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HALKIN. SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

Tob,.ru istih- '~J giliz 
k~m rı n , Kabiı esi de 

HARiCi KISIMLARI DA eğişikrk 
OELll[M[MIŞJIR Londra - (a.a) lngiliz ka-

-- _ · bioel!inde b~ zı değiıiklik-

,,HOcum eden düşman 
tankları tahrip ve piga. 
desi pOskürtoımoıtOr" 1 

' 

Kahire (Londr radyo S. 
8.15)-Resmi tebliğ : 

\ Ier ye;pı!r.oıştır. Hav n&Z1ll 

devlet oeuretine gctirHmiş 

ve ayni zamanda harp ka
binesinde eza ol rak kala-
cakhr. Seyrisd in nezan
d Avusturclya yüksek 
knmserliğinc t yi edilmiştir. 

---ıl>--

f 
Tobrukt harici müdt!faa &erlin, Hamburg, Em. 

hatları yarılmak !stenmişse 

1 de düım•n t•nk!arı kimil n den, Kigel ve Brest 
t imha edilmiş ve piyadeleri bombalandı 

püıkürtülmüıtür. 

SeUum etrarında üç kol
dan faaliyette bulunan düş
man kuvvetleri biç bir iler• 
leyiı yapamamışlardır. 

Sellum civarında tı&tbik 
edilen plin İtalyan kuman
danı gener 1 Grazyaninin 
pliaının aynidir. Buradaki 
kuvvetlerin ekseriyetini ltnl· 
yanlar teıkil etmektedir. Ve 
bu kuvvetler pek büyDk 
değildir. 

Habeıiıtanda son kozanı· 
lan muvaffakiyct eıaasında 
düımandan 5500 İtalyan ve 

-Devamı 4 ünclt •ahilecle-

• E E E b-i--. .. 

Mehmetçiiin 
Kahramanlık 
destanlarından 

BABAllN ANLITTllLArı 
TBrk aıkerinio .,,bedi fe~ 

dakirhk ve• kahramanlık 
menkibelerindea bir kaçını 
yarındaa itibaren Halkın 
Seaiade okuy•c•" ı ız . 

• ~ !:! ... -r • i ; C* 1 : IJi ! I ::: 

Lond: a - Loodra radyosu 
S. 8,15 resmi tebliğ: 

KiyeJ, Berlin, Hamburg, 
Emden ve Brest lngilir tay-
yareleri tarafından tiddetli 
ve muvaffakıyetli bir surette 
bombardım n edilmiıtir. 

Emdene yapılsn hilcuaı 
hakkında tafsilat geJmiılir. 
Borada ycui logiliz bomba-
ları büy6k tahripler yaıpmıı
tar. Limana yapılan bikum 
e.snaaında dehşetli bir karı•· 
şahk olmuş vo postane civa-
rına dfişen bir bomba 500 
metrelik bir sahadaki büt&n 
binaları hasara uğratmııtır. 

BELEGRADIN Girit gazetele 
Bombardımanı ri J1eni hükô 

a 500 tayyare metten nefret 
iştirak etmiş le bahsediyo 

--o 

ÖLENLE iN ADEDi 
20 BiN KiŞiDiR 

---o--
hkeoderiye ( a.a) - Yu-

goslnvyıada cereyen eden 
vak'alar1 ve Belgrat bomb r
dımaıııoı göıco bir ıat bura
ya gdmiştir. 

Su zat gördüklerini şöyle 
anlatmaktadır: 

6 Nisan sabahı 12at 7 ile 
8,30 arasında ilk dt:fa Al· . 
maa tayyareleri çok alçak· 
tan ve dalgalar balirıde go· 
rek l'hri bomba yağmuruna 
ve kaçan hılkı da mitralyöı 
ateıine tutmuılardır. 

Halk Pazar güail nbab
Jeyia günün ahıverişlerini 
yı pmak için sokaklarda bu· 
lun uyoı lardı. BuoJuın hepsi 
mitralyöz ateşine maruz kal
mışlardır. Bombalardan bat· 
ta kralın sarayı ve merkez 
gara ve nezaret biaalan 
kamilen harep olarak yıkıl
mıılardır. ikinci b&cum Hat 
10,30 da yapılmıı, ba defa 
~ehirden sayfiyeye kaçan 
halkın toplu bulundukları 
yerler bombalanmıt ve mit
ralyöz ateşine tutulmuıtur. 

Belgradın en mamur mahal
lesi bir ·harabe baliue gel
miştir. Üçüncu hücum saat 
15 de başlamıı ve gece geç 
vakte kadar devam etmiıtir. 
Üçüncü bombardıman en 
tehlikeli ve tahripkir olmuı
tur. Dalga halinde uçaa 
tayyareler ölüm yağdırmış· 

lardır. Sokaklarda halk t•ı
lun pıkı n koımakta idiler. 

Belgrad bombardımanına 

400 ili 500 tayyare iıtirik 
etmiıtir. Su ve elektrik te
sisatları harap edildiğinden 
halk ıuıuz kalmııtır. Sava 
r ebri üzerindeki köprüden 
geçerek hayatlarını kurtar
mığ çalııan zavallı halk 
mitralyöz kurşanlariyle bi
çilmitlerdir. 

7 Nisanda hava hücumu 

--o---
Hanya, ( B • a ) - B6tiin 

Girid g .. 2etderı Atinada 
kurulan yeni bükumeti Def· 
retle b it h!edeıek derin lees
sürlerioi bildirmektedirier. 

Gazeteler Yunan ordusu
nun m ğlup olmadığını k•h
ramanc~ dövilştüğüaü il- i 
devletia çok faik kuvvetleri 
k~rşısıncla çekilmiştir. Yeni 

hükumetin Ltrahoda topla
nan bir kaç kiıidir. Biitiht 

Yunaııhlar milli hükumetin 
Ye krallarının etrafında yek· 

vücud oluak bu1aamakta 
olduklarını yazmaktadırlar. __ .. _ 
El gazala 
Bombalandı 

..... -im:--

Londra ( a.a) - Balariye 
nezareti neır .. t tiii bir tela· 
liğde lngiliz harp remileriai 
Libyada Elgazzala mıntaka

ıında düıman kıtalannı mu

vaffakıyetle bombardıma• et 
tiklerini bildirmektedir. 

yapılmamıı 8 nisanda Ma
car tayyareleri relerek ıela

re bomba atmıılardır. Zatea 
evvelce şehir harap oldaia 

için Macarlar o kadar faali

liyet ıö!terememiılerdir. 

Sokaklar cesedleıle dola 
idi. Alman bombalariyle 6le 

ıivillerin adedi 20 bin kiti· 
dir. 

Kurbanlar ancak 12 fi• 
ıonra gömülebilmif lerdir. 
Bunların ekaeriıi kokm111 
bir vaziyette idi. Almalllar 
febre ıirdiklerinde yatma 
etmiılerdir. Almanlar 16·60 
yaı arasındaki Belrradbları 

toplıyarak o g&o 6161eri 
ıömdürmüıler ve IO· 

kakları temizlemete ml-
kellef tutmuılardıa. 
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Yardımsevenler ce
miyetine gelen 

cevabi telğraflar 
e Yardım ıevealer cemiyeti 'kongresi mü-
1 aaıebetiyle Reiıicumhurumuı Milli Şefe ve 

bayan Mevhibe lnönüae çekilen tizim tel-

ı paflanna verileo cevapları neşrediyoruz : 
bmir Yardım sevenler miyeti reiıliiine 

Yardım sevenler cemiyeti konıreıinin 
uil duyrularıaa Reiıicumhuramuzua tefek
k&rleriai anederim. 

· U mumt ki tip 
R. GEDELEÇ 

lımir yardım sevenler cemiyt.ti reiıliğine 
Necip dayıularından dola)ı Yardım se· 

vealer cemiyetine teşekklirlcı inin ve hayır· 
lı işlerinde riizel başarılar hnkkındaki te-
meanilerimia ibliğ buyrulmasıoı rica ede· 
rim. 

MEVHİBE INôNO 
--o--

IST ANBULD \N 
GÖÇ BAŞLADI 

lıtanbul - Devlet vaııtaıile meccanen 
Aaadoluya gideceklerin iki kafilesi diln 

t ıevlredilmiıtir. 

ilk kafile Tırhan vapurilc lneboluya 
lıareket etmiıtir. ikinci kafire de akı~m 
lıtl Akıu vapurile Zoaiuldllk, Filyos ve 

' civar iıkelelere doğru yola çıkmııtır. 
Trak, Kadeı vapurları ile de 5 Mayıstan 

itibaren Marmara iskelelerine sevkiyata 
l»aılaaılacakbr. 

Trenlerle ıevkiyata ayın on birinde ipdar 
edilecektir. 

-o--
YENi DAHiLiYE 
MÜSTEŞARI 

Anlrara - Emniyet umum mDdGrü 8. 
Ali Rıza dahiliye milateıaı lığına, sabık 
lstaabul emniyet mid6rü 8. Muzaffer 
Akalan emDiyet umum mDdurltığüae tayin 
olonmoılardır. 

_ DDITORUN KÖŞESi _ 

Eski arkadaş nar2ile 
Tltün içmek ve bundan zevk ve keyif 

duymak .• lıte insanlarına bütün dünyaya 
yayılmıı ve bir hayli eakiınif itiyatlarından 
biriıi .. 

Fikir ve içtimai sevi,esi ne oluraa oJıun 
zeD~İu, fakir, okumuş,. okumamıı bir çok 
İnHalar, bu keyfi duymak, bu zevkin lez
zetini tatmakta hemen hemen birbirine 
m6savi gibidirler. 

Aj'zıadan •İgua düımiyen tütü:ı tiryakisi 
bir yazı üstadımız geçen gün tütün itiya· 
dıDdan babsolunurkeo; 

- Tütiln içmek benim biricik zevkim, 
demiıtl, zevkime mOdabale edilmesini arzu 
etmem .. 

Şalııi zevklerle, beğenilen renklerin mü~ 
aalcaıa edilmesi doğru olmadıj11u biliriz. 

Maksadımız keyif ve ze•kleri, tütünü ve 
tlt&a içealeri h.akit etmek değiJdir. Sm· 

dece bir çoklarımız için eski bir arkadaş 
olan tltlln&n burllne geliaciye kadar İDsan-
lar arasında ve dilaya üstünde geçirdiği 
Hfhaları tebarilz ettirir ki, t6tiin içme 

zevkinin eski bir vaaıta11 olan .. Nargile,. 
den bab1etmık iıtiyl'ruı. 

-Son• •ar-

(AXLRIN 51!51) 

-Şehir Haberle i_ -CINA YETi Kin iŞLEDi ? 
-----.... 

Pakize üvey kardeşini kur
tarmak için katil benim diyor 
Rina sokağında kasap Aliyi 
öldüren metresi Pakize ve 
Pakizenia övey kardcıi Çeş· 
meli balıkçı Mc:hmedio du
ruşmaları d6n ağır cezada 
devam edilmiıtir. 

Bu celsede ıahit olarak 
Çorakkapı merkezi komiser 
muavini 8. Halil ile maktul 
Aliaio çahıtağı kassap dük
kiaının sahibi dinlenmiıler
dir. 

Hakimin sorduğu ıuallcrc 
B. Halil fD cevabı vermit· 
tir: 

- Ba cinay.:te esrarenriz 
bir şekil veriln~ek isteniyor. 
dosyadaki tahkikat evıakın
dan anlaıılacağı veçbile 
umamlıanede epey müddet 
kalma~. Sonra kasap Aliyi 
dost edinmiı ve umumhane· 
den ıslmbı hal ettiğini söyli
yerek çekilmiıtir. 
Kaıap Aliyi yakınd•n ta

nırım. İyi taaınmıt ve ma· 
bitte sevilmiıt ir. Bu renç 
evvelce biç içki kullanmazdı. 
Pakizeyi metres tuttuktan 
sonra içkiye bıılamıştar. Pa
kizenin makıadı Ali ile ev
lenmekti. Ali bu teklife ya
naımiyordu. 

Bu ytlzdea aralar1nda bir 
kaç defa kavgn da olmuıtur. 
Ali müteaddit defalar kara· 
kola müracaat ederek Paki 
ıenin kendiıiai tehdit etti
gıoı söylemiştir. Hatti 
zabıtaca bu tikiyetler üze
rine t!lhkikat yapılmııtı. 

Reiı - Vaka nasıl oldu, 
sızın kao-.atiaizdc k•til 
kimdiı? 

- Pakize cinayetin faili 
kendiıi olduiunu ıöyliyor. 
Fakat beaim kanaatimce 
katil Mehmettir. Cinayetin 
sebebi de kumardır. Çünkü 
eve gittiğimiz vakit .yerde 
iskambil kağıtları ve "biraz 
da para bulduk. Hatta meze 
kızartılan tavanın içinde de 
lS kuruı para bulduk. Bun-

1 

dan aalaıılıyor ki Mehmetle 
kumar oyaamıılar ve Ali 
par larla evdeıı çıkıp gitmek 
isteyince Mehmet tarafından 
bıçaklanmııtır. Aliaıa boğa· 
zanda k11lbinde. ıırtında ve 
böğründe 6 bıçak yarası 
vardı. 

Bu yar1Jarın biç birinden 
kan dı~ rı sızmamış ve bü
tnn kan cesedin içioe ak
mıştı. Öldürüldükten sonra 
Alinin cesedi yerden kaldı

rılmış kanepeye yerleştiril· 
mitti. Polislerle hidise ma
halline geldiğimiz vakit Ali
nin gözleri açıktı. Sağ eli
ne de boynundaki yarayı 
örtmek &zere vaziyet aldı
rılmııb. Bu vaziyette ona 
bakllınca yaıadıiJaa hükme
dilebilirdi. Nedense Pakize 
cinayeti kendi iılediğiai 
söylüyor. Fakat cinayetin 
faili b•kkında mahkemeyi 
tereddüde ıevketmektlr. 

Bundan so:ıra m•İ<tul A
linin çahıtaiı kuap dükki· 
aıoıo ıahibi dinlenmiş. o da 

Aliaiıı temiz ve iyi bir genç 
olduğunu, Pakizeyi metres 

tuttuktan ıonra değiıtiğini, 
Alinin bıçak ve tabanca ta-

şım k adeti olmadığını, Pa
kizeain oau tehdit ettiğini, 

dükkana geldiğini söylemiı· 
tir. Buna karşı da Pakize : 

- Niçin yalan söyliiyor· 
suu. Ayıp d~ğil mi? Demit
tir. 

Mahkemece bidiae yerin
de k~şif yapılmasına karar 
verilmiş. mahkeme puarte· 
ıi gününe b11alulınıştır. 

Zayi 
bmir birinci liıeden al

dığim 940 tarihli tasdikna·. 
meyi kaybettim, yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü 
kalmndıiını ılin ederim. 

Aakarada Yeniıebirde 
Aydın Aykut 

fELHAMRA Sinemasındaeugün J 
ıeugiia muınzem ve muhteşem bir aşk, kahramanhk ve f~-: 
: dakirlık fi lmi, Rogers Rangersir. cihanşuınul eseri ı 

! <~;!~:;:•) Zafere Doiru i 
:(Tabii renkli) Y&ratanlnr: Spencer Tracy - Robert Young ı 
: Juroald eu son ve en mühim hırp haberleri : 
ı Seanslar: htr gün 2 - 4-6,30 ve akşamları 9da baılar ı 
ı Cumartesi ve P•zar günleri 11 ve 1,30 da batlar ı 
:Dikkat: Haftanın bütiin günleriade ilk seanslar UCUZdur.ı 
ı Fiyotlar: Birinci 20. Balkon 25, koltu • 30 kuruştur. ı 

----••• TELEFON: 3646 i Tayyare Sineması da f 
: Imperio Arj•ntiaaımı rakibi - M drid ıabneleri yıldızı ı 
t altın ye billür nsli Estrelita Cutro 'nun ı 
ı Yaıattığı lspaayolca ıöxlü, şarkılı, danslı ı 

i SEVİL BERBERi i 
ı Şen • neıe, musikili ve lüks dekorlu büyük opera filmi t 
: Ayrıca: logilizce ıözlü [ Havay Gecelarl ) ı 
: Matinel•r: 3-5-7 ve 9,15 te.. Perıerııbe, Cuıııarteıi veı 
ı Pazar g&aleri 1.30 da illve se!",'ı , ___ ı 

2 ... ,.~ 

BOŞANMA SiTii~ 
VE TEDAViSi 

(2) Yazan: Halil Zeki 

Nikahlı çiftleri• ~ok kerre bu ... ~ 
l~aiıi, bu k11kançhi111 buhranı aJtıoct-~ 
dikleri ve bu yüzden boıanm• çtP" 
baş vurdukları görülmektedir. .,_ I 

Paator Apelofon tedavibaaesiad•, 
ıaikin tevlit ettlii her tirli b•• 
tedavi edilmektedir. ~ 

Tedavi suretleri, ilaçlarla. perb ~ ' 
bava ile, sporla, (1eyahat ile, elektrl ., 
radyüm ile, temdidi muhabbet yohı., 
yulmak suretiyle yapılır. I_ 

Bu sureti tedavide yüzde duksı• 111~ 
fakiyet muhakkakbr. Maamafib bıfJr.; 
tokli tatbik oluaamadıiı takdirde b~ 
yolu ihtiyar t':dildiği de rörillmekt•d·~~ 

Zira bu b utalar arasında k•P'1 ,ı 
yanlış cereyandan kurtar111ak imkiol•" 

bul etmiyenleri de vardır. ;f_ 
Meseli; bir g&a bir karı koc• b 

geliyor. Bualnrın tedavisi ruhiyat 111ilt 11 
sıslarıadan bir doktora havıle oll1~ ' 
doktor iki tarafı ay11 ayıı dinliyor, ~ 
fın tekliui öğreniyor, daha doğıoıll ,;.: 
hiın kıskaaçlıktan ileri reldiğiai ,ar 
Karı ve kocayı bir odaya yat•rıyorı 

h&ıuıi bir da irc tahsiı ediyor, bir d~ 
çeleni oluyor, iyi vakit geçirJDeletl 

1 
ealara hastalı !darına uygun kitaplar, 
lar, eilenceler tedarik ediy:)r. 

Güalln biri 11de bunları birer , ..... 
rıyor. Kadına: ? 

- Kocanızdan memnun musaaa• 
Sualini soruyor ve: 
- Memnunum, fakat bep bayi• 

bir bayati ihtiyar etse. 
Cevabını alıyor. dl' 
Erkeke de ayni ıuali ıorayor, 011 

şu cevabı abyor: ., 

- Evet karımdan meınnuaaaı, Jj~ 
bana karşı bu daim buradaki •• 
meyli muhafaza etıe .. 

Bundan sonra ikisine bir 
hah veriyor: ~ 

- Siz mes'ut bir bayat geçir!",' 
birbiriaiıi kııkand11acak, birbiri•••• kd 
raçak hareketlerden tevki ediaiı, Y' 
rinize alika gösteriniz, korkmayı0• 

- Sona oot -

FAYDALI BiLGiLERi: 

Tuzlu bisküi)etj 
Çayla, kokteyle, aperetiflerl• 

edilecek nefis biıküiler: .,-, 

1 - Tuzlu bisk6i: 125 grıOI lı 
gram tereyağı, 5 gram tuz, 4 k•f' ~ 
süt kar1şhran: k haınur tutmalı "' oı' 
öylece bırakmalı. Merdane ile bJJll ot' 

·ı 1 olarak açmalı. kahve fincanı ı " .,_t 
la kesmeli, bir çataJla üzerfoe t~' 
Bir kaıık ıüt içerisine az tuı ~,.I; 
bu tuzlu ıütü bi2küiler ÜHrioe k ~ 

sonra yailanmıı tepıiye diı•'' A 
fırında piıirmeli. ,., 1. 

2 - Anasonlu biıküi: 30 l':.ı '1 f 
içeriıine dört çorba kaıığı ııc•" ,.-,ı-/.. 
çorba kaıığı un karııhrmah, iç'~~ 
gram ua vt: 120 gram ter• ~I ~ 
etmeli, kabarıp kalkma11 için ~' ı~:J 
beklemeli. Ktbıarınca merdall• 

1 
, } 

açmah, bir 11 ntim kahnhjıad• ;: ~ 
ıeritlere kesmeli. Bu ıeritleri ;";~~ 
uzunluğunda parçalara takıiıO • ,~ 

ır•' lerine yalnız yumurta akı • 
anason ıerptiktea ıoDra f1rı11d• 
dir. 
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tcADAL YA VERiLiYOR I 
--------~-----·--~~~ d'~Öpek 22~;keri kurtarmış 

r._!!f nıan köpeiini esir etmiş 
'•d, 1 

b?rdqsunda Dyck Küçük Dyck, efcndiıiae 
Mb, r'' kôpeğia büy6k derin bir sadakatten başka 

~İttbi '·~/•rdır. ıayanı hayret bir zeki ve 
1 ~lltt 1 1 

••kerin haya· mebaret te göstermiş ve az 
~ •o1a •r11ıı1 olan bu kö- bir zamanda müteveffa Dyc· 
'tt11, 

1•11ıa11larda terhis kin rollerini öğrenerek daha 
a.. fed le mükemmel bir ıurette oy· 

. ,di 111 ' ir köpek, yalnız namağa başlamış, hem de 
~llrt 'lllleketiain askerle- efendisiı.in eli kolu b11ilı 
d't ''

111
•lcla kalmamıı, iken bağlarını çözmeyi ken· 

ittir.~~ köpeği de esir di tasmasını du dişleriyle 
dıt1 t 

0Peğin boynunda 
1 

koparıp atınıyı öğr~nmiş· 
21 ''"" c . b 9 d " llumarası . tır. 

Qll ~a 11
'·. • Dyc:kin bu marifetleri, 1e· 

hat, Petı11 boy11una 10 yircileı ini bıyrete düşürü· 
~''•k~e'••ioıJe madalya röyordu. Bir gün bir temıil· 
-.,,~ ~· de hazır bulunan bir Fran· 
• ~~ •oe11JaDd cinıib- sız albayı, Dyckin marifet-
t\116' boylu, aiyah par- lerini göı ünce sahibi yanına 
~tir 1 

;•th bakııh bir çağırmış ve: 

il~ '
11 

.. d• ıeferber· - irtibat köpekleri yetiı· 
1 

1
11d,11 L • b'I' . . . ? d' ~ . on veı g&n tire ı ır m111nız ıye sor-

''~e, :~Y•liat sıfatiyle muı, o da : 
~ 1111ıi1 ve 23 ünctl - Tabii değil mi? ceva-

~h b~ •ltyı•a verilmit bını vermittir. 
b !at. ':111

;tten dolayı - O halde yarın beni 
,)c~, 1 ket 

1 edilmiıtir. makamımda görmeğe geli· 
.ttıı.,a., 1 

eri ki>pekler ye· 
J • ~ ni~ 

, Otj Jık~~ur olan efeıı- Albayın bu teklifi, Jorju 
Q ıı ~l ı11111in yanından çok scvincirmiş, Ertesi 
11 ~ ~6p:~'Yr.lnıamııtır. glinü albayı görmeğc gitmiş 
~p"'-ld,, ' ••keti hizmete ve hizmete 11 1ıuarak orduya 
''~~ idi, ''•el müzik bol muvakkat bir ıaman ıçın 
.. '"'?1 ••t ~fendiıi Jorjla 

.. '"hb... "Qllede b' köpekler yetiştirmeğe baı· op, •. ~,,,d 1 ar auma· 
1 tı le~-.. Jorjun bu amııbr. 

J~'!'ı· 'İ" etmesi ,ayıe Seferberlikte 
t. J J,ı. 
1 ot ' 111 b dtıi : llliiıik bol ar· 
1t~ 11 tıhet1e, temsilin· 

~''dı11ı ':•?daki köpe;i 
~ •ıa, e dıyordu. Fakat 

, j "'''•le '111
•••11da, Duck 

,:~~r,1~1d6ğ& cihetle 
tiıa tl•t, • '' oynayamaz 
Jt it ıaı e bu yüzden 
~ \t, ' 111•iyete dit· 
ttı,t 

1 t11 
tlı.aı lc .. '11ıayet Groen· 

~ "'''-•e 0
P•kler betli yen 

l '-cliti ''Ye bııvurmuş 
"t ite .. 

1 ~,~~·•rq o roaterilen ve 

Fıansada seferberlik ilin 
edilince Jorj, köpeği ile be
raber seferber edilmiş, ken· 
diıinin emrine dokuı köpek 
daha •erilmiştir. Dyck di
ğer dokuz köpeğin onbaşısı 

idi. 
Köpekler arasında bulaş

madan sakin sakin ~feodi-

lerinin emirlerini harfiyen 
ifa ediyorlar, bilbusa irti· 
bat vaıifeleriui görmeğe alı· 
ııyorlardı. Köpekler, 8-10 
kilometre mesafe ara11nda 
k~ndileriae tevdi edilen ir· 

ı b,lc l•n ıiyab tüy
t~iı l •th bir köpeği 
.,,, l)1:k.ollı derbıl mü- tibat vııifelerini görüyorlar-

111 •dını ver- dı. 

~ ' 1 
l,,'llıt o•• ••ki- • b ••d•• 

-Sonu var-

~~ ~unıru erı aşma ur-
~'°'" lıden· ' 8 ' lııQb • '"t P.t,111 •nınıeu kıymetli 1 adet elmas taıh pantan· 
-i ılıttti 941 Perıembe günü saat 14de açık artbrma 
. ~tG11 .~"d•ıa talip olanların yüzde 7,S pey akçalarını 
1~'-t~) '~ç t 12ye kadar başmüdüriyet veı: eıice yabrma

'ij•ti ~Y•tırınıyaolaruı müzayedeye iıtir k ettiril-b olQnur. 1514 

~~!l~t Demiryollarından: -
~-~~ti),:11 bedeli 22900 lira olan ve iıletmeaio bir ae

ı.:11, :
1
• t,~111 telı•bUI eden 120 ton mikdarında döklim 

~ ~41 ~' uıufile ekıiltmeye çıkarllmııhr. Münakasa 14 
l)l~~I ''aııa~l•1t1ba gihıil ıtaal 11 de Sirkecide 9 uncu iı· 
~~),5 'ı~i11 ,.,,~ A. E. Komiıyonu tarafından yapılacakhr. 

~) ,., terrı'· a&a Hat 10 ııa kadar Kanuni veaaikle 
):'' ••r 

111•tı iht •• edeçek olan kepah nrflartDI "el'" laleleri llııaadar. Şartoameler paraııı: olarak 
•erllec:ektir. ... 
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(HAL"'IN SESi) 

s 
H k yoluuda doğ o, bii) üyen o dur. 
Unünde ber düşm o b şn:ıı eğer. 

Bileği kılıçtır, çetin göğsü sur, 
ÔJürnü hiç bildi k hr:ım n asker! •. 

Ne denizdir dedi, ne dağ dinledi, 
Ölürken bileu o, istiklil dedi. 
V tanım, vatanım diye inledi, 
Ölümü biç bildi, ~ahramaa asker. 

Şu tunçtan vücudum onlara k le. 
Şu kanlı mekberia s nki bir lale, 
istiklal uğrund ey Çanakkale; 
Ölümü hiç bildi kahramnn asker!. 

Yarın kahv 
dağ tılacak 

---o---
440 çuval kahverıin tevzi 

işi bir knç gün :ıarhod ik· 

mal edilecektir. Tevzi liste· 

si valimiz bey Fu d TukHI 

tarafından tasdik ve imza 

edilerek lik darlara tebliğ 
edilmiştir. 

Nefsi lzmire ayrı-

lan 315 çuval kahve bele

diye kontrolii altında b ika 

sattmlacak, resmi teıekkül

lerlc bankalara, belli başlı 
gazinolar ve Alssnc ktan 

Güzelyahya k d r ol n bü· 

tün b kkall ra k1ehvc veri

lerek nez r t altında halka 
sattuılaca hr. 

Bakkalların her gün sat

bkları mikdar tesbit ve bir 

liste tanzim ettirilecektir. 

Kahve tevzi b i inde bir 
miktar hisse de k bveciler 

cemiyetine tahsis edilmiş 

ve kahvelerin bir kı m1nın 

bu cemiyet eliyle tevıii mu
vafık görülmüştür, 

lıtanbul: 8. Şaıbalkan 

----o--
YANKESiCiLiK 

Mezarlık başında ıabıkalı 
takımındcıo kel Recep Eş· 
refpaşa otobüsUne binmek 
isteyen Zeynel oğlu ibr hi .. 
mıo cebioden 27 liraıı111 
y~nkesicilik suretile aşırmış 
ve suçlu yakalanmıştır, 

Bıçak taşımak 
Mimar Kemalettin cadde

sinde fsmail oğlu Nüsbetin 
üz rinde bir bıçak buluna
rak alınmıştır, 

Sa kıntılık 
İsmetpışa bulvarında Ali 

oğlu Lütfü Eymur, Ahmet 
oğla Mustafa Gültckine s r
kıabhk yaptığıP.1dan suçlu 
yakalanmıştır. 

Yer uozonde bir cennet 
lzmız 8 ledıyesi 

köşesi: 
Kadife 

Kal es 
6 

Kı Gazinosu 

lzmire. gelip de yer yüzünde hakiki bir cennet k .. öşc~i 
olan (lzmir belediyesi Kadife Kalesi gazinosu) nu gormı· 
yet1 leri Izmire gelmemiş, lı:miri görmemiş sayabiliriz. · 

Halbuki lzmiri ziyaret edip de ıebrimizin her köşesine, 
her nokt•sına nızir ~o hikim bu feubh .v~ __g~nül ~çıcı 
tarihi ve ıairane mevkıe çıkanı r blltüo lzmın butun ruzel-

2 Mayıı lMJ 

UAT 

Balkan mu
harebelerinin 

sonu a do~ru 
Falih Rıfkı ·ATAY 

--o--
VAKiT 

ALMANYA 
Balkanlarda ne kazandı 

1 
ne kaubetti ? 

Yazan: Asım Uı 
Balkan memleketlerinin iı· 

gııli Mihver devletleri için 
bir harp gayeıi değil. ıa
dece bir vasıtadır. Bu va11-
tayı elde etmek için yapılan 
fedakarlıkların lngiltereyi 
mağlüp etmek maluaduaa 
ne dereceye kadar hizmet 
edeceğini istikbal tarihi göı• 
terecektir. Fakat bugün gö· 
rünen neticelere ıcöre Bal
kanların işgali Almanya ve 
ltalya için bir kaza•ç ise 
buna mukabil bu devletlerin 
kaybı ondur. 

Balkanların stratejik mev
kileri ahnmıf, fakat bu mem· 
leketlerin kalbi •e iıtibaal 
k yoakları kaybedilmiıtir. 

Bilbss ltalyan imparator· 
Iuğu Balkan macerası uiru· 
llO yok olup gitmiştir. __ .. __ 
YENi SABAH: 

1 ı!'İliz yardımı 

Ve Yunanistanın 
komşuları 

Hüseyin Cabit Yalçın 

Balkanlarda müşterek hir 

cephe teşkili lüzumunu bu 
sütunlarda çok müdafa tl· 

tik. fakat Balkabh komşula
ramız bu tekliflere aldmı 
bile etmediler. 

-Sonu var-

likleri ne birlikte ve ayni zamand& görmn, ve temaıa Dr. Fahri lcık 
etmi11 olurlar. Mü tecirinin gayret ve nezaketi bir kat dah.a S' 

Y lzmlr Memleket ha1taaeal kıymetlendirmiştir. Rontken miJteba111m 
Gece gündüz gazinomuz açıktır. Serviıler gayet muntazamdır 1 Rontlıen •e Elektrik tcda•l•I 

SON SÖZ: Bu lltif ve müstesna yeri g6rmiyenlere ha- l yapılır. ikinci &e1ieı Sokak 
2' No THLBFON. 25'2 kikatoa acıDır .. 
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RADYO 
-~~E!lt' ---

GAZETESiNDEN 
Yuoanistaodaki lngiliz kıt· 

alarıaın geçildikJel'ini lngiliz 
baıvekili Mister Çörçil avam 
kamarasında bildirmi,tir. Baş· 
vekil bu vesile ile ilk defa 
olarak Yunaaiatandaki kıta
larının miktarı hakkında if
ıaatta bıılunmuştur. 

Bay Çöıçile göre bu kuv· 
vetin 45 bini çekilmiştir. Sol) 
bir babuc göre çekilen as· 
kerin miktarı 48 bine baliğ 
olmuıtur. 

Yunaniıtandaki harekatın 
taıfiyesi Ozerine gözler şi
mali Afrikadaki harekit üze· 
rine çevrilmiş bulunuyor. Bu 
Hbada pekte büyük bir in· 
kiıaf kaydedilmemektedir. 

ltalyaalar huduttan ancak 
7 kilometre ilerileyebilmişler· 
dir ve bir kaç gfiııdenberi 
oldultları yerde bulunuyorlar. 

Diğer taraftan Almanya-
aın Viıi üzerinde tazyik 
yaptıtı reddedilmektedir. 

Viıinin muvafakatiyle şi
mali Afrika)• Fransa top
raklarından günde bir kaç 
yiiz Alman askeri geçiril
mektediı. Bu yüzden gene
ral Veygaı:ıcila Viti arasın· 

1 da ibtilif çıkmışhr. 
l Geıı:eral Veygaııd, Alman· 
' ların turistik ve diğer ci· 
1 betJerle ıimali Afrik11y geç· 
1 metine muvafakat etmek iı-
1 tememiştir. Almanlar da 

Veyıandın geri çekilmeaitti 
ı istemiılerdir. Vişi keadiıini 

ıeri almak istese de, gene· 
ral V~yga&ldın Fransaya dö
neceii çok ş6phalidir. 

Bu tazyikler Fransada de
rin aksulimel yapmaktadır. 
Bo akaulame) de general 
Degola taraftarhk şeklinde 
dir. 

Londradan haber verildi
iiae göre fraka yeni lagiliz· 
kıtaları çıkarılmııtır.... Irak 
biikümeti bunların Irak top· 
raklarıaa ihracına müsaade 
ettiği halde, şimdi bir ibti . 
lif çıkmıahr. Ve bu ihtilaf 
Londradan da teyit edil
miıtir. 

Haber veıildiiine göre 
Irak bükümeti, lngitiz as
kerlerinin ancak transit oJ -
rak geçmelerine müsaade 
etmiı ve bunlar fraktan çık-
111adıkça yenilerinin çıkma-
11na aıla müsar.de etmek 
iatememiıtir. lngiltere ise 
111uahede mucibince topraJ,. 
larına çıkmasını bir hak o· 

ı larak istemektedir. 
Muahedenin 3 üncü mad

desi mucibince bir harp çık· 
tığı takdirde iki doııt dev
let birbirlerine yardım et
meği mlittehittirJer. Anlaşı
lıyor ki ihtilif bu dördüncü 
madd~bia bfıiri meaelesin
tlen ileri gelmektedir. 

Almanlar Yunaaistanı iı· 
l'aldea ıonra Eıe denizin
deki bazı adaları iıgaJ eder
kea ltalyanlar da fırıattan 

[HllkiN sisi). 

RADYO-
·~---------------··----~------------------- ~ 

Yunan 
metini 

bükô· lngiltere hale~ !Nisan ayında ln~iltere ti 
kuran Amerikaya 40 Almanlar 355 rınde ha. 

f 1• eti 
general Çolak b n tayyare tayyare- aa ~ 
oğlu hakkında sipariş etti kaybettiler Londr• <•.a) - o••. 

--·m;i!--
Locdra, (cı .s) - Son gün· 

leria pürüı.lliğü olan Yunan 
generalinin as ·eri bayatı 
gariptir. 1912-1913 deki Bal
kan harekatıo3 iştirak eden 

bu zat 1915 1920 seneleri 
arasında beş sene ordu ile 

ali kasını kesmiştir . Kraliyet 
yeniden tees!Üs edince tek-

rar orduya iltihak etmiş ve 
A.ıadolud.a dördüncü Yunan 

tümeni kurmaylığı yapmışhr. 
Yunan ordusu Anadoluda 

ricat ede.rken tümenini ter
ketmiı ve Atinaya dönerek 

tümen komutanı Dima-
rasın öld6ğü ve gene-

ral gömül6rken merasimde 
bizzat hazır bulunduğunu 

söylemiştir. Bu beyanat üze. 
riue Dimaras ailesi yasa 

girmişse de aradan üç ay 
geçtikten sonra bütün bu 

hikayenin uydurma olduğa 
ve general Dimuas Türki-

yede harp esiri olarak sağ 

ve salim bulunduğu öğreoil· 

miştir. Göıden düşen Ço
Jakoğlu orduyu tekr r terk 
etme~ mecburiyetinde kal· 
mış fakat bazı siyasi nüfo!-

ler sayesinde 1927 de yeni· 
dea hizmete alınmıştır. Bir 

çok bayağı siyaıi entrikalara 
kanşmış bulunan bu zııt 

Yunaaistande tanınmış bir 
kimse değildir. 

--im--

iki Okyanos 
Donanması 

---o----
V a~ingtoo, {a.a) - Bugü 

ayan meclisi iki okyanos 
donanmasına ait konun pro-

jes:ini bugüu kabul tmiş ve 
imza edilmek üzere B. 

Ruzve)te ıö .dermiştir. Bu 

pro1eına tahakkuku için 

3,415,521,750 dolar aarfedi
lecektir. 

bilistifade Korfu, Zanla, 
Kefolonya, Dukat adalarını 
işgal etmiılerdir. Bu suretle 
Adiryatik denizinin ağzan
daki büyük Yunan adaları 

ltalyanların r.line geçmi~tir. 
Görünüşe göre lngilizler 

şarki Akdeniz adaJaraodan 
en fazla Girit ve Kıbruıa 
ehemmiyet 
diğerlerini 

eblmmiyet 
ler. 

\'ermekte olup 
muhafazasına 

'ermemektedir-

__ .. __ 
Vaşington (a.a)-Amcri

ka da imal edilmekte olan 
tayyarelerin yarısı İngiltere · 
ye göadHi!oıektedir. logil· 
tere halen sipariş ettiği tay
yare adedinin mikda:11 40 
bindir. Bunların 80 bioc çı· 
karılması düıün ölmektedir. 
Bu sene 18 bio tayyare imal 
edilecektir. 

Amerikanm verdiği ve 
lngilterede yapılan tayyare 

detlerioin yekunu mihver· 
cilerinkioden çoı.. fazladır. 

------
ITALYA 

--•-- tere üzerinde pelı. ,; 
Londra (a.a) - lngiliı: ha· mikyaste bava faıhf 

va Dezaretinia tebliği: muı ve bir aokt•Y8 

Nisan syı zarfında lngil- bombalar az zayiat• 
tere üzerinde Almanlar 112 
lngi!iıler 3, Almanya üze· 
rinde lng-ilizlcr 106, Alman
lar 18, Orta.,.ukta Almanlar 
205, logili:ıl cr 65 tayyare 
kaybetmişlerd ir. 

Lond•a ( ) - Havacılık 
muhabiri bil Hriyor: 

Nisan ayı içinde gece av-
cılarımız tara fından lngiltere 
üzerinde g• celeyin 84 Almatı 
bombardıman tayyareşi dü-
şürülmuştür. Geçen salı gil · 
nü bir günde 7 tayyare tah
rip edilmiştir. 

olmuştur. 

MATBV1'1 
HÜLASAL 

---o--..,,,,......,. . .. ,,,iti 
-Baıtarafı 3 nca 

AKŞAM 

A k 1 Mart nyında diişürülen tay
S er top yor yareleriD adedi 44 iken Ni
Roma (ı.a) - ftalyan har· san ayında iki misli olmuş 

Ankara, bar ı•U 
hazır, hidlsııar• 
klıafını dikkat" 
künıtıe taklP 

Necmeddi• 
k~ Akıl •e hesap hA • biye nezareti, tahsilleri do· 

layııiyle ıimdiye kadar as· 
keri hizmetleri tecil olunan 

1920, 1913 doğumlu üniver
site talebelerini bir ba:ıiran-
d n itibaren silah altı o ça • 
ğnmağa karar vermiıtir. 

--o---
Bir Tren 
Kazası 

tur. 
Balkanlarda ve Afrikada 

252 Alman ve ltalyan tay
y resi düşürülmüştür. 

Bunlar ıu suretle tasnif 
edilebilir: 

• tio•11 
cakıa harp var.ıye 

mi gidiıi ve elde ' 
lazım neticeler bık• 
Türkiyeye tecavaıd•bK 
nin ziyandan bıtk• ;ctf 
menfaati olmamak 

Garp çölünde 81 ltalyan 
t yyareıi lngiliz. avcıları 
tarafından ve 11 tayyare 
dıfi bataryaları taufından der. .... 

b 
.. .., .... 

tahrip edilmiştir. 31 tayyare Fakat bu. •11 

de yerde imha edilmistir. mızdır. Siyasi 9 eY:111, 

Yunanistand avcıl11rımı~ 55, taarruz:tarın her ı• , 
lstanbul - Bu ubab A · dafi batarynlarnun at' şile ce malum ve aıuteb• fi 

25 tayysre hıhrip edilmiıtir. tığe uygun olduil11111 bırkapıda posta treni tren 
yolundan geçen N ... ciye adın

da 33 yaşları nda hır kadına 

Ş rki Afrik da Italyan mu- cağinı iJdia et111elı rJJ 
l<avemetibio gevşemesi yü ,..,, 

olmadıiı için Y1 

çupmış, kadın te~erlekler züud~n Ni!an ayında yalnız k 
İtalyan tayyaresi düşürül- gün ne olacağıaı ıtit· 

arasında p rçalanar k öl

müştür. Tahkikat yapılıyor. 

y nkes·ci1ik 

müştür. Düşmanın diğer ğc kalkışmak abe b•' 
tayyare meydanlar1nda 46 • Hülisa Auk•r• ol~ 
tayyare tahrip edilmiı ola- malc karşı baıır, i 

·ı· ıd rak bulunmuştur. sükünet ve ı 1111. fi"' 
hadiselerin ink• .. 'f 
katle takip ıdi1°'· 
asla eser yoktur. ---__.,,.., 

MiLLi P!Y ANGO BILeT DeT\ Klt9alnden alıau.. Çorakkapı Polia il~ 
. , &.ü1ııı No, SS4 :i .... 'falııılı. UNDER T• 


