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.Kafkasyaya 
Alman 

taarruzu 
Alman Generalı 

Rommel tarafından 
idare edilecek 

Japon~ar 
Mandalaya 

girdiler 
İngiliz kuvvetleri 

Birmanyadan Hint 
hududuna çekiliyorlar 

Londra 2 (A.A.) - Dally He- Londra 2 (A.A.) - Tolqyo rad-
rald gazetesinin Vaşington muhabi· yosu, Japon ~ıtalarının c~a ak~
'rlnin bir telgrafına gÖTe, general mı. ~andalay ı tamam~n ışgal ettik
Rommel, Kafkas istikametinde Al· Jenm haber vermektedır. 
man taarruzunu idare etmek üzere . Berlia 2 ( A.A .. ) . :-:- Yan resmi 
l.A"byadat ayrılmıştır. Bu kararın hır kaynaktan bıldmlr;yor: Alman 
Hitler _ Mu!lsolini mülakatı esnasın- Hariciye nazırlığı m.a~fill.eri Jap?llla-
ila verild:b: söylenmektedir. rtn Mandalay zaferını Bınnanya yo-

• lu üzerinde kazanılan mı.iVaffakıyet--
. İngiliz - Amerıkan lerin eı. mühimmi olarak telakki edi-

taarruzu ne zaman yorlar. 
ba~lıyacak Birmanyıı seferi Berlinde birinci 

'$ derecede askeri bir hareket mahiye• 
Va,ington 2 (A.A.) - Avrupa· tinde görülmektedir. Mandalay'ın 

Cla ikinci bir cephe kurulması Vaşing• düşmesile Çinin haya.ti yolu fülen 
ton'da günün meselesi halini alını~- kesilmiş bulunmaktadır. Laşyo'nun 
tir. da bugün, yarın sukutu bekleniyor. 

iyi malumat alan mahfillerde de- Bu §ehir do düştükten sonra Japon
nildiğine gör•, bu maksatla yapıla- larm bu bölgede takibettikleri askeri 
cak jngiliz · Amerikan taarruzu gayi? tamamilt: tahakkuk etmi, ola
uzak Jeğildir. Bununla beraber bu caktır. 
taarruzuı• ta~ihi Sovyetl.erin Alman Rangon bombalandı 
taarruzuna gostereceklen mukaveroe , • 
te ba~lıdır. Ru• cephesi yarıldığı tak· . Y~ı ~~Ihı 1 .. (AA) -.- ReJmen 
dirde İr.gil": Amerikan taarruzu bl ıldırRıldıgın<: gobre Ah ml erikan uçak-

li 
~ l kt y k e~er Sov· arı nngon u om a amıştır. 

emen ye pı aca ır. o s R k .. - -
·yetler ~ill diki mevzilerini tutabilir- euter as erı yazarının 
lerae sonraya bırakılacaktır. mütalaası' 

Müttefikleriı. tereddüdü başlıca Londra 2 (A. A.) - Reuter 
deniz ta~·tı yetersizliğinden ileri gel- ajansının askeri yazan Ananalis'in 
mektedir Çür.kii bugünkü şartlat mütalaası: 
altınd ikinci bir cephe açılması. iç~ Birmanyadan Londraya gelen ha
yapılacak han·ket!er çok tehlıkelı I( herler vaziyetin nezaketini bildir
olacaktır. mekte devam ediyor. Bu haberlere 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre göre Japonlar Mandalay ve c:vahn
f ngiltereyc,, gelmiş olan Amerikan d k.' f ·ı· ç· k ti •. • ik' 
k 

. . ·ıd· a t ngı ız ve ın uıvve ermı ı 
uvvetlerı umumıyetle zannedı t· t el b k k · • ' - h' • 

w· d el .... 
1 

.. a e~ ar.um a ıra •ma ıçın Lali ıo. 
gm er. < buru ttur. Bunların talın· d __ ,_ d w .. •• l · 

k f·ı k't· · k • • '.\_ an cenwoa ogru yuruyor ar. 
m~sın.ı ~ 1 ' teş 1 ının ço ıy_ı tertur Mihvc· k.:ıynaklarından gelen bir 
e:lılmıct' o.ması kolaylaştıracaktır. habere göre, Jngiliz kuvvetleri Hin

ltalyada harb 
kazançları 
--

Harbin sonuna kadar 
bloke edildi 

Roma? (A.A) - l\L Mussolini
nin reisliği altında toplanan nazırlar 
meclisi bir kanun projesini tasvibet
miştir. Bu projeye göre bütün harb 
kazançlaı . harbin sonuna kadar blo· 
ke edilecektir. Bu kazançlar mukabi
linde devlete ait hususi tahviller ah
:ıacak vt bunların bedelleri ancak 
harb nihayetiınde ödenecektir. Za
ierden soıın:. bu meblağlann tediye
sl hakkında hususi bir şekil tesbit 
edilecektir. 

Orta Şark'ta 
Amerikan kıtaları 

bulunduğu ifşa edildi 

Kahire 2 (A.A) - Birleşik 
Amerıkanın şimali Afrika a3keri he· 
yeti şefi general Ru~el Maxwell 
Birleşik Amerika hizmetinde bulu· 
nan kıtaların Orta Şark'ta oldukla
nnt matbual toplantısında bugün ifşa 
etmi;ir. 

Amerikada gemi ve 
tayyare imali hızlandı 

Londm 3 {A.A.) - Amerikanın 
<loğu sahilind. bir teraanede 2 muh· 
rip birde.• denize indirilmiştir. Arne· 
rika harp gemisi inş8.8t çok hızlan
mıştır. Uça,! k?.leler imali de. Japon
ya harh : girelidenberi 2 misline çık· 
mıştır. 

~~~~~~--~ 

B. Lutfi Kırdar 
Valiler toplantısının 

sonuna kadar Ankarada 
kalacak 

distan hududuna doğru çekilmekte
dir. 

Vaşington 

ve Karolina 
zırhhları 

· Birçok kruvazörlerle 
beraber Akdenize ve 

Hint Okyanusuna 
gönderildi 

Bc:rn 2 (AA.) - İsviçre sazete
lerinin Oaily Telegraph'tan alıp neş~ 
rettikleri bir habere göre, Vaşington 
ve North Carolina l:ml.indeki Ame• 
rikan zırhlılan ile birkaç kruvazör 
Atlantik fibsundan alınarak Akde
nize ve Hint Okyanusuna gönderil· 
mi;ılerdir Bu gemiler bu denizlerde 
uzun seferlerden ve mücadelelerden 
yorulmu, olan İngiliz birliklerinin ye
rini tutacaklardır. 

Ödünç ve kira kanunun
dan Irak ve İran da 

istifade edecek 
Vaıington 2 (A.A.) - Irak ve 

lran'ın Birle~ik Amerika'nın müda
faası için hayati bir ehemmiyeti ol
duğu dikkate alındığından Roosevelt 
ödünç ve kira kanununun bu memle• 
ketler hakkında tatbik edileceğini 
söylemiştir. 

Şimali Afrikada 
harekat durdu 

Vlcıb1 :? (A.A.) - Ş1mall Mr!kada 
hareketler çöl rüzgılr!an yüzünden 
tatll cdllmiş,_tı_r;.,. ----

Sinopta hamsi akıni 
Sinop ~ (A.A.) - lki günden• 

beri Sinop limr..nında ;ıimdiye kadar 
görülmemiş mebzuliyette hamsi a.rvı
lanmaktad ır. Deniz hamsi $Ürülerile 
doludur. Tacirleri iyi fiatlerle müba
yaa yapmağ başlamışlardır. İlk 
parti scvkiyatl\.'la bu hafta başlana
caktır, 

Belediye vergi ve 
resimleri kanunu 
Vekaletlerden bazilari zammi muvafık görmüyor, 

bazılari da ancak bir kaçini kabul ediyor 

Ankara 2 (Telefonla) - Belediye vergi ve resimlerinden bazıla
nnın arttırılması hakkında Dahiliye Vekaleti tarafından hazırlanan ke.~ 
nun layiha.sının. mütalaalan alınmak üzere, Vekaletlere gönderlldiğinl 
bildirmiştim. Vekaletler, kanun layihasım tetkik ederek. mütalaaJannı 
bildirmişlerdir. Vekaletlerden bazılan, vergi ve resimlerin arttınlmasmı 
muvafık görmemekte, bazılan da ancak bir kaçının arttırılmasını kabul 
etmektedir, Bu mütalaaları ihtiva, edeo, layiha do.ayası yakında Baıvo• 
Hfete gönderilecektir. 

Almanyanın 

bugünkü 
durumu 

1 Madridden 
gelen mühim 

bir haber 
Hermann Rauschning: 

" Bina çatırdamıya 
başlamıştır ,, diyor 

'Nevyork 2 (A.A.) - cUnited 
Presn: Eski Dantzig ayan reisi ve 
<:Hit!er bana dedi ki> kitabtnın mü
ellifi Herman·ı Rauschning, Ameri
kan tebaalığın~ kabul edilmiştir. 

Bu mürasebetle Rauschning gaze· 
tecilerı· demiştir ki: 

11:Almanyanın bugünkü durumu 
t 918 martındaki gibidir. Bina çatır· 
damağa başlamıştır.) 

Avustralya üzerinde 
Melbume 2 (A.A.) -Hava mü

dafaa b:ıtaryalannın T owns Ville 
Üzerinden uçan tayyarelere kısa bir 
müddet at ' •ettikleri resmen bildi
rilmektedir. Halk kesafeti olan 
Av~tralya sahilinin herhangi bir 
kımu üzerinde ilk defa olarak bu 
tayyareler uçmuştur. 

Amerika da 
• • 

vergısı kazanç 

Mümessiller Meclisi 
lvlaliye Nazırının istediği 
zamları kabul etmedi 

" Pek yakında çok 
heyecanlı bir hadise 

olacaktır ,, 

Madrii. 2 (AA.) - fyi malUınat 
alan mahfiller.., göre, . pek yakında 
çok heyecanlı bir hadise olacakhr. 

Ayni mahfil1erde tasrih edildiğine 
göre, bahis mevzuu olan hadise Do
ğu ccphesile ilgili değildir. 

Lizbon 2 (A.A.) - Oporto civa
rında kaiı. Leixoes'dan alınan tel
graflarda bu sabah Portekiz sahili 
açığınd.1 bir Alman tayyaresile bir 
İngiliz korveti arasında şiddetli bir 
ateş teat: edildiği bildirilmektedir. 
Hasar?t hakkında şimdiye kadar hiç 
bir h<:tbe-. almamamtştır. 

Macar naib vekili faal 
hizmette 

Buda.peşte 2 (AA.) - Naib 
vekili Horti. 1 mayıs günU bir avcı 
filosunda faal hizmete girmiştir. 

Hür Fransızlar 
ve Amerika 

Laval, Amiral Leahy'ye 
ne demiş? 

Vaşington 2 (AA.) - Birleşik 
VAJİngton 2 (A.A.) _ Mümes- Amer~a hükumeti Hür Fransızlara 

siller meclisi Maliye encümeni Ma- k.arşı sıyasetini tesbit etmiştir. Ame
liye Nazın Morgentau'ın, şirketler- n~a •. Fra~s~~ as~eri ~':1~a.vemetinin 
den 3 milyar 60 milyon dolar mun· bır tımsalını teşkil ettıgı ıçın general 

de Caull ·1 ·w k · · zam vergi alınması ve kazanç üze· e ı e onun mı ı omıt~ınc 
'nd alı · · .. d yu"z elli yardıma devam edecek ve Vaşıng• 

rı en nan vergının yu:z: e h .. kA . F ı 
nispetinde tesbit edilmesi hakkında· kton d"lu ~me~Iı ihSekrbesd kranısl ız abrın 
k

. · · · dd . . en ı erme ı t a e ece 0 an ü-
ı proJesını re etmıştır. ·· ki .. · d k lla E ·· ·· d 

2 4 · t · deki tUın topra ar uzerın e ontro rım 
ncu

1
men • ~uz e nıhspef ın t- tanıyacaktır. Fakat Birleşik: AmCTi-

norma vergıyı aynen mu a aza e k F h .. · .. . . • .. d 
6 

_ 7 a, ransanın urrıyetını kazandığt 
mı:t. munzam vergıyt yuz e ·· h"ku t' · b. . . d ~t k .. d 16 ol- gun, u mc ım ızzat seçmesini i.s-
nıspetın e ar ırara yuz e . ., ti.yacektir. 
mak üzere tesbit etmiştir. Dıger ta· va .. ingto 2 (AA) B 

f •• f l k nçlar " n · · - uraya ra tan aynı encumen az a aza gelen son hah l ·· ı _ al .. . d 1 k . . .. d 9 4 er ere gore LllV 
uzerın en a ıınaca vergıyı yuz e . amiral Leahy' f' · Am• ~'-- ' 1 k • . . . N l rgı ye, se mn erlK.Clya 
o ara tayın etm~ştır. l'kormal .. ve2J~ dönmesinden evvel Fransız politika-
v>e munzam vcrgı sene ı ge ırı sının Alvr b · Am . 
bin dolar geçen şirketlerden alına· k . : upaya ır erıkan seferi 

ktı uvvetının çıkarılmasındaki sürate 
ca r. bağlı bulunduğunu söylemi,tir. La-

R. d val, Frarşız donanmasının Almanla· usyaya yar ım r~ teslir_ edilmiyeceğini ilave etmir 
tır. 

Arkangelsk yolunun 
açılması sayesinde 

arttırılacak 

· V8fin&ton 2 (A.A.) - United 
Press bildiriyor: 

Cenubi Afrika 
Baıvekil müdafaa 

gayretleri hakkinda 
nutuk söyledi 

.'.'iya.M mahfillerde bildirildiğine 
göre, Büyü! Britanya ve Birleşik 
devleti~.· gelecek aylar içinde Sov
yetler Birliğine yardımlannı bilhassa 
Arkangelsk polunun açılması dola- Jobannesbourg 2 (A.A.) - Ce
vıııile, ger.iş ölçüde arttıracaklardtr. nup Afrika Birliği Başvekili mıuepl 
Arkangelsk limanı gerek liman tesi- Smuts dün burada söylediği bir nu• 
sata. gerekse demiryollan bakımın- tukta müdafaa gayretlerinin artbnl• 
dan Murmansk'a göre çok daha el- ması lüzumundan bahsetmİf va bil-
veri9Ü şartlar~ layıktır. hassa şöyle demiştir: 
Finlandiya Amerikaya Japonyaf!ın mubteme-1 bir tehdi-

cline karşı memleket bugün hazırlan· 
borçlarını ödüyor mış bulunuyor. Eğer düşmana kar§ı 

Vaşington 2 (A.A.) - United koyabilecek kadar hazırlandıysak 
Press bilJiriyor: Finlandiyamn Va- daha ileri giderek denizde de onWlla 

Ankara 2 (Telefonla) _ Valiler - şington elçiliği, Amerikan ithalat ve boy ölçüşecek dereceye geleceğimize 
toplantısı bir kaç gün daha clevam Ankarada at yarışları ihracat bankasının Finlandiya lehine emiır.im. Müdafaa tedbirlerimizi ee-
edeceğinden lstaııbul valisi B. Lfıtfl Ankara 2 (Telefonla) - İlk- ı 1.9 39 _i.lkk.anu~unda açtığı kredilere ı:ıup Afrika}'l muhtemel her tarruza 
Kırdbr da toplaı;ıtılann sonuna ka- bahar at yarı~larının birincisi }·ann 1 aıt faızlerın Fınlandiyaca ödenmiş karşı koyabilecek bir raddeye çıkar-
dar hurada kalacaktır. ___ .. { basl~ ocaktır. olduğunu bildirmistir. mak zamanı ~elmistir. 

BU S.A.B.A.BKİ 'l'EL&BAl'LAB 

. Almanlar 
ltalyanlardan 
fazla kuvvet 

istiyorlar 
Yarı resmi Alman 

gazetesinin bir 
makalesi 

Londra 3 (A. A.) - Hitler -
Mussolini görüşmesinin ba,lıc.a sebe
bi, Volkischer Beobachter Alman 
parti gazetesinde çıkan bir makale
den anlaşılmaktadır. Makalede de
niliyor ki: cİtalyanın Rus cephesin
de 3 tümenli! kuvvet bulundurması 
harb gayreti V'! İtalya gibi büyük bir 
millet içi pek azdır. ltalyap\ar, bil· 
hassa Hitler'in nutkundan sonra, 
anlamalıdırlar ki, kendileri için bir 
gaye vardır. O da Almanlann yanın• 
da· çarpışarak harbi kazanmaktır.> 

Birmanya'da 
Çinliler Japonların 

şimale doğru ilrleme-
1.erini durdurmu,Iar 

Londra 3 (AA.) - Birmanyada 
l...a.shio'yu alan Japon kuvvetleri 
Çin hududuna doğru ilerlemişlerdir. 
Bu kuvvt:tler Lashio'nun 50 kilo· 
metre şimalinde Semelin'de durdu
rumluşlardır. Buraya gelen Japon 
mekanize kıtalarımn asıl kuvvetler
den arnlmasınn çalışılıyor. 

Mandalay halkndan \ SO bin kişi 
şehirden çıkmııtır. İngiliz kuvvetleri 
şehrin garbına çekilmiştir. 

. 

Ak denizde 
lngiliz 

gemileri 
azaldı mı? 

Şimdi daha ziyade 
denizalb taarruzları 

yapılıyor 

Londra. 3 (A.A.) - Akdenizde 
Britanya deniz kuvvetleri daha zi· 
yade mihver konvoylarına denizaltı 
taarruzlan yapmak surotile faaliyet 
gösteriyor. Almanlarıın denizalb ta
arruzlanna karıı . tedbir almıyor. 
İtalyan filosu şimdi konvoylan daha 
fazla himaye ediyor. Mühim kafile
lere en az bir zırhlı refakat etmekte
dir. Fakat denizaltılar bu kaEilele .... 
deki gemilerden çoğunu habnyorl9'. 

Leryos adasına 
hava akını 

Londra 3 (AA.) - lngiliz ha· 
va kuvvetleri 1 2 adadan LeryOll 
ad.asındaki bi.itYük denizaltı ilasilnil 
ve tamirat depolarını per:ıembs ge
cesi güzel bir ay ışığı altında. bom• 
bardıman etmiştir. Bombardıman. 
fıer bili bir bı.:çuk ton bomba tap
yan tayyareler tarafından yapılmıt
tır. Tayyareler ayrıldıklan :ıaman. 
mahrukat depoları yanıyordu. Deni• 
zaltılara çok kuvvetli bombalar atıl• 
mıştır. Reuter bu akım orıta ağa 
bombudıman tayyarelerinin en bü• 
Fiik hareketi diye tasvir ediyor, 

Avustralyaya 
karşı hazır1ık mı? 

Hintliler Japonlara 
mukavemet edecekler Japon tayareleri 1100 
Londra ~ (AA.) - Hint Müda- kilometre İçerilere 

faa komitesi, Hindistan istilaya uğ- kadar girdiler 
rarsa, ın"mleketin müdafaasına ka- ____ _ 
rar vermiştir. Neşredilon bir tebliğ· L d 3 ( A. A ) J 
de: «Biz bi! tecavü:ıe boyun eğeme- onl .ra · · ·• - apon .tay• 
· B' k. d 

1
• f . . ıyare erı Avustralya nın en şimalM'lde 

yız. ız ımse en utu ıstemeyız, 1 y ' b .. · d k ·· 1 w d .1. ı orr: urnı:. uzerın en geçere ada· 
ruşvet a mıyacagız.) enı ıyor. 11 OC k'l · · · d T 

H . d" t M h bh . . h nın ı ometre ıçerısın e ovn .. 
ın ıs an u asa a parhsı ııa - ·11 • k d b" l d uh b · · · b' . kt vı e e a ar ır uçuş yapını~ ar ır. 

br~ re a;e kes: ıçın ır. çt~teca me e· Bu, Avustraiyanm içerisine en derin 
ı açmaga arar vernıış ır. . . . 

gınştır. 

Spyet tebliği 
Londra 3 (Radyo (8, 1 S) - Ge

ce yarısı Moskova' da neşredilen Sov
yet tebliği: Almanlar, cephenin or
t:ı kısmının bir bölgesinde Rus hat

Amerikan ve Avustralya tayyare
leri Japon işgali altmdaki adalara 
birçok akınlar yapmışlardır. Per
şembe gecesi Lae·ye yapılan akında 
yerde 30 tay~hribedilmi§tir. 

lannda bir delik açmağa kalkışmış- Nisanda SSS bin tonluk 
!ardır. Bu harekete kalkı~n piyade-
ye tanklar refakat ediyordu. Düş- gemi batırıldı 
man püskürtülmüş ve 350 den fazla Bedin 2 (A.A.) - Alman deniz. 
zayiat vermişti:, Cuma günü 12 Sov• altıları ve tayyareleri nisan a}'l için
yet tayyaresine mukabil 47 Alman de 585 bin tonluk düşman ticaret 
tai}"Yarooi. tahribedilmiştir. gemisi batırmışlardır. 
mııumuuwııuıırıı ııııııııuıııııııııııııııııuomıııııunammnı1111111IDIJW.'lllllllızwııuıwıııııınııuııııııwıuııwuıııwum 

- Şu on paraların da artık h1ç kıyınetı kalma.d.ıl.. • 
- Nasıl kalmadı. onlar o'lıılM:ı. lıl.ne kutulan ~ k..-ılırf .• 
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(.._ ___ D_ii~•----G-1e_c&ll!l~iEiilllk~· _vm3~ .. e_D~~~ll5'~S~*~~~b~a~h~· ~~i~ll~··~~--b,_e_~~le~r-ız:--) 
~$ •• c o--. •eıs-s=~ a ~"iülii ~ Salzburg Alman - Japon Harb tebliğleri 1 Hintliler istilaya 

1 .1. t b1 . ..,. karıı koyacaklar 
ngı ız e ıgı 

' HARB DURUMU ' konuşması münasebetleri 
Japonlar Mandalayı Kahire 2 (A.A.) - ~orta Şark 

):uvveUert umu.mı ım:r.argahmın • teb
)!ğl: Otlndilz keŞ1f b>lliı.rmı.ız düJm.ıın 
b>llnrlle ara sıra pifa.de nıermJsi te
ati etmişlerdir. 

Fakat bu mukavemet 
-cebiniz ve işbirliği 

yapmamak auretind~ 
olacak 

aldık diyorlar 
Alman tebliği 

Berlin 2 CA.A.) - Alınan orduları 
başkum.a:ndanlı~ tebliği; 
Doğu cephesinde, Alman kuvvetle

rinin bazı yerlerde ya.ptıklan taarruz
lar esnasnda düpa.ndan birçok esir 
1'8 31 top almmıştlr. Müteaddit düş-
11ınn b:ıarruzlan akim kalıruştır. 

Murma.nSk cephesinde, düşmanın 
büyük taarruzları §lddetll mahare'be
lerdcn sonra ~rl pü.skürtüln;ıüş ve 
kanlı kayıplara. uğratılmıştır. • 
Şimal Afrlkada, her iki tarafça Şid

detli keşif' faal!yetlert olmuştur. 
Malta adasının tayyare meydanlan 

muvaffa.k1yetle boml>alarunıştlr. Al
man savaş taşyareierl. evvellsl gece 
Port SaldJn liman '"' iaşe tesislerini 
~ tesirli olat'ak bombalamışlardı.r. 
İn.f.llAklar ve yangınlar çıkıruştır. Bü.
yfik bir ticaret gem1$l ate:ıe verllnıüt
ttr. 
Ba.tıda JşgaI altmda bulunan top

ı:a.klar ü.zıerlnde yapılan h&va. :ınuha
rebelerlnde Alman M ta-yıyarelerl 
dl1nkQ giin 13 Spl~ d\iışnrm:llşler-

dtr. 
İngiltere.nln ve Birleşt:t Amerikanın 

iaşe vapurları nlsan ltYUldak:l kıaıyıp
lan 585,000 tonll~todan faz!adır. 
Bun1ardan 538.000 tonilato tutD.rmda 
T6 gemı denlzaıtııarı ve 1~,305 ton1-
1Ato tutıaruıda 6 gemi de hava Jtuv
.etleri tarafmdau batınlım:ıştır. Btın
la.nlan ba$a tonıllt.osn tesblt ecııre
miyen ~bir gemi de tahribolun
muştur. 

Alman den.17..altıları, ayrıca 13 y~l
ten gem.isi ve Amerika Birleşik dev
J:etle?rine alt bir limanın önünde de 
dört motörlü taşıt batırmı.şlardır. 

Bundan başka hava k:uvvetlerlmtz 
14 ticaret. gem ıdni de ağır hasara 
uğratmıştır. 

4.Vahllht 2 (A.AJ - Cuma akşmn \ 
Hint kongrEm kaınltes1n1n ~tima.mda ~ı 
teJt'lit edilen J$1k1Al ısıett hakkındaki- · 
'kaıı:ı.r projestnde dmll~)'OI' ki; 

Lashioyu alan Japon kuvvetleri de 
Çin hududuna varmak üzere 

Kom1te Blndlst::ı nın ~r hangi blr 
yaha.ncı millet mddahalesi veya 1sti-
1lisı ıa..yeslnde hfuıriyete kavuşa.cağı 

Uzak Doğudaı 

flkı1nJ reddeder. Eğe?' ıstıın vuku bu- J-ı.ponlar, Hb:listan<lan Çine 
J1l.CAk olursa buna mukavemet et- giden yolun en mühim ve aon ka-
mek gerekttr. Bn muka.vemet a.ncaJ:ı: vuşak noktası olan l..a&bio ıeb~ 
oobJrsiz blr ec«dlde ve işbirliği yapma- rini ald.ıktan. sonra. fİmale doğ-
mak ınrretlle olabilir. Zira Brltanya ru ileri hareketlerine devam ede-
hflk:1mıett mDll miidafaanın mil1et rek Çin hududuna yaklaşm~lar-
tarafmdan. ha:arlanmasma mAn.1 ol- dır. Londra radyosu, dün .a:bah 
ml11jtur. Mı:ıtaamz kaI'§JSlnda boyun 
etcmeYlz. ve onun emtrlerlnc itaat Japonlann Çin hudtı<lllJldan an-
edemeyiz. ~ mutaıarnz evlt~. cak elli kilomeae kadar uzakta 
tarııaıanmızı almak Z,ter<-'..,e muka.v~ bulunduğunu bildiriyorc:lu. Ja-
me& Jçln g~ gıcyrct c.dke- pon kuvvetlerinin bu eatırlan 
aınde ölecek dahi ols~ bun.lan ver- yazd1ğmnz aırada bu bea mesa• 
~llyiz. feyi de katederek Birmanya ci-

Kar3.r projeıeıln<1e fU OOLJer DAve hetinden de Çin hududuna gir-
e~: 1 mit olma.lan kmvetle muhtemel-

B:rttanya hiDcfunetlnin durmnmın. dir. 
ba1olırsn mik'l:ıılbalcsl211ğim:lzden bat- Bu mıntakada harbe<len Çin 
D her hnngl biı' ya.I'dmmmza 1h~ \-L ti 
eı olmadı~ anlaşıl~. Bi\yillt bir kı.rvveıtleri, kendi mem ıc&e eri-
:mactı1 varbltm m"lldatansı lç'tn Hin- ne doğru geri çelciJiyorla:nıa da 
dJ8taıt1l yabancı ord'ular çnğmldltl Tangovi i1e Loilen arasında liulu-
halde bizzat B1nd1stan tm uğurda. kul- nan küçük bir Çin kuvvetinin 
Janılmıycr. Bh:.ııdW.amn mıazlde edln- irtibah ket>ilmiftir. 
d111tectfl~et781>aneı Ol'dulan meın- Japonlar, 1~ kuvvetlerinin 
lelrete sokmanm Hlnt menfaatleri de Hindistan lıadudnna doğru 
ıÇtn zararlı ve Hint bih:Ti.yet dAvası çekilmekte !bulunduğunu bi1diri-
1ç1n tıebl1kell oldutıınu öğretrn.lştlr. l TO!'lar. Londra radyosu, bu iddi· 

Allab&bad 2 CA.A.) - Mllll Wnt 1 anın henüz gerçekleşmediğini 
kongreel HINH.stanın cl'bte ve i§birli- bildinndcte, fakat hakikate uy-
ğlne müracaat etm~t.ıen gayr! bir gun olmasını da ihtimalden uzak 
şekilde herl:ıang1 blr tecavüze karşı ! görmemektedir· 
koyma:ına.smı Jıstlyen tarar suretini ' 
büyitk b1r eberiyetle knbu1. etmlşti.r. i Bu havalide, yol bulunmadığı 

1 cihetle, gerek taarruz eden, ge:. 
ADahabat 2 (AA.) - Hint kongresi rek -..j çekilen kuvvetler, bir-

lcom1teslne verilen V5 ı.stlkınl isteyen .. -· 
karar dün Jı:omlt.e tırs.tından büyük çok zorluktan yenmek meoburi-

metre cenubunda Japonlar ile 
Ç"ınliler arasında giOdetli bir nı~
hareıbe cereyan etmekteydi. Son 
dakikada gelen Japon resmi teb
liğiı:ı1.: g6re, Japonlar Mandalay 
ıehrini almışlardır. Londra malr 
filleri bu haıberin hen62: teeyyüd 
etmediğini kaydetmekle ber8ber, 
daha timalde bulanan Lu!ıfo 
~rinin zaptından S°'1ra Man
dalay' ı müdafaa meseleeiniıı 
ehemmiyetini kaybettiği fı"krin
dedir. 

Muhtelif istikamctler<le yapı
laıı bu hıueketler, Bfrmanyada 
muharebenin katt bir eafhaya 
gir<l.iğini göeteriyor. Alılaşılan 
Japonlar, bu mıntakada ırağın.ur
lar başlamazdan evvel ltatt bir 
netice almak iııtiyorlar. Şimali 
Birrnanymun işgali tMnıunlaır 
mak iizeredir. Japonlann bun
ô.an sonra harekflta dev.am edip 
etmiyeceklerini zaman Te ..-uku
at bize göotttecektir. 
Doğu cepbeııinde: 

Ehemmiyetli bir değigiklik ol
mamıştır. lki taraf da ilkbahu 
taarruzunun başlamasına intlza:.. 
ren cephenin girinti ve çıkmtı 
teşkil eden noktalannı düzelt
mek için mevzii çarpıtmalar 
yapmakla iktifa ediyorlar. 

Libya cephesinde: 

b1r ekseriyetle :tahul edilmiştir. Reis yetinde bulunuyorlar. ltaJyan tebJig""' i Madr:ıs 1rorıgresJ t.e,ril :tamitesl ka- Gene Londradan gelen h.aıher-
• :mrla.nnm ayni gilıı. tedldk edileceğini lere göre, Mandalay'ın 30 kilo-

Sirenaik't~ hüküm .üren şid
detli kum fırtınnlıın, aııkı-.ri iıare
kata mani olmaktadtr. 

fümıa 2 (A.A.> - İtaly:ın orduları söylem.iştir. Bu ka.rarlıı.r mil.sUlma.n '-..---~~'"'!"!~~"!'!!"'~~~~l!!!!!'!~"!"""!!!"!'.....,.~-~'"'!'!m.~!!!!!''"!""'!'l!ıJJ 
umumi karargn.nnun 700 numa:rall. btrliA'fnln Paktatan hattında.k\ isteğin 

~lığ!: Sirenaikn cephefilnde her 1kJ kongre komitesi. tıarnfmda.n müs:tit Diyarbalorda yaz 
tanıf topçusu sıkı bir faaliyet sarfct- karşılanması ve şlmdlkl fev'~alllck alı- l . l • • • Edirne'de gençlik 

bayramı lıazırlıklari miştir. Bizim topçularımız düşmanın val durumunu karşılamak uze:re ~li ; rım erı ıyı 
zır.hlı vasıtalarını ateş altına. a.lnuş bir hiikömet kun:ıhnası için mdslu- Diyarbakır (Akşam) Bu sene yaz Edirne (Akşam) - Beden tertııiyOOi 
ve onınn gerilemiye mecbur etmlştır. m:ın blrliğJnin f'...ktt ~ ta.w!- eklm1ne vilayet dahilinde son derece umum müdürlüğü jimn.ast.ik ve izcilik 

Bıngazi üzerine yapılan bir haya yesfnl Jhtlva etmektedir. ehemmiyet verilmiştir. Mahsula.tın federas: onu rei8i Celı\l Dinçer şıehrl-
akını esnasında. bazı bm:ılar he.-;ara dunmıu 1y1 ve üın!.tll görünmektedir. mize ge.ml.ş ve buradaki gençlik ku-
uf;rramı..ştır. İnsanca. kaY1P haberi ve- Uçak mubarebeai Bu sene §1.tbatm y1rımi beşinden iti- ll\plerlni ve sa.halan g(rt..ıden geçir-
rllmiyor. haren resmı ve hususi müesseselerle mlıftlr. 19 Maıyıs gençllk: ba.yramı mü-
Geniş bir öaha ılal:·ilinde yapıla..11 Londra 2 (AA) - Hava na.zır- bağ ve bahçe sa.h!plerine ve köylülere nasebetlle bö]gemlzin bacyram ha.zır-

Reuterin diplomatik 
mullarrfrinin mütalA'alan 

Lmıdra 2 CA.A.> - Reut.er aJansmın 

:Japonyanın Berlin bü~ 
elçisi gazetecilere 
demeçte bulundu . ... 

dipbnatl.k ınuhaıft1i1 yaıı.::ı::yur: Münib 2 CA.A.) - Alman - Japon 
sal2t>ıırgda ya,pıla.n mtıer - Musso- cemiyetl.nln :Münlh şıtbeslnhı ~ıı:rnar 

llni mülakatı ?ıMt:mda ~ten res- 8t münasebetlle buradn bulunan Ja
m1 veya mül!hem hl~ tıefslrde bu- ponyarun Berlln Büyük Elçlsl Gene. 
lunnbmımış oimaıgma. raf;mıfm makul nı Oshlma gueteellerle yaptı~ı bir 
düştinıceler bazı 1'ııttkametlerde dUX- l:on~a cemiyetin Alma.uya ile 
ma.kteıdtt. J'aponya aramndaki münasebetleri 

EvvelA MlJ:ııverln esılSlı aslıa-i dlna.- d&ha fazla derlnleştiı.>meğe hl2.ınet e
mimnden v~ bu llllll'lle bilhassa. deceıtınl eôylemiş ve şunlan mı.ve et.
tedaftil btr stra.f.rol taklMne kara.?! ~: 
vermesine büyii!k bh' ~ at- t.Bu anda düunyanın m.aı120.ı·asım 
ted:ilmaktedlr. B63l.e bir bareklet tar- değ~lmıekte. olan tarlht milcadel'e 
zuun seç<flm1ş olm.aBı. b~ lt.tm! mabl- .Alma~a ıre Japonya için ~4lk eW.
ye1ıi.ndedir. Çl1nkil mütte!tlderln kuv- 11.şll bir 68.fiıaya girmlı;tır. Führcr ta.
vet1 .stmı.tle artmakta ~dan f'Afı:ndan idare edilen Alman ordula.
:Mmver gelecek sene nlsbeben knvvet- rının muvaffaklyetlerlni günden g11-
ll bir '\'8.Ziyette OOlmuııe.Rt &ntded.e- ne arttırdıkları ve demir gibi !.re.de 
me-z. Bu 1tlbtun şarkta yapılacak ve muharebe kabUlyotleri ile sarsıl
yem taarruzla. Yabn ~ Jı:uvvetll maz bf.r vaziyet vilcude getirmiş ol
bir ~a bar*et1nıe ~ Jm- duklan açık bir olaydır. 
kAnı. Salzburg ~lerlnbı mevzu-

~. tabm1n ed1 Japonya kendistne düşeni yap.mı§ 
unu teşkil etmış, o.~._... - ve İhgiltere He Bfrlqlılc dcvlctlcrm 
leblli.r Bütıiin btt ba.ıt> f>1!!1MlSlN1a te- elinden Uzak n~~·daatl bütün 1."ltlnıat §ebb~ in1.sya.ti! Te A.n1 daıl>eler Mlh- ugu 

ı-~· nQ.talarını almıştır. Ve bu suretle bU 
ver stra.tıejtsin1&ı esasını telk!l e ı.u.og- devletlerin U7.ak Do~· sa.'hasındak1 
tlr. PİA.nıann Alma.n ~yı to" 
tam.fmda.n ~ oımasn;ı vadyetlerl sarsılmış bulunuyor. 
ratrmn Mmank da.tma ~ Almanya ile Japoı-ıya k~dilerkıl 
yapılaeak tşterderı haberdat' etmett ~an uzak mesafeye raITTzıen, ayrıl 
faydalı a.dd~. bilyük gaye 1~in en sıkı blı· birlikle 
Yalım Şa.ıık.te. ya.pılacalc p.şırt.ma. ~rek blr mücadele 7a.pt}'<)rla.r, 

ha.re'kett l~ln İta:tyarun ~ ölçMe Her iki memleket ~tlandırdık
yard:ımme. Jıhtıyaç olacakm. Qün:kii lan bu 1kl sahada ayni 'reclı11e ve en 
İtalyan h1wa meydanlaı:ı, ftıne.nlan, memnuniyet ttı-iel bir ~de birbir
muvasala yolla'l'l Te İtalyan dona.n- leı1n1 tamamlayarak lşblrliği yap~ 
ması bu iş içtn tullarulacaktır. Mal- cnJ.a.rdır. 

ta.nm devamlı multwreımeti, Amerika- Büyük Elçi s(igünO söyle b1µrm.ı.ştl~ 
nm Aık~l?.e göndenliğl t.akv\yeier Her !ki mlllet ~k iy1 blltyorla~ k1, 
ve harbin bu sahamnda milttetik k:ı.- zafer kazanılıncaya. kadar bu müca-
r~ kuvvetler!n1n ~ öJA}ücre_ a:tm~ı dele çıolt çetin ola.eaktır. Büyük şe.y
böyle b1r plarun tatbiki.ne büyii.t bit ler yaratmak için büyük fedakaıl~ 
engel teıildl edebllin;e de Mihver bel· . 
ki HJnt Okyanusımda, belki de Basra !ara katlanmak gere'lrtıll'.> 
körf.ezlnde Japonlardan mMıJın blr 
y.ardun beklemek:bedir. Görftşm.elerde 
bir Japon mümessl.Unln hazır bulun
maması noktaı::ında çok ısrar etıme
me:ttd1r. 

Bunlardan b~ka göı-uı,ID.en d\ğell 

Filipinlerde Amerikan 
kuvvetlerinin vaziyeti 

mü~kül 
mevzulp,nn şunlardan !baret olnM\.SI SaTgou 2 (A,A.) - Fi!ipinlerde ge-
rouhtenıeldtr: ruıral Wa1nwright kıt.alan Pan.ıy 

Sovyet cephesina İmlyanla.r tara.- adasında ve Mindena-:ı'da mev:i!Jleı-ıuı 
fmdan yapılacak da.ha büyiik 'bir yar- güçlükle tutaJ:>ilınektetllrler. Japon~ 
dml. Lavalln garpta işbirli~ yapması, ıa.r karaya takviye çıknrm:ı.l:.tadırlar. 
İtalyanın Fransadan b:ızı t,oprokla.r Parang, Katabato'yu ve Maln~nng'ı 
istemesi, Mihver hava. kuvvetlcrl.n1n almışl:ırdır. 
Libya ve Slcllyada. kullanılm.Ml V1! Tokyo 2 CA.AJ D:>ınei ajansı hi!
muhtclif hayati önemde harb ma.17.e- dlr1yor: Ja.pon kuvvetleri, dün Luzon 
melerlnin İtalyadan .Ahna.n~a daıha. e.damnda 1780 metre yübekliğhıde 
çok milktarlnrdıı g6nderllmes1. Pln.atu'bo d~ bu nıa.lıa.lde kuwet-

hı taihklm eıdllm1ş mevzileri tutıı.ıı 

Amerllwı ft Fllipkı lutalannıu mıtt
laı.vemetini tırara.k ele ~lmtlJit.ir. 

hareket esn~ında İtalyan ve Alman hğı haberler dairesinden bildirildi- muhtenı e1na ve n.eoıllerd'C meyvalı lıklan ve J1moostl.k: ha.J:ıelgetlerlle de 
taıyyarelerl Port Balde va.rınışlar ve ğine göre bu eahah Dunkerque'e ve ID9JT&fJI?: olmat: 1lıııere 24000 ve.~ ya.kından llgilenen CelAl Dinçer beden 
bura.'Vt bombalamışlar<:n". Birkaç dera ka<lar bir uçuş yapan İngiliz av uçak- ybıat içbı bahçelere dlkUmek üzer terıblyesi dlrektöıii 1le bııclllk aJa.nı ne 
bombala.nan hedefle-rrn bulunduğu lan k t - -:..• _..ı• B 26000 fldft.ll param olat'alk datıtılmlş- b.l:rlate Sllle""'lu ve 111&o. .. meı:itmı na.-

._.,, - 1 ,......., • ..+-... mu aveııne arorm ... ~eroır. u- tır. "~ ~""' .. ,_.. 2 (AA) p b revrede uuYUk yangın ar Ç ...... ~. .. ö"} d } d- hl,elerlndeti gençlik tıeçkın.bm da. &OlilO - erşemı e 
Mihver teşkilleri Malta bombala- gun g e en 1M>Pra avcı an~ uır .......... dan ..-;.rdft:kten .ııonh istarıbula gÜnÜ yapılan aeçimlerin timdiye ka.-

Japonyada işbirliği 
na~zetler~ kazaniyorlar 

Edi·rnede et 
ucuzladı 

. yı _ man uçaklarile 7 5 00 metre yük.sek- kim • l • .,_.... .. u 

mağa devam etmışler ve gece gilnduz lik Ca1aie Gzrind bir uhu Elazığ' da e • 1§ en hareket ~. dar lSğrenilea ftetkelerine göre, 
adanın_ hava ve deniz tesislerlne lcııv- ~e ve w e F kk j" E1U:ıt (Alkı}am) _ ElA.zığ ve Tımç- MilJt ifbirliği tarahndan taniye edi-

:ıı aeu~;!%ı~em=== 190e =l:ir ta;:ıe ~;:;; e11 "ffm.,.etıerlnde ~ı arttırmak Trakyada iki kaçakçılık len namzetler ezici bir mu...Hakıyet 
Jar esnasıOOa A1man pllotları tç Splt- lerdir. lJçallınma ~ bir kayıp Jçhı. bOiYOOt şaıyretJe ~- Qif- vakasi kaza:nmıstardır. En f.az1a rey alan 
fire tayyaresi düşünnü.şıerdir. Daha. vermemişlerdir. çiye açııan :t:1'!!k!1 ne~ ?erDen to- . n~zet R.wıı: Japon harbine iıt,ir~ 
başka İngiliz tayyareleri yerde tutu§- lnıinlu'1dU ~e 1942 JU l'Jk1ml.- Edime (.Aqam) - Meriç ~a etmiş emeklı «eneral Sbil>aden dır. 
tmııımu~ ve tahribedllmiştlr. Amerika deniz kuvvetle- n1n 8eıtıen yıhn ~ mlıffne ~ağı ballı A11 Bey köyü c.haımda, M:eriç • 

Kuzunun kilosu 80 
kunqa kadar düşecek 

• • . umulmaktadır. Klşlık «*imler1n duru- nebrlnhı kJtvwna bir bahkçı kay$ Al d ·ın • 
rmm kayıbı mn da~ ı,tdlr; mmıtm ınftsa1t git- ne tıç 9UV'al dolusu iP* lpllA'i Ç'llı:ar- manya a ~ lf Jl!dinıe (Akşam) _ E~e bl:I 

Almanlar bir İngiliz . Ql ~ bu. .ae, btt nn"'a'lrada ma.k ~ebb&ninde bulunan Yd. Yu- bayramı . müddetıtenberl hissedilen et ıılkmtısı 
kumandanını esir Vatinlrton 2 . (AA.) - . IWııi>:• toprü mıı'heullerl tok bol ~. nanıı ~ muha.f8f'AL memur lan- Berlin 2 (A A.) - Milli İl ba,... kuzu etinin piyasa.ya. Ç'lkıp bollaşmrun 

~~an netı'odil~ bir H~•ta Ar.ıs olan sl'lıDe ve kımıl mız ta.rafm<tan yakalamruşttr. ramı !bir ~Y~ iki mayısa buakıl· ne bertamf olmuştur. İlk anlacda 
• aldılar teibJii~ .&ore., Amerika demz ku-r ~le J8Zlll da mıQcadele edi- BU· sabah lldnc1 bir lmçallcçılık hA- dığı için bugün büt6n A!manya<la 120 kuruşa olan lamı etl b'llgiin. 100 

Lizb-. 2 (AA) - Londra vederinın 7 ilkkb• 19-41 den ~J lece5ııtıir. Ziraat tefldlAtı Jıqerenin dJ.seal. olm~. Aldığım ha:benı göre . 
1 

til dilini tir .. üştür Bir fld. güne kaı-
radyosunun bildirdiğine göre, .Saint- nisan 1942 ye hı.dar alradıfı •ker 1ıa.bd:>alt yapması mtlbm mmıtıeaaı.lar- Jdlll'JıYetll m.!k:tarda l8bun, tuz elde 1§ ffi:r . e il§ • • il . dini = ~d.. ~ muhtem<ıldlr 
Na%aire' e çıkarı1mış olan fngiliz ltuv• kayıbı 6393 ti &dımıotur. Bunlann da. 1'n.abyete ~t:ı.r. edilmiş ve suıçJ.ular ptala.nıara.k U- • ~ emn e ve 1§~ .erm İ. e tt'm · 
~ederinin kumandanı Almanlar ta- 2991 i Sla. 2.f9 11 bıp ·n 907 ei ~.pamuk ve patatıe.s «k:hn1 eski zunköprü adltyestne teıllm ed11tntş- mek. imkan

1 
ı hulmalan1 ıç:ın ldet 0 an Son günlerde kasaplar .ıııoyun et11_~ t.. d · - -1·1 ·,...; -'-~ r ~......_""re -.ar a...-•~dır terdir parti top antılan yapı mam.ıfbr. Jterımete ba.şlamışlardır. Koyun et".uu Tann aı. esu eaı mı~ •• r. r•nund . """'=""'= ~u \iVii>. ,.._.., • • 

PERiLi KONAK m1 "ft:rdi. Jflğmın ve elinde tuttuğu yanık mu- Bereket versin ki, Banıym.oor aa-
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Kalak.lanmıı: lı:İrİJte, koltuldan- ıman yaydığı hafif ıpk araamda ğudır. Gürültü çıkarmamak İçin gös
mızuı lçind<. bekliye t>ekliye en.at bi- 1l%Ull boylu. sakallı bir adamın terdiği kaygı. bizim ~e~ini taki• 
rl Te URUa bir beklemeden eonra ikiyi omuzlannı .çökerterek Te ayaklan- bederken ayak eeslenmızı duyması• 

Çeviren: AHMET BiLALt çaldı. o.talıkta apğm dolaştığını nın ucuna baaarak yürüdüğünü gar- na mini oluyordu. . _ 
R&terecek hiçbir eee, eada yoktu. dök. Art!llflra duruyor • • JCulak bbartt-

Birçok geceler demdtle belki de dir edersiniz. Beki~ }"Oruldu- Artık saıbımızlanmağa bqhlaık ve Artık eağlaoı bir iz yakalaml§tık. yor, Barrymoor ansızuı b11§1nı çevi-
ınübalağı etmiş oluyorwn. Hakikat• ~az için koltaklar lçfade .,,kaya nihayet lmrt.i%1iğe düıt(ik. Bu ikin• Sakallı adanı, bir gece evvel gör- rir de bizi görür korkuaile koridorun 
te iki gec.• biç uyumadım, aabablara dalmama~ için aelwimid adnedi,yOT· d ıııöbct geeeL'!liırin de bop. gideceği- düğüm gibi bot odanın açı1t duran pencereden uzak kapkuanlık lcenal'· 
kadar pızuda yatbm. Kalbim heyt!r dak. Nlıa,.et ,üpheli Wçı'bir slrikü ni ~. odalanmızıa ~ekflıneie kapısını, rezelerini gıcuda.tmacl.an lamu tlkibediy.or, ikidcbir duruyor, 
caııdar çetJıyacak derecede §İddetle i§itmediğüni-. için azCbli. Bu IUl'dle hezn.landık. Derhn, koridorda ha- elite yavaşça itti Ye odaya girdi. etrafımızı kolluyorduk. 
çarp1yordu. • qykaauz geciJıd.iiimlz ilk geee 1lofa ibis gihö)tü duyduk. lıı::imiz ele Odaya girerken elindeki mumdan Nihayet Barrymoor'un gir<liği Do§ 

Evvelki raporumda yazcLğun veç- gitti. milı.an&ıf bir hareketle, lcoltuldarı- yayılan ışık sayesinde at1üetini daha od.anın kapıaı ö•e geldik. Barry-
lıile, Barrymoor'u cürmümeşhut ha- Fakat bu ilk muvaıffakıyowizlik, unzda doğrulduk, kulak katiarttık. vAzih gördük. Bu adam Barrymoor moor içeri eirer'lten odanın k~pll9lnı 
Jincle yakalamak, inkar ve teırillere cesaretimizi kınnadı. ErteeJ gece de Koridorda, vilzıh ınırette ayak ees• kli. açık bmıknuşb. ' 

~pmHaswr ~I eydan verm~~ekb için a~ ıe~jl. genbeJd eir l}en~'ııin oda- l~-~du1k •. r_ • _!1.__ • Gürültü çıkannamaia ~k Kapının aralığından lçeri/yıe bir 
aır enry ı e, odasında oera! erce aınoa nopet emege .. arar Tes>- l'VDA ece en &0ridonın ınwa.yetin• bin !bir ihtiyatla 0 tarafa yiirödük. .. ttık 
nöbet be1demeğc karar vermiştik. dik. de kaybolunca m H)enry odesı- Puke tahtalanıuı. liumazdan ~el go~ · lind 

Filhakikn kararlaştırdığımız gibi Ertesi gece, llınbanm .fitilini Jı:m.. nın bpmnı cürülta ~armaC:lan ~ gıcırdayıp gıcudamadıklarıru ayak- y~oor, e &~ ~an;.:;::; 
yaptık, s: Henry' nin odasmda bu- tık. ı ·vvelki gece gıôi lCar§tlıklı iki ?af :raVflf açtı. İkimlz. odadan korl- larmızla yokluyorduk pdencerendm capıruna . e fak dört 
1 k c d k. 1 .. rduk' s· ı da- d ktılc uruyor u. encereııın, u -~şhık. d . le y:rısıı:" .ad sonra kt ~ga o~ b kl ıga=a ~dılt o:'ı.:1 __ . - .d .daki Bu eararengiz gece ziyaretçisine, k~eli camlan arkaslndan, birkaç 
\J~ n h.trl onnf ınb.~çı~k e çıt~o :k arımız a e emege ~ • fu~aın~: kon orun ortııem p~ine düştüğümüzü hissettirmemek gece evvel gördüğüm gı'bi ayni isti-

a nız o e aı!l 1 uyu saa Dakikalar bize eaatler gibi uzun gö- onun ızasıuı geçmlfti. için daha. evvel fotinlerimizi çıkar- kamete gözlerini dikmiş bakıyordu. 
tıklnrı duyuluyordu. ,rliniıyordu, Mamafi bizi canlandıran !Corldor, göz ırözü gönniyece& <le- mıştık. Parkeler Uzerinde çorapla Uşağı takili ıkmzdan evvel nasıl 

Sir Henıy ile yavaş yavaş konu- bir §ey vardı. O da, kurduğu kapm:ıa recede dfid bfr karanlık fçincle y6- yilrüyordu" ibir Jı k t 1 ;:~, takifıedeceğimizi 
fUYOT, kendimizi avutmak ve uyku- fik&nnı.n tntolmasmı bekliıven avcı- zliyorau. i\Yaklarrm12m uiuna basa Fakat konağın parkeleri delili <ıe- k alretırme ın~e u .. a~n bo11 

1 ~ d k · • · ~ ·· "-' ı-~ • s.____ 1.:_ '-'~-c 'L ıı: L.. __ .,, arar aş am ;ıUJI;. .., .,. ,, ~z ug<ı .. a?.·~~ma 1çın eıgara ustune mn •~ıu1z.~ ~ azmı... ·..--, .:v'!uoı-u ;oaştan 'oa~ .. atettıK §ili olduğu için, biz ba9tılcça, bütün od.anır tçind<! ve pencerenin arka-
1ıgarc1 tutturuyorduk. .ı.IOlun })üyGJt ea.aıti gece yansını ?e .~ cep!iesfnfn iS:bür ucuna itina ve ihtlyatlamnıza rağmen, adım smdn ne y.aphğını kapının nralığın-

,Pu ~uTtlnr altında uykusuz geçiri- çaldı. Konağın içinde ellren ~ -.aM:ıl. lbaşmda esniyor, gıeırChyor, uşağa dan dikkatle takibediyorduk. 
len \IZllJ bi. sonbahr\T gecesinin pek ırilktlneti aramıda, eaatiii çıalar zem• Korl(foru tOrarfe ntettlfimJz fçbı kendWni tAkibettiğimizi duyurmak 
can sıkıcı b1~· şey olduğ~nu tabii tak- ber~i ... ~f!!! ~ ~ ~ ~- e11c;~n Jıİ:eılJ• ~ eo~ ~ ~orkı.il!r. ~eklerimiz hopluyord~ . -

kilosu 120 kt.m.WŞa satılıyor. 

GO kuruşa satılına.kta olan Meriç ve 
Tmıea. nehirlerinin tatlı su yayın ve 
sazan balıklan da ha.valann ısuıması 
dolayıslle bo~·'n'! fiatlerl düş
meğ'e başlamıştır. 

Süne haşeresi ve çekirge 
ile mücadele 

Diyarbaku (Akşam) - Vıliı.yetimlz 
kazalarma t4ytn ohman süne müca· 
~lesine mrmur ziraat muallimleı1 
~ gezuerek süneli mıntaka
lar ~it edilmiş ve mücadele wnu
mlyet 1tıbari1e başlamıştır. E~il kaza
sında daha evveı ba.şlamı.'} olup bu 
güne kadar devam eden mlica.delede 
912 kilo süne Oevenberde yakllmış ve 
Çermik ~smda da 74 kilo süne 
mükellefiyet usulile t,oplattırılm ş ır. 

Aynca v115.yet dahilinde Ç"k!rgc 

garsiyatı tetkik ve tesblt edıim-:ktc
dir. Süne ve ~eklrge ile fızaml dC'rece-
de mücadele yopılrenktır. Fa.re ıul ur 
eden merkez ve Bi..qı11l kaznlannda 
mücadele devam etmekte ve iyi neti
celer alınmaktadır. Domuz mücı:ıde
lesi"" dc bütün lntzalrırda dı v .nı et
mektç,. oltıp bu i~ Iüzı•mlıı olrn ·ı:ın 

ve mermiler bul lıllktaıda gunderil
miştir. 



• 

• 

• 
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( ŞB&iR DADBRLERi) 1 SiN6APUR KORSANLA= ij AKŞAMDAN AKŞAMA 

Ağaçların yeıermediği 
bölgeler 

Öyle mevzular var Id, bir selttcik 
JUIP geçmekle olmuyor. Gına v~r-
9eler de tekrarlanmalan J.bını. Zıra 
içtima: bir yaraya temas ~iyorl~r. 
illet tedavi olunana kadar üzerlerın· 
Cle durmak icabedecek. 

Maliy~!1in Haydarpaşa lisesinin 
yardımı spor bayramı 

Tefrika No. 80 Yazan: İSKENDER P. SERTELLt 

Demekten kcndln1 atoınamışt.ı. ~ - Şupbcslz .. evde ~dı, k.apıdn 
llba 111 doğrusmıu da bu tacıı: qle- c6zcösQ beklerdi, 

ilk parti olarak 356 bin 
lira gönderildi 

.... 
Memleketi idare eden cihamnımı 

71iksek bir mevkiini i§gal eden bir 
at ağaç sevgisi hakkında yudığun 
,..;ııan dütünce n hislerine uygun 
bulmut. Bana ,u müfAbedelerini an- de r.aınla! do)a.yı3lle, hususi idare ~ 
latb: · belecHye bil'tçelerlnde ~ bulaeak 

- Köylüde ağaç terbiyesi yerel· ~an, bu husustaki :ıcanun mucl-
. F JiJc t bundadır. Mehmet- bine& Maliye VekAlctıl ya.pacaR"ı yar-

~··· e! e • dımlarla kapatacaktır 
çik çocuğuna kırmet TerlY~· Dava- vettıet, İstanbul ~lodiyesi bütçe-
nna kıymet venyor. Topra~ !'1>:· sinde aon lltl ay zarfında görülen açt· 
met veriyor. Bunlan canı gibı eurgı· ğı ilk parti olarak yaptığı S5G bin lira
yor. Fakat alacı c:anmm yoapu ıi· Jık btr yardımla :tapatınıştll'. Yapı
bi eörmÜyor. Buna al~manuf. Gene ıa.n hesaplara göre Maliye VekiUcti bir 
dafhJar neyse; onlar, evlerinin ci· sene lç1nde belediyeye bir mllyon lk1 
nnndaki korulukları u çok sever, yüz bin lira verecektir. 
kendilerinin sayar ve korurlar. Fakat --Ev. kaf 
ova halkında ağaca kartı muhabbet Belediye -
cloğmanufbr. Bir giin bir köylüye ihtilafları 
naladun. Ka.sabada bilc~tiği baltaı!· ista.nıbuı belediyesi ıı.1 Vakıilat' ida-
m denemek için, yenıyetil ~~ ~ rest arasında çok U2Ull &enelerden
me§Cfİ baltaladı. Bafka bir koylu, bert devam eden alaeıık, verec~ 1ht1-
ormandan selifigüzel odun "-mek ıına.nnm halll 1çln Ba~ette hu· 
&zere çamlar.. yanatnıı§lı. Arabası· sus! bir kolnJ,syon teşkil edl~~r. 
aa daha kolay manevra yaptırabil- Bu 1oomisyon ~r tkl tarafın da tddln
mek için, nacağını savurdu, saTUl'du, lannı tedkik edecek ve ihtlla.fın halli 
laiine gele;. birkaç yÜz taptaze fi. 1çhı btr formtll hnzulıyaca.ktır. Ko
danı devirdi, geçti ••• Kalbinde afa· misyonun ve~e~I :tnra.r her 1k1 taraf 
ea ka111 eevgi yok .•• Onun ehemmi· için de ka.bulil mec'buı1 a.ddolmıa
yetini anlamamlf ..• Umumiyetle te· ~. İstanbul belediyesi komlsYonıı 
ııek yakmal: mecbmiyetinde kaldı- göndeteceğl ra.ponı hazırlamaktadır. 

iı. " bahusus bu teneki aibi fiddetli H kuk f kü' 1 • d k -
kqlarda yakıtsızbktan kakırdadığı, u a test e anı 
bozlurda sölgesizlikten kavrulduiu Berline gitti 
Ye Allahın meyva nimetlerinden bir· Berllnde toplanaca.k olan beynelml-
çoklaruu ömründe asla tatmadığı lel ldarl ll!mler Irongretlne davet edl
halde •.• Aiaca Jikayıt, ağaca diif- len tBtanbul 1lnt~rsite81 hulruk fakül

tesi dekanı B. Ali Flıat Baegll dün 
aa.ba.h saat ır,30 da Ye~tköyden tayyare 
Ue Berllne harelıM e~tır. 

man. •• 
- Peki. ne yapmalı? 
- Malôm. •• Bayramlar filin ter• 

b'bediliyor, Eidnn diktin1iyor •••• Fa· 
Irat asıl mesel ağao dikmek değil, 
tutturmak ... Valilere, kaymakamla· 
ra: « t ()()(, yerine 300 dikilain, fakat 
bunlarla mütemadiyen meşgul olun
IUD !» tavsiyesinde bulunuyonDD·•• 
ltöylü ile de bu hususta kon~tmn: 

c- Niçin ağaç yetiştinniyorsu· 

.nuz? 
•- Tutmuyor... Arazimiz elve· 

rişli değil. 
c- Peki ••• Tecrübe ettiniz mi? 
«Ekserisi kemkün ediyor... Duy

duJdan aı.dsa:.: bir rivayeti bana b~
tan savm· tekrarladıkle.n belli .•• 

cBazı. da. 
c- Efendim. buraların suyu az

dır... Ağaç o sebeple yaşamıyor. • 
diyor. 

«r.evap veriyorum: 
«- Su az diye evladmızı susuz-; 

hıkt.:n öldürdüğünüz obyor mu 7 ••• 
Ağaç için du su setiriniz. •• Bir kere 
tutturuncr. keyfme doyamayacak, 
l ı.tka fidan~ı r ekeceksiniz... Zürri-
1etten, «Lıvardan, tarladan menfaat 
l'Ör~1üğünüz gibi, ağaçtan da göre-
celuiniz. 

clkinci bir itiru: 
c- Bizim ova, hayvan beaJ.eme 

yeri ... Fidanı keçiler, inekler yeyive
rİyor. 
c- Peki, bir sual sarayını: Mese

li sütü sağdmız. Kabiyle birlikte 
Iİİriınün ortasını.. mı bırakırsınız 7 
Hayır, dökülrr.emesi İçin tedbir alır
mm. değil mi? •• Ağacı da aynı su
reti koruyacak usullere bat vura
cak~nız. •. 

a:Uh •••• 

B. All Fuat ~l st.yahntı hat.kın
da bir arkadaşımıza Ş\' izahata ver
ınlştlr: 

•Alman hilltiimct1 t:ırafmdıın vaki 
davet -re hQkfunetım:z:n izni ile Ber
llnde toplanacak olan ldarl 111mler 
ırongresf.ne lştirO.'k etmek ilzerc bu sa
bah harekı't ediyonun. Scyahn.tlm 15 
gün kadar sürecektir. Kongrede gön~
şülccek m~lelerln hul1\sn.sı, komşıı 
memleketler amsında müstakbel an
lı:ışmalnnn, ldarl ilimlrrln teknik mu
talıı.rından istifade edilerek dah:ı 
kuvvetli esnsln.rn bnr.'n.mak yolln.nnı 
a.rnmnk ohcn'kt.ır.» 

Emekli General 
Guhr gitti 

Mareşal Von der Goltınm ölümünilıl 
26 ncı yıldönilmil mfrıuı.sebetl~e An
karn.da Alman elçlllt,'1nde ynpılan tö
rende hazır bulunmak 07.erc memle
kcthnl7,e gelmiş ol::uı emekli Alman 
generallerinden Gubr, dlin sabah tay
yare ııe Ye,,Uköyden J.lmanyaya h~
reket etml§Ur. 

Okullar ve daireler 
yarın açılıyor 

Bahar baymmı dolayı.siyle cun1e gft. 
nünden ıtıb:lren tatil olan tesnıt dn.t
relerıe, okullar yann sal>aJıtan 1Uba
ren mutat mesnnerlnc başlıyacaklat
dır. 

Çalınan 4 
ekmek karh 

F~~~·b~;~~·b:ı:i~~···~~···~. Amele Güzel Eıer 25 lira 
Burılarla İf olmuyor. Bunca yddır para cezası verecekı 
ağa( dikme: propagan~8;5ı etrafında 
bir arabı. söz söylerunıştır, bayram· lak Halka dağıtılmak üzere bir kamyon -
lar yapılmıştır, fakat netice par la Beyo(;lu dairesine göttirlilcn ekmek 
değildir: Koskoca kıısabalıınıD1%da, tartlarmdnn dört ağır ı~ı knrtı yeıe 
yeni lıuruia • oturum bölgelerimizde, dfi.şmÜ§.. orada amt>le Güzel Eser 
nümune köylerimizde, adamakıllı adında blrl bu .lrortlan alıp Mustafa 
birer bahçeyi ıüsliyecek kad.ar. bile admda bir ahçı.yn sntnuştır. Biraz 
yeşillik ya belirtilmit. ya IM:lir!ilıne- aanra iş meydana ~ıkınca Güzel Eser 
rniştir. Cdı-: cdı:ı: fidanlar kı. msan- yaka.lanarnk mahkemeye verllmlşttr. 
da: a:Şayet bi:- tek aile ~a, başla, Dün 2 nmnarnlı mllll korunma mah
ima:i çallfS& sırf kendı gayret ve temeslnde 8Uç sabit. görüldilğünden 

zı dik tut Güzel F..serln, dört kartı satmak sure-
bimmetilt.. daha fa asını er, - tiyle, hilldmıctçe tahdit edllm!.ş olan 
tunırdu • .., kananti basıl oluyor. ekmeğin !azla .sa.rfl.)'atına Mt>ebiyeL 

Öyle görüli.iyor ki ,imdiye kadar verdiğinden 25 Um ag-ır IX'l'3. cezasın 
kullandığımızdan bamb&1ka ~uller- blr llra muhnkemc mnsrnf'ı Memesine 
le aiaı: dikmeğe, ~t~ ve knrar verllmlştir. • 
ağa~tan i•tifede etmege kendı ken: Grlpln kaşelerini !azla flatle sa.t
dimizi milletç' mecbur tutmalı~· m.a.ktan m~un Hilmi TI3 diik1mnın
Kanun yolile, mükellefiyet yolile, dakl çikolataları yüJi::.iC'k fla.tıe sat-

mak mırettyle 1ht1kA Japma.ktan 
angarya yolil..:... K -. A1.1--A- .,,.. ki"' 

Bahar aeld:, milyonlarca Türkün maznun Mun ...,,..er ......_. .. ..._ ~ "l· 

.. ---..tı"'~ birço!< böl-elerde .pçlar yakalanarak mllll korunınn mftddeiu-
• cat<"""' aa mumlllğino verllm1şlerd1r. 
yı;,ennİyor ••• Çünkü buralarda ağııç =============::. 
yak... (Va - NU) Mevlut 

Dün büyük ·bır muvaffakıy~tle 
Fenerbahçe stadında yapıldı 

.. .... 

KilltUr kaynak.lanmızdan Hı:ı.yd.a.r
ı>a§."\. lisesinin tertlbettl~ spor bayr:ı
mı dün Fenerba.hçe stııdında davet
lllerden mürettep kesif bir lı:nlabalık 
önünde yapıimışar. 
Kunılduğu gfındenberl spor faaU

yetlne bliyük blr e'lıemmiyct veren 
Haydarpaşalılann dünkti spor bayra
mında göstcrdlklert intizam ve canlı-
lık killt.Ur sahasında oldu!hı gibi bu 
sa.hada da. erlştlklerl muvaffa.klyct 
hakkında davetlilere knti bir kanaat 
verm!.ştir. 

-""zy --
Dünkü miisnhakalardan ve geçit 
resminden bir kaç enstantane 

Ziya.. 800 metre: ı - Melih 2.90, 2 -
Hlda}'!et. 1500 metre: 1 - Raif 4.25.8, 
2 - İbrahim. 

4X100 bayrak: ı - Enis, Sezai, zı
ya., Nrunı1c takımı 47, 2 - Mezunlar 
takımı. 

Uzmı &.tınma: 1 - Muzaffer Cl.81, 
2 - Namık. 

Gülle: ı - Jeba 12.01, 2 - Alaed-
dln. 

Disk: 1 - KA.n'lll 31.1~. 2 - Rıfkı. 

Yüksek: 1 - Jeba 1,80, 2 - İhsan. 
En son oln.ralt yo.pılan hendbol mil-

sabahslnda 6eşthci sınıf t!l.kımı ııon 

sınıfa 3-1, futbol maçında. da mezun
lar takımı, llse tııkımına 5-3 galip 

m1§t1. Bu, Dl('şhut Hint masalı (1) - Şf:ruıgon bugün 'l olcyoya \'anr, 
1aı.dar heyecan Terlet bir va.ım olabi- det\l m1? 
llrdi, 4te o mm.an bu Talca.da lr.orsa- - Öğ1eden amra Tokyodadır. 
mn güzel brısı Şfnegon'un da par- - Omy& kadar kızca~ t.&ıbut lçln-
ma{:'ı meydann çDcaktı. de bmwlaeak, 
Korsanın evde 18kladılı paralardan - Ne yapsın? ı Hiç blı suçu yo~n 

ilk Once mesul olan .tansı deAU mty- !kocasının tehdidinden toıtiu. Halbu
dı? Eve b1r yıla.nm &J.rdltlnl n para~ iti Paralan kaçıf:mlan o tanımnz 
lal'1 yutup Kitt11tni, IOlli& IC>kaJrtan blle. 
geçen b1r :tılln, yılam 111Uulunu .ıtJ- Xan Mara Ut.ttdl 
J17en ıneanın elbette bu ışte parma1ı g&ıc~ ha.be • D6Jı1ek kl, 
ola.c:ıktl --- r 1'en1111 tlıbtıttn Jrendl · _.mı· vardı. Şu halde bnsı koma-

Hnttfl ya.lruz omm de~, yalalı yere da.n ~ k0Jll,1ular da rd 
aehadette bulunan kOnlfularm da. bu e1mJşlerd1 ' ona yn mı 
1şte pa.rınajp. olduğu belliydi. • 

Ne yazık, Ka\•n - Mum :bu hfilan\i, Kava. - Mu:a kansmm tnbut)çlnde 
Yokohn.madtık1 bütün 11llerln humm Tokyoya bçıhldıtmı dızyı,ıncA bey
deştllrten IOilr&. vernll§t1 ntnden nınılm~ döndö. İ,11 amma, 

Kava - Mum gece ya~ dotnı pa.ralan. khnler kaçırmlŞtı? Dorumu 
adamlarından bir kısımnı gemtye gön. gittikr;e fennlıı.,an Knvn - Mattı lcarı
derdl btr 411·• nöbe•"ı ile evine döndü mndıılı önce paraları bulup meydana • ....,., "\: · ,.,,...,_,."""mecburdu * ~ .......... ~ . 

Kava - Mum sokaıtın ağzında bı- Kava - Mum bahçede yavaş ya.vaş 
raktıığı g&Lcü ııe !konuşuyordu: konuşan kamşulann her f&Yi bildik-

- Evime gelen giden oldu mu? terine kani oldu. Ma.dEmkl: cŞinagon, 
- Hayır. Yalnız evlntzın yanında- pıar.ı.la.n kaçıran slyoe;cnlan truuma~ 

lt1 Jrcm:ışu kapısından bir cenaze çıkU, bile .• > diyorlardı. O r..nlde bu komşu
- Belld kamVUiarC:an btrl ölmtif- lar. pe.ralnn nçı.rruıl:ın tnnıyorlar de

ti1r. Şimdi kimseye acıyacn.k halde de- 'lnektı. 
ğllim. Ka.va - Mum o gün de gemiye bk 

Kava - Mura ooylenerek evinin ita- torba para g!Stilremlyeook olun:a, Ya-
pısına ynkJMtı: mManın yanında küçük d~ecck w. 

- Belki birnz sonra, yahut yann •- llymcU hl.re inecekti. Yamada. ona 
ba.h blzbn evden de bir cenaze çlka- bot yere •sat kolum .. d~rn~. Ka
calk Ta - Mura, rclsln yıllard:mherl ken

Korsan kapıyı açtı ve içerlye girer dlslne gösterdl~i lt.ı.madı bir anda hem 
girmez bağırdı: de böyle blr para yüzünden kaybede-

- Şinagonl Nerdesln? Çabuk yanı- cek olur.sa, gemideki aılmda§lan ya
ma gel; §lmdi ıııenlnle hesaplaşmalı: nında dn §Crefsiz, baybiyetsiz blr ın-
sırasıdır. san mıevkline dilfecektı. 

Alt katta bir aedlrln tistüne oturdu. <Aıkası nr> 
Ka.va - Mura ook yorgundu 
- Bana. boş 7f!re cıehlrdetd bütiln (1) cBfr nrnnş, bır yokmuş, Geç-

fillerl öklürttün, Şlnagon 1 Bu yalant mil •man itinde Semf'ftant'ta sal
uydunırken, ıu zavallı fJllere hiç de tuıat IÜı"ell Babür Şah isminde llir 
acnnndm mJ? hlkümdar 1'U'n11Ş, Babür Şab Binfü -

Evdıe ses yoktu. Kovn - Muranuı tanı lsilli ehndt be-,uine clümii,t. 
sOOJ.erlne yük~ duvarların ak:lıelcrln- Riyiik ••r ordu kurar.ık yola (ıkmtl. 
den ba.şlm kimse cevap vermiyordu. İlk öntt Kiblle giderek ba ~h!'I u 11-
• Kava. - Mura şilpbeyc düştü; yerin· Utmlş. Ordusunu burada ku"eUen.ıl

den fırladı, üst kata çıkU. Her şey yeı:- renk Hindistan fü:erlnt' yurüınu<ı. Hu 
11 yerinde duruyordu. Kansının aa- esnada Bindi tanda bfr ba ka hlikiım
bahlık kimonosu blle yatağının kena- dar nrmq: Rata Sanlı.". Bu hüküm
nnda serlllşcH. Knva - Mum lcbnono· dar Hintli olduğu için, l;ütun llint hü
yu ellnıe aldı, kokladı.. öptü. lr.fımetlcrinl bir araya getirip bü~ iık 

- Nerdesln, Şlnagon? Bonden kor- milli bir devlet kurmak lstlyormu". 
kup kaçtın, de{,ri.1 mi? Fnkat fil para- Babür Ş:ı.hın griişl IJintlilerl korkut-Geniş bir tnle-be kütlesine ıstlnade

den ve onlan dlmr.ğexı olduğu ı:ad:ı.r 
be.denen de müfit bir şt'kllde yetişti
ren başta lise rnUdfırü B. Saffet Şav 

gelmişlerdir • 
ŞAZİ Tezcan lan kaçıran haklkl cruıavan bana ne- muş. Herkes parnl:ırmı saklıyarnk, 

dem söylemedin? NerC:cstn? H~dl çık Hintli Rata Sanke'rc ~ı.rdım:ı ltaşmu<ı. 
meydana. Korkma benden! St'nl filler BallÜr Şah bir lıü ük ~chıe girince, 

Rapid bugÜn Beşiktasla 

1 

gtbl öldürecek değilim. Bana bu ışın omdaki harlneYi ele gtçirmck i temi . olmak üzere diğer 1dnrl'cllerl ve be
den tel'biJ."<'S! hocnlannı h:ırarctlC' 
tebrik ederiz. k 1 

- iç yfizünU anlatırsan. senl a!tcdcce- Yerliler: (IJıızinCJI bir yıl .. n l"l ttn) 
ar§I aşıyor ~.Seni hlçblr zn.mruı Jnclt.mek ı.ste .. demL-;!er. Şnh: CTıl:ını boJnp getirin!) 

Spor b:ıyramınn tam s:ınt 15 de is
tlklfi.l mı:ı~lle b şlanmış ve bunu mü-

Romanya şampiyonu Rapld bugün medJetml, seni çok t'!Cvdııı.ımı bUlrsln, denıf.:. Tcrli!er şu eeı:ıbı vermr •er: 
!kinci ve son mnı:ını Şeref stnduıdn Şlnagon! (l:"ılanı, bir fil 71J(nın !) Babur Şalı 
~--ınbul ~amplymm Be~lı:ı yapa- Kava • Mum duvnrlıı.rla, kapılarla, tehkdeki yüıkı-ce fılin kamım clrs-

teıı.klp mektebin tzcllert ile yüzlerce 
sporcudan .n ilrckkep talcbelert mun
tnzam bir gıeçit resmi y:ıpmıı:Inrdır. 

caktır. eşyalarla konu§Ur gibi, saatlerce kendi tirmiş, fakat ne l,lanı bulma ne c1e 
Saa.t 17 de ba.şln.yn.cak olan bu kC"ndhıe konuşarak y:ıtağın kena.nn- paralan. Bundan sonı:l Babur ~a'1 

Bundan ronra program mucibince 
ntletl7ım müsal>akalanna geçUmlştir. 

Alman teknik neticeler! .!ır:ıslle blldi

mı:ıçt.a Rapldlllerln Fener mt>.çında de. sızıp ~mıştı, • harJnelerd~ ~ünii v~ elimi C":ekmf~= 
oynanuyn.n iki yenl oyuncu oyna.taca- Şlna.gon meyd~~: yoktu. (Bu millete kmılfnıl ııd:ıleOe, dcsgnı-
ğı. .söylenmektccllr. Beşlkta.şWar sa- lakla ~evdirmf'!e ~al ~catnn.) rlemi~ 
haya her zıımruıki kadrolarile çıka- Şinagon tabut içinde mi ve Ratn Saııke'nfn r:oııa toplayıp dl'J-

rlyon.ız: • ca.klar, yalnız takımın .santrhaf mev- k '? dur<loto hadntleri l•atka r1ağıtmıı. 
100 metre: ı - Muza.t!er 11.06, 2 kllnde İzmlrtn meşhur oyuncuların- açmış •• • Bunlar+n ikisi de barb tennincle Üst:lt 

Sezn.1. 400 metre: ı - Remzl 55, 2 - dan Ömer oynıyaca'ktır. K.3.va. - Mum sa'b:ı.hleyln erlcenden o1dnlı.lan halele, B:ıbtır Şah sfya .. etın-
------------------------- uyandı. ele ın•nffak Te muzaffer .tmuş; u 

Istanbul Akşam Kız Sanat 
mektebinin müsameresi 

• 
. ,., \ 

lstanbul t\kpm lı:ız aa11at okulu talebeleri. Bahar bayramı tatilin
den istifade ile diln Emin3nü Halkevinde talebe velileri için bir müsa
mert tertibetmi§lerdir. müsamere bugüı. de, dün gclemiyen talebe 
veliJcrine tekrar edilecektir. Talebelerin yaph1'1arı eli§leri de talebe 
velilerine, canlı manken halinde gÖsterilmektedir. ;Yukandaki reaim, 
dünkü mank~nleri göstermektedir. 

KAY FRANCİS - GEORGES. BANCROFT 
RANDOLPHE SCOTT ve ANDY DlVlNE 

clb1 en btlyWt stııcrnA yıldızlan t.a.ra.fındnn. yatatılan 

MASKBLi 
iPRiTLBR 

Komşularn1dan lk1 k.1§1 yan ba!ıçe- umanda kendini r:ı.kipJerlne blle "'e\·-
dıe yavaş yavıış konuşuyordu: dlmıhı. 'Ru ntttıc Hlıutlstanm dbe-

- Kava - Mura tpl.nt<H nııerı bıratı:- lttnc1e büyb ve yeni lılr Tirk devldl 
mı,,, tarımıı n.ramağa gitmtJUr. lnırmu,, ... tıh.11 • 

- Bu gece evde yntmadıtından - Hlndlstanda Tfüit hükiımdarlnn 
em.in mls1n? Te Htnt masa?Jan -
................................................................................ 

Marmara Filim Stüdyosunda: 60 ~ mehter, 40 kitil* koro ve 
36 kit~ mubtqem su heyetİD.İq qtirakile 'f'Üeude gelen 

KEMANi SADi IŞILA Y'ın 
bestelediği ve .evimli okuyuculanmız 

MUALLA lşılay ve SUAD Gün'ün 
Türk klisik muaikiainin &atadı DEDE EFENDl'nin en nefİıl p.rkı

lannı terennüm ettikleri 

T ürk~e Sözlü 
Türkçe Şarkıli LEYLA 

Senenin en muhteşem filmini görmek ve tekrara görmek lırteym 

binlerce lti~idcn aldığımız telefon Ye mektuplarla vaki müracaatı na· 

zan dikkate alar. 

T AKSiM Sin8ması 
.Müdüriyeti bu filmi 

Son defa olarak bir hafta daha 
göstcnncğe muvafakat etm~tir. Muhterem bnlkımızn bu ıoı:ı fırsatı 
kaçınnamnlan ve ıeans saatlerinde gelmeleri tnvsiye olunur. 

· Bugiin Saat 1 O • 11,30 - 1 • 2.30 - 4 • 5,30 - 7 • 9 
Bugün &aat 1 O a kadnr tenzilatlı matine 

..-ee h*16 «e''*• 7 i·M 

sevglll ba\)a:n1Z JMhmet Neclp M:ır

Y ukarıaa n düşen demir ckının ınöınünün kırkıncı g{btı oıan 
ynnn 4 m,-ıyıs p:ı.zartc..qt günıi öğ!c6.en 

parçasile yaralandı soınra Tarlab:tşınd:ıld ap::.ı.t.tınuuımda 
Taksimde Hocazada sokn~a btr mevlflt oıruıuı.c:ı.ğınd:ı."'l dostlarımızın Büyük A§k ve Macera !llm~i görmiye hazırlanınız. ı• EL HAM R A, da 2 BÜ y Ü k ı=:i 1 m 

a.p:ı.rtıman k:ı.pıcısı Frank dün apartı- gelmelerlnl rica ederiz. Önümüzdeki Sali Akşamından itibaren il A L E V Ş A R K 1 S 1 
manın alt knt.ındakl pencereleri te~ ' 

=:cnd~~~: ll:b1r~~~ Ordular Çarpışirken s -u- M E R Sinemasında 11 . TüA söziyııetisGmerakÔhiss! Lım 
Frankın sağ koluna çarparak ağır ya.~ Büyük Harp }l'llml 
raiamı§f.ır. Frank Beyc•ğlu bastanesl· <TVRKÇE söZLt1> FevknlAdc heyccruılı bir mtıc"ra ne taıdınJmı.t, kam etıabnda tabld- ..._. __________ ,"': ,._ _____________________ .,, .. __ .. _•B~ ıaat 11 de temilitL matine ll!D-~--.. 
b.ta bafianDUftır. '-



Ve 

f RADYOI 
nu;ünkü p .cgram 

12.30 Program, 12.33 Oyun havalan 
J2,45 Ajan.~ haberlert. 13.00 Şarkı ve 
turkuler, 13.30 Salon ort.C3tras:ı. 18,03 
Dans oı:'lcestrosı. 18.4J Fasıl heyeti, 
19.30 Ajans luı.berlerl, 19.45 Ack.ara 
llld>a.har at yn.nşlarınm neticeleri, 
19.GS Karı.şık program (Pl.), 20.15 Ko
nuşma, 20,30 Kanşııc makamlardan 
J.liular, 21.00 Konu.şma, 21.10 Tem.sil, 

21.30 D:ms müzıği CPJ.), 22.30 Ajans 
h3.berler1. 

-

- Grip - Nezle - Kırıkhk - - Nevralji 
yerine Başka bir Marka Verirler~e Şiddetle Reddediniz. 

·. ~ . 
... .. • • • p • 

ithalatçı ve ihracatçı birlikleri umumi katipliğinden: 
TiFTiK FiATLARI HAKKINDA E·KZAMiN 

J Ekzemanın ilacıdıc. 1 
1 - T"aftiğin Ticaret V ekalıetince tespit. edilen yeni ihraç fiatlan ve bu fiatlara dahil olan ihracat ver- - yara ve ~ıhanlarda kullanılaır. Her eczanede kutusu 50 v .-. -

ıisiYle fon PA11 ve ~racatça eline geçecek safi ibrac fiatlan her nevi için ayn o!arak qağula ıö.ıterilmiıtir: ... n.at 

Kaçınlmaz 

YALI 
büyük fırsat - .. 

AR SA S 1 

Cayn safi ihracat 
ihraç fiab vergisi Fon pa}, Safi ihr ç fiatı 

Tiftik nevileri Kuruı Kuru7 Kuruş Kuruı 

Birinci Oğlak 360 10,80 50,20 299 

Yarın sabahki ııroı:ram 1 
1.30 Program, 7 .S3 Salon orkestrası, 

7.45 Ajans h:tberlerl, B.00 Salon or
kestrası, 8.15 Evin saati. 

İkinci Oğlak 
Kastamonu 
Çengelli 
ince 
lyi 

340 
33S 
325 
320 

10,20 48,80 
10,0S 48,45 

9.75 47,75 
9,60 55,40 

281 
276,S 
267,S 
255 

Büyükdere Beyaz P.:ı.rlc karşısında D~e Yusuf nıımlle maruf y.:ı.lı ile 
lttls:ılindekl yalınuı nrsalan tevh!dcn İstanbul dordüncil icra dairesi 
tarafından açlk: arıtırma lle 4.MD.yıs 9'12 pazartesi gün\l s::ı.nt 14 den 
16 ya kadar m.t1l:ıca •ı 1ll\n olunur. 
dosva No. g42/620. Mes::ıhns1: 2310,SO ınetr"dır. 

StlN.Nl~T DlfGÜ~LERIYE 

KARAGÖZ 
HAYLt MAHMUT AKÇA Y 
Adres: Aksaray Cd. Bakkal ö.:ner 

Ham. Tt?Iercn: 22443 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye Ecnebl 

Senelik ı ıoo kuruş 2700 kuruş 
6 Aylık 750 • 1450 • 3 Aylık 400 • 800 • 1 Aylık 150 • • 
Po,ta ittihadına c1nhU 01m1yıı.n 

ccnebJ memleketler: Senel!ğl: 
3600, nltı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız Bnşmuharrir: 20565 
Yuı işleri: 2o;Gs - idıı.re: %0681 

i\lüdür: 20'191 

Rebiulilhır 17 - Kasım 177 
S. İm. Gil. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
E. 7 53 . 9,49 5.04 fı,55 12.00 1,45 
v . 4.00 5,56 13,11 17 03 20 07 21.5~ 

idarehane Babıali elvan 
Anmusluk sokak No. 13 • 

• • «AKŞAM» neşriyatı 
ROMANLAR 

Kuru' 

Küçük İlanla; Va-Nii 75 
Kıvırcı!c Paşa 

Sermet Muhtar 75 
Deli Selami lzzet 30 
Yalı Çapktnı 

Bıırhan Cahit 30 
Bu perdenin arkasında 

z. t. 40 
Düğün gecesi 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

İsk•,.der Fahreddin 125 
Asyadan bir güneı doğuyor 

İslr.ender FAhreddin 80 
Pembe ma,lahlı Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın geçti 
. Selami İzzet 20 
Devler kaldırımı 

Halit Fahri 75 
Aık fırtınası 

Muazzez Tahsin SO 

Tevzi yeri: 
AKŞA!Çf matbaası 

cAKŞAM» kariJeriı:ıe mahsus 
yiizde 20 tenzilat kuponu --------· 

Uzun» uzun düşünme
ğe lüzum yok! 

cAKŞA:'vh a bir KÜÇÜK 
iLAN vermek kafidir. 

310 9,30 54,70 246 
Konyadai 310 9,30 54,70 246 
Sıra 295 8,85 53,65 232,5 
Konyaova 295 8,SS 53,65 232,5 
Boz 275 8,25 52,25 214,5 
Deri 270 8,10 S-t,90 207 
Yağlı 265 7,95 54,55 202,5 
San 265 7 ,95 54,55 202,5 

2 - Bu fiatlar, muayyen fiatlarla mübadele esnasında mutabakat hasıl olduğu takdirde, yeni Türk . 
Alman anl~masl mucibince yapılacak ihracat için sabit ihraç fiata olarak Almanyaya ve, fiatlan mevcut 
"muvazeneyi ihlal etmediği müddetçe, İngiltere ve ilgili dominyonlarma tatbik edilecektir. 

3 - Mukabilinde ithal edilecek mallann fİ{ltlan mütenasip bir seviyede bulunmak ve bu husus 
Umwni katipliğimuce kontrol edilmek farliyle, husUiİ takas muamelelerine de ayr .... fiatlar tatbik edile· 
cektir. 

4 - Kliring yolu ile yapılan satlflarda, bu fiatlar ugari ihraç fiatı telakki edilecek, bundan daha 
yüksek fiatlarla yapılan satışlarda asgari F::.tla ihraç fiatı arasındaki farkın o/o 90 ı fona yahnlacaktır. 

5 - İhracat EiatJannda görülen mütemadi artı,lar ithalata imkaruız kıldığı veya' çok güçleştirdiği 
cihetle, bu yeni fiatlar, ihracat fiatlarında istikrar esasına dayMılarak tespit c::lilmiıti:·. Bu suretle ithalat 
fiatlarında da mukabil aat14larm önti aluunıı olacaktır. Dolayuile, tiftiğ;n dahili piyasa fiahnm, yukanda 
aöaterilen ihraç fiaUanna tekabül eden r.eviyedeı daha yükseğe çıktığı görüldüğü takdirde, tiftiklere Hü-

kumetçe el konacak, ve el konma fiatlan, tiftiğin yukarıda gösterilen ihraç fiatlariyle ihracını mümkün kıla
cak dahili fiat seviyesi üzerinden tespit olunacalctr.·. Bu hususlarda Ticaret Vekaletinin tamimleriyle lü
zumlu müt~im izahat verilecektir. 

6 - Bu ilan tarihinden evvel akdedilm4 olan tiftik ihraç satıılan 4 / 5 / 942 tarihli Pazartesi saat 18 e 
kadar, Galatada Ömer Ahit Hanında, Tiftik ve Yapağı ihracatçıları Birliği Bürosuna tevsik edilmek sure· 
tiyle bildirilmelidir. 

Keyfiyet Ticaret Vekaletinin İşarl.DA atfen tebliğ olunur. 

Otomobil sahiblerine 
Müjde: Bilumum ot.omobll 10.Stıklerl 

atelyemizde garanti :mretlle Avrupa 

malzemeslle tamir edlllr ve taşra için I 
13.zım gelen kolaylıklar y~pılabilir. 

1 Fikri Tann Kut ı 
Gnlat:ı Keıner:ı.Itı caddesl No. 3-:? 

1 
8111 ..................... , 

Y AZLAGA GİDECEKLERE: 

Hasır koltuk 
ve mobilyanızı 

He. yerden ucuz 
İ:;tanbu!da ·Rıznp:ı~:ı yokuşunda 

66 No. AHMET FEVZİ'nln 

Asri Mobilya ı iill•• Mağazasından alınız. -

Emlak bürosu 
Sabık Salih dükk&nı 

Sirkeci Kemal Bey Sineması 
karşısında No. 37 

--·DOKTOR--

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

lCerrahpıı.şa hatanesı bakteriyo
Io~ul Kan, idrar, balgam, me
vadlh g:ılta tahlilleri ve (idrar 
vasıtasiJe cebelifin Uk gün1erjn
de kati t.eşblsl) yapılır. Beyofhı, 
Taksime •giderken Meşelik sokatı 

Ferah apart1D1an. Tel: 40534. 

Za.yl - İzmir 5 ine~ alaydan alnuş 
olduğum t.erhls tezkerC'mt znyl ettt.n, 
ycnlslnl çıkaracağımdan esklslnl:ı. 

S~RMAVE~ö 
Kantin idarecisi aranıyor 

Anadoluda 500 ila (00 işçisi olan ve bi~ iki sene devam edebi
lecelt bir inıaat mahallinde kendi hesabınn öğleyin ve akşam ye

melr.leri verebilecek ve bir kantin kurabilecek sermayeli kimselere 

acele ihtiyaç vardır. Taliplerin her gün 17 den sonra Calatada Bü
yük Tüoel Hanında 6 numaraya müracatlar . ============= Tilrkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tnrlhl: 1888 - Sermayesi: 100.000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banim muameleleri 

Para biriktir~nlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsı.l tasarruf hesaplarında en 
az 50 llrıısı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 11~ aşağıdaki 

p!A.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 .ıtdet 1.000 liralık 4.000 lira 100 aclet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 • 2.000 )) 120 • 40 • 4.800 • 
4 • 250 • 1.000 it 160 • 20 • 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşaRı 

düşmlycnlere ikramiye çıktığı tnkdirde % 20 fnzlasııe verllecektlr. 
Kw·alar senede 4 defa 11 eyJOI, 11 b'.rincikanun. ıı mart ve 

11 haziran taı-ihlerinde çekilecektir. 
hükmü yoktur. 

320 doğumlu Ali oğlu İsmail Erkaycı. ~==========::==============: 
I~okman Hekim 

(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassisi 
Divcınyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her t,Ü. 2. 5 - 5 Tel: 22396 

Maden mühendisi a~anıyor 
Garbi Anndoh .. da ıstnsyona yı:ıkın bir m:ı.dende çnlış:nak üzer:e bir 

maden mühendisi ar:ınmaktııdır. TaUplertn Galat!tda Unyon hanında ı 
41/42 numarnva mbrncnntıarı. 

.... t'Srl ., ee:n:nı W"*'M§H+ 

1 2,~,~.~~~~t~ı:~: ,::~,~:. ma~~~ı~j;.,~:!:~~~~•il saat m•m·--------- ·------------117 de pazarlıkla satılacaktır. Is~cl:.lile:-ın ~zkfır gü~ ve s:ıatte Şchitlik~e 
hazır bulunmaları. 

KUPONLU· VADf:l; · MEVOl IAT 

VARLl61NIZI TEMiN EDER 

HEQ AYIN 81RiNO~ · PAQANtN . ç-AiZi·VtRili~ 

TÜRK·TrCARET· BANKASl·A·S· 

Fabrikaların Nazarı dikkatine 
Şimdiye kadar Avrupadari gelen emsallerine faik ~rli lmalô.tı a~ır Avru
pa derilerinden korumlu ve tazyikli köseleden imal etmekte olduğumuz 
makine kayışlarını tıeminutıı olarak Yedikule K.ızlıçeşme Göderecı sokak 

BEKİR URGANCI ve RASİM ESKtN 
Kösele fabrikasından temin edeblllrsln!z. Telefon: 20390-21825-22574 

Onuncu tertip Birinci 
çekiliş planı 

1MAYIS1942 

ikramiye 
adedi 

1 
2 
4 

20 
40 
80 

400 
400 

2,00(l 
4,000 

80,000 

İkramiye 
miktan 
Lira 

!0,000 
10,000 
5,000 
2,000 
•ı.ooo 

500 
100 
50 
20 
10 

2 

İkramiye 
Tutarı 

lira 

20,00() 
20.900 
20,001) 
40,000 
40,000 
40,00() 
40,000 
20.000 
40 ,000 
40,000 

16-0,000 

SS.947 Yekfm 480,000 
T:ım bilet % lira; Yarım bilet 1 lira 

Vüı bilette 21,'7t bilet kaza
nacaktır. Hasılatın % 611 ı 

ikrami1erlir 

• 

• 


