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LIBYADA 

İngiliz hava ve 
deniz kuvvetleri
nin faaliyeti arttı 

Merkez Bankasının 
mühim bir ikazı~ 

Yeni 100 liralık ve 50 kuruşluk bank- ı 
notları getiren vapur kazaya uğradığın- ) 

dan bu paraların kıymeti yoktur ) 
Donanma Kapuzzo ve 

Elgazolayı bo'.lnbaladı 
Ankara 17 (A.A.) - Türki- zerlerind-e Buyuk R ı ıcümhu- t 

ye Cümhuriyct Merkez Banka-sından bildirilmiştir: rumuz İnönünün resimleri bu-
Yeni bastırılan 100 liralık lunmaktadır. 

ve 50 kuruşluk ihtiyat bank 50 kuruşluklara gelince esa -
notları getirmekte olan vapnr &en bu kıymette tedavülde 
Pire limanında kazaya uğra- banknot bulunmadığından bun-
dığından bu banknotlar orta- lar içın evsaf bild.irmeğe Jü • 
lığa dağılmıştır. zum yoktur. 

'Bunlardan 100 liralık bank· Bu 190 liralık ve 50 kuruş -
no ar h ~ piyasada bu u - o ların ıymeti bu-
nan yl1.z .ııralık .banknotlara I Junmadığını ve alınmamasını 
aynen müşabih olup tedavül- sayın halkı U-
dckilerden yegane farktan ü- siye ederiz. mıza an ve tav -

~~::e 919 !!E!!!!GZ!!!!! J 
Bir tahmin Japo-;;an~ 9~;;-si 

Iran - SorJget Amerikanın-
gerginliği yardımlarına 

artıgormuşl mani olmak 
1 r a n HükOmeti 1 
Şimal hududun-
da tah tidat 

yapıyor 

Japonya Siam ve 
Hindiçiniyi tama _ 
men nüfuzu al
hna almak istiyor 

Toqo, 17 (A.A.) - Ofi ajansı blldi-:r.17or. Tok.io, 17 (A.A.) - D.N.B. 

Japon ıazetclerlııin en mllhimlerln- ~arlciye Nnzır muavini Oh~I dUn 
den birl olan Asabi ıazctesı başmnkn- prens Konoye ile uzun milddet ~1lrüş
lesln1 İranm vaziyetine Uıhsis ederek milştur. 
bu memlekeUe Sovyetlcr Birlıği ar.ısın- Tokyo Nışi Nişi gazete l aşagıdakl 

, da ıerginllkten end.lşe duyduğunu ;ya- no~tıılnnn kabinede milnaknıııı cdllcce-
zarak diyor lti: ğinı haber vermektedir: 

Amiral Darlan 

Darlanın 
ihaneti 

Yunanistan'da ilerleyen Alınan ordu ~- ~ahiren gittikçe İn.,iliz ve Ame-
laruun fhndi Balkanlardaki barut fıçı: ~lstnn~~~:ıc~~tı;ı: gir~ Hollanda Hin 
l1D1 ateşlemesi üzerine mubnrebenln ta\-ya mllzak . ln~ma ıh japo~ya lln-

(Devamı 4 üncü sayfada) (D e~cs ~taç .~tmegc c~Y-
- - - C\a1J114 u:.ocu sa)'farla) 

----(iôNö~NTEN"K iT LERr--
Bir kahveci ile konuştum 

y uan: Selimi izzet secı .. 
fındık kabuğu karı§hrmıyacak 
mısıo.ız? .. 

- Asla!.. Bol kahve var:ken 
lılleye ne lüzum var? .. 



1 ~~vleyi __ ik ~-~i~?I ~'Kif~~;n 
i Celaleddinİ Rômi Kimdir? Hayvanlar ue • ~o Yazan: Prof.ŞükrüBabıuı 
1 Fit-Serçe hikayesi Un;VP""A~;ferlp_ ders Anadoluya ~C5} irleşiı. Dev1eııer cUın· L yazan: ZIYA ŞAKIR İnsanların garipliği fazla çeşitli i. _.il -1& w. - u;;;;;;:!) hurreisi Mi.ter Ruz...ell 

- &8 olmalarından ileri geliyor galiba?.. gidecek ı er son gazetedler toplan~· 
Bir muharrir, papağan dili,,den k • • b l a d l smda Amerikayı harp sahasına bı· Beşeriyet, ilk idrik devrine girip başka bir şey değildir, anladığını gösteren bir fıkrasında e S ğ m l a ş _ _, raz .!aha yaklaştıraa yeııi bir ka· 

de ruhunun coşknn hısıerini ita- * kend.hiue ve sütununa meşhuı Sıra numaralı mec- rar ve tedbirinden bütün dün1a11 
deye başladığı zaman, (sazii ivaz)a Tasavvuf uleması, ynkanda ar· •Serçe • FU. hikayesini uyguu m cani bilet verilecek halıerdar etmiştir: .. 
müracaat etmiştir_ Aşııdarın ya- zettiğimiz na~riyeye tabi il.arak görmüş .. olur ya? .. Beş parmak bir imtihan günleri tesbit edildi. Rektör ted- Bitaraflık kanunu hükmüne go-
nık kalblerinden taşan (ab .. )larla (raks ve sema)ı kabul etınışler. I değildir, bu vatandaşlar da hay- el.• • • •• ı ·· ı·e memnu mıntaka ilan edilen sa· 
sarhoşların attıkları niralar da bn Ve her ne sebeple olarsa olsun, vanlardan ho~lanıyor~ risabn norn1al şekilde bitiril ığ1nı soy uyor Tasnif neticesi balar hariç olmak üzere ticaret 

kabildendir. blblerinin heyecanlarını ya raks Nanemolla: • ı· b U g Ü n allnıyor i gemileri her taraita himaye edile· 
Aşk ve şarap .• bnnlarındi~·~:k,e VCBY_akbntdsefm~ il~ ~ös.termkretti~~~·~ir. - Hayvan lisanından anlıyan Orta ve lise~erde eleme imtihan Barı cektir. Bn sınetle Büyük Britanyg·:-

rnhlan coşturan birer imil ır. ,_, ır ·aç e 
3 ısmın_ı ~ı ı~ız .• bir Tarzan vardı.. dedi ve ili ve et- Anadoluya gitmek isteyen ya mühimmat ve e;liha taşıyan • 

ister beşeri ve ister iliihi olsun, ve Abba-;i Halfelerının devrınde, ti: bachyor • ilk OkUi.larciia kernelef Veriiaİ \ vatandaşların verdikreri be • milere Atlantik deniziıı.in mühinl 
vecdü heyecanın membaıdır. Ma- zfilıir ulemuının icharile işkence- ı • . . . T yannamelerin tasnifine dün de bir kısmına kadar Amerikan fllo· fi ·· ·· d····· 1 Ilı d kurb 't · 'd • ı - Fakat onun rcngı, hali bızıın ed k lrd' T ·ı d'' 0 " gun" T ·f · · · su cuk.unun dilber yiiz nu gor ugu e ra n a an gı ınış O• ugun- . ·· . lik· b. Üniversitede tedrisat yarın sona ece ·e ır. em e lien "' • devam olunmuştur. asnı ışı su refakat edecek demcktır. 
y dı ,._. d b hse led .• · · {B • ~-tlı en· - hazrete henze:ınıyordu. Uste ı- l" k k h kk:ı d l t 'benin k B .,~ 
zaman kalbi kuş kana gıuı çar- an a Y ıgıını:z agwt . . . li •. li .. ermektedir. Dündenberi bütün Fa- u anıp a · n a ıer a.e bugün ikmal olunaca tır. u· tedbir ile ingilterenin Wmaye Y"" d) ·~-- ,_,,_ '-edilir zımkının sahte gı sanının mus- · t il kt' 

1 
ı 

pan bir işık ile, Cenabı Hakkın ney , '"""' mevA.UUe sev.. • •-·ılı . kültelerde dersler kesilmiye baş· künyesine ışare ver ece lr.• gün Vilayette kaymakam ar ve vazifesi bayiiden bayiiye az•· taba yiil. ed k k ld ··ı di ks • tehcen oluşundan an~ venyor.. d l D'ğ t ft I'kt "at ve Hukuk 1 l • • er• (cemfil)ini y er en zan- en yo a mu eına yen ra eo- lanımştır. Talebe taraLn an yı ın ı er ara an :~ ve diğer alakadar ar top ana • mış olacaktır. Malum olaug-'1 v > 

gır zangır titreyen, kendhini yer- miş.. on altı parça demir halkadan son derslerini veren prnfesörlere Fakültelerinde eleme imtihanları rak bu mevzuda görüşecek • hile Britanya donanması clyo ,,u 
lere çarpan bir {ıneczübu İlahi) •- mürekkep ağır zincir taşımakta ol- imha edilen . buketler veril~, profesörler ders günleri tesbit edilmiştir. İktısat !erdir. Diğer taraftan nakliyat çok ağır ve dağınık vazifeler ~~~ 
rasınıLı, pek az fark vardır. ınasma rağmen, fasılasız bir 6uret- J ·ı salonlarını talebelerin sürekli al- Fakültesinin bütün sınıflarının illt i•i için limanda da bir komis· rubte etıni• bnlunmaktadır. l{aı··· 8 talyan vapuru ı· ' • Ceınşid'in icat ettiği şarabı te kollarını ve parmaklarını tahrik kışları arasında teı,ketmişlerdir. elemeleri 25 Nisanda, ikinci im ı- yon kurulmuştur. halinde seyahat eden ve auavata~ 
içenler de, (ezeli aşkın badcsi)ni ederek meserret hareketleri göster- İngiliz donanma>ı bir hamlede Tedris yıLnın sona ermesi müna- hanları 28 Nisanda ve Hukuk Fa· Beyanname verenlere nak - na erzak taşıyan gemilere birç

0 nuş edenler gibi feryat ediyorlar_. nrl<ti. 3 İtalyan deströyeri ile Libyaya as. sebetile dün kendisile görüşen ga- kültesinin ilk yaz.lı imtihanları 24 j liyaHan bir kaç gün evvel sı· bahri kuvvetler refabt eylcnıcl<· 
(Gavsi &zam, Ahdülkadiri Geyla- Onu idam meydanına sürükli- ker ve teçhİzllt götürmekte olan zetecilere Rektör Cemil Bilse!, Nisanda· ikinci imtihanları da 28 ra numaralı meccani biletler tedir. Almanların bütiiıı Norveç v• 
ai)nin • tarikat ehli arasında (du- yen cellatlar, bu harekete faaccüp 5 nakliye gemisini imlıa ediverdi. şunları söylemiştir: Nisanda' yapılacaktır. İmtihan ne· tevzi olunacaktır. Nakliyata 'Fransız sahillerine , abip olınala'.' 
a) gibi okunan • bir gazelinde kul- ettiler: Alman motörlü kuvvetlerinin Mı· •- İkinci sömstre •başlarken im- ticeleri talebeye en geç 5 MaY1S ak- ne vakit başlanılacağı h<enüz yiizünden denizaltıları çok geı:ııı 
lanmış olduğu (narai mestane) ta- - Bu, ne çeşit yürümek? .. Doğru sır topraklarına girdiği bir sırada ti:hanların Nisan sonunda yapılaca. samı bilcli~ilecektir. malum değildir. sahalarıLı faaliyet icra edebilmek· 
birinde, çok derin bir incelik ara- yürüsene... başarılan bu muvaffakıyetin ebem- ğmı gözönüne aldığımız için son .LİSE VE ORTAMEKTEPLERDE tedlr. Atlantik denizinin ortalarına 
malıdır. Çünkü nôra, caşan bir l Dediler. miyeti birkaç gün sonra kendini 19 günde yapılan tedrisatla yılı he- Dün resmi ve hususi bütün lise Umun" "'ı hı" r ko- kadar giderek taarruzi harekc(J.et· 
~~:~'" as.ümfuıa doğru yükselen ı .. Cüne7d., deri.ıı. bir mana ile g'.i- gö•terccektir. Nanemolla: men normal olarak bitiriyoruz. ve ortamekteplerde muallimler ,.. . de bulunabilecek bir durumdad;· 
ab~dane hır feryattır. . lum•edi: _ ,İngilterenin Akdeniz filosıı Tahsillerini norıınal olarak tamam- meclisi toplanarak, eleme imtilıan- d lar. Hatta Asor adaları civarın.:• 

Öyle ba .. sas gönüller vardır ki; - Acayip!., Kurban edileceğim 1 başkumandanı Amiral Cmıning- lamış olan talebemizin imtihanları !arına girebilecek talebelerin sayı· f Ü ll fil a ene- bile cevclanlar yaptıkları bngııı• 
musiki nağmelerinde, kuşların te- yere gitmiyor nıuyum. ham nihayet orta Akdeni:zde fe. da :muvaffakıyetle geçireceklerini sını tesbit etımiye başlamışlardır. • } k sabit olmuştur. 
rennümiinde, y~praMann ~ışı~tı- Diye, ceva~ verdi. nezzühe çıl:lı. dedi ve sözlerini ümit ediyoruz. Talebeleri fazla olan okullarda mu- mesı yapı aCa Akdeniz. sahb~smda 'fin~~fı·z3 ~~: srnda, sulann ~"gıltmnda, ruzgar- Kapkara bır cehil ve taassuba .. le b·tircli:· Bu yıl Üniversite talebesi de ibü- alliro meclisleri bugün de toplana- nanınMı agır ır vım eyı ı d d • ·ı 'd' b. şoy ı b·ııc· !arın uğultusun • egı; en a ı ır kurban gitmesi .. ve batta bayatı- tün okul talebeleri gibi, askeri caktır. Deneme l\rlayısın ilk mektedir. ll'lısır ve Libya sa · • 
kağnı gıcırtısında, hatta bir sineğin run, tahammül edilmez 1ztıraplar- - Cunningham'a istirahat etme- kamp yapmıyacaktır. Talebe as- İLKOKULLARDA riui müdafaaya müekkol oldug:' 
vızıltmnda bile bir ifade sezer. la cellat önünde sönmesi, (l\!an- nin yaramadığı anlaşıldıktan son· kerlik dersinden, ameli ve nazari, Yine dün ilkokullarda s<>n sı- haftasında gece ve gibi Yunan cephesine askeri nal<1'-
Kalbi, her nağmenin ibtizazı ile sur)un umurunda bile değildi. ra, Amiralin Alınanlara: ·Bir sıç- imtihana tabi tutulacak, ve bunlar- nıflardan maada diğer bütün sınıf· gündüz olacak yatı temine de memurdur •·e bu~•: 
hemabcnk olarak titrer. Eğer o (Daha var) rarsın çekirge..... sözünil tekrar dan alacakları not vasatisi ile terfi ların karneleri dağıtılınıştrr. M ilk h ft d hrı'mı'z da müşterek Alınan ve İtalyaıı 
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° 
·· I l t · · 1 ayısın a asın a şe · .. c· nağme daha uzun ve muse sc o- e mesı yersız o ınaz. Hl de ece ve ündüz olmak üzere bir niza.!~ ve hava hücumlarını. ~n bO 

!ursa, ba~ını ve yahut vücudunu [1] Müstedir == Yuvarla.k. 111. K. b l l"' Pazarlıkla satış g • gif ko denemesi melıdır. Fakat donanmanın ışı k 
ileri, geri; sağa, sola cynatarak ha- o~omo i as- umunu pas runma kadarla da bitmemektedir. vı• 
rel·ete gelen hislerini ifade eder. l yapılması kararlaştirılınıştrr. ih Şarkta Pasifik denizinde de gayel 

Ruhunda hu co•kunlugu· ifade ( ) • .., o t • t y a S a g" J 1 Diğer taraftan Kartal ve Fat anık I d 
111

ec· • PO L 1 S T E t· gı evzıa 1 il d 1 d .. .. .. d ki hafta uy ve cevv• unnıya ·r edenlere: MAHKEMELERDE ve 1 1 e A a ara onumuz e · . ' burdur J{ızıldenizde tazyikini b• 
_ Dur: salla~m~ ... Ka>~a~ı ~e- A içinde yapılacak olan denemelerın dakika· azaltamM; batta baıı j\I· 

sil. o nagmelen, bır taş gıbı dın- .. • • •• Badema ticaret veka- İki bakkalın dükkanı h.azırl.ıklanna başlanılınıştrr. man korsan gcınilcriuiıı Bahriırıo· 
ıe. Yaptıgı dıc:'.ler hır ka~ gun sonra k u··ç gu··0 kapatılacak bitlerdc vakitli valı:itrlz görur;;~ 

Denilebilir mi?. ~ ~ tıtarafındanyapılaca Bulgariatandaki mallarımız rek mütemadi iz'acat ve hasar•• 
Tasavvuf uleması, şöyle bir mi- 1 b' d" . Ad!" eye verildi Son gelen otomobil lastiklerinin Pazarlıkla satış yapan esnafla . sevkedildi . .bulundnkları bir vakıa olduğnıtl 

sal zikrederler: pas anan lf iŞÇi lY '" bü.tün vilayetlerin ihtiyacına göre daha sıkı mücadele edilmesi Bele- Bulgarıstanda kalm:ş olan ih.ra- göre umumi bir polis ve n,,,:ar•
1 [Se,·yidlilmiirselin ve Mahbu- - tevzi edilmesi için Ticaret Vekaleti diyece şubelere tamim olunmuştur. cat mallarımızdan mühim bir ~s- külfeti de vardır. Bu karışık, girll. 

bülasıkin Efendimiz, (Miracı Saa· . b tedb. 1 lm <tir Bunun üzerine yapılan kontroller- mının gidecekleri mahallere sev ·e. ve herbiri başka türlü çnlışrııa tar 
. . ·1· d ( • o•• hk } • d' • • 'hzarell yenı az.ı lr er a ı~ . il dil . ld • h kk d hım· iz d•O det)lerinın son menzı •n '" nuru UD ma eme ye ge mı yen lŞÇIIllD 1 B .. lede olmak üzere Tka- de Şişlide bakkal Erıgeneknn e mış o ugu a ın a şe r · zı ve kabiliyetleri istilzam • • Jı 

mutlak) içine gömii1dillderi vakit, • • l . k ·ı d • ret Vu eckumaıeıı· ılı:;:.,,_ '"!ayetlerin 1;ı,;. ı N~taşında V<ıli Konağı cadde- d.eki a.l.fıkadarıa_ra malfunat gelm~- sahalarda dag· ınık ui!raşnıalar p•

1

. 1 1 tmedi getırı mesıne arar verı ı "'''""'.. D t ftan Tun t k ~ c 
safalanJJdan sağa so a mey e - tik iht' açlarını vesaiti nakliye! sinde bakkal Hasanın pazarbıkla sa .. tır. ıger ara a mm a ~ çok kuvvetleri mas ve htiaP. 
ter mi!-] .. • . Sirkecide dişçi Abdülbaki, taşra- f lileri.. nam ile ibir mecmua çıkar- d ıy il harpten evvelki nor- 1 tış yaptı.kları görülmüş ve üçer sındaki ithalat mallarının g~tiril- mektedir. Bir halde ki Amcril<~ 

Dc~l~r. Boyltte, ruh~ n;ıeserre~m dan gelen KazLm ve Mustafa adın-ı mak üzere 33 k4.iyi abone yazmak' me~c,:;:an~daki sarfiyata göre gün müddetle dükkilnlarının ka- mesine de devam edilınektedrr. donanmasının Babrimuhitin yar• 
(Resı'.lu Ekrem .Efendımız)d~ hıle da iki kişiye beheri •beşer liradan bayilerden .kırkar lira depozito al· ::ııu etmiye haşlamıştır. Tevziat patılması ~rarlaştırılınıştır. Ayn- 1ıına kadar bil~ olsa gemil.c~e ~;. 
tecelli ~den şekil ve .. ~.uretıo~cn j onar diş yapmış, dişler Kazımla mak, tabsildarhk ve saire ibulınal bundan sonra doğrudan d-Oğruya ca muhtelif semtlerde de 12 esnaf Küçük Haberler fakat etmesi hır kısun İngıl~• ~o 
bahsettikten sonra; duşuncelerıne Mustsianın ağzına talddıktan bahanesile muhtelif kün.-elerder T' et Vekaleti tarafından yapı· hakkında bu suçtan dolayı para ce- kiinü hafifletecek denıcktır .. '• 
.. 1 d eti !er- ıcar 1 kooil~ «t' uh . 1 rını· şoy ece evam er • 1 birkaç gün sonra paslanmıya ve 30 - 50 lira kefalet parası almak su- lacaktır. İstanbul için de vaziyet. za:sı ~~ ır. , ô.deta birçok torpido m rıp e 

[Bu lilcmde, (Hak)dan ?aş.ka, kokmıya 'baş1amı§tır. Mustafa ile retile dolandırıcılık yaptığı iddia aynen böyle olacakt.r. Mıntaka Ti- I * İngiltere ve müstemlekele · iaresi fi'line müsovidir. ~· 
(mevcudü hakiki) Y~"':"':· Bıl~u?'· ı Kazımın şikayeti ürerine, dişler sile Adliyeye verilen Malum:' caret Müdürlüğünün evvelce tes- Bir hammaJı elek- rinden gelmiş olan tenekelik !ev - Bu şekildeki Amerika bimaY\ş• 
le e,.,a, o (Vücudü ~ahıdı Hak~kı)- 1 Dişçi Mektebinde sökülüp tetkik Saim dün Sultanalınıet Birine bit ettiği ihtiyaç listesi yerine ye· tirik çarph baların tvziatı Ticaret Vekaleti ta· yardımının Kızıldenize kadar~ ~; 
nin suveri ~na g~nde tecelh .ve 1 edilmiş, kimya madeninden yap:l-\ Sulh Ceza mahkemesine verilınie ni esaslara göre, bir liste hazırla- rafından yapılmış ve İstanbul Vi· yet edip etmiyeceği hakları ·.~ 
rohurıından ıbarettır-. Bu zııhura mış ıolduğu anlaşılmu;tır. Aıbdül- sorgusu yapılm.,5tır. Mahkeme nacak ve bu liste Vekaletin tasdi- Üsküdarda Valdeiatik ~si !ayetinin hissesine düşen miktar suale Reis sarih bir cev&p v.erırııe· 
sebep, (aşk)dır. baki Adliyeye verilmi~. dün Sul- Mahmut Saimi, fotoğraflı ikamet "'le arzedilecektir. sokağında oturan müteahhid Vah· ali\kadarlara bildirilmiştir. istemiyerek prensip meselesıne1;d• (Cenabı Hak), kendi zatmdaki tanahmet Birinci Sulh Ceza malı- gah senedi almak üzere serbest b1 det evinden taşınmak üzere dün * Memleketteki keten ziraati mas etmeksizin yalnrz o hav"._·~· 
mü,tesna giizelliği göstermı-k için, kemesine şikayetçiler gelmiş, fakat ralonışhr. 1 k 1 k tr ı·· bir kamyon kiralamış, hamal Ali günden güne art-maktadır. Koca - Amerika ticaret gemilerinin ~c •• 

Otel ve o anta arın on ° u ile Hüseyin eşyayı kamyona taşı· dıiı''" • tıpkı bir aynaya bal:ar gibi - o maznunun gelmediği görülmüştür. B' bıkal b" of• - eli Vilayetinde geçen yıl 15574 dundan haberdar b~l~nm~. 
10

,e 
(hüsnü miistesna)sını bütün mev- Mahkeme, Abdiilhakin.in ihzaren ır sa 

1 ır § oru ;ehrlıni.zdeki otel, lokanta gitıi yer- ı mağa ·başlamışlardır. Bir 'madeni hektarlık bir arazide 4 milyon 657 söylemekle iktifa etmıştır. BoY v 
.,_ ı· · ı· H b. yaraladı rin teftişlerinin sıhhat :mufettış- '-·ryola merdivenden indirilirken fi k d "-er• cudata a .. set ırrnıs ır. er şeye ır celbine karar vermiştir. j""' bin. kilo keten elyafı elde edilm~- hatta o tara ara a ar ,.,.,: ,·•ti· h 1 k t · t' 'eri tarafından yapılmasında · sı:h- aoık bulunan bir elektrik teline te- İ ı· t esı '' ayat ve ıare. e. ve. rmış ır. • Kahveyı' fazla f0ıyatla aatan Tarlabaşında oturan şoför Bahr' > tir. ngiltere son aylar zarfında bu donanma= ceve an e m . ot t 

•- ı (d ".at müfettişleri kadrosunun çok m's etmı'ş Alı' hemen orada kö · d · _,il•Y Bu harcketın ıs ı.ramc 1

• ev- Beyoğlunda İstiklal caddcsinder u • malımmn en başta gelen müşteri· mali Vaşingtonda erpış "" 
")d. y · Jd ı hareketlcrı·n bakkal \ar olması dolayısile • matlup ga- mu··r halin.e gelmı·ş, Hüseyin, bay· fi ektir rı ır. anı Y

1 

ız ar, · otomobilile geçerken Beyazıdd c si olmuştur. Bu sebeple keten · • dem • f.· d 1 b . (1 ttı ·· t d't) [1] K" · kp d H k d h J ·enin alınamadığı görülmüştür. ~~.1 bı' r halde hastaneye kaldırıl • ı · ~ L kkuku 1 e nası ır ıa mm c 
1 

u~iı azar a acı, a ın ma a · oturan sabıkalılardan terlikçi Ha .vatları gittikçe artmaktadır. Böyle bir P anın ,.,,,n .,. d 1 ( ) d b .. 1 da 4 Bunun üzerine >badema Belediye t · Alnı ~·· takip e iyor arsa, eşya a, oy e lesinde Darülhadis sokağın nu. lil og·lu Ahmed birdenbire önün· mış ır. * Darülaceze kadrosunun 800 merika Jı:uvvetlerile an ,.ı· 
· d · ı· ı y • b. akk T • f' ~ "l'lüf. ettişlerinin de bu kabil yerleri - --

1 
. da ,. bır aı:re resmey ı~·or ar. anı, ır marada b al aha, azamı ıya" k B h · b' evr yapı kış' ilik oldug·u halde mu" essese mev veya havai vahit erı arasın .. fe(' f d ... .. 1 ] çı rnış, a rı ır man a ' füs etmeleri kararlaştırılmıştır. E V L E ._. ll !!:' il ını 

merkez etra ın a ... onuyor ar. 155 kuruş olan çekirdek Kahvenin k Ah li'\I <;;;. "Udunun 1100 ü geçtig·ı görülmuş-- pışma imkan ve lbtima er >'ıt· otomobili durdurmuş, faı at · k b.d · · . tte• 
Dikkat buyuralsun .. i~te derviş- kilosunu Mehmet Ali Aktaşa 200 1 Ameri aya ı on sıparı, Esbak Darphane MüdürU J\Ierhum •ür. Bunun için Darülılcezedeki a· kalide çoğaltacak mahiye /.' ı ·• · 1 ·ıı (1\1 ) l)l'ğ' t d · ·1 med Ba'hriye küf üre baş an>ış, a dild' Fadıl kerimesi ve Nokta Mehmet P:c•,n 'ti · bıl .ı ıgın ve >ı ıassa ev C\' ı ın kuruştan sa mış, A !iyeye verı · e ı . 'zeler arasında bir tasnif yapıla- Çünkü Mösyö Hi er, yıne dİJ' d b lı ralarında Çıkan kavga neticesindn torunu Bayan SACİDE ile Sabık İstan- ··y)e ( sır ve hiltmct)i bura •m ~' .y.or .... miş, Asliye Birinci Ceza mahkeme- · b" ".aktır. merika yardımı vesilesile SO. ,ı 

• k k f B r Almanyaya ve Cenu ı Amerfra :,., ı Bahriye kumandanı Azmi Varol iJlll" Sıran geldiği zaman arzede<egımızı sinde suçu sabit görülerek 25 lira Ahmed, bıçaguu çe ere şo ör a '~ Hindistan& ihraç edilecek zey- mahdumu Eml.ftk ve Eytam Ba11ka: * 23 Hisarı Çocuk Bayrafuı. me· nutkunda, İngiltereye müh er'" 
veçhilc (Mevlevi) senı5baneleriD- 1 ağır para cezasına mahl..-üın edil- riyi karnından ağır surette Y"'" .1yağlannın sevki için lüzumlu 0 _ genç muhasiplerinden SAİD VAROL.un ·~sim programını hazırlamak Ü • ve erzak nakleden gemilerin :j)J e-
deki (kutup noktası), ii•tii••a hat • ; • ir. lamış, kaçarken yakalanmıştır 1 bidonlar açılan 100 bin dolarlık Nikfihları Beyoğlu Evlenme daircsind• crre bir komisyon teşkil olunmuş- de ve ne şartlar altında te•":.ıeri,,J 
tı), bul nokta 1 efrafın~a(dve ~'}', 

1
". Mahmut Saim yine sahnede Şoför Beyoğlu hastanesine kaldı kreditif ile Amerikaya siparl§ e- ic';,en":::=~·uzun ömür ve Saadetler ".r. Komisyon bugün Vilayette dilirse edilnn imha edilecbe:, ~·~ üzerinı e yapı an sema eyır . ,. altına "ı.~-·"tır. lilm'..+'~. temennı' ederi%. toplanacaktır. il.iln etmişti. Amerika ba r _,.,ı• b hikm t . fil • ahından •Dünya kız ve er.kek üniversite- rılarak tedavi ~......, -.~ ka ap...- .d 

u sır ve e ın en ız havai kuvvetlerine r.ş• -y Ç'" 

- bir tecavüzün Amerılı:anJJI• .,ıe~ 
Anber nine, Sadiyeyi temin e • caktı. Anber nine, bu §eklin mah- me, kadınım! Birini tanı, kiıfL hyarak selıimlaşıyorlar. Bir türlü möşkfil ve yavaş harekete it i~v· 

diyordu: zurlarını birer birer anlattı. Onlar birbirlerini getirirler. Hem görüşemiyorlardı. Yalnız bir gün, umuınt efkinnı kırbaçlarııaSl 
11 

# 

Ç O B A "\, T y ı L D ı z J - Sen bana bı::-ak, dedim ya; Evde daimi sermayeler bulun • güzele, çirkine de bakma. Bi=az Sadiye, Köprüde Adalar iskelesin· mali pek ziyadedir. Bu bnb~:,,,ııı· I... ben bildiğim gibi yapar, yakıştı· durmak, bir çok cihetten tehlikeli . o:;a ile, hepsi, i(ece afet gibi gö . de Nigarı gö::-ebilm~ti. o gün kı· heyecan anından Amuika ıı eııe-
rırım. Ben şimdi, bir ara, karako- idi Bu; zaman geçtikçe, evi, mu - rünürler. Yalnız donyaiiı gibi so· zına sormuştu: darlannm mahirane istifade 

Yazan: Mahmut YESAld !un etrafını bir kolaçan edece - 1 ayyen misafirlere inhisar .. tire - ğuk olmamalı, ona dikkat ister iş· - Nereye gidiyorsun Nigar? ceklerinden şüphe edileıne:ı. ~af' 
Biz kapı ile uğraşırken ister Anbe:r nine; çekici yere atarak ğlın. Belki bir tanıdık çıkar!.. bilirdi. Sonra._ kızların arasındaki te. • Nigar; annesinin sualine cevap Esasen Matsuoka'nm l'I~.': '.f"~· 

1 d d 

l Ö le b kı lir 1• ~kabet hergun kavgaya, uygun - Anber nine, pl.anını muvaffaki • verecek yerde, onun tuvaletini mu ve Berlı·n oeyabatinden beo.ıı coıö' misin, herif kıza bir bıçak sap ayı· ur u: y ya, • aşımız sı ya ge se, a· .- • , . , , 

ı g ol çardı yet'le tatbik eden bir kumandan ayene etmiş: yoya do"nmedig·i ve avdet iç."'..ıo·.~.o. v.>rsin ... Evden çıkacağımız zaman .
1 

- Tehlik~nin asıl büyüğü bu • zım olur. suz u a Y a · 

1 

ııı;· " 

· d , o l b durmazlar sebep gibi sür•atıe iş başına geçmişti. Ya - Bu kostümün çok şekilsiz o· bulundugu· bir sırada v.a~ıdı·•·t·l"ı ettig"imiz zaran öderiz. Bu bıze a· radadır. Bazı sinsi, nerorud adam- ı Bulunduğu kabın şeklini alan - nar oş .. . • - ,. • 
1 ı t ye b ı bo şından umulmaz ·bir çeviklikle evi mıış anne! Hangi terziye diktiri · aldıg" 

1 
bu karar ve tedlıır <-eti ita ucuza mal olur. Sandık odasi- lar vardır. Zihinlerine J:ıir ~ey koy mayiler gibi Sadiye de girdiği mu o sun o ma.s. ın ..• ~ ': . er Y'C rç· . • ·'- ııre" " 

J l G b d d ı. ve misafirleri, öyle meharetle 'bi= yorsun? demişti. Nıgarın "ayıd · !erin müşterek plan ve b el• ..iv le, senin odanın kilidi, sü,·güsü dıılar mı, sonuna kadar yapmak hite derhal alışıveriyordu. Dört anır ar. unun ırın e ev en ..-a· . b •. 
1 lar Al '·] ı k ıl idare edişi vardı ki Sadiye hayret- sızca, hattii alay ede:r gıbi esva • rm· e karşı bir nevi mııka ıde ae dursun. ister le~. Koltuğunda gömleğinin 1 gün geçmemişti, neş'esi yerine gel· çar . aca ... ı ar a~.ıya . as ır. d' . JA ,, 

· Se 1 b 1 d T ten kendini alamıyordu. bından bahsedişi Sa ıyeY1 mah • sayılmalı: kabildir. 17 EY u.1 ,,~,· f9 Sadiye·, artık itiraz edel" edi. '".,nde sakladıg·ı saldırmasını, ela· ı miş, senelerce o hayat içinde ya • n. ar an. ır, · orç arını 0 ersın. e- k k _, "'~ " 
f 1 b dl d k k ak * zun etmişti, fakat , ızına arşı is· !inde Üçüzlü Pakt imza ""·'bır tt", Anb~r nine,· elinde ""kiç ve ker· lemin ortasında çıkaracak, boş ta· samış kadar, emniyet ve huzur ec! er ır sene e a anu ıs _ıvr b ek h 

' r 
1 

• b ·ı ı S d tl b lhlıl s d. · • d' · kızı yan edememiş, boynunu · üker : kit de Mister Ruzvelt .'ç10~i• ' Petenle odalardan heli:ılara kadar j bancasına herkesin gözü önünde ı hissetmeğe başlamıştı. Zaman, Sa ag ar ar. onra os ar, e • ar, a ıyenın yegane en ışesı . t . diktir. sö _ , 
· A b · · k , ı· ı· tutkunl2r da olur Onlarla ugı·aş • 'd' Be ·ı d ki apartıroandan - Bı.r rum erzı)'I? ıy-0rum, ditten korkmadığını Y u j\~1 • kilidleri bozdu ve rezeleri kıs • fisek sürecek değil ya! Bir b<ila- dıyeye, n er nınenın ıjme ın .. .. · ı ı. yog un a d' b'l · t' oJI rl 

' ı · ı t d o ' ti · h da mak guçtur taşınırken Nigara haber gönder • ı ıye 1 mı_ş '-. • .. . (yardım ve iare) ka~~ (t3) men yerinden ovnattı kapı tok - ne bulur, desturun, ayakyoluna ' an a ıyor u. ' sana nın en ur . . - .. t .f et .• ., Nı· . Sad,ye, Nıgarın goz bebeklerın- rı·k.alılara teklif etmıştı. . .• .. s~t '·· ' ı .. . taraflarını b!le ihmal etmiyen, Sadiye; göğüs geçirdi: mış, yem evını a::-ı mışc.. . . b • vU• .. , U:~~Iarı?.ı ~-ıkardı, sürgüleri büs . çı:,ar. Zaten boy le mesele. e":"eli~ \bütü n inceliğine vakıf, başlı ba • - Fa~at he7 .vakit, istediğin kı· gar, Anber ninenin elinden adres ~eldın_ce bı:. 11_~~~~.toplan~ ~a- san ]}foskova ademi .te~~glo ı:es 
butun soktu aldı. ~- ı kokma~a başlar, gecıktır".'.e şma bir alemdi. Sadiye onun her zı bulabılir mısın? yazılı kağıdı alınış, sadece: •peki gı ıgın.' go~ı:'~ş u. ıg1:'1'~ u ın· na da faal yardım ehnı okl• et'~ 

HelaJa-rın renkli kağıd yapıştı· ge gelmez, ış\ çakar çakmaz go - sözünü itirazsız, münakaşasız ka· Anber nine, mahremane bir va· gelir, görürüm!• diye cevap ver • .safsıdz. laokay ısın_:ı;_,hodbkın . .'.:de?.e: sonlara daha nkı uz~tııı piktst 
t 

li' . t• I mez ı. nun; s..,..,ama ıs..,, ıgı , vermiş bulunmakta ırk .. g'ıtlİ ~· rılmış, kireç sıvanmış yan pence- ze me ··· bul ediyordu. ziyet almış'ı: mış ı. ı·k· h • ki ğ da ı 
0 relerini kırıyordu. Sadiye daya - Başını esefle sallıyordu: Sadiye; ev\'ela hayalen başka ' - Elbet bulurum. Sadiye; kızına ara sıra tesadüf a ın e~ ş~ye r~g-men. s~ anı~ a !erle Amerika ~ası~saraa iıtc" gi 

namıyarak sordu: _ Nerede o eski kibarlar .. artık l:ıir şekil tasavvur etmişti: Evde - Tanıdıkların var mı? ediyor, lakin ya onun vakti olmu· ~uvaff\ 0 a~·~ ı~ld ıç : 
1
;.e ~n cadele vde :ası m~ir kuııı~~d ) 

_ Niçin kırıyorsun? Bu pek 0 nezaketi mumla arasan hula • daimi kızlar bulundurulacak, mu· - Eskiden çok vardı amma, şim yor, yahud ehemmiyetsiz bir ma- ır eza 1 e va ı v ı a ının, siçlerle 0 va::'~ş üncü sayf• • 

Bir adım daha 
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1 t GÜNÜN~ ( BALKAN CEPHESlt:DE 
ıslYASfveASKERI YAPILAN MUHAREBELER 
l._lcMALI 

Jj 
Y 1 ı· · ı· Yenı· Tı· caret Atin anın Yunanistan ve Yu- Makedonya- f 

ara ı ngı ız gosıavyada askeri da Almanlar 
gemı·lerı"nı"n A- Anlaşmaları Amerikaya h kA a r e a t ağır Z a y İ at 
ille •k d t • • h İ t a b e S İ Yugoslavyada mağlübiyetten 

rı a a amın Tasdik edilen L.i- sonra ordunun memleketin ınub- veriyorlar 
M 1- telif kısımlarında münferid grup 

lık ı k M I yihalar ec ıs ruz- Yunanistan hürriyeti ıar halinde harbe devam ettikleri o ara a aya . I d 2ırhl A .k d namesrne a ın 1 müdafaa etmektedir anlaşılmaktadır. Saraybosna'dakı 
IS~ m~rı a a Ankara 

17 
(İkdam muhablrln _ . . . _ ikinci Yugoslav ordusunun teslim 

tamır edılecek den) _ Antakya ve İsken~ Atin~ 17 (A.A.) .- Atına rad _ olduğuna dair bir haber gelmişse 

Yunan kuvvetleri 
Almanların taar
ruzunu tardetti 

Yunanlılar ilk 
günlerde Al
manları nasıl 
durdurdu? 

Almanlar Kavala 
ve Dramayı işgal 

etmedi mi? 'V · •· elektrik müesseselerinin mahalli 1 yosu dun akşam Bırleşık A~n de henüz teeyyüd etmemiştir. Bu 
,,,_~gton 17 (A.A.) - B:ıh!:ıye 

1 
d' 

1 
devri la"yih••ı'le Tür-

1 
kaya hitap ederek şunlan soy~ - vaziyet Almanların, Yugoslavya - Atına. radyosu ırıu'bl ımıhclon•·A- y ~u lb b ıye ere ~., .s -- unanistanın Londra Elçiliii Ataşemi 

1 ı a ay Knoks dün gazeteci - e e İ , Türki İsveç Tür- miştir: dan fazla lruvvet çekerek Yuna - diişmanm 7cnl ve fld•W bS.. lıüeıunnna ııter muavini Albay Kontoleon Alman-
li:eanylaptığı beyanatta Amerikan kki~ye = :o'J:".ia Tür~; _ in~tere 1 Cereyan etmekte olan muharebe nistan cephesine getirememelerini :n:ınu: .laıJan Yunaıı or'111111uı.1111 Alma.o- Jann Yunanlılara karşı horbc '"mesJnJ 

arına gelecek olan hasara ye ' hak . . · t B ı•t intaç edecektir. ıuı. c!dAll ~t TIJl'dlnlll1nı blldlrmlş- m_uteaklp ilk günlerde cereyan eden 
Uhanıı t T ·1 . . arasındaki ticaret anlaşmaları 1 Yunarustan ıçın esas ır. u, ev a - tir. hadJSeleri göZdcn ge<;u-erei< bueılnkü 
Aıneri~ ~;' ı: harp gem_ı erın;n kında teati olunan notaların tas - l;,rının kanlarile, terlcrile sulan - Yunanistandan gelen habe:lere Spiker timdi pl'bi Mal.ecfon;ra -- asken va.uyeU Jzah etmı:u:. 
tün ·ı zgii.hlarında diger bu- 'iki Hivıhalan Meclis ruznamesine mış olan mukaddes anavatan top- göre, Yunan ve inı:iliz ınilttrfik llllZ''beslnln bütün tlddrtUe devam ~ Albay Kontoloon Yunan kalelerini 
CCkJ;~ın. ~:e te<_cı~an tamır ettile- ::ıındı •Yarınki Meclis içtimaında 'raklannın müdafaası sa\>'aşıdır. kuvve:·lerinin bulundu~u şim~l cep il .,ı &iiyledlkıien oon.ra şunlan !ilve et.- lrnhramanca nıüdoraa eden a<kcrlerı si-

b 
tını sovlem~ır Albay Knoks · -··'-te ldir • k b' t . . t . 'hesind-e Alman hareke;.; Kozana ve mi·;!lr: ••Yl>l• yadett;kten sonra bu ınukavcme 

Orta kanapeleri kadro hnrici edi
len tramvaylardan birinin o kana
pelerden boş kalan aralık yerinde, 
oldukça ş.ık giyinmiş, on seki . _ 

il 'k "·' z, yır m 1 ....., kız konnşuyor: 

- IA:Yfil ını? Aın:ın, pek baya
ğı, Falıhten ötedeki bütün çürük 
çarık evlerin bahçeleri şimdi 
leylakla doludur. 

- Jl.lor salkım? 
- Aman, aman., amaa! O, ondan 

daha aşağılık, Sulukulede bile var! 
- Akasya? 
- Daha mahalle çiçeği! 
- Fulya? 
- Rengi berbat, çlngene sarın( 
- Zümbül? 
- Kokusu ağır! 
- Gül? u "azı'y t' A ,;_ h _ m"-- '·ereleri •ınw me . Bundan ba< a, ızza ınsanıye ı- tin mühı ılttıı d y k ' e ın mer"'an aro ge- ~ 'ı bir t Ek' Kozananın cenubi istikametinde Alm.ı.nlar pa.arlesl ıUnü prbc dotnı m m r a unan uvvetle-

tnileri . t .. . d çin de yapı an sava• ır. s ı . 11 t'i blr 1 lk lı ttkrll ıinln "'1ki Makedonyaya ihl'8cını tc- - Pek hacıbaba i<i! 
ınşaa programı uzerın e .,. y ']"hl i rd ki e ınkisaf etmektedir. Alman tebliği, ı• · uy a Y•Phkfan son- mln etti~inJ söylemi• ve siıuerine •övle • 

az Çok :m.. . 1 - k b l M 1 t a meyva agaç- unan 1 a arının o u u arı y - Al t" ı·· 1 . . s . ra "'1Jı ,,ıtnü b.yya.reıer:n de mibahue- • • , - Karanfil? 
edr k uessır o acagını a u e- a a Y fili ez Olimpos tepeleri hür ya- . m~ mo or u kuvvet crının er- tlle w hüUiydlı kılaıa.r kullan ru ye- Jcyam etmiştir: 

e son gun" !erde Nevv&ka J k •• d •• ı, m · f "O"ı i•n'l ctlt'kl · · b'ıld'rm~k Ingiliz kuvv•'llerlnin yoı·dımı ı'le de - Da .,.rbet ~el<crt' · · ~lıniş ol M 
1 

._ . d.k,' İ _ arı ço zarar gor U •amak istiyen alemin müdafaa et- .' "" erını · ' - nldcn ucrıemete ı.~cbuııs e~er.ı.ı.. ·- o yem1,ın . 
. 
1
. an a aya ısmın e ı n .•. b' h d tt D" k"tl tedır. Bu cephede mül!e!ik kuv - Sı>•u:r m.ı.ıLu:ıt c""1't>lin.ln bülte.~bı- bütün ılmall Yunanistan cephesini ha karanfil koklamıŞ-'ın! 

~ı ız zırhlısının havuza çekilmek Malatya, 17 (A.A.) -Sağukların 1 tıgı. dır kut'ul ur. ·uışma~: kutee vetlerin hır' ge-.ı· man"vra•·ı yapa - ... d bl!d il ı•ı . mudafaa etmeğe iınkfuı olıruulığı bedihi S 
Uzere A 'k 

1
. 

1 1 
uz" erinde yaptığı halın e ı a arını ı erı surme - c • ~ e r d • &•bi Yun.an kıfAl"rınm clır. Dl1 sebeple ıcra:,y t ıo r. lc.ır.rulan - ana da çiçek beğendir:nelı 

l merı an ıman arına ge - meyva arımız . 1 t .ki 1 d h.. rak daha müsaid m<-vzik-rdc mu - ...-~ı cıevil'<" ... lııe yerlrş,mrlrrl h!lttkA- b.ır kısnunı §imdilik feda et k zarurt'- mesele ..• 
e. cek ol b' k 1 T · · · l' .. "Jmemiş tahribatm dere-ı dır. Bun arın azyı atın a a - h b t111JD za7l:ı.t .. ermcd•n n<>ticrlmmlt ol- tı hası ım t B 

nin ilkinaı~teşırkilço t"'~'gı_ ız .. gelemısmı'şı~ mıs. ıhgoakkruında ziraat müdürlüğü- diselerin dünkü Yunan teblilıinin are eyi kabul edecekleri anlaşıl- clu....,u kardcdel'Ck sü.ı.rlne fiiyle de- da ga~b~ ;:_~ry.a nu1ıtnotap;:._~ııardanvrasardınır- - Tnbi!, ben zevkiselim sahibi· 
t e .. 5ıru soy cesı . t··· kild t k ü .... bek maktadır. Bazı tahminlere göre, V1IDl -·--ır k ·~ h"" yim! 
ır. .. t· - tetkikat soğuk dalga- zıkret ıgı şe e e evv nunu .. . .. ~--- : i mezkur mıntakanın mıid:ıtaıısı ancak 

Groenland meselesinden bah -
~eden albav Knoks Amerikan fi
dosunun bu" mıntak~ya kuvvet gön 
ermesinin şimdilil< tamamile mü

~asib olmıyacai!ı mütaleasında bu 
unmuştur. 

nun yap _.gı . . d b' ar t h !ini' ıemek gayet tabüdir. muıtefık kuvvetler için yeni mu - Y11DJ111 ordusu ile it blrlllil 7"~ Türkiye ile bcmber harekci !Jdiı:i - Kınaçiçeği nasıl? 
sının vilayetunız e .. ır e a . .. dafaa hattı Lamya ile Arta körfezi İn!<ilh ve bnpamtorlulı: kuvvelltti bir t:ı!:dirde kabil olabilirdi. Ö 
alm•• oldu~unu go>temıektedir. Fakat, duşmanın garbt Make - ar d k' h 1 b'l' G . 1.•. k !..'-'-~- Al A•·· - ööf, ba sarmısnk koklamış-

--Y 5 .. . .. şclı . il l asın a ı sa a o a ı ır. enış ıgı t<' no -.wo•UJ. maıı z11'hh kı.Ulannı ~emiliter Yunan Geonı"lkumıayı-
Başta kayısı olmak uzere şeftalı, donyanın uç rıne doğru ere- .. k'l . b h t diimt1Ul3 büyü}: .ayla! verdiren tar- nın şimali Yunanis run miıı~•kl kıs- sı.n, ha onu! 

d
. - . .. . 1 yuz ı ome reyı geçmeyen u a - ,v. 

dut, ldraz, elma, armu~ ~e _ıgedr mseı savaşın sonuİnulmute'.'"sır e - ta lruvvetll bir müdafaa harbi yap- dctml'jlerdll'. Alm:uılar, ııamttlklerl bu mmm müdafaasını Yugoslavyanm mih Tam bn arahk, durak yerine d· 
bütün meyva ımahsullerının yuz e demez. Maskara ta yan ımpara- ım k .. kü' d" ylık pyretlore raimen 7enl l:unan auı- vere rnütcmayıl bor •iya. L takıb edeceği diğimi.z için araba dıırdn ve inın•ı.. 

.. .. ah • ı~ "t d' k- a mum n ur ... _ tıalılııı.ı varm•"- muvatta~ o- <><asına gö taı . . ld"' ,., 
doksan beşinden fazla uzum m - torlugu a" av mu ema ıyen u- TRAB . K1 - .., .... ~ .... ,., .. ~.-. a.:....... ::.._._"okla -- !emiş ve •~lar"'ı ını·ı~.°e'lllllcı-.o tır"!". unu söy binmek _U.teyenler ansındn ba,lı-
sulu .. nu"n de yuz" de ellisi zayi oldu- oük Yunan ordusundan Arnavut- LUSA ALMAN SEV -·~~-:~· .,~ ,,.,,.......... .~ • "" " h f f ka 

'C YATI VE FRANSA d;vd. ciddtyettnl mulıalaca e""*le bo- Belgrad hükOm~t d rbesindcn sonra yan a l rgaşalık arasında ho---<>-

AJmanyanın karıştı • 
hğı her hangi bir me
sele hayrımıza değildir 
B Sydney, 17 (A.A.) - Avustralya 
. ahriye Nazırı Hugcs Japon - Sov
ht bitaraflık paktı hakkında şun
ları söy !emiştir: 

ğu ve afyonlann taıname~ yandı· lukta yediği utandı,:ıeı darbeler - ralıer orlada ocsam verici amıııc.- mev Yug°'Iavya cenubi Sırb ıstnnda oldukça 1 yuna ~içeklere atıp tutmakta olan 
ğı ve merkezdeki zarar mıktarının den sonra artık katı ve nıh:ı! ola- Gelen haberlere göre, Almanla- cuıtnr. J büyük bır kuvı·ct tnh.ıt etmeı'!e muvnf- ı k b • . 
üç milyon lirayı tecavüz ettiği tah- rak ölüme mahkı'.ım bulunmakta - nn Trablusaarba aske. tank ve Arno.vuflUk cep~ınd<> 'li'UJ13.l11ılar fak olmuştu. Bu turetie bu i likanıetten 1 şı ça :yanın koltngun~a. hır ga• 
min edilmektedir. Kazalardald za- dır. Binaenaleyh 45 milyon İta! - harp malzemesi sevldyatında Fran ':'~ alır rsylat verdirenol< m•nll :~nan:s~a giden yol _kapanmış sayıla-J zete .kil;::-ıdına sarılı, nznncn, bılın· 

rar Ye
•-'-u da tesbit edilmektedir. ·ana 85 milyon Almanın ilavesi sanın ve bilhassa Amiral Darlanın 11.&lyan lıüeımıb.nıu püskü1'Unüşlenlor. ı eccgı çıhctıc bır çok yunan rırknları ca hır boru şeklindeki pakd pat' 
Awı +~_, şarki Makedonya.nın mı...d.afaasını dıı.ba d' d.. •. • 
~ ebedi Yunan zaferinin manasını alakadar olduğu anlaşılmaktadır. h .... ııa hna lnıvveUorl Ue1'1 7lirüyüt müesşir bir hale koymak içın bu mın- ıye yere uştu. 

CebeJÜttarıg"' a gelen değistiremez. Yunanis~nın sim - Alman asker ve malzemesini taşı- :ilinde bulun11n Abm.n kollan.nı 7eoi- takadan alınıp Makedonyanın şark kıs- - Düştü de ne oldu? 
di 130 milyonluk bir kütlenin müt yan gemiler Siçilyadan kalkarak ~ ~"rma.ht':,. elm~k j~ bir k•- ınıno tıonderilmıtlır. ?.!. nt.kan makul o- Diyccek,iniz. Ne olacak, gczeto 

ıngjJjz filosu tehid ordularına karşı kovması ve dogru· ca pek yakın olan Fransanın a ıc;...,., cimi tir. nc•t.ı. b 7ya.. lan bu nakil kcy!ıyeti maale:<e! çok ıena .. , • d.ı tl 
releri d\İı!m3ruD Lışe "" tn-ıuım üsleri- bir netice vermiştir. ...gı pa ayınca içinde sarılı o-

Algesiras 17 (A.A.) _ D. N. B: yığınla hareket eden motörlü kuv Tunus sahillerine gelmi ler ve bu- ne mütemadiyen ve şlddotle hucum et.- Albay Koııtokon Almanların, şiddet. lan bir kilo kadar pırasa ile bir de· 
Büyük bir İngiliz filosu Atlantik- vetlere kar"! sarsılmadan göifüs rı:dan da Tunus karasularını takip melttedlrler. li hücumlar yapmış ohalarına rağmen met sovan, bir demet sarınısak dö
ten Cebelüttarık'a gelmiştir. Filo ıı:rmesi bu z_aferi~ munası~ı daha ederek İngiliz donanmasına gö - Atına radyo•u a:k- nqrtystı&ıla laornızun ilk günıl ilerlemefe muvaffak şemcnin üzerinde smtmıya başla· 

Almanyanın kanstığı herhangi 
lı~r mesele bizim h~yrımıza değil
d:r. Bu paktı Almanlar ilhaın et
!ltıi•tir. Bizim bir tek dü~man:rnız 
Vardır, o da Almanyadır. Almanya 
l'eniJdiği gün şimdi kendisi ile ıbe-
raber olan devletler ondan ayrıla
caklardır. 

kalenin askeri limanında demirle- zıyade tebaruz ettirmektedır. rünmeden Trablusa varmak imka- ıunbn söyıcmı.tır: olamadıklarını hatırlatmış ve tanklarla dı. 
b 1 1 d t 1 1 .. İkl cepheden ceım haberler wenJ bir boınb~r~ıman. tayyrelerinin geniş mik-

m i<tir. Filoda bir tayyare gemisi Yunanıstan, tarihinin su anında nını 11 muş ar ır. ngi iz ere go - ' yasta t k ı R Bu kadar da -''ppelı'k olıı· mıı "" b h 'd ıteY" öfretmemıekk11C-. Va'Slretı.n dilşme.n . . , ış 1~. l. c upc-·J· ve Usita kalelerine .&u • 
l·ıe Renown zırhlısı da vardır. 1 <&n ve şerefin en parlak savf. a - re u a isede Amiral Darlan a - o on mük c 1 ya? &tct1 a.ltmda. kDVVciltthnlzirı reri alın• • .. '. .. _errer ı.UCUnl arın tomnmile 

!arını yazmaktadır. Bu devasa sa- lakadardır ve Vişinin malfunatı ması ile müdala.a h:ı.ltının 7.., drtı.tlr- pu. kürtillm.üş olduğunu kaydetmiş vo O•man Cemııl Kıı~·gılı 
Yeni• bir USUi fay- •aşta, yaptıj!ı mücadelenin kud - haricinde Tunus karasularında bu mesbıden mütevellU wrluldan &r'iOel- sozlerıne şoyle devam eyleıni>lir: 

nakliyatın ya J · k• k -~- ld .. .._,__ Bl1 arada Arnavutluktokı Yuruuı or· --------------• I" siyetinden ilham almaktadır. Bir pı masına ım an yo u~·~ 0 ""~. ,,.Uvhe yo.ktur, dusu hücuma geçerek itaıyanlaroan nı 
yare ıma 1 tur. Amiral Darlan'ın yavaş yavaş Sp ... ~l ırünu Alm:uı ... İtalyan möstohkem me\'Zİ zaplclmlş ve 540 esir B o g" az d a ı· kı" 

Ottawa, 17 (A.A.) _ Amerikan insan için oksijen ne ise hürrivet Alman taraftan Lavalin siyase'.ini ~ .. reı.erı tanrın:lan bombala.nan ve almıı;lır. Aynı gunlerd. U•lrumca gcçl-
tayyarelerinin yeni ıbir usul saye- de Yunanlstanın mağrur milleti kabul ettiği anlaşılıyor. Bir habe- ~oz ateşine tutulaa mnhtellf ..,ııır ı <linl müdıı!aa eden Yugoslav kuvvetleri t•• • 

ı·o;n odur Yun•n;•tan bunu mu- lerl bıttr birer saymll ve bir ada clvt.- , g~irilmek m~burı·yetı'nde kaldılar. Bu mo Of çarpıştı 
d sinde dökülmüş elilst.ild bir madde. .,..... · ~ - re göre Amiral Darlan Amerika ., " 

Küçük haberler 

* Nevyork: Vllki, mayıs bi a- den ım· al edilmeleri imk.ftru Ameri- dafaa edlyor. limanlarında bulunan Fransız do- ~ bulunan btr h.-..ue ~'91nin de aun-Ue rnot.5rlü btr' Alınan kolu Yu•m-
l"etinde bir hukuk istişare bürosu mdraI7ö~ :ı.teftn,e tutaJJu:wıu eıö7lcnı.tt lavya toprağında bulunan Dov1ran ka- T 
açaeag"ını ve maamafih başlıca iş- ka tayyarecilik sanayünde bir in- nanmasının Akdcnize gelmesi için Ur. aabasun 1şg:ı1e muva!fak olmuı ve Yu- ayfalardan birisi dal-
lerı· hakkında yazı yazmıya ve nu- kılAp yapacak mahiyettedir. tl'ze- Eg" ribelde feci emir verm' tir. Fakat bunu vak - Spiker aö.ı..m.ı törle devam etm4- goslav - Yunan bııduduna gclm4tir. Bu • • 

'k:l b' dd .. ·ı rek ı tind h b la M al p ten Ur: rada. pek az moıo_·rıü Ylman. kuvvetleri galar ıçınde bogt"' ı? JU 
tukıar vermı'ye devam edecegı"'ni rine elastı ır ma e suru e bı"r kaza e a er a n areş e " l<•Yf et k 4 c,

1 
kontrplaktan imal edilen gayet bü- kendisini çağırarak sormuş, evve- unümüzdekJ cünler zarfın<b vaztye- .. 'Y. ve ·cmıyet ltıbarıle kendile-

"' dinniştir . Şar.kt K ah' 17 (A.A) 1• h · D 1 tin inkiş&f edeceflne ve molıa.rrbo ne- ~~nruıkı _ue mukayese edilemiyect'k ka- Tevfık reisin idaresindeki 12 ton 
. ik yük bir bombardıman tayyarı;sı ar . JS:ll'•.. . . -; ~ ~azı cevap vermıyc~ ar an IJtt>lnln bu yeul ..nıato""' M'7rine ta- d .. üstun harp ".a.,talaruıa malik blr ı ıuk Cümhuriyet motörü evvdk. * Vaşington: İngiliz sertii' ası- dün en çetin tecrü.belerden geçiril- Geçen pazartesı gunu bır yolcu ka- bılahare İngılterc aleyhınde bu - bl oldııluna fliphe yolı:tur Dün Ama ı u;;manla gayrımusavi bir muharebe- k İ t b ı 

nı hami! iki Fransız vapuru işgal mı'ştır•. Tecrübeler muvaffakıyetle filesi Eğrfuel dağından geçerken r lunmu~tur. Bunun üzerine Peten Uııtr.•-Lı ı'ıaı ıu• .. ·--· - ye tutuşmak mecl>uriyetlnde kalmış vel a şam san uldan Şileye gilmek 
alt 3 500 va. -. yan ~' mevsli hıti- neticed d . .. 1 !o lnda olmıyan Fransa için 1 · etice!cndiğinden hundan böyle kar fırtınasına tutulmuş ve bu yüz- hiç bir Fransız harp gemisinin ken cum~"ra teşebJ>üa el:nıl,l•roe de Yu.aan b 1 e uşman şarki Makedonyada 1 uzere yo a çıkmış, saat 22 suların-
}, n unu hamil olarak Nevyorktan ~u tayyareler Kanada bes:tbına ı den bir yolcu ölm~, iki yolcunun i disi?in mal~"'.a.tı olmadan yer de- kuv,..,tıerı tı.ral'md.ın pii kürtlılmütlcr- m::1Y:.~;:1 ~,ta~~~,;,1~.;::":~":'a~:ı da

1 
B.oğaKzda Karaburun rne,·ldine 

1arsilyaya hareket etmıştır. toptan imal edilebilece~erdir. S!- ~Jle'.i ~onmuştur. Beş de hayvan ğ:~tı~emesı ı~ın yazılı _emir ve:- iri Yunan kıtolan k•udllerlne vrıilen la yolunu kesmeğe muvaffak olınu:İur~ ge mış, araburun mevkiinde, kar 
.. ~ lnndra: Burada öğrenildiğine .

1 
havacılık mü.avirlerı ve İngıliz olmüştür. mıstır. Bu vazıyette tn ılkreyc a· , ~ı d~illnde ""~•kette bulunmak- Bundan sonra Alınanlar Selhlllk'i ko- şısına, birdenbire, 13 tonluk Hu -

~Ore, Moskova'da Sovyetler Birli- vı .. t hassıslan 'yeni usulü tasvip leyhtarlıkta Vişi hükı'.ımetinin da- ftilır,ar. li4l7 nfar huemnla.r _,.sındallayca ele gcçirmişlcrdır. D:ı Mdi•eler 1 daverdi motörü çıkın '.'ır A'" gı t mu e h .
1 

. 'tm . . t ""> la:a uiraım1Jardır, şnrkl r.ınkedonyadoki Yunan kllalnnnP dan od .. . ış. · 5''a -
arafından önümüzdeki 12 ay etmişlerdir. a ı e.rı gı emcsım emin eden 'Yunan - A:muı cephesine ıellnoe, umldsfa bu- VllZlyctc diJourınüı;tllr. Bu- un yukile gelmekte olan Ö-

~rfında Be!çikaya mühim miktar- Bir adım daha Amerıkadır. Çtinku Amerika Vi - !IJ.lll&ll krtal.uınm cenubi Sırblslana &'İr n•mla beraber bu kuvvet"r bQtü:ı ""P- mer kaptanın idarcsmdeki Huda-

b
a Yağ gönderilmesini derpiş eden h eli (Baş tarafı Z nci sayfada) •;de çok nüfuz sahibidir. Bilhassa :neleri ve Almao mol8ıiu kollarının pr he boyunca mukavemetlerınf asla gev- verdi motörıi, birdenbıre Cümhu-
ır 1 Pariıte 200 - 300 bin ya u J Fran · gal alt nd b 1 •ı 111-"ed ııetmcmısler ve bu mı.ı.'< u ıın · an 04ma imza edilmiştir. mütemadi bir inkişaf arzetmekte- sanın ış ı a u unmı - " - onyaya m.nıaları ÜZPrlne ordu avme i -ı rı~t motörüne bindırmi• d 

......__ Y a r '·an -v.Arlerine Amerik d d maa baz1 Jıa.rekeUer eınredltm t za.ru- tere,. idame etmişlcrd~r Seliınik'in ısü- n'ın ı'dd ı' .. . .' sa me-
•·,.. Meksiko: Meksika !imanların- dir. Amerika, Büyük Britanyanın ,_ a aıa gı a •i ~urülnıilştıir. Bu JıuekeUer evvel- ~Otundan dört gtin sonra bile ;ııırkl Ma- .... §.. et nden, Cumhurıyet mo-
..,, bulunan t vanurların: Paris, 17 (AA.) D.N.B.: mnavenetine ne kadar çabuk ve maddeleri gönderilmesi hususun - kedonyad>kı Yun..m kalokrı ·•n••t!J torunun arka tarafında durnn 20 
~c talyan , d leş d t T l 1 A e 'k l I .ıcaı .._,.landı~ı v~hlle 7apılmıt vclu- "' " f 
1' ~trole memur Meksika kuvvet- Bugi.ın Paris'de ve civorın a yer BI- canlı olarak koşarsa o derece mü•- a ngı.ız ere m rı a ı ar ara - 3J3rmuz 7enl ve emin menll•rlne yer- bombardımanlara ve mütemadi tazyik- yaşında Akçaköse!i Mustafa oğlu 

herı kuınanrtanı, b•ı \·•nurlarda bazı iş ol•n yahudi ailel•ri 55 bındır. - mir neticeler alabilir. Önümtizdeki smd~. ·bır anlaşma vukıı bulması 'epn!şlenllr. !ere maruz kıldıkl>n halde mukaveme Salih düşmüş ve dalgalar arasın -
ar ' "" ~aenaleyh Paris'de 200 i15 300 bın ya- bu nufuzu çok arttırmı t le devam kudre\lnl göstormWcrdır. d k .. . 

lo p malzemesi bulunduğunu söy· sadığı talımin olunmaktadır. haftalar kat'i bir devre, harbin u· ş ır. (Anadolu ajansı) Ataşemiliter, son lıRberlerde bundak; -~ .. aybolmuştur. Cumhurıyet mo 
y~~1~: ,f~kat bu malzemenin mahi- ~~ı~'::ıny:.cak dörtte biri Fransız ta- m~ mukndd~n.tı ~-zed?.de mües- AMER.!KAN GEMhERl 1'.alclerin düştüğune dair bir kayda le- toru de hasara uğramıştır. Kaza 

nı oıldirmemistir. biiyctindedir. Paris'de yahudilere alt sir bır {asıla gıbı gorünuyor. Va- SÜVEYŞ YOLUNDA vazımı ve silah yüklü bir çok A _ 'lld!i! edilmediğini ve d0.m•nın da Dra hakkında tıthkikata devam edil • 
..._ '" k ğ 1 adedı· de 18 bin kadardır. d h'ld k' t "çl . maile Kavala ş•hirl• . . . 1 1 d mekted' ".,. •v!e •iko·. Meksı'ka Bahriye mn aza arın şington a ı e ı eşcnnu erı, Amerıkanın, Musavvarun da İn- 'k .. . S" .. ., «mın 1lit• o un u- ır. "">·r t d 1 b'' ük' b' m~rı an gemısının uvey•e mu - "'·nu henüz bildirmediğini söyliyerelt 

l:ii~d i :r-"·•icürnhurn bir tezkere --O-- grevleri, ııro_ııagan a arı uy ır gilterenin eline ııeçmesi ve Eritn> teveccihen Amerikadan vnla oık- •ilzlcrine nihayet vermiştir. ---<>---
Ilı" ererek Meksika limanlarında M"th't bir yangın şiddet ve azıınle kırmalı ve aylar harekatının bitmesi üzerine Kızıl- •Ilı bildirilmektedir. Böylece İn - (AnMlolu _, 10 bin çuval Kahve geldı" 

Usad ' u ı d' ' t t' 
\>e l1 ere ed len Alman Orinoco A) Y kyo'nun 300 hatta seneler ır mev u muavene 1 denizi Amerikan g>emilerinin git- 'iltere ortaşark ve Afrikada muh- Almanyaya aahlacak tü'tü'nler .Kah._ve ve Çay Birliğine ait olup 
o;; 1• aıniın vapur!orının daha kü- TolcyO, 17 t(A"ma. ıın"'• ~uln Toyama tahakkuk ettirmelidir. Demokrasi-, ıneleri menedilmiij olan harp mm •a~ olduı>u malzemeyi daha kolay- b d tte b ·~~ Va . . kilometre ba ı i' a • -d f 1 ak b b h . . ' Almanyaya satılacak tütünler ır mu ~ n eri Port Saitte bckli-
l~irı 

13
.PUrlarla mübadele edilmesı eh de ~ıkan bır yan~ın netıces!nde Jerın mu a aa arı anc u 8 0 ':rk:ıları Jıstesinden cıkardı~ı ma ·1<la tedarik imkanlarına malik ol- için Ticaret Veka·ıetınden ı.s·t"nil- yen. 10 bın çuval kahvenin mühim 

lir e( gtrışilınesini teklii etmiş- tır. Hasar bir buçuk mılyon yen olarak 1 Hüıeyin Şükru BABAN reye verilecek her türlü harp le _ miş olan lisanslar şehrimizdeki ali- _ıı: mı;mlekete nakledilm'ş-rey >rleşik Amerika ile müzake-ı ~20r:V yanmış, 5.000 kl~ı açıkta kalmış- 1 ve fiate elde edilebi~~r. h'.nndur. Bu karar üzerine tngiltc '.IŞlur. c 41 kısmı 

. !l..A.) takdir edilmektedir. * kadarlara gelmiştir. Satılan tütün.! tir. Son P~ı kahveler de bugün-
1 lerin sevkine birkaç güne kadar ~erde Mersıne çı.kanlacaktır. Bu 

'"1~-----------:-, l kerle:ile ta.l.eb .. ei ulıim, ahali hep din ve devlete etmedikle<i hiya - böyle bir he7.imete uğramamıştı ıbaşlanacakt;r. Bu tütünler yine Al- ÇıtibarB!a el~eki mevcut, Kahve ve 
"" "k 7 - d 1 t k 1 d S il' f · m .. d ril ay ırl.lğı tarafından dig" er "ila" <>uyu tarihi roman: •• •• ? birden yuru u er. ne ama '· e 1 sey ile üzer - Atmeydanındaki kışlalarına iltica anyaya gon e ecele olan hakla . . • -

Sult Az
. N 1 Oldu·· rüldu . Zorbalar, Dlvanyolu ile Beya - krine varma~ lazim_ı:i diyanet ve edip kapılarını kapamak derecesi- ~e derilerle birlikte sevkedilecek- yetlerın de ihtiya~~ nazar.ı dik-an iZ ası . zıdın etrafını, Uzunçarşı vesair d_unya. ve ahı.rette ~umu ne ve se- ne gelen yeniçerilerin son nefes -1 tır. kate alınarak: tevzı edilecektır. 

:-...,..., _________ fazıın:M. Samı Karayel- yolları tutmuşlardı .. Kara cchen - lamettır. Ey ummctı Muhammed 
1 
lerini vereceği saatin yaklaştığına Üsküdar Halkevinde spor Haseki haıtahaneıinde bir 

S .. h ekat mer nemin iki topu çektı:erek atışı ve ne duruyorsunuz; Allah rızası için bir işaretti. gösterileri .. ti" 1 
1 lltıcakı ş k 1 s ıtanahmed camıı ar 1 1 1 .1 .. .. .. .. k' .1 ge g'd' D j '() ıuııı ma 
di. 'I'aı . erif altına gelenler ÇO ~ k kabul edildi. Sa - tekbir ve '" e erı e yuruyuşu ye-

1 

eş ıya. ' e cen ' ın._ in kar - İzzet paşa kolu da yetişerek mey •kildar Halkevinden: Haseki hastanesinde bir suiisti-
dılar ebe, uhlm derhal silahlan- kezı olar~ d ki -bcha - niçeri ve hen palarını korkuttu. deşlPrımıze yardım edin... dan kı<lası ihata edildi A-tık ye - 19/4/941 Cumartesı· gu"n- t . l1 

1 
· humayun a -~ · ğ b 1 d 1 At- D' , b - b · 1 . . ' · · u saa mal yapıldığı haber alınarak Be-

ı·oba21aroca .arı beraberlerinde ve rayı !arak sil&hı olmıyanlara Derhal kaçı. m~ a aşa 'ar, '): ~gırınca, n_ ın e:ce kışı niçeriler, kışlalarına kapanmış ve 'l de Spor Kolunun boks, güreş lediye sıhhat müfettişlerince ise 
ha·d >kı yanlarında oldukları ne açı 1 meydanına top.nndılar. (Atmey • ı hep lı>r agızdan tekbır aldılar. Ha- etrafları da muhasara edilmİ b _ eden hareketi · - t ·ı · ' "" 
heş e._eşkiya ile çarpışarak üç bln 1 tevzi olundu. J' . erif önde 1 danı Aksarayda yeniçeri kışlası rekrt için bir haşbu~ i'tcdi!er. lunuyordu ş u rıca Kol Bask erı ~o~-~~ı~r~~ al!y- el loonmuştur. Neticede hastanenin 
t~.,.~Uz kadar oldukları halde yu"-J Bundan sonra, .ı•ayıhş yun - mevdanı demektir.) 1 B~ruthane nazırı Necib eft'ndi K h. d ' 1 u tarafınd anı ~.u. st~'-ımo - ambar memuruna tahkikat netice-
! 

uter .. . . 
1 

k Babı uma .. . _ arace cnnem m-ey .m .u asına an oyun, ıımna "'• spor sine kadar işten el çektirilmiştir. 
Unan ... J3utıin medreselerde bu- tekbır a ınara "ruca camiye gi:'i - Ağa Huseyın paşa, topç~ .?ske~ - hem"n kavul!ımıı ~.'~a'.'ıp sarı~ını girertk· mevzulu bir konferans verileC\~k -t" ·ı talebe; ulı'.ım Bektaşiyan o- dan çıkıldı, dog . b k ul • !erile Sarachart'den yurumege 

1 

ba"n' sordı. Kendısının ba•buğ . tir Davetiy ıer· .d 1 Başhekim ile idare memuru hak-! ~· e ça . · şerif mım ere on d 1 t . d 1 . . , t d. - Yc.ldaşlar teslım olunuz so · e ın ı are memur u - kında da bu hadisede ihmal iddia 
~~d' l'J>ışmağa karar vermiş - lerek livayı başladı. Sultanah~e meycwı on ayın e . ır.csını .s e ı. Maiyye - f ' k .. - -undan alınnı~ rica ol n olunmaktadır. 

O'• .. du. ey _ binlerce silahlı halk ile dolmuştu. tind\> ka;:ıırıbru;ıla~dan Mısırlı Ali nunuz ~n~ya var~ca tır. u ur. 
isvan~une kadar bütün yeniçeri Bu ana kadar ~zl.olu~~u\~ü _ Sadrazam imdad icin bur.lardan ve E'Min bevkrle Ferecek ayanı E- . Dıye nas:ha_t ettıyse de dinleme· ?jQİmİİİİİaİİİİİmiliilimiii:iİClıımmİİİİİİiiiimİİıİİİİİİİİmiiiİıİİİİİiiiİİİİİİİİıİmnÜ 
"lrn ar~nda bu suretle hareket gö hisli\mların Şey~ıslam ~d f i:en bir fırka daha rertib etti. min ağa o!dukları halde on bin - dil-er, red?ettıler. Bu e~n~da Ne - : 
a~ip e;nışti, Talebei ulıiınu müte- meleri hilafı r~s'.'.11 -~:/ e Bu esnada kethlida Mustafa ağa J krce ahali ile tekbir alarak yürü- cıb efcndı kolu da yetıştı. Sultan 
tivar 81.anbul ahaJ.isi imamları, bu vesile ile goruştul · M h ed ile birkaç çorbacı gel,,rck; eşkiya- , diller. ~ahmud etrafında ve Sancağı Şe· 
lti~ıe~oy v.e kasaba ahalisi ha _ . Ağa Hüseyın paşa .. r:rile e ;!ip nın hey'cti nıahude~e ~lan talimi Hüsevin r_nşa k~lu, Horho"!a b;r rı! .~.ıtı".da .. toplananların kuvveti 
taııı da' .Ye•ıl amameli sadatı ki - ızzet paşalar da aske. da vaziyet edemeyiz dedikle:ını Agaka~ısın - fı;ka.zo<ba ıle rı:usa?eıne .. ettı. Ye- buıumuştu. . . 

Sinema Mevıılmlnbı Fevlı.allde filmi 
MARİKA RÖKK'ün 

Bll:rillı: ve enwhtz muv.ırt,.ldyett 

KORA TE 
leroe k hı. nakibüleşraf ile on bin - Sullanahmed meydanı~ d b lu _ da işittik .. diyerek ımcseleyı alı - nıçerıler toplar ıı::rıne hucum e - Ağa lfüseyın Paıia, emıı: verdi: 

llu .şı olarak saraya geldiler. aldılar. Sadrazam camı e u koymak zemininde bir dalavere derek iki nderi katıe:tilerse de di- - At~!... 3 
Net! VI! SON HAFTA OLARAK 

RY 
h 

esn K 8aflıyor, Savattlerde nı·Jer numa.rahdR. 
a ıııea ada yeniçeriler Sultan • nuyordu. . Mehmed çevirdikleri görülünce Sadrazam kiş tutturamayıp Atmeydanına aracehennemin topları işleme· • 
da birk nıeyd.a~ında ve B yazıd _ Ağa Hüseyin paşa ıl~i a üze_ bunları derhal reddetti. kaçıp can attılar. Kapısını daya - ğe. başladı. Meydan kapısının d~ - ŞA R K SiNEMASINDA 
ltaı:Itut~ç kı ıyi katlroerek göz İzzet p~ ~-skerlerile aenla:. topçu, Ve: . . yıp arka~ına taş ;>ağladılar. rr.ır kanadlarından birisi kınldı. 
~Ssıt o} ak ıstenı.işlerdi. Fakat mü rine yuruduler. Sckbk 1 cu as _ _ Bu haınrerın bu ana kadar Bektaşıyan ocagı ku;ulalı beri (Dalaa varJ l.=ıl•mmıııcıı::~mai· ıİsaa.iiCt~l~diielıiınilİıP~aıara•ı~ı~d:e~t~e~nz~l~la~tı~ı~ına~tln=•le::r·l.:aaaJ! 

aıııadılar humbaracı, !Ağımcı, . a yon 
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Libya y ~:.::r,:e;i~~:;:~) I Da(~~~=.~ ıi~~~~~~) 1 Bir tahmin 
(Baş laıafı 1 inci sa~ fada) Bu hattın muhtelif birçok noktaların İki emin kaynaktan teyit olunan' 1 -o--

Dünkü harekat esnasında düş- da İngiltere motörlze kollan muharebe haberlere göre, Şimali Afrikadaki r an Sovyet 
mandan 25 subayla 767 asker esir otmekte ve düşmana al;ır zayiat ,..,,._ • I" v • 

d. ki d. Fransız harp gemilerinin Dun- gergın ıgı 
aldık. Bundan b~.•ka düşmanın mu. •rme e ır. 

lı L ı ' h • ....., · · kerque zırhlıs ı da dahil olmak üze- (B fı . . f d•) 
(Baı; tarafı 1 inci sayfada) 

SİGARA TABA KASI na nı11 aev .. u ceyşı e emmıyet harebe meydarunda 200 den fazla YUN.AN TEBLIGI aş tara 1 ıncı say ı 
~üyüktür, O kadar büyüktür ki ölü bıraktığı. görülmüştür. .Alina, 17 (A.A.) _ Yunan orduıu re Toulo~'a gelmesi için Amiral İran'a doi:ru 7er deliaürme teııJilt.,ı 

Çeviren: Perihan Tekin 

DanJnuyacaksın değil mi ca
nım? Kocam üç ay geleıniyecek ... 
Muhakkak gitmem ltızmı. 

Paal Rebo'Jan Jıgiltere ve İngiliz İmparatorluğu Sollum mıntakasında keşif müf· tıaııkumandanlığınm 16 Nisan ak§alIU ta Darlan'ın emir verdiğini tesadüfen vardır. ıe
'. ~ in Britanya adalarından sonra rezelerimiz faaliyetlerine şiddetle rihli tebliği: haber alan Mareşal Peten, Amiral EmJn bir menbadan alınan haW al 

ada' kendi resmını. ·n yerini lı.oca- hemen Siiveyş Kanalı gelı'r. İnaı'J. Garbi Makedonya'da Aliakmon vadi- D 1 ' d t ed ek . ah t ,_._ re ıöre ınllhim Iran lruvveilerl fl1ll -.. devam ediyorlar. Çarpışma esna· ~ ~ ı a:ve er ız a • ,.......,.. hududuna ıönderllmiitlr. Tabraıı'I• 11' 
sırun almış olması endişesi de, tere Süveyşi muhafazaya mecbuı d d b--'·· 1 k sine giren Alman lruvveilerl Kalem- m;..+ır Amiral Darlan evvela ka _ ••• n• 

sın a üşmana """'n yapı ara i>ak'a dogru' ilerleme"" -•şırak Gere- ..,. • - kil arasındaki hava nakliyatı 15 ..,.....d"• 
Remzinin kalbini altüst ederek, Jd ğu ı · f k Jb b' g ı • · .~ İn dan beri taW -'"-'·tir v ·•-aı bu • o " çın, ev a eşer ır ayre ağır zayiat verdirilmiştir. bene mıntakasmda harek~t yapmakta- çamaklı cevap vermiş ve sonra - ~·- · • .,,.. tıt• 
eski kıskançlıkları ihtirasla kamçı· sarf ederek Alman - İtalyan taar Habeşistanda: Dessie istikame- dır. giltere aleyhinde bulunmu...,••. ı.ıuna giden. yollanıı hepsi kapatııınıl ..• 
1 d B ·· 1 ad . . '."'"': Bu ıerginlığe •ebep Sovyet ordusuD-anıyor u.. u guze genç am, ruzunu durdıırmıya çalışacaktu. tinde birleşmekte olan kollarınnz Kozana yaylftsında Alınan kuvveilerl Mareşal Peten, bızzat kendısının İran hududunda büyük bir askeri .,,,;.• 

- Çok kalacak m:ısın? 
- Hayır, yemin ederim k.i. yalnız 

dört gün ... 
- Beni ne kadar yalnız, ne dere

ce üzüntü içerisinde bırakacağın 
bilseydin! ... 

sevgi ilham edemez miydi? İhanet Buna muvaffak olabilecek mi: ni te kkil k d t · ı d" Aliamon'un cenubuna ilerlcml§lerdlr. ı · t •--d ye ra er ay e mış er ır. ma uma ı . o.u"'." an hiçbir Fransız nevra yapmış olmasıdır.. . . _,, 
~dilen koca mevkiine düştükten Şimdite kadar Libyada cereyan e· 8 . ikt dah si 1 tı Görice'nln cenub mıntakasında Klaf- G te So ti Birli"'"'" :sa"'· 

b J ır m ar a e r a ınmış r. le boğazında Karitş mevkii dil~ ta- harp gemısının yer değiştirmemesi azo: • vye er -~ •" 
onra, ugün, safiyetle merhume- den hareketlerin hızına bakıp dr Adisababa'ya doğru kaçmakta iken rafından işgal edilmiştir. için tahriri emir vermiştir kllrfezınde bir mahreç temin etmek! • 

- Rica ederim makul ol... Alla· 
lıa ısmarladık sevgilim. 

len bir hatıra olmak üzere, aşıka, tngilizJerin, bundan sonra Mısır ak J h · J · · "kt • rusundan doğan bir münaferelin rııD 
y a anan . arp esır erının mı ar: ,..,........,_IK. HATLARI YAR~ ···~ı Sovyet münasebetlerine hlkim oıdufıl• 

.)İzzat kendi fotoğrafını getirme- t akl d d Lib d Jd ><.. b b" İtal d""rt b. - .m.un= ........ u.n.u -'• opr arın a a, ya a o u,.. eş ın yan ve o ın mus- şimdi Almanların nezdinde bulunmakta nu hatırlatmaktadır. Geçen Tcmmu•" 
ı i.nde biraz yırtıcı bir istihza bu- gibi tutunamıyacaklarını zannet. temleke askerine varmıştır. Londra, 17 (A.A.) _ B.B.C. dır. Sovyeiler Birliğinin İran'dan arazi ııı~ 

Ve bir puse yüzlerini biri bir in 
kanştırdı. 

unamaz mıydı? Bu karmakanşik mek yanlış olur. Çünkü, İngilizler, DONANMANIN FAALİYETİ Harbiye Ne:zaretiııln tebliği : talibatında bulunduğu hakkındo IJi;' 
d 1 İNGİLİZ TAYYARELERİNİN ilYjj) lili;üncelerle, beyin amar anna Balkanlaza a•ker göndermek için wndra, 17 (A.A)-BahriyeNe. Ollmpos mmtakasındakl mtlttefllı: hal . Tİ edilen haberler bütün dünyada b ı)l 

1 çı lıd ücudın eher ank reuedestg Libyada pek az kuvvet bırakmış- earetinin tebliği: lannın Almanlar tarafından yarılmış FAALIYE bir heyecan uyandırmış fakat her 01 
İki sene evvel, Remzi, masum si kan hücum ederken, ansızın ve !ardı. Alınanlar da İngı'liz Uılımin- Akdeniz donanması ... ~kuman- old~ğu ve Larisa ovasının Alm~ ller- Atina, 17 (A.A.) - İngiliz hava Jruv- devlet bu haberleri yalanlaıruşlard~ 

if · · · ~ leyışıne açılmıı bulundul:un'i daır Al- nls tıklar zele, Japonların 1904 de Rusyayı h 
ınası, zar gıyıni§ı, fikir ve hlll'e· ;ür'atle mandal harekete geldi, !erinin fevkinde fazla asker geçir· danı, Bardiya ıruntakasında Fort man menbalarmdan gelen haberler ne veilerlnln Yuna tanda yap ı eon le utnıtması üzerine Çarlık Ru'3'aııı" 
ketlerinin asaleti ile namuslu ta· kapak açıldı!... Fotoğraf, şoför m.iye muvaffak oldulı.Jarı için, İn· Capuzzo'nun donanma tarafından Yunanıstandakl İngiliz kuvvetlerinin harekeiler hakkında a~aiıdaki ma!Qmat İran hakkında beslediği emellerin ıreıı· 
ııımnış olan Bay Ahmedln kansı kasketli, pek genç birine aitti!.. gilizler burada bir sevkulceyş ba•· büyük ıbir muvaHalo~Ue bombar- Başkumandanlılı, ne de Yunan başku· verilmektedir: lendlğinl hatırlatmakta ve Sovyet ınıJ· 
"'Amsaya kur yapmıya başlamıştı. Altında da şu ithaf okunuyordu: L--·na u...,adılar; fakat hiçbır' mu· dım edildi"'~i bildir · tir Mü mandanlığı tarafından teyid edllınl§tir Bu muharebe sahnesinde kısa bir labını takiben Ruslar ve İngilizlerin,'.'.,; 
'i"' ...... ... an "~ nuş · - ı · · ' ınilddet cereyan eden hava muharebe- gali altında bulunmakla olan İranıo ":"' 
Durup dinlenmeden her çareyE cŞemsama .. .a !!! İkisi de şaşkın, bir harebede mağUlp olmadan, höyilk teaddit salvolar çekilmiş ve atılan ~~özü ııeçen mıntakada haliba- lerl esnasında bir İngiHz hava filoru 100 Riza Pevıevi tarafından hürriyet ve':'. 
baş vurarak, bin bir güçlüğü mu- kelime te!Affuz etmeksizin uzun u· zayiata uğramadan çelrilcfıler. Der- obüslerin ıoplu bir halde bulunan :;::a a,.... ~rpışmalar vukubulmnkta- llncü düşman tayyaresini düşürmüştür. tlklaline tekrar kavuşlul;unu tebarilı ... 
Hffakiyetle yendiği vakit, hayatın zun bakıştılar. Masum zannettik- nede iki bin asker esir '7erdilerse yüz kadar düşman tankı ve mo- . Halen Yunanlstanda cereyan eden ha tirmektedlr. 
da mühim bir değişildik hissetti. !erinin !ki yüzlülülğünü, ant ve de bn, çok bir şey değildir; yalnuı törlü vasıtasmm arasına düştükleri ŞiDDETLi MUHAREBELER OLUYOR va muharebelerinin bariz vas!ı Ingil!z •••••••••••••-t 
Bekarların ekserisi gibi, o da, gaddar bir :ışik bir hamlede bütün lüzumundan fazla general ve kur· görülmüştür. Berlin 17 (A..A.) - BU8Ull bir muha- 1 imparatorluk JruvveUerine münakale il Göz H eki nl 

tatmin d - il k tt İn 7ollarına ve limanlar• hücum etmek ü- • d n · olunnuyan bir neVi aus· kirliliği · e a: se irmişti. Sukutu may subay kaybetmişlerdir, gi- Elgazala tayyare meydanı ile bir bildlrlyor: zere Almanların bu mıntakaya bir çok Dr .Murat Ram j Ay 1 
sıla ile, geçici münasebetlerinde hayal ne baş döndürücü bir ıeydlr. !izlerin 25 Martta El'ageliye'yi ter- burada bulunan iaşe depoları ye- Yunanlstanda tıııııız kuvayl ldllllyesl pike bombardunan tayyaresi getir~ 
he k di k di in ... Ahm t Beyog"Ju • Parmakkapı, İın•"' p en · en s i aramış..... e : ketmek mecburiyetinde kaldıkları nlden muvaffak1yetle denizden ile çok şiddeW muharebeler olııwktadır olınalarıdır. 

S · d ukub 1 ha &okak No. Z - Tel. 41553 Bu defa, sonsuz itimat telkin e- - Bilhassa bunun kat't surette giindenberl geçen 24 günde, sağdan bombardıman edilmiştir. ırp ordusu ile mütareke akdolutıduiu Yunanistan ilzerm e v u an va 
41erek, okşayıcı tatlıliklarile gözü- ramızda kalmasını dilerim.. soldan Mnıra asker &"'tirdiklerine İNGİLİZ HAVA KUVVET- !ıaklwıdB;kl pytalar hiç bir taraftan muharebeleri neticesinde pike yapan Muayene ve her türlü göı 

b başk ·· ·· j af De · R · b k · f bili' İNİN teyıd edllmernı,tır. A' ••n bombardıman tayyarelerinin ameliyatı fıkaraya parasız~ 
~_'.',_ aın1 b ka gorunm y1~~1v - yınceb,. emzı, ona karşı uya- şüp e !ota tur. Bkır taradtandikl .a LER Ji'A.ALİYETİ Sabık Yugoslav Başvekili Tııvetko~ mıktan hayli azalmıştır. ·~-•lliıı•••mıiı••-iDıaız=• 
.,... o an, u adın, aksü wııe ya- nan yeni ır sempati ile elini u- Yunanıs na as er gön er erı- Kahire, 17 (A.A.) _ Orta Şark 
pan hercai ve hırçın karakterine zatb. Kuvvetle ınkıştılar. ne bakılırsa Marsa Matruh müs- lngiliz hava kuvvetleri umumt ka-
ııüfuz ederek, ona, nihayet benli- tahkem hattını müdafaa edebile- rarg3'lunın tebliği: 
fini tanıtmıştL y J cek Jmvvetleri elde ettiklerine İngiliz hava kuvvetlerine men· ' 

Ne çare iri, şimdi de, saadetini i- 0 g 0 S a V hükmetmek lazım geliyor. Mısırın sup l:ıomhardıman ve avcı tayyare- ~-? 
~e sindirmesine mhıi teşkil eden h 0 d müdalaası iç~-ı, esas şartlar fUlllar- !eri evvellti gece ve dün gündüz, 
bir endişe kalbini kemiriyordu: Ah Cep eSlll e dır: Libyada, düşman motörlü cüzü. 
met, aldatılan koca mevkiine düş- 1 - Marsa Matruh'ta bir Alman- tamlarına, kıt'alarına ve tayyare 

. idi G · (Ba• tarafı 1 inci sayfada) it ı t ·· ı· k k mıye layık bir adam deği . enış • a yan aarruzunu on ıyece a· yere inme meydanlarına şiddetli 
omuzlu, muntazam vücutlü, yakı- 1 hal kınlmıştır. dar kuvvetli bulunmak, hücumlarına devam etmişlerdir. 
p1tlı olduku kadar da kansına kar- · Yunanistanda Alman lut'aları 2 - Libyadaki Alman • İtalyan Capuzzo civarında, bir motörlü ko-
fl nazik, cömertti. . . • kuvvetlerinin takviyesine mani ol- la hücum yapılmı.ş ve bir miktar 1'. 

C!a b .. 1 kus b" cenup istıkametın~ hucumlarına k .. s· .1 11 Tr bl 
.,,..msanın oy e ursuz . ır . , 1 ma uzere, ıcı ya e a usgarp araba tahrip edilmiştir. Askerler 

genci sevmemesine hiç bir sebep devam edere1< Aliyakmon un ce - . arasındaki denizi, gece gündüz İn· arasında ölülere ve yaralılara se
yoktu. Bu hususta hakikati öğren- nubunda Serfiçeyi · işgal etmişler giliz donanması ve tayyarelerlle bebiyet verilmiştir. 
mek maksadile, ona: •Siz, biribi- ve bir çok esir almışlardır. karakol etmek, 15/16 Nisan gecesi. JOın'bardıman 
ri.nize perestiş ediyorsunuz. Arada 3 - Habeşistandan, Afrika müs- tayyarelerimiz, Gazala, Elildem ioAııüiNi siılN is aANıcAs '"o~ 

.IKRAMİYEL.I HESAP AÇA 
benim vaziyetim muvakkat bir eğ- YUGOSLAV ORDUSU temlekelerinden Cenubi Afrika- ve Deme tayyare inme meydanla-
lenceden ibaret kalıyor .. > diye ağız TESLİM OLMUŞ dan, Hindhtand~n, Avustralyadan, nna hücumlar yapmıştır. Deme -
aramıya kalktıkça, Şeınsa, her de- Berlln 17 (A.A.) _ D. N. B: bil· Yeni ZeHindadan getirilecek yeni de bir tayyare tam isabetlerle talı-
.fasında, teminat karşılığı puseleri- diriyor: kuvvetlerle Mısır topraklarındaki rip edilmiştir. 

r T. iŞ BANKASI ""ı ..:::::=::".:::=:::'.::::=========:::::::;; 
Küçük tasarruf 

1 
......................... --=ıma1mıır:ı::r~:.ıJ.1 

le yarıda kesmiş, düğüm bir türlü Yugoslav ordusunun şimdiye Alman İtalyan ordusundan sayıca Ayni mıntakada kafileler bomba 
çözülememişti. kadar silahtan tecrid edilmemiş o- üstün bir kuvvet vücııde getirerek lanmış ve bilahare alçaktan mitral- hesapları Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Evlerinde, s?k sı.lı: 1oplanttlar o- lan hey'eti umumiyesi, bugün saat büylik bir mukabil taarruzla onla- yöz a ine tutulm~tur. Birçok 

luyordu. Misafirler arasında, ev sa ı· 12 de şartsız olarak silahlannı bı- n imha etmek, otomobil hasara uğratılmıştır. 
194 ramiye planı 

hibesi ile Remzinin münasebetle- ra1onıştı::. Teslimiyet, 18 Nisan sa- 4 - Böyle bir hareket yapıncıya Avcılarımız, daimi taarruzi keşif 
rini farlı.edenler yok değildi. La- at l2 de mer'iyete girecektlr. kadar, Totıruk garnizonunn deniz- uçı:ışlanm idame etmişlerdir. 

KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 
ı Aguıtos, 3 iklnciteşrin 

tarihlerinde yapılır. kin, buna dair, ltimse bir clnasta Roma 17 (A.A.) - İtalyan or - den mümkün olduğu kadar takviye BATIRILAN GEMİLERİN 
bulunmayı aklından bile geçinni- dulan tebliği: ederek burasını elden bır&kma- HAMULESİ 
.. --~u. mak.. . . • Londra 17 (A.A.) - Sicilya ve I ~"'" Yugoslavyada: t d t 

Ahmede gelince, ekseriya, işleri- İkinci ordunun motörlü kollan şınln e~ ve elılı ol ugunu lsbat, l'rablusgarp arasında bir düşman 

1941 İkram.iyeleri 

l adet 2000 Liralık =2000~Llra = 3000- .. 
= 1500- .. bi takip etmek üzere İstanbuldan ~.en o .•ogukkanlı Ge~eral Wavell 1 gemi kafilesinin İngiliz deniz CÜ -

uzaklaşıyordu. Spalato'dan Raguza'ya doğru iler- Suveyşı ve Mı~~rı ~ır defa dalıa zütamlan tarafından batırıldığı * lemektedirler. Deniz müfrezeleri kurtaracaktır. Çunkü kurtarması hakkında bahriye nezaretinin neş-

3 ,. 1000 ... 
2 .. 750 .. 

4,. 500" 
8 " 250 • 

= 2000.- " = 2000.- fJ 

Remzi, vedalaştıklannın ertesi 
günü, gazeteleri karıştırırken -şu 

haberi okudu: •Bir otomobil facia· 
11 daha!... Tanınmış tüccarladan 
Bay Ahmedin kansı, dün İstan
buldan, Çorluya kendi idare ettiği 
otoıruıbille giderken, Çatalca clva· 
nnda bir ağaca çarparak devrilmi~ 
ve ölüm ani olmuştur. Beraberin
deki şoför de hastahanede, koma 

Dalmaçya adalannın işgalini ta - lizımdır. . . rettiği tebliğe ilaveten banrılan 
mamlamışlardır. Arnavutlukta eli· Abıdın DAVER ticaret gemilerinin kısmen harp 

" .. 
ao • 
300 • 

100 .. 
50 .. 
20 • 

= 3500- .. 
= 4000- .. 
= GOOO.- • 

ğer motörlü kollar Antivari ve ınalzemesi ve kısmen de asker ta-

yugoslav ana fımakta olduku bildirllmekteclir. 
Çetineyi işgal uettikten, düşma· 

nın son müdafaasını kırdıktan K }" o BATAN İNGİLİZ GEMtSiNtN ra ıçesı EVSAFI sonra Kataro ve Raguza'ya doğru 
Gl. Antonesko 

halindedir.> 

ileri hareketine devam etmekte • 

dir. Bu kolların hedefi şimalden 

gelen ikinci ordu kı taatile bir!~ • 
mektir. 

Yunan cephesi: 
Düşmanın kuvvetli mukabele -

Remzi, dehşet içinde kederden 
cleli)'i! dönerek, kendi kendine: 
•- Ne yapmalı? Kimi görmeli? 
Nereye gitmeli?...> diye söylene sine ve yollardaki müteaddit ma-
söylene odada kafese kapanmış bir nialara rağ:rnen kıt'alanmızın 
kaplan gibi dört dönmiye başladı.. Presba gölü ile Adriyatik denizi 

Bu elim hadiseden dokuz gün arasındaki ileri hareketi devam 
10nra, Ahmedin geldiğini haber etmektedir. 

11 inci ordu kıt'alan 

bir muharebeden sonra 

işgal etmişlerdir. 

anudane 
Klisurayı 

verdiler. Kalpleri sıkışarak, boğaz
lan kupkuru, karştlaştiklan za
man, Ahmet, ziyaretinin sebebini 
hemen açn: Ölenin bıraktığı evra
kı tasnif ederken, ahpaplarından 
müteaddit kimselerin isimlerini ta 

MACAR TEBLİÔİ 

§ıyan bir nevi vasiyetname bul- Budapeşte 17 (A.A.) - Mac21· 
muştu. v.,fat vukuunda, Şemsa genelkurmayı aşağıdaki tebliğ 
liseteye işaretlediği kimselerin her neşretmiştir: 
birine, bir hatıra bırakmak isti- K t'al Tu b d ı arımız nanın cenu ıı 

yor~·- Ahın t• g garbi kısmım Hırvat hududun a 
yor Si' de e · • t d b j kadar işgal etmektedir. Tuna il~ 
lu - ze ~o rı:b ~nasın aw:· Tisza arasındaki mıntakanın çete-
L;~n, t'; 

1 
~ a~ ayır · !erden temizlenmesi devanı etmek 

t en a u n... · ı tedir. Alınan esirlerin vQ harp ma ı 
Tuttuğu şeye gözleri yaşararak zemesinln sayıını da devam edi -

bakıyordu. İhtimal bunu kullanan. Ş' diye kada 15 b. · • 
narin eli hatırlıyordu, belki de a- yor. m r . ın esır_ sa 

t b . h' ·k bl 1 k .1 .. he yılmıstır. Fakat bu m1ktar mute-
n ır ıssı a e vu u ı e şup - d" k' d ' 
le · t"? M f"h h' b" ma ıyen artma .a ır. Bu ana 
nmı. ı. ... aama ı ıç ır şey, k d t b"t ed'l h . . 

h" ki 'k tm• d ··ıdi a ar es ı ı en arp ganaımı 
ıc mse, onu ı· az e ış egı . d .. t b k kı tll 1 Küçük sarı cisme, Remzi de bam e yu:ı. op ve aş a yme e -

ba,ka bir ihtirasla bakıyordu. Ah- vazım r. 
met, •~fiyetle, ona, çift bölmeli ve AMERİKADAKİ HIRVATLARIN 
giz · h ro•im saklanan, tabakayı TAKBİHİ 

Nevvork 17 (A.A.) - Şimali A-
seçm 1~ti !... Şemsa münasebetleri
nin başlangıcında aşıkının beğen
diği pozdaki bir fotoğrafını. ince merikada bulunan Hırvatlar itti -

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
bilvaıata haber alabildim. O gün 
nerede 'bulunduğunu bilmediğim 

gibi bugün de nerede olduğunu bil
miyorum. 

Kraliçe Mari §UJıları iliive et
miştir: 

Umumi Harp bizim iç.in çetin 'bir 
mücadele olmı:ıştu. Bu harbin de 
öyle olacağ . na şüphe yoktur. Fa
kat Yugoslav milleti sonuna kadar 
dövüşeccktir. Biz Yugoslavlar hür
riyetimize ve şerefimize düşkün 

insanlar olduğumuz için bu mu· 
kaddes mefhumlar uğrunda müca
dele edeceğiz .. 

Mülitkat esnasında annelerinin 
yanında bulunan iki küçük Prens 
aqabeyleri Kral Piyer'le iftihar et
mekte olduklarını söylemişlerdir. 

Kraliçe Mari. İngiliz milletine şu 
kısa mesajın bildirilmesini istemiş
tir: 

Memleketime itimat ediniz. So
nunda her şey düzelecektir. 

Hava harbi 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

\erinin işgal etmesini talep eder 
>ükrcş gazetelerinin yaptıklaı 

neşriyat üzerine göndermiştir. Ga' 
·iloviç, asır1'k Rumen - S.rp dost 

' uğunu General Antones.ko'ya ha 
ı rlattıktan sonra diyıeır ki: 

Londra 17 (A.A.) - Dün anıl- (Baı tarah 1 inci sayfada) 

ıallik dairesi tarafından babrıl - le kadar devam etmiştir. İlk haber· 
dığı blldlrllen Mohavk muhribi ler hasarların pek büyük ve lnsan
Tribal sınıfından bir muhrip olup 
l937 senesinde denize indirilmiş- ca zayiatın da yük.sek olduğu mer-
tir. Hacmi 1870 ton, mürettebatı lı.ezlndedir. 
190 kişidir. 4,7 pusluk 8 ve daha Londranın dışlarına da ve ibil-
küçük çapta da 7 topu vardır. hassa civar vl!Ayetlere ve cenubu 
CENUBi AFRİKADA GÖNÜLLÜ şarkiye de .bombalar. atılmıştır. Bu 1 

TOPLANIYOR , mıntakaların hıçbınnde ınsanca 

Kap 17 (A.A.) - Cenubi Afrika 
'ıirliği milli müdafaa nezareti or
runun bütün sınıfları için gönül
lü istem~tir. Müdafaa nP.,.~l"oti ta. 
rafından bu hususta neşredilen be
vannamede, gönüllü Cenubi Afri
ka askeri kuvvetlerinin Afrikada 
Cenubi Afrika ile Habe~istandan 
~aha ilerlere gitmesi ihtimali ol-
1uru blldirilmPkledir. 

zayiat yüksek olmamış ve hasar da 
vasi değildir. 

İki düşman tayyaresinin düşü
rüldüğü sabit olmı:ıştur. 

HÜCUM NASIL YAPILDI? 

Londra, 17 (A.A.) - Londraya, 
karşı yapılan hava hücumu şimdi-\ 
ye kadar yapılan en şiddetli hü
cumlardan biridir. Gece olur ol
maz, Alman tayyareleri dalgalar 
halinde gelerek Londra mmtakası 

Japonyanın gaye! il 'izerinde . uçm.ı;:~ b~lamışııım:~· 
Ve gecenın buyuk bir kısmı hu-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) cumlarına devam etmişlerdir. Lon-
....ı edecektir. dra mıntakası üzerine ilk gelen 

2 - Fransız Hlndiçlnlsl ve Siam'l' :lüşrnan tayyarleri grup halinde 
'•nüz muallfikta kalan meseleler. Japon tenvir fişekleri ve bunları takip 
·1 bu iki memleket arasındaki budu~ ~ylemekte olan tayyareler de infi

"htilMını muva!fnkiyetıe neticelendirdi · lak ,bombalarını atmışlardır. 
•i için taviz olarak arazi mütalebatındr 

·~ulunmağı düşünmemekte iı:oe de jaPon- Reuter ajansının bir muharriri • 
' ı. bu iki memlekette olan tica r i müııa

•beUeri kati biı· suret te tanzim ve hal
!mck arzusundadır. Yakında bu hu
·cta Tokio'da, Havai'de ve Bangkok'da 

n ilzakereler bo.:ı:lamasına intizar edil-
ncktedir. 

'afak sökerken şehirde bir gezinti ı· 
yapmış, yangınları söndürmiye uğ
raşan gönüllülere kadınların da 
yardım ettiğini görmüştür. 

Herkesin işine gücüne gittiği sa
bahın ilk saatlerinde şehir tabii 
halini almıştır. 

İNGİLİZLERİN TAARRUZU 

Londra, 17 (A.A.) - Haber alın

ııl 
Vaküdarda Pazarbaşı mııJı.a!Jeolnde Nulıkuyusu sokağında kAin eski f'" 

yeni 225 sayılı evin hi~arları buhınan Karnik, Kapril, Mannik perut·~ 
lor ve Haykanoşun Jkametgılhlan meçhul bul\lmasına binaen kendilerlrıe retı 
l(ll hisse hakkındaki tebllğat yapılamamış olduğundan tarihi ll~ndan ıtıb•. ,ıJI 
10 gQıi. :zarfında behemal mtldlriyetimiz mahl(llal kalemine lilzumu milr•<' ut· 
n aksi takdirde kanuni haklarını &alp etmiş olacaklan Ulnen tebliğ oJıJll 

(3035) / 

Haydarpaşa Lisesi Sahn Alma KomisyoıııJ 
Reisliğinden : 

~ 
5 May111 1941 pazartesi günü saat H,30 da l.tanbul BeyotJ.unda ItB~ ıl 

lcaqumda liseler muhasebeciliği blnasında toplancak komisyonda 1199 1 1ıııt· 
Jı:uruş keşif bedelli Haydarpaşa llsesl Neon teoisatı açık eksiltmeye konulın~ ;.ıt 

Mukavele projesi. eksiltme Nafia Müdürlüğü Umumi, hususi ve fen~ıil· 
nameleri proje ve keşif bülftsaslle buna aıt diğer evrak mektepte görüleb• 

Muvakkat teminat: 90 liradır. dJİI 
İsteklilerin en az bir taahüıte (1009) liralık bu işe benzeri~ yaptıJ!ın•,,,v 

idarelerinden almış olduğu vesikalara ist).naden İstanbul VllAyetlne mil''et •4 

la eksiltme tarihinden - tatil günleri hariç - llç gün evvel alınmış ehi~~! 
941 yılına ali ticaret odası vesllı:alan ile gelmeleri. C 

TÜRKiYE CUMHURiYET] 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk !iraS• 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zir11i ve ticari her nevi banka muameleleri 
Par• biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor· 

•Jl• Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbarhıt tasarrul ~es e1' 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekile<: 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. v 
4 A. 1,000 liralık 4.000 L.11 100 Adet 50 liralık 5,oOO 
ol > 500 • 2,ftOO • 120 • (O , 4,soO ' 
, • zso • ı,ooo. 

0
• 

•o • 100 • 4,ooo • ıao • 20 • 3.26 
rrs• 

DİKKAT: H~aplarındaki paralar bir sene içinde 50 ~a-
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çiktığı takdirde % 20 fa 

alle verilecektir. • 
11 

ı 1 
Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llH~zıra !itİf• 

Eylôl ve 11 Birinciki.nun tarihlerinde çekılece. 

k iıitı<la J:.astırarak almıştı. Şimdi, 
öte i, evirip çevirdiği tabakanın, 

Allah vere de gizli düğmesine bas-
masa ... 

hadı teşkilaOı merkez komitesi re· 
isi Milan Billiç, Almanya ve İta!
) anın himayesi altında müstal<il 
bir Hırvat devleti kurulmasını tak 
bih etmiştir. 

Bizim çekilmekte olduğumu; 

opraklara kimin gireceği ,bizi a15 
·:adar etmez. Fakat oraya tekr~ ı 

' öndüğümüz zaman kimleri bula· 
ağımız >bizi alakadar eder ve orado 
>ulacaklarımız için de bunun e
'ı emmiyeti vard:r. Şimdi tehdit e 
"ccek zaman değild :r ve bu l:ı iı 

hdit de değildir. Yalnı.z riyazi b ir 
.at'iyettir, 

3 - japonya ile Amerika arasındaki 
tinasebet!er. Sovyet - japon muahe

!~slne rağmen Amcr tkanın İngiltcreyr 
, ... Çunkln g'c karş ı takib etti ği siyaset 
·r~i ~ ti rr.ıiye ,..ef: i muhtemeldir Halbuk · 

j aponyanın her ş!'yden evvel Uerde vazi 
•etin v<ıhimle~me~ine mani olmak için 
• :vrct edeceği anla şılmaktad ır. 

Ç in muhareb~si mesPlesiyle paktın 
n- ıa~ından sonra Sovyct - japon m iina 
..,,.. .. f": f'r i ııi ıı iktisab edeceği mah iye t d 

tekrar kobinede gör~üleccktir. 

dığ · na göre diin gece İngil iz bom· ZAYİ _ 1327 _ 28 ••nesinde 42 ne! 
'ıardıman tayyareleri Almanyanın ilk okuldan aldı ğım ta•dlknameyl zayi 
iimali garbls.inde, endib tri ve de-inin lıill<mü yoktur. 
'1iz hedeflerine taarruzlaıda bu- eltim. Yenlslnl çıkaracağımdan esk l•!-

. ,ı 
r;cşrıl 

Salıibi: E. İ Z Z ı,; T, ·ıgi' 
d t l(arsbı fı 

Direktörü: Cev e , 
'ftlıı' 

Basıldıiı yer: ·So" 
)lfatbaaSJ 

;unmuşlardır. H BU...yin Nureddin 


