wd are etinin nihai olarak durdurul· 
Almanya ve Jtalyıı., mihver devlet- vnzörü üzerine metre alçaktan t" k ed t b--'- • --'-d 1 K--sıl J il d mı blr t '"bl ur ç e za en ~csın wıw ığı duğu veya tekrar bir miktar eraz.i .., 'V 

er e eva ı antnn ve "1 rllği- atmışbr. Bir tnyyaremizin arka top· ckütup" haneıt var ve «'-!t"psar"y» t k k b . • . tckerru"r ~ azm ı? 
nin pratik faydasına Yugoslav hüku- h b k .. .. ıu .. .. er ·etme mec unyetlnın 
metini inandırmak için teşebbüsler 

3
çu

0
su mt u a.~ke eklik·rutvazloruln~en kıo- bn~~den yeni tabiiler de yaratıla· etmiyeceği hissj verilmek istenilme· ____________ ....,. 

ynpmaktnn us..-ınmo.mışlardır. Bu sl- .. me re yu ·se. e a ev e.rın çı tı· iliyor. Demek, eksiğimiz, Ankanın mektcdir. General \Vavell, ordusu• Resmi ilanlar arasında: cFo· 
yasetın en yüksek noktasını ilçlü gını ve alevlerın sonradan atılan ismi deijll; kendisidir. nun ve vnriyctm icabettireceği ted· toğrnf>. cdnktüoğraf> tabirleri. 
p:ıkt.o. girmek lçln Yugoslavy;yn ya- bombalann nereye düştüğünü sizli· Şayed bir ~ yapmak istiyorsak birleri alacaktır. Böyle cgraf~ diye biten kelime· . 
pılan davet teşkil eylemiştir. yecek lcadar şiddetlendiğini söyle- anl~ılır sözü anl~ılmada değişti: ----- lerde (ğ) hnrfini kullanmamalı. 

1 

Bir kere daha., nklısellmin gnllb miştir. recek yerde kütüphanelerimizi ıslah İzmirde kadın çöpçüler cFotoğrab 
g~l ve mesuı Yugoslav devlet Daha :Yüksek jrtifalıırdnn yapılan ehnek ve ı:enginleşt.irmek yolunu tu- !:?mir 6 (AA.) - Jzmir beledi· 
a annın mcmleketıerl11ln hnk.lki h" 1 d b' k b ba 
men!nntlerini anl:ımış oldu~u s:ınıl-

1 
ucum arli csn~sınk a ır5o1 • ?mb • talnn.. . . yesi temizlik işlerine 25 kadın amele 

clı. Bu suretle, zahmetli mılımkcreler- arın ~u arc c.. ruvazor erının ' u· Şehrrlermuze «bu.rg» desek mo- almıştır. Kadın çöpçüler yeknasak 
(Devamı s:ıhife , ııütun 

4 
de) !~~ugu yere dü§tükleri 2örülmüş· dern

1 
b
7
ir belediyecilik mi yapouıj 1kıy~fetlerile vazifelerine başlamış· 

sayı ınz arc.ır. J '-_____ ._ ______ _, 

yazmamalı; 
cfotogrnb 

yazmalı! 
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«Nevaali milli» diye kalın.ek bir 
kitap vardı• burada. bir çeyr a1sır • ·· evver e-evvelki ekseT me,bur mun • ba 
rin resim. el yazısı ve birer .... ~~~ • 
ıdrıuş olduğu için çok sa'-1ll~ ve 
vaktile hayli rağbet kazamnılb. 

Nasılsa bir tar~ta ~-!an b~ çil~, 
elime düştü. Sahifelerrnı çevırmege 

başladun. 
YakuP Kadri: «Hattı destimle 

resıniın? Ne İçin? Kim İçin?» diye, 
kendinden yazı ve fotograf isteyen· 
leri genç bir İbn'ül • Emin Mahmud 
Kemal tegafülile epeyce istiskal edi
yor. Celil Sahir'in başı cepheden 
değil de ense tarafından karilere 
(daha doğrusu seyircilere) arzı didar 
eylemekte... Ve bugünkü haleti ru
hiyemize - Mihver devletlerinden 
dolayı - tesadüfen pek iyi uyan bir 
söz: 

Resmi, hu.sust. eenebi ve ekalliyet 
ilk.mekteplerinde ders kesimi ve imı
tlhan günleri hakkında. maarif mtlı-

~:ı~ı, ı::~~~~~n bv~a~ve~ Fiat mürakabe büros1! taı:a- yeti kolaybkla anlamaktadır. 
risat meclisine sevkedlleeeğlni diin fından piyasada. yapılan teftış- Beyaz peynir bol 
ya:z;mıştık. ıer devam ediyor. Uzak semtlere Yeni sene peyniri geçen seneki 

Ilk tedrisa.t mecllsl toplandık.tan 
sonra mekteplerde her dersin imtl· kadar mağaza ve dükka.nıarı da- peynirlerden daha ucuza malol-
han günü tesbit edilecek. imtihan· imi kontrol altında bulundur- duğundan Fiat mürakabe komls-

!:::~ ı!':Z1ı~=:aı::,neyytzlerln Us- mak güç olduğundan, memur sa- yonu yenf peynire yeni fiat tes-
Bazı mekteplerde muall~erln kl· yısını çoğaltmak zarureti hasıl bit etmemiştir. Edirneden ve di· 

ta.plan bitirtmek için her gun ç,~ja olmuştur ğer peynir istihsal merkezlerin-
ders verdiği, nazarı dikkati ce....,.,-.. - • •• • 
mış, bir tamimde şimdiye kadar ne Bundan bir müddet evvel Ti- den alınan malumata gore, yem 
okutulmuş ise imtihanda. talebeden caret odası, yerinde bir karar ve- sene mahsulü tüccara normal 
o kadar maıum.a.t isteneceği bildiril- kardanı daha fazla kAr bırakmak-

rerek, Yüksek ticaret mektebi ta-
m~~~el'ISite rektörü B. Cemli Bil.sel !ebelerini staj maksadile ayda tadır. Komisyon ileride peynirle
Ankaradan dönünce profesörler mec- . . 1. ·· tl ı· rl ·· ıin buzhanelerde saklanmaması 
lisl toplanacak, Vekliletln imtihanlar yınmşer ıra ucre : ıca mues-
hakkındakl Itaını.n profesörlere bildi- seselere yerle§tirmege başlamıştı. 
rilecektir. 

için, tüccarın bu karına müsar 
maha etmiş, bu suretle piyasada 
peynir bolluğu başlaml§tır. 

Şimdi bakkal dükkanlarında 
yeni sene peynirleri bulunmak
tadır. Bunlar bir taraftan piya
saya çıkanlırken mühim bir kıs
mı da buzhanelere yerlelştiril

mektedir. Buzhane peynirleri 
temmuzdan itibaren satışa çıka

rılacaktır. 

Bu seneki kaşar peyniri mikta
nnın her seneki miktardan az ol
madığı anlaşılmıştır. Kaşar pey
niri müvaredatı devam etmekte
dir. 

Mahalleb'ci dükkanındaki 
cinayet tahkikatı 

Kadının tekrar birlikte ,yaşamak 
teklif ini reddetmesi kanlı 

va kaya sebep oldu 

Edimekapı dışında. inşa. edilen çöp 
fınnuu:rl ilk tecrübeleri muvaffakı
yetu netice vermiştir. Yakında yaş 
çöplerle esaslı bir tecrübe daha. yapı
lacağı ve tecrübeler muvaffakıyetu 
netice verirse çöp fınnınm tevsi edi
lerek dlğer kazalarda da birer fırın 
yapılacağını yazmıştık. 

Mavnalara yükletilen çöplerin Sa
rayburnu açıklannda denize dökül
mesi yüzünden lodos havalarda sa
hile daha fazla çöp blrl.kmesl muh
temeldir. Tecrübe müsbet netice ve
rirse çöplerin denlze dökülmesinden 
sarfınazar edilecektir. Her sene çöp
lerin denize dökülmesi ı~ müteahhide 
haziran ayında ihale edllirdl. Çöp 
fırınlarından hazirana kadar müsbet 
netice alınıı-sa Eminönü ve Fatih ka
zalarnın çöpleri Edlrnekapıdaki çöp 
fınnında yakılacak, yalnız Beyoğlu 
ve Anadolu yakasının çöpleri denize 
dökülecektir. 

Tramvaylar 
Alınan aylık kartların 

sayısı az 

Tramvaylarda. aktarma bilet u.sull
le aylık kartların tatbikine bir kaç 
gündenberi ba.şlandığı yazılmıştı. 
Tramvay merkezlerinden alınan ay
lık kartların sayısı h'i!nüz iki. yüzü 
aşmamıştır. Yakın mesafeler arasın
daki tramvay ücretlerinin birinci 
mevki arabalarda 7, ikinci mevki ara
balarda 5 kuruş oluşu bu mesafe
lerdeki yolcu adedini azaltmış. her 
gün kısa mesafeler arasında çokça 
tramvaya binenler yürlimeğl. tercih 
etmiştir. Bununla beraber yapılan 
tedkiklere göre tek bilet usulünün 
tatbikine geçildiği günden sonra 
tramvay idaresinin biletlerden aldığı 
hasılat eskisine nisbetle art.nuştır. 

Sahife 3 

Dün hayretle seyredilen bir adam 
g?~düm. Evet, en aşağı yirmi, otu:ı 
kişı tarafından büyük bir hayretle 
seyredileın bir adam l. .• 

8 
.. ~e;-;kesi bu pek derin hayretlere 
ur ıyen bu adam ne yapıyordu 1 

Sokak ortasında harikulade cam
bazlık hünerleri mi? .. Hayır 

yoksa Hind fakirlerinin akla sı.ğ
mı?'~cak derecedeki garip hareket
~.~· mi takli dediyordu ? O da de-

Bu adam bir lokantada ve bir 
masa başına oturmuştu. Garsonu 
çağırdı, şunlan söyledi: 

- Bana yarım tavuk! ••. 
Ev~t, bir~ sonra bir tabak İçin

de, bır tavugun yarısı önüne geldi. 
Müşteri bunu pek az zaman için· 

de yeyip bitirdikten sonra tekrar 
garsonu çağırdı: 

- Bu, dedi. pek zayıf, yağsız bir 
tavukmuş!... Bana bir yanm tavuk 
daha getir. 

Ona ilk hayret eden genç garson 
oldu. Likin ayni hayret dalgası bü
tün lokantaya dolaştL 
Yanımdaki masada İnce, zarif, 

zayıf bir Renç kadın ona - sanki 
bir canavar karşısmda imiş gibi _ 
adeta korku ile. dehşetle bakıyordu. 
Bir aralık yanında oturan gene ken
disi gibi gayetle zarif. İnce bir ka
dına: 

- Ne obur! .. diye mırıldandı
ğını işittim. 

Adamcağız, etrafında uyandırdı
ğı hayret dalgasından habersiz, ta· 
vuğun ikinci yarısım da gövdeye in
dirdi. Lakin bu esnada en aşağı yir
mi. yirmi beş cift göz zavallının bil· 
tün el hareketlerini, çatalının, bıç3· 
ğının İnip kalkışını takip ediyordıt, 

O tavuğu bitirdikten sonra yanına 
gelen garsona: 

- Ba!la bir pilav!. • dedi. 
Hayret dalgası büsbütün kabardı. 

Bütün bir tavuktan sonra bir de pi
lav ha! •.• 

Adam. garsona: 
- Hem ben pilavı ekmekle ye

rim. Ekmeğim de bitmiş ••• Sen bana 
bir ,..,arça dı. ekmek getir ... 

Pilav bittikten sonra hayret uyan
Nöro - Psihiyatri Cemiye- dıran müşteri sanki bütün lokanta 

tinin toplanhsı halkına sürpriz üstüne sürpriz yap· 

Aktarına ve kart usulünün ne neti
ce vereceği henüz bilinemiyor. Bu hu
sus tedkik edilmektedir. Tedkikler 
birer rapor halinde Dahiliye ve NafiJ. 
Vekfiletlerine bildirilecektir. 

T .. k N.. p ihi trl . tı mağa karar vermiş gibi: 
ur oro - s ya cemıye s· km k k .. 

mutat aylık içtimaını Bakırköy akli- - ır e e adayıfı anmıa 
ye ve asabiye hastanesinde Prof. kayroakh !... 
Fahrettln Kerım Gökay'ın başka.'llığı O, büvül· bir ~tihııı İçinde, topa:--
al tında yapmıştır.. lak toparlak açJmış gözleı- ka~ısın· 

Evvelki gece Beyoğlunda istiklal 
caddesinde bir mahallebici dükka
nında işlenen cinayeti dün kaydet
miştik. Zabıta, dün, bu vaka hak· 
kındaki tahkikabna bitirmiştir. Bu 
kanla hadisenin tafsilatı şöyledir: 

Akliye doçenti Ihsan Şülcrü Akse!: da tatlısını da yedikten sonra lo· 
Muzaffer, kanlar içinde bir tarafa Tecrit etmiş olduğu yeni bir menin- kantadan cıktı ' 

v 1 .h b v 1 k goencephalite virusü hakkında reb- n··t·· b" t. k b" ·ı · 

Müteaddid otomobilleri buluınan 
Halil isminde biri bundan bir müd
det evvel Muzaffer adında genç ve 
güzel bir kadınla tanışmış ve bunun
la beraber, Şişlide bir apartımanda 
bir müddet karı koca gibi yaşamış
lardır. 

Fakat bu yaşayış ancak dört ay 
kadar sürmüş ve kadın, artık Halil
den yüz çevirmeğe ba"!lamıştır. Ha
lilin, bir çok müracaatleri müsbet 
hiç bir tesir göstermemiş ve bir gün 
Muzaffer, Halili tamamile terket-
mİ§tir. 

Halil, kadını ciddi surette sevdi
ğinden onu tekrar ele geçirebilmek 
ümidile her tarafta aramağa başla
mıştır. Halilin bu araştırmaları epey 
bir müddet semeresiz kalmıştır. Ni
hayet, evvelki gece yarısı•ndan son
ra otomobille İstiklal caddesinden 
geçmekte olan Halil, Muzafferin 
bir mahallebicide oturmakta oldu-
ğunu görmüş, yanına gitmiştir. Ha
lil, Muzafferle tekrar birleşmek tek
lifinde bulunmuş, Muzaffer, bunu 
eski inadile reddetmiştir. Bunun üze
rine Halil, yanında ta,ıdığı kamayı 
çekerek kadının üzerine atılmış ve 
rasgele vücudunwı muhtelif yerle· 
rine saplamıştır. 

yıgı ınca, carı genç, ıçagıy e aç- Jı";;.de bulu mt ş h 1 _ . d u un ar avu • ır pı av, kay-
v k lın f k b d " n ı • ayvan ar uzerın e akl km k k . . . 

m~a .eyyu uş, a 'lt -~ s~~a a yaptığı tecrübelere ait prep:ı.rasyon- m ı e e adayıfa yiyen bar 
ayagı bır halıya takılarak duşmuş ve , Jar gösterm.Iştir. obur!! .• 
bıçak kalbinin altına isabet ederk Dr. Kenan Tükel, Pror. Fahretun Hayret edilen şeye bakınız!... Ne 
ağır surette yaralanmıştır. Kerim Gökay ile takip ve tedavi ettik- zamandanberi gazetelerde «yeni bir 

Hadisedn haberdar olan zabıta !eri b~! CV!) zevc felci Catatonique edebiyat nesli var mı?•> diye anket
memurları, iki yara1ı genci, Beyoğlu ara~ g_ostercn diğer bir vak'a takdim lt"r yapılıyor. ( 

hastanesine kaldırmışlardır. İkisinin et~~t~tör Hami n·ı k• Akıl h Bunu IJilmem. Fakat her halde 
de vaziyti ağırdır. Hazırlanan tah- J::ı.rı.nın yuttukları 1ç!t~l ır..ş kast_ab: yeni bir ohu: nesli vok ... Eski obur-
k.k t kı d"" "'dd • 'l"v ' ' ...,.,_ I gı ı 1 • d" iJ ı a evra un mu eıumumı ıge cisimlerin onların mide ve barsakla- ara na.zaran sım ık er pekboğaz· 
verilmiştir. rından çıkarılmaları usullerini izah s12. Böyle olduğu halde gene etraf

etmlrtir. Enteresan vak'a1ar göster- ta da hayret uvani:lırıyorlar. 
İçki içerken kavga çıklı 

Karagümrükte otumu Sadullah ve 
Abdullah isimlerinde iki arkadaş dün 
beraberce bir hayli rakı içmişler, bu 
arada, eski bir meseleyi tazeliyerek 
kavgaya tutuşmuşlardır. Bu kavga 
kısa bir zamanda büyümüf} nihayet 
Sadullah, sustalı çakısını çekerek 
Abdullah! muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralamıştır. İşe müdahale 
eden zabıta memurları yaralıyı Gu
raba hastanesine kaldırmış, Sadul
laıh · da dün adliyeye verilerek tevkif 
edilmiştir. 

Devlet demiryolları 
umum müdürü 
İstanbula geldi 

Devlet Demiryolları umum müdürü 
B. Cemal Hidayet Serter Aııkaradan 
şehrimize gelmlştir. B. Cemal Hidayet 
dün dokuzuncu işletme dairesinde 
meşgul olmuş ve burada yapılan bazı 
son tesisat işlerini gözden geçirm.Lştir. 
B. Cemal IDdayet, Trakya.da da bir 
tedkik seyahati yapacaktır. 

miştır. Hikmet Feridun Es 
Dr. Faruk Bayülken: Bir .Myast-

1 
www 

henie vak'ası takdim etmiştir. Çocuk ölümüne knrşı müca-
Doçent Dr. İhsan Şükrü Akse!, 

Rahm.I Duma, Prof. Fahrettln Kerim 1 delede en değerli vasıla doğu-
Gökay, Fahri Celal Göktulga, Dr. ran annenin memesidir! 
~.üştü Recep Duya. Rasim Hatiboğlu. Çocuk Esirgeme Kurumu 
soz alarak mevzular etrafında kendi umumi merkezi 
fikir ve müşahedelerini bildirmiş
lerdir. 

* Dün Mahmudpa..ş::ı.da. Filip Levı
yc aid bir imalathane ile. Eyüpte Bal
cı yokuşunda B. Sabriye ald evde 
lambanın devrilmesile birer yangın 
başlangıcı olmuşsa da derhal yctl§en 
itfaiye grupları tarafından ateş sön
dürülmüştür. * Yeşilay Gençlik ~ubesl umumi 
katipliğinden: Konser ve temsilli 
aylık umumi, üçüncü toplantımız: 
12/ 4/ 1941 cumartesi günü saat 14 d~ 
Eminönü Halkevinde yapılacaktır. 
Muhterem azamızın davetiyelerini 
her gün saat 14 ile 17,30 arasında 
Sirkeci: Ş:ı.hin Paşa oteli sırasınd~ 
61 No .lı cemiyet binasından almala
rını dilerim. 

Tünel seferleri 
Tünel seferleri, bugünden itibaren 

kabul edilen yeni tahdid saatlerine 
göre işliyeeektir. Bu saatler. sabahlc
yln saat 8 - 10, öğleyin 12 • 13. akşlm 
da 16.30 - i0,30 dur. Bu saatlerin 
tatbiki şimdılik tecrübe mahiyetinde 
olacak icab ederse yine cııki servis 
tatbik olunabilecektir. 

İhtiyat erat yoklaması 
Fatih askerlik şubesinden: Şubece 

devam edilmekte olan ihtiyat erat 
yoklamalarının 5/Ni-;:ın/941 den 20/ 
Nlsan/941 e kadar tehir edildiği, Vl.l 

hangi doğumluların ne vakit gelecek
lerinin ayrıca gazete 11e bildirileceği 
ilan olunur. 

Ba:y Amca.ya göre ... 

• 

bakalım kabul edılecek mı bay e ar arı 

4 
•• • • Bu teklif bilhassa kırkını aşmış\ ... Zira genç evlenenler bile ikide 1 . . . Kırkından sonra izdivaç 

- Bekarlık muke!lefıyetı ~anunu \b k. ·~ l telaşa düşüreceğe benzi- bir falso yaparlarken... çalmağa ba:ılwanların .•• 

Amca... yor t... l 
sazı ... Hoş nağmeler çıkarmaları pek 1 B. A. - Sazdan anlamam amma 

kolay olmasa gerektir... ı bu teklif bekarlara iki saadet yolu 
daha açacak: Biri evlenme memur
luğuna giden yol, öteki de maliye 

f memurluğuna giden yoll ..• 
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B. Hitıerin 
Alman askerine 

günlük emri 
Cenup doğu askerlerine, 

saatlerinin çaldığını 
bildirdi 

B. Hitler Yunanistan ve 
Yugoslaoyanın hareket
lerinin harbi imkansız 

lıale koyduğunu söylüyor 

Almanlar şiddetli b.r '. 
mukavemetle 

karşılaştı 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 

Seli.Dik bombalandı 
Sofya 6 (A.A.) Atinadan 

alınan haberlere göre, Alman tay
yareleri Selaniği bombardıman et
miştir. 

Alman taarruzundan 
Yunanlılar nuıl haber

dar oldu 

Alman yanın 
Yunanistana 

notası 

Almanyanın harekete 
geçmeğe karar verdiğini 

bildirdi 

Berlin 6 (A.A.l - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: Alman hükfıınet.1 Betlln'
deki Yunan setaretine aşağıdaki no
tayı vermiştir: AlmanJa, İngiltere il~ 
Fransanın harp ilan ettikleri gün
denberı lhtlliifın muh:ısip memle-&cet
ler uazi.sine münbMlr ve bllhass!l 
Balkan yarımadasının harp dı.şın-

Berlin 9 (A.A.) _ B. Kitler ~en~b Atina 6 (A.A.) - Yunan halkı, da kalması hususundaki aı·zuswıu 
~phesi a9k:erlerine aşatıdald günlük y ımanistana karşı Alman hücumu mın eylemiştir. İngiliz sefer kıtalan
emrl göndermlştir: . hallındaki ilk lıaberi bu sabah saat mn imhasından ve bu kıtaat bakl-

Cenubu şarki cephesi askerlerı, ıelizde almı1tır. Yunan rodyosu, yesi.nin Norveç ve Fransa.dım teb1-
Kendi hesabına başkalarını h&rb_et- bugün dini bayram dolayıaile Atina dinden sonra Avrupa kıtası İnglliı 
tirmek. prensiplerını: sadık kalan In- büyük ltiliseainden dini ayin neıret- Jotalarından tamamen tatbir . edil-
g iJizler yeni blr mucadelede Alman- '-t .d. R d- h' d b' d d miştir. Bu suretle ve arhk hiç bır in-. • ortad ..... 1d _... meı;; e l L a yo ır en ıre ur u. . . . kı'"--·- _ ... 
yayı nihai olarak an ~ ırm ..... y mill. ' 1 d .. ı gJlız askcrinın Avrupa ,,...,..ı.ua ay-. 

iy til 1939 da harbe başlamak ve unan 1 marşı ça ın 1 ve mute- ı basmasına imkAn bırakılmaması su-
Alman kuvvetlerini ka.bil olduğu tak- ıuu e_n. ·~ ~r, . u Y~.m te.cavuz ~- retiyle bütün Avrupa devletleri , Av-n e c - '- "b ik b · ·· h ) 
dirde tmha etmek için Polonyayı in- reketmı hıh:hrdı. Muteakıben yenı- rupa barı..şımn en emin zımanmı el· 
tlhab etmistL den Yunan milli mar71 ve arka.sın- de etmek gibi müşterek bir menfaat 

Şark. cephesindeki Alman askerl bir dan İngiliz marşı çalınmı,tır. 1 temin etmişlerdir. 
kaç hafta lçinde harp müsebbipleri- Gazeteler derhal hususi nüslıalar Buna binaen Yunan hükUnıet~in 
nin bu aletlnl mağlılp ederek o~a~ çıkarır.ışlardu. Bütün Yunanistana bitaraflığı terkedere_k _bidayette gız: 
kaldırmışlardır. 9 nisan 1940 da. Ingil- 1 h b h f b .. ·· 1c. lıce ve fakat sonra gıttıkçc daha açık 
tere Almanyanın şimal cenahına ye- hayı an la er, er tanl"kta uy~·· ~e bir surı:tte Alman~anın düşmanları, 
ni bir hamle yaparak maksadına var- .eyecan 1 vatanperver 1 teza ur e- yanl evvclemirde Inglltere lehinde 
mağa bir kere daha teşcbtrfı.s etmiıı- rıne sebep olmuştur. Her yerde cya- vazl~t alması anlaşılmaz bir şeydir. 
t ir. Unutulmaz sava§1 müteakip Al- şasın hür Yunaınistan, yaşasın müt- Bu hal, Yunanistanın 19l9 nisanın
man askerleri yine bit; kaç baf~ içln- tefilderimin avazeleri işitilmişt~r- ı da batı devıe;_ıerinln siyasi ga~ntisi
de Norveç muharebesındc bu hucumu Hastanelerde yaralı askerler ayaga ni kabul etn.ış olmasiyle sabıt ol
da püskürtmüşlerdir. kalkarak Yu~an milli marşın~ söyle- muştur. Bu temayül 1939 teşrinievve-

. . . Hnde harp patladık.tan sonra Yu-
Dünyanın imkan dah~linde görme- ıruşlerdır. Atma sokaklarında dur- nan hükümeti İtalya ile mevcut bu-

diği şey ta~akkuk ~~ış ve Alman madan vatanperver alayları dolaş~ ıunan ve müddeti ayni sene zarfında 
kuvvetleri kırkenes gıbı uzak. bir ~ın- maktadır. münkazi olan dostluk muahedesinin 
takaya kadar şimal cephemizi. hıma- l l . l 
ye etmişlerdir. Yine blr kaç hafta Bir k:elime ile b.ütün Yunan mil- ~7.at~~ası~a !a;a.şınamış O masıy e 
ııonra B. Churchill İngilterenin, Fran- leli, nihai zaferden emindir. eza ur ey enuş r. 
sanın ve Hollandanm roütıtefiği olan Ayni zamanda, Alma.n hükümeti 
Belçikadan geçerek Ruhr'den cepheyi Atına 6 (AA.) - Yunaın hüku- İngiliz yardımı ile iktidar mevltiine 
yarmak zamanının geldiğini 7annet- me~ı. Yunan ordusuna ve millete hi- gelmi.'J olan Yunan hükilm.etinin da-
miştir. tahen bir mesaj neşretmiş ve Alman ha ilk dakikadan itibaren büyült biı: 

O d d .,.~ cephesi a.c;ke.rleri tecavüzün~ karşı orduyu ve mjlleti mikyas dahilinde İngiliz siyasetine 
an a a g_,, "f 1 • • ~ d t ı · bağlandığını gösteren vesikalara da 

için tarih! saat çalmı.ştır. Askeri ta- vazı e erını yapmaga ave ey emı~- malik bulwımaktadır. 
rihin en şereflllerinden olan muha- tir. 
rcbeler eımasında garp orduları ka~ yunan Kralınin Daha 1939 eyliilündc Yunan genel 
pitalistleri evvela mağlüp, sonra da kurmayı, gene!'&! Weygand'la temas 
imha etmlslerdir. Bu muharebe de 4.5 beyannamesi etmek üzere albay Dovas·ı Ankaraya 
gün sonra~ lehimize bitmiştir. '-ralı göndermiştir. 18 eylfilde Yunanista-

Bunun üzerine Churchill. İngilit 
imparatorluk kuvvetlerini şimali Af
rikada müttefiklerimizin üzerine top
lıımıııtır. Alman ve Italyan kuvvetle
rin in Jştıirliğ! sayesinde te?llke bura
da du. bertaraf edilmiştir. Ingiliz harp 
teşkilatının yeni hedefi harbin ba
ı;ındanbed tasavvur edilen blr planın 
tatbikinden ibarettir. Bu planın tat
bikinin şimdiye tadar gecikmesine 
sebep muazzam Alman muza!!eriyet
lerlnln tevali etmesidir. 

Atina 6 (A.A.) - Yunan il nm Paris elçisi B. Politis, Yunanis-
George, Elen milletine hitaben neş- tanın İtalya ile t~rinlevve!de mün
rettiği bir beyallilamede, Yunanista- kazl olacak olan dostluk muahedesl
nın zaferden emin olduğunu bildir- ni blr tek şartla tecdid arzusunda 
miş ve ezcümle demiştir ki: olduğunu bildirmiştir. Bu şe.rt şu 

cMücadelemiz ağır. fakat aman- idi: Böyle bir anlaşma bir şark cep
stt olacaktır. Hiçbir düşman karşı- hesi ihdasını intaç ctmcmelicllr. 
sında boyun eğmiyeceğiz. Hiç bir Terşinievvel bidayetinde, Yunan 
fedakarlılttan çekinmiyeceğiz. Yü- hariciye müsteşarı Atina'daki Fran
riiycceğimiz uzun yolun ucunda za- sız sefirine Yunanistanın mütt~fikler 
fer bizi bekliyor. Biz, müttefikleri- to.r:ı.fından Selii.nlk'e yapılacak bir 

k akı rk ihraç hareketine yalnız muhalefet et-

Geçen umumi harpte Seliııiğe İn
giliz kuvvetleri ihraç edildiğini hatır
Jıyarak bilahare İngiliz emellerine 
hizmet ettirmek iizere evveli garan
tHerlni vererek Yunanlstanı kandır
mışlardır. Avrupanm cenubu şark.isi
ne ıhraç edilecek İngiliz kuvvetlerinin 
Almanyaya karşı bir tehdid teşkil 
edece!Pnl söylemekten geri durma
dıın. Maalesef bu ihtarlanm boşa 
çıktı . 

miz, tükenmez ayn ara ma 1 rr.emekle kalnııyacağını, böyle bir ih-
kudretli İngiltere ve Amerika Birle~ raca faal bir surette müzaheret de 
şilt. devletleri ile yanyana buloouyo- edeceğini bildirmiştir. 
ruz ve Yugoslavya ile elele mücade

Yorulnııyan bir sabırla Yugoslav 

le ediyoruz.> 

Atinada alarm 
Atin.;. 6 (AA.) - Atinada bu

gün ea.:-.t 15 de alarm iıareti veril
ıni,tir. Alarm, 1 O dakika sürmüş
tür. 
•••••••••w••••••••••••••••••••••••••••• devlet adamlarını. bu mınta.k.a.da 

sulhün tesisile alıikadar .mllletier cek muharebe Yunan milletine karşı 
arasında samlınl bir lşbirliği yapıl- tevcih edilen bir muharebe değildir. 
ması lüzumuna lk.naa çalıştım. Yu- Bu muharebe ancak bir sene evvel 
goslavyadan mant1ğın icab ettirdiği Avrupanm m uzak şimal bölgesinde 
prensiplere göre teşkilatlandınlmı.ş yaptığı gibi şimdi de Avrupanın en 
bir Avrupanm kurulmasına i.ştirakten uzak cenub bölgesinde silfıh!.anmızın 
başka hiç bir şey istemeksizin mezkür talihini değl§tlrmeğe teşebbüs eden 
memleketin üçlü pakta iltihakı sure- umumi düşmana karşıdır. Bu mınta
tlle böyle bir teşriki mesa'nin esasla.- kada bunun için Yunan1siandaki son 
nnı ibda.sa nihayet muvaffak olmuş- İngiliz de Ywıanlstanda Dunkerquc 
ten, 1914 de umumi harbi çıkaran ak!.betine kavuşuncıya. kadar mütte
aynı cinayet unsurları Belgradda ikti- flkimiıle müştereken harbcdceeğiz. 
darı ele geçlımtşlerdir. Tıpkı Polon- Fakat bu cihanşümul dü.ş.mana yar
yada olduğu gibi aşağılık. insanların dım edecek Yunanlılar da onunla 
vahşi tıynetleri Almaııyaya karşı se- birlikte yuvarlanacaklardır .. Şimalin 
ferber edilmiştir. Bu ahval ve şeraiti en uzak bm: ve karlannda Inglllzlerl 
dnhilinde Yugoslavyadaki . Alman ko- mağiüp ~ebUeceğini isbat eden Al
Jonlsini derhal geri çağınnağ::ı. mec- ma.n asken ıcaplann zaruri kıldığı bu 
bur oldum. Zira Alman sefaretinin anda da cenup sıcaklarında vazifesini 
sivil ve askeri azası ile konsoloslukla- o kadar iyi ifa edecektir. Hepimizin 
rımız memurlarına fena muamele bu mücadeledı: takib ettiği yegane 
edilmiş, münıessllllklerimh: ve Alman gaye milletimize hürriyet ve Alınan
mektepleri tıpkı Polonyada olduğu gi- lara istikbal ve yaşama 1mkanlan 
bi tahrip edilmi~. Alman Mcalliyetine temin etmektir. 

· mensup s:ı.yısız kimseler tehcir edil- Asker, bütün Alma.nla.nn düşünce-
mlş. zulma uğramış veya öldürülmüş- si, sevgisi ve temennileri yine sizinle-
w~ ~ 

Bütün bunla.ra şimdi de, esasen 
haftalardan beri gizlice lhtiyatlannı 
silah altına alan Yugoslavyanın 
umumi seferberliği inzimam etmek
tedir. İşte, sıkı ve dostane münase
betler vaziyetini tesis için sekiz yıl 
hı!<lııdsuz bir sabırla yaptığım gayre
tin mukabelesi budur. Buna binaen, 
tıpkl umumi harpte oldu~ gibi, bir 
tara!t.an Ingiliz fırkaları YunanL<>ta
na cıkarken , Sırbistanda da yine tıp
kı umumi harpte olduğu gibi Alman
ya ve müttefiklerine karşı yeni bir 
suikast tevtid edebilecek kadar zaman 
mevcud olduğu zannedilmek:kdir. 

Alman milletine 
beyanname 

Berlin 6 (A.A.} - D. N. B.: B. Rit
ler Alman milletine hitaben bir be
yanname neşretmiştir. Bunda İngil
terenin dalına Avrupayı yent harple
re süriik.lemeğe çalıştığından, Alman 
milletinin Yunan ve Sırp m!lletıer.ine 
karşı hiç bir hasmane emel besleme
diğinden bahsettikten sonra denili
yor ki: .-Avrupanın bu kı.sDUDda. da, 
dfirüst münasebetler ırk prensiplerini 
nazarı dikkate alan bir nimın kur
mak maksadile ve müttefik1mln fildl'-

Doğu - cenup askerlert, !erile hem!henk olarak, bugünden 
Saatiniz bu suretle çalmıştır. Bir itibaren, Alman mentaatlerinln mü

yıl evvel arkad;ışlarınızın l'forveçle ve dafaasmı, bir kere daha hakkı ve 
batıda yaptıkları gibi siz de Avrupa- mantığı hima.yeye kadir yegft.ne va.sı
nın doğu cenubundaki Alman men- ta gibi gözüken kuvvete tevdii ka.rar
r .. ntlerinl hlmayeniz altına alacak- laştırdım. 
sınıı. 1!115 sonbaharında şimdi sizin Bu sabah, Alman imparatorluğu, 
ınüı:adele edeceğiniz aynı bölgede Belgrad ga.sıblarına karşı ve İngllte
rr>ı·zaf!er bir surette muharebe eden renin Balkanlaroa Avrııpa .sulhüne 
Alman askerinden daha az cesur yeniden hücuma atmağa çalıştığı kı
olınıyacaksınız. Düşmanın insani bir talara karşı mücadeleye başlamıştır. 
şekilde davranacağı yerde insani ha- .Alman ordusu, bu mınta.k&larda, an
reket rder.eksiniz. Onun kendisine cak Belgrad sulkastcıları bıdmıı 
mahsus zorbalığı göstereceği yerde kati surette matlüb etmeden ve son 
ke"diEir:i şiddetle kıracaksınız. Ingili:.r: kıtast bu kısmından cıkmadan 

Yunan toprakların~a cereyan ede- silahını bırakmıyaca.ttıı.> · 

2 kılnunuevvel 1939 da Elen genel 
kurnıayı Fraruız genel kurmayı lle 
askeri görüşmeler yapmak arzusu
nu izhar eylem.iştiı:. <! kiınmusani 
194-0 da, general Gamelin, Elen ge
nel kurmayına Selaııik'e bir mütte
fik ordu ihraç edebilecek vaziyette 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Bununla ·beraber, Alman hükumeti 
Yunan slyasetinln bundan sonraki 
inkişafını bekliyorou. 26 ağustos 
1940 da, Fuschl'dn. Alınan Harlciye 
Nazın B. Von Ribbentrop, Alınanya
nın Yunan hükumetine bir ta.raf.!! 
olarak İngiltereyi favorize etmekten 
vazgeçmesi tavsiyesinde bulunduğu
nu Yunan sefirine bildirmi'itir. Di
ğer taraftan, Almanyanın İngiliz si
lahlı kuvvetlerinin Yunan toprağına 
ayak basmıı..sına. hiç bir suretle mü
saade ve müsamaha edemiyeceği Yu
nan hükumetine bizzat !ührer'in 
muhtelif beyanaUan ·ile bildirilmiştir. 

Yunan hükumeti bütün bu ihtar
ları katiyeıı na.zan itibara. a1mamış
t1r.. Bu suretle, İtalyaya karşı harp 
başladıktan sonra sat:rece İngiliz 
teknik teşck.külleıiyle İngiliz hava 
kuvvetlerinin yardımını ka.bul ile ik
tifa etmi.ş olan Yunan hükfımeti İn
giliz kıtalarına. Yunanist.c-ına çıkmak 
ve bütlin mühim sevkulceyş noktala
rını tutmak i.mkinmı bahşeylemiştir. 

Birkaç haftadanberl İngiltercnbı 
Yunanlstanda harbi Avrupa kıtasına 
nakil için son bir gayrette bulun
malt maksadiyle Almanyaya karşı. 
yeni blr cephe ihdas etmek üzere ol
duğunda artık hiç bir şüphe kalma
mı11tı. Bu hususta Alman hükfimeti 
hususi ehemmiyeti haiz habt'rler al
nuştır. Bu haberlere göre Yunarus
tanda harekatta bulunan kıtalarm 
genel kurmayı Bclgrad'daki genel 
kurmay ile lrt.i.be.t.a girmiştir. Ameri
kan haberleri Yunanlstanda 200,000 
kişilik blr ordunun şlmdJ.den hazıl' 
bulundu~w1u teyid eylemektedir. 

Bu suretle, Yuna.nistan Avrupa ca
miasına karşı ağır blr mesuliyet 
deruhde eylem.1.§tlr. Yunan hükümetı 
~yanın attık pası.r taıaınıyacağı 
bir va%1yet ihdas eylemiştir. Buna 
binaen, Alman hüküm.eti İngiliz kuv
vetıerln.1 Yunanlaıta.ndan t.ard için 
Alman kıtalanna. emir vcımi.ştit. Al
man ordusuna karşı her türlü mu
k.a~t kati surette kırılacaktır. 

Alman hültllmeti, Alnıa.n kıtalan
nın Yunanistan.& Yunan mllleünJn 
dÜfDl,anı olarak gitmekte olmadığını 
ve Alman mllletiııin asla Yunan mll
ıetı ne muharebe ve onu imha ta
savvurunda. bulunmadıtııu bllha.sııııa. 
kayd n lp.ret eder. Alman.vamn Yu~ 
nan topra.klıı.nnda lındllmek mecbu
riyetinde bulundu~ dart>e İngiltere
yi istihdaf eylemektedir. 

Al manyaya 
•• gore 

(Baş tarafi Z nci sabilede) 
den sonra . bu senenin 25 martında 
Yugoslavya Vlyanada üçlü pakta 
girdi. 

Viyana.da aktedilen anlaşmaların 
muhteviyatı şudur: 

1 - Yugoslav devletinin, hüküm
ranlığının ve mülki tamamiyetinin 
üçlü pakt 5.zası tarafından tanınması, 

2 - Yugoslavyadan bu harpte ara
zisinden asker geçirmek veya naklet
mek talebi yapılmıyacağıııa ve her
hangi bir askeri yardım yapması 1s
tenilmiyeceğlne dair mihver devletle
rinin teminat vermesi, 

3 - Yeni Avrupa nlzamı çerçevesi 
içinde, Yugoslavyanın Ege denizine 
bir mahreç elde edeceğine da.Sır temi
nat verilmeı>i. Bu mahreç. Yugoslav 
hükümetinin hususi talebi mucibince, 
arazi bakımından, Seli.inik şehri ve 
limanı üzerinde Yugoslav hakimiye
tini ihtiva edecekti. 

Bu çok mühim teminata mukabil, 
Yugoslav devleti. kıtamızuı yeniden 
tanzimine Avrupa devletleı;ıe dürüst 
bir işbirliğinden başka. hlç bir /ff!Y 
teahhüd etmiyordu. Çünkü, bunu bu
rada müşahede etmek: icab eder ki , 
Almanya ve İtalya için, Yugoslavyayı 
üçlü pakta. iltihaka daveti lcab etti
ren yegane şey, Yugo.slav d-evletinl, 
sırt kendi menfaati için, muhasama
tın herhangi bir yeni genişlemesine 
mani olmak maksadlle diğer Avrupa 
öevletlerile dürüst bir işbirliğine ka
zanmak ve aynı zamanda Yugoslav
ya.ya yeni.den kurulmuş bir Avrupa 
çerçevesinde kati mevkilni tem.in et
mek idi. Bu suretle mevcudiyetini 
sırt Versa!lles sistem1ne ve bu bu. sis
temin milletıerln kendi kendilerine 
hakim olmaları hakkı.na karşı 1st1h
fatına medyun olan bir millete karşı 
tarihte misli görülmemiş bir şans ve
rilmişti. 

Hükumet darbesi 
Fakat bu şansa, Belgradda. bir sui

kastçılar zümresi, aptalca. olduğu ka
dar caniyane denebilecek bir cevap 
verdiler. Çünkü, tam salahiyetleri 
haiz olarak Viyanada devletlerine 
devamlı bir emniyet ve Yugoslav mil
letine mesud bir istik.bal garanti ede
cek bir muahed.eye imzalarını koy
muş olan Yugoslav nazırJ:an, Belgra
da döndükleri gün tevkif edilmişler
dir. 

Suçlular, bu suretle ağır bir mesult
yet yüklenın.1' olan bir sulkastcılar 
zümresidir. Bunlar, tethiş hareketle
rile Balkanla.n zamrdide etmekten 
hali kalma~ olan, kral katillerin-
den kaçınmamış bulunan ve 1914 de 
Saraybos.n.a suikastlle umuml harbi 
açarak bu suretle insaniyet iiızıerlne 
telaketler getiren aynı meşhur sui
kastçılardır. 

Bu sulka.stçıla.r iktidarı ele alır al
maz, Belgrad, kaU surette maskeyi 
atmıştır. Blr kaç gün evvel, btitün 
Yugosla vyada aynı zamanda. bütün 
mihver devletleri ve bu devletlerin 
müttefikleri tebaalarına karşı işldil
memiş bir tethlş başlamıştır. Führero 
hakaret edilmiştir. Alman elçisi &!e
nen tahkir olunmuştur. General 81-
moviç İtalyan elçisini açıkça harple 
tehdld etmiştir. Alman elçlliğlne 
mensup bir subaya hakaret ve fena 
muamele yapılmıştır. Alman mües
seseleri tahri~ veya yağma edllrniş
tir ve bugünler zarfında, bütün Al
manlara yapılan tena muamele, Al
manlara Polonyada yapılan en :tena. 
sulmuamele devrini hatırlatan bir 
genişlik almıştır. 

Bu dakikadan itibaren, harlci siya
setin hakiki temayülü, açığa vurul
muştur. Eğer bugün Belgradda 1kti
dan ellerinde bulunduranlar Yugos
lavyaya yapılan üçlii pakta. girmek 
davetini yani Avrupa ailesi 1ç1nde 

Yugoslavyanm den~ kuvve-tlerinden Dubrovnik torpido muhribi 

An.it.arada binlerce halkın alkııladığı büyük film ..• 
Türk filimciliğinin büyük zaferi ..• 

Şinıd;ve lcadar yapılan filimlerin en güzeli ..• 

llVIRCIK Plf I 
Eser: SERMED MUHTAR 

Prodüksiyon : HAI.:.IL KAMiL FiLM 
()ynıyanlar: Memleketimizin sevimli sinema yıldızları! 

Said - Halide Pitkio • Yapr • Talat - Refik Kemal • Seniye • Ah
med Güldür-. • Necile • V edad • Beatris • Hayriye • Seher 

Fevk"alade uz heyeti • • Nefis prkılar 

Yarından itibaren: 

SÜMER ve TAKSİM 
Sinemalarında birden 

Lioı:i 8!~ı!re MUKADDES 
LYNNCARVER VAZiFE 

filminde bir ŞAHESER yaratmiflardır. 

Çar,amba .Jc,amı: MELEK sinemasında 

SUAD GUN konseri 
BU AKSAM 

SARA V sinemasında 
Biletler gi§ede satılmaktadır. 

düı·tist bir işbirliği davetini Yugoslav . • 
.şeremc gayri mütenasıb bır hareket Harp Akademisi Satmalma Komısyonundan: 
diye görüyorlarsa, bu. sulh v-e tes- Mecmuuna tahmin edilen bedel d62• lira. ,759 kuruş oian 47 kalem 
kini istem.iyen fakat kargaşıalı.lr ve 'köhne eşyanın a.çık arttınna ile satı.şı 9. Nisan. 941 çarşamba günü saat 
ayrılmalar çıkar:11ağa devam ederek 9 30 da akademi sa.tınalma komJıSyonunda yapılacaktır. Eşyalar her gün 
ho~bin niyetlcnnt Uıkib eyliyec:kle: akademi debboyunda. görülebilir. Arttırma müzayedesine iştirak e~ecckle
rinı sanan bu :n;ıe~~etin ~ugunku rin müzayededen evvel Beşiktaş malmüdürlüğüne yatınlmış ~.1211 lira cı25> 
zlmamd~. ~~lıfillerının hakiki hattı kuruşluk tem!nat makbuztle mezkfı.r günde komisyonumuza nıuracaatları. 
hnreketını gostermektedir. (2740) 

Bundan dol3.yıdır ki günün efendi- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nı111nuH•• 
lerinln fiiliyatı tamamile sarihtir: 

ı - Bütün Yugoslav ordusunun se
feı'berliği ilim edilmiştir. 

lngiltereye hava 
akınlari 

2 - İngiliz genel kurmay subayla
rı, Yugoslav ordusile lrti.bat ajanları Londra 6 (A.A.) - lngiliz Hava 
olarak son günlerde Be1grnda gelmiş- ve Dahili emniyet nezaretlerinin 
tir. tebliği: Dün gece İngiltere üzerinde 

3 - Yugoslav genel kurmay subay- düıman küçük mikyasta hava faa
lannın Yunanlstana gönderllmesUe, liyetinde bulunmuş ve hücumlamu 
Yunanistanda harekatta. bulunan İn- lngjlterenin cenubu garbisine tevcih 
giliz "kuvvetleri ve Yunan ordu.sile etmiştir. Ehemmiyetsiz hasar vu
temas tesis edilmiştir. kubulmuşsa da müteaddid ölü ve 

4 - Son günlerde, Alman hükume- yaralı vardır. 
ti genem! Sin:oviç'in şahsında. Yu- Cuma gecesi, gece avcı tayyare-
goslav hükümetinin, Almanyaya karşı h 
pek yakında çıkacak harpte aslter ve !erimizin ikinci b~ ~.~~ .om
malZıCn:ıe göndermek ve krediler aç- bardıman tayyaresı duşurdukler~ t~
mak suretlle yardım etmeleri için in- yid edilmektedir. Evvelce de bildı
gUtereye ve Amerika.ya. müracaat et- rildiği gibi tayyare defi toplarımız 
tiltin~ dair reddedilmez dellller elde jki düşman bombardıman tayyaresi 
eylem~tir. düşürmüşlerdir. Bu suretle cuma ge-

Demek: oluyor ki Yugoslavya, Al- cesi dört düşman bombardıman tay
manyanın dü§Dlall]arJie işbirliği Yf!-P- yaresi düşürülmüş olmaktadır. 
ma~a ve aynı zamanda ordusunu In-
gllterenin emrine vermeğe VC İngiliz 11111111111mııııııın11mnmımmnı1111111ınmwt111unı_H_ 

kıtalannın geçmesine müsaade etme
ğe kati surette kan.r vermiştir. 

lak ve kati surette iltihakı olarak se
Iamlıyan cevabı da vardır. 

«AKŞAM» neşriyatı 
ROMANLAR 

Küçük banlar 
Kıvırcık Pata 

Va-Na 

Sermet Muhtar 
Deli Selami f zzet 
Yalı Çapkını 

Kuruş 

75 

75 
30 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkasında 

z. 1. 40 
Düğün gecesi 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

lakender Fahreddin 125 
Aıyadan bir günet doğuyor 

İskender Fahreddin 80 
Pcınbe ma,lahlı Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın geçti 

Selami İzzet 20 
Devler kaldırımı 

Halit Fahri 75 
A•k fırbnası 

Muazzez Tahsin 50 

Eğer son bir bürhan daha isteniyor
sa, bu, bugünkü kralın İngilıtereye 
gönderdiği ıru:iktupta bulunacaktır. 
Belgradda generaller hı7.bınm elin
de oyuncak ol:ın kral. bu nıektubıın
da, nlha.yet ordsunu eline almak için 
YugoslavYanın fi6\zilere karşı vaziyet 
takınacağı günü beklemekte olduğunu 
bildirmektedir. Bundan başka. başta 
Ohurchill olmak üzere İngiliz· devlet 
adamlarının, bu kralın tahta çıkışını 
Yug05lavyanın İngiliz aiyasetine mut-

Alman hükiimeti, Belgradda bir ca
niler züml'esinin hareketlerine aldın~ 
etmeden seyirci kalmağa ve halen Yu
nanlstanda olduğu gibi, Yugoslavyanın 
kl'tamıza yabancı İngiliz askerleri için 
bir manevra sahası halini almasına Tevzi yeri: 
müsamaha etmeğe mütemayil değil - AKŞAM matbaası 
dir. Bu sebepten dolayı, Alman hükü- J «AKŞAM» karilerine mahsus 
meti, Alınanyanın elinde bulunan bü- , 
tün askeri vasıtal:ı.rla, Avrupanın bul vi zde 20 tenzilat kuponu 
kımıında da nizam ve emn iyeti t esis ~-••••••••••••' 
için Alman kıtalarına emir \'Enniştir. 
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SÖZDN 6ELiŞi 
Mühim haber 

lzmirdeki 
maçlar 

S 
alb f(inlerlnde, '* .aparun ._.,. uiraYIP batmasa dünya Altay Harbiyeye 1 • O 
eflin umumlyeslnl baftalana meuul eden bir lıidJse olur- galib, Albnordu Muke- MllD KOme maçları 

•u: Vapur nud bap ajnmll!' Nam bndad istemiş? Yol- ıporla berabere kaldı 

;:::;=_: ~~= ~ . .n!.~>~wAsu::ı:n&: Beşiktaş - GençlerbirliAini 3 - 2, ı. spor • 
.. u.ı- ha .. wnn hdahk sayiat bültenleri ıuetelerin • devam edi)miftir. Altay - Harbiye Demirsporu 1 • O mag .. IQp ttı· 
._ıwet• .......... endir. Ve belki de brt, bu haberi oku· bqalafmaR 1..0 Altayıa plihiyeti 

~ ile ye Mukeepor • Altmordu maçı :uwı kime macJann& cttm ... , 
mü ahr llN btlammyor bile. 4.4 beraberlikle naticelenmiftir. Mdmda devam edDmll Ti Otaflerl-

s.lb .......... e yalan yağmur birdenlaire lloluJ& tftln1l Altay • Har.,_,• karplapnumda blrlllt ne Jlellktaf. t.tanbuiapor tıe 
....... d• 1111111,et mfthlm bir haber bulmaktan pim ....... Wriac:i devrede Harbiye ldmanyur- Demlrspor atımlan ~
......,. lllrt tarafa Jdiltirirlerdi: Bava Wnlenbtre ..ı bnlr- du daha faik 0,.una11na raimen dır. Bar ctın enet oklula llbl bu br-

'bir ..... k fınatlar bçamuf Ye •'1 11>11"'a1ar da çok 161ıit Pemll Ti 
... T Dola -1 ba71·:--? Dolu ~--..:1--1-1... 'ld&-'lılrlAH net·-- ...- la _,....,.,.,.... n-... ı .. :rbır11 ...... 1 3 2 

-~ ....,.~ ....,,.-... - kaydma muvaffak o mamlfht. __.._ ... .._ ... MU • • 

... ! IJelıirde kaç cam kınlnuı ve halk nnl ..p ..ıa lsat•tPll'P ikinci devrede oyuna çok eert 'bat- ~e~r.Demlnıporu ı . 1 
lla tafBlllt karileri heyecana bile lllilldlyeWliıdL laamıt Ye bu Mrtlik oyunun •onuna Mtbabalralann taflllltını aruDe 

llug'ün on fehrin INNnllanhman edJWlil, WnJene......... kadar devam ebni,tir. Su devrede Yeriyoruz: 

atıldığı, ancak 11bava alanlan» ............. Mit 1'11 atnllk 16 acı dakikada Altaylılar yapbkla· Demirspor • latanbulspor 
lıir habere •=.;.a·-'-.. ya _.__ .. _ ft fala tafldllt l&ıla•.. ... n tek pile~ 1-0 lehlerine bitir- Otıntın ut maçı Zltlfehilı Dem1r-

5uuuaaua ,...........,,.... mitlerdir. .spor tatamı Ue btanbu1apor anamda 
Willyor. Khn okuyacak? Mukeapor • Altmordu kartılat- Japıldı. 15,10 da sOretl1 alJDtlla'ı ara.-

Anupanua her tarafmda çefl4 fepl h'4'5eler olarkm ._. manıun birinci deneai Muluçorun mıda l&ha1a çıtan taklmlar fU te-
lar ınülılm havadis -ır•-~• ~ 2-0 lehine bitmiıtir. tude dlzlldller: ..,-... ~ 1 Spor: Nenad - BaJrl, Sefer • 

- Ne ft1' ••clba mlldnl elarak? Düzaün ve hakinı bir oyun oyna- Muzaffer, Tank, CeW - Nlumecldln, 
_ Arnaw&lalda bf1t kola fUPlllllAlan ohnUf, "fBMhlu yan Altmordu ikinci denenin daha Kadir, Mikenem, au .. t-n. 

Jmi bir meal ~tmiflei'· ilk dakikalannda Saidin .,.aiı ile Dmıfnpor: AWilb41r - Menm, 
_ 

811 
artdl ~ Mailim De wr ... alJle! frikikten ilk .. ,... 'bir kaç dakika Mmi - AD, Palarl, Celil - BUia, la-

- ••--- ._. Ullerl pıdeUe ._. ........ edl.... sonra da ~ral_>erliii temin etti. O- -:k==--...:..~ .. -· 8eflktq • Gqlerldrllll maçmcl•n lllr enstantane 
,.._ yun azamı bır heyecan.la devam o,mıa İl&&lıbullponm klan 

_ Banlar mutad lfler. Mühim? ederken Maakeaporlular tekrar seri lan bir htlcumlle bqlandı.~rbal ~ ra ~ fUldded!ll top ~, t.ıklan Mi bir htlcum taklb etti. Be-
- lngillsler Afrikada 31 bin emir al• I' •. hücumlara batlU1111\ar n umul· Jdlehlr blutne dayanan bu üm 1 b1ecl1e JBPblı bir llU'lla 1~ clft- flttqtılar bunu kornerle durdurdu-

Wıı hn lardı. Mihlm" madık Taziyetlerde 2 ea)'I çıkararak kornerle keslldL tametln çok dılel l'K lleftilfl beraberille bntturdu. lar. Antaranm en teknik O)'UDCUIU 
- Geçenlerde 188 a~ • 4-ı TUiyete PÇllÜtlerdir. ()yun ar· oekUll korner ble &:ıbil Jtantt.udl7- K'aJedntn blıtlmMlan J'ld1tJerl bu IO- olan Kilçlk Mustafa. bu tonıert ~ 
- Amel'llla Mlbftl' -npurlanm DptelliJor. bit netice i ve • bir manzara öa- • da netice aımunldı. tııc fıı'IMı Um Anbra1ı1aruı manevtJatuu bcmlu- utaJıkh ve ldeta taıe dlı:eklerine 
_ Artık Amerika bupte •Jdlra Mlblm? 1 mutd-L!ı__ d g 12 nci datıtada Bltlfehlr IOlaçıtı 111 seJll1 aibıel oynamaJarmduı belll atlrttlnilr bir eetııde ortalayınca tale-
ve .-a.. harp 1..--•-.1.x-dan beri ilk defa eereyan etmlf Wr U- t~rerelc 40 ne;• -.-ya ka ar. v~- )'abladL Midafllerm Deride bulun- ohJ1ordu. Bu fll'l&tı Beflktaflılar hiç n1n önil kanştı. Kafadan kafaya. rt· 
• ' ... ~- zıyet 'bu teklı muhafaza etmlftir. masından ıatlfade ederelt derin bir taçınr mı .. ? den top tam kaleye girerken Yavuzun 

dile haber vermedikçe konuftuğunus adam mühim ba....US olma· 40 mcı dakikada Sait aıb bir tütle ııu alan bu oymıcu 1c. açıp kapa- Rakiplerinin bozuldutunu blMettik- çok yerinde blr müdahalesile turtul-
dıima hiiJrmederek allk•m:, müla§acaldır. .3 üncü. .f.f üncü dakikada .f üncü yuıcaya tadar talecl ne kal'fl aqıya 1erlnden htıcumlannı aıtla§tırdılar ve do. Beraberlftı temin edec~ olan bu 

' Şntet Rado ıolü çıkararak maçı 4--i beraber va- taıdıtı halde sala tilt oeııme1t bataa- bu abnlarm b1r1sinde de Eşrefin kale- mühim vartayı atlatan Beşiktaşlılar 

•---------------------~~~ ziyete ıetirmiıtir. ııa düştüCünden bu fınıatı ökltlnHl. Je ortaladıtı top r tıpkı birtncl ıol gibi vaziyetin tehlikede oldut unu lli.saet-
E iki .-::.-L::. I Blru IOlll'a İatanbaJsporlu Mtılrer- taıecının yanllf çıtıf yapmasından Uklertnden çok sıkı oynamata ba' la-

a vve . ...... il maç ar rem de BltlfehlrllJe nu1re ,...,. st- dolayı üttlnden qarak içeri ıınsı. dılar. :: ~~t~m ~tel hmfr 6 (A.A.) - Dün millt bl mldaftlerl de ~ halde topu tl SIJ'&bbeyazlılar matl6p TUlyetten ıs tincti dakika.da soldan kale önü· 
• O ~ ~ küme maçlan Alaancak aahuında bleclntn ellııe :VUVartadı. Dnre orta- ~ datUta. içinde pllblyete seçince ne kadşr indlrdlkleri top ,, müsaid va-

~ ~ o O ~ kalaLaldt b" •• k .. tl . - - d Jan oldatu halde her Hd taraf da b1r ,tempolarını dtDeltWer ve daha tek- llyette bulunan Şerefin önüne g ldl 
• . · s ~ ır H7lfCI u 811 onun e lltünlit teminine muftffak olama- nlk ldr orun OJIWIUlla. 'blf)ıdılır. Sıla bir ftltle zav!Jeyl bulan top 1lçün-

I ki yapalmatbr • JIU,ftı. Nihayet SO uncu dattbda ..,_ Bu sırada ~ Japılan bir akmda cü defa olant Gençlerblrllti talealne 
lskoçlar harp ettm yece er Dünkü karpl~larda Ankara ltnden Japılan blr t.s&anballpor htı- Bıttmm ceza~ içlnde dÜflllesl- ıtrrıı. Beflktaliılar 3-1 pllb vaziyete 

• . • eti hi· ikincim Harbiye lzmir ikinci Altan- eumunda Dtlfehlr talulnin &:ıtl ta- nl hatem penaltı lle tecziye etti. An- girince ff1 ıntetWer. Gençlert>lrlltl 
Yunanblamn emm efradı sa1D malatelif ma--eedy~~ :. kı orduyu 2-0, Altay da Mukeaporu ntıa n müald blr pomyonda balu- = :~~ ~~ın ı:panalba- bundan ı.tırade ederek hileumlannı 

.. "liz d ı.--'· alaylan kemete mflncaat trrW& anan - 1 0 . . nan Ka.d1r atı bir fitle taJnmmm ... ,..uu ere pe - fazlalqtırdı. 
il or uaunan uıırT- tal pJietia deiittirilınemesini rica et- - yenmışhr. • lilnü tı &ı11 ta.bul etmet ıatemedllerıse de ha-

elradı da fimc:lip kadar • pan on • . N&De t~ aa yap ~ biru aert- tem tarannda tarar ettıtlnden ıntt- 12 ncl daJdkada IOldan yapılan ani 
7erine eteklik pymelcteydiler. Sat- mitlerdir. K .. l • k l . 1~1 old~ arada İ8tanbul 7ad etmek mecburiyetinde kaldılar. bir akında Ktlçik Mustafanın Suada 

b (Ek ) bm.,mdan yapılan lnsiltere Harbiye nezareti bu mü- aramurae ıs e eıı rdan MAı .. : _, l 1le - Fakat Ya.vuzun flltil avuta cklerek geç1rdltl top Mehmed Alln1n müda-
ranç oee __ n.. tla dd • b 1 IPO ..... rrem .... ec çarpı- b fırsat ... ..._ in b halesine ratmen sol zaviyed 1 rl 
hu eteklikleri her l.koaaL hem 9UIA• racaa n toptan re etmJı ve ana yeniden yapılıyor fllrak sakatlanıp oyunu terketU. u ..açtı ve \n:vren undan glr k Ge 1 en çe 
laern de harp umlliUnda ıiymekte- fU ea'bab~ mucibeyi ıöatermiştir: •. _ . _ İatanbulsporlular on kişi lle a,na- sonrası ka11ılıklı akınlar arasında m~1:ıdu. nç ere ikinci golü temin et-

• • • renk deeenl mlh cEteklik kumaıı çok pahalı oldu- Karamarael (Akıam) Denız mala.rma rağmen devre eonlanna ve daha ziyade Befiktafln bastısı al-
dir. ~kliiin . . •• h Iİ lalcoç iundan iktisadi cihetten bunun kul- yolları idaresi vapur iskelesini mo- doğru hafif bir üstünlük temln etııti- tında. geçerek 2-1 n ihayet buldu. Bu sayı OençlerblrUti oyuncularını 
Dm a ~d.. an " t · 1 1 fık d ""ld' Fakat dern bir ıekle sokmak için üç bin Ier Bu sırada bir lkl mühim fıraat İkinci devreye Gençlerblrliği baş- coşturmuştu. Sık, sık tekra.rladıklnn 
ailesinden u un ucunu gos erır. anı muı ~uva .ev:J 1~·. liralık tahsisat ayırmııbr. İskelenin )'akaladıla.na da E*f4ehlr taleclatnin ladı. Derhal müdafaada. kesUen bu akınlarla Beşiktaş nısıf saha~ında oy-
orduda ile her lakoç ~~yUUll etek· asıl memnuıyet aebebı aıhhıdır. . ına ywda baıla~tır. Ka- fedakir oyunu kal'§ısmda bir şey ya- hücum sat taraftan mukabe~ gö~dü. namata başladılarsa da muha.clmlerl-

Q* ... ......_ ......_ .,.,...,_ =..ur.~-.. ••ı"I••• ~ ~ . Sabrbı1ıı aYUt ~e kadar ıotü- nin beceriksiz harekeUerl netice alma-
Mtk •• d• '"* ..... iml.td.t &ıcl&lan·---. 6- D.ilır..._. w.n.mo .._.: tlkrM ve 1ıı1rtne1deiıe•ne11et04fr ı- ,.. __. •1 ·*• ~--- ...., --• ••••Mkı 14 t--
mt harpte lakoçyalılar ~:rle. etek• led ~ almaktaclar. Ba ,.u.I• laWtıri ~ fntaata lairaa ""' alli ı-a htaftiıinJlıpaır leblbe ~dl. ~ '!':;~ ~ IOldan ~~-salıl 1 ?le n!lla· 
h"kler ile muharebe etmit)erdı. çakaa ha•hklar ercin• kaYYetini yeJ batlamnuuaa temenni etmekte- ıtlncf defteJ'e Dlmli'lpOran IOldaD -----------•,.._ıiıııııııi ____________ _ 

Fakat fimdiki harpte lnıiltere Har- ~a dütGrmektedir. Diltmaa ze- dir. :r:.:.:::-n':f'::a:..-::: Dünkü atletizm Galataaaray ldübünün 
Liye nezareti eteklik giyilmesini mut- birli s;az kiiuiak oe 1ı.9i:oe;:;. KaramGnel • Yalova fOMli tamir tam eden OJ'UD datt1raıar Derledlqe miaahakaJan fdirek Yantlan 
lak sur!!ltte menetmittfr. Bu memnu- brlen sa:-1.:=kler~.> llll edilmektedir. :Vabıda 9qriieefere ~ tllnmmcla atat olan AUIUzm aJanhlı tarafından tert1b Oa.latuaray kltlbtl taratmdan su 
•et ilin edildik.ten sonra lakoçyalı kolayca aça!aıcaktır. lmait . • ~ to- Mtıterrem ... oıla ~dlllnden edUea me'Yllmbı llt moabat•Jan sporları mevstmınln açılması dolayı-

... de :ralunda 'bıtecekm. muhacim bd&uun Cemposu bocul- diln J'ene~ .stadında 78Pdn:ut- ille tertip edilen ttlret 1U11lan dthı 

Y 1 1 t f dan taarruza ug" rayan tren Havalann 111nmaaı doalJJSi)e aiv- mUftu. llltlfehlrln Japtılı atmıar ıır. Alman neUcelerl veriyoruz. cOılde bir da.etli kütlesi huzurunda 
1 an ar ara ın riainelde milcadeleye bqlanmııbr. ı.tanbulapora. nuaran daha tehllbll Bapnlar .. metre: 1 - Macide 12, tlübiln Bebe1ctekl lokall önünde ya

akın etmillerdir. Yalan· Su 'birikintileriae mücadele memur· oluyorsa da bin mGtttllltl& kale &:ıtl- 2 - Mermin. 1 - Selma. pılmıştır. Çok muntazam bir tekilde 
Portekizin müstemlekesi olan nerelc trene 

1 
ul ~ iyi· 1 t fu.daa ilaçla. dök-im itte- ne tadar letlrllen toplar muh1elmle- llaJIUl1ar c8De atma: 1 - Blle 1.13, cere7an eden bu m\labü:alanla de-

Anaolada bir kaç hafta evvel bir latan sören J"O c ar "' ~n ara u e r1n1n fazla. çalım Y&Pmak heYesl ytl- 2 - Selma. 3 - Cata. rece alanlan bildiriyoruz: 
• 1 1 taanuzuna uira· e kilidemifler ve tren hareket et- dır. dnden heba oluyordu. Bayanlar 7lbet atlama: 1 - San. Te1ı: çitte mtlptedl bayanlu: ı . 

prea yı an ann . • bir -.... DÜftİr· Bu ,ekilde ~erce ,..lanı 15 incl dültada blrt>lrlne tekme a.t- 1.15. 2 - Selma, 1 - Patma. Suzan. 
liıtıttar. Tren. su al~ ~ 'büyük tekerlekler keemiftir. ilk iltaqOll· Sıvaa Aiaç koruma tıtıa.n lçin hakem her Od. tlJnmdan Zil metre: ı - Gören <n>. 2 - Ces· Telt Olfte ladeınll ba1anJar• ı • 
pnda durunca hicum ~ d da nl lan temizleyiciler • • • • • birer oyuncu Çlb.rdılmdan tarate:rn mi. 1 - TlıJaklolJu. Hub. 
,._ uzan )'ilanlar evvel& iataıqoa a Yac«> ~· J'I • • cemıyetinin süzel bır onar klfl Ue oyuna devam mecburi- HM metre: 1 - Rıza Mabud 2 e.s TH: çifte mtlptedl: 1 - BOlnO 
l»ekçiaiııi öldürmütler, sonra da aüıii· tarafmdan temizlenmiftir. t ---LLüaü Jetinde kaldılar. Zaten znblz bir fYen1 Türkiye rekoru) 2 - Ahmed. Telt ~itte bdemll: 1 - Pertn.' 

~ tekilde seçen orun bu ıefer daba bo- 3 - Vlldemlr. hı çitte mtiptedt: 1 - Nejad, Meh-

1 Surata &nas (Akpm) - Ataç koruma ce- zuk OJDantnafa bafladı. 11111 metre: 1 • Artln 14.13.f, 2 - med. Btlmtl. Hayvan arın mı,eti meıitezi umumlsl 8ıftl emri- ıtıncı devmıin IOlllan İstanbul- Kostantln, 3 - Takfor. İti çifte kıdemli: 1 - Huri l'ethl. 
, 30 ne bU aene Anb.radan d6R qı ua- .spor muhaclmlerlle Bltlfeh1r kalec1a1 • metre: 1 - Rıza Maksud 1.10.2, Rıza. 

Amerikada hayvanlann .sür~ ~-!inkarlanpca 289 tuı göndermeye karar vennlf ve a.rasında• sıkı bir çetı.pne halinde 2 - Olman, 3 - Vlldmir. hı tet kıdemli: ı - Retad, Tevfıt. 
hakbnda. uzun teclkikler ne~!1'" ~ 183 bunlardan lkl usta Yıldızeli tazasma seçti. Sonlara dotnı eert bir tetılde Vç adım: 1 - ömer 1U4, 2 - Şeref. Satı. 
d• bir :illtatiatik ricude getınnıt· Kartal 
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gelerek oradan Belcik nahiyesine aynanan bu mü.sabata Ut d"1'ede Disk: 1 - Arat S7,60, 2 - Ateı, 3 - Dört tek kıdemli : 1 - Rep.d. Tur-

-. d- kir Akbaba gitmlftlr. Bu mtllar Belcıt nahiye- yapılan ·yeglne golle ve İstanbulspo- Nadi. • gud, Kesim, Feridun, Pertev. 
tir. Bu :İlltatiatiie göre, ort aya Karlanııç 170 alnde JÜ&Dl ataçları, aahlpleri he- run ı-o galibiyetlle nihayet buldu. Gülle: 1- Arat 13.41, 2 - Atef, 3- Nadi Müsabakalardan sonra klup lota-
hayvan.lann saatte sürati pdur: Baldtlara gelince, hunlann da Lir aabına qılayacatlan ıU>l hazine elln- Be .k G l rb• 1 • .., . Sınk: 1 - Halid S.20, 2 Sudi, S - Viçor llnde davetlilere blr çay ziyafeti ve-

Hind yaban kediai 112 1Utte katettikleri mesafe maa ıu- de bulunan ve yahut a&hlpalz erazi- fi taı • enç e ır llP Cirld: 1 - Kemal 49.40, 2 - Şerif s - rllmlt ve kazananlar muhtelif mlikl -
r-ıan 96 dur: deki yabani ataçlan da aşılayacak- Günün lkl.nci maçı Ankara f&Dlpl- Nadi. ' ıatıa taltif edllmlşlerdir. 
--ı 72 120 lardır. :vono GençlerblrUtı Ue İstanbul .. m- Blrlncl kategori müsabakalanndan .. 
Tavpn Yunus balıiı Diler iki. usta Suşehri tar.asında piyonu Befllttaş aruuıda yapıldı. Sa- ayn olarak 3 ilncü ve dördüncü tate- Gureı karıılaımalan 
Yarıt beysiri 68 Uçan balık SO ~ı.cattır. baya çıtan tatımıarm buliln tu tacl- ırorller arasında da muhtelit mtıaba- Oüret aıanlılt tarafından tecıiibel1 
Vahtt etek 64 Uskumru 48 Ayrıca daha ltl uata Haflt'in İpsile rotan muhafaza eWll görtlliiyordu. kalu yapılnııftır. gure,çller arasında tertlb edllm <ıre-
T s 7 Tama bahis 16 nah11ea1 lçin de ıstenmlştlr. ..tktq: Mebmecl Ali - YaTUL ko romen, salto ve çlpe) mü.lalMka• 

Fil :ıı 39 kilometre kateder. Som ~~ .&ratliıai1 !mek· =., · :~~aaı · lüri. Halkevleri sokak kotuau :" d~ Fatlh liirel tıöbO .ıooun-
Ltlara ...:-.. hanların 'bir _.tte • ffaterat iciade en Matbuat teknisyenleri Gen~: adı -Melt .... Ala- &anJer Haltnl tarafmdan tertip :: mıt&ır. Alman netlcl1lr --
liatettilderi m-'• tudar: tir. birliiinin 1enelik kon..._ •ecl - Hilıa& ....... ltetfl - ömer, edllm Dalc lı:op.su dtln Balkevl ne Kile: lllrlnel: tlıfDel: • · ı . •• -- Selim, AD. lılatafa, .... ~u arumda yapılmıftır. Bet H AbJDı1c1 (Olftıl) ftlua1 (OÜl'lf) 

1 
. . ANS.KLOPEDıSı •• dün yapıldı Hakem: Suılll Duamoy bin metrelik bu kotu netlceslnde Sa- t1 Balll <Glrel llaDol (J[urtuJQf) 

G U N UN 1 Mathuat T ebiqenleri birliiinin Betlttaı f.alnı~uJ>da mtuıkn bir ~ rırerden Sürena 17,11 Ue blıtncl, 111- • Jlalıılr (Oll'fıf), Panqot !. ~~~!.::.::.:.:....:;:.:;.;.~.;...-=-:-------.. -L"L k ' d" ı ..ı. llfltiit yapılmış, Rlfat_, Memduh ~ flttatCan Anıon,adla amel, llaft19- ~) !I aencmı; oncreaı un eaat ., te rı çtbnıf yerlerine Bfnf ne' sen den BJ'lp ı~ oımQllaldır. -ft Jllalr (Olrefl . ..,,.bıddln 

H B ktaş Eminönü HalkeYi •lonunda kala- oyanc~ Ahmed Ye Yuı1 ..1- tt.ıkldar lfllanlDID tıa:Clll et&lll '°"' «M"ftPlll) 
acı e Lalık bir eberiyetle icra edilmiftir. mitti. Oyuna tam aat. 17 de Bıtoda· • ....._.. dallallıınUt ~ W 'il Rmk flDıınmpe .. ), Abmed Kot 

idare heyetinin okuduju senelik fU1 ırıeıttezden yapblı blr llılDnla. ..,_ D«al!lca'•r .pula Hlanda 1BP' m.- (0~> 
caa ıtW "' 1281 tarlhlertne dolru faaliyet raporu uzun münakqal landı G6z açıp bpaJmcaıa bdar tir.• ~--:.:::-b »- l'I Adlıaıı CGlıref> 

Om&e m~::fblr dev· AnadoloJa gelerek:~ ;=i dan sonra kabul ve idare hey: Anka~ kalealnl bulan 1"I Jıto- ... ="\::, m1lbDefterln~ ~-Çoban Mehmecl. 

ıtn .ı:::.. ~halde. yıtııma teh- ~~=mı natu:UP eMnlerd~ ibra. ed.ilmiftir •. Seçilen bütçe eneli- = ~~-= =-"*.J: met JldDet. P 11'111*- Ant.cınJadla uöııci kime terfi maçı 
aMlne maruzdur Türbenin ~l te- olarak t6bret buldu. • meıu 'bır HMlik heeaplan tedkik natıaran daba .ntil ôhl10fda GçOaell olmllllU'dU'. hıncı tüme klüplerl arumda .... 

llerlnd mÜ n ile doimUflut. darJ&nnm atncJat ederek raporunu okumUfo IMmdaa Bentls aı taraf da lllltllrtDe lılttln- Bmln&ıtı BalbYlnln tert.tp ettllt kir piyonu tayın etme1c a... JBPılan. 
me eıı iç gün oıımanıı htlttlm km' eoma :reni idue lleyeti ~ .... ilk temınıne muvattak•mmn• Jel bılaRDda blrlncDlll tercl w takmı terfi maçma. din J'enerbahçe ııtadm-
Blr metre ~e su taınııf ve olan Orhan Gul yeni~rl ocalJJU lltedL çilmiftir. Secim Mticeeinde Eth.. oen.;Ier IOllfl lıl1*afa certden a1dllı Wbutıe Malaf;Ja atletleri bnnm11- da az bir •Jlrct 6ntmde devam edll
*lddetle tiltbenln ~ - dalU yatı&, ba Mim aumı Onan. Şeref HiYel. Ali GenJi. H bir pua anı ~ tadar •.et lardlr. mlf ft Alemdar De Ta1ıislm. tlilplert 
dıaJet haDt taıafmdan ~ <>cala cYenlçerl• adını da Hacı Bek• Cemal. Sab • ş.bı•-• CL-:ı r.:... bleJ'8 JllUftll blr fit oekU. Top Birinci C>eman, ltincl Şabab, ~-~. tık ~lTell 0-0 be-
ti!'. Şimdi tüıt>e c;unurla ~~·su tat nrmJf derler. Yanma I~~ bulc 1. Bed ~· Atama yJk .. D:li Mehmed AJlnln 18DJDdan blf19 lir- el llabll> pJmlftlr • ral>ere niha1etıenen maçın lklnet 
lııJnayı biraz daha harap e'wlU9-·• blr asterln IJallD& eUn1 koJd,. .. .,,_ .. e _ .~1 "' _. met tbıere iken -attJerl J8Uferet B!-! 1_1 .. L_L_1 _ _:: dnresinde bir ıoıe mutabu ii 

••• ıuraamm kolunu habı'laUIUlk bere, das~ Şükrü ~~~ H~ H'!- IOltl wmunJldı. uuuet muaa~ Japan Takalnı kliibü müabata~ r.: 
Bacı Beıctqı ven dtye tanman ~ yeniçeri ır.üWılanD& b1r parça n&ve nerlieL Hamda. Cozcıar •. Münir ~ t net daldbcla :vaPllan ba 1111 ae- l'ederuyon tarafından hazırlanan tazanmıttır;... - - - -

lııfttatUJlln blnisl olan •t 1241 nıl edl sartıtırlarclL zer. A. Mehmet. Halit Kahçen. flktq1ılan caıilandırcb. Bti'8n enerji- bıaıtıet teri miilabakalannm birlnclal Gal tasar Be .. 
ildi IClleslnde Horwnda. Nı.-J>Ur p 1 liD 1rt bu sat 1le de lJln- Hayri Şahin. feyzi Gün99kuter idare l lerinl tulla.narat oJDamata bqladı- cliln •bah Mecldlyetöyü ile Keteutöy a ay • yoglu-
tphrtnde dolmuttur. Bettafi ı :sJ:n Baba'dır. heyetine seçilmiftir. Azalar ara- lar ve bunun netlceal olarak hitlml- llUUlda iti defa. ıldlt. ırellt olriıak sporu yendi 
Babasının adı tbrahlmü.wanl. an- lerl turan K h1r clvanDda larında reis ve kuadıır, Utibiumu- = ~~d=-~=- 11lramadılar. bere 82 lcflometrellt blr mesafede Dün sabah Şeref stadında Oa.lata-

INlllnlnkl Hltem hatundur. soyu on Bektatm t~~. zevcesi mt •eçmek üzere ilk toplantısanı her an :!ı De n~~~l a: ~ılmıttıriı~eyeeanlı ~ mü- saray lle BeJolluspor A ff B tülm• 
Jldlncl göbekte Hazreti All'Ye ula- HacıbeJr.taf hatundur. Bektqller 11 /4/ 941 cumartesi .ıünü öğleden edlllyordu. AIOP 2 :~ 28 ~Sültymanlyeden lan arasında husul bir ...... 

llfmlf derler. JPatm; :ur:ıet ve ıtldıncılc Ana .onra birlik merkez.mde yapacak- Hetetbn 8 fnci datıtada soldan açı- kliipten Haralambo ~~1";:!= Jalın:.!C· Qot~=-~=.,=•.ı"ı -·~·~-~-~ 
Hoca Ahmed Yeaeri'nln hallfelertn- ~- u 11 l1ardlr. lan btr hücumda soJhabn taıeıe dol- mızdaıı NiJUl üçünei ... h.. .... , .. ...- ~::!!...-. .,. 

den ~h Lotmından den aldı. Bl- --· 1 --.--. ---
• 



[:.:r~ 1 PAPATYA FALI 
Mesude trene girdi. Bol) bir yere 1 Mesude sanki ona bakmı70nlf ırlıl 

oturdu. Henüz n.laanın ilk günleri ol- görO.ntıyordu. !'atat bu prlp ada• 
dutu halde hava o deıece sıcaktı kl mm ne yaptılmı ölrenJllek IGln -* 
,anındaki pencereyi açmata ~bur sık gözlerlnl o tarafa. çevtrtyordu. 
oldu. İtte bu malanla btl7i* bir b&yre-
Tı en giderken dışarısı insana cen- te dtlştü. Zira altm ırözltlkltl adam 

net gibi ıörünüyordu. Yemyetll çayır- ellndetl papatyanın be7U pprakla
Jar, çlçetlerunlş erit ve şeftali açaRla· nnı birer birer ıı:oparmala bqla
rı, uzakta güne~ altında yangelmlf DUftı. Bu hareUtl yaparken zaman 
Ad ıar ve sut gibi durgun bir denls... zaman da Mesudeye bakıyordu. 

Devlet Deoio;- Yollan ltletme 
Mü rlürlüiü İlanları 

Umum 

7 Nisandan 14 Nisana kadar muhtelif hatlara kal
kacak vapurlann isimleri, kalkıt gün ve aaatleri 

ve kalkacakları nhbmlar. 
Karaclenh hattına - Salı 12 de <Erzuruml, perşembe 12 de Ege> ve pa

zar 16 da (Karadeniz). Galata nht.unmdan. 
Bartm hattına - Salı 18 de <Çanakkale), cumarteal 18 de (Ölgen>. 

Sirkeci rıhtımından. 
- Pazartesi, salı 9.50 de. çarşamba, pel"f&Dlbe, cuma 

16 da (Trak), cumarteal H de (Sus> ve pazar 9.SO de 
(Trak). Galata nbtımından. 

Bu vagon penceresinin dışında bahar Genç kadın o zaman Dl'§lSındati 
vardı .. ve bahar el ile tutulacak de· bu garip kıyafetli, gazip tavırlı ada-
receye gelmlftl. Tren hızh gittıii lçin mın papatya falına baktığını anla- Bandırma hattına -
yol kenanndakl telgraf dl.retleri, dal- dı. Hele blr yandan papatya falına 
lan çlçelt dolu &taçlar geriye dotru bakJp bir taraftan da zaman sunuı 
kaçıyorlar glbl gorünüyoqlu. tendi J'Qzilne ı&alerlııl oeTirmeahıl 

Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de (Sus). Galata 
n"ht•nı•r." n. Aynca ç&J'f&JD,ba ve cumarteat 20 de 

Blr vagon pencereal tenanndan pek mlna1ı buluyordu. ııunm ba 
seyrettlRI bu bahar manza.nuı genç adamm bir m•Jr•dı ftl'dı. 

Kara.bip hattına 
tmros hattma 
Ayvalık haUma 

(Anafarta>. Tophane nhtı.mından. 
- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtunmdan. 
- Pazar 9 da <Bartın). Tophane nhtımmdan. 
- Ç~ba 15 de (Bursa). cumarteal 15 de <Saadet). 

Slrltecl nhtımmdan. tadının keyfini ptlrml$1. Vagonda Nitetım göz sa. teldlkleıt blr an 
kendlalnden başta tımae 011Dadıll"1 papatya falına batan adam mahçup tmıır sirat haltına -
görünce çantaaını açtı. Paketinden bir blr tavırla gillümaedl. <>andan 80lll'S İanlr aralık PMtUl -
ılgara çılı:anp yattı. eou.tta aıpra haretetlerlnl Mesudeye gnstermelc 
içmek adeti delildi. Fakat tamamlYle latemlyonnut g1bl biraz IOla dlhıdtl. 
bot vagon, dıp.ndakl pqll. ,.etil Papatyanm yapratıarmı kopannata 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
Pe11embe 13 de (Tırhan). Galata nhtunından. 

(2738) 

lorlar ve beyaz çlçelill erikler onda bir devam etti. Not: Vapur seferleri hakkında her tilrltl mal6mat aşağıda telefon nu
maralan yazılı Acentelerimizden ötrenileblllr. 
Galata Baş Acentellll - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 42382 lı:açamalt yapmalt, )'&l&Dl& programı· Çlçetln en aon beyaz yapratı Jrop

nın dıfUıa çıkmalı: arzwıunu uyandıT· tuttan sonra altın gbdtlkltl adam 
DUftı. Velevtl bu uçamak açık bir canı aıkılınıt glbl dudatuu btıktll Galsta Şube 1t 
pencere önünde blr alp.ra te~dir- Elinde talan papatyanın apını Jral
mekten ibaret olsun... dınp pencereden dı.p.nya fırlattL 

Müdürlilttl binuı altmda. 
- Galata nhtunı, Mıntalta IJman -I0133 

Relallti binası altında. 
- Slrkecı, Yolcu salonu. it 22740 Dlraeklertnı açık pencerenin kena- Mesude içinden: cMutlalta papatya Sirkeci 1t , 

nna ctayaınıttl. Tren köşkler ara- falı aevmlyor!• diye çıktı. Zira falın ---------------------------
aından seçiyordu. Bir bahçede blr IOl'lunda pek canı aıkıldı ... 1t 
çamın altında oturan çocuk denile- Bu hldlaeden dört bet giln sonra Sıhhat ve ictimai Muavenıt Vekaletinden: cek yafta bir genç adam ona elini Mesude onu ayni trende gördü. 
n.Uıyaralt selim verdi. Daha tleride Altın g&zltltıtl adam bu aefer de cak 
bır duvar üstune sıra sıra oturmllj tendtsının kaflllllla oturdu. aenç Açık eksiltme uaulile intaat malzemesi alma 
çocuklar trene dotru hep blrden kadına kartı batışlarında blr nevi Muhammen Muvakkat te-
batnşarak bir takım lf&retler yapı- ~lnalılt vardı. 1 bedeli mlnat mllı:tan İhale 
yorlardı. Şimendifer hattına müvazi Mesude de onu görünce farkında Malzemen n Miktarı Lira Kr. Llra Kr. İhale g{inil saatt 
7olda üç genç kız bisikletlerle llerll- olmıyarak gülümseml.§tl. Tftn hare- _.,ne-.v'iıııil.._ __ ...,,~~--~~~ _ 
yorlar ve trene gülerek bakıyorlardı. ket edince erkek gene çanta.sınm Kiremit ( 35000 2880 00 218 00 21 Nisan 1941 15 

Butün bu oyalayıcı manzarayı üzerinde duran bir papatya.yı alarak. Mahya < 1000 pazarteal. 
seyrederek Mesude civar istasyona beyaz yapraklannı teker tri:er lı:o- Ruberolt 30 kiloluk 190 Top 3990 00 299 25 21 Nisan 1941 15 
yaklaştıklarının farkında bUe olma- parmata, fal baltmata bqladı. pazartesi. 
mıştı. Tren durdu. Buradan genç Mesudenln artık fÜpheal taıma- Pik boru ( 8200 kilo 2862 40 199 68 21 Nlan 1941 15 
kadınm vagonuna orta yaşlı bir adam mıştı. Bu kaıtısındakl erltelc dehfetll Pik c:Unelt ( 120 pazartesl. 
bindi. bir çapkındı. Bu garip layafetl elin- Galvanltıe •O 3500 kilo 3500 00 262 50 21 Nlan 1941 15 

Bu oldukça lhmalklrane ılylnmlt, deki çiçetı ve papatya falına bak- 8 - 10 numara . pazarteat. 
orta yaşlı. ufak tefek bir erltelttl. maalyle ltarşımıdakl lı:admın dllcltatl- 1 - Ankar8da Ramam&ıünde Tıp FakWtesl mtl§temi!ltmdan Dolum 
Burnunun üzerinde bir aıtm gözlillı: ni ve alltasuıı tısertne eçltmelt tatt- ve Nlalye Klhıltl blnaaında. emaneten yapılacak Uanll lntaatı için nevileri. 
dikkate çarpıyordu. Ayakkabıları bo· yordu. mlktarlan, muhammen bedelleri, muvakkat teminat miktarları yukarıda 
yasızdı. Adam, geldi, santı Mesude- Genç tadın kendi kendine: tMut- razılı 8 nevi inşaat malzemeal açık eksiltme uaulile alınacaktır. 
nln orada olduğunu farketmeıınlş gibi laka benim için fala bakıyor. Benim , 2 - Eksiltme 21 Nisan 1941 tarihinde pazarteal gilntl saat 15 de An.ka
tanı onun kaıtısına o\urdu. Şapka- alakamı üzerine çekmek lçln_1t diye rada Sıhhat ve İçtlmal Muavenet VeWetlnde tettll olunacak hususi ko-
ıını çıkardı. Saçları datınıktı ve dü.,undü m.l.syonca yapılacaktır 
uzundu. Mesude 0 zaman içinden: Artık ona katiyen yüz verme- 3 - İsteyenler bu lfe alt tartnameyl Sıhhat ve İçt.lmal Muavenet Ve-
ıGarlp bir adam!• dedi. ve yanan aı- meli tararlaştımuftı. Hem bu er- tlletl İçt.ımal Muavenet Dalrealnde ve iatanbulda. Sıhhat ve içti.mat Mua
gar sını pencereden dışan atU. Bu kete lazıyordu da ... İçinden: cA bu- venet Müdilrlllliinde tettlt edeblllrler. 
aralık g<YZ öze geldiler. Garip adam dala adam ... Böyle teYlere bumunu 4 - Muvattat t.em.lnat miktarları her malzemenin laml blzaamda gı.-
genç kadına dikkatli dlltltatll, uzun sokacatma ıu ayakkabılannı boyat terilmlftir. 
uzun baktı. Bundan aonra gözünden san a . . Şu yan tarafa kaçmJt trava- 5 - Tem.lnat olarak na1clt ve nakit mahlyetlndetı evrak komisyonca 
altın gözlüğünü çıtaıdı. Bir ipetll tını dilzıeltsen e ... 1t diyordu. kabul adJiınlyeceRt için bu kabil teminat vermek isteyenler daha enel Ve-
mendllle gözlüğün camlarJ111 sildi. Bir ay sonra gene bir tren yolcu~ kAlete müracaatla bunlan alllah malsandıklanna yatmnaıarı ve komls-
Gözlutünü taktıktan sonra Mesudeye luğu esnasında bir dostu Mesude)'e yona ma.tbuzlannı tevdi etmeleri lAzımdır. (2421) 
yeniden bahtı. garip ltnyafetll adamı töyle takdim 

Bu sırada genç tadın adamın koca· etti: 
iNŞAAT ILANI 

Sümerbank Birleıik Pamuk İpliği ve dokuma 
Fabrikalan Müessese si Müdürlüğünden : 

r.antasının ü erinde iri blr papatya - Ahmed Yaprak ... Kendlal ııeba
olduğunu farketmlştl. içinden: eHer tat A.llml, çiçek müteha.saı.sıdır. Bll
şeyln tamam. Bir çlçelln eUUtU... bassa papatyalar üzerinde btlJiik blr 
dedi ve gülümsedi Fakat bu gillilm- tedldlı:le JMKU}dflr. Bu yapt.ıtı ted
seyışle çok ihtiyatsızca bir hareket- kikin beynelmllel nebatat ilmi aa-
te bulunmuştu. Çünkü altın gÖ'Zlük- hasında derin akisler yapacağı flmdl- 1 _ Erelli bez fabrlkaaı üstüpil pamuk anbarlan tnpatı vahldl ftyat 
lü adam bunu gördü ve Meıudeye den tahmin ediliyor. esutyle ve tapalı zarf usullle ekslltmeye tonulmuttur. 
kar~ diltkatlnl biraz daha arttırdı. Ahmed Yaprak babayanl ve baba- lfbu lnfa,atm muhammen ltqlf bedeli 25.521,40 llradan tbarettlr. 
J.Iesude yaptılından Pifman oldu. can bir tavırla onun ellııl aıltta. n - Bblltme evrakı lltl Ura mutablllnde, Stlmer Ban1c blnumda Btr-
cKeşte gölmeaeydlmh diye düştbıdtl. Mesude: le§llt Pa.mulc ipilti ve dokuma fabrika.lan mileae•al mildflrlültlnden alına-
LA.kln adamın hail o kadar komikti - Evet, dedi, llrıl dalma papatya- bWr. 
iti .. Büyült bir ihmalle glydill elblae- laruı beyaz yapraklannı topanrkm IU. - Eksiltme H/ 4/ Hl tarlhlne milaadlf pazarteal gtıntl saat 18 da An-
ıının ly1 bir kumaştan yapıldılt " ıörtıyonmı. karada Sümer BanJc B. P. t ve D. F. mtle18eaest mldtırltlltlnde yapılacaktır. 
pahalı bir terzi elinden çıktılı anla- Ahmed Yaprak o zaman mHletin- ıv - Muvakkat teminat mlltt.an UH,40 liradır. 
fılıyordu. Nitekim boyasız kundura- den bahsetmenin memnunlyett için- v. _ İstetlller teltllf evrakı meyanına. fimdlye bdar yapmıf oldutlan 
lar da hiç de öyle ucuz clnslnden ol- de: bu kabil işlere, bunlarm bedellerine ve banll bankalarla muamelede bulun-
madığı belll idi - Efendim, dedi, bu beyaz yaprak- dutlanna dair vesltalan koyacaklardır. 

Bu sırada altın gözlüklü adam cıkların uçlan hazan bir takım hu- VI. - Tetllf melctuplannı havi zarflar tapalı olarak ihale atlnl mat 15 
M.?rudeye tereddüdle, utana utana suslyetler arzedl)'Ol'. Onun için bun- şe tadar makbuz mulcab'llnde Antarada Stımer Banlt B. P. t n D. P. milea-
bataralt yanında, çantasının üzerin- lan koparıp uçlarına batıyorum... aeaeal mildilrlülil muhaberat tefiltlne teallm edllecelttlr. 
de duran papatyayı eline aldı. Hikmet Feriha Z. VU - Posta Ue gönderilecek tetllfler nihayet 1hale aattnden bir saat 

eneline tadar gelmlf ve zarfın kanuni tekilde tapatılmlt oımuı lAzımd.ır. 
Postada vaki olabilecek gecikmeler nazan ltlbare ı~. Baıvekilette Mütetekkil Anıt • Kabir Komisyonu 

Reisliğinden : 
Ebedi Şef Atatürk lçin Antarada Ruattepede 1JlfUl tatarrtır eden 

Anıt - kabrin avan projelerini hazırlamak üzere Tflrlt ve ecnebi mimar, 
muhendl.s ve heylteltraşlar araaında serbest blr milaabata açılnuftar. 

AUlsabaka milddetl Sl/10/941 aqamı hltam bulacaktır. AllkadArlann 

vm. - Müeaeee bu ihaleyi icrada serbeeWr. d8051t cU&b 

Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi ilinlan 

mü abaka dosyaaını alabilmek lc:in tlındiye tadar ricuda setlrmlt oldutlan lıııiııı---------.---------------..-.. 
eserlere ald vesailtle tahriren komisyon relslltlne mflracaatıan. Muhammen bedeli 12'1.500 (yüz ytrmt yedi bin bef ytız) ııra olan 15.000 

---------------------•.-183 ....... 81t....,..-•,.28.-1..,4-.• _ adet buraJ ve 10.000 adet toprak Jtazmuı 20/5/941 salı ırtıntl saat 15,SO da ta-
latanbul Hayvan boraaamdan: palı zarf uauıtı ile Antarada idare binaaında satın alınacaktır. 

Borsanın yeni idare hey'eU intihabı H N*1ı 1941 tarihine mllaadlf pa- Bu ile llımek ısteyenlerln 7825 (yedi bin altı yüz ylrm1 bef> llralıt mu-
zarteet günü saat 10 dan 12 ye tadar BtlU~ mezbaha tal'fMllJ1Clül Y&tkat teminat lle kanunun tayin ettıli vesltalan ve tetllflerinl &1111 ırün 
Borsa binasında yapılacııtmdan borsaya kayıtlı abone ve mQbayaacılann saat H.SO a tadar Komisyon relalltıne vtrmeleri llzımdır. 
reJlerinl kullanmak ilzıer o gün ve saatte seçime iftlrlk etmeleri rica olunur Şartnameler 300 kurup Ankara ve J!aydarp&lf. veznelerinde aatılmak-

(2837) tadu. (2587) 

1 I ORDULARI DURDURAN KADIN j 
Tefrika No. 87 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

- sen bunu 1y1 yapmadm, SaJdel b.111 selen olursa dlSlilP Gldümıerl 
Bu Hurş(d denllell canavar. J&llll kt- ldet edtn!Qlflerdl 
nlnl yenemiyecelc, bu za'Val1ılardan 6t Saide bunu duyunca: 
almala Jcalkıpcalc. - KortmıaJm .. ben burad&Jmı. S..-

- Ne yapmamı lltlyordun? hUe çıkan oluna onlarla cemıetme-
- Mademki bit lıte bqladm... ca- ainl, döl'Qfmeslnl bWrbn. 

nını cehenneme göndeımellJdhıl Dedt Sarıkayamn tayalıt ara.sın· 
Saide: da yanyaııa l1c1 burunlu blr ldlçilctlıt 
- Uzun Ahmed1 yaralJJacat1arm körfezi vardı. 8aldıe çarçabuk kendi 

bllseydlm, bu ışt yapa!dım. gemtslnl bu küçük körfeze çekti. İçin• 
Dedi, aonra birden Recebin yanın· de bir tek adam bıratarat. Receple 

dan a:rnldı. lllu1ldln peflne takıldı. beraber diğer artada4lanm ahlle çı
Faltat, ev aabibl, Satdentn ne malt.. kardı. Llınandan köye girecek ırefl
sadla koştuğunu anlamıt gibi, yolu .. dlmsl blr medhalln atzını tuttu. 
nu keserek yalvardı: Korsan gemlll sahile yaklqtıkça 

- Aman aalanıml Bu bertfe daha 't6JiWer korku n tellt içinde tltrt• 
fazla dokunma akın. Sis JatlD çı- yorlardı. 
kıp gtderalnJz .• biz gene onJann eline Saide ltöyltllere: 
düşeriz. Ocağımızı almdtlrtlrler o •· - Korsanla.re. bir butdaJ taneli 
man. btle wrmlyeceUlnlzl 

Zaten bu sırada Hurtklln adamlan Diyordu. Ona ıöre köy içinde ter-
çil yavrusu gibi dalılıp gltmlflerd1. Ubat a1ındL BuldaJı ve pelı:mezl De 
Saideden fena halde )'llm1f olan Bur- mtehur ba knJe ber aman ba*
tldln adamları arltalanna babıadan yapan kol'laDlar o ıriln Balde gibi 
ltonutuyorlardı. bir kahraman kadınla ltal'fılatacak· 

Dülün balltırun neıteC talmamJttı, lannı atımdan bile geçlrmemlflerdl 
Öyle J'L. damad yaralanııs, ortalıll Korsan gemL!l yaklaştı. Bıllık Je· 
tana boyanırsa, itimde nete Jralır, 1ci· re bdM' seldin lı:öyün tam önünde 
mın )'tiztl güleblllrdl? demlrledL Artık belll1dl iti, korsan-* lar bu töyil 80Jlll&la gelmlflerdL 

Den.iz tenarmd& ld arlaııdaf tonu- Köylüler bu soygunlara alışık olmalc-
fUYOl'du: la beraber, en 90k AQÖ'ılü konanın 

- Ballmenln babasına lyllit yap- adamlarından korkuyorlardı. Zln 
madm, Saide! Bu ailenin başını be· onlar her gelişinde en aşalı bir gil
U\ya soktun. Hurşid, bls döndOtcten ael kadın abp g&ltermeden gitmes-
sonra bunlara muaalla& olacaktır. lerdl, 

- t.,ını bitirmek için aıb&ından Recep sahilden gemiye fÖyle blll 
:t()ftum. Hallmenln babası bırakma· baktı: 
dı .. ne yapayım? - Kale gibi büyüt ve yüUet bir 

- Hakkın var. Sen batta türlü ya- yelkenll.. 
pamaı.dın. Fata.t, Hurtld ayala tal· - Kürekçileri de var. Bcncaadada 
kınca bot durmıyacat. K9'1te onu batırdıllm taıyona benziyor. 
altına aldıltn zaman bol1IP gebert-- - Şimdi ne ylpacaıtız? 
aeydln.. - Ne ml yapacalm? 8ahlle çıkanı 

- İnaaf sızhk olur dlye çekindim. doRruyacaıtız .. 
Yoksa ben onu botmala karar Ve!'- Recep auatu. 
miftim Salde hayretle sordu: 

- Yarın gidecek miyiz? - Niçin susuyorsun? Korkuyor 
- Bu vaziyet bqmnd& pt.memll musun? 

dotra olur mu? - Hayır. 
- o halde bir lltl gün daha kala· - Korttuyonan, serlJe çetu_ ben 

hm burad:ı. fU elimdeki blldn pala De UJlll 
- Ben de bu filtlrdeylm. Başta uçurmasını çok iyi bUlrlm. 

bir feY daha dütünüyorum: Mademki Recep, bu IÖ!Ü eıVtlltlne sıldıra· 
kendlal tek.lif ettl kendW yenildi.. tö- madı: 
ıeııte razı olmalıJdı. Yann ona.: _ 8enkı yanından a:rnımat mı?-
cArttlı: sen benim tölemaln!• dire bir Ben bunu yapamam. · 
haber göndersem nasıl olur? _ o halde fazla diişünmete vaktl• 

- Fena olmaz. Ya. aenden bWl>üttln mız yok Sen de karşıkl geçide geç. 
korkar .. bir daha buralara ayak bu- yolun atzuu tut. 
maz. Yahut öünde durur, kalkar Saide adamlarından lklsinl Recebin 
gelir sana. yanına verdi Biraz llerlde1cl yollara 

- Yok canım.. o, haydudun biri- da yerli gençleri ve diler ell allAh tu
dir. Dallarda başı bot gezmete allf· tarlan dimı.lft1. 
mıf. Kölellle razı olur mu hiç? Onun KöJlülere: 
maksadı beni yenmek ft tendi mal· _ Ben varken korkmayın ı dlyor-
yetlne almaktı. Hesap yanıı., çıkın- du. .A:tgözlil korsanın adamlan leli 
ca, ctırette bana ÖJle :ra1ftldı 1d.. ldmMlf'\' lı:arlltmda ctllardurlar. IJlm-

- Ne diyorsun .. yalvanlı mı? dl sılöyı görlliıee, onlann kortat bit 
- Evet. Köydeki ae"etlnin hepslnj kedi siirüsü g1b1 naaıl lt.açtıtlarml 

bana batışlıyordu. cAman saltın be· göreceltalnlzl 
nlm .sırtunı yere setlrme. Adamları
mın yanında beni mahçup etmeh 
diyordu. 

- O halde muhakkak leDeden bu
nun acısını çıtarmala çal•~at. o. 
çok :tın tutan blr adama benzl)'or. 

- Bana ne yapai>lllr? Ben, deniz
lerde dolaıan blr lnanun. Köylerde 
yaşuaydım, belki kahbece bir bas
kına utrayablllrdlm. 

Ktlçüt blr :taJlla binerek, kendi 
yelt.enlllerine döndükleri zaman va
klt ırece yarısını çoktan ııeçmlşıtl 

••• 

Korsan gemlslnd.en bir falopeJe 
•klz on denizci binerek aahlH lnl· 
yordu. 

Yerlller bu gemiyi uzaktan 16rün.ce 
tanmullardı. 

Recep rel.s kendi kendine: 
- Eter Saide bu milthif fırtına)'I 

da atlatıı... ona ölünceye kadar bo
yun etecetım. 

Diyordu. 
Saide Uman atzındatı geçidi tut

muttu . 
Dilfmanın hücumunu betllyordu. 

Uzaktan görünen koraan Recep relain bir endlfelt vardı: Ya 
muvaffak olamazsak kol"SDlar 0.
ttın ıellne?-

• • 
gemuı 

İfte o saman felAketln en büyilitl 
ytızgösterecelttl 

Brt.esl sabah uzaktan görtlnen bit 
büyüt relkenıı geçiyordu. Saide ten
di adamlanndan blrl)'le ahlle tn
ınlftl. Köylüler: 

Köylünün cöntı deniz. arta.sı do
muz•• süzü tahakkuk edecekti. Çiin· 

- Bu geçen, AQözlü korsanın ıe- kil arka köylerde Dell Hurş!d herte-
~ldlr. ae meydan okuyordu. Salde lkl dtlf· 

Dediler. Herkeste telA.t ve kortu man arasında kalıma ne yapac&Jt. 
vardı • AJı:göziü korsan aa.hlle gelecek kendini ve artadaflannı naaıl :turta.
olursa mutlaka köylülerden yiyecek racaktı? 
tatıyecettl. Zavallı Ttlrt köylil.stı O dakikada Saldeye ıeıecelt tehll
ltorsanlara haraç vermekten usan- teyl anıatmata lmtln JO)ttu. o bl? 
DUftı. Zaten biç kimsenin ambarın- kere pusuyu turmut, kavgaya hazır
da fazla ylyecetı yoktu. Fakat kor-

1 
lar.mıtU. 

sanlar ne bulursa alıp götiinneyl ve <Arkul nr> 

Tefrika No. 36 yormut... Böylelikle her fe'1' buit· c- Allab allah... Bu kadını ip- yabnca meıellatli itler görmediği- meçhul inaanlara verilmit baba 
leıtir. Ben de poliae vakayi olduiu le bailanutlar mı nedirh ••• Bu be- ni de meydana koyu)·ordu. Çorap- ve ana isimleriydi. Yaı noktuuı-

G6zel G - zl •• ... _ - sibi anlabnm.> reler onu habrlabyor.> lan da ipekti. Ayalla'balan munta- dan da. bu kadın Melihatten bir o a ......... Hakikaten de yapılacak en mü· Bu kadın hfll' balde bir zora eo- zamdı. Çamafirlanna da töyle bir sene büyüktü. 

6 k-nmel it buydu. Ceeecli kendi evi· kulmuti baUc:adele etmek mecburi· bak ta. Onlar da itinalı... Rauf, elini, alev aln 7anan .a. 
AP ft macera romam _________ N_aldeden: (VI • N ) ne aitUrecek, Gatünü bqını arıya• yetinde kalmqta. Acaba yaralan· c- Galiba hafif mqrep bir ka- mna ıöttirdü. • 

f "ld" .. -=c.-.-k! ed cakta. Belki de bu aayede b6Yi7eti- mıydı) ••• Yoba kaJh butaliimdaa dm olacakl> dire dütündü. D--'-L• Lit' .eL!_ teL-- düna-
c- O kadın için bayatta ne e- 0d. urmut •--.. hile tercia er· ni telbit edebilirdi. Evin etiiinde delil de batb bir Mbept• mi 61· Merakını yenemiyerek. robun ce- w cnuruuh.. ~:.. ~ __. 

dakirlıklua katlanmadım) Halbuki L • böyle - aı. bu kaduı. belki mGttil) bindeki kiiıdlan da çıkardı. Bir auaa ucum ....... ,or~ • 
o, benim mevcudiyetimi bir çal ka· .. Vıcdanmdaki mGcaclelı ı,a.wı. de bir hata. bir JUalı tarafından c- Lahoratuanma abnm ... zarf ve üzerinde adres ... Yed.ikaı.. • c- Niçin delilik ollıuDI ... Ni-
dar bombot bırakb. Hariçtm u• tün artıyordu. D.alaı • .o.Jilikl aceleyle bekl-.iponla. Bu kmn p- Soranm.- Dikkatli mua,_. ede- deki adresine sönderilmit mektup... ~) ••• Bua~ ............. )'IU>mab
kanlana, kalbimi kemir• yar.ayı Olamaz! lmklnı yokl ••• ~ diıaa· ri dönmediiini aina buta, iztıra· rim •••• m,. diltfbadfl. • Şayet m ... cLeyll Abdullah> diye bir iaim. •• yun .•• > dedi. 
farkedemediler. Beni dünyanın rn imdan uzaklqmdıiı fikirl. ..... bmdan ihtimal blırolaJtordu. Bel· ele bir cİDa7et fi11ma, adiiTe ite el Bu rıfi·nin yollaclıiı tehdit mektu· Plln. aittikp dmblqayordu. Ar-
mesud imanı aandılar. Hila kinue. benliiincle büsbütün yer ecli.F.-.. ki de ölecekti)... koyar ••• > buydu. bk milcadel• etm~k. kabiliyeti de 
hiç kJıme tifa bulmaz haatabiıan Tekrar uir&fb. İkinci defa bleıri Meçhul k.adm acaba bayle sece Uaıulla öli kadınua eteiini Wdır- Rauf • .adeta ijrenerek yüz burut- azalnuttı. F"tkir, aıttikçe dimaimda 
farkedemedi.> fetheden bir kumandan aı'bi. 1..ı. ,.._ kimin için ona koprak pi. ela ... ~ .Bacaldanada berelere rutla· turdu. Demekki bu ölü, hakikaten y,er adi7ordu. 

Y eiale batmı aalladL den· mİfti) ••• Kocua için mi. lfliı raluıt cb. Gene ip izleri aibi bir ...,. • • • eiı apiı tabaka memuplanndan- Rauf, her terden evvel, Mellba· 
c - lzmaplanna karp pek inaaf- - Olamazı • kararını Terdi. nllda icla mi)... c- Kollarım, bacaklarım balla· IDlfl ti kaybetmemek .İatiyordu. Şayet 

aızca davran4ı. - diye diifünmekte Leylaya ijildi. Ceaedi kollan ara• Raaf, eaatiae laaktı. m..ıu ... > diye düfiiadi. Şimdi artık kadmm ilmini ve ad· geaç kadm kendiainden uz•klapna. 
devam etti. • ana aldL iki o....... Ba macera ona fnkallcle aJlka. reaini b.iliyordu. Yannd• daha le- arblr. bir daha karıılatamıyacaklarma 

Kalbimin esrarını ona açtıjun için c - Bu bedbaht bduu burada Evin .iciade Ye cinrda biç aes dar ediTordu. Meeelmin ne olc:luiu· zi yok, adamlarından birini tahki- anlıyordu. 
arbk benden lraçacajuu da daha bırakıp gidecek delilim ya... cliJe yoktu. Her k..m derin bir uykuya nu behemehal öirenmek isti7ordu. kat için aönderecekti. Se~diğini yanında alakoymanm. 
demin eö71 medi mi) Öyleyse, ız· diifündü. - Mellhati de bnclisine daldıiı belli... c- Ba kacLa hanai amfa men· Diler bir klitd dikkatini celbet• kendme haaretmenin bir tek çaral 
b!aplanmı tamamile öjrenmeai~ bu kadar benziyen bir ölüniin evin· CeMCli yalnız bqa..a 16tUrmeii aup bir iman acabal ••• > dedi. ti. Bu. Leyla Abdullahın nufua tez· vard~r .• ~ da, biraz. e.vveld~ .beri 
bilmeaine raimen, havatuıu büabü- de buhuımU1Ddan kurtarmalıyım ••• muvafık buldu. Hizmetklrlard• EJbiaeai pyet baaitti. Fakat an- kereeİ)'di. Artık her ıer tamam ••• be~nını lf~~ ~en fiknn tatbikı _. 
ütn mah•etmekt• de g•i kalını- Zira. bundan can aılaca 'YUİ7etler bir.inin 7&1'dumna ihtiyaç duymay .. fiil aaçlan, maharetle ve zarafetle Şüphe edilemez .•• Bu kadın el.ey• retıle olabılirdi. 
yor ... Ancak kadınlar zülmün bu huıl olabilir ••• Kim bilir, ne İatin• acak kadar kuvvetliydi. berberin .ibtimamından ~ti. Ce- ta Abdullah> dı. c- Bu pliıın, belki de bir cina-
dereceaine kabiliyetlidirlu ... > ~ar, ~e tahamm~ polie Te ad- Birdenbire, cesedin bileklerinde- ..din aol eline baktı. lzdiYaç halka· Anmın doktorun ıözleri teate• yettir!> diye diifündü. 

Genç hekimin gözlerinde bir alev liye munc-tlan olacak; M~t ki berelere n çiirllklere gözü ilipi. • bulunmadıiuu farketti. kerlek açıldL Babuının imıi: Ab- Buna rağmen, kimseye. d~lıal za-
yandı. Sevgilisini büabütün kaybet· ~und~~ot:n:zill~ek ... En i)'İli Batma iierek bunlan derindea de- Nermin bir cilt ... Manildirlil el- dullah, anneainin iami: Huva. lrar verecek bir plln değaldı bu ••• 
melr. enaP- onu burada bu tqlıkta ı:. Zua ~bu e= =:-.; rİDe ....,._. etli. ler ••• Bütün buolaı, ölü kacluun ba- Abdullah'la Havva doiUf tekli (Arba Yar) 

• 
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RADYO 
r Bugünkü program f 

Tiirk Ticaret Bankası A. ş. 
31 Birinci Kanun 1940 Bilançosu 

Öf le ve akşam 
12.30 Program 
12,33 Fasıl heyeti 

12,50 Haberler 
13.05 Fasıl heye-

ti (Pl.) 
J3.2o Knnşık pro. 
18,03 Caz orkcs. 
18,40 İncesaz 
19,15 BanJo ve_ 

gitar <pi.) 
19 30 Haberler. 
19;45 Zlrant Tak. 

19,50 Şarkılar 

20,15 Radyc 
gazetesi 

20,45 Klıırinet so. 
21 Dlı1Icyicl istek. 
21.30 KonUŞma 
21,45 Orkestra 
22,30 Haberler 
22 45 Müzik (pl.) . * 
8 NisaJi c::alı abalı 
8.00 Program 
8,03 Haberler . 
8,Ul Hafif par. 
8,45 Ev kadını. 

Solclan saca ve yakandan .ac::ağı: 
ı - Yntak sandalyesi - Içllen bir 

;ey. 
2 - Tediye - Ayakta durarak. 
3 - Bir nevi beyaz çiçekler. 
4 - F.skl bir Fransız Nazırı - So

nuna cK• gelirse horosun şapkası 
olur. 

5 _ Tersi Akdeniz sahilinde bir 
prcnsllktlr - Cemi edatı. 

6 - Tersi camlı dolap - Şart lfıhi
tası. 

7 - 'l'ersl seri halinde oynanan 
maçtır - Tekrarlanırsa tedrlcen de
mektir. 

8 - İğrilmlş - Taşkın aknn su. 
9 - Hürriyet. 
10 - Öğütülmüş hububat - Göster-

me - Beyan edan. . 
Geçen bulnıacamızın halli 

Sold:ın ağa u yakandan aşağı: 
l - Ylnnlsekiz, 2 - İkiişadamı, 

3 - Rltknt, Rat, 4 - Mlkar, Ba, 
5 - İşareteder. 6 - SAt. Gerl, 7 -
Ed, Beğenir, 8 - Kar:ıdenlz, O -
İma, Erlzcc. 10 - Zıt. Rlr. Cl. 

ZE·T 
İktisdal ha\•agnzı ocaklarını t 'rcth 
ediniz. Galata Sen Plyer han. 

Dr. İhsan Sami 

latafilokok Aıısı 
istafllokokla.rdnn mütevellit 

(ergenlik, kan çıban~. ~oltuk altı 
çıbanı arpacık) ve butun cilt has· 
talıkl~nna karşı pek tes1rll bir 
aşıdır. 

Divanyolu No. 113 

AKŞAM 

senelik 
6 Ayııt 
3 Aylık 
1 Aylık 

-
&nebı 

uoo tunıı 2700 turuŞ 
750 • 1450 • 
400 • aoo • 
150 • - • 

· AKTiF 
KASA: 

BanJ..-not 
Altın 

Çek 

BANKALAR: 
MEVDUAT KARŞIUGJ: 

a: 381 082 95 
10 00 

19 850 00 

(Bankalar kanununun 26 ncı maddesi 
mucibince nakde kabili tahvil mevduat 
karşılığı hazine bonosu) 

RAZİ 1E BO~OI.J\RI: 
TiCARi SENETJ,ER CÜZDANI: 

Vadesine üç ay kalan (A) 

l 400 942 95 

49 524 71 

850 000 00 

8 066 16 
)) )))) )) '(B) 920 371 11 

Vadesine üç aydan fazla kalan 
)) ).\ )) )) )) 

Tediyesi teehhür edenler 
)l )1 )) 

ESHA:\I VE TAHVİJ,AT CÜZDANI: 
Borsada kotc olanlar 
Borsada kot.e olmayanlar 

A.VAN'ST..AR: 
Emtea ve vesaik karşılığı 
Ticari senetler karSllığı 

Emlak karş.ılığ~: 
Munzam teminatlı hes. 
Taksitle satılan G. M. ler 

Sair mütenevvi teminat üzerine 
)) )l » )) 

BORÇJ,U JIESABI CARİLER: 
Açık kredi 
Kefalet karşılığı kredlier 

)) » » 

SAİR .:UUHTEIJF BORÇLULAR: 
Muhtelif borclular 

» )) 

Meşkuk matıubat: 
Tadili kabll olmıyan 
Alacaklar 
şüpheli alacaklar 

GAYRİ MESKUf,J,ER: [*] 
Banka binaları 
Sair binalar 

Amortismanlar 

l\IE~'KUU,ER: [U] 
Stoklar 
Kasalar 
Makinalar 
Mefruşat 

Amortismanlar 

(A) 3 800 82 
(B) 97 396 62 

'(A} 42 410 81 
(B) 85 248 52 

75 282 40 
660 820 50 

(B) ı 023 284 06 
(B) 14 697 63 

279 857 34 
11 035 17 (A) 290 892 51 

(A) 54 331 29 
{B) 864 748 16 --
(B) 782 687 52 
(A) 7 766 !)lj 

(B) 12 006 46 

(A) 107 021 88 
(B) 128 699 93 

333 615 46 
737 730 35 (A) 1 071 345 81 

103 204 80 
115 789 39 218 994 19 ---

52 010 52 

21 960 42 
25 226 21 
20 698 29 
55 643 16 123 528 08 

53 434 61 

KEFAJ,ETJ'EN DOLA1'l BORÇLULAR: 

MUVAKKAT HESAPLAR: 

.. 
İŞTİRAKLER: 
NAZIM HESAPLAR: 

Tahsil senetleri cüzdanı 
Tahsil senetleri muhabir cüzdanı 
Muhtelif 

c•J 229.960 liraya slgortnlıdır 
(UJ 105.620 ~ > 

YekUn 

(A) 20 353 12 
(B) lG 232 075 13 

(A) 
(B) 

126 595 40 
785 972 62 

1 143 328 82 
112 145 22 
360 980 78 

'!I 

Türk Lirası Kr. 

2 300 467 68 

257 133 91 

1 157 294 04 

'136 102 90 

2 247 953 65 

1302 460 94 

ı 307 067 62 

166 983 67 

70 093 47 

16 252 428 25 

912 568 02 

15 500 00 

l 616 454 82 

27 842 508 95 

PAS i F 
SERl\IAYE: 
lHEVDUAT: 
İbrazında 
Preavili 
Vadeli 

TASARRUF TE\'DiATI: 
:Vadesiz 
Yad eli: 

Bir aya kadar 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bfr seneden fazla 

TEDİYE EIUİRLERi: 

2 732 009 69 
943 909 66 

Go 547 so• 

1 327 287 19 
• 

71 153 69 
421 519 98 
280 247 50 

SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR: 
KEFALETTEN DOLAYI ALACAKULAR: 
~IUVAKKAT HESAPLAR: 
TAHSİS EDİLMİŞ KARIŞILIKLAR: 
NAZIM HESAPLAR: 

Tahsil senetleri mudileri 
Muhtelif 

Yeldbı 

1 255 474 04 
360 980 78 

Türk Lirası Kr. 

2 200 000 00 ·-
3 736 466 85 

2 100 208 36 

16 486 12 
486 973 60 

16 252 428 25 
730 124 32 
703 366 63 

1 616 454 82 

Posta lttlbadtna dahll olınıyaD 
eenebı memleketler: seneJ.111: 
!600 altı a.rlılı 1900, Oo aylılt 

1000 kuruştur. 

Telefonlarının: Bqmobarrlr: 2056 
Yazı 1şıer1: !0765 - taue 20681 

Müdür: 2M91 

27 842 508 95 

Türk Ticaret Bankası A. ş. 
31 Birinci Kanun 1940 Kar ve Zarar Tablosu 

Rcbiülevvel U - Kasım 15? 
S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 9,07 10,52 5,86 9,16 12,00 1,35 
Va. 5,48 G.33 13,16 16,56 19.41 21.15 

İdarehane: Bnbı~ll clTan 
AcımusJuk soknk No. 13 

Uzun kı§ gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için m~hur 

AR SEN 
LüPEN 

8ilyiik •• bqecanb roman 
serisini olLUJWHIZ J 

• Bu acri 6 büyük ve resimli ciltti!'. 
Beher cildin &ti 80 kuru§. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
T cvzi yeri: AKŞAM matbaııaı 

tel: 2068 t 

\l'.üzd< yİnni iskonto kupona 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ge· 
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
to yapılacakhr. 

BORÇ Türk Lirası Kr. 

MASRAFLAR: 
232 401 09 Maaşlar ve ücretler 
51 412 45 idare masraflan 
il7 442 77 Vergiler ve harçlar 
12 106 62 313 362 Sair masraflar ,. 

' 
VERİL~ FAiZLER: 249 702 
VERİLEN KUI\rOSYONLAR: 941 
MUHTELİF ZARARLAR: 17 170 
AMORTİSMAI\'LAR: 12 152 

PROVİZYONLAR: 313 505 
TeJdln 906 834 

Topograf Alınacak 
Murgul Bakır madenleri lflebneslnd~ ~ açık sahada 

ve gerekse Maden galerllerfnete çalJpnak here ve ehliyetine 
·• azaınt (250) Ura Gcretle bir TOPOGRAFA ihtiyaç vardır. 
~plerin kısa bir zamancla muhtasar tercUmel hallerini bildirir 
bir mektupla Ankarada 505 numaralı posta kutusuna müra-

caatıan. 

93 

59 
27 
30 
46 
24 

7!> 

, 

J; oııa 
SAÇ SABUNU 

Saçlarınızı · muhafaza için horlkOla 
tesirini ilk kullanı$ta ıôr~cekslnlz. 

30 Kuru$tur 

Dr. A. Emanuelidi 
Sirkecldet.ı muayenehanes1n1n ı. 

t1mlAk1. dolayıslle ayrı.1 mada Mer
kez Lok:uıt.a.c;ı üzerine nıı.kletm~ 

ALACAK Türk Lirnsı Kr. 
ALINAN FAİZLER: 

548 641 49 

BANKA HİZMETLERİ l\JUKABİLİNDE 

~A.."'l tfCRET ve Ktmr0SYONLAR: 

iŞTİRAKLERDEN KAR: 

TİCARi TEŞEBBtJSLER KARI: 

KAMBiYO KARI: 

MUHTELiF KARLAR: 

Yek4n 

181 966 

7 256 

132 616 

560 

35 793 

906 834 

Türkiye 
Şişe ve Cam F abrikalan 

76 

49 

14 

86 

05 

79 

:ANONİM SOSYETF.SINDEN: 
Paıab~çe fa~rikaaırun takn"ben be~ bin tonluk taun nı acinın 

K.arndenız Podıma madenlerinden fıibrilcamıza nakli (§' ih ~ d"l 
cefinden taliplerin 15 / 4 / 941 tarihine kadar •••tn 1 

•
11 e .~ ı e-k 

Qz So t • • " I .... ~ ameyı jorme 
ere eye .~mmn ua atada Pcrvembepaznn l~ hanında lstanbui 

bürosuna muracaatlan. 

.Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen fa.kült.esinde cAstronoonb doçentliği oçıktlt'. NamzetJed'ıı yabancı 

dll bntnıanıan 5 Haziran 1941 tıuihtnde yapılacaktır. :f.stek11lerfn ıiıılihlt 
raporu, ~ f~f, niifUS teZkercsl Örr1C'b"1 '\"C 11m! hüvlyetfnl gaeter'Mt 
flşlerlle di'i§Icr tedris fşlcrl Jaılcmlnden ı tcnecektlr.• 2 Hnz1r:ın 1941 tnrfhl 
altfllLDUJla kadar rektöı101'e müracaaUar.1- (2652) 
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Bütün ağrıların Panzehiridir 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz! 
Bir Tek l<;aşe 

Nevrozin 
Bu muannid BAŞ ve DİŞ ağrılan 
aüratle izaleye kafidir . .Romatimıa 
evcaı, amır, mafsal ve adale 

ıstırapları 

NEVROZİN'le tedavi edilir. 
M üessir ilaç: NEVROZİN' dir. 

NEVROZiN tercih ediniz. 
İCABINDA GÜNDE c3 > KAŞE ALINABİLİR 

Görünüşte Ufak, Açılınca Büyük 
Sayın Bayanlanmız

dan gördüğümüz tevec
cüh ve ra~ete karşı 
şükran borcumuzu öde
mek için bu defa Ame
rikadan getirtt!~iınlz en 
büyük maklnalar saye
sinde F E M i L' i sı
kı~tırıcı silindirlerle ga
yet kullanışlı, ufak mllc
ropsuz bir şekilde yeni 
ambala.jlarla piyasaya 
çıkardığımızı saygılan.mızla arzeyleriz. F EM i L Bayanları blr QOk 
rahim hastalıklarından koruyan ve üzüntülü işleroen kurtaran en 
birinci adet bezleridir. 

Her ecczanede FEMIL ve BAGI bulunur. 

Mübadil tasfiye kuponlarının kısmen mahsu
buna karşı verilen «Mübeddel makbuz» hamil
lerinin dikkat nazarına 

Mübaclele ve tefviz Jşlerin!n katı tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 nu
maralı kanuna tevfikan müstehiklerl namına doldurulmuş mübadil tasfiye 
vesikalarına merbut kuponlnn kısmen mahsubuna mu.kabU mal dairelerin
ce verilmiş olan o:mübeddel makbuz. lann tedavülden kaldırılarak bunlıinn 
yerlerine Maliye Vekaletince hl\mlline muharrer olmak üzere tanz1m kılına
cak olan yeni makbuzlann nrllmesl tekarrür etmitJ oldultundan ellerinde 
Mal dairelerince tanzim. kılınmış mı.libeddel makbuz• olan şa.hıslann bun
ları bulundukları mahal Mal da.lresine mak1.mzmuka.bilinde tevdi eylemelert 
lüzumu ilan olunur. (1799 - 2553) 

A K ŞA M '1 Nisan 1941 

... ---------·-----------------' Fen Memuru yetiştirmek üzere memur tayini Memur Alınacak 
- Taşrada bir vazife verilmek üzere Barem kanunundaki evsa

fı haiz olmak şartile ve ayda 140 lira kadar maaşla bir memur alı
nacaktır. 

ARANILAN ŞARTLAR : 
1 - Askerliğini yapmış olmak, 
2 - Muhasebe ve işletme muhasebesi muamelabna bihakkın va

kıf ve tecrübeli bulunmak; 
3 - imtihan neticesinde muvaffak olmak. 
2 - Müessese merkezinde ve fabrikada muhtelif barem derl!ICe· 

lerindeın beş memur olınacakbr. 
1 - Ask.erliğini yapmış bulunmak.; 
2 - Yaşı otuz beşten yukan olmamak: 
3 - Uakal ortamektep veya lise mezunu o1mak: 
4 - imtihan neticesinde muvaffak olmak. 
Yll:anda gösterilen şeraiti haiz ve talip olanlann evrakı müsbi

telerile beraber 25/4/941 tarih.ine kadar Yeni Postahane arkasın
da A§ırefend; caddesinde Beker hanı:ıda kain 

Sümer Bank Deri ve Kundura Sanayii 
Müessesesi müdüriyetine müracaatları lüzumu ilan olunur. ! 

............................................ 1 

KADIN ve ERKEK İŞÇl ARANIYOR - 1 
Üsküdar· Kadıköy ve Havalisi Halk Tram

vayları Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimizin biletçi. vatman, tesviyeci, elektdkçi, marangoz ve 

emirci çtrağı gibi işçilere ihtiyacı vardır. Taüp olanlann Şirketin 
Üsküdarda Bağlarbaşında İdare Mer~ez.inde hareket ve fen kısımla· 
rına nüfus hüviyet cüzdanlarile birlikte müracaatları ve b iletçilik 

için kadın işçi de alınabileceği ilan olunur. 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

1 - Dinar istasyonunda yaptlacak anbar ve idare binaslle 
sair işler pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
'<71432.35» yetmiş bir bin dört yüz otuz ild Ura otuz beş 
k~tur. 

2 -'"Pazarlık 11/4/941 tarihinde saat 15 de An.karada Ofü 
umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. Eksiltme şartname
leri beş lira mukabilinde Ofis umum müdürlüğünden alına
bilir. 

3 - Muvakkat teminat mikdan «4821.60» dört bin sekiz 
yüz yinni bir lira altmış kuruştur. 

4 - Bu anbara muktazi 500 kilo çivi ne yalnız 6 ve 8 M/M 
kutrunda olmak üzere dört ton betonarme demiri lstanbulda 
Beşiktaşta.ki depomuzdan bedeli mukabilinde müteahhide ve-
rilecektir. (1886) (2645) 1 

~-------------------------- ' Askeri Veteriner Tatbikat Okulu Müdürlüğünden: ) 
Haydarpaşada askeri veteriner t.atbl.ka.t okulu ve hastanesinin otopsi 

1

, 
mahalllnln tamir ve inşası pazarlıkla ekslltmeye konulmuştur. Tahmin be
deli 995 Ura 28 ku~ur. 

Taliplerin % 7,5 muvakkat tenimatlan ile 14-Nisan-941 pazartesi saat 
14 de okuldaki satınalma komisyonuna müracaattan. 

SİRKECİ 
Sallmnsöiüd Demirkapı 

er 
Karyola fil,brikasındaki 

Ser~yi ziyaret ediniz. 

hakkında ilan 

Maliye Vekaletinden: 
o.ı. 

6/9/940 tarih ve 2/4605 numaralı resmi gazetede münteşir, 17/8/940 
tarih ve 14177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi talimatnamesi 
nin tatbiki için teşkil edilen ve edilecek olan komisyonlarda istihdam 
e~ek üzere yetiştirilmek içln tapu ve kadastro u. müdürlüğü fen tat
bikat mektebinde stajlan temin edilmek üzere memur alınacaktır. Bu 
memuriyete talip olanlardan aranan şartlar ve vesaik a§ağıda gösterll
mlştlr. 

.n,, 
Aranan şartlar 

ı - Yaşı 40 dan fazla olmamak; 
2 - En az lise 10 uncu sınıfta veyahut bu dereceye muadil dJğt>r bl 

mektepte tahsil görmüş olmak; 
3 - Halen resmi bir dait'ede müstahdem ıse, infikO.k için muvafa.Jta.t 

almış olmak ve sicili itibarile kendisinden istifade edileceii anlaşılmak; 
«III» 

Müracaat ~ekli 

YukardakJ şartlarla haiz bulunan taliplerin, aşağıda yazılı vesikala
rı blr istida ile en geç 20 Mayıs 1941 tarihine kadar Maliye Vekaletin 
«Milli Emlakı göndereceklerdir. 

1 - Nüfus hüviyet varakaSl caslı veyahut noterce veya resnıl bir ma
kamca musaddak suretb 

2 - 6 kıt'a fotoğraf «altı buçuk dokuz eb'adındaı. 
3 - Mektep tasdikname veya şahadetn::ımesi aaslı veya musaddak 

suretb 
4 - Memuriyette bulunmuş ise, tasdikli sicil karnesi veyahut bulun

duğu memuriyetler için ayrı ayrı vesikalar; 
5 - Sıhhi durumunun köylerde ve her iklimde vazife ifasına elve

rlşll olduğuna dair bir hükumet veya belediye doktorluğu raporu. 
6 - C. Müddei umumfüğinde mahkiım!yctl olmadığına dair vesika 

aistida zirine müddei umumilikce tasdikli meşnıhat verilmesi Ufldlrı. 
7 - Hüsnühal kağıdı; 
8 - Aske.ı:llk vesikası o:nüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca ist.e

mez.ı. 

9 - Talip olan şahıs resmi bir dairede müstahdem ise, ayrılmasında 
mahzur olmadığına dair vesika o:tal~be mütcalllk istida ve merbutu ve
sikaların o daire vasıtası ile gönderilmesi halinde ayrıca muvafaktname
ye mahal yoktur.» 

10 - Aşa~da yazılı şekilde teahhütname; aBu teahhütnamedek! 
müteselsil kefilin resrr..t dairelerden veyahut ticari, mali veya sınat mü
esseselerde müstahdem olması şarttır.• 

NOT: Bu kefaletname noteree resen tanzim l)lunacaktır .• 

dV» 

Taahhütname 
Maliye VekAletince toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için teşkil 

edilecek komisyonlarda istihdam edilmek üzere, fen memuru olarak ye
tiştirilmek için bir vazifeye tayin edUerek ta.Um ve staj maksadı ile tapu 
kadastro fen mektebinde talim ve tahsilim neticesinde bu mekteptan 
mezun olamaz veyahut mektepten mezun olduktan sonra beş sene müd
detle hizmet ifa etmez veyahut istihdam edildiğim vazifeden istifa eder 
veya idare hizmetimde memnun olmayarak vazifeme nihayet verirse 
hem cezai şart ve hem de tazmin mahiyetinde olmak üzere, yedi yüz el-
11 llra ödemeği ve bunun için hakkımda dava ikamesine ve 11A.m istlhsa
llne lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazineden 
alacağım varsa bu alacağundn def'aten takas ve mahsubu; ve yine bu ta. 
ahhütnameden mütevellit her hangi bir ihtll!f için dava ikamesine lil
zum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemelerince rüyetini kabul ve 
taahhüt edJyorum. 

A dres: 

Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyeti; 
• . • • . nin cezal şart olarak taahhüt ettiği yedi yüz elli liraya ka

dar aynı şartlarla müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adresi: 
Nüfus hüviyet varakasmdakl hüviyeti 

o:V» 

Kabul edilecek taliplere, mektepte her ay devam edecek stajları 
müddetince aylık 50-60 lira ücret ve mektepten mezuniyetini müteakip 
liyakat derecelerine ve teadül kanunu esaslarına göre 100-150 aylık üc-
ret verilecektir. (1638 - 2211) 

Kansızlık; Hastalık 
nakahetini uzatır! ... 

? 

DESYEN kan kuvvet şurubu ise kam t azeliyerek has• 
.tahk zehirlerini yok eder, v O c udu yeniden hayata 
,kavuşturur. 
Hastalıktan erken kurtulmak için OEŞYEN kan kuvvet 
furubu. 
Hastalıklara mukavemete hazırlanmak için DEŞYE.N '1n 
!<an_ !<!'vvet şurubu . .... 

in: jQ/.NE~ PU~UtılU'J i &ÇEJcSi• S'~tlL I Q . 


