
a 

MiLLi ŞEFiMl.Z 
Ankara (a.n) - Rcisicum- buyurmuşlardır. Müllkatta 

bur ismet lnöaü İngiltere Hariciye vekili Şükrü Sa-
bliyük elçil!i Sir Hugeseni r coğlu da hazır bu!unmuı-
Çankaya köşklerinde kabul 1 tur. 

INGILIZ TAY
YARELERi 

Bordo ve Lori
yan üslerinı 
bombaladılar 

--o--
Londra (a.a) - logiliz ba

va nezaretinin tebliii : Dün 
lngiliz tayyareleri Bordo ci
•Hında Merniyak hava üı-

ıüne muvaffakıyetle hücum 
yapılmış bombalar hangar-

lar arasına düşmüş ve y n
gıalar çıkmıştır. Loriyaoda 

doklara ve b hriye top fab
rikasında yangınlar çıkmışlar. 

----o---

AL 
Maki e kuv
vetlerıne gü
veniyorlarmış 

--o--
Atiaa ( .a) - Matbuat 

nezaretinin tebliği : 
Mak donya cephesinde 

yaralanarak gelen yaralıların 
söylediklerine göre Alman
lar kuvvetlerini y lnız maki
nalanne dayanmaktadırlar. 
Cum ertesi günü Makedon
ya cephesinde fa lliyet ol
m mıştır. 

ltalyan cephesinde hafif 
bir fa&ıliyet olmuş ve bir 
bombardımau filosu uçmuş-
sa da birisi düşürülmüştür. 

SOFY ADA GE ERAi oo. 
·~~an .va .. u~ıuan eı. GOL DIYORK! 
çılıklerı o~ınde te. Şimdi gauretıerımızı 

s~!~ür(~!ı-t3!~~!.ya başka gere tevcih 
da ve Trakyadaki B~lgarla· 8d8C8ÖİZ 
rıa yabancı tahakkümünden Kahire (a. ) _Hor Fran· 

kurtulduldar1 için Sofyada ıız umandaın general Dö 
on binlerce hılk tarafından Gol Fransız zabitleriı.Je kar· 
tezahürat yıpılmtfhr. şı a6ylediği nutukt bilhaa-

Halk Alman ve lt•lyan ıa demiştir ki : Biz müca-
elçilikleri ön&ode dararak delemiıio henüz ilk günle-
Alman ve ltalyan ıefleriai rimizde bulunuyoruz Eritre 
allnılamıılmrdu.Şebir alman, cephesicde iyi döğüşdük 
ltalyan ve Bulıar bayraklı- timdi ııayretlerimizi baıka 
rile doaıamııt1r. yere tevcih edıceiiı. 

. ' 
' ; 
·..., oor f'ur. 
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~!Ahıb, Nqrl1at 
miri ve Bq 
Muharriri 

S R RI SANLI 
Senelik 1,5 Lira 

6 Aylık 4 ., --------SAY iSI (100) PARA 

Şa ki Afri ada J pon hariciy 
ltaly n ord su azırı Tokyo 
ikiye ayr dı yo unda 

Kahire - Lodra radyosu 
S. 8,15 resmi tebliğ: 

135 bin kişilik Mussolioi
nin ~ar ki Afrika ordusu 
şimdi iki kısma ayrılmı§br. 
devriye kullarımız Adisaba
badan 350 kilometre ilerle
mişlerdir. Yeuiden 63 zabit 
olmak üzere 673 esir ahn
mışbr. 

Buradaki Itslynn uvvet· 
leri fenn vaziyete düşmüş-

lerdir.Britanya kıt larileHabeı;; 
vatanperverleri tarafından · 
düşman kıtalsrı sekiz istika
metten sıkıştırılmışbr. ltal
yaDlar için yegine ricat yolu 
Fransız Somalisidir. 

B. ÇÖRÇIL 
Yueoslav mil

letine ka şı 
bit bede 
bulu du 

Londra (a.a)-logiliz bıt· 
vekili B. Çörçil Yugoslav 
milletine karşı bir nutuk 
söyleyerek ezcümle demiı
tir ki : 

hısafaız ve b rbarl r ta · 
L'afındnn tecavüze uğr dınız. 
Payitabtanız h rap oldu. 
Kadın ve çocu 1 rıoız: v h-

şice katledildi. Bizim de 
çocuk ve kedınlarımız k t
ledilmiştir. 

Sll'plari bizler ço ıyı 
tanıyoruz. Geçe harpte 
müttef kimiz idiniz, ıiıin ce
saretiniz ve metanetinizin 
Hğlamhğından eminiz. Kah
ramanca müdafaa ediyorsu
nuz. 

Taribiuiz çok parlaklar. 
Yuıoılıvlar; laıUiı impa-

B. MOLOTOF 

Tokyo (a.a) - ıWoıko••· 
dan bildirildiğine göre Ja
ponya hariciye nazıra Maha· 

oka dün akşam s at 17 dea 
19 a kadar Stalinle müzake
relerde bulunmuıtur. 

Moskov.e (a.a) - Japon
ya hariciye nazm Maıuoka 
Moskovadaki Japon büy&k 
elçisi Tatekava ile Kremlia· 
de B. Stalin t rafıdan kabul 

edilmiıtir. Uzun süren mllY 
k tt B. Molotef ta ha11r 
bulunmuştur. 

Moekova ( .a ) - Japon 
hariciye n zırı B. Matsuoka 
dün at 18 de trenle Moı· 
kov dan hareket etmiştir. 

istasyonda B. Matauokı 
8. Sta in ve 8. Moletof il 
üçler p kbnın mümeasillerı 
b zır bulunmuştur. Mutaao• 
müteaddid defalar Stalin ilt 
Molotofou eJleriai ııkmııtır. 

---·------ ---
ratörluğu sizın için mOca; 
dele ediyur. Arkamızda b• 
y&k birleıik Amerika blk 
meli bulunmaktadır. Ne olq 
sa olıua safer bilimdir. 



_________ ... _________ _ 
Altınord 
karşıik

0

il 
tayı bırel 

m ğ ôp t ~ __ .,_ ___ _ 
Dün maçlara Alı acak st dyomund 

devam edilmiştır. Altay ile Altınordu t . 
lumlmra karşıl şmış ve neticede 2 1 Altı
nordu galip gelmiştir. 

Ankara, (a.ıa.) - Dev m ~ diJmekte ol n 
miUi küme maçl rınıo bugürı ·ü neticeleri 
•ı•ğıdadır: 

lataobulda: Galatesar y 3, lst nbulspor 
1 .. Beıikta~ 1, Fenerb bçe 1. 

Ankarada: Demir por 1, Gençler bir
liii O.. Maskespor 1, H rbiye ldm'4D 
yurdu. 

SERBEST GÜREŞ BiRiN ClLIKLERI 
Bugün Adaaada yapıl n s rbest güreş 

<birinciliklerinhi neticesi aş ~dadır: 
56 l:iloda lzmirden Şefik Kabdemir, 61 

kiloda Ankaradan Mustaf Beton, 66 ki
loda Ankaredan Yaş r Doğu, 72 kiloda 
Ankaradan Celil Atik, 79 kiloda Ankara
dan Aziz Kiper, 87 kilod" btanbuldı:ın 
Adnan Yurdaer, Ağırd lstıcbuldan Mch· 
met Çoban Türbiye ıeıbest güreş biri~ci i 
oJmuıtur. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Tuzun fay dal rı 
Eı illerinde nelere garar? 

•• 
Tuz, mutlaka her evde bulunur. Yemek· 

ler( lezzet vermekten baıka bir çok işlerde 
k•llanılır. 

Tuz antiseptik olduğu için il"ç gibi 
kullanılabilir. Boğaz ağrısında bir k hve 
kaıığı tuz bir bardak suy atılarak kayna
bhru, soğuduktan sonra g rgara edilince 
ağrı çok hafifler. 

Nezle başlangıcuıda gene bu suretle 
kayaatılan tuzlu su ıhk iken buruna çeki
lerek yıkaasrsa, ve sıcak tozlu a ile 
ayaklar banyo yapılırsa nezlenin önü 
alınır. 

Solucanı bulunan çocuklara k yo mış 
tuzlu su ile lavman yapılırsa,· soluc nlarını 
döker. 

Gece yatarken, yahut sabah ç karnına 
bir bardak soğuk su içerisinde bir kahve 
kaıığı tuz eritilir ve içilir c h fif bir müs
hil (liksatif) tesirini göaterir. 

Yumurta akı telle vurulurken bir tutam 
tuı. atılırsa gayet ç buk sertleşir ve öpü
rilr. Sönmek üzere ol n bir teşi tutuştur· 
mak için üzerine biraz tuz ıtm k klfidir. 

Sofra örtüsüne dökülen Rirkenin Jeke 
bırakmaması için üz1erine hemen tuı koy -
rak be§ on dakika durduktan soura ılık 
ıuyJa yıkamak en iyi usuldür. 

At yarışl rının beşh:ci i 1 

diin Kızılçulludaki ı hada 
yapılmıştır. Hoıv nın soğuk 
olma ın rağt1en koşul r 
çok beyec eh ·oımu tur. 

Birinci koşu: 2000 metre 
m safesi, 255 lır ikramiye· 
si olan bu hosuda birinci 
Yıldırım, ikinci Sevim, üçün
cü Negıi gelmiştir. 

ikinci ·oşu: 1400 metre 
meı fe i, 190 Ura ikr miy -
Ji bu koşud Heves birinci, 
Selçuk ikiticİ, Birsen üçün
cü gelmiştir. 

Üçüncü koşu 14CO metre 
ve 190 lira ikrnmiycJİ bu 
koşuy üç b~yvao i tir k 

adf' ö 
rü fiatleri 

i\.ömür fiıılicrini tesbit 
eden t rife şehrimizd Vi 
liik darlar gelmiştir. Bu 

tarifeye göre ue:kil v sıtala • · 
rıo teslim edilmek tizere 
Krible kömür Zonguldaktm 
11 lira, Ereğli ve Kandilli 
ocaklarınd 10 lir 60 ku
ruş, Tuv n n birfoci 8 lira 
10 kuruş, ikinci 6 lira, Bıi • 
ket Zonguldakt 11 buçuk 
liradır. 

Bu fi tlerJe birlikte deniz 
n kil vw ıtaJaunuı o vlun 
ücretleri de tesbit edilmiı 
buluam kt dır. 

Bıç taşım 
Biri ci Kordonda lsmail 

oğlu fohmut ve Mustafa 
oğlu Lutfüoün Üzerlerinde 
birer bıç k bulııa r k lın· 
mışhr. 

T ş 
y 
Sabunhant~ rok ğıncfa 

Hnyrull h oğln Mu mmcr 

AT 

etmiş ve S hr~ biri ciliği, 
T rz o !kinciliği, Gülgeç 
üçüncülüğü k zanmıştır. 

Dördüncü koşu: 1600 met· 
re ve 320 lir ikr miyeli bu 
koşuda Ko:ni er birinci,T ş· 

pınar i inci, Şıpk üçüocü 
gelmiştir. 

Beşinci koşu: Mesafe 2200 

metre, ikramiyesi 255 lir 

olan bu koşuya S at iştir k 

etmiş ve koşu çok bcyec oh 
olmuştur. 

Birinciliği Alceylin, ikin

ciliği Olga, üçünçülüğö Gn .. 
lü k z mnışlardır. 

Otomobil ve kamgon 
ıastiği getiriligor 

Otomooil ve kamyen iç ve 
dış J&stiklcrinden mühim bir 
p rh y kınd Jrıtı:ınbula ge· 
tirHccekttr. 

Bir kı mı lımire tefrik" 
edilecek olan bu 15stikLr-

den bin t nesinin teuezıüb 

otomobillerine ıit olduğu 

öğrenilmiştir. 

or 
Yun nist d buluaaa bir 

çok firm lar, şehrimiz Tic • 

ı et odanına mür caat ede· 

rck urp ihr catı yapan 

müesseselerimizin dresl ri
Dİ istemi Ierdir. 

---o--
Yok 
ı v 

i ç cu 
ız 1 

• 

y 
Har yıl olduğu gibi 23 

Nisnu Çocuk Bayramında 
yokc ıI çocuklara K1ztlay iz. 
mir şube i tarofıcdan clbi· 
aelik kum 'il ve .yakk bı 

tevzi edilmelt üzere b zır· 
hkl r b la.nmışbr. 

bil" sebep Abınet oğlu Mu
harremi çivi •e t şla yarn
ladıiından yak lanmıştır. ---- ______________ , _______ ,,_, ____ ..._..._ ______ __ 

Paslanmış ütüleri temizlemek için bir 
sı•zete &zerine tuz koymalı, kızgıu ütüyü 
tuz üzerinde gezdirmeli, soara h fifçc ! 
zeytinyağına b tırılmış bir bezle silmeli, : 
nihayette temiz bir bezle silinirac ütü yeni tY kın t rih•n 
gibi olur. : ınit devrioiu 

rak ve ib elle d\)la s bifeler. Sultan H 
n gülünçlü h disel .. ri ve Türk filimciliği· 

: 
ı 
ı 
: 
ı 
ı 

Kola yaparken ütünün y pışm mısı ve 
kolayca kayması içio kc.la pişirilirken içine 
bir kahve kaşığı tuz hlm lıdar. 

Bir kek veya p stacın fuıı;d pişerken 
kahbına yapışmaması ve kolayca çı ııl· 
maaı için bir kap içine tuz koymalı, üze· 
rine kalıbı oturtmalıdır. 

nin e SON ŞAHESERi 

v 1 c ş 
: (Tiirkçe Sözlü - Türk Musikili) Y r t nlaı: S .it ·Hilhde ı 
: Tnlat - Y şor - R Kemal • Necile) Dık t: Ay Doğ rkeu: ı 

Je nette M11c Dooald·Nef ıoo Eddy.. :iugün son 1ı:üoüdür. 1 

I• Se nalcr-2,15-4.30-6.45-9 d 

TELEFON: 3646 
ı 
: &:ile ibeyazo ması ç n 1i -- y :re s~ e. a . a -

Bazı kimseler ne k dar itin et cer ne ı Gorunmeyen canDv r, zabıt kuvvetaadcn ve mıtralyozl r-ı 
kadar· krem sürseler elleri b yazl ş~ z ı d n ko•kmıyu k &det ool rla ediyor. Siz d her halde ı 
.. k 1 B :G·· *"' d t() ~ırmııı • ır. u '8 m Dİ olm k için 150 ı o eye a D a e •ı 
rram gül ıuyu, 50 gınm gliserin ve 20 • F 1 b : • ı miode u CJD varı görmeyi ihın 1 etmeyiniz 
gram antipiriu karııtırmalı. Her el yıkaı..ıp ı Oycıyanlın: Viogc:ıt Price • Nan Grny : 
kmalandıktaa ıoara bu il6çtan bir damla ı Aycıca: Viy o Kahv ıi (R YÜ) - M ti 1 r: 3, IS - 5, lS ı 
ılarak ellere maaaj yapmahdır. ı 7,15· 9,15 te Camute1 r•ar ( al ri 1,15 de baılar ı 

(117J 

K ptan Koh, bu ismi '/ oliş öylefll 
için telgr f bir göz atta~ ve •6 d~ 

- Evet o .un adı Georg Gudnbetl i 
Bu haberi işiden Turro, kulaklarıo: 

mak i temedi Kaptan sözüne yine ' 
etti: 

- V pur ptanı böyle birinin ~~ı' 
olduğunu bildirmekle ber her bak 
tedbir ittihuını istiyor. d f 

K ptao Vi•helaı sözüne şu yolda ' 
ediyor: · 

- Ben bu isimde yanılmış olmaıO•~ ', 
telsizh İKİ kt•rrc terkettim. Hambu;ı b 
puru şimdi s hildeu 300 mil uzeklar •, 
lunuyor. Bu ltaçağın ne p saportu, " 
y sı ve oe de; parası vardır. per 

Bu h!l\beri t n Turro fırl dı. c• 
leminyom fobrik sına telefonladı. $0 

wldı: 

Geçende Nevyorkm gitmek nıe~, 
rad n ayrıldılctaa sonr Gudobert 

· medi. K nsı korkudan deli gibiydi· d' 
Bu haber üzerine Turro kendi )ıell 

düşündu: b 

•'' - Grudenlıerg bakim t rafındaD ••' 
bır kılm. k üzere beraet etti. Buukçoı• 
sebep ol calc bir şey yokta. B.abosO 11 .ı w • k . . . . usıı" 
sev<ııgı rısı ve mını mıaı y vr 

görmedt n ! dil 
Bu . ad m kııçmadı, kaçırıldı. ~· ;e f 

sar yızıdaa çıktıktan sonr ;biııoı d•"._ 
kın v rmadığımız Gutapo•UD • 

takip edildi. Zorl veyahut a1dabl~'·ıdi 
tiyle, Hamburg v purunn !tirüklcudıt• 

a ar 
~· Bu vaka üıerioc adliye dair~si. ":,b 

Vaşiogtondaki hükumet merkezın• 

etti. }.I 

Nazi hü i'ımetinin ve b bıta .~e d•' 
bahriyelerinin, Amerik n polisioıD 1.iJ 

. e " altın düşen, abut onların fikr•0 1' 
etmiyenleri clup Alm nyaya kaçırtsı• b'i 
tiyle bük6mctin izzeti odsine, ı~.,, 
maneviy sine ta rruıd bufuodulıl•' 
dirdi. 

< < 
ft () 

- Sona oar _, 



~!3 
~NA_N_L-IL-.-
t SAL Z 
'f .\Z~N umrma ----
~MET Dara udusuna ıu emri 

l llııan '- - · t' ıt\iıa .. 'lralının Elen mi!- verm:ş ı: 
lıı c'" gozıderd ği mesajda -- Atinayı zaptediıı ve 

ı.~?1le 9ar: bali.,ıni esir ederek bana 
toQ •lletıerio t" =hr· M gönderin.. B n arşı koy-•e •• , ar • • . 
httt Salimin zaferlerini m Y cesaret edenlerıa kım 
'iil ?-111 olan memle' etin olduklarını görmek istiyo· 
" l!lıytc:e.. . . 1't~&· 

1 
2tru, esir edilmi- rum .. 

bı 6111 ı ta J• D=-r DID d b bı,. k "'s un olmıyacağı- u on nması, eı· 

tektir. erre do.ha kaydede- ihtim le k rşı bir ikinci fır-
S tına ile kar-şıl ... şm mak için 

't. •l•ın. ı,i · ırı ve B ~toş dağı öoücden geçme-d • '•iın maraton.. u 
dıtıil, d.. Yuııaıı tarihinin miş. Adalar deuizi yolunu 

ıt ~lla2Ut>ya h rp t rihinin tercih etmişti. Yolda ra tla-
\ ba,l ~r:n bir hidisesidir. n n 

1
aksos zapt -uc eteşler 

•~, k • .'d ud11dunu Yun nis- içinde hır.ıkıl nış, Kuistos t, b "" •r n t• d'k ı.: • d b b ~til .e ır ı ten son· ve ı;.retrıya ~ ütü s. li 
~"a~ft il itbirleri zaptedi- telef edilmişti. 

• ~ 'brı. Muuffer do onaarn, bu 
~lı..· uc:u-1 . . . 
~ıı, li .... 8 mılletı ışgal mu' aff~kıyetJerden sonra 

de b c.llespon'u ateşler Mar.lton ö lerind d ruı t di. 
L lltt) .. t~ak11ı1ştı. 
,._ "l'ış d • Karatoo ~.öyü rivaruıda. yni 
~ lrı6tbi ~v rn cdıyor,da- isimle nnılao büyiik sahra 
d:t İçin\ bır darbe indir- vardır. 
~tU dttıitde eın kar dan, hem S brayı sara.o tepeler 19 
y t •e ._ 11 muazzam kuv-

'lıfl '"'tdi d F kilometre uzuııluğuuda ve ,_ lta tJıflı • YOı a. akat 
h tı. "P.tnı etı ıair Firiniho. 3 kilometr'e genişliğindedir. -:i ''h1ı Cti zaptı" adlı pi- Atinalıl r, her ke.bil den 
~ bıa t 'Ye koyuyer ve bu biner asker tophyar k 10000 
tlb Oprak ._ k 1 k b ~ l oy~ . Kaybeıio ıı:- işi i ir kuvvet vücud 

d,' •tyr ~unu hıçkıra kıç- getirmişlerdi. Ayrıca 1000 
~ e erek ihaz ediyor· kadar da pj~te• lı iltihl!k 

.ı Ylr • • 
11e

11 
•tı 11 etmııtı. 

4~ d ,.. dOtdusunu sevke· \ 
:1eı .... , ı"' d Müd fa ya lsp rt lılsr da 
l~d ÖQii d ar ooy~a Atos gelmek istiyorlardı. Y nlnız 
t,~ 1lli bir 0 en geçerken 
~ , lOo fırtınaya tutula- onlarda ga ip bir diui del 
~ılt •e.''"f!li, 20000 ınsaa vardı. Ay_ bedir hc!iıı" gel-

~~4t• btııiıti. meden önce ltatiycn yürüyüş 
11ı~ll ~ı.~ bJuvaffakiyetaiz- yepmszl rdı. H lbu i o z ~ 
~ ~~'taı ~~le Yerde daha man ay ne k dokuz gün-
ltt "~ b ır ordu hazırla- lü t ü, 
•,~~ de. ~teket etmeden Fakat Atinelılar 1100 kişi 
\~~ 2 .. Ut1a11istaoa mu· ile 110000 kişilik bir ordu· 
" '~ .. • 

0
1ldererek "Su ve ya karşı durmakt n koı k· ._). \. '•t~ır:ı· . 

'\ıı.. f ~tı 1§b. Bu isteyen muyorl rdı. B şiarını her 
"C'~t· lQ)ıl 
'~, ı. Qu ~rın canını is-•I,, tıııyoruz bu mu· 

~) teb~~: ~hın ı at ka . 
~~~İt • g etmişlerdi. 
~. t taı,ı~e tarihin kay· 

P,tt ~rıııt ıu. Atina
' ~ 1 

1 ılır: 
lb ~·t"llı 
~-~ 1 

'" de111işlerdi.Ma-
~d~ in, "'e toprak i tiyor-
~ 'deı· sıze ikisini de 

- )1, d' ıaı. 
1)'er k 

Qı1 'hıı, e onları ku· 
4 ti•, r. 

4 t' Ytte .. 
tth gore mur b· d •cü 

' İd nıanhk eden 
~: Ytı1a:rn ~dildi. Ter-

1 't ' •ıt r:nılletinin bııv
\ ~"'1ıt:1Y•c:ak bir tek· 
't f llıa,, ı~' tercüme ede-
l. \t~ ıa n 
,11\k 'dili)'ordıtıı telvis et-
t\Jıt''t'" u. 

1 l. 400 '-& 
L. Qı.- t " ıur sene 

Ilı "\~. ll'ib h ~ d• . 
~lt ~tij". 8 1'HID· 

\~~ ''~. ~•tniıi göz önü
~~) 'Q 'lıifaıu hareketleri, 
~~ ~ di~ kaidelerine 

"· 'I "~ de .. ·r '~ b ~fl h~,... gı, Yol!an 

gün münavebe ile v zifeyi 
elit e alac k on kumand u 
vardı. ilk gün s ğ cen ha 

Kolim bos kumanda edecek· 
ti. Sol cen h da Plite lılar 
elinde olac ktı. 

Muharebt. çok k nlı olu
yordu. Kalim hos telef ol
muştu. Fakat k~braman Mi-
lıtyadis yerine geçmiş ve 
mukavemet biran bile s rs· 
madan devam etmişti. 

Mil" ttaa 490 yıl önce 12 
eyHil günü h rp SOll erdiği 
vakit Yurıaıı.lıların 192 kişi, 

düşmanın 6400 kişi z yi t 
vermiş olduğu görüldü, 

Mubarebeoiu e tesi güuü 
lspartelılcr da lsp rt dan 

Maraton üç gün yürüyerek 
gelmişlesdi. Gördükleri mnn· 
z ra karşı ındn: 

- Atinanın dab çok yük· 
seJmeainia en parlak mis li, 
tezahürat yapmışlardı. 

- Sona uar-~ 't tlı old •~ete be de· 
~ t'~ ~•h ugunu bir mi. ı!!!cz==~~==--~~~~~~~~: 

tkı·f 111 ed .. . D F "' 1~ k ~tı ı ··~ı , ecegız y r. I yl 
~Çlıı. y im., den de lzmh Memleket baataaesl 
u~'-teu:ll•ıtlılar, buau Rontkea mütebat!lıın "l. lc•b•J de- Roatken Y Eteldrtk tedavi•' 

rapıhr. lklael »eyler iok•lır 
2' No TBL FON. 2542 
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YENi SABAH: 

anasız i panik 
havası 

Hü eyin Cabit Yalçın 
Almanlar Yun n ordusu

nu değil, bjr avuç Yun n 
müdafilerini bile çiğ iye· 
memi , ne 1., Yugoslavya 
t rikiyle çevirmiştir. Görü
lüyor ki vatanını müd fa ya 
azmetmiş fedakar bir ordu 
;öyle böyle bir iıtihllim 
h ttı arkasında olsa bile 
meşhur Alnı n zırhlı fırka
ları bil· iş göremiyor. 

TAN: 

Balkan harbının 
iç güzü 

Yaı n Zekerya Sertel: 
-~-Yugoslavyaoın bitaraflık 

ve iy set oyunları toprak· 
)arının harp s bası olm sı a 

ve sulhu korum k istediğini 
iddia ettiği Balkanları da 

ateşe vermeğe mnni olma· 
mışhr. 1amafi bütü mesu-

liyeti Yugosl vynhl ra yük
lemek doğru değildir. logi
lizlerin bu işte yardım için 
!rnfi derecede vakıt bulama
dıl:tlarını uoutm m k lazım

dır. 
--..--o--

AKŞAM: 

e 
aha 

mi 
b h · 

Nccmeddin S ddak 

1 
Dl 

Yeni niz m namı altında 

beşin bir g zap ilahına mil
yonlarca kurbcn vere lerİD 

bu düıeni ölüm ve ateş te
meHeri üzerine kurdukl rı 

tun f rlun v&rmıy c k de· 
recede gözleri k rarmışo 

benziyor. Avrupanın diğer 
kısıml rını bir t raf bır -

k lım. Bal ani rd , haksız
lıklaruı t miri diye y pıl a 

her hareket istikb le yeni 
yeni ·geçen v intikam to

buml rı serpiyor. Harbın do
ğurduğu cıl r ve fel"ket-

lerden b şk , inHnlı k, uzun 
z mani r beynelmilel nhlik 
sarsıntısının ıztır bıtı çeke
cek, ortalığı kaplay n de-

ria itimat ızhk yıllarc ve 
yıll re h kiki ulba ve mil· 

.letler r sınd Hmimi 
ltımsya engel ol caktir. Ye-

ni niz mın şimdilik verdiği 
asg ri zaraır bunl rın sonra 

kimsenin l imseye in nma
m sı olac ktar. 

-Devamı 4 iincii aahiletle-

Atın fiyatı 
Ist nbul - D D altın fiah 

28 lira 50 kuı u kad r yOk
aolmiııc de t krar 28 lir ya 
dfttmlıtlr. 

i Roma ın Sof abat Alemleri 
YAZ.'-\N: iLHAN T ANAR 

dmt 
•• o 

3ugün N.poti körfezinde 
bir z~;;k eğl.:;nca yed ol n 
Kep:! ncfac;ınırı tarihte de 
mühiı·ı roll ... ri v:lrdır. Yunan 
ş ıiri Ho'!t •tin O.is isimli 
t <ıerindP bile esnrcogiz ca
z besuıan b bsi geçen bu 
ıı d .. , ikinci R~ma iır.pz ato 
r ı Tı'...l.riusun z3ınaoında 
b ii bütü'l meşb'°r olmuştur. 
Neıon ,,e Knlif 'l ile en 

s m h<tr!di'Jİ bulen zeJım Ro· 
c imparatorlarının ilki Ti
b ~riustür. Zalimliğinin dere· 
c ~sioi göderen fıkralardan 

~ tisi şudl..or : 
Tibedusdan evvelki impa· 

rator, harpte ym:uhld ı gö· 
rülen Romalılara üç yüzer 
ltın verilmesini vasiyet ede

rek ölmü~tür. Tibarius, mil· 
Jetin parasını ancak kendi 
sefahntıoa hare makta ol
duğundan bu vasiyeti yeri
ne getirmedi. 

Bir gü cenr-ze mezar 
götürfüilrken, fakir kılıklı 

bir adamıu teıbutun yanına 

sokulup bir şeyler öyl~ndi-

1 

un ·çinde 
ı ? 

gı ımp rator t rafından g 
rüldü ve fakir dam derll 
imp ratoruo huzuruna çııs 

rıldı. imparator ölüye 
ı:ıöylediğiui soruaca adam 
":nzdeu evvelki imparator 
muz bize üç yüzer altın v 
rılmesini söyl mişti. Ölüaü 
kulağıua ltrnlaun bili v 
rılmt:diğioi, bu vaziyeti i 
parııtor bıldirmesiui söyl 
dim" cev bıoı verdi. lmp 
rator Tibcrius derhal 
retti: 

- Getiriniz üç yüz 
tın! 

Üç yüz ltın getirdiler v 
fakir adam verdiler. 

- Paralarıuı aldın ya! 
- Aldım efendimize, ço 

teşekkürler ederim. 
Tiberias, celladını çağır 

dı : 
- Hemen şimdi bu ada 

mın kafasını keseceksin 
Ahirete gitsin de eski im 
par torn tözünün yerine ge· 
tirildiğioi bıldirsiu. 

-Sonu var-

Haricige Vekaletinden t Devlet demir 
tebliğ edilmiştir: · ! ol a ı te aü 

. Rum~uyad ahiren neşr~- B dtg"' l 
dılen bar knr rn me mucı-
hince ecnebilerin milli i ti
sat n~zıreiioden verimiş bir 
müsaade olmad•kçll Roman· 
y d ki emlak, hukuk ve 
mcnnfiine it tasarruf mua
meleleri de bulun mıy cak~ 
ları; böyle bir müsaade is
tihsal edilmeksizin y pılacak 
tasarruf muameleleri . ile 
normal id re muameleleri 
ve bankal rdn mevdu kıy· 
metlere mütc ilik t sarruf 
mu melelerinhı hukuk ba
bl ddedilcc ği; Rotnaoy da 

ikamet etm ·le beraber 
orad bu gibı emlak, hukuk 
ve menafie malik bulunan 
ecnebilerin ise, Romanya 
arazi inde tedavüle çık r
tılmış bulun n bilümum t h· 
villerle Dllm muharrer ol· 
mıy u kıymetli senetleri b -
mil oldukl rı takdird bun
lar h kkınd Nis n 941 ni· 
hayetiae k d r Romanya 
sef reli ile konsoloslukları · 
n bir beyan ame vermek
le mükellef oldukları; yni 
mükellefiyetin bu gibi cs
h m, tahvilat ve senetleri 

Avro 

--o'----
Devlet demiryolları teka-

l üt sandığı k nunuaa' bazı 
maddeler ilavesi bakkınd,.. 

1 
t n:ıim edilen layiha B. M. 
Meclisinde görüşülmektedir. 

Layihanın kabuliyle hu pa
ral rın haciz edil· 

memesi mütekaitler ait ma
şl rın her üç ayda bir pe-

şin olarak verilmesi temin 
edilmiş ol caktır. 

--o--
Nişadir ve k ıau ihtiuacı 

Şehrimizde alakadar dai
relerden gümrüklerde bala· 
nan niş dır ve kalay mik· 
darları sorulmuştur. 

------·---
meııduat ol rak kabul etmiı 

bulunan b nkalara da ıamil 

olduğu Ankaradaki Roman· 

y sefareti tarafından bildi· 
rilmiştir. 

Keyfiyet nlikadar Türk 
vatandaşlarını ittilaına va-
zolunur. 1 1 

s k sa 'atlar 
ji \ek ehi den 

( 

1 

azım Sa 
diplomalı 
güd ) 

I<eme r11ltında Meserret oteli k rşısındo (67) numarala 
ınağ zasıod' en son mod y uygun kadı ı - erke · elbiseleri 
dil\mek ve mevsimin modern komıılar s t~ k suretiyle 
müıterilerin memnun etmekt 
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Falih Rıfkı Atay 

V atandaşlarıa sualine şim -
i kolayca cevap verebiliı iz: 

limizde olduiu l"adar ve 
illetten emanet aldığımız 

ilkıek vazifeyi ifn. etmekte 
erbest kaldığımız kadar, biç 
ir harp tehlikesi bahis 

evzuu olamaz. Traky , Is· 
anbul ve civarından Aoa-

oluya geçen ileler, bu tak
irde, mevsimlik bir gezinti, 

ir küçiik hava tebdili yap
ış olacaklardır. Fakat sulh 

eminahDıo baogi gilne ka· 
Clar bizim elimizde kalacaaı 

hususunda hiç bir vatanda
ı• söz veremeyiz. Ne bir ay, 
ne bir hafta, ne de yirmi 

dört ıaat harp tehlikesinden 
masun olduklarını temi e· 

demeyiz. Vat ndaşlar, Mılli 
Şefin ve hiik um etinin miJli 

müdafaa siyasetinden süphe 
etmedikleri kadar, harici 

tehlikeuin batta ani baskı
nından bir hafta bile emin 
olmak11zın, devlet tedbirle· 

rine itaat etmeli ve bu ted. 
birlerin ancak kendilerinin 
hay1rlarnı a olduğunu düşün
melidirler. 

Yeni harbin tethiş usulle
ri malumdur. Bilhassa mü· 
him bir kısmı ahıap olen 
lstanbul, tedhiş tecrübele
rinde mükemmel bir hedef 
telikki olunabilir. Şehir, işi 
giicü olmıyanlardın ve yer· 
lerinde kalm•l rı zaruri bu
lunmıyanlardan ne kadar bo
ıaltılırsa, hem cephe hem 
cephe gerisi müdafaamız için 
ciddi bir kolaylık elde ede· 
ceğiz. Geriye kalan halk . , 
icabınd•, lıtanbul sayfiyele· 

rine ve köylerine d ğılarak, 
ıiperlerine ıığınarak, kendi· 
lerini hücumlardan koruyo· 
bilirler ve bahuıus, harp nak-

liyat zaruretlerinin en başta 
cepheyi düıüaeceği z man
larda, i şe zorluklarına uğ· 

ram•zlar. Çoluk çocuklarının 
emniyet ve ekmek detdi ile, 
kendi vazife ve faaliyetleri 

DİD müteessir olmssına mey· 
dan vermezler. Yana milli 
müdafaa günlerinde olacağı 

gibi, ıimd! milli hazari nma 
ıüalerinde de Türk vatan-

daıının tek bir disiplini ol • 
caktır : Hükümetin her tav· 
ıiyesinin, uzun uzun düıü· 

nülOp tartıldıkt n sonra, yal
nız kendi hayrı ve selameti 
için yapıldığıoa kani olm k 

ve kayıtsız şart11z onun 
icaplarını yerine getirmek! 

di 
--o,--

Londra (a.a) - Burndnki 
seliihiyetli a skr.r i moh filler 
Yugosl vyan n vaziyetini bi
r z d ha em oiyet v rici te
lakki etmekt ·<lir. Yugoıd .. v 
kıtaları şimıı li g rbide Mo
ra va ırmnğn da ve Belgrad 
30 kilomt- tre mesafede Al-

an motörlü kuvvetleriyle 
k rşılaşmışlardır. Yugordav 
ordusu Kokoviliçayı Almsn
Jerın elinden geri alruışlaı· 
dır. 

Yugoslav askerieri Koça· 
nanın üzerin doğru yürü· 
mektedirler. Yugoslav kıta
lar& dağ yamaçl nnda k~h

ramanc dögüşmekte olduk
ları anJaşılm ktadır. 

Kızı ide 
ile 

zyou 
2elece 

merikan 
vap rları 

Vaşington ( .a)-nmerikan 
v pur kllfilelerinin Kızılde
niz yoliyle Mısıra gidinceye 
kadar Amerik h~rp gemi 
lerinin r~fokat etmesi muh
temeldir. Siynıi muhabirlerin 
kana tına göre münferit se
yah t edecek vapurların 
deniz ltıl r tar fınd n av· 
]anmak tehlikesi vardır. 

Denizaltılaı ın, imha etmek 
istedikleri şilepleri korumak 
lazımdır. fogiltere Amcrik 
donanması a şiddetle ihti
yacı vardır. Bu vaziyeti Ruz· 
velt çok iyi anlamıştır. 

lngiltereye ya b rp gemisi 
vermeli vey but vapur kafi-

lelerine Am rik harp ge
mileri refakat etmelidir. 

[ifALKIN SESl) 

'ohru önü 
e şdd 

hare 
ou or 
---o-

1 

Kahire (a.D)-Bir düşmen 
zırhlı ltolu Bardiyayı işgal 

etmiştir. Tobruk önünde şid 
detli muh rebeler devam et· 
mE>ktedir. Tobıuk civarında 

İngiliz askerlc·ri çevrilmemiş· 
tir. 

Alm nlar bu ilerleyişte 
çok z yi t verdikleri gibi 
motorları çok yıpr nmıştır. 

Şim li Yuruuıistand bazı 

muhurebeler olmuş ve Al
m nlar tudedilmiştir. 

--o---
Malt ya üç hü
cum yap ldı 

Malta - Londr rııdyosu 
8,15 resmi tebliğ: düşm2n 

tayy releri dün Malt yo 3 
def hücüm etmişlerdir. Bir 
düşaıaq t yy resi düşürül

müıtur. 

Hasar yo tur yalnız sivil 
emlakine az zarar olmuş ve 
bir kişi h fif y ral nnıı~tır. 

171 
y a 

~~.:.r lı 
Teb e~i 

Atina ( . ) - Yuuon baş 
kumnrıdanhğının 171 numu.· 
ra l ı resmi tebliği: 

Mahdut veı mahalli hare· 
kat vuku g .. Jmiştir. 

Atina (a.a) - Emniyet 
ne! retinin tebliği: 

Alm n tiyy releri 3 dalg 
b linde Golos hücum etmiş
ler. Burad b va d fi b tor
yala rı alevler içinde 3 Alman 
tcyy resini denize düşürmüş· 
lerdir. Bir Alm n tayyaresi 
denizde bir motörü mitr lyöz 
ate4ine. tutmuştur. 

Dün gece Pire mınt kası 
üzerinde dalga halind-e uç n 
Alm n tayy releri bomb lnr 
atmışl rtıe da bir bomb bir 

l14 Nisan 191~ 

'J-" 
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man ha • c - AC RLJ\' 
Kendilerine ıerll
mıntakagı işaa• 
ça ışmaktadırıar 

n z 
özcüsü sorulan sual- ~ 
ıere verdiği cevap 

---o--- o-- ..w 
d'i" 

Berlio (ı:.a) - Alm rı ha- Londra (s.a) - 1•~ıdifİ' 
riciy"' ı:ıezaıetinin sözcüsü diplomatik !JlUb biri bl 
bir yabancı gazeteci tara- yor : tPı' 
fınd n sorulDa uale ceva· Sırp ordul rı dağl11' &I 
ben lst nbu un tahliyesine tak lard mukavemet .;,ıJI 
Türk bükiia eti tnrafmdan lerken Almanlar şıl 
h~klı bir ee ~ ple k rar ve- memleketi parç lıunak' 
ıilmiş o1duğ ıu bildirmiş ve guldürler. 1 
bu tedbirin hiç bir suretle Macarlar 1--eudileriı:ıe ,ld 
Alm ya ıle <tlikası olınedı· rilcn mı· t ke.yı işgale ç • 
ğını ve binn tice Almanyn· maktarlırlar. Yugosla~Y:,f 
Din bundnn c:ndişe duym - Hitlerin fikricce A

1:o-' 
m kt olduğunu ililve et· tarafnıdan tetbiş e ~ 
miştir. için f zhı büyük bir 

010 ~ 
ıııt 

Vışi ( .ı:ı) - Ecnebi men· ketti. Alnıanlnr bu .1, balard~n gel n telgr f ha· keti mekavemet e~ess>1 ~,ı 
berleri lıbmbuldaki Fransız ciz haline ıokm•iı'1 

general konsolosluguoun ora· vermişlerdi. 941 
d ve civ rıh ika'met eden Berlin (a, )-131418,ıl' 
Fr nsızlara t bliye emrini ribli resmi tebliğde 1,,,tf' verdiğini tel zip etm ktedir. dın zırhlı Alman kıt• t I 
Resmen bilclirildiğiue göre, rafından bu saba~~~·•.,, 
konsolos ane t rafındHn bu tada işg 1 edildıg• 
yolda hiç bir talim t veıril· verilmiştir. 
memiştir. ---o--- 1

1 

L Z TAY- Maa if Ve1'!~ 
• L 1 iN nin ir tebl• 

Bütün cephelerdeki Ankara { a.a ) - ~ 
vekôletinden tebliğ e 

f aaligeti muvaf f aki- tir= " • b 

getle eticeıendi ı •• ~~:~t ::,:'· ... !k::' 
Kebire (a.ı:ı) - lngiliz liselerde bulunan t•,~ı 

tnyyareleri, Tr blusta t y- Auadolu:okullarıo•;, 
yare meyd oını, Bi g ıi mek istiyen tal~~:o•"'' 
mıotıkasıada dilşmau mev- c atlerinde taı 1 1tı" 
zilerini, T opruk civ rınd rilmesi kar ırlııştır•11:~-hücuın için topl omış bulu· Bu hususta okU 
nan düşm n t uklarıoa bom• liğet yapılmıştır. 
b lnr tarak büyük zararlar f t(' > 
yo.. pmı hr. Z J 

N 

Gu:n)a muıtınkasıda düşman 
motörlü kuvv~tleri mitralyöz 

_, 

teşiae tutulmuştur. 

49 Al .a • polis ltarakolun düşmüşse 

12 Ad d Galat yı bom
bal mış!er btızı t yyarc mey· 
dacınd i"filakl r görülmüş 
bir petrol depo u y nmışbr. 

H beşistanda Alum ta 

Kemerde Koruç•Y,,_,ı 
inde Sait oğlu soıe;o
h o bir al cak "ld 

ayni yerde Veli 
0f, 1 

dar Bektaşı bıçıa1' 1ştt'' 
dağından yak 1•0'° 

. K doocl', 

aresi üşü üldü 
Londr ( . ) - 12 Nis n 

ab hı biten hafta içinde 
bav kuvvetlerimiz 46 sı 
bomb rdım n olmak üzere 
49 Almnn tayyaresi düşürül
müşlerdir. 

ıınıırmmraınıııııııııııııııııı:ımnımuıınıımıımııııııuuııuı 

lzmirYaba cı 

de çok az bflıı r olmuştur. 

ltalyan t yyarelerhıio Lik-
orynyı bombardım n etmiş · 

ler ve Sisam ada ı civarın· 
da bir balıkçı kayığıoı mit
r Jyöz ateşine tutmuşlardır. 
H sar yoktur. 

Londr ( .a) - Fr D31Z 

jaası bıldiriyor : S r ybos · 
c d ki skefi hedefler bom· · 
bnrdım n edilmiştir. 

bav meyd tn da bomb lan· 
mıştır. Butüo bu büyük b -
rekatt 3 t yy remiz k y· 
bedilmi se de iki İDİ!l pilot· 
1 rı kurtulmuştur. 

m 
G r 

§ ikinci or ·d•'el' 
Rec p Pala 1 

•• ,,•
1 

kamyonu Şerif flJ ,ıo' 
Ü - du'' ..ı t n magzaıı tel•''" ; 
mış ve yay k• tıi' ~1 ı 
rinde buluoaD iJe A.~"' 

d . e ,.. 
yaşında K r•Y 'ffet, fi 
zı 60 yaşında S• r-fO't' ~ 
met oğlu b 01

111 ş•-'''~ 
Stokbolm ( .a ) - Stok· Hüıeyin kızı 32 >'~r""'~I' 

bolm Tidniugen gazetesinin ç• r-, 
A şube- Giglm BluaSi- ucuz-
s~ük••k eh;iy•lli ve ehli- ıatııacak 

Bertin mub birinin bildirdi- riye Atamana I•" ,1 
ğine göre Eeriin m hfilleri fif surette Y'~~ji'' 

aebcbıyet ,,er 
B. Runeltin Amerikan gc-

kalaamıştır. 

yetaiz kıs hizmete t bi 
mükelleflerin 25·4·941 kşa· 
mıo lszdar şub mize müra· 
ca t etmeleri. 

mil rioin Kızıl denize gitme· rtıt" 
lerine müsaada etmesiın cı § İkiçeşme 1 ıAIİ 1 

Haber aldığımıze göre, acı ten it etınektedirl r. oğlu Mehmet rJ"' 
giyim eşy~!ıoın ucuzl tılm sı Mezkii m bfiller bu hare· Mustafa kıı• "e ı 
için iktisat vek leti t rafın- ketin bitarafhkln kabili telif Nahide Ere ,ısı 
dan tetkikler y pılmaktadır. olm dığını söyliyorlar. yakalanmıştır· 

NGO 


