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Bir tecavüzün 
dehşet verici 

esbabı mucibesi 

.. ..."' ... ~ 
eJCl.UJ -. 

Balkanlara alman taarruzunun 
garip evsafından biri, bu yeni 
saldınşa çok bol bir politika ede
biyatının refakat etmesidir: Yu
nanistana ve Yugoslavyaya hü
cumun sebeplerini izah eden sa
hifeler dolusu, türlü beyanname
ler okuduk. Vakıft. propaganda 
devrindeyiz. Fakat, bizim bildiği
miz, propaganda önceden yapılır, 
efk~rda harbi hazırlar. Harp pat
layınca uzun söz biter, bir iki 
cümlelik tebliğler neşredilir, mil
lete beyannameler, orduya c<emri 
yevmin ler tok edalı, keskin ifa
deli ve kısa olur. Halbuki, bu ye
ni tecavüz münasebetile mufas
sal diplomasi tarihi vesi.kalan 
ne§redildi. Öyle görünüyor ki bu 
yeni tecavüzü, medeniyet cihanı
na değil (zira ahlak müeyyidesini 
kaybeden medeni alemin takdiri 
artık hiçe sayılıyor) bizzat alınan 
milletine izah etmek, bu taarru- yunanıstan ve Yugoslavyanın hududlannı ve başlıca taarruz istikametlerini gösterir harita 

zu sırf almanlaTa haklı, hatt! za- =====-=====-============================== 
ruri gösterme~ icabediyordu. 

Taarruz kararma terfik edilen 
bu uzun ccesbabı mucibe» maz
ba talanndan anlasılıyor ki alınan 
milleti, Almanya ~rdularının Av
rupanın ta cenubuna kadar gele
rek kendini korkak bir düşmanı\, 
kar~ı müdafaa ile meşgul kilçük 
bir millete niçin tecavüz ettiğinin 
pek farkında değildir. Uzak bir 
Balkan memleketinin Almanya
ya ne zarar verebileceği, çelimsiz 
Yunanistahın dev gibi Almanya .. 
'Vl uzaktan uzağa nasıl mahvede
bileceği bir almanın havsalasına 

dahi sığmaz. 
Her an vadedilen sulhu bekler-

Yugoslav 
Arnavutluk 
hududunda 

harp başladı 
Yugoslav topçusu Arna· 

vutluktaki İtalyanlara 
karti alet açti. 

Alman tayyarelerinin 
Belgrada dördüncü bir 
hücumda bulunduklari 

bildiriliyor 

lngiliz-Macar 
münasebatı 

kesildi 
Londra. 7 (.ı\.A.) - Reuter ajan

sının diplomatik muharririnin öğ
rencliğine gör&, İngiltere hükllıne
ti BndapeştedekJ elçiliğini geri al
mağa karar vermiştir. 
İngilterenin Budapeşte elçisi B. 

_Omalle)"e .Macaristan baıün müt
teftklere kaf11 hareket Oa8 hali· 
ne reliUtlnden oradan ~ekilmesi 
i~in talimat yerilDıiştlr. 
Diğer taraftan Macaristanın 

Londra elçisi B. Barcu da bugün 
öğleden sonra hariciye nezaretine 
gelmiş ve Büyük Britanya hüku
metinin bu kararından haberdar 
edilmiştir. 

Yunanlılar 
Almanlara 
ağır zayiat 
verdirdiler 

Bulgar hududunda 5 
Alman tayyaresi 

düıürüldü 

Solyadaki Alman tahşi
datı ve motörlü nakliye 

kollan şiddetle bom
bardıman edildi 

ken yeni yeni öldürücü harpler 
icin uzaklara gönderilen alınan
lar kendilerine hiç bir fen alık 
ya~amış olan, belki ismini bile Sofya 7 (A.A.) - O.F.t. (Ha· ~-----------' 
az isittikleri bir millete taarruz vas) bildiriyor: Yugoala~ .radyosu B. E·den 

Atina 7 (AA.) - Yunan basın 
nezaretinin sözcüsü, dün akşam ha· 
rekat hakkında demiştir ki: • 

ederken Makedonya dağ1annda Yugoslav topçu kuvvetlerının trya· 
ölmek mecburiyetinin hikmetini vutluğa hücum hazırllığık holadrad du-

l Arnavut u u u un a B 1 dd k" İ ·1· 1 • • 
mutlaka kendi kendilerine soru- gos avya ... - b.ldi ktedir. e gra a ı ngı ız e çısı 

Kıtalarımızın yalnız iki saat tutu
nacakları tahm~n edilmiş olan yer· 
lerde, 12 saat tutunmuşlar ve bun· 
dan başka on defa daha faik kuv· 
vetlere karşı hatlarımızı tam olarak 

. dl at~ açtıgını ı nne "l • • 
yorlardır. Bunun içindır ki. ar. Budapette 7 (A.A.) - (D.N.B.>. ı e teması tesıs ettı 
arkası gelmeyen delillere, bın bır Bu sabah iki Yugoslav tayyaresı 
dereden su getiren muhakemele- Pecs' e taarruz ederek tayyare ~eyk-

1 1 b b atmıştır. Bırço 
re dayanan uzun beyanname er- danına a tı om a ... 
le alman milletine ve ordusuna kişi yaralanmıştır. • • . 

i h İngı"lterenın mesajı 
izahı güç bu acı (<hakikat» za . ) ln 'liz hil-
edilmek istenmistir. Bu demek- kA Loın~rya 1 (IAa.Ah.ük~eti! aşağı-umeti, ugoa v 
tir ki harpten usanmış Almanya- daki mesajı göndenniştir: 
ya, gayrı milli yeni bir seferin lü- (Devami sahife 4 sütun 5 de) 
zumu müşkilatla anlatılıyor. 

Hakikati anlatma tarzı sadece 
korkunçtur. Böyle delillerle bir 

Mareşal Petain 
milletin ba.şka bir milletin haya- d 1 propa· 
tına kastettiğini görünce, insan, Fransa a ~apnkiı 8!1d tti 
Avrupa devletleri arasında, on gandayı te e 
sene, yirmi sene değil, on günün Vlrby 8 (A.A.) _ Ma,reŞaI Petaln 
nasıl harpsiz kıtalsiz geçtiğine radyoda bir nutuk söyıt:ve~ ~e:~ 
hayret ediyor. Böyle «esbabı mu- de Gaulle'in prope.~: 
cibe »ile hergiin her devlet, göınl- m~~ ~~= ~ıran susan propa
ne kestirdiği bir memlekete harp g~a:na hergün daha z1~1 a;;::.. 
llfln edebilir. Yalnız: «Ara.sıra rü- bir şiddetle ba.tla.nuşt- şeref ve 
yama girip beni rahatsız ediyor- lan bütu;:~!~ miittefİkıerliniZe 
sun, seni idam edeceğim» delili ::;;ıs h1ç bk harekett.e b~uı:;:ıt 
eksik... emreder ~at nı:~rıınızın mu-

Harbin Balkanlara yayılmasını raf~:;~~ :a~ 1tıhnakta.dl~· ~ 
fatemiyen Almanya ve İtalya. muhalefet propagandası b~anla ım
Harbi Balkanlara getiren Yuna- hergün ayaklanıy~ır~~ aleyhin-

paratorluk arasın ızmet edil~ 
nistan ve Yugoslavya. Avrupanın de bulunarak nan.saya h ıamamne 
.sulhuna ve Almanya ile İtalyanın mez. HükO.metı.ın benımle 
emniyetine suikastlar hazırlayan ve katlyen muta.bıktır.• 
mücrimler kundakçı Yunanistan· .. :1. k k & S I er 1 
la yola gelmez Yugoslavya. Son- ~~:..;::~:..::::.~---:--":""""' 
suz sabır, hudutsuz ~llcenaplık Vatandaşlar! 
gösteren devletler sulhcu Alman- l 
ya ile kahraman İtalya. Bir sa- türkce konuşa ım ..• 
bah uyanınca öğrendik ki Yuna- ' . 1 
nistan taarruza geçmiş, Almanya Hakikat guetesinde hır ser ev· 

mukabil taarruza girişmeye mec- ha: ., Elen milletine 
-~ 1 < Majeste JorJ un 

bur kalmışı Filhakika re:sıu.ı a • ( .. 
. ~ · .. .. d enerjjk mesaJı» .. 

man tebl1glcri bu tecavuzun a ı- Bunu «Ne demeli?» E.utunumuzda 
na «mukabil taarruz» diyorlar. tashihe imkan yoktur. Söylenecek 

bir tek söz var· O d:ı şu: 
Necıneddin Sadak _ Vatandaşlar! Türkçe konuıa-

( Devamı sahife 4 sütun 3 de) ! lım .•• 

Londra 7 (A.A.) - Reuterin diplo- mu haf aza etmişlerdir. 
matlk muhabirinin bugün Londrada Atin• 7 (AA.) - İngiliz hava 
öğrendiğine göre İngiliz Hariciye kuvvetleri karargahının tebliği: Yu
Nazın B. Eden, Belgraddaki İngiliz nan - Bulgar hududunda Rupel bo
elçisl B. Campbell ile tem.ası tesis et- ğazında devriye gezen Hurricane 
~lr. av tayyarelerinden rpürekkep ufak 

B. Campbell, Yuvosla.vyada.k.l vazl- bir teşekk"')" ·· d.. M b · 
yetten ve açık şeohJr ua.n olunmasına 1 O • • u umu~ .. un ~ essers~. n:ııt 
rağmen Almanla.nn Belgrada yaptığı 9> tıpınde buyuk ~.'~. te~ckkul .~le 
amansız bombardımandan İngiliz karşılaşmıştır. Teşekkulumuz 5 duş
hükılmetlni haberdar etmjştir. m~ av tayyaresini düşürmüş, diğer 

Telgrafların mefadı hakkında. tat- birçoklarını hasara uğratmış ve ken· 
sllat, şl.nidil!k neşir için sert>es değll- disi hiç zayiat vermemiştir. 
dlr. (Devamı sahif 4 .. tun 2 d ) 
••••••••••••••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı e ıu e ••••••••••••••••••••• 

Neler icat edilmeli ?-.. [9] 

(Ayakkabı pahalılığına kar§ı) 

BU SABAHKİ 

TELGBAPLAB 

u anı ar 
kahramanca 
mukavemet 

ediyorlar 
Bir kaleye gıren Alman
lar yer altı geçidlerinde· 
ki muharebede tamamen 

imha edildiler 

Harp Struma vadisinde 
ve N evrekop tepelerinde 

devam ediyor 

Cesur bir Yunan zabiti tanklar 
geçerken bir köprüyü berhava 
. etti, Arnavutluk cephesinde 

İtalyanlardan 500 esir, 
birçok levazım alındı 

lrak'ta 
vaziyet 
karışık 

Kral naibinin Türkiye, 
yahud İrana gitmekte 
olduğu bildiriliyor 

Şam 8 ( A.A.) - Ofi bildiri
yor: Bağdad'dan alman haber
lere göre Reşid Ali Kaylani or
dunwı müzaheretine rağmen he• 
nüz kabineyi teşkil edememiştir. 

Siyasi adamlann ve bilhassa 
bütün eSki Başvekitlerin bilin
meyen bir yere gittikleri kayde
dilmektedir. Bütün memlekette 
birçok tevkif at yapılmaktadır. 
Kral naı"bi Basra' dan aynlm14br. 
Ya İran'a yahut da Türkiyeye 
gİbnektedir. İrak lalaları Bağ
dad civarındaki Cineldebane İn
Jriliz tayyare meydanını işgal et· 
mişlerdir. 

Diğer taraftan Amman' dan 
öğrenildiğine göre Nuri Said pa
şa Amman' a gelmiştir. 

Kral naibinin hitabesi 
Atina 8 (A.A.) - <B.B.C.) Dün gece Londra 8 (A.A.) - (B.B. 

neşredilen Yunan resmi tebliğidir: Al- c ) ı ak Kral aib' 
manlar dün mühim kuvvetlerle Stru· · r n 1 radyoda bir 
ma vadisinde ve Nevrekop tepelerinde hitabede bulunmtQ, memleketi 
şiddet ve israrla taarruzlarda bulun- tehlikeye düşü.nm isyan unsurla-
muşlardır Buralarda mukavemet gös- nmn teşviklerine kulak asmama· 
teren u!ak Yunan kuvvetleri Alman- lannı, Rqid Ali taraftarlannm 
ların ilerlemelerine mini olmuştur. sarayı sarmaları üzerine Basraya 
Rupel havali.sinde Yunan kaleleri şld- harekete mecbur olduğunu bil-
detu hava taarruzuna ve top ateşine dirmiştir. 
mukavemet etmiştir. R ·d Al 

Nevrekop tepesinde Almanlar bir qı i yalnız orduda bazı 
kaleye gimıeğe muvaffak olmiışlar- liderl~e ~tinad ediyor. Bu aa-
dır. Fakat yer altındaki geçitlerde ce- kerlenn sıyasete karışması tees· 
reyan eden muharebede bura.ya giren Lsüfe şayanda. 
Almanlar tamamen imha. edllıniş, ka.- "------------~J 
le" gene Yunanlıların elinde ka.lmıştır. 
Yapılan tank hücumlan da püskür
tülmüştür. 
Pllüı dahilindeki ba.rekAt mucibüıce 

ve lüzumsuz !edakArlığa mAnl olmak 
için garbi Trakyada.kl tek tük kıtalar 
geri çekllmlştlr. Fakat kaleler eIAn 
muhafaza edilmekte ve buralarda 
harp devam eylemektedir. 

Nevrekopun şimalinde blr köprüyü 
yıkmak emrini alan cesur bir Yunan 
zabiti tam tanklar g~erken köprüyü 
berhava etmiştir. Bir Alman tayyaresi. 
imha edilmiş ve diğer bir tayyare de 
Yunanlıların eline geçınlşt.ir. 

Arnavutl~k cephesinde yapılan bir 
taarruzda. Itnlyanlardan 500 esir ve 
büyült miktarda harp maWem.esi alın
mtŞtır. 

Harp sahası 
Almanlar Belet dağın

dan Gümülcüneye kadar 
olan sahada taarruz 

ediyorlar 
Atina 8 (A.A.) - CB.B.C.} Almanlar 

Bulgaristan hududunun cenubuga.rbl 
köşesinde Beleş dağından Oömülcu
neye kadar olan blır hat üzerinde tıa.
arruz ediyorlar. Harbin Struma vadi
sine doğru temerküz etmesi muhte
meldir. 

Alman tayyareleri Trakya. ve Make
donyada muhtellf şehirleri bomba:rdı
ınan etmişler ve propaganda kAIP.tlan 
atmışlardır. Altı tayyare düşüriilm.üş, 
bazılarının pilottan esir edllmtştir. 

ltalyanların 
zayiatı 

Londra 8 (A.A.) - Dün Londrad& 
blldirlldiğlne gönt İt.aıyanl&nn Afrl
kada zayiatı eStr, ölil, yaıraiı olaralc 
283,000 dlr. İn«Utzler Libyada 140 btn, 
Somallde ·so bin eS1r akrilflat'dir. 

tta).ya.nlaruı Ama.vutluktakl ~ 
90 bindir. Bunun 20 bini ölll, 20 b1nl 
esir, 50 1;>tn1 yi.ralİdır. , , 

23 tuba.ta kadar Afrlbda İngUlz za
yiatı 805 ölü ve 2262 yaralıdır. 

A ı man gazeteleri 
Balkanlarda harbin 
kolay olmıyacağını 

yazıyorlar 

Yugoslavlar 
lşkodraya 

girdiler 
Dün gece Liubliana 

radyosu bu haberi verdi 

Londra 8 (A.A.) - (B. R. C.)" 
Atinadaki Reuter muhabirinin 
bildirdiğine göre Yugoslavyamn 
Liubliana radyosu Yugoslav 
kıtalannın dün saat onda 
Arnavutlukta İşkodra ŞE-hrine 
girdiğini bildirmiştir. Atinadakl 
askeri miişahidJer vaziyeti iyi 
görmekte, Yugoslavlann taarru. 
ı-a muvaffakıyetle karşı koyduk· 
1annı bildirmektedir. 

lşkodra, Draç limanından 111 
kilometre mesafededir. 

Paraşütçüler 
Yunanlılar bunların 

hepsini esir ettiler 

Atina 8 (A.A.) .:_ (B.B.C,) - Dü11 
gece Atina radyosunda resmi hatip 
Almanların paraşütçü kıtalar kullan
dığına dair beyanatta bulunnıuştuıı. 
Paraşütçü kıtalar, etratlan çevrilerek 
kAmilen esir edllm.1.şle.rdir. 

Sofya bom
bardımanı 

İngiliz tebliği mühim 
neticeler elde edildiğini 

bildiriyor 

Kahire .8 (A.A.) - (B.B.C.) Orta 
şarktaki Ingillz hava. kuvvetıertntıı 
tebliği: Almanların Belgradn. k.a.rp 
ya~tıklan akına mukabele olmak Ü?J&
re Inglliz tayyareleri Sofyada ask_. 
hedefleri ve temerküz noktalarını 
bcmıbalamışlardır. Sofya büyük ı. 
tasyonu, iltisak noktalan, ambarı~ 
f~.br_ilcalar bombalanmıştır. Biri gaye\ 
buyük biri daha ufak 1. yangın çıık:
mıştır. Taarruzda vagonlann berhava 

-. Zurieh 8 (A,A.) - Nationale zei- oldukları görülmüştür. İngiliz tayya,
tung'un Berl,ln muhabiri yazıyor: Al- releri Struma vadisi üzerinde hedet
man basını. Alman ordusunun cenu- lerl, düşman ve motörlü kuvvetlerJnl 
buşarkide işinin kolay olmıyaca~ım mitralyöz ateşine tutmuş, ımihlm ha
tebarüı; ettirmektedir. Alman radyoou sar verdirmiştir. Tnyvarelcrlmlz1n 
da_ arazinin ne kadar çetlıı olduğunu hepsi salimen cioııınii .. tur. 
tasvir eylemektedir. [Devamı sa. 2 sü. 5 te] 



Sahife 2 AKŞAM 8 Nisan 19·H 

(_ Diin Geceki ve Bu. Sabahki Haberler .J 
Harp tebliğleri 

İtalyan tebliği 

)'ugoslavyaya hava taar-

Balkanlarda 
üç harp_ 
cephesi 

ruzları yapıldığıni Yugoslav - İtalyan ceplie-
bildiriyor si dağlıktir, burada su da 

Roma 7 (A.A.> - itaıyan oroulan olmadığından harekat 
umumi karargii.hllıın 304 nunuı.rnlı müşküldür 
tebliği: Dün Yugoslavyaya knrşı mu-
tııı.samnta başlanmış olduğundan ha.· M . 
va filolanmız Yunan ve Yugoslav acarıstan ve Romanya 
tıududlarındnk.I hava. deniz ve .kara ancak Almanya yardım 
hedeflerine taarruz etmişlerdir. Spa- • • ., • 
ıato·da uman tesisatı ,,.e demirli ge- ıstedıgı zaman harbe 
miler bombardıman edllnılştlr. Orta • k 
tonajda iki vapur batırılmıştır. gır~ 

' Kattaro'da. liman bombardıman 
cdllmis ve liman tesisatı aCır hasara Vichy 7 (A.A.) - Almll.Gl as
uğr.ıttlmıştır. Bir muhrip ile bir sa- keri Bulgar - Yunan ve Alman -
blh havuza tnm isabet kaydedilmiştir. Yugoslav hudutlannı tecavüz ettni~
Bir vapur batırılmıştır, Kattaro clva.- tir. Bu hareketin ilk neticesi Ege de
rındaki Teodo tersanesi n~r hasara nizinden Adri,Yatiğe kadar 1 000 ki-
uvrntılmıştır. Diğer blr muhribe 1sa- J d"k b" 
bet vaki olmuştur. Bir cephane de- om.~tr ı ır ~ephe kurulmasıdır. 
purn berh:ıfa edilmiştir. Üçlu pakta dnhıl Macar ve Roman-

Tnyyarelerlmiz bundan başka bağlı yanın vaziyetleri earih değildir. Ma
bulunan deniz tnyynrelerlle düşmanın car ve Rumen ordulan ancak, Al
hava defi tertıbo.tına da taarruz et- manya ve İtalya isterse harbe gire
mlşlerdir. Bir düşman tayyaresi tah- cektir. 
rlb edllmllj diğer bir kaç tayyare de Şimdi başlıca 3 harp cephesi var-
hasara uğratılmıştır. dır· 

Mostnr hava üssü ağır hasara uğ- · .. 
ratılmıştır. Köprüler ve yollar bom- 1 - Turk • Yunan - Bulgar hu· 
bardınınn edilmiş ve inkıtalar husu- dudunda, Meriçin sağ sahilindcın 
le getirilmiştir. Hava muharebeleri Tuna nehrine. Vidin civarına kadar 
l!snasında iki düşman tayyaresi dü- bütün Bulgar - Yunan ve Bulgar -
§Ürli!müştür, İki tayyaremlz fislerJ;rıe Yugoslav hudutları boyunca uza
dönmemlşıtir. Düşman tayynrclerl, Iş- yan cephe. 
kodr11yı bombardıman etmişlerdir. Blr 2 _ Adriyatikte F" • 
kaç yaralı vardır. Has..-ırnt mnhdud- d b 1 Al ıumeycıvar1ın· dur an aş ayan ve man - ugos av 
ş;rki Afriknda kıtalanmızm evvel- hududuna kadar uzayan cephe. 

ce kararlaştırılan hareketleri devam Yugoslav - İtalyan cephesi dağlık
etmektedir. Sivil ahali arasında 2a- tır. Bu havalide su da olmadığından 
ylat vul:uuna meydan vermemek üze- barekiit müşltüldür. Grazdan hare
re Adis - Ababayı tahliye ettik. Polis ket edecek Alman ordusu Drava 
kuvvetıerlmlztn himayesinde bulunan vndisiru t k" d k z b d ~ 
Avrupalılar hakarete uğranlanuşlar- _ .. a 1P. e. ere . agre e og-
dır. Düşman tayyareleri Dcsme hava nı yurumek ıstıyecektır. 
üssümüze taarruz ederek hasarata 3 - Arnavutluk cephesi. Yugoe-
gebebiyet Terml.şlerdlr. lavların, ltalyanları denize kadar 

Llbyada seri İtalyan ve Alman kol- sürmek üzere burada çabuk hareke
lan Bingazlnln şimal~ ş:ı.rklslnde ve te geçecekleri tahmin ediliyor. 
cenubu şarklslnde IngUlz dumdar 
kuvvetlerini dağıtmışlardır. Bu kollar Amerika Kızılhaçinin 
düşmanın tanklarla yaptığı muka.bll 
taarruzları ta.rdctmişlerdlr. Bir çok Yugoalavyaya yardımi 
~sir alınmış, külliyetli mikdarda. silah Vatington 7 (A.A.) - Ameri· 
ve maklneU vesait fğtfn:ı.m olunmuş- ka Kızılhaçının reisi B. Davis yanın 
tur. ·ı d l la · d ·1~ Denlzaltılarımızdan biri Akdenlzde mı yo~ 0• ar ymetın e J aç ve 
himaye altında seyreden bir kafileye battanıyenm derhal Yugoslavyaya 
taarruz ederek iki cüzütama lsabet gönderilmesi içfo emir vermi,tir. 
kaydetmiş ve bunlaman biri batmış-
tır. 

General Wavell Alman 

Alman 
ırkından · 

milyonlarca 
Amerikah 

Yugoalavlarin gayretle
rine müzahir olduklariıü 

Baıvekil Simoviç' e 
bildir"diler 

Nevyork 7 (A.A.) - Alman İr· 
kından maruf 1 O Amerikalı Yugos· 
lavya Başvekili general Simoviçe 
bir telgraf göndererek Yugo.slavya
nın istiklalinin müdafonsı do]ayısile 
keındisini tebri1' etmi~lerdir. 

Telgraf şudur: 
Hitlerciliğe muhalif ve hürriyet 

davasına sadık Alman ırkından mil
yonlarca Amerikalı istiklallerini mü
dafaa için nazi tecavüzüne karşı ce· 
eurane bir mukavemet gösterCTek 
birleşmiş olan bütün Yugoslavlann 
gayretlerine müzahirdir. Alman Jr
kından Yugoslavların size kar11 gös
terdikleri müzaheret de bizi ayrıca 
teşvik cttnektedir. 

Bu telgrafı imzalayanlar arasında 
CBki AlmMı Dahiliye Nazın B. Soll· 
mann ile Prineeton koleji duvayeni 
B. Christian Ganas bulunmaktadır. 

Sovyet 
Yugoslav 

ademi 
tecavüz paktı 
Sovyet gazeteleri Sovyet 

aiyaaetini taıvibkar 
makaleler yazıyorlar 

10 gün içinde Almanyaya 
tevcih edilen ikinci 

diplomatik &ille 

Moakova 7 (A.A.) - Tass ajan
sı bilcJiriyor: 

İzvestia gazetesi cSulhu kuvvet
lendirecek bir vesika,> baıılığı albn· 
da yazdığı bir ba§makalcde Sov
yet - Yugoslav ademi tecavüz pak
tından bahsederek ezcümle diyor ki: 

Evvel emirde bu pakt; fimdiye 
Jtadar bir milyan mütecaviz insanı 
felaket çemberi içine almı~ olam bu 
günkü harbin teveaü etmek üzere 
olduğu bir sırada imza edilmi§tir. 
Sonra birçol. hadiselerin delaletin
den de anlaşıldığı üzere bu harp 
yeni birçok memleketleri ve yeni 
mmetleri de kanlı bir katliama 11Ü• 

rüklemek üzeredir. Yalnız bu nokta 
bi]e Sovyet Rusya ile Yugoslavya 
dostluk muahedesine bilhassa ehem· Hava akınları miyetli bir mana verilmesini icap et
tirec~k mahiyettedir. 

Alman tayyare hangar· 
lari tiddetle bombalandi 

Emniyetle iddia olunabilir k.i, dün 
imza olunan bu muahede, kendi 
arzularına rağmen çok güç ve bo
ğucu bir devre geçirmekte olan kar
d~ş Yugoslav milletleri nezdinde 

Londra 7 <A.A.) - Hava nezaret!- tam bir makes bulacakhr. 
nin 1.ırtlhbarat servisi münferld savaş Pravda gazetesi, Sovyet - Yugos· 
tayyarelerinin dün ö!;leden sonra lav dostluk ve ademi tecavüz pakh 
muhtellf saatlerde işgal altındaki hakkında neşrettiği başmakalede 
Fransa üzerinde uçuşlu yaptığı bil- ezcümle diyor ki· 
dirilmektedir. Calais'de kıtaat, mnv- . • . 
nalar hangarlar Le Touquet hava Yugoslavya ile bu muahedenın 

• 
BU SA.BARKI -

'l'BLGB..&PLA.a 
:(Birinci sahifeden mabad): 

Balkanlarda Alman 
taarruzunun hedefi 

Bir laveç gazetesine göre 
Süveyş kanalıdir 

Stokholm 8 (A.A. ) - Stokholm Ti
d1ngenln mütalaasma. göre, Balkan
larda Alman taarruzunun hedefi Sil
veyş kanalıdır. Bu gazetenin asıteri 
muharriri diyor ki: 

cVa.kıA Almanlar Yunanlstruuı. karşı 
taarruza tn.ammlle hazır ld.ller. Fakat 
Yugoolavyaya ka.ıvı taarruz hususun
da belki de hazırlıklannı bitirmiş de
ğillerdi. Blnaenaleyiı şiddetli ha.va. hü
eumlarlle Yugoslav tahşldntınıı. mani 
olmak ve burada kendi .kuvvetlerinin 
tahşJdlne devam eylemek istemeleri 
muhtemeldir.> 

Dagcns Nyter'in askeri muhnrririne 
göre de Almanlar taarnızlıı.nnı tacil 
etmışlerdir. Bunun sebebi ve Türkiye 
ve Rusyanm vaziyetlerinden emin bu
lunmnmalan ve İnglllzlerln Yunanis
ta.na asker getirmeleridir. Bu muhar-
rir diyor ki: • 

cAhnanlann her şeyden evvel, İngl
llz, Yunan ve Yugoslav kuvvetlerinin 
birleşmesine ve ayni zamanda Yugos
lavların Arnavutluktaki İtalyan kuv
vetlerine tnarruz etmelerine mani ol
mağa çalışmslan muhtemeldir., 

Balkan harbine hür F ran
aa da iıtirak edecek 

Londra 6 (A.A.) - Müstakil 
F raınsız ajansının bildirdiğine göre, 
hür Fransızlann şefi general de 
Gaulle. lskenderiyede bir mülakat 
esnasında demiştir ki: 

Balkanlar harbine hür Fıansanın 
da iştirak edeceği ümidindeyim 
Oraya gitmekliğiın pek muhtemel
dir. Balkanlarda Alman gayretinin 
büyük ve müthi2 olacağını zannedi
yorum. Fakat mulcavemeti tCTcih 
etmiş o]an Balkan memleketlerinin 
pişman olmıyackları kanaatini mu
hafaza ediyorum. 

meyd~nlarının ~üstahoomlerl, Bou- imzası Sovyetler Birliğinin dıt aiya
logne'da kamyonlar ve top mevzileri setinin esas prensibine tamamile uy· 
mltralyöz ateşine tutulmuştur. Hlç bir gundur. 
düşman tayyaresine tcsndüf edilme- Dostluk ve ademi tecavüz paktı- Amerika, Yugoslavyaya 
mışttr. nın Yugoalavya tarafından akdedil- harp malzemesi 

İngiltere üzerinde miş oJma.s~ Yugosla~ hük~et~ go··nderı·yor 
. sulhu takvıye ve harbın genışlemesı· 

Londra 7 (A.A.) - Hava ve dahllı ne mani olmak hususundaki arzula- Neyyork 8 (A.A.) - cHcrald 
emniyet nezaretlerinin tebllği: rının ikna edici bir delilidir. Tribune> gazetesine göre, B. Roose-
M.~nferld bir kaç d~ tayyaresi Yeni dostluk ve ademi te<:avüz velt, Yugoslavyaya harp malzeme-

bugun sahlllerfmlz yakınlannda uç- _ ı b ı ·ı 1 - b ı · · ·· d it · · Am "k d b muşlardır. Fakat karaya hiç bir bom- P~tı eyne mı e munase et er tarı- sı gon erme ıçm erı a a u-

ALi ile VELi 
--------------------------
Şehrimizde gösterilen 

pek güzel bir filim 

i\li - Babadan kalma meş· 
hur Matl:iaai Osmaniycnin sahibi 
B. Osman 1lkbasan şimdi de si
nemacılığa başladı, J>iliyor mu
sun? 

Veli - BjJmez miyim? .•. Çok
tan başladı zaten... Bravo ona 
ki tabı denen neşir vasıtası mo· 
dasını geçirmeden bir ayağını 
da perde denen yepyeni neşir 
vasıtnııına atmış bulunuyor ... 
Geçen gün, Beyoğlunda onun 
idıuesindeki Şark sinemasına 
gittim... Kora T erry isimli Al
man filmini seyrettim ..• 

- Alman filimi . .. Propagan-
da değil mi aeaba? .. . 

- Ha... işte bu mevzu üze
rinde durmak istiyorum azizim ... 
Bunu !\farika Rökk isimli as
len Macar bjr artist oyınu· 
yor ... Ayni anda iki rolü bir
den ü~erine alarak ... Dans ba
kımından, müzik bakımından, 
roman entrikaları bakımından, 
çekiliş bakımından, hulasa ne ci· , 
hetten bakarsan filim şimdiye 
kadar bütün seyrettiklerimiz 
arasında belki en mükemmeli ... 
Buna rağmen içine tuz biber ka
bilinden ve can sıkmayacak kn
dar ütiliterlik çeşnisi karıştırıl
mış: Memleket sevgisi vesaire 
sokuşturulmuş ... Kora Terry A
merikan filimlerinden böy]elikle 
de bariz şekilde ayrılıyor... Ba
na kalırsa, bu tarz. csanat sanat 
içindir> düşüncesile nanat gaye 
içindir> tezadınıın pek latif bir 
şekilde izdivacıdır. Bizim mem
lekette sinema çeYirmek i.stiycn· 
!ere çok büyük dikkatle nazarı 
itibare alınması icap eden bir 
örnektir. 

Alivdi 

Yugoslav 
hükumeti 

Belgraddan ayrılmiş 
olmasına ihtimal 

veriliyor 
tebliği 

Rerlin 7 (A.A.) - Alman orduları 
Başkumanlığmın tebliği: Cenubu şar
ki cephesinde, hücum, nnud::ıne çar
pışmalarla, metodik bir surette devam 
etmektedir. Alman ha.va kuvvetlerlne 
mensup çok büyük teşekküller, keşif 

Yunanistandaki İngiliz 
ordusunun da batkuman

danlığmi yapacak 

ba atılmamıştır. Düşmanın 1Jti tn.y- hıne parlak bir sulh vesikası ve lunan Yugoslav vapurlarını kullan· 
yarest düşürülmüştür. Biz hiç zayiata Sovyetler Birliğinin sulh mücadelesi mak fikrindedir. Bugün Amerika- Dem 7 (A.A.) - İsviçre ajansı
uğramadık. Düşürülen dilşnan tny- .için göııterdiği faaliyetin bir misali da 6 Yugoslav vapuru bulunmak- nın Londradar. öğrendiğine göre, 24 
yarelerlnden biri bombardµnan tay- olarak geçecektir. tadır. eant içinde Belgraddan Londranın 
yareşl -Sutrolk açıklannda denl.zP. resmi mahfillerine pek az malumat 
düşüriilmüş diğeri. bir nv tayyaresi 

h::ıreketlerlle ve düşmanın kollarına, Loodra 1 (A.A.) - Reuter 
me~ilerlne ve münakale hatıanna ajansının parlamento muhabiri yazı· 
lı~urnlarla ordunmı ileri hareketine yor: General Wavell, Orta Şark İn
muznheret etmışlerdlr. giliz kuvvetlerinin başkumandanı 

-Groz-Nez bumu ci"._nnnda dü~rül- B. Jllatsuoka 40 Alman gelmiştir. Keyfiyet Yugoslav hüku-
miiştür lYl.4 metinin Belgraddan ayrılmış olması 

Londra 7 (A.A.) - Ha.va ve dahlli JI A k .J f 1 rkası ihtimalile izah edilebilir. İngiliz elçi-
emniyet nezaretlerinin müşterek teb- lYIOS OVQaQ si ile arkadaşlan Yugoelav hiikOrne· 
llği: Bu gece az mlktarda dü.şman tini gittiği yerde takip edeceklerdir. 

Evvelce bildirilmiş oldu~ veçhlle, fatil y · ta "h cd") • 
Bclgradda müstahkem tesısata ve sı e, . ~arus na J raç ı nuş 
tıarp bakımından ehemmJyetH diğer olan lngılız htalannın başkuman
hedcflere, çok kuvvetli Alman muha- danhğını muhafaza edecektir. Gön· 
tebe tayyareleri teşekkilllcri tarafın- derilccı ilk kuvvetlerfo adedi ve 
dan gündüz bir çok defa, tahripkar ehemmiyeti derecesi Yunan ve Bri· 
bir müe~slrliklc hücum edllmlştlr. tnnya gcnelkurmayJan arasında ka
Bllhas.;a Belgrnd merkez demlryolu rarlaştmlmıştır ve derpiş edilen ln-

tayyaresi sahil etrafında faaliyet Yalnız laıgiliz elçiliğini!l en eski me-
göstenniştır. İskoçyanın doRu - flmal Dün, Hariciye komiseri Bulgaristan ve Yugoslav muru bu takdirde Belgradda kala-

;!~~;!~i~ik!:~e ~~~~~;ı~~~ B. Molotof tarafından hududunda bu kadar caktır. 
ya bombalar a~tır. lskoçyada kabul ed~ldi kuvvet varmİ§ Nevyork 7 (A.A.) - Amerikan 
Ölen veya yaralananlar yoktur. Fak.at radyosunun bildirdiğine göre, Yu-
Inglltıerenln batı §imalinde az miktar-

lstasyonuna ve Belgrııdın §arkında ·1· d b ·ık 
da yaralı vardır. Her !ki yerde de nı Moskova 7 (A.A.) - (D.N.B.) :· Londra 7 (A.A.) - Reuter goslav hükumeti, Belgradı terket-
hasar vardır. Japon Hariciye NazJn B. Matsuoka ajansının askeri mütehauısı geıneral meğe ve Yugoslav kuYvetlerine Sa

Tuna üzerinde bir takma köprüye ve ~ı ız yar !?11. u ı kuvvetlerden 
bir kaç nakliye trenine ciddi tam ısa- ıbaret dcgıldir. 
betler kaydolunmUJtur. Bir çok yan- • Londra 7 (A.A.) - Reuter 
gınlar, Belgrnd kalesine dördüncü bir a1ansının diplomatik muhabiri ya
hücum yapmak için giden Alman zıyor: Yunanistana bir sefer kıtası· 
muharebe tayyarelerine. gece. yolu nın ihracı Fransa hezimetindenberi 

Habeşistandci 

askeri vaziyet 

B. Molotofla görüşmelerine ha§la- Gough, neşrettiği bir makalede di- ve nehrinin cenubundaki müdafaa 
mak üzere bugün saat 16 da Krem- yor ki: mevzilerini aldırtmnğa karar ver~ 
lin sarayına gitmiştir. Almanlann Trablusgarpte yaptı- miştir. 
Moııkon 7 (A.A.) - Tasa ajan- iı te~bbü.s İtalyanlara ya;dım et- Yine öğrenildiğine göre, Yugos-

göstermişlerdir. harbin en büyük inki~fını teşk':t et· 
Bundan başka, merkezi ve cenubi k d" y · d b" t ·ı· Yugoslavyadn. ta "'A~l me te ır. unanıstan a ır ngı ız 

yynre mey.,_., an, d d" ı· .k. .. 
müessir muvn!!akıyetıe bombalanmış or usur.un mevcu ıye ı ~u l ı mu-

. 
İngiliz kıtalari Debra 
Markoau zaptettiler 

sı bildiriyor: Komiserler heyeti reisi mekten ziyade İngilterenin Akdeniz· lav hava kuvvetleri, Macaristanda 
ve Hariciye komiseri Molotof 7 ni· den Yunanistana ve Yugoslavyaya ve Romanyada birçok stratejik nok
eanda Japon Hariciye Nazın B. harp malzemesi göndermesine mani talara hücumlar yapmışlardır . 
Matsuokayı kabul etmiştir. Müln- olmak için yapılmış bir harekettir. 
katta Japonyanıaı Moskova büyük Alınaiı en son haberler Bulgaristan
elçisi de hazır bulunmuştur. Mülaknt da J 2 Alman fırkasının bulunduğu-
45 dakika sürmüştür. nu diğer 28 Alman fırkasının da 

ve mitralyöz ateşine tutulmUitur. Al- hiın neticeyi ihtiva eylemektedir: 
manlar, yerde bir çok tayyare tahrf- 1 - Britanyalılnn Avrupa k.ıta
blne muvaffak olm~tur. Bir çok düş- aında Almanlarla doğrudan doiru
man tayy~resi, .. haY.a :ııuhnrebelerl es- ya karşı karşıya koymaktadır. Yugoslavya hududu boyunca ltal· 

İsveç üzerinde Sovyet 
tayyareleri 

nnsın~a duşürülm~ur. 2 - Hitlerin dnima içtinap etmek Kahire 'I (A.A.) - İngtllz fmpnra-
Berlın 7 (A.A.) - Alınan kuman- istediği bi · · • "lci h d torluk kuvvetlerlnJn Ha~standa 

~:~:~:tarafından neşredilen tebliğin harp ':azi;:.:ti~d=~lemce?ıe~ır: Debnı. Ma.ittos'a ~olduğu bu ak-

Yunanistanda yan hududundan Belgradın §arkına 
kadar giden kısımda tahşid edilmek

Stokholm 7 (A.A.) - lsveç ge
nelkurmayının bugün neşrettiği teb
liğe göre, üç Rus tayyaresi Gotlnnd 
adasının şimal kısmı üzerinde uç
muştur. Tayyareler hava dafi toplan 
tarafından tardedilmiştir. 

Llbyadıı: İtnıyan - Alman motörlü Vazıyet, .uınumt harpte Selanikte şam resmen blldlrllmeJr:ted.lr. 
kuvvetleri Bingnzlnln şimali şarkt ve bulunacı Brıtanya kuvvetlerinin va- İngiliz tebliği 
cenubu şarki.sinde düşman dümdar- ziyetiJe mukayese edilirse, harekatın 
hırını kovmuşlar ve tanklarla düıttna- fimru J 9 J 5 dekinden daha iyi ve Kahire 7 CA-A.) - Orta Şark İngt-

Büyük vatanperverane 
tezahürat yapılıyor 

nın yaptı~ mukabil taarruzlan mu- çoL daha g•nı"• hır" esas dahı"ünde Uz ummnt karargAhının t.eblill: .. " ,, ..... d Brı .. m .. A1-A- • Atina 7 (A.A.) - Atina halkı· 
vaffakıycUc tardetm.Lşlerdlr. Bir. çok ba.,Jadıgıv görülmektedir. Bu vaz.iye- Lıuya n: ~ ...... .n.&&.llii.U - ltalyan 
esir alınmıştır. BUA.h ve knmyonlar ,.. h . . kuvvctlerln1n devamlı tazyik! karşı- nın heyecanlı nümayişleri, bütün 
Alınnnl~nn eline geçm.Lştir. te muzaffer ve ıevk ve eyecan ıçın- sında uerl Jtıtalıı.rmuzın ı.ıeçllmlş te- ıün devam etmiştir. Öğleden soaıra 

Dün, Inglltere etrafında.kl denizler- de bulunan Yunnn ordusunun kuv· cemmü mıntakalarma doğru rica.ti amele gruplari ile ~çlik taburla.
de harekette bulunan Alınan hava vetli müzaheretini de i]ave etmek devanı etmektedir. n, 'önlerinde mızıka olduğu halde 
kuvveUeri ceman 16.000 ton hacminde icap eder. Erltrede: Musavva etrafındaki ha- baş1cıa caddelerden ıeçmiııler ve 
4 düşm~ ticaret genılslnl b:ıtımuş- " 11 11 111111111
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"
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' rekAt devam etınektcdlr. Bu arada umumt karargah önünde Elen ve 

lardır. Ikl petrol gem1si de clddi ha- rntmışlnrdır. Dessle ve Goru:Iar 1stikamet.lnde ller- İngiliz zabitlerini uzun uzadıya al-
mra uğratılnuştır. D1lşmnnın bava faaliyeti çok hafif leyi.şlmlz me:nınunıyct verici bir tarz- lı: ı 1 d 

Dün gece bembardınııın tayyn.relcrt olmuştur. Cenubu şa.ridde mUtenddid da deva.m eylemektedir. 25 marttan ış ~~ış 8: !r. . . 
orta hacimde üç düşman Uca.ret ge- diişmnn tayyareleri Strlya.'nm cenu- bugüne kadar 10 binden fazla esli' Numayıııçıler, İngıliz, Yugoelav, 
:mlslne tam isabetler kaydetmllj~rdlr. buna glrm.lşler ve bir kaç bomba. a.t- alınmış ve pek çok harp malzemesi Türk ve Amerikan bayraklarını ta· 

Dört nisanda, Brlstol kanalında mışlardır. Hnsar cüztdir. ellm1ze geçmiştir. şıyor]ardı ve mu:zıka bu memleket-
Pembroke cenubunda. giden kafllele- Gn.rpte, İoglllz hava. kuvvetleri Habeşlstanda.: Debm Markos oohri ]erin milli mar~larını çalıyordu. 
re tayyarelerimiz tarafından alçak- gündüzün ve geceleyin AJ.mnnynnm elhntzdcdlr. Bu muzafferane hareke- Halk, bjrçok lngiHz zabitlerini 
tan muvaffn.kıyetll hücumlar yapıl- şimali garbi sahlllerile Fransız sahi- tin büyük bir kısmını Habeş vatan- omuzlarmda taıııyordu. 
mıştır. Ceman 23,000 tonluk 3 ticaret llne akınlar yapmışlardır. Alman s:ı.- perverletı yapmıştır. Ha.beş vatan- Ortodoks Elen kilise.si Saint = ;i ~~~: :=~e u;::ı~a: ~ tayy~lerl dQ.§ıınanın üç tayyn- perverlert diiş:m.nna binden !azla. 6IU Synode'u Elen milletine ve ordusu· 

resini düşunneğc muvaffak olmuş- ve ynralı ~lerdlr. Düşm..'U'l na h ·t b b. · 
blllr. Dördtincü bir vapur da ciddi lıı.rd.ır. , cenuba doğru yaptığı t.lcatte yakın- . .ı a en uzun ır mesaı neşret-
lınsam uğramıştır. Son rnporlnra glire, cenubu şarkide dan tak1b edllmektedlr. Bu nunta.ka- mışti~. 

Bu suretle 4 nisandan 7 nisana ka- 35 düşman tayyaresi dilşürülmüş ve da da pek çok harp malzmnesı aıuı- Atına 7 (A.'A.) - SeJô.nikte hii-
dar, Alman hava kuvvetleri ccnıa:n yerde 66 tayyare tahrip edilmiş ve 9 mıştır. Adis _ Aba.banın 1ŞgaU üzerine yük vatanperverane tezahlirat ya-
63,000 tonluk 13 vapur batı~lar ve tayyare de ağır, hasara u~tılmıştır. harekll.t şehrin §lnınll garbi ve cenu- pılmı,hr. Bütün Makedonyada ve 
d.lğcr 14 gemiyi de ciddi hasara uğ- Yedi Alman tnyyarest kayıptır. bunda 1nlrlşaf etmektedir. Trakyada halk içindedir. 

te olduğunu göstermektedir. Fakat 
Almanya bu kuvvetlerin hepsinı 
Yugoslavya üzerine atamaz. Almaaı 
kuvvetleri YunanhJan oyalamak 
mecburiyetindedir. Alman başku· 

mandanlığı bu vazifeyi tamamile il asıl yazmalı? 
Bulgar ordusuna tevdi etmiş bile ol
sa, Almanya Meriçin gerisinde bu· 
lunan Türk ordusunu da hesaba 
katmak mecburiyetindedir. 

Kont T eleki'nin cenaze 
merasimi dün yapıldı 
Budapctte 7 (A.A.) - Kont Te

lelcirun milli cenaze merasimi bugün 
parlamentoda yapılmıştır. Merasim
de kral naibi amiral Horty ile Al
man, İtalyan, Japon ve Bulgar he
yetleri hazır bulunmuııtur. 

Bagvekil ve Hariciye Nazın Bar
dossy bir hitabede bulunmuştur. Bü
yük amiral Racderin riyaseti altın
daki Alman heyeti bu sabah Buda
pcşteye gelmi~tir. Heyet B. Hitler 
namına Kont Telekİ;1.in kabrine bir 
çelenk koymuııtur. ·-

Ulus gazetesinin 6 nisan ta-
1 

rihll başmakalesinden şu satı~ · 
lan alıyoruz: • 

cBuna rağmen, hırs gözleri bü
rür, bütün bir muhitin s ıh a ti
n l tehlikeye sokacak derecede 
kasten 1hmalkl'ır davranrnnğa 
sevkederse, devlet nüfuzu kendini 
göstermeğe mecburdur. M e r l 
kanun ve tfı.ltmo.tnnmelerln tatbik 
kablJlyeti yoksa 1 c a b e d e n 
realist değişiklikle~ derhal yapıl
malıdır.» 

cSıhatini>, cmerİ>, cicabcden> 

yazmamalı; 
cSıhhatini>, <mer'i>, cicab i 

edr.n> 

yazmalı! 
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JIZ.·• L-- ·~ Cesaretin. azmin. zulme _.. ag• 
-: .. bacalete katlanmamanuı, mesn-...... . bü" 
~ bir fikir için feragatin ve : 
tiin bunlardan doiabilecek duı
tani kabramanlddann membaı sade 
bu dütünce olabilir ••. 

iyi l' ... malr baldo ancak - icap 
ettiii uman - yilitçe ölmesini sö
ze almt ferdlerin ve miBetlerindir ••• 

Bütün mak ve yakın misaller bu
na gösteriyor. 

itte. minimini tabai bir nkadan --et ederek alatbian kOlkoca 
bir tefelsüf ki herhalde hir içtimai 
t.kibt oba R8fek. •• 

(Vi. Nu) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yazlık eğlence yerlerinin 

tarifeleri 
Yaz aylan yaklaştığından etlence 

yerleri tarifelerinin yeniden hazırla
narak Belediyeye tasdik ettı.rtıeceği 
yazılmıştı. Bir seneden beri içkili ve 
içkisiz bazı eğlence yerleri kapanmış, 
bazı eğlence yerleri yeniden açıınu.
tır. Bir kısım müessese sahipleri mü
esseselerindeki mobllyalan deği.ftir
mek suretlle gazinolar içln teeblt edi
len sınıfiardan dlterine geçmiftlr. 

Kaymakamlar nlaanm onuncu gü
ntine kadar yeniden açılan ve .smıf
Jarını detllUren, etıence :yerlerinin 
tarifelerthl hazırlıyarat Belediyeye 
göndereceklerdir. Müteakiben Beledi
yede tarife komisyonu t.oplanacaJc, 
kazalardan gelen bu tarifeleri lncell
yecektlr .. 

Ba;v •moa:ya wBre ... 

... Süngüler parladı ... azar ... Orada da başka yerlerde! ... Çiçeklerle karşılanmayı bek·I 
- Bu sefer «evdeki l> ı gibi mızıka ne... ıerken.. 

çarşıya uymadı» bay Amca... olduğu 

Toplar gürledi! .. 

Hikmet Feridun Ea 

J 
B. A. - Evet. 8ırp dedikleri 

sarp çıkt&J •• 
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Yunan krah
nın Elenlere 

mesajı 

cMücadeJe çetin ve kiya
aıya olacakabr, fakat 

aonunda zaferi 
kazanacağız> 

Atina 1 (A.A.) - Majeste kral, 
ilen milletine a~ğıdalci mesajı gön· 
clermiftir: 

Elenler. Yeni bir düfIJlAD, bu aa
• h vatanımızın feTefioe taarruz et
miştir. Evvelden hiç bir ihbard a bu
lunmakıwo batta filiyata geçeceğini 
luıber veren vesikanın A lmam hüku
meti tarahndan Yunan hükiimetine 
tevdii anında Alman kıtaatı budud
lanmıza taarruz etmi;ılerdir. Kah
raman ordumuz, Yatanın müteyak
kız nigehbam olan ordumuz mukad
dea topraklanmızı kanı ile müdafaa 
etmektedir. 

Elenler, 

AKŞAM 

1 

Yunanhlar Almanlara , 
aa1r zayiat verdirdiler 

(Başt&rafı 1 inci sahifede) 

Bir tecavüzün 
dehşet verici 

esbabı mucibesi 
İngiliz bomba tayyarelerinden (Baştarafı 1 inci sahifede) 

mürekkep bir teşekkül Arnavutluk~a Bütün bu evham ve mugalata 
Beratta askert hedefler üzerine hırı binasını bir anda yıkan iki küçük 
akın yapmışur. 

Münferiden uçan bir düşman ke- hakikat var ki onlardan alman 

Balkanlarda 
harbin 

güçlükleri 
Reuter'in diplomatik 

muharriri bu müşkülatı 
anlabyor 

ıif tayyaresi Atina mıntakasında dü- m1lletine hlç bahsedilmiyor: Bal-
ıürülmii§tür. kanlara harbi İtalyan tecavüzü Londra 7 (AA.) Reuter 

Bütiiın bu hareketlerden tayyare- getirdi. Balkanların diğer kısmın- ajansının diplomatik muhabiri yazı-
lerimiz zayiatsız dönmüılerdir. d h "kA ti d IA yor: Alman kuvvetlerinin Bulgar.is-

1..ondre 7 (A.A.) - Moskova a uzur ve su une e evve a 
radyosu bugün yaptığı neıriyatta Romanyanın işgali sonra da Bul- tana girdiği_ dakikada Hitlerin dü-

1 S ga 'sta • t' 1A' b d T .. şünceainin Ingiliz adalanndan ziya-
Alman ann truma vadisinde kar- rı nın ıs ıy ası oz u. ecavu-ı d <I w . 
ıı!a.:ıtıltlan kuvvetli mukavemeti t k b 1 ak il ·i .. ··ı e ogu • cenup Avrupil8ında hır 

ze e se ep o ar eı suru en taarruza teveccüh ettiği a~ikar hale 
ehemmiyetle kaydetmektedir. ingillz kuvvetleri ise - alınanlar gelmişti. Hitler buna belki az çok 

Almanların Yugoslavya ve Yuna- da bilir ki - alman orduları Bul- da mihver ortağının ümidsi.ı vazi-
n!.st&.na taarruzund an hasıl olan va- yetinden dolayı mecbur kalmıstır. 

· et '- - '-'-- d M k d garistana girerek Yunanistana ~ zıy ıı~.ıun a oı ova ra yosu Hitler doğu - cenup Avrupasın-
y J 'li Al büwl · ·1 taarruza hazırlandıktan sonra unan, ngı z ve man te g enn da çok daha büyük bir mikyasta 
kısaca vermekle iktifa etmiş, fakat oraya geldiler. bir sergüzeşt tasavvur edebilmiştir. 
Almanlann maruz kaldıkları şiddet- Safsata ile hak kazanmak, ede- Yugoslavya,çevrilmi, bulunuyordu 
li mukavemeti tebarüz ettiYmi~tir. biyatıa harp başarmak mümkün ve Bulgaristanla Romanya gibi Yu-

Sebebıiz ve haksız olsaydı İtalya şimdiye kadar ci- nanistan da süratle ezilecekti. Bunu 
tecavüz takiben sıra Türklere gelecek ve bir 

hangir kesilirdi. Yugoslavya da, kere Türklerin mukavemeti kırılın-
1..ondra 7 (A.A.) - Yunan B~- Yunaru·sta da harb t · b'l n e meyı, 1 - ca, bir taraftaın Libya üzerinden di-

vekili. Alman notasının metnini Yu hassa ölmeyi bilen milletlerdir. ğer taraftan da Suriye ve Filistin 
Bütün dü""'aya •erefı' her . nanjatanm Londradald elçisine bil- .. . d M 

••J " ıeym dirmiş ve bu mÜ•nasebetle çektiği Karşılaştıklan haksızlık, kudret uzerm en ısıra karşl büyiik bir 
fevkinde tutmakta oidug· unu isbat tl · harek t il kt" B lk' H'tl telgrafta demiştir ki: ve cesare erıni yüz misli arttıran e e geç ece ı. e ı ı er, 
etmiş olan Elen milleti, yeni dü•ma- Türkleri k. t" b' · ld 

:s Alman notasında gösterilen ma- amil olacaktır. Zulmün topu ve w . n ço • çe ın . ır cevız 0 u-
ama karıı dıt ıonuna kadar müca- 1 .1 d Ç k gu sab1~ oldugu takdırde, Ukrayna-
dele edecektir. Çok küçük olan ve zeret er tamamı e esassız ır. ün iı tankı ne kadar <;ok olursa olsun, da müsmir fütuhattı:ı bulunarak. Ba-

Yunani.stan harp başladığmdanberi ı 
bugün diğer bir imparatorluğun imkan dahiünde bulunan en sıkl bir hürriyet ve istiklali için ölmeye ku petrol sahalarına bir yol açmak 
taarruzuna ugrw ayan Yunanistı:n, hiç ka · 1 h"bl mili t ·· k" l w d d"' ·· ·· d bitanUlık muhafaza etmi§tit. Alman rar vermış, man sa ı e - mum un o acagını a uşunuyor u. 
kimsenin topraldanna dokunma- ı · . .1: k ı · · yık Bazan · · h l · l kıtalan Bulgaristanı 1~gal ettikten erın manevı a esını amaz. en ıyı azır anmış proJe er 
.ına müsaade etmiyecelc. kadar bü- ve Yunan hududuna kadar .ilerledik- İtalyayı yenen Yunanistan bunun de tersine tahakkuk eder. Yugoslav-
,.nJctür. Mücadelemiz, çetin ve kıya- teın sonradır lci İngiliz lc.ıtalan Yuna- k 1 k . l'dir İ ya Hitlerin güvendiği bir muti alet 
11ya olacakhr. Korkmıyacagvı.z. ber en ya ın, en para mısa 1 n- 1 d v · b t t · T k nistana ihraç edilmişlerdir. . . . . · , 0 ma ıgını ıs a e mış ve svet o-
törlü elemlere tahammül edeceğiz, Notanın verilmesile beraber Al- sanlık tanhının bınlerce yıldır viç hükumetinin devrilmesi Hitleriın 
h.iç bir fedalc.arlıktan çekinmiyec.eğiz. man kıtaJarının da hücumu başla- karşısında el bağladığı yüksek hareketini en az on kıymetli gün 
Z..fer, Yunaniıtanı bir k.ere daha mıştır. Alman hükumetinin hareketi, ahlaki kıymetlerin zorba kuvvet- geciktirmiştir. Bundan daha mühim 
ve k.at'i •urette taclandırmak irin olan b'ı c"het · Y l l H't 

s Yunanistana karşı sebepsiz ve tama- !er önünde boyun eğmeye mah- 1 1 ıse ugos av arın ı • 
yolumuzun sonunda bizi bekliyor. mile haksız hır" tecavüzdür ve bu k A kuru fh l d ib t lerin sinir harbi ve zırhlı fırkaları 
Çoı. k tü 1 "tt f!'-J . . um me um ar an are .... d k d w.1 . b 

-"- uvve o an mu e a erımız, tecavüz, İtalyan mütecavize karşı onun e zerre a ar egı mcmış u-
yenilmez azmi ile İngiltere ve tükeın- Yunanistan mevcudiyeti için müca- olmadığ'ının bir daha sübut bul- lunmalarıdır. Yugoslavlar istihfaf 
mez menabö ile Birleşik Amerika, dele ettiği bir aında yapı1mı~tır. Al- masını temenni ederiz. Balkanlar, edilecek hasım değildirler ve Bal-
bizlerle beraberdir. Harp meydıln- l f d y . irili ufaklı, bütün Avrupa millet- kanlarda en iyi muharip şöhretine 
la d b . . 1 b' lik y 1 man ar tara ın an unanıstana ar- h ki 1 k l "k I 

nn a ızım e ır · te ugos av k d 1 b h d b . lerın· e unutulmaz bir ders olsun. a ı . o ara ma _ı tir. er. Yug06lav 
L_ el l • . d d" .. .. la k a an vuru an u ançer ar esı ._ '- ,_ d b 

B Nisan 1941 

Yugoslav topcu kuv- ı 
vetleri Arnavutlukta 

hücuma oecti 

Kanadada 
Mühim bir Polonya 

ordusu teşkil ediliyor 

l..ondra 7 (A.A.) - Pat ajansı 
bildiriyor: Kan'ada Başvekili Mac
kenzie King ile Polonya Başvekili 
ve başkumandanı general Sikoraki 
arasında 5 nisanda imza edilen an
laşma mucibince Kanadada derhal 
bir Polonya ordusu ihdas edilecek
tir. Kanada hüklımeti Polonya or
dusuna elinden 'geldiği kadar yar· 
dım etmeği taahhüt etmiştir. 

(Baştarafı 1 mci sahifede) • 

Almanyanın Yugoslav;aya karşı 
hiçbir tahriksiz olarak yaptığı vah
şi suikaıd ve Sırp, Hırvat ve Sloven
lerin ~eciane mukavemeti, İngiliz 
imparatorluğuna cenup Slavlannın 
~a.nı başında yer aldırmıştır. Cenup 
Slavlarını, azimkar ve kuvvetli müt
tefikler olarak selamlıyoruz. Umumi 
harpte güçlükler arasında bizleri za
fere jşa] eden arkadaşlığı tekrarlı-
yoruz. Bu harbi müştereken götüre
ceğiz ve ancak hak yerini bulduktan 
ve lc.anun ve adalet yeniden hüküm 
sürdükten sonra sulh yapacağız. 

Bulgaristanın protestosu 
Sofya 7 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Yugoslav tayyareleri ta
rafııildan Bulgaristan Pçık şehirleri
nin bombardıman edilmesi iizerme 
Bulgar hükumeti Bulgar elçiliğine 
talimat göndererek sivil ahaliye ya
pılan bu harekete karşı protestoda 
bulunmasını bildirmiştir. 

Belgrada yapılan hücum 
Berlin 7 (AA.) - D.N.B. bil-

Malum olduğu vechile Kanadada 
pek çok miktarda Polonyalı vardır. 
Bunlar şimdiden kütle halinde gÖ· 
nüllü yazılmaktadırlar. 

Y unanistan, A lma nya ve 
Yugoslavyayı temsil 

Berlin 7 ( A. A.) - Berlinin si• 
yasi mahfillerinde beyan olunduğu• 
na göre, İsveç Almanyay• Yunanis
tanda ve Arjantin de Yunanistaını 
Almanyada temsil etmeği kabul ey
lemişlerdir. 

İsviçre de Almanyayı Yugoslav· 
yada ve Yugoslavyayı Almanyada 
temsil edecektir. 

diriyor: Dün Yugoslav tayyare mey- Çocuk anaları'----• 
danlarına yapılan hücumlardan baş- Babalari/ 
ka, Mostar' da askeri tahaşş.ütlere ve 
kı,lalara ve ayni zamanda Lyub- sYavruma ne hediye vereceğim.o 

diye artık düşünmeyinlz. İşte 
liana civarında hava dafi bataryalan emniyetle seçeblleee~lnlz güzel 
ve ağır topçu mevzilerine hücumlar hediyeler 
yapılmıştır. Aynca, gece, Belgrada Ç ki C 
bundaın evvelki üç hücumla müsavi ocu ara oğrafya 
muvaffakiyette dördüncü §iddetli kiraatleri 
bir hücum yapılmıştır. Yazan; Faik Sabri Duran 

İtalyanlar iki limani ______ so ku!UŞ 
bombaladılar 

Roma 7 CA.AJ _ İtalyan ha.va Tarih öğreniyorum 
kuvvetıerı. b1J.'ıb1r1nl takib eden dal- Yazan: Ahmed Refik 30 Kr. 
galar halinde dün Spala, Kata.ro n- Tevzl yeri: AKŞAM matbaası 
manlanndakl a.*erl hedeflen bom- _ ______ T_e_ı._2_o_s_ıı_1 _____ • 
balamışlardır. Kataro l!manında.k1 
müteaddld gemflerde yangın çıka..nl
mıştır. 

a:ar eş erımız e gvuşuyor r. ma .: haldcmda tarih hükmünü verecektir. İnsanlık sadece fedakdrlı w n aa ... erı -"-or ... u ne ır ılmez. Son .kur-
ıadları, Balkan yanmadasınm ve bu- y b kum d ' _ _ gı ' şuntına kadar muharebe eder, ıu- L b B kil 
tün insaniyetin selametini temin et- unan aş an amrun kahramanlıgm, şere~ ugrunda bayla er arasındaki arkadaşlık ruhu Ü nan &§Ve i 

Yüzde 20 tenzilat kupona 
Bu kuponu kesip 61par\ş mek
tubunuzla gönderirseniz kitap 
fiatlerlnden yüzde 20 tenzll~ta 
halı: kazanırsınız. Sipariş bede

mektir. Milletlerin tarihi, marathon emri yevmİsİ hayatı hiçe sayan yüksek feraga- istisnai bir derecededir. Beyrnt '1 CA.A.) - B. Al!red Ne.kq 
Ye aalarrune zaferlerini yaratmış olan Atiıuı 7 (A.A.) - Elen orduları tin her an elzem olduğu efsanevi Bu bölgelerdeki bütün harelcatta Lü.bna.n lcablnestnt tıeşktl etmetı ta- 'n , 

llnt o suretle hesap ederek 
gbndertnizl 

memleketin eğilmiyeceğini, esir edi- baıkumandanı general Papagoa Yu- devirlere dönmüştür. Bu müsaba- çok mühim b~~ amil, y~l~a~ bulun- bul etınışttr. •••••••••••••' 
lemiyeceğiıni, teslim olmayacağını nan subay, eTbaş ve erlerine hitaben kada kaybedecek bizler değiliz. mamas• v~ m~tea~~ız~n ışını zorlq- 1.411"1111•••••••••••••••••••••••••••1111ıt.. 
bir le.ere daha kaydedecektir. nqret.tiği bir emriyevmide Almaaı- • tuarak. mudafün ı~ını kolaylaıhran YARIN AKŞAM 

Erkek, çocuk bütün Elenlerf Kal- ların hakııız recavüzünü tebarüz et- Necmeddin Sadak arazi zorluldarıdır. Arnavutlukta MELEK Büyük bir Aşk 
ve vazife fil m i 

kımz, yumruklanmzı ıık.ınız ve be- tirdik.ten sonra: bir Yugoslav taarruzu bilhassa vaz.i.. 
rıim yanı başımda dünkü, bugiinkü cBu dü~mana da mukave-met ede- ISVİÇre yetin Avlonya üzerine bir Yunan ta-
T e yarınki Yunan va~anının müda- ceğiz. Bu düımanı da mağlup ede- arruzuna müsait olduğu fU anda eaa· 
fileri ecdadınızın hayrülhalefleri ccğiz. Çünkü yeniden yüksek a d ale t -- sen yıkılmak.ta olan Muasolini kuv-

Si.NEMASINDA 

MUKADDES VAZiFE olun~z ve ahdafınıza Elenlerin lca- sancağı altında mücadele ediyoruz.> Vaziyetin bedbahtçe inki- vetlerine ıon darbeyj indirecektir. 
nından çıkmış olan hürriyetin müda- Demekte ve beyanname şöyle ni- f d k d d Şu en son hadiseler karşısında Al-
fileri olduğunu gösteriniz. Yunan hayet bulmaktadır: fa ın an e er uyuyor manya debilindeki abülameli bil-
çocukhı.n yüksele. cidal için ileri. cZalere doğru ilerliyeceğiz. Nihai -- mek çok enteresan olur. Alman mil· Herkesi: Heyecana Clüıürece1' ve hatırau kolay k.olay unutulm1yacak 

' zafer, hiç.bir Elenin bu defa da ıüp- Zürlb 7 (A.A.) _ Bale'de çıkan letine bu kadar vadedilen hanı ye- bir ıabeaer. 
Kral Jorj he etmediği en ~anlı, en mukaddes National Ze!tung garetes!, Alınanlar tine ıimdi ilti cephede yeni harple- BAŞ ROLLERDE 

Yunan baıkumandanı- Yunaın zaferi. bizim olacaktır.:. tarafından Yugoslavya lle Yunan.is- rin kendisini belc.lediği b jJdirlmekte- LEW AYRES • LYNN HARVEY _ 
nın günlük emri 

Atina 7 (A.A.) - Elen ordusu 
Başkumandanı general Papagoı, 
qağıdaki emri yevıniyi nef}retmiştir: 

Zabitler, küçük zabitler, askerler, 
Elen orduları. bir kene daha mu
kadd~ vatım toprak.farının müda
faasına davet edilmiş bulunuyor. Bir 
mütaarnz daha, kendilerine medeni 

- msünü vere;ı devletler grupuna 
mensub biY düşman daha milletin 
mukaddes ideallerini çiğnemeye kı
yam etmiştir. Bize aded itibarile 
faik olan diğer bir düşmana karşı 
mukavemet ettiğimiz gibi bu yeni 
düşmana da mukavemet edeceğiz 
Ye galib geleceğiz. Gıtlib geleceğiz, 
zira yeniden yübek adalet bayrağı 
altında çarpışacağız. çünkü yanı ba-

tımızda muharib ve müttefik olan 
ngiliz İmparatorluğunun çok kuv

vetli ordusu vardır. Mütecavizin 
kuvvetine ıilahlarımızı ve göğüsleri
mizi karşı koyacağı:;ı: ve bu yeni düş
mana, kendisinden çok kıymetli 
dersler almış olduğu Yunaniııtanın 
&!!la namusunu feda etmiyeceğini 
diişmana isbat edeceğiz. 

İtalyan cephesi muharibleri, düş
manınızı mütemadiyen ayaklarınızın 
altında tutarak ve azin1 ve iradenize 
ram ederek emsalsiz ve ~erefli mü
cadelenize devam edhiz. Sancakla
nnıza yeni çelenkler ilave ediniz. 

Alman cephesi mulıaribleri, İtal
yan cephesindeki muhariblerin eşleri 
olduğunuzu gösteriniz. Milletimizin 
tarihine yeni şerefli ıayfalar ilave 
etm"ek azmiyle mücadele• ediniz. 

Zabitler, zabit vekilleri, askerler: 

Yunanistanın Allahı, bizimle be
raberdir. Silah ve ruh arkadlşları
mız olan İngilizlerle beraber bizi 
müşkül bir zafere isal edecek olMl 
nurlu yolda yuruyoruz. Vatanın 
,erefini müdafaa edeceğiz. Biz, dai
ma mabedler ve aile ~caklan için 
mücadele ediyoruz. Cenabı hakkın 
himayesi altında nihai zafere doğru 
ilNliyeceğiz. Bu zafer, Yunanistanın 
en şerdli, en mukaddes zaferi ola
caktır. Hiç bir yunanlının bunda 
,üphesi yoktur. 

Yunan ordufan B~kurnandanı: 
Alexandrc Papagos 

Alman tayyarelerinin tana yapılan hücumdan bahsederek dir. Buna mukabil milletin elinde hu 

bombardıman ettl.klerı· diyor ki: ~ fena haberi telafi için hiçbir ıey hu- LIONEL BARRYMORO 
cAlınanyaya yardım etmek isteml- lunmamaktadır. Japoöyllnın bu ye-

yerıer yen devletlere derhal düşmanın müt- • t ha k · · .. l" · '- -.. .... _______________________ .A 
~~rı·ki •-i il kte b 1 Al- nı aarruz re etının uç u paıı;;t mu- ... p 

j t . ""' ~ ver me ve un ar ·b· le d' · d" 'b ı · AUna 7 <A.A.) - Eron yet nezare l mnn .t:ıııcuıa teslim edllmekredir cı ınce en ısıne uşen vecı e enn 
tarafından dün akşam neşredilen İngiUereyi vurmak tasavvurlann~ tatbilcini istilzam edeceği kanaatinde 
resm.1 tebllğ; Alman tayyareleri Yu- tatbik ederken Almanya. h~ bir ma- bulunması çok ıüphdidir. 

r MUNiR NUREDDiNl 
KONSERi 

nan - Alman harblnln llk günü olan nevi kayıd ve şartla. kendini batlı Son dalcikada Sovyetler Birüii ile 
bugün memleket dah!l1nde aşağıdaki göıınemektedir. Biz İ.svtçreliler vazı- YugoşJavya arasında akdedilen adc
haı-etAtı yapm14tır: yetin böyle betbahtça 1nkl.IJafını sa- mi tecavüz paktı da Moıkovantn 

1 - Drama bölgesinde Adrlyanl ~im! bir ked~er.ıe ~örmektey.lz. Ken- Balkanlara vaki Alm~n nüfuzu iize· 
köyil bombardıman edilmiştir. Hasar dılerınden t.ela!ı edilemez fedakarlık- . .. di"' .. · b zl 
cüzidlr. Drama bölgeslnde mecburi lar istenilen ve sulh ve hürriyeti 50_ rme goster gı mutezayıt ~a mn ı-

· BU AKSAM 

'- MELEK SiNEMASIND A ' ını, vapan bir Alman tayyareıinin ven bu milyonlarca. ln.c;ana karşı ğm manalı bir ilan ve ihtarıdır. 
!çlndeki tiç k~ eslr edilmiştir. sempati duymaktayız . ., ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9' 

2 - serez §ehri bombardıman edil- -----
mi~ de hasar yoktur. İki kadın, üç 
çocuk: ve bir ihtiyar ölmii.ş veya ya
ralanmlljtır. Serezde Provata köyü ile 
Skitonnl, MonokUissia ve KakoPona
ya köyleri de mitralyÖ'L ateşine tutul
muştur. Fakat zayiat veya hasar yok
tur. 

3 - Siderokastro şehri bombardı
man edilmiştir .. 5 çocuk, 3 kadın ve 
bir ihtiyar yaralanmıştır. 2 ev yıkıl
mıştır. 

-i - Kilkis bölgesindeki Llps!drlyo 
köyünde bir Alman tayyaresi aıe,•ler 
içinde düşmüştür. Mürettebatından 
lkl subay kömür haline gelmiş, bir 
ptıot muavin! ağır yaralı olarak kur
tulml14tur. 

5 - Antlryo bölgesinde bir Alman 
tayyaresi alevler içinde düımıüştür 
Mürettebatından iki ki,t yanmış, di
ğer lkt kişi yaralı olarak: kurtulmuş
tur. 

Mısır Başvekilinin Mısır 
halkına bir hitabı 

Kahire 7 { A. A.) - Mısır Ba~
vekili Hüseyin Sırn pa~a askeri vali 
sıfatiyle Mısır halkını Mısırda veya 
diğer memleketlerde yapılmakta 
olan askeri harekat hakkında mem
leketin maneviyatını bozmak ve pa· 
nik husule getirmek makeadiyle neş· 
redilmekte olan yalan ve heyecan 
verici havadislere karşı dikkatli bu· 
lunmağa davet etmiştir. Hüseyin 
Sırrı paşa ayni zam:ında bu g:ibi 
harekata askeri sırlar hakksıda jf. 
şaatta bulunulmamasını herkesten 
taleb etmekte ve bu gibi hareketlerin 
divanı harplerce muhakeme edilece
ğini ve faillerinin tahşit kamp1anna 
sevk edileceklerini ilave etmiştir. 6 _ Pire gece bombardıman edil

miştir. Bir ş_llep. bir hangar hasara 
uğramıştır, ikametgahlarda da bazı Moskova civa nnda hava 
küçük hasarlar vardır. Sivil ahali 
arasında bir kaç ölü veya yaralı var
dır. 

7 - Alman tayyareleri SeHinikte 
Pandrama köyü ile Kavala bölgesine 
ve Gümülclne bölgesindeki Nesuni 
köyüne propaganda beyannameleri 
atmışlardır. 

Cema l Sahir jübilesi 
15 Nisan sah akşamı Fransız tiyat

roaunda saat 21 de Cemal sahlr'ln 
sanat hayatının 25 Jnci yıldönümü 
münasebetlle bir jübile tertlp edil
miştir. Programda Çardaş opereti. 
Şehir tiyatrosu sana.tkfı.rlanndan 
Hazım, Vasfi, Mahmud ve Bedla'nın 
1ştlrakile saz - cazband ve Muhlis Sa
bahaddlnln operet heyeti tarafından 
Kerem lle Aslı, Dümbülli\ İsmail ve 
arka~arı tarafından da Dirllen 
ÖJü .lsınlndekl taklldll komedi t.emsl! 
edilecektir. 

müdafaaları 

manevralari 
M051ı:ova 7 (A.A.} - Moskova civa

rındaki 25 şehir ve köyde hava tehll
kesine karşı büyük a.skert müdataa 
manevralan yapılmıştır. 

,.. 
B U AKŞAM 

SUMER ve 

TAKSiM 
Sinemalarında birden 

Yıldızlar yıldızı GRET A GARBO'nun 
Dahi rejisör ERNESTı LUBITSCH'in idaresinde 

cLADAM O KAMEL YADAN:. sonra MEL VYN DOUGLAS ile beraber çevirdiği yegane filmi. 

GULMEYEN KADIN 
Türkçe sözlü emsalsiz aan'at f&heserinde _G.Ül.E.CE.KTİR. Bütiln Jstanbul halkını lco§turacak müsteşna ve 

BÜYÜK FİLM 

Bu perşembe akşamı SARAY sinemasında 
~-------------Yerler bugünden tedarik edi!ebllir.••••••••••••# 

Sizi kahkahadan kıracalt - Kahkahalarla süldürccek filim 

3 Palavracllar At Yanşlarında 
Yaratanlar : RiTZ KARDEŞLER ve RICHARD ARLE:N 

Bu persembe aksamı 1 P E K sinemasında 
Mevsim.in fevkalAde filmi, Fillmclllğimlsin 10n saferi 

KIVIRCIK PAŞA 
Eser : S E R M E D M U H TA R 

Yıldızlar: SAİT - HALİDE -YAŞAR - TALAT - .VEDAT - REFİK KEMM.'. 

Prodüksiyon : HALiL KAMiL FiLM STÜDYOSU 
Biletlerinizi evvelden aldırmamzı rica ederiz. , 
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HER AKŞAM ıl 
~İR RiKA YE A.. Tahtadan kız Hayvanları 

koruma 
Gece yansını geçmişti. Bar çok ka- ı yüzünü görmediğim tahtadan genç lm: 

labalıktı. Cazba:ıd çalıyor, dansedill- dışarıya başını uzatmıştı. Bit taraftan 
yordu. B!r masada oturmuş etrafı da. eOeceler._ Ne güzelsln1z!• şa.rkısl 
seyrediyordum. Y:ı.lnızdım . Birdenbire çalınıyordu. • 

Cemiyet, bir polis memu· 
runa alenen tefekkür 
etıneği kararlaştırdi karşıdan dostum Hamdinin geldiğin! Gecenin bu saatinde on beş sene 

görünce pek ziyade şaşırdım. Çünkü sonra bu şa.rkıyı 1şlteceıttmı. tahtadan 
o bütün gece eğlencelerine veda ede- genç kızla karşı karşıya geleceğimi hlç 
11 yıllar geçmişti. ummamıştım. Bunun 1çln müth14 blr 

Humdi belki yirmi senedenberl her· hayrete düşUlm. Bu sırada uşağını ar
şeyden ellnl eteğini çekm.lş, durmu.,, knmda dunmuş, bir marlfet yapını, 
oturmuş bir adamdı. Artık onun bü- gibi memnun g&zlerle bana bakıyordu. 
tün zevki pul koleksiyonu yapmak ve Santi kuran ve bo'Lukluğunu tamir 
harikulade seyahatleri hakkında bü- eden o Jdl. Tnhta kız l~rlye çekll
yük bir eser yazmaktı. Şimdi kendlst- dikten ve şatonun pencereleri ka.pa.n
ni ihtiyarlamış farzedlyor, kendini ta- dıktan sonra yeniden çalışamadım. 

Hayvanları koruma cemiyeti aylık 
içtimaını yapmııtır. Sokaklarda bu
lunan kedi ve köpeklerin toplattml
masında kullanılan usullerin daha 
fenni bir ıelde •okulması jşi, Bele· 
diye temizlik müdür muavini B. 
Eminin de iıtirakiyle müzakere edH
miı ve cemiyetin vaktiyle bu mak
satla getirtmiş olduğu eldivenlerle 
lasaolar B. Emine gösterilmiıtir. 

mamile pullarına ve eserinin müsved- çünkü bu saatin sesi be:ıtm bekAr-
deJerlne veriyordu. tığımın ve macera dolu gençliğimin 

Bunun için onu gece yarısından sesiydi. 
Nisanın 2 nci günü öğleden son

ra Pera Palas oteli yanında Belediye 
nizamatına muhalif olarak fazla yük
lenmiı araba hayvanlarına azap et· 
mekte olanlara karııı vazifesini hak
kiyle yapmıı olan 1831 numaralı 
polis memuruna alenen teıekkür 
edilmcai cemiyet müfettjıılerinden 
birinin raporu üzerine heyetce talıtı 

karara almmıştır. 

sonra çılgıncasına eğlenilen bir banin 
gormek beni büyük bir hayrete dü
şürmüştü. Acaba ne olmuştu? Bu ya,,
tan sonra tekrar hayatının programı
nı değiştirmesinin sebebi ne idi? Elle
rimle işaret ederek onu yanıma ç_a
ğırdım. Zaten ynlnız başına. pek or
kek blr hall vardı. Bunun içln beni 
görünce pek sevindi. Hemen masama 
oturdu. Kendisini izahat isteyen ba
kışlarla süzdüğümU gôrünce utanarak 
anlatmıığa başladı: 

- Bunca sene sonra beni bu saatte 
böyle bir yerde görmen senl pek zi
yade şaşırttı değil mi? Belki de için
den şu esnada soruyorsundur. Bu ada
mı böyle kim ba.ştıı.n çıkardı? ... Azi
zim beni baştan çıkaran kimdlr ve 
nedir blllyor mu.sun? Bir çalar duvar 
s.,atl ve tahtadan bir genç kız! ... 

O bunları anlatırken ben yüzüne ba
kıyor: ırAcaba sarhoş mu?ıı diye kendi 
kendime soruyordum. Çünkü sözleri 
bana pek saçma gelmişti. 

O gı.ırsonun getirdiği içkiyi yudum 
yudum içerken macerasını şöyle an
lattı: 

- On beş sene evvel artık bfitün 
gençlik ve bekil.rlık zevklerine veda 
ettim. Kendime başka ve dııha ciddi 
işler aradım ve buldum. Uzun yıllar 
hayat geçiriyordum. Eserim ııerllyor
iyl bir kitap yıızablllrdlm. Sonra elim
de büyük bir pul kollekslyonum da 
vıırdı. Kendimi bu zevke daha ziyade 
vereblllrdim. Evlme çekildim. Pulla
rımla ve yazacağım kitapla meşgul ol
mağ:ı. başladım. 

Sen benim evimi blllrsln değil mi? ... 
Çok güzel bir yerdedir. Eski usulde 
dfü;:mmlştir. Pek kullanışlıdır. Güzel, 
nadide bazı eşyam vardı. 

Bunların arasında nıesud, sakin blr 
hayat geçlrlyordum. Esedm ilerliyor
du. Pul kollekslyonum günden güne 
ıengınleşiyordu Her zaman çalıştığım 
odadıı füi saat vnrdı. Bunlardan biri 
yirmi .scnedenberl duvarda asılı idi. 
Bu pek kıymetli ve - tabir cal.zsc -
marlfetll bir saatti. Onu amcamn ta
nıdığı bir Avrupalı zengin hedlye et
mişti Bu saat bir şato şekllnde idi. 
Saııt başlarında bu şatonun en üst 
katındaki iki pencer~nln kanadlnn 
açılırdı. Buradan tnhtndan yapılmış 
bir genç kız başını çıkarır sallardı. Bu 
sırada saatin lçlnd~ vaktlle pek meş
hur olan ugeceler ... Nekadar güzelsl
nlz!.ı. şnrkısının bestesi çalınırdı.. . 

Her saat baŞ1nda şatonun pencere
lerinin birdenbire açılması tahta.dan 
kızın dışarıya çıkması ve tııtlı atın 
tınmlarla cGeceler ... Slı: ne güzelsiniz.o 
şarkısının çalınmnsı pek hoşuma gl
derdt. 

Lakin bir gün bu kıymetli duvaı· 
s.-atlm bozuldu. Artık işlemez. şato
nun penceresi açılmaz ve tahtadan kız 
dışarı çıkmaz oldu. Tabii •Geceler ... • 
şarkısını dlnliyemlyordum Bunun için 
çalışma odama ba~ka bir saat aldım. 
Uıkln öteki gene duvarda duruyor
du. 

lşte böylece tam:ım on beş sene 
geçti. Bu gece eserime ilave edeceğim 
mühim bir bahsi yaZınakla meş
guldiım. O kadar dıılmıştım ki emek? 
tar uşağımın çalışma odamda, arka 
tarafımdıı b!rşeyler yaptır,rının far
kında bile değildim. 

Lfıkln birdenbire duvardaki eski sa
atin on bir defa çaldığını duyunca 
hayretler içinde başımı çevlrlp bak
tım. Eski saat işliyordu. Şatonun üst 
katındaki pencerenin ıkl kanadı bir
denbire açılmış. On beş senedenberl 

Akşam üstleri bu sesle yerimden 
fırlar, glyinlr, kuşanırdım. Hemen he
men her akşam tahtadan kız şato.su
nun penceresini açarak bent uğurlar 
ve eğlenceli geceler temenni ederdi. 
Ve ben herşeyde:n elimi eteğlm1 çek
tikten sonra da pencereslnbı kepenk
lerini kapamış, on be~ sene, evet ta
mam on beş sene şatosundan dışanya 
çıkmamıştı. LAldn işte yıllardan son
ra!._ 

Ben böyle diqü.nürken on beş daki
ka geçti Uşak sa.atı fazla mı kunnuş
tu, Yoksa ayarını mı fazla kaçımıı.şıtı~ 
Gene şatonun pencereleri ~ıJdı. Tah
tadan kız scneleıree hapis olmaktan 
sıkılını.ş gibi gene dışanya fırladı. 
•Geceler. şat1nsı yeniden çalınma
ğn başladı. 

Bütün bekarlık ve gençlik hatıra
larım calanmı.ştı. Tahta.dan kız bana: 

- Ne duruyorsun? İnsanlann dakl
kalnn sayılıdır. Hayatlan mahduttur. 
Kalk. Eğlen . Der gibi bakıyor, •Gece
ler. şarkısı beni zevklerin ve arzulann 
alemine davet ediyordu. 

On beş sene evvel kaç kere bu sesi 
dinliyerek ncele acele hazırlanmış ve 
aşk randevularına. koşmuştum. 

Bu seter de lmlemt elimden bıraktım. 
Giyindim. Sokağa fırladım. Buraya 
geldim. Görüyorsun yn. beni bekll.rlı
ğımda çok dinlediğim bir ses, tahta
dan bir kız, bir duvar saati baştan çı
kardı. Hikmet Feridun Es 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RADYO 
IBugünkü program 1 

öğle ve akşam 
12 30 Program 
12,33 Tütlkçe Pl. 
12,50 Haberler 
13,05 Türkce Pl. 
13,20 Kanşık 

Pro. (Pl.) 
18.03 Cıızband Pl. 
18,30 Çitçi saati 
19,00 Orkestra Pi 
19.30 Haberler. 
19,45 Ziraat Tak. 
19.50 Fasıl heyeti 

20,15 Radyo go:ze 
20,45 Salon orlres. 
21 30 Konuşma. 
21,45 Türk müzlğJ 
22,30 Haberler 
22,45 Müzik Pl. 

* 9 Nisan ~arşamba 
sabahı 

8.00 Program 
8,03 Haberler 

8,18 Ham par. 
8,45 Ev kadını. 

İstanbul Üniversitesi profesörlerin
den B. Izak Franea hayvanları ko
ruma cemiyeti tarahndan araba hay
vanları için kullanılmakta olan kam
çılar hakkında yapılmıı bir tetkiki 
heyete tebliğ etmiıtir. Bu tebliğe 
göre bir cedvel ile yalnız iki buçuk 
kilograma tekabül edecek bir şekil
de insan eline vurulacak bir darbe 
o insanın gözünden yaş getirebilecek 
bir ıiddette olduğu halde hayvan
lara karşı kullanılan kamçılar yu
varlık olurlarsa 35, dört köıeli ol· 
dukları takdirde 54, üç köşeli ol· 
dukları takdirde 73 ve mahruti olu
laraa 142 kilogram bir tazyik vü· 
cude getirmektedirler. Bu tetkik 
kamçılarla hayvanlara yapılan zul
mun derecesini göstermektedir. 

Mart ayı zarfında cemiyetin has
tahanesinde ayakta tedavi edilen 
hayvanlar şunlardır: 24 kedi, 45 kö
pek ve 5 beygir olmak üzere 7 4, 
hastahanede de iki köpekle iki bey· 
gir tedavi edilmi,tir. 

Hastahaneye terkedilen on bir 
köpekten dokuzu talip olanlara ve
rilmek suretiyle yerleştirilmiştir. · 

Mart ayı zarfındn cemiyetçe 883 
hayvan iaie edilmiş ve hariçte ce
miyet müfettişleri tarafındnn 98 yük 
arabasında fazla hamule görülerek 
bo~altılmı' ve nizamata muhalif 
hareket edenler hakkında da üç ce· 
za zaptı tutulmuşt_u_r_. __ 

Trakyada dokumacılık 
kursları 

Edirne (Akşam) - Yurdun her 
tarafında olduğu gibi Trakyada da 
el dokuma tezgahlan ile açılan do
kumacılık kurslarını ve bunların 

Kartal Gençltt birliğinden: meydana getirdikleri çama;,ır ve 
Kartal Gençler Blrllğlnin senelik saire gibi eserleri tedkik etmek üze

kongresi 12/ 41941 tarlhlne mü.'>3.dif re İktisad Vekaleti Küçük sanatlar 
cumartesi günü saat 21 de Gençler müdürü Hıfzı Oğuz Bekata şehri· 
Birliği salonunda !11Pılııcağuıdan bir.- mize gelmiı, bu müsbet ve hayırlı 
llk Azalarının teşnfleri rica olunur. 1 1 · tt' d'w · t tarı ça ı,ma arın ıcap e ır ıgı emas 

Ruzname: • yaptıktan sonra ,ehrimizden aynl-
1 - Senellk çaJıŞ'tlla mporu mıılardır. 
2 - Hesaplann tedk.Jkl K·· l"'l · · 1 d k ı w a 
3 _ Bütçe müzakeresi ve tasdiki .. .?Y u _erım!z e.. o. umacı ıgm 
4 _ tdııre heyeti seçbnl. buyuk hır alaka gosterıyorlar. Tez

gahlardan ilk eserler alınmağa baş

İzmir Çocuk hastanesi 
İmı.ir (Akşam) - lzmir beledi

yesi tarafından inıaatı bitirilmiı 
olan çocuk hastanesi binasının da· 
hili elektrik tesisatı projesi hazırlan
mıı ve tasdik için Nafia Vekaletine 
gönderilmiştir. Hastanenin elektrik 
ve asansör tesisatının ikmalindeın 
sonra sıhhi malzemesi de temin edi
lecek ve ondan sonra Ege bölgesi
nin en büyük ihtiyacını karıılayacak 
bu eser, halkın istifadesine açılacak
tır. 

Tefrika No. 37 

lanmııtır. İşler yakından takip edil
mektedir. 

23 Nisan Çocuk 
bayramı 

BAYRAMDA yavrularımızın 
bayramlıklarını hazırlarken mil· 
letin yardım ve §cfkatile yaşa· 
yan çocukları da sevindirmek 
için Çocuk Esirgeme Kurumunu 
yardımlannızla kuvvetlendiriniz. 

L J 

Güzel Gözlii K:az 
Zamanı gelip de meseleyi Mela

hate anlatması icap edince, genç 
hekim, hüviyetini kendisine verdiği 
Lcylanın hafifm~rep bir kadın ol
duğunu bildirmiyecekti. Böylelikle 
Güzel Gözlü Kız'ın mazisi, Melaha· 
tin nazarında ebediyen meçhul ka-

Aşk ve macera romanı Nakleden: (Vl • Nu) 
~~~-....-.... -..--~~ 

Ayakları altında ölü yatan bu kız, 
sırf tesadüf neticesi ölmüıtü. Şayet 
hasta olarak kendisine müracaat et· 
seyd~ onu kurtarmak için doktor
luk vazifesini hakkile görürdü. 

Cemal Nermi Türkiyeden feci 
§eraitle ayrıldığı için, yüzde dok· 
ean bir daha geri dönmiyccekti. 
Doktor Rauf Tuğrul onu alakoy
mak için elinden gelen her §eyi yap• 
mı,tı. Esasen, aşkın yanında dost· 
!uğun ne kıymeti olabilir) Bu aık, 
Raufun kemiklerine, iliklerine işle
mişti; hayatta yegane tutunduğu 
manevi istinadgah bu aşktı. Öyley
se nıçın iradeli olmamalı? Niçin 
faaliyete geçerek talihi yenmeme
li? 

Girişeceği iş hayli maceramsı 
idi. Fakat galebe çalmak üzere her 
çareye ba vurmalı ... 

Tı hakkuk etmesi imkansız gibi 
gorunen plan, yava~ yavaş, genç 
doktorun zihninde dallandı, budak-

Ja,h; olgunlll§tı. lacaktı. 
itte ıur~dıı. bir c~ed ki, Melaha- tlk fırsatta, iki sevgili lstanbuldan 

ta fevkalade be'!,zıyor. .~auf bu aylılacaklar; uzun seneler ecnebi 
ölünün kim oldugunu bıliy?r· . Bu memleketlerde yaııyacaklardı. Mev· 
ölünün nizam ve kanun d~rcsınde cudiyetlerini ancak biribirlerine 
gömülmesi lazımdı. Melahat to hasredcceklerdi. Vakit geçecek; 
onun hüviyetini almalıydı. :-\lemin muammanın 11rnna kimse nüfuz 
nazarında, vefat edea kadın, Me· edenüyecekti. 
lahat olacakb. Doktor Rauf da. bil- Bu proje dimağsıda gittikçe inki· 
yük hir cüretle. mqukuına bqka p.f ediyordu. Ve endiıeleri de artı
bir ıahsiyet, Leylanın phısiyetini vo- yordu. Böyle bir planın karıııemda 
rerek sahip oluverecekti. Leyl&ıım bir takım manialar da beliriyordu. 
cesedi, Cemal Nermi ailesi kabri.t- Bunlar da az ıeyler değil. 
tanına gömülecek, vo arhk Lcyll En ufalı: bir Arıza, Adeat bir kum 
hüviyetine büri.iııen Melahat de, Gü- tanesJ, her ıeyi altüst etmeğe klfiy
zel Gözlü Kız"mıı gibi yqıyacakb. di. 

Gerçi Cemal Nermi'nin kansı. Fa.kat ne ehemmiyeti var>. .• O. 
doktorun aıkıru reddediyordu. Fa- büyült qkından kendisi için lazım 
kat bu, onu sevmediğinden değil; gelen kuvveti alacak:. Ne olursa ol
sırf Cemal Nermi gibi tem.iz bir in- sun, karannı vermi,ti. Hiç bir mani 
sanın karısı olduğundan... Şayet onun yolunu kescmiyecek ... 
kendisinden bu sıfat kaldmlana, Taılıktan l:iahçeye çıktı. iki evin 
gizlice sevdiği adama karıı muka- arasındaki ufak kapıdan kendi ta
vemeti kırılacaktı ıüphcm... • rafın& geçti. Süratle yürüyordu. U -

Edirne de 
köy gezileri 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 

Tefrika No. 88 

Kesik insan başlari 
yolu kapatmı§tı 

Bütün köylüler geriye çekilmişti. 
Halime, yaralı koca.sının başından 

aynlmıyordu. 

Uzun Ahmed: 
- Ah ke1}ke sağlam olsaydım da. 

Saideye ben de yardım ~ydlm. 
Diyor ve köyün bütün dellkanlılan

nı düşmana knrşı koymaCa teşvlık edi
yordu. 

i Korsan gemlst sa.hu boyunda. de-
1 mirJemlşti. 

Köy sahili kayalık olduğu için, düş
man gemisi karaya pek yakın değil

i dl. Onlar her zaman geldikleri gibi, 
~ gene kendi kayıklarına sekiz on kor-

1"' san 'binerek sahile inmişlerdi. 

G~iye fı;tirak edenlerden bir grup 
Trakya Umumi Müfetti<ııl ile bir arada, 

a~atıda rezlye L,-tirak eden 
Halkevlerinden bir &"l'Up 

Edime (Akıam) - Halkevimiz 
köycülük lcolu sezonun birinci köy 
gezisini yapmıştır. Kol baıkanı Ço
banoğlunun bqkanlığında yola çı· 

kan Halkevliler buradan doğruca 
Hasköye gitmişler ve biraz kaldık
tan sonra oradan Süleoğluna hare
ket etmiılerdir. iki tarafı ağaçlandı· 
nlmıı güzel bir yolu takiben ve 
Arpaç, Küküler gibi kalkınma hare• 
ketlerini gösteren köyler gezildik
ten sonra Süleoğluna varan kafile 
burada iki saat kadar kalmıı ve bu 
köyün üç, dört sene gibi az bir za
manda meydana getirdiği sayısız 
bayındırlık, ziraat eserlerini görerek 
Türk köylüsünün ferağatli öncüler 
peşinde her iyi ve yeni ııeyi kavra· 
yış ve benimseyiıindeki fıtri kahili· 
yetini bir kere daha müııahede et
mişlerdir. 

Bahçeli evleri, sienması, yeni ko· 
ruluğu, parkı, Ataürk anıtı, elektri· 
ği, yalnız bu yıl 15,000 fidan tevzi 
eden ve yeniden 20,000 kavak çe
liği diken fındalığı, tavuk, tavşan 
istasyonları ile Süleoğlu nahiyesi bir 
kasabadan farksızdır. 

Öğleden j!onra Hasköye gelen 
Edirne Halkevcileri orada teftişte 
bulunan general Kazım Dirik karşı
lnmıo ve kendilerine bir öğle yo• 
meği vermi~tir. 

Burada da görülmeğe değer yer
ler gezilmiş ve geç vakit Edirneye 
avdet edilmiştir. 

Bir tren bir arabaya 
çarph 

İzmir (Akşam) - Afyondan iz
mire gelen katar, geceleyin Mene· 
men - lzmir arasımdn Çiğli yolunda 
bir kazaya sebebiyet vermiştir. Me
nemenin Kaklıç köyü halkından Ka
ra 0Jmanoğlu Hasan, saman yüklü 
araba ile köyüne giderken araba üze 
rinde uyuya kalmıı, trenin süratle 
ilerlediği sırada demiryolunu kat
eden yola geçmiş ve lokomotif ara
baya çarparak sürüklemeğe başla
mıştır. 

Köylü arabasının sağlam olması 
sebebile arabaya bir ~ey olmamı,, 
üzerinde bulunan Hasan da yara
larıımamıpa da tren makinist tara
fından durdurulduğu zaman doktor 
tarafından yapılan muayenesinde 
şuuruna halel geldiği anlaşılmıştır. 
Hasan, İzmir memleket hastanesine 
nakledilmiştir. 

boratuvanna girdi. Orada ancak 
birkaç dalcika kaldı. 

Ayni yoldan gene süratle geri 
döndü. Şimdi tekrar Cemal Nermi' -
nin evinde ... 

Taılıltta duran cesedle alakadar 
olmayıp, Melahatin yatak odasına 
doğru yürüdü. 

- Şayet kapı içerden kilitliyse, 
vah vah, çolc fena olacak... • diye 
düşündü. 

Zira Rauf no lcadar ıeşlense, genç 
kadın ona cevap vermiyecek •.. 
Hem esasen tasavvurunu tahakkuk 
ettirmek için Melahat uyanmamalı, 
hiç bir ıeyin farkına varmamalı. 

Kulağını kapıya dayadı. Nefes 
almayı kesti. Vo dinledi. 

Oğlunun odasından çıktıktan ıon
ra. Melahat kendiniiıkino girrniıti. 
Evladını rnıııl mıııl uyur görmesine 
rağmen, ıinirlerinin büyük bir ger· 
ginlilde muztarip olduğunu hi.sset
miııti. N'atacalcb. Fakat uyuyabile
cek miydi)... Ah, uyusa, öyle ra
hatlıyacak ki ..• 

Dilşündüğü gibi çıkmadı. Odası
nın •Ükutu ve •ÜlcOnu içinde lsabı
nın evvellüiıden de daha altüst ol
duğunu sezdi 

Se!!e~en beri ürkerek bekledi· 

Recep reis, Sa ideye: 
- Kurbanlık koyunlar gellyor ... 
Diye seslendi. 
Sahlle inen korsanlar pek de ihti

yatsız değlldi. Bellerinde birer Ita.lyan 
kılıcı varoı. Bunları gemiden inerken 
alelacele bellerine takıverınlşleroL 

Sn.hile inen korsanlardan biri: 
- Kimseler yok mu burada? 
Diye haykırarak llerlledi. 
Köyün medhall bomboştu. Meydan

da gerçekten kimseler yoktu. 
Korsanlar tam geçid atzına gelince. 

ikl taraftan bir anda Saidenln ve Re· 
cebin hücumlarile karşılaştılar. 

Saide bir hamlede blrka.ç kişinin 
başını blroen yere düşürmüştü. Recep 
reı.s de ayni işi gördü. Ikl baş dıı o de
virdi. Arkada kalan blr korsan kılıcı
nı korkarak yere attı ve deniz kenan
na koştu... Kayığa bind1 ve sahilden 
güclükle ayrıldı. 

Kurtulan korsan - en yüksek ses1-
le - gemiye doğnı ağzını açarak ba-
ğmyo~du: . 

- Imdad... Imdad ... 

Bu sırada Saide, Recebe döndü: 
- Kaçan korsanı da vurmıılıydık. 

Gemiye gidince: cKaıışımıza bir kadın 
çıktı derse, korsanlar benden şüphe
lenecekler ve bu kadın mutlaka. S:.ılde 
olmalıdır.> diyecekler. 

- O herif senin kadın olduğunu 
nerden bllecek? Sentn kadına benzer 
bir yerin yok kL Budala korkusundan 
küçfilt dlllnl yutacaktı ... GemJye va
rıncaya kadar belki de inme inmiştir 
beynine. 

Saide kors:ın gemisinden lwk elll 
kişi birden ımhile inecek, kendisile 
boğuşacak diye bekliyordu. 

Aradan yanın saat kadar vakit geç
tı. Gemkle bir hareket görülmcd\. 
Biraz sonra sahlle bir ok yağmuru 
başladı. 

Saide bu yağmur karşısındıı: 
- Yel. kayııdan ne alnı?!. .. 
Diyerek gülüyordu. 
Türk denlzcllert küçük geçidin ka

yainn arkasında siper almışlardı. Ok
lıır Üzerlerinden geçip gidiyordu. 

Saide ve arkadaşları düşmana hiç 
görünmediler ve kaçın~ hlssinl ver
mek için bir ok bile nLmadılar. 

Saldenin maksadı düşmanı bir daha 
tuzağa düşürmekti. Dediği ve bekledi
ği gibi oldu. Biraz sonra otuz kadar 
korsan kayıkla. sahile iniyordu. 

Saldenln yüzü gülmüştü. 
Akgözlü korsanın n~ inadcı bl.r 

adam olduğunu, köyden intikam al
madan çekilmek istemediğin! Saide 
pekllı\ blllyordu. 

Recep reis: 
- Bu sefer kalabalık geliyorlar. 
Diye mınldandı. 
Saide: 
- Ben de bunu bekliyorum. 
Dedi, palasını çekti: 
- Alla.hun, sen beni bu Utırclklere 

mağlüp etme! 
Diye yalvardı. Kayaların a.rknsında 

sindi. 
Venedllc korsanları toplu bir halde 

sahlle çıkar çıkmaz kılıçlarını çekti
ler. Sağa sola bakındılar. Köyün lçlne 
glırımek için küçük geçitten ba.Şka yol 
yoktu. 

Korsanlar: 
- Kaçmışlar ... Meydanda klmseler 

yok. 
Diye söylenerek, yolun üstünü Jca

payan arkadaşlarının cesedlerlni gö-

ği hadise i:ıte nihayet patlak ver
miıti. Doktor Rauf ona aşkını itiraf 
etmi,; Melahatin de dimağını kar
makarışık bir hale sokmuştu. 

Çocukluklarından beri biribirleri-
ne karıı incizap duydı.;klarını sö}'le· 
diği zaman, Rauf hakikati anlatmlf 
oluyordu. Maalesef genç doktor o 
sıralarda pek hayalpeıest davran• 
mııtı. Sevdiği kadını servet ve ihti
şam içinde yaşatmak istediğinden 
izdivaç teklifi ile onun önüne çık· 
makta gecikmiıti. Birkaç sene zar· 
fında servet ve ıöhrete kavuşacağı
nı. ondan sonra eevgilisini istiyecc
ğini umuyordu. Bu makaadla İstan
buldan ayrılmış, Melahatten uzak
laımııtı. Halbuki bu seyahate çı
kalı henüz altı ay olmuştu ki, mÜs· 
takbel kayın pederinin başına fela
ket geldi, ailenin işleri altüst oldu. 

Söylediğimiz gibi, Pertev Rıza, 
çok: hovarda bir adamdı; parasını 
sefahet alemlerinde saçıp durmuı
tu. Hesapsız bir ıekilde avucu 
açıktL Ve beklenmedik bir günde 
ölüvermişti. işte tam o sırada, 
mahvolmuş ailenin imdadına Hızır 
gibi eytişen Cemal Nermi de, neti
cede Melahatle evlenmeğe muvaf
fak olmuştu. Doktor Rauf, ecnebi 

Yazan: İSKE~DER F. SERTELLİ 

rünce Ş:l.§ırdılar. Kesik başlar yerd& 
karpuz gibi yuvarlanıyordu. Bu man
zara korsanlara deh.şet vermişti. 

(Akgözlü korsan)ın sağ ell sayılan 
meşhur dümencisi bu adamlaruı ba
şında bulunuyordu. Balbo ya.ma.n bir 
adamdı. O güne kadar hiç bir dövüş
te sırtı yere gelmemlş, hiç kimse onu 
nıağlfip edememişti. 

Balbo önden yürüyordu. İri boyu, 
çıkık ve taşık gövdesi, giir sesUe nere
ye gitse kendini tanıtırdı. 

Balbo yerdeki başlar arasında, ken
disine MlA canlı gibi dik dik bakan 
bir denizcinin açık goolerlni gördü: 

- zavallı Putçka ... Sen de m1 öl
dün? Daha dün benden bir filorln 
ödünç almıştın. Öleceğini bilseydim, 
sana bir liret. bile vermezdlm. 

Balbo yerde ya.tan nrkadaşlanna 
birer birer baktı: 

- Hep.51 de en cesur, en işe yarar 
deniullerlml.7ıdi. Bunla.ra. kıyanların 
derisini yüzmeden gemiye dönmlye
Jim, arkadaşlar! 

Öteki denizciler yere eğilmişler, vu
rulan arkııdaşlıırının ceplerini, ko
yunlarını knnştırmağn, üz-erlerinde 
buldukları para ve sair işe yarar şey
leri almağa. başlamı.Pardı. 

Korsanlar. Saldenln kaçtığına hük
mederek, soygunculuğa, llkönce arka
daşlarının ürerlerlni aramaktan baş
ladılar ve tehlikeyi savu:ıturduklıınnı 
tahmin etUler. 

Bnlbo: 
- Şu bizim Putçka'nın üzerini de 

arayın bakalım ... Belki benim fllorl
n}mi de bulursunuz! 

Diye bağırıyordu. Balbo bunu şaka 

olarak söylüyordu amma, Putçkanm 
üzerinde pa.ta çıksaydı ıılmamnzlık 
etmlyecektl. 

Korsanlar gcçld ağıma beş on adım 
geride durmuşlardı. 

Buradan bir türlü ileriye geçeml
yorlaroı. 

••• 
Saide, otuz ki§iye karşı .•• 

Saide, korsanların - korkarak -
dönüp gitmelerinden endişe ediyor
du. Bereket versin kl, Balbo dönmek 
cesaretsizliğini göstermedi: 

- Yürüyellm köye doğru .•. Gemide 
eruık yok. Ne bulursak, alıp götüre
ceğiz. 

Dedi. Ve ilk hamlede yanına beş kl
şi alarak geçide glrdl. 

İlkönce Saide meydana çıkmıştı. 
o Balbo'yu tanımıyordu. Yalnıs 

önde gittiğini görünce: 
- En cesurlan galiba bu olacak.
Diyerek palasını savurdu. İri boylu 

Balbonun başı, ağaçtan armud düşer 
gibi, bir andn omuzlanndan koptu ve 
yere düştü. Bu arada karşı cepheden 
de Recep atılmış, o da 1kl klşlyi yam
lnyıp yere dtişürnıü.ştü. Şlmdi Saido 
coşkun bir halde meydanda duruyor 
ve sağa sola pnlnsını savurup, ağaç
tan Hindistan cevizi silker glbl, müte
madiyen korsan başlarını ye.re düşü
rüyordu. 

Balbonun beş arkadaşı, Balbo ll9 
beraber - hem de bir anda - öbür 
dünyayı boylayınca geride kalanlar 
korkmuşlar ve sahile doğru kaçmış
lardı. 

Recep, Saideye: 
- Çekil artık! - diye baitmyordu -

sahlle lnmiyellm. Ok yağmuru başlar
sa, mahvoluruz. 

Saide: 
- Ben insanı ar1ı:adan vunnasını 

sevmem. Onlarla burada dövüşece~lm. 
Kendi adamlarını vurmamak için ge
miden ok atmazlar. Haydi, kendlne 
güvenen benimle ~ısın. 

Diyerek, kaçan korsanlan kovalıı.
mağa başladı. 

Saide, ağaçlan yere deviren mUthtf 
bir kasırga gibi, önüne geleni palaslle 
çarpıp yere yuvarlıyordu. 

Otuz kors.ı.ndnn ancak üçti kurtu
labllmlştl.; onlar da kendilerini deni
ze atarak yüzmek suret.ile kaçmıştL 
Gemiden bu kD.nlt sahneyi hayret!~ 
seyrediyorlardı. 

(Akgözlü şövalye) hiddetinden ku
durmuş gibi bağırıyordu: 

(Art.ası nr) 

memleketlerden İstanbula döndüğü 
vakit, •oğukkanlılıkla ve bütün hissi
yatını, yeisini gizliyerek yeni aileye 
dost olmuştu. 

Cemal Nermi de, karısının çocuk
luk arkadaşını pek kibar ve pek 
kültürlil bir zat telakki ederek evi· 
nin kapılannı ona ardına kadar aç
mı~tı. Aralarında büyük bir arka· 
daşlık kurulmuştu. Gene bizzat Ce
mal Nermi, doktoru, gittikçe artan 
müıterilerine kar!!1 daha parllllt bir 
vaziyette göstenneği düıünmüıtü. 
Fuad paşa türbesi civanndald ikiz 
evi o keşfederek birini lccndi al
mıı. öbürünü de arkadaıına aldır
mıştı. 

Kocası, Melahatın da fikrini ıo
runca, o, böyle bir komşuluğa hiç 
aleyhtar olmadığını söylemi,ti. Bila
kis, bu yakınlık ve ilerliyen ahbap
lık onu !"emnun edecekti. Cemal 
Nermi He doktor Raufun kayna§ma· 
sından seviniyordu. Onların arasın
da kendini mesut hiasediyordu. 

Bu teklife cOlurl> derken, kar
şıla~tığı tehlikeden asla haberi yok
tu. 

Halbuki, işte, olan olmuştu. 

(Arkaaı var) 
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KO COK İLANL AR 
FevlmlA.de ahvalin devamı 

müddetince gayri muayyen «ün
lerde haftada 1k1 veya üç defa 
neştedJiecektlr. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
MUDASİP - Lisan bilir çok tecrü

beli bir muhasib günde bir saat çalış
makla muhasebenizi ehven flatla te
nılıı eder. Akşama katıp rünıuzuna 
müracaatı. - 1 

:tlVRF..BBİTE İŞ AlUYOR - Mü
kemmel Fransızca bilen bir bayan 
bir ve yahut 1k1 çocuğa mürebbiyelik 
1§1. arıyor. Beş yaşından yukarı çocuk
lan tercih eder. Tecrübeli ve elinde 
bonservisi mevcududr. Akşam gaze
tesinde N. D. rümuzuna mektupla 
müracaat. - 2 

FEN MEMURU - Su işlerinden 
mezun. İnşaattan anlar, Nafia.da uzun 
müddet çalışmış, münhanili harita 
yapar ve (Takiometre) makina il~ 
çalışır bir ressamcılık işi aramakta
dır. Etütler, Sondaj, Nivenmrm. için 
harice de gidebilir. Akşam'd~ K. A. 
:rümuzuna müracaat. - 1 

'.AKŞAM 

SATILIK KELVİNATOR MARKA
Dört gözlü az lruJianılnUŞ dondumı& 
makinesi satılıktır. Suadlye Şqlıln
bakkalda rn:ıhalleblci Cafere müra~ 
caat. - S 

1200 LİRAYA _ İç Fenerle Balat 
arasında üç odalı Uglr bir ev satılık
tır. Dosya. No. 448. 

Galata.saraY l1sıe61 Jmrşısmda. No. -~8~ 
Eml!klş. Telefon: 49010. :smtnonü 
Anadolu han No. 8 Eın1Aklş. Tele-

SATil.IK NATAMAM APARTl-
.1\JAN - Fatih tramvay durağında üç 
katlı ve 135 metre murabbaı saha üze
rine inşa edilmiş 45 metre murabbaı 
bahçeyi havı betonarme natamam bir 
bina satılıktır. Tallplerln inhisarlar 
inşaat şubesinde mühendis Veysele 
müracaatlan. - 1 4 - Kiralık - Sablık fon: 24694 -1 

OO 250 KURUŞA - Yeşilköyd~ deniz . 
.EML!KİŞ _ Maçkada senede 45 kenarında ve bir cephesi Istanbul KiRALIK APARTIMAN - Kurtuluş 

lira Iradı olan konforlu bir apartı- caddesinde bulunan üç bin metre ka- tramvay caddesi 23 numaralı apartı
man acele satılıktır. DooYa No. 486 re arsanın metre karesi 250 kuruş::ı manın 3 numaralı dairesi klravktır. 

.......... ,..ft•şısında No 184 Kapıcıya müracaat. - 9 
Galatasaray .l=4 AAJ. • satılıktır . 

Emlakiş. Telefon: 49010. Eminönü Galatasaray lisesl karşısında No. 184 SATILIK VEYA KİRALIK KÖŞK -
Anadolu han No. 6 Em]!l.ltlş. Telei Emlakiş. Telefon: 49010: Eminönü Göztepede Çamlar arasında '7 oda, lkl 
fon: 24694 Anadolu han No. 6 Emlakiş. Tele- salon, banyo ve garajı havidir. Eşya-

3300 LiRAYA - Fatiht.e beş odalı fon: 24694 - 1 sUe veya eşyasız mükemmel ve tam 
güzel bir ev sa.tılıktır. oosya NNo. 4~~ ..,. ..... OR.İFF.R TESİSATI SA'l'IYO- konforlu bir köşk satılık veya klra-

Galatasaray llses1 Jtarşısmda 0 • .. n.-...-. lıktır. Tel: 52 - 55 veya: 40825. 
Emlakiş. Telefon: 49010. Emlnönu RUZ - Çok az kulanılmış kusursuz 
Anadolu han No. 6 Em.llkl.ş. Telel kalorifer kazanı ile radyatörler sa- SATJLIK EV - Aksa.rayda. Kfttip 
fon : 24694 tılıktır. :M:uslihlddln sokağında. tramvay istas-

Galatasaray lisesi karşısnıda No. 184 yonuna bir dakika mesafede bulunan 

20 KURt!ŞA _ Şişli tramvay dura- Emlakiş. Telefon: 49010. Eminönü üç tarafı bahçe sekiz oda her tarafı 
tı;ına on be~ dakikalık mesafede ~s- Anadolu han No. 6 Ernlakiş. Tele- mu~ambalı içi ve dışı yağlı boya fev
falt üzerinde müfrel/: arsaların me re fon: 24694 - 1 kaHlde manzaralı çok konforlu ah-
karesi yirmi kuruşa satılıktır. Dosya 100 LİRAYA _ Maçkada Teşvikiye şap bir ev 5500 liraya satılıktır. 23396 
N 484 No. ya. telefonla müracaat edilmesi. 

o. · da No 184 caddesinde altı odalı kalorifer ve sı-
Galatasaray lisesi karşısın E ı~önii cak su tesisatı olan mükemmel mo- KİR.ll,JK l\IOBİLYELİ DAİRE --

Emlakfş. Telefon: 49EOlOl~kl" m Tele- bllyalı bir apartıman kiralıktır. H ·· · Ana.dolu han No. 6 m « ,,. _ 
1 

er turlu konfor, kalorlfe!'. haftada 
fon: 24694 Galatasaray lisesi karşısında No. 18! üç gün sıcak su baııyo Taksim Tallm-
~~~:'.:.----:::~::;;::;::'""'.k;;'.a~· EmH\kiş. Telefon: 49010. Eminönü hane Receppaşa caddesi Parp apartı-

3500 LİRAYA - Yeşllkôyde G"lr Anadolu han No. 6 Emlakic:, Tele- man 5 No. 
··rt od ıı ev satılık- " dükkli.nlar ve do a fon: 24694 - 1 

tır. Dosya No. 483. a No 184 ŞİŞLİ - Koca Mansur sokağı 
Galatasaray lisesi karşısınd, ~- .. KİRALIK :\IAÖAZALAR - Depoya, Mansur apartıınanımn üçiincü katı 

1 Günlük Borsa 1 
ESHAl'ıf ve TAHViLAT - KAl\lBho 

ve t<.'UKUD FİATLERİ 
'1 Nisan 190 

\ 

Sahife 7 

B ULMAC A M IZ 

1 ' ı 
~ =,=-F,=- '=-ı-ı---= 

DEVLET BORÇLARI 4 ~,- - .- - - • - -
L. K . 

5 
____ !_ _ _ ı-

3 7,50 933 Türk borcu L ll. m . 
1
1
9
s .. 

9
9
5
5 t::. '-ı-,- -•-_ 

> > 1938 ikramiyeli u • 
> • 1933 İkramiyeli Ergani 7 - ~ . _ 1 , 

A. B. C. 20.32 • 1- - - 1- -·-
> '1 1934 Sivas-Erzurum 1 19.28 • 8 - -J-- - - -

1
--.ı 

> > 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 19.38 0 -i-ı- _ _ 
2 .., .1 -· ~ 

: 1 ~~~! H~ne bo~olan ~~:50 1 (] __ -ı. _
1
•1-1-

• > 1935 > • 29.50 -
> 1938 • • 62.8'1 ' -

A. Demiryolu tahvm I - II 40.85 Solclan sağa ve yukarıdan aşaf' . 
• • m 41.50 1 - Şehir dahili inzibat memU:.·u -

A. Demiryolu mümessil senet 38.75 Sıvacının Aleti. 
Haydarpaşa limanı 42.75 2 - Han mutemetleri. 
H. Umanı mümessil senedi 40.75 3 - Bir sebze - Tersi duygudur. 
-------------- 4 - Cami. 

HİSSE SEl\'ETLERİ 

T. c. Merkez bankası 
T. :İf bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt> 
T. İş bankası mümessil his. 
A. DemJryolları şirketi ( % 60) 
A. Dem!ryollan şirketi < 3 100 
Eskihisar çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye temettü 

ECNEBİ TABviLLERİ 

Kredi Fonsiye 1903 (sigortalı) 
• Jı 1911 
• • Amorti 
• ıı Kupon 

NUKUT 

110.-
10.25 
10.55 

105.
. 22.85 

37.50 
7.70 

25.-
21.-

108.-
101.-
61.50 
1.25 

5 - Put - Hububat tozu. 
6 - Tersi kaya parçasıdır - Baba 

kardeşi. 

7 - Sorgu edatı - Patlayıcı bir 
madde. 

8 - Kırnuzı bayrak . 
9 - Melun - Bir ziraat ölçüsü _ 

Tok değil. 
10 - Tersi bir kadın 1sınid!r - Av 

avlıyan. 

G~.t:n bulm:ıcanuzın halli 
Sohl~n sağa ve yukarıdan aşağı: 

BAYAN İŞ ARIYOR - İyi · tahsil 
görmüş arap harfleriyle okuyup y~z
masını bilir daktilo yawr lisana a.-şına 
bir Türk kızı iyi ücret veya ma~la 
~ anyor dışan gidebilir müracaat 
tahriren Akşam'da S. A. T. - 1 

EmHiklş. Telefon: 49010. Em onu büroya ve acentalığa elverişli 150 M2. kiralıktır. Üç oda bir antre banyosu 
Anadolu han No. 6 Emlaklş. Tele~ Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar ve güzel nezareti vardır. Görmek ve _T_ü_r_k_al-tın-ı--------2-5-.4-0 
fon: 24694 .han No. 155 e müracaat. - 8 pazarlık için içindekilere müracaat. Külçe altın bir gramı 3.38 

ı - Şezlong, Su, 2 - Eda, Kaimen. 
3 - Zambaklar. 4 - Bone, Ibi, '5 _ 
Okanom, Ler, 6 - Nakemaç sa, 7 _ 

Gil. C~e4 8 - Mall, Sel , 9 - Serbest
lik. 10 - Un, İrae, Ki. 

İŞ ARIYORUM - Ortamektep me
zunu hususi müessese veya ticaretha
nelerde bir Türk genel iş aramakta
dır. Tezgahtarlık işinde ihtisası olan 
tahsildarlık buna müınasll iş başara
bilir. Müracaatların biran evvel K~i' 
caınustafapaşa Ağaçkakan caddesi 
numara Necatı Uğurluoğlu. . · 

150 KUKUŞA - Yeş!lkoyde Şev- MOBİLYELİ KİRALIK DAİRE - KİRALIK SAl'Fİl'E - Üsküdar İh- _o_s_m_n_n_lı_b.;.;n;;..n_,k;,;;a;.;;.sı;...._lb;;;.;a;;;.;n.-kn=o.;;.tl;....._..;2;;.;;.5:;.;;5 
ketiyede güzel bir mevkide 2120 M2 Taksimde Topçu caddesinde Uygun saniye Alt sokak No. 52 de 4 oda bir 
metresi yüz elli kuruşa ı:atılıktır. Dos- apartımanının 2 numaralı konforlü salon su ve elektrik tesisatını havi 
ya No. 842. dairesi eşyasile beraber yazlığı kiraya bahçe içinde bir köşkün üst katı ki-

Ankara Anonim 
GalatasarllY Jisesi karşısında No. _18~ verilecektir. Hergün sıcak suyu vardır. ralıktır. İçindekilere müracaat. 

Eınlakiş. Telefon: 49010. Emlnonu içindekilere müracaat. - 14 
Anadolu han No. 6 Emlaklş. · Tele- KİRALIK YAZLTK GA7.İSO - Şişli 
fon: 24694 - 1 KİRALIK 1\IÜSTAKİL KÖŞK - Su- Büyükdere caddesi Zinclrllkuyu vlra-

2 
8000 J,İRAYA - Ye.şllköyde on se

tşçt ARIY ANLAR klz dönüm erazi satılıktır. Dosya 
No. 481. 

adiye Çınar dibi Köseleci sokak asfalta jında Üçyol ağzı. asfalt yol üzerinde 
ikinci 4 numaralı beş oda 1kl sofa ha- elektrik, su vardır. İş Bankası karşı
mam büyük mutfak iki vater klozit .sında malw Cemal gişesine müracaat. 
elektrik hava gazı çamlıldı büyük _ 3 
bahçe içinde. Gezm ek için karşısında- -------------
ki bay Abdi köşküne konuşmak için GAZiNOCULARIN NAZARI DİK
Galatasaray Yeniçarşı Hayriye sokak KATİNE - Erenköy tramvay durak 
8 No. bayan Nahide Taner'e Tele- yerinde kır kahvesi, gazino. pastaha-

HASTABAKI CI A.RANJYOR - Arzu 
edenl~r Nişantaşında güzTel bı:ka~~ 
k ğınd doktor Kenan ev 

a a . hastabakıcı vesikalarile 
hastan esme . 
müracaat etmelen. 

B.ı\Y~ ARA.."JIYOR - Haslabakıcı 
iltÜcü bayan aranıyor. İsteklilerin 

Te ·· ( t Ortaköy Şifa Yurdun::ı her gun saa 
13 _ 15) baş vurmaları. - 1 

Galatas:ı.ray lisesi karşısında No. 184 
Emlakiş. Telefon: 49010. Eminönü 
Anadolu hon No. 6 Eml1\kiş. Tele
fon: 24694 - ı 

2560 LİRA YA - Kapalıçarşıda 
Kürkçülerde iyl iradlı bir dükkan sa
tılıktır. Dosya No. 480. 

!on: 44182 - 2 ne yapmağa elveri~ll yeni dük.kan. 
KİRALIK SAYFiYE _ Eren koy üzerindeki yüz metrelik tarası. çamlık 

Böceklik camii civarı 7 oda e'cktrik ve bahçesile birlikte kiralıktır. Aynı ma
halde bakkal Hızır Karacaya müra-

telefonu vardır. 60 dönümlük çam or- caat. Te'efonla 52.79 za. _ ı 
tasına muttasıl telefonla müracaat 

KAMBİYO 

5.24 TORK SİGORTA ŞiRKETİNDEN; 
130.-

30.2025 31 Mart 194 1 tarihinde Ankarada 
0.9975 Türk.iye l~ Bankasında alelade top-

12.9375 1 h:.. d l U • H . . 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 frank 
Atlna üzerine 100 drahmi 
Madrid üzerine 100 peaeta 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

3 175 
anan ..,se ar ar mumı ey etın-

31:1375 de .Ş~r~etimiz hisse senetlerinin be
M.745 herı ıçın 5 numaralı kupon mukabi~ 

============== linde kazanç ve buhran vergileri 

AKŞAM 
Abone ücretler i 

TO.rkiye F.cneb1 

tenzil edildikten sonra safi ( 1 2) on 
1 iki kuruş temettü tevziine karar ve
' rilmiş olduğundan 15 Nisan 194 1 
tarihinden itibaren Türkiye I~ Ban
kası ile Türk ticaret Bankasının Mer
kez ve İstanbul şubelerinde tediyata 
baılanacağı sayın hissedarlarımıza 
ilan olunur. 

Galatasaray lisesi karş1Slllda No. 184 
Emlakis. Telefon: 49010. Eminönü 
AnadolÜ han No. 6 Emlakiş. Tele
fon: 24694 - ı 

52,244 - 1 İŞ AIC ·, YA.'llJLARA BİR FIRSAT - Senellk 14()0 kurul} , 2'100 kuruş MAKİNE İJ.E ÇORAP TA:\IiRİ -
Yapmak için 18 ile 25 yaş arasında b~r 
bayana ihtiyaç var. Arzu edenler Nı
falltaşmda RızkuUah Hayat apartı
manın altında ipek Çorap paJ:anna 
müracaat etmeleri. - 2 

'tCUZ AP ARTl!\IAN DAİRESİ-Ka-
4500 LİRAYA - Kartalda Dudullu- bataşta, iskele karşısında, Sed üstün

da 778 dönüm erazl satılıktır. Dosya de. Çürüksulu Mahmud paşa apartı
No. 476. manında dört büyük odalı, ha.nıamlı, 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 avluya nazır ve ucuz bir daire klralık
Emlaklş. Telefon: 49010. Eminö

1
nü 

1 
tır. Elektrik, hava gazı, akar su 

Anadolu han No. 6 Emlak.iş. Tc e-

Suadiyen;ıı en merkez yeri olan Şaş- 6 Aylık 750 1 1450 • 
kınbakkalda on beş senedenberi bak- 3 Aylık 400 1 800 1 
kaliye olarak kullanılan dü.kkftn vit- ı Aylık 150 ı • 
rinleri, temiz mostra demir baş eşya •-------------
ve takımlarile beraber kiralıktır. Ay
nı mahalde berber İsmalle müracaat. 
Telefonla 52.79 za. - 1 

Posta lttıhadma dahll olmıyan 
ecnebi memleketler: BenelJIJ: 
3600. altı aylıRJ 1900, flg aybRı 

1000 kunı§tur. 

Şehir ve Spor Kostümleri için 
en zengin ve en zar!! 

fŞÇİ ARANIYOR - Acemi ve usta 
masuracı ve dokumacı erkek ve kız 
}Ş'çi aranıyor. Galat~ Topçular .. Cad~ 

fon: 24604 - l J AYASP.AŞADA KİRALIK KÖŞK -

N 156 Serit fabrıkasına muraca 
o. - - 2 

at. 

1 Saray arkası sokağında on bir odalı 
6500 J İRl\.YA - Sanyerde mükem- Boğaza ve Marınaraya nezaretli tam 

mel yedi odalı ve altı buçuk dönüm konforlu köşk kiralıktır. Ayaspa.şada. 
bahçesi olan köşk satılıktır. Dosya Namıkpaşa sokak 7 No. lu eve müra-

BİR ERKEK İŞÇİ AR~YOR. -
Boyahanede temizl7me _ve _ütu işlerm
de çalışmış bir işçıye ıhtiyaç va~dır. 
Beyoğlu Hamalbaşı 52 No. ya müra-

No. 475. caat. - 15 

- 1 ~~ . -
3 - SATILIK EŞYA 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlakiş. Telefon: 49010. Eminönü 
Anadolu han No. 6 Emllklş. Tele
fon: 24694 - 1 

SOOO LİRAYA - Cihangirde tama
men denize bAk!m 315 M2 arsa satı
lıktır nosya No. 474. 

BALI _ İyi cinsten İRAN h"alıları Gal~tasaray ıısesı karşısında No. 18~ 
alınıyor. Posta kutusu 261 e muraca- Emlakiş. Telefon: 49010. Emlnönu 
t - 3 ı nadoltt han No. 6 Eml~kiş. Tele-

•. A - 1 
ESKİ VEYA BOZUK - Her marka f~o~n.:..: .:.2::46:9:4--- - ---:--- --:-:-. 

tadYolar piyasadaki en meşhur mar- 13000 LİRAYA - Kurtuluşta senevJ 
taların 1941 modelleri ile en uygun şe- ı 8400 lira 1radı olan bir apartıman 
raltle tepdil edilir Akşamda· Radyo satılıktır Dosya No. 473. 

84 rüınuzuna mektupla müracaat. - 2 Galata~ray ıısest karŞlSUlda N~.} .. 

SATILIK DONDURMA MAKİNESİ
Az kullanılmı~ 4 gözlü 8 kovall _Frl
gldaire marka bir dondurma makinesi 
satılıktır. Taksim: Cumhuriyet mey
danı tütüncü Ferid beye müracaat te
lefon: 41537 

Emltıklş. Telefon: 49010. Emınonu 
Anadolu han No. 6 Emlıiklş. Tele~ 
fon: 24694 

5000 J,İRA.YA - çamııcadıa yed1 
odalı ve ylrrtıi lkl dönüm erazfsl. olan 
k"'şk satılıktır. nosya No. 470. 
~atasaray lisesi Itarşl.Slnda N?· -~~ 

.,.,._,,, Tel fon. 49010. Eminonu 
,c.ı1uakiş. e · Eıniakiş Tele-

IJEVREN SATRJK - Oalatanın 
Karaoğlan sokağında. gayet işlek No. 
32 bakkal aktar ve tütüncü dükkanı 
hastalığından dolayı devren acele sa
tılıktır. Mezk<ir dükkana müraca-
at. - 2 

KİRALIK' K ONl<'ORLU !tlÖBU: 
APARTil\IAN - Ayazpaşa Parkotel 
karşısı İkiz kardeşler apartınıanınm 
2 numaralı 5 odalı dairesi mevsimllk 
kiralıktır. Her gün 11 den 3 e kadar 
görülebilir. Tel: 44309 - 6 . 

SATILIK KÜGİR EV - Boğ'az
lçlnin su. hava, manzarasiyle meş.hur 
Beylerbeyinde iskeleye beş dakika set 
üzerlnde Bebekden - İ.stanbula kada~ 
dcnlzi gören ferah manzaralı üç oda 
bir çinili sofa bir mutbak blr tu
valet ve banyo mahallini havi düz 
ayak, çok rahat içinde elektrik, tatlı 
suyu olan altı yüz metre kare bahçe 
ortasındaki k1\gir yeni ev satılıktır. 
Cumartesl, pe.z:ır günü keresteci bay 
Azize müracaat. _ ı 

ACELE SATILIK HAN E - Yalova
d:ı. iskeleye pek yakın bir mesafede TeJefonlarmlls: BqmM&rrfr: 205 
sahibinin adresini isteyenler. Akşam razı işleri: %0765 - İdare 211681 
gazeteslncte llAn memurluğuna mü- Müdür: 20f9'J 
racaat. - 1 

Rebiüleneı ıı - K.asıru 152 
ACELE SAT.iLiK EV - Kadıköy 1 S. İm. Gtl. Öğ. İki. Ak. Yat. 

Yeldeğlrmeni tramvay caddesi yanın- E. 9,07 10,52 5,36 9,16 12,00 1,35 
da 10 - 12 odalı 4 katlı apartıman ol- Va. 5,48 6,33 13.16 16,56 19.41 21.15 
mayan müsald bahçe, kuyu ve sar- İd eh . .. .. 
nıçlı kfırglr bir ev acele satılıktır. ar ane: Babııuı ctvan 
Müracaat Yeldeğlıment Karakol cad- Acımusluk sokak No. 13 

Kumaş çeşitlerini 

Z.&BiP 
Tüccar terzihanesinde 

bulacaksınız. 
Beyoğlu İstiklal Caddesi No. 378 
Ha~t Kita hanesi kar ısında 

desi No. 129 - 2 

ACELE SATILIK EV - 15 oda. ya
nın k:irg!r elektrik, tcrkos, hamamı 
var. Tramvaya yakın mevkii güzel ve 
üç :ıileye elverişli. Şehzadeba.şı Vezne- 1 
eller Hayriye sokak 10-12 No. görüş
mek için Karaköy Krcdl Liyone han 
2 nci kat 17 numara Mehmed Şarıreın 
saat 9 dan 10 - 12 - 2 ye kadar mü
racaat. - 1 

5 - MÜTEFERRiK 

Ereğli Kömürleri işletmesinden: 
Birinci sınıf iki tornaci aranıyor 

Talip o1anlann · hüviyeti ve Bonservis suretlerile Ereğli Kö
mürleri İşletmesi ÖZülıneız mıntakası Baş mühendisliğine 

tahriren müracaattan. 

İstanbul Mmtaka Ticaret Müdürlüğünden: 
Türk - Alman hususi ticaret anlaşması dahllinde Türklyeden Alman

yaya ttınlu ve taze balık, peynJr, keten elyafı ve yonca tohumu ihraç etmek 
arzusunda bulunanlaıın 1938 - 1939 ve 1940 seneleri zarfında yaptıklan ih
racatın miktar ve klymetını ve son stok vazıyethıl gösterir beyannamelerle 
11/ 4/941 cuma günü saat 15 te İstanbul Mmtaka. Ticaret müdürlüğündeki 
1çtlmaa gelmeleri ve evvelce ayni maksatla verilmiş olan beyannamelerin 
nazarı it ibare alınmıyacağı 1lAn olunur. (2755) 

SATILIK KELVİNATOR HAVUZU -
Çok iyi halde ve tertibatı mük~l, 
bütün teferrüatile satılık blr elektrik 
telvina.tor havuzu. Taliplerin Beyoğlu 
İstiklal cad. 165 No. ıu dükk§.nda me
zeci Antinos Küpeli. 

Anadolu han No .• 6 · _ 1 
fon: 2469-i 
. LİRAYA - Taksim. tramvay 

1750~0 d bütün konforu haiz mun-
caddesın e --ı1 bir apartıman sa-
tazam ve iyi lr.....,ı 

1\IEKTEP DERSLERİ - Ortaokul 
Lise ve Üniversite talebesine Fransız~ 
ca. ve Almanca dersleri (Tahsin Abdi 
Gökş!ngöl) metodlle yahut {Besim 
Gürmen) metodlle az zamanda öğreti
lir. ~akale, hikaye, roman, ilmi eser 

SATILIK HA.~E _ Fatihde Malta ve buro noter vesaiki itina ile tercüme 
tramvay durağı yakınında apartıman edilir. Adres: Maçka Işık lisesi karşı
~eklinde iki katlı müceddet hane sa- sın.da Karakol sokak Hayat apartıman 
tıııktır. Malta duraıtında 20 numara- 1 numarada öğtetmen Tahsin Abdi. 
da emlak komisyoncusu bay Hüseyine ______________ 16_ 

Tttrki,.e Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI '10 BEYGİRLİK DOÇ VERGE .. Dİ- tılıktır. DOSYa1~~i~~~"ısında N~. 184 
ZEJ, DENİZ MOTÖRÜ - Şaft perv_a- Galatasaray ,,_., J>.<>" Emin .. ·· 
ne ekzoz ve teferrüatile satılıktır. Is- Emlakiş. Telef~ıı: 

6 
4~dldş. T~fe~ 

tanbul Cibali 110 No. Muammer Anadolu han z.ıo. _ 1 

Akarsu. - 4 f~on~:~2~4~69~4~---;:::;:::;::;:-;:;:; 
CEPTE Tl\ŞINABİLEN HESAP l\IA- . 1500 LiRAYA - Ü'sküdArda çar1ıda 

a.ddesınde çok işlek k"gir 
ıri:NELERi _ Bir defter şeklinde olan ve İskele c ıktır J)OSYa No. 467. 
portatif hesap :maklnelerlle cem ve bir dükkfi.n .satıl · da No. 184 
tarh ameliyatı büyük bir sürat ve Galatasaray ı;ses: ıt_::ı Eıninönü 
emniyetle otoma.tik olarak 'yapılır. Emlak.iş. Tele on. EJiılAkiş. Tele-
Fiatıeri 25 ne 35 Ura.dır. Mevcudu >.na.dolu han No. 6 _ 1 
azalmaktadır. Telefon: 41432. - 4 f~o!n~:_:2~4~6!94!._-----::==:--:: 

J.iRAYA _ istinyede iyi 
LOKOMOBİL VE JENER., TEUR -

12 atmosfer elli beygir ıruvvetlnd~ 
Lanz mar.Jta, tekerlek üzerinde müte
harrik az müıstaınel bir lokomobil iyi 
nzlyette çHte kat kayış, su tulum
bası, transmisyon ve bacası ile ve ay
nca 52 amperlik bir jenerat_ör ayn 
ayn veya birden satılıktır. :rsteyen
Ier Galata Rıhtım caddesinde 33 nu
marada 1. el katta. Rlza Gence mü-
racaatlan. - 6 

ACELE SATILIK - Kelvinatör 
markalı 1 yaz kullanılmış 2 gÖZlÜ 
dondurma buz dolabı acele ve ucuz 
ııatıe sattlık:tır. Adres: Beyoğlu Bursa 
sokak Sığınak içkill lokanta. - 3 

ACELE SATILIK OTOl\IOBİL -
Lhıgolen marka. 937 modeli temiz kul
Janılmış hususi bir otomobil ~tı~ıktır. 
Ma9ka,da. Maçka. garajında gorülebi
J1r. -2 

20,000 bir yalı satılıktır. 
iradlı muntazam da No. 184 
aa1a.t~raY UseBi JtarŞlSlll ınö ·· 

Emltı.kJş. Telefon: 49~d: Tefe~ 
Anadolu han No. 6 _ ı 
fon: 24694 

iRAYA - Vaniköyünde 
15000 L htımı olan 1500 M2 QOk 

muntazam rı tılıkt Y lı 
güzel bahçeli bir yalı sa. ır. a 
bülbill yuvasıdır. Dosya No. 454. 

Galatasaray Jlsesi karşısında No. -~8~ 
Emlfıkiş. Telefon: 49010. . Emin onu 
,Anadolu han No. 6 Emlakiş. Tele-
fon: 24694 ~ 1 

' lO OOO LİRAYA - Bakırköyünde on 
odal~ mükemmel bahçeli köşk satılık
tır Dosya NO. 422. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emliikiş. Telefon: 49010. Eminönü 
Anadolu ban No. 6 EmHiklf, ;rele
fon: 24694 - 1 

ınüracant. TAVUK MERAKLiLARI İÇİN_ 

SATILIK MODERN YALI - Şifa 
suyu ve havasile meşhur Vanıköyünde 
elektrik, .:rerkos, telefon, havagazı, 
banyo, guzel bahçe mükemmel nhtı
mı havi yalı satılıktır. Telefon: 38-43 

- 7 

DEVREN SAT ILIK BAKKALİYE 
VE KIRTASİYE DtİKKANI - Bakır
.köyünde İstanbul ca.ddesinde 6() nu
maralı 50 senelik bir bakkaliye dük
kAm askerlik dolayıslle acele .satılıktır. 
Gayet zengin bir muhittedfr. İçinde-
kine müracaat. - 3 

SATILIK AP.\ RT.11\IAN - Tarlabaşı 
civarında Duvarcırıdem sok.ağında 
alat.urka hamamlı dört daireli beş nu
maralı apartıman 9000 liraya. satılık
tır. Ayda 85 Ura iradı vardır. Ayrıca 
her dairenin kömürlüğü umum içln 
çamaşırlığı ve kapıcı odası vardır. 
Görmek için k::ı.rşısındnki kunduracıya 
müracaat. 

ZEVKiSELİM ERBABINA SATILIK 
VE KİRALIK YALI - Ruınelih1sar 
Akıntıburnunda 13 numaralı yalıda 10 
odayı mütecaviz müstakil b!.r daire 
her bir esbabı istirahati haiz kiralık
tır. Bütün yalı 25 odayı mütecaviz ve 
acele satılıktır. İttlsallndekl 15 numa
raya ve Maçka. 103 numarada sahip
lerine müracaat. - 3 

Brahma, Hernıine tavuk ve hoI'O'Llarl
le yumurtalan ve Legorn ve Roday
lant yumurtaları her cumartesi öğ
leden sonra ve pazarları öğleye ka-1 
dar satılır. Göztepe birinci orta sokak 1 
No. 10 Nureddin Otan. Telefon~ 41432 

-4 
ALMANCA DERSLERİ - Bir Al

man öğretmen bayan, en yeni ve en 
seri usullerle hususi almanca. dersleri 
vermektedir. Şeralt ehvendir. Pazar 
gününden ba~ka her gün 15,30 - 19 a 
kadar Beyoğlu, İstlklAI caddesi 133 
No. lı Hasanbey apartımanı ıklnci 
merdiven birinci ka.t il No. ya mÜTa
caat. 

DF~S - Arnavutköy Amerikan Kız 
Koleji mezunu bir bayan inglllzce ve 
fransızca ders verir, talebeleri inıtı
hana hazırlar. Akşamda M. K . rümu
zlle müracaat. - ı 

MEKTUPLARINIZI ALDffiINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak göstermı. olan kartlerl
mlzden 

A. - B. D. - E. K. G. -
X.-V. S.

namlanna gelen mektuplan lda
rehnnemlzdcn aldırmalan l1ca. 
olunur. 

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Türk UrasL Şube ve 
ajans adedi: 265 

Zirai ve t icari her neTI banka m.aamelelerl. 

.. Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

I 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
~ M lir:ısı ~ulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa~daki plll.na. 
gore ikrnmıye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 
4 > 500 • 2,000 > 

4 > 250 > 1,000 > 
40 > 100 > 4,000 • 

100 adet 50 liralık 5,000 lira 
120 » 40 4,800 > 
161) » 20 > 3,200 > 

.. DİKKAT: Hesaplarındaki p:ıralar bir sene içinde 50 Jlradan qatı 
cl ıışm!vcr.lere ikramiye c;ıktJğı takdırde "'o 20 fıızlaslle verllecekttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylul, ıı birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tariWerindc çekilecektiı:. 



Sahife 8 AKŞAM 8 Nisan 1941 

Baf; Dif~lfezle;.~~,aomat&~ 
Nevralji, Kırıklık _,.. 86t6D' ·~ğnlannm'i,pethal .:Xeaer 
fcııbınd; siünde 3 kıııe alınabilir-;\iJ'AKLITLERlNDEN}SAKININIZ 
"''HER• .YERDE PULLU KUTULARl ""ıJSRARLA."'dSTEYINIZJ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1. - Ak:redltırı idarem.Is tar&fından açtır.ılma.k Uzere 4/IV/941 ta.rlhtnde 
ihale olunacağı llAn olunan 2~0.000 adet yüz kiloluk 6x8 t.elll 67/112 S/m 
eb'adındalci tuz çuval.mm pazarlıiı görülen lüzum üzerlne §erattl sabıka 
dairesinde ıo gUn temdit edllınlıJttr. 

ıı. - Pazarlığın 14/41941 pe.zartes1 günü saat 14.30 da Kabataşta leva
zım ve mübayant şubesindeki alım satım. komisyonunda. yapılacatı llln 
olunur. c2'70'1.1 

treftmlllll$6118tiMillMl!~Hlii.~I 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Ticaret Şubesinden : 
100 M3 Çam veya köknat tahta 2,Ş-4x0.25x0.025 metre 

40 :. » » 2,5--4X0,22X0,025 » 
50 » » » 2.5-4X0.1BX0,025 » 
60 » » » 2,5-4X0,12XO,O'l5 • 

186,300 • Köknar tahta 20700 adet 4X0,15X0,015 • 
121,868 » Köknar tahta 10890 adet 4X0,14>:0.02 • 

3,375 » Çam veya köknar 225 adet 4X0,15><0.015 • 
11.200 • • ıı 560 adet 4xo.2o x o,025 • 
19,530 • » :ıı 1065 adet 4X0,18)<0,025 • 
25, - » » » 4X0.25X0,025 • 
11, - :ıı » » 4X0.25X0,015 ıı 

Yu!<nrxla ml:ktar ve eb'ad.ı yazılı kereste satın alınacn~da.n tamamen 
veya kısmen vermeye ıstekl1 olanların teklif mektuplarını 24/4/9U günü 
akşamına kadar göndermeler!. 

Bu keresteye ait şartname her gün Ticaret ve İstanbıilda. Fındık.lıdakl 
Askeri fabrikalar müdürlüğünden alınabilir. <1946 • 2742) 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra albna daima 

KREM 
PERTEV 
sürünii%. Pudrayı sun.sıkı 
tutar ve akmasına mani 
olur. Yağlı ve yağsız olan 
tüp ve vazolan vardır. 

ZAYİ - 940 yılında Beşiktaş blrln
ci orta okuldan aldığım 2 sayılı bele
gemi kaybettim. Yenlslnl alacağını
dan eslds1nln hükmü yoktur. 

J 08 No. da mukayyed Halid Emek 

Edremid asliye mahkemesi Asliye 
Ticaret dairesi Sayı: 9U/ 413 

Edremidln Havran nahiyesinde ic
rayl ticaret etmekte iken mukadde
ma Edremit asliye ticaret mahkeme
sinin 22/4/931 tn.rılh ve 342-124 numa
ralı hükmlle ifl&sına. karar verilmiş 
olan Havranda CHacı zade Rasım ve 
Sırrı kal"dcşler kollektı!> şirketinin 
hali tastiyede iken alacaklılanna yüz. 
de on nlsbetlnde peşin tediyeli teklif 
eylediği kongurdatu alacnkiılan tara

Clü~ya hadiselerini, musikiyi .. ve çok faidelı 
neşİjyatı dinliyorlar. 'Sizde.'"AGA,. tecrübe 
edinher'bakımdan kusursuz bulup mutlak 
beğeneceksiniz) Hakikaten tavsiye şayan 

mükemmel bir radyodur·: 

Perakende Satış Yeri: ODEON Mağazası İstanbul • Beyoğlu İstiklAl Caddesi No. 48/1 

Toptan aatıf yeri: Sultan Hamam, HamdiB. Geçidi No. 48-56 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden : 
fından kabul ve mahkememizce de ••••• 

BiR HAKiKA T f Sayın mütterilerimizin nazan dikkatine: 

Ame:ika taleplerin~n 21583 numaraya kadar olanların müsaadesi 
çıkmıştır. Zamanında alıp knllanılmıyan permller iptal edileceğinden alA
kadarların derhal müsaade varakalarını almaları rica olunur. 

~/U~lta~""~
12

M~~b- ,~a~llllllllllllellllillillll~~-rorla tasdik edilerek mezkur knrar 
katlleşmlş ve basit tasfiyeye tabi tu-
tulan müflis şirketin itlı\s idaresi ye
rine kaim olan icra dairesi tarafından 
icra ve lflı\s kanununun 309 ncu mad
desi mucibince iflasın kaldırılması is
tenmiş olmasına mebnl olsuretıe mez
kur şirket hakkındaki yukarıda tarih 

KAR TEVZii 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

B. tertibi hissedarlarımıza beher hisse itibarile 1940 senesi için verilmesi 
hissedarlar umumi heyetince kararlaştınlan 184 kurWJlUk safi kAı:tn 8 nu
maralı kupon mukablllnde Ankara merkez şubemizce Istanbul ve Izmlr şu-

ve numarası yazılı kararla vazedilmiş Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime Ue S I N G E R S A A T t demektir. Çimli: 
olan InAsın kaldınlmnsına ve sözü 1 Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün he.kiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. 

belerimizce 1/ 4/941 tarihinden itibaren dağıtılacağı ilan olunur. (2649) 
geçen kanunun 182 nci maddesine tcv-ı Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki SiNGER mar-
fikan serbesçe tasarrufu için şirketin kasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz ldzımdır. 
iflas idaresi namına icra dairesince Modayı takip eden her asrı kadın için kıymetli taşlarile ve nefis işlemeslle hakikaten nazan dikkatl celbeden 

Türkiye 
vaziyet edilmiş olan yağ mağazasının 1 böyle bir harikulade SİNGER saatine sahip olmak Meta bir saadettir. 

~~tılj~~~~u
1

~~~~ ~~~r~~temgecvrıJ sı·NGER SAATi hoşa e-idecek en makbul ve en ,üze! Hediyelikt·r 
Şişe ve Cam Fabrikaları 

Anonim Sosyetesinden: 

verllmeslne 1/41941 tarihinde karar 1 
verilmiş olmakla bermuclbl karar 1 No. 82 - A 200 elmaa ve 11 pırlantalı 500 lira EMSALLERİ GlBt 15 SENE GARANTİLİDiR. 
keyfiyet ua.n olunur. Dikkat: Slnger saatleri İstanbulda. yalnız Eminönü merkezindeki mağazamıZda satılır. Istanbulda şubemiz yoktur •••••-•••••111•11 1111••••••• Adres: SİXGER SAAT l\lağazaları, İstanbul, Eminönü :So. 8 

Oksijen ve elektrik kaynağı yapacak kabllJyette bir birinci sınıf elek
trikçi ve teS\·lyecllert> ihtiyaç vardır. Alakadarların bonservlslerlle bir

likte Paşabahçeslnde Fabrika. İşletme müdürlU!;üne müracaatıeri. 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Turistik yollar mıntaka müdürlüğü için 250 litre hacminde bir Betoniyer 

·e en az 20 beygir takatinde ve 7 kilogram tazyikli ik.i kompresör :ı.lına
aktır. İyi halde olmak şartUe müstamel dahi olabilir. Istek.Jllerln tckllfle
lnl 20/4/941 tarihine kadar Turlstllt yollar mıııtaka müdürlüğüne verme-
rl. U318 - 2752) 

Zevk - Zarafet - Güzellik 
işte; Taksimde, Aydcde cad· 
desinde 6 No. Baylan Apartı· 

manın 1 1 No. sunda 

Rina Moda Salonu 
nun takdim ettiği zengin şapka 

koleksiyonun\ın vasıflarıdır. 
Lutfen bir ziyaret edini. 

111·---=---ıı--, 
18.!!~~'~Us~.~~~!!.!~ın~~~.~~IR~~~~!.!.~~~~~~~ .. '.,. I F :t:;,t;;:;';K:I~R~"la 1 

on tebliğ: 
Murisinlz sağlığında 22817 hesap No. sile aldığı 200 liraya karşı birinci Cağaloğlunda fabrika ve 

e 300 liraya karşı da ikinci derecede ipotek ettiği Eminönünde Süleynuı- matbaa ittihazına elverişli 
iye civarında Hoca Gıyasettin mahallesinin Mahmet Paşa. yokuşu soka- , . . . 
nda esk.J ve yeni ıı kapı 504 ada., 17 parsel No. lu 70 metre murabbaı me- ı betonarme yenı hır hına sa
hası olan kagir evi birinci derecede ipotek göstermiş idi. Borcun tamamı 1 tıhktır. «Akşamı> idaresine 
desinde verilmediğinden 28/8/939 tarihinde faiz ve komisyon ve diğer müracaat· Telefon: 206lH 
~raflarla beraber 140 Ura 63 kuruş bakiye bir borç kalm~ır. Bu sebeple ' 

e 3202 No.lu kanun mucibince yapılan takip ve açık arttırma neticesinde L ia, 
ezkfır gayri menkul (1950) lira bedelle talibine muvakkaten ihale edilmiş- lllııı. 
r işbu fü'm tnrihinden ttlbaren bir ay içinde 939/686 nwruı.ra. lle Sandı- ' 
muza müracaatla borcun ballğlnl öd emedlğinlz takdirde kat! ihale kararı BAHÇE, ORMAN ve ı 
rilmck tizere dosyanın rcra hlı.klmllğine tevdi olunacağı son ihbarname SALON Fl.DANLARI 
akamına kaim olmak üzere Ufın olunur. (2761) 

Kapalı zarf usuli ile eksiltme ilanı 

Antalya Belediye Riyasetinden: 
-

ı - Eksiltmeye konulan iş: Antalyada yapılacak 40,830 Ura keşif be-
lli soğuk hava. antl'ePoml tesisatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır; 
A - Ekslltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
O - Nafia ~Ierl genel §artnamesi, 
D - Yapı l.şleri umumi fenni şartnames1, 
E - Hususi fenni şartname, 
F - Keşlt cetveli ve proje. 
İstekliler Antalya Be!edlye riyasetinde bu evrakı görebllJrler. 
3 - Eksiltme 25 Nisan Cuma günü saat 14 te Belediye dalres1nde top-

MevsJm münasebetile ucuz 
fidan edinmek isteyenler 
bunları bahçemizde kolay
ca bulabilirler. 

ÇAM, P ALMIYE 
vesalr seçme fidanlar 

Adres: Pangaltı Fiat garajı ya
nında Yedlkuyular caddesi No. 6 

Anadolu Anonim 
acak Belediye encümenin de yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 3063 lira muvakkat teminat yatırma.lacı TORK SİGORTA ŞiRKETİNDEN: 

b~n~ ~~u ~ğ;!an~;~~ i:~~ıkb:~~:~~ }§.=~;~ t.esfsa.tı __ 31. Ma!t 1941 tarihinde Ankarada 
ış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri, Turkıye lı Bankasında alelade top· 

B - İhale tarihinden 3 gün evvel müracaatla Vilayetten bu işe girebile- !anan hissedarlar Umumi Hey' etin
erlne dair ve&ka almala.n. de Şirketimiz hisse ıenetlerinin 16 
5 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline numaralı kuponu mukabilinde ka
ar Belediye enciµnenlhe lnakbuz mukabilinde verilecektir. zanç ve buhra ·ı · · t . i-
Posta ile gönderllecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa.- . d h"n vergı erının CfJ'IZ 
kadar gelm.lş olması ve dış zarfın mühür mumu Ue iyice kapatılml§ im en .. son~a _ısae başına ıaft olara~ 
ası şarttır. Postnda olan geclkmeler kabul edilmez. , 125 yuz yırrru heo kuru11 ödenmcsı 
6 - Tesisata alt keşi! ve projeler lstenlldlğl takdlrde lk1 lira 4 kuruş takarrür etrni, olduğundan 1 5 Nisan 

el muknblllnde ,.Antalya Belediyesinden nlınablllr. (2747) 1941 tarihinden itib.arcn Türkiye lş 

iplomalı Sıhhat Memuru Aranıyor 
• 

Eti Bank Divriği Demir Madenleri 
işletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz dispanserinde calışacak bir sıhhat memunına 
tiyaç vardır. Taliplerin; kısa hal tercümeleri, diploma, ve 

fonscnris surctlerile iki adet vesika fotogranannın Eti 
lılı••• Demir J)jyıiği adresine göndermeleri. 

Bankası Ankara ve lstanbul §ubele· 
rinde tediyata başlanacağı ilim 

1 olu."lur. • 

Suıtanahmet 5 inci sulh hukuk ha-
~ kimliğinden: 941/286 
1 Ana ve babadan mahrum olduğu 
1 anlaşılan Yenlköy Salt Halim paşa 
yalısı yanında 115 No. lu evde ikamet 
eden Ahmed oğlu Mehmede nynl yer
de ikamet eden İstanbul Emniyet 
Sandığı avukatlarından Ragıp Oka
nm vast tayin edildiği Han olunur. 

Küçük tasarruf hesapları 

I 94 I ikramiye planı 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

İDAREsİNİ .... 8İtfi1iSJBANKASINDA 
jKRAMfVELlJttESAB AÇ~fi: 

Sıhhat ve ictimaI muavenet Vekaletinden: 
3958 sayılı gözlükçülük kanunu 4/ 4/941 tarihinde merlyete glreceğln

dcn, bu tarihten :itibaren üç ay sonra ruhsatn.ıımesiz gözlükçüıük yapmalt 
\'asaktır. Halen ticaret yapan gözlükçülerin lcab eden ruhsatnameleri . al· 
ınak üzere bu üç ay zarfında bulundukları mahal Sıhhat müdürlüklerine 
blr istida ne müracaatetmeleri ve çalıştıklan dükkA.nın unvan ve sarih ad· 
resini bildirmek suretlle tanzim edecekleri bu 1stidalanna: 

1941 ikramiyeleri ı - Kaç senedenberi sana.tını icra. etmekte olduğuna dair bulunduk-
ları mahallln en büyük mülkiye Amiri tarafından ve~ vesika, 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 
3 " ıooo " = 3000.- .. 3 - Tahsil derecesini gösterir vesika sureti, 
Z • 750 • " = 1500.- ,. 4 _ .GÖ'lliikçülük yaprnağa manl vücut ve akılda bir Arızası bulunma-
4 " 500 ·• = 2000.- • chğını:ıı tasrih eden sıhhat raporu, 
8 .. 250 .. = 2000.- " s - İki adet vesika fotoğrafı 

35 • 100 .. = 3500.- ,. rabtetmelerl lüzumu illln olunur. 
80 .. 50 .. = 4000.- .. 

(1813 - 2552) 

soo 20 .. = Gooo.- .. Okul M d l .., d L.., _________ JAıkeri Veter_iner Tatbikat u Ü ür ügün en: 

Nazarı dikkate 
Ticarethanemıe hiç bir sıfat 
salAhlyetı olmıyan bazı klm

erln bana olan nisbetlerinl 
ileri sürerek müşterilerimden 
para almakta bulunduklanna 
bu kerre muttali oldum. Bu se
bepte ·gerek bu güne kadar ve 
gerekse bundan böyle vuku bula
cak hiç bir tedlyatı kabul etme
diğimi cümlenin malumu olmak 
üzere UAn ederim. 

Tüccardan Recep Havlucu 

KÜÇÜK İLAN 
okuyuculanm1z arasında 

EN SER/, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, satım, ki
ra iıılerindc iş ve işçi İçin is· 
tifade ediniz. 

Haydarpaşada askeri veteriner tatbikat okulu ve hastanetrtnın otopsi 
mahallinin tamir ve inşası pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Tahm1n be
deli 995 lira 28 kuruştur. 

Taliplerin % 7,5 muvakkat tenimatla.n ile 14-Nlsan 941 pazartesi saat 
14 de okuldaki satınalma komisyonuna müracaatları. 

Harp Akademisi Satınalma Komisyonundan: 
Mecmuuna tahmin edilen bedel c162a lira a75• kuruJ olan 47 kalem 

köhne eşyanın açık arttırnıa ile satışı 9. Nisan. 941 çarşamba günü sa.at 
!>.30 da akademi sa.tınalma komisyonunda yapüacnktır. Eşyalar her g(1n 
akademl debboyunda. görüleblllr. Arttırma. müzayedesine iştirak edecekle
rln müzayededen evvel Beşiktaş malmüdüriüğilnC yatırılınlf cl2a Ura c25:ıı 
kuruşluk temlnat makbuzile mezkür günde komisyonumuza müracaatlazı. 

il Devlet Demiryolları ve Limanlari İşletme 
Umum idaresi ilanları 

(2'74-0) 

Muhammen bedeli (5246) lira olan muhtellt eb'atta 3800 kg. ka.buklu çe
llk elektrod (15/4/941) salı günü saat (15,30) on beş buçukta Haydarpn§ad& 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alına.
t>aktır. 

Bu Lse girmek isteyenlerin (393) lira (45) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflannı aynı gün 
saat (14,30) on dtirt otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. (2530 


