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SiY ASI HALK GAZETESi GÜNLÜK 

Yugoslavyanın l 
uğradığı ~ii~et1 

Yugoslavya maddeten ve· 
manen harbe hazır olma- t --.,t 
dığı için, pek çr.ıbuk yıkıl-, 
mıştır; bu va.;.iyetten, ib· / 
ret almak ger<'ktir. Vazİ· • 
lem iz, hazırlıklı ve u~a: J 
nık olarak, büyük Jlf,l~ı J 

Selin emrinde tam bırl 
;..illi birlikle hadiseleri 
beklemek, gevşetici, uyuş· 
turucu, uyutucu propagan 
dalara aşla kulak Q6ffla· 
maktır. 
~ 

Ycuan : Abidin DA.VER 

lngilterenin Yunanistanın 

Mihvere ihtarı büyük kayıbı 

?OTl' t 

Atina ve Kahire Başvekil Korizis 
bombalanırsa.. dün vefat etti 

CEPHESiNDE 

Amanlar 
Larisayı} 
i gal etti ,. 
l\1 ii t tefi k !ere f Ör • f 

Bütün Alman 
t a arru zlar ı 
p üskürtüld Ü 

İki g ünde iki Alman 
fırkası imha edildi __ .,.__ 

Vaziyet çok ciddi 
Ankara, Hl (Rady J Gazetts;) -

Yunanistan ccphpsindcn aLnan ha. 
bcrlcre gore, Şimali Yuani•t nda· 
ki Jngiliz - Yunan müttt>fık t'('phc ı 
cok siddetli bır taz ·k:ı manıı kal· 
mışt;r, Londra rad\ oounun \'erdi· 
ı}i haberlere gorc ınsan zapatına 
hiç chcmnüyct vermeden mutcma
di dalgalar halind yap lan Alman 
hücumları çok şi dcltı olmu~ v< 
Alınan motörlü kıt'alan Olimp da· 
ğı cenubundan sızara · Kakrına 
mevkiinden gcçmı, ve sahıl i ta~ı 
ben ilerlemiye mu\'affnk olmuştur. 

Henüz teeyyiıt ctmı~ en bir ha· 
bere göre, Almanlar Larısa şehrini 
ve eski adıyla Yenişehıri işgal ct
m~lerdir. Merkezde de Tırhnla İS· 
!ikametinde tazyiklerini arttınnak· 
tadırlar. Müttcfık cephe, cenupta 
daha dar bir halt dogru geri ce
kllmektedir. 

Atina, 18 (A.A.) - Atina rat1-
(Devamı 4 iincü •ayfada) 

o c 

Yu g o s lavyada 

Sırplar çete 
harbine başladı 

1.ıııilWerin Llbyada esir ettikleri Alman pilotlardan birkaçı 

1 n g i l i z ı e r i D J Fransız Fasında T r a b l u sgarpte Al-
mukabeles i A l m anlar manlar durdu 

Be r 1 ine idareyielealıyor Tobrukta 
m üth İŞ bir Atlantik sahilinde- 1 n g i 1 iz 1 e r 

ki Fransız üsleri 
hava akını lngiltereye karşı hakim va-
y a P 1 1 d 1 '· kullanılmak üzere z •. y e t t e 

tanzim ediliyor 

Almanlann diğer 

yerleri bombalandı 

1 n g i 1 izler Beri ine 
yeni bombalar attı 

. • • 
retinin tebllğı: 
Perşembe günü Blcnheim tipin· 

/de> bombard,ınan tayyarelcrindPn 
mürckkl'p ktı\'\'ctli bir tc~ckkül bir 
çok avcı filoların;n h!mayesinde 
Chcrbourg'a bir gündüz hücumu 

1 yop.n:şlır. Bu hucum ani olarak 
bfr baskın ~eklinde yapılmıştır. 

(De\·anu 4 üncü sayfada) 
----<>o--

Lalinea, 18 (A.A.) 
--011 bıldıriyor: 

Dort gUndenbe· 
ri Cebeluttarık'da 

bulunmakta olan 
Jngıllz bü•ilk elçi 

Kazablanka Alman 
kontrolü altında 

ftansanın Şimali Afrikadaki 
m ümessili Gcncr~I V cygand 

Londra 8 (A.A.) - Ncws Chro
nicle gazctcsinın Lizbon muhabiri, 
yazdığı uzun bir makalede, Fasta

•Devamı ' üncü say[ada) 

Alman kı t a a tına 

ağır zayiat verdirildi 

Habeşistanda is
tila devam ed iyor 
Kahıre 18 (A..l\J Du T 

ruktakl harekA! tamaınılc lngıli 
Jerin lchıne inki,;af eım ştiı-. ln"ı -
!izler İtalyan mcı-zilcrinc girı ı 
terdir. Bu harekat kati malıi) · 

1 

teliıkki edilemezse ciu Alman t 
ruzunun akım kalma ında.n son 
İtalyanlann uğradığı bu muY~{ 

fakiyetsizlik Tobruk'uıı münfrrıd 
bir vaziyet tc kaldığı haklundakı 
Mihver ıddialarını ccrhctmeğe k, · 
!idir. 

İNGİLİZ TE;BLİGi 

Kahire 18 (A.A.) - Resmi teb
liğ: 

Libyada, Tobruk ve Sollum .: • 
(Devamı 4 Ü'l<Ü -.a~ fa da) 

-

Süngüler Parlad ı ! 

\... 

EDEBi RO M AN 

Bu eser aşk, heyecan ve en güzel sah
nelerle dolu hayattan alınmış hakiki 
hadiselerin hikayes i dir i 

~-'--~=~~J 
PEK TAKINDA YOR ı 

------~-............... _.. ... '"30 
- __ __,,"""""...,.,.,.. __ 



SA.YFA - 2 

r- . . , 

1 Mevlevili~_ ~~di r? 1 
1 C~lfileddini Rumi ıCi;~~di~ .? 

1 

Yazan: ZIYA ŞAKiR 
-59-

Çiinkü onda o kadar derin bir imanı ların mesleğini takibi kararlaştır
vc kanaat vardı ki; her ne şekilde dL Derhal, Aya >of ya camiiudc, di
olursa o!,ıuı, hayata gözlerini ka- rek d;bindeki kürsüye çıkarak bir 
padığı andan itibaren, (Allah)ın taraftan ders vermiye, d.iğcr ta
huzuruna kavuşacak, (maşuk)u- raftan da, (Sofiyye) aleyhinde ağız 
nun visaline erecekti ... Buna bina- ı dol ulan küfürler savurarak vazet. 

Daha üuaflı 11e 

ağır başlı olalım 
Yusuf Ziya Ortaç ile Orhan Sc)· 

fi Orhonun ortaklaşa ortaklaşa ka 
dide döndürdükleri bir mjzah ıne< 
muasında laüb:ıli bir karikatür 
glfaümiizc çarptı. 
Amerikanın demokrasilere yap 

tığı veya yapacağı yardımı temsil 
eden bu karikatür Amedka yardı
mını haddinden fazla küçük gös-

iKDAM 

Muayyen tiplerde 
manifatura gelecek 

~-------ı•-------~ 

ithal edilecek eşyanın 

nevilerinin tesbitine 
cins ve 
başlandı 

en, idam ıncydanına giderek rak- miye başladı. teriyor. Nanemolla: Ticaret Vekaleti İç Ticaret U- gun şartlar altında lemin edilecek 
setmcsi ve böylece kalbindeki se- Bu sövüp saymalar, miknatısi 
vinci alenen izl>ar etmesi, pek tabii te•iri husule getirdi. Etrafında, en· 

- Buna manasızlık denir. dedi mum Müdür muavini Süreyya, Ti- olan eşyanın getirilmesi prensip o-
ve ilave etti: caret Vekili Mümtaz Ökmen'iıı İs- !arak kabul edilmiştir. 

idi. bil halktan, sarayın lı<ıstancı, bel-* vacı ve baltacılarından mürekkep, 
- Amerikanın yardımını de- tanbulda bulunduğu müddet zar- Bundan başka \thal edilecek mal-

mokrasiler tasdi~ e~erken bu yar- fır.da ithaline karar verilen eşya- !ar muayyen t,iplere inhisar ede
dım .h~kkı~da fn.:ı o~ıyan~:. nın cins ve nevilerinin tesbiti için cektir. Amerika ve Japonyadan it-(Tasavvuf) alimlerinin (rak• • 1 bir s.imiin kütlesi belirdi. Şam' dan 

s~ına - ve, devran)' tec~iz etm~leri, firar eden katil, beş on gün za~fın-
yıne (tasavvuf) tan dogan tarıkat- da (Ar Şe b) it d h 

d d k h l dildi V 
ap y namı a ın a, er-

t~nkidı dogr~ı mu
1 
... 

1 
B1 ır~z a ; aliıkadarlarla görüşmektedir. Ha- 1 hal edilecek manifatura için Tica-

agırbaşlı ve ın;ııf • o a ım.. . . ı k" . · · 
ler taralın an a a u e . e k . h "' kr' · . k 
tı t 'k ti . c· . )l . csın urmet ve te ıınını azanan u ar1 a crın ayın erı arasına .. . . . 

. d' B'lh (H d • Kal (mubarek hır şahsıyct) oluverınış· Tedb•'rlı' ve 

rıçten, ancak pıyasalarımız:n en ret Ve aletınden 1 mılyon lıralık 
• ziyade muhtaç olduğu ve en uy-1 akreditif talep edilmiştir. 

gır ı. ı assa, ay erı - en~ .. 
deri - Halveti) gibi tarikatlerin ıı. tecrübeli olmak 
ayinlerinde esa' teşkil etti. Arap Şeyhin, cahil ve ınjitaas>ıp- Ajans haberleri hava hücumları-
Şarktan doğan bu tarikatler, gar- lar arasında yayılan şöhreti, niha- um yaptığı tahribatın ağır olduğu. 

be doğru yayılırlarken, tabiidir ki yet saray duvarlarını da aştı. Sa- nu gösteriyor. Gittikçe artan bu 
bütün ayin ve erkıinlarını da getir. ray erkanı arasında da, bu müba- karşılıklı bombardımanların yaptı
diler. Biliilıare (Irak)da, Arabis- rek küfürbazın vaizlerini dinlemek ğı tahribat hiç şüphesiz bu harbin 
tanda, Anadoluda, hatta Afrikada için bir heves uyandı. llııs odaya, en kötü eseridir. Nanemolla: 
teessüs eden tarikatlc.re de ilham (ResUlü Ekrem Efendimiz)in mu- - Bombalar•n insanlığı imhaya 
verdiler. kadde• emanetlerinin mahfuz bu· çalıştıkları bir zamanda başvuru-

~-~-----.. 
Ban. Tekirdağ -

dırma arasında 
---o-- --

DenizyoUarı idaresi 
seferler ihdas etti 

Yapağı fiatla
rı tesbit edildi 

Yeni kırkım yapağı 
mübayaasına başlandı 

Artık her tarikin ayinine, ya lunduğu dairenin yanına, bir kürsü lacak tek çare var. dedi ve sözle- Devlet Denizyolları İdaresinin Hükümetin neşrettiği ·bir karar-
raks ve sema, yahut da mu•iki ka· yerleştirildi. Alnında korkunç bir rini şöyle bitirdi: Çanakkale · İstanbul ıırası.nda ih- name üzerine vaz'ıyet edilen ya-
rışıyordu. Bazan bunların hepsi de, katil damgası taşıyan bu cani ora- - Bu da Belgrat gibi gali! av- das ettiği sefereke ıbaşlanmıştır. ğıl a verilen fiyatlar bazı ta-
ayine esas teşkil ediyordu. da, (şeriat namına) saray erkanına !anmaktansa .. tedbirli ve tecr!ibeli Haber aldığımıza göı·e Denizyolları pa ar .. 

Ziilıir uleınas1, (tekke)lerdcn ta- viızeduekti. Ve, etti... olmaktır, · Tekirdağ _ Bandırma arasında da cirler tarafından az ıgörülmuş \•e. 
şan niiy, kudüm, def, diimbclek ve (Daha var) M. K. seferler ihdas etmiştir. Aksu vapu- \ yapağı ıbedellerinin arttırılması 

- · -

İhracatımız 
Eski anlaşma mu
cibince Almanyaya 
sevkiyata başlandı 

Almanyaya verilecek bir kı
san mahsulat mukabilinde ba
zı sınai mamulat alınması için 
müzakereler yapılmakta oldu
ğu malumdur. Evvelce yapı
lan 1 milyon 200 bin liralık 
anlaşma mucibince Almanya
ya sevkıyata başlanmıştır. 
Diğer taraftan merkezi Av

rupa ile ticari nakliyata R.,.. 
manya yolu daha istifade edi· 
lir bir hale gelmiştir. 

ihracat mevsimi geçtiğin
den harice yapılan mal satış
.lan yavaş yavaş azalmakta
dır. Diin muhtelif memleket
lere 250 bin liralık ihracat ınu
amelesi kaydedilmiştir. Bu 
meyanda Almanyaya deri, 
bakla, susam, Slovakyaya bar
sak, Ywıani,tana fasulye, A· 
ınerikaya av derisi gönderil-

miştir. 

Bir çocuğu oto
mobil çiğnedi 

zakir terennüınlerine tahammül e· ru bu hat için tahsis edilmiştir. t için alakadarlııra müracaatlar ya-
demiyorlar: Vapur bu iskeleler arasında mun- \ pılmıştı. Haber aldığımıza göre, , 

- Bu, ııe iştir ki; bnzı kimseler ( p OL 1 S T E J tazaman seferlere devam edecek- Vekalet bu hususta yaptığı tetkik- Bıçare çocuk hasta-
dergatı denilen yerlerde bir araya "MAHKEMELERDE ve tir. Ihtiyaç fazlalaştığı takdirde !erden sonra fiyatların yerinde ol· hanede öldü 
toplanıl·orlar .. hay, hiıy diye bağı- .,, idare Trakya iskeleleri içın yeni ' 
rışıyorlar.. arıkta halim olup tc- seferler de ihdas edecektir. duğunu ve tacirlerin de mallarını [ Saim oğlu 5 yaşında İhsana dün 
piniyorlar .. ileri geri ve sağa sola Sahte pasaport kullanan ve sah- normal karlarla sattıklarını tesbit sabah Beyazıtta_otmnob~l çarpmış, 
sallanıyorlar .. ellerini çırpıyorlar.. le etmış· ve bu müracaatları reddet- muhtelif yerlerınden ag.r surette •• 1 b Milli Şefit\ resmi merasim 
zenne misali entariler giyip ve te Ster 11"n SUren 3 ecne 1"nı"n miştir. Sümer Bank ve diğer milli yaraian:ış._ biçare çocuk biboş bir 
kollarını iki tarafa gerip, döne dö- Halkevine asılacak halde Şışh Çocuk hastanesıne kal-

fabrikalarımız yeni kırkım yapağı_ İh h 
ne meydanı devrediyorlar .. def ve h k • b } d Milli Şef ismet İnönünün Beyoğ- dınlmış, iki saat sonra, san, as-
saz çaltp nay üflüyorlar ... Hiç bu· m u a e m es 1 ne aş an 1 lu "Halkevine hediye ettikleri im· lardan ımübayaata başlamışlardır. tanede ölmüştür. 
gôna ibadet olur mu? •. Bunları ic- • zalı resimleri yarın merasimle E- Fiyatlar 62 - 82 kuruş arasındadır. Cesedi muayene eden Adliye 
ra edenler de, görüp dinleyenler • vin Ş~ref salonuna asılacaktır. doktorn Enver Karan defnine ruh-
de (kı'lfir)dir. Bunlardan 6 Si mevkuftur ve sahte pasaport-\ sat vermi§tir. 

Diye feryat ediyorıardı. l b·ı k k il d kl ·· l kt d. 1- Ticaret vekaletinde s.-.för yakalanmış, hakkında ta-
un feryatlar ve itirazlar; U.kke- arı 1 ere u an 1 annı soy eme e ltq;;r Atpazarı M.ıs.ırtarlaıma ... -

ki dil • t • 1 kibata ıbaşlanmı.ştır. 
!erin. ve tarikat kisvesi altında bir Sahte pasaport kull~nmak, pasa- ı •ına, ~~vkuf olanların tahliye ta- na e ıyor yeni ayın er 
çolı: fezııhatlere girişenlerin mu- portıar üzerinde tahrıf yapmalı:, leplerının reddıne, bu parala."Ul Şehir Meclisi dün toplanmıştır. Ticaret Ofisi birinci Umum Mü· Metreaİ!1i jiletle yaraladı 
hakkak olan zararlarından ileri Mi!Anoda kurulmuş olan Kohen tedavülden kaldırılıp kaldırılma - Vali ve Belediye Reisi Ltitfl Kır - 1 

1 · d Z'L · ı b" dür muavinliğine Nevyork ticaret Taksimde oturan Alunet kızİ ge mıyor ıı. auır u ema•ının u- kalpazanlık şebekesinin imal etti· dığının Merkez Bankasından so - da."Ul da bulunduğu bu toplantıda 
tün 1111 galeyan ve feveranları, yal- ği sahte sterlinleri memleketimize ·ulmasına ve mahkemeye- gelm.i Rami • Topcularda kurulmakta 0 _ ataşesi Muzaffer, ikinci muavinli· Sabriyeden ıberaber yaşadığı Hü-
nız ta;ıssup \'C rekabett~n doğuyor- ithal etmek ve sürmekten maznun ven Ali~'n:ın celbine karar veri - hm A ımn rtasuıa na ğe- Abdullah M ik, eyin. -adr:nd i . . 

dıı. . . . • . Alman, Çek ve Polonyalı on er - !erek muhakeme başka güne bıra- li kabul edilmi• ve şehircilik mü- Umum Müdür muavinliğine pet • vermeyince yanağının iki tarafın-
T k hl 1 h 1 ..., . . . • dan jiletle kesmiştir. Hüseyin ya-arı a! e . ı ı e za ır u eması ~- J kekle üç kadının muhakemelerine kılmış!~. tehasstsı Prost'un mukavelesinin 3 !'ol şırketi mtldüriı Sedat Kontoglu ı kalaruruş, hakkında takibata ~ 

rasındakı mlinaferet, Osmanlı Hü-ı dün ikinci ağırceza mahkemesinde yıl müddetle tecdidi tasdik edil • tayin edildiler. •·-~··t 
kümdarlarından (Dördüncü Sult~n başlanmıştır. Bunlardan Jakob mi•tir. uunu.'-" ır. ~ 
M hmet) d t k k h d Rü•vet teklif eden keresteci .., ~ e zamanın a, ar ı pe a V R d lf B d A'f ed H " 
b. d · 1ı l ays, u o u ner, l! r ayn, 
ır evreye varmıştı. Is tan n un f lds G t t kt · .. ı .. V . 

münevver zlimresi, biri (Muta,av- Arno u en a • ıu yus er 
'f ) d" · d ( "tek ıı· · ) \ ner, ve Marten Zanders mevkui, 

•· ı e , tgcrı c mu e ıınıyn . f V A t . R k 

Damgasız ölçüler müsadere 
edilecek 

Küçük Haberler itip düıürerek yaraladı 
.Samatyada Sulumanastır soka

ğında 3 numaralı evde oturan İs-namları altıoda, iki zümreye ayrıl-\ ıoze ayzer, n onı ap, ve a· 
mıştı. dınlardan Antonya, Elfride Be~ -

Bozuk, damgasız ölçülerin satı

cıların yanlarında bulunduruhna· 
sı dahi Belediyece men'edilmiŞtir. 

Bu ka:bil ölçüler derhal müsadere 

* İdarei Örfiye Komutanı Ko::: hak Vardada Gedikpaşada Piyale 
general Ali Rıza Arlunkal dün Vi· sokağında 74 numarada oturan - . ı Garbis Nu!ın kavga etmişler, Gar
Jayete gelerek Vali ve Be- b' ıs· h k ·t k d" ·· .. b 

ıs a ı ı ere uşurmuş, aşın-

l~iye Rei~i .. L~tfi .. Kırdarla bir 

1 

dan yaralanmaı:ına sebep olm~, 
muddet goruşmuştur. yaralının tedavısi yapılmış, Garıbıs 

olunacaktır. 

Gönüllü baatabakıcılara * Üniversite Edebiyat Fakülte· • yakalanmış_ı_ır_. ____ _ 

· 19 - Nisan - 1941 

f FİKİRLER] 
Şimdiki harbin 
sonu ne olacak 

Yazan: Hômid Nuri Irmalı 

:rarihin taş devri, tunç devri, 
demir devri gibi devreled vardır. 
Altın devri bunların en fazla re • 
falı, en had sefalet zamanlarını 

teşkil eylemektedir. 
Geçen 19 uncu asrın ortalarında 

istifadeye başlanan buhar ku ,·ve • 
tinin,. el sanayiini ve insan kolla -
rının emeklerini istihlaf eden rr.a· 
kineleri, motörleri çoğaltacak kc· 
şifleri tesri eylemesi altın devrin· 
de büyük eserler, şahane refahlar 
husule getirdi. İnsanların kolla · 
rının tahriki ile çıkrıklar Ye tez· 
gahlar başında uğraşarak çeşidli 
giyecek eşyası, el mamulatı hazır· 
lıyan insanlar kadın, erkek, genç, 
ihtiyar itibarile h-er memlekette 
pek çok milyonlara baliğ oluyor • 
du. Bilhassa altın mikyası üzerine 
yapılan işlerle mübadele esasları, 

kütlelere huzur, refah 11!m in etli • 
yordu. 

Bunlara iptidai maddelerle yiye· 
cek maddeleri hazırlıyan, tarla • 
larda çalışan pek çok milyonlarca 
insanlar dahi, altın deninin hu • 
zurundan, refahından istifade edi · 
yorlardı. Vakta ki 20 nci asra yak· 
!aşıldı, asrımızın ilk on be$ sene • 
sinde insan kollarının emeklerine 
makinelerin rekabetleri başladı, 
sanayid-e ilerleyen devletler ve 
milletler, husule getirilen fazla 
mamulat stoklarına mahreçler a • 
ramağa koyuldular. İptidai madde 
sabalan, kaynakları ele geçirmek 
istediler. Bundan devletlerin, mil-

•tleri döğüştürmeleri meydana 
geldi. 

1914 - 1918 Cihan Harbi, galip 
\'.e mağlup iki tarafa esasta ayni, 
teferrüatta farklı iktisadi buhran 
gaileleri çıkardı. Harp yapan dev· 
!etler, milJı!tler eski refah zaman· 
larını aramağa, bulamayınca has· 
retle yadeulemeğe başladılar. . 

cG€çıniş zaman olur ki, hayalı 
cihan değer.• 

Altınlar, krediler, çeşidli mıımu· 
lat hazırlıyan sanayi müessesele • 

'Ve maden ere aid esham, tiıh· 
vilit Berlin, Londra, Nevyork, Tok 
yo, Roma, Paris borsalarınuı ke • 
yifii işlerini, oyunlarını, satışları· 
nı, muamelelerini teşkil etmekte 
idL Fabrikalar, bankalar, büyük, 
küçük ticarethaneler, büyük ko -
misyoncular ve nihayet halk neş'e 
içinde ... 

Buharla müteharrik büyük va • 
purlarla, kıt'alar, milletler arasın· 
da büy;ük eşya, külliyetli altın 
para, iptidai madde, seyyahların. 
yolcuların nakliyatı yapılmakla i· 
di. Ne oldu? 1919 dan sonra 1939 
yılına kadar geçen zamanlarda 
fazlalaşan iktisadi buhran, millet· 

Kendilerine (sofiyye) ve (e\'li· •ger, Aliza ve Bodner gayri mev· 
yaiye) namlarını da veren (muta-! k~f olarak muhakeme edilmekte· 
savvife) zümresinin başında, (Sa-: dirler. Bunlardan p~aportu. sah· 
llcddin Efeudi hafidi, JUüftü Bahai te olanlar sahte oldugunu bıle~ek 
Efendi) vardı. Diğer zümre de; Ba- ı aldıklarını, bir an e~.el ?arp mın
haeddin Efendiyi ötcdcnberi kcn· takasından çıkarak Turkiıreye gel· 
disine mesnet ve mansıp rakibi ı mek emelile bu pasaportları sah • 
addeden, (Kadı zadeliler)in etra· teliğini bilerek kullandıklarını, 
fında toplanmışlardı. Böylece, -şn· j paralcı.n sahteliğinden haberdar 
rada burada münakaşalarla çarpı·! olmadıklarını, ifadeleri alınırken 
şıp duruyorlardı. tercümanlık eden Bülend isminde 

Mağazasında damgazıs ve gizli 
kesilmiş kereste bulunan keresteci 
Arti:n, kontrole gelen orman mu • 
hafaza çavuşu Fuadle Nuretfiııe 
beşer lira rüşvet teklif etmiş, cür· 
mümeşhud yaptlarak wakalanmış 
ve adliyeyi! verilmişti:-. Artinin 
muhakemesi asliye sekizinci ceza 
mahkemesinde neticelenmiş, bir 
ay 22 gün hapsine, 33 lira para ce
ıası ödemesine karar verilmiştir. 

merasimle diploma verilecek si P<'dagoji profesörü Peters ta=a • 

Askeri hastanelerde açılan gö· fından ayın 30 unda Eminönü Hal
nüllü hastabakıcılar kursundan kevinde ilk okul öğretmenlerine 

Marangoz dülckamnda yangın !erin refah vaziyetlerini önüne ge· 
çilemiyecek derecede tahribe, boz· 

Bu e•nada istanbula ('Üstüvani) birisinin_ Elfride Berger adındaki 
lakabını taşıyan bir Arap viik gel- kadına aşık olduğunu, onu, koca
di, Bu adanı, (Şanı)da irtikap etti- '1nı kurta.r;naıc. :'~dile kendine 
ği bir katil maddesinden dolayı, a- celbetmek ıstediğını, muvaffalı: o • 
leyhinde ;uopılan takibattau dolayı lamayınca bütün ifadel-e:i yanhş 
kaçnuş, istanbula gehnişli. söyleyip yazdırdığını söyleınişler-

Ostilvani, gayet zeki, kıuııaz, dir. 
küstah •·c cüretkardı. Kısa bir Maznunlardan Rudolf Budnerle 
müddet, kendini göstermiyerek Jakob Vays'in asliye beşinci ceza 
muhıti tetkik elti. Ve cccryanları mahkemesinde döviz kacakçılığı 

anladı. Kadı Zadelerin hükfımete suçile muhalreme edildikleri an -
ılaba çatkın olduğunu görüncr, on.• la~ıldığından bu cihetin sorulma· 

Kartal romorkörü çıkarıldı 

Geçen hafta bir gece sabaha kar
şı, Haliçte Havuzlar önünde bağlı 
bulunan Kartal !'Drnorkörü bir : 
denbire kendi kendine batmış, i • 
çerisinde bulunan Mustafa, Nuri 
ve Mehmed de beraber batarak bo
ğıllmuşlardı. Bunlardan Mustafa • 
nın cesedi bulunmuştu. 

Kartal romorkö~ü dün çıkarıl -
mış, .motörün içerisinde de bir ~e
sed daha bulunmuştur. Bu cesedin 
'~ehmedle N uriden hangisine ald 
olduğu tahkik edilmektedir. 

mezun olan 120 genç bayana dip -
!omaları yarın merasimle te,..:i o
lunacaktır. 

Bu münasebetle yarın saat 14 • 
ie Beyoğlu Halkevinde bir tö:-en 
yapılacaktır. 

pedagoji sistemleri hakkında );ıir 

konferans verecektir. 

KamkByünde Modada Mektep mağa başladı. Altınlar, büvük sa· 
sokağında Anastasın 30 numaralı naııi devletlerinin, milletlerinin 
marangoz dükkanında tutkal kay- kuvvetli betonlarla inşa edilıniŞ 
natılırken talaşlar ateş almış, ıpen· mahfuz kasalarına kaçmağa, toplU 
cereler kısmen Y,andıktan sonra 1 d 1 * 5 Mayısta şehriıniz ·ilk okul halde kalınağa baş a ı ar. 
söndürülmüştür, 

baş öğretmenle:-i Eminönü Halke· __ ...... __ 1939 Eyliılünde başhyan, geniş· 

akl rdır leyen, yarınki inkişafları kat'i o • 
vinde bir toplantı yapac a · Uçurtma uçururken !arak kestirilemiyen muharebe, 

Altın fiyatlari açılması kararla~ırılan Maarif Mü caddesimie 56 numar~da oturan ·yi de hasretle aratmağa baslad1. 
* Yurdumuzda ille defa olarak Beşiktaşta Kılıcalide Sarıyerı1919 dan sonraki 20 senelik devre· 

1 f' •- bi::k " de be zesinin merkezi vaziyeti dolayısile Aobdullahın 7 yaşındakı çocuğu A- Tayyarelerle bombardıman, top· 
A tın ıyatwın : aç gun n · dil Serter.duvar üzerinde uçurtma tarla tanklarla muhrelif harp ma· 

ri yeniden yükselmeğe b&şb:llllf • Cağafoğtu birinci okulun.da açıl - uçururken düşüp karnından yara- kineİerile tahril1at yakmalı:, yık • 
tır. Dün 'bir altın :ıs lira 20 kuruşa 'l1ası ka:arlaşL.rılmış ve hazırlik · lanmış, Şi§li Çocuk hastanesine mak devamdadır. Eski nizamı ınu· 
:tadar muamele görmüştür. lara başlanmıştır. k.aldırılmıştı.r. hafaza, yeni nizamı tatbik ... Ve 

------------------------·----------------- işte devam eden, genişhıyen hll1' • 

E D E B 1 R O M AN : 152 ayni tehalük, ayni hararetle uçup yorSıln. Hi\la alışamadw.. tesiri'ni göstermeğe baş.lıyordu. Üç sinde bulundukça, eski günle:in bin başlıca gayesL.. 

ÇOBAN Y 'ILDIZI 
konmıyacağı 111! malüındu? ... Anber nine, \•ıklile onu teşvik dört gece, üs.tü.ste sabahlamak icap hatırasihı kalbi yanıuordu. San · Ne olacak? Şimdiki harbin ya • 
Nıg~r; zengin, temız, serbest ha· ettiğıne Meta pi~man -0luyordu; ettiği zamanlar, çehresi bir ölü atl<iırane bestelenmis, ince, nazik kın veya uzalı: gelecektekı sulhii~'. 

yata ahşmıştı. Sl!,fb Rami ı:ı.nu ter· - Ben hesabı y~nlış tutmuşum.. sarılığı almış, göğsü sık öksürük • :havalara\ avurdlarım . şişir~rek: ,. den ~nra neler yapılacak? ~ 
kedecek olursa, annesinin evınde- bu i§ler için çekir~ •kten yetişme· !erle tıkanarak dizleri titreye tit • •Vız gelir!• deyip omuzlatıtu sil- refah zamanları, altının debdr.beJı 
kı korkulu, gizli hayata nasıl ta • lıdir, diyordu. reye, solgun bir hayalet gibi dola· ken bu adamlar, tek mıs:alı •bir hükümranlık devreleri yenidell 

Yazan: Mahmut YESARi 

aimağının burkulup koparıldığını Sonra, başını çevirerek yorgun bit hammül edebilırdi? Sadiye, her ge I Sadiye; Anbe: nin<>ye tamamile şıyordu. Bu; bir günkü §ekli, bir şarkıyı saatlerce tekrar ettirerek 

1 

başlıyacak mı? Muh:ıkkak ki me~ 
Sadiye, derhal anlamış~ı. Nigar sesle ilav~ etmişti: çen gün bu meş'um ihtimali ya · bak verıyor, fakat anım yuzune günküne benzemiyen deği•ik ha· vecde geli,·orlar, nara atarak, bank hulat için~eyiz. Ne .mu.tıu .o .de"r· 
belli ki mes'ud değildi, para, sefa· - Saib. klüptü kumar oynuyor, kınlaştırıyor zannediyordu. Onda karşı açıkça itıraf eden:V.}"Ordu. O, "a t, Sadiyeyi; dudaklarını yakıp notla: yakarak taşıp coşuyorlardı. letlere, mılletlere kı, şımdıkı ha .. 
hat, onu; için! kurt yiyen harap ak~ama Splandij'de buluşacağız. gızlı bır teselli, tahakkukuna ken· bu hayala geç gırmişti. Arkasında kavuran lcekre bir içki gibi mide· Eğer kızının bir yuvası olsaydı· bin hitamına kadar sulhün ve ,;u· 
fidanlar! düşm<;kbm k_o~uyan sar· I Sadıye; Hcylıelıyc çıkarken, Nı· 

1 
dısini için için inandırdığı bir"ü • uzun senelerın tatlı a•ı, güzel, sini bulandırıp garip bir uyuşuk • namuskar hayatı tercih ettiği, ya~ kil.nun nin;ıetl~rinden istifa.de şaP~ 

maşıklar. gıbı c.a. lı, zahı:ı .. renk.lerle 

1 

gur hiç bu- şey söylememı<, ,.alnız m.ıd. vardı. Anber Nı·n· e .. nın _goster· renk renk yükünü taşıyar. bir ma· luk v-eren bir sekirle sarhoş et - dığ h' t ·- d'"' . . d !arına ve ımkanlarına malık ola 
• , . misti. Bu sarhoşluktan av.lmamak şa ı mu ıt en ıgren ıgı ıçın e· bilsinler ... Buniar, gelecek sulh • sarıp, zınde, purbayat gosterıyor· annesinin elıni avuçlan arasında dıgı ve beraberce yurumege baş· zi vardı. Sadıye nedamet hisset . , . ğil, sırf rahat, sakin bir köşecik, ·!1 

du . sıkarak, r·nun gözlerinin içine u . ladıkları yol; arızası, tehlıkesi nis· meden, her şeyi unutmuş !_'ibiydi. istedikçe daha fazla harap oluyor, tan sonraki dünyada nisbeten . • 
· k" daha fazla duş" u"yordu. sinirlerini dinlendirecek bir kuru mes'ud mi!!ot!er arasında kaJacal< I .,,; de ayni vapura binmtşler · zun uzun bakınışlı. Sadıve, bu ba· betincie refah verememişti. Lakin hiç ümid edılmiyen bir an- ' 

, şilte bulmak için, yalvararak ora- 1 d 
di; Sadiye kızına sormak, hakikati kışlardaki manayı günlerce, gece· Anb<or nine de Sadiyeden pek da bu mazi birden hortlayıvPri • O; yalnız bir şeye alışmamıştı, ar ır. 
öğrenmek istemişti, o; Nigarın yal terce tahlil edememıs, hatta dü • memnun görünmüyordu. Onun, en yordu. Bir gün, eve gelen misafir- alışamıyordu. Eve gelin giden mi- ya gidecekti. Nigarın bezgin, nev· 
nız l:ıaeına gezmesini de manalı şiinmeğe bile korkm,;ştu. kii~ük !""'!selelerde elliği becerik· !erden biri, kocasının arkadaşı çı· safirler ona, yeni bir alemin ko • mid hali, onun ağzını kapamış, el· 
bulu} ordu: Sadiye, Saib Ramının ne cins ı;izlikler. hazan tamiri kabı! olmı· ··or; baska hlr gün, eski komşu- kusunu getiriyorlardı. Fakat bu !erini kelepçelemişti. Lakin yine Darülacezeye varide.t 

- !{Qcan nerede? erkeklerden olduğunu biliyordu. yan çocu1<ça s~flıklar, sakarlıklar, !arından birile karşılaşıveriyordu. koku, onu tiksindiriyordu. Parası- imanını kaybetmiy~r: cBir giin... Darülacezede yeni pavycnfa! ~~ 
Nigar. omuzlarını kaldırarak, O; kovanın kapısı açıldıktan son· Anber niı"?Yi sinirlendirdikçe si · Bu küçük darbeler, Sadiyenin mü.· nın verdii'ri hakla bağıran, tahkir Kim bilir, belki bi" gün ... diyor· şa edilmesi için vcri'{·n ka:-arıa . 

çapkın bir bakı~la gülmüştü: ra sürüden ayrılıp, yapraktan yap· nirlendiriy?Cdu: temadi uykusuzluklarla, ispirto ile eden, küfürleri iltifat yerine ge - du. tatbi~atına yaktnda ,_..,,.;Jec:~~~; 
- Kocam mı? ... Zannedersem rağa, çiçekten çiçeğe avare dola· -Ah kadınım, sen büsbütün toy bozulan sinirlerinde müthiş il\ti · çen, cura ile hora tepmeğe alışmış 1 • 

1 
Dün Istanbul Ticaret Cld_3~'",' 1 ''. , •• 

Saibten bahsetmek [stıyorsun? şan serseri arılara benze::-di. Bu • !aşıyorsun! Hiç insan idaresi nedir laller koparıyordu. ve yeni konuşan çocuklar gibi ke-ı· l ı.oplantı yapılmı.ş ve d~ .. ~~,,,~ı l· 
- Ba~ka kocan var mı kızım? gün Nigarla beraber yaşıyordu. Fa bilmiyorsun, senin yaptıgını ço . Eskisi kadar icki içemiyor, iki keleye kekeleye lakırdı eden, kı • Gece yarıst Anber nine, oda ka· vıne yeni varidat :ııemiJ;( ·''' '.~:·. 
- Evet, •kncan!, demekte hak· kat knnduğu çiçeğin usaresini e • cuklar yapmoz!. Gün geçtikçe a • kadehle olduğu yerde sızıyo:du. lıksn insanların tahakkümüni.i çe· ı pısmı yumrukluyordu 1 mak için görüsmeler cereY"" 

Jı.;ııı.. Şimdı u.ulen i;yle deniyor. mip bitirince, yarın başka çiçeğe çtlacağın yerci ... acemiliğe vuru . lo, ne kada~ inkar etse. ihti1;;arlı1< 1 kenıiyorciu. Sadh·e onların mecli· 1 (Daha var) m~tir. 

Hamit Nuri ırmak 
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komünistleri 

j SiY ASI ve ASKERi l 
--lcMALl-J .. 

ıGestapomensup Yunanistan cephesin- Istanbul takımları 
deki son inkişaflar pla"' smanlarında 

) af 1 ş a 0 g h ay a Şimali Yunanistanda cereyan e-

akına ba"şladı :~n~~~~:~ ::ı::~!~. d~ı~c~ vaffak olahı·ıı·rıer Almanya aleyhin· ,>OS dağı eteklerinden başlıyarak 
----o-- de nümayişler Almanlarjaponlara pa İncekarasu'yu öniine alarak Arna-

Atina radyosunun ı . >Ulluk sahillerine kadar de\'am e-

ateş ettiler tıne 

-- -----
y a p t 1 a r ra ş üt ç ül ük öğretıyor ien cephede çarpışan İngiliz Ve • 

~>1. 1' r A. - .J 

d Edebi anket! 
e-ı Dünkü Son Telgraf yazıyordu. 

· meşhur birinci sıoı[ adaptasyoncu m U • Selami İzzet diyormuş ki: 

1 
- Ne olur. gazetcleriıı biri bu-• ? günlerd~. yine e~ebi bir ~nket açsa 

mı da bu yuzden hıze de bırkaç gün· 
• lük fıkra ınevımu çıksa! · 

İşte Selanıinin bu dileğini ben 
yerine getiriyor, bu yazımla yepye

ni edebi bır anket açıyorum: Verdiği tafsilat 1--- şanghay, 18 (A.A.) -Şengiy~n runan kuvvetleri, cok kuvvetli G. Saray ile F. Bahçe lzmİre, Be-
ı· Londra, 18 (A.A.) - Atina rad1 Halk Almanya- Pao Çin gazetesinin yazdığ.na go- Jüşman tazyikı karşısında Jcalm~- • 
MC>su Martın 28 inde eeeryan eden • re ekseri)"'ti Gestapoya mensup .ardır. Almanlar uğradıkları çok şiktaşla J. Spor Ankaraya gİ t t İ ı - Bizim orbıoyunlarında o:v· 

ataban deniz muharebesindeki 1 ya hakaret etti birçok Alman genei siyasetle uğ- biiyük zayiata hiç elıemmıyet ver- nanan ·Kanlı Nigir. oyununu 
iıı. hadiseyi anlatmaktadır: raşmak üzere Şanghay'a gelmekte- meden mütemadi ve dalgalar ha - Milli küme maçları bu hafta çok 1 bekJ.,~ek daha muvafık olacaktır. •Ladam Okamelya.dan türkçeye 

1~ngiliz deniz kuvvetleri iki ağır Nevyork, 18 (A.A.) - Ağusto~ d.r. Japonların geçenlerde Şang- !inde hiicıu:nL:ırda bulunmuşlar, meraklı bir safhaya girmiş bulun- İzmır deplismanlaruıa gelince; kim adapte etmiştir? 
le lyan kruvazörünü tahrip ettik- 1939 danberi ilk defa olarak Ame l hay'ın şimal kısımlan üzerinde en güzıde motörlü ve piyade kuv- maktadır. Çiinkü İstanbul takım- Galatasaray la Fenerbalıçenin İz-ı ·n .. sonra diğer iki İtalyan kruva- rikan komünistleri Aın:r.:ka:ı~~~ yaptı.kları pal"a~iitçü talimleri bu vetlerini cepheye sürmüşlerdir. Bu !arından Fener ve Galatasaray ta- 1 mirin Alsancak sahasında muvaf- Z - Niumettin Nazifin mabaat· 
a~ dfuıman zannile bırbirlerine lunan biililn . ~man onso malı- Almanların nezareti altında vuku- tazyik karsısında miiıtefık İngil:z kımları İzmire ve Beşiktaş ile İs- fak olmaları biı:aı: daha fazla ihti- li ve tefrika şeklindeki Gazeli han-
~ etmişlerdir. Vittorio Ben1'lO !arı önünde bala Aknanyaaa b 

1 
t ve Yunan cephesinin gerı alınma- t b 

1 
d A k 'tt.l mal dahilindedir. Bunun için de gi gazetede çıkmıştır? 

•thlısı b ' ı" t 
1 

kr .. .. t t 
1 

n ıoomünist şefi Thach- ı.ı muş ur. . . an u spor a n araya gı ı er. b İ İ . ' ır ayan uvazorune bus ~ u a be<t bırakıJ:ması lehin- İyi malıimat alan ecnebı mahfil- sı mecburiyeti hasıl olduğu anla - azı şartlar vardır .. <bu şartlan; z- 3 - Günün genç şairleri arasın-
ngUiz gemisi diye salvo ateşi aç- mann ın ser " 

1 
d • ·· b ı akt dır Bugün orada ilk deplasman maç- . h d 11.• . . llııştır. d .. mayişler yapmışlardır. lerde beyan o un uguna gore d u şı m a · mır sa asın a seyre ıgımız oyun- dan ileride bir •Evliya Çelebi• çı• 

e nu · . ··ı.ç·· J n kıt'aları Çın1' c- ·· ile !arını yapacaklar. ardan elde ettioimiz tecrübeye i.s- kabilir mi? 

ı llu hadiseyı İtalyan esirleri an- Nevyorktaki Alınan konsolo>'I':'- para.şu u apo d . 
1 

. . ..... ı.. Dun akşam Londradan ver n . d atın 
1 

. lan kal balık bır ğil, belki cenup enız erırun ..,.,...a haberlere göre, artan düsman taz- Ankara klüplerine kısmet olan tına en dermeya~ ediyoruz: • Ad t S li . İ 
v ış ardır. Italyan zayiatının ev- ğu önünde yapı ve . ? . . ahs" edil itler- .. - ap asyoncu e mı z-
elce zannedildiğinden de fazla ol- b Ikın iştirak ettı~i mılı!ngde hır bır mıntakasrııa t ıs ece yiki karşısında miittefık kuvvet - ilk seyahatler onların aleyhlerine 1 - İzmir stadında maç kazan- \ :zetle Va - Nü birlc<ip Ömer Hay-

dug· b a . h ti · ve zul- dir !eri cenupta daha dar bir hatta · • u undan anlaşılmaktadır. çok hatipler Na7.ı '"' şe •nHı t· 
1 

· netice vermiştir. Yani gc:ek I:ı:mir mak için evve.la fevkal.1de soğuk- ı yamın bütün Jut'alarından on per-
------ .. u·· •·kbih ctmi ı~rdir. a ıp er doğru geri çekilmektedir. Alman- İ 

B 1 
mun ... ' . ttik Al p 1 S • 

1
• ve gerekse stanbul takımları An- kanlı olmak lazımdır. 

1 
delik bir operet yapsalar, acaba 

1 dk 1
. A Almanya ism:ni t r liıffuz e çe manya o onya ı• (ar gittikçe artan büyük motÖr U f k 

e gra at ıamı 1 halk bu sözü yuhalarla karşılamış· }aA h f abrikalarıDI ve piyade kuvvetlerile hiicum et - karalı rakiplerini oldukça iyi ar - 2 - :Maçın ilk on beş, yirmi dakı-1 Şehir Tiyatro-.u bunu ınuuffakı-
mektedirler. Alınan hır habere gö- !arla yendiler. Fakat buna rağmen kasında mutlaka sayı üı.tiinlüğ<j : :retle oynıyahilir mi? 

ı~ de (Baş tarafı 1 inci sayfada) j tır. __., işletmek istiyor re Almanlar son çarpışmalarda 50 bu haftaki karşılaşmala: ehemmi- temin edilmelıdir. 5 - Ahududu, Ahududu, 

.. n n yangınlar söndürülememiş. • -d lı·manla· işl d . il · k be · •tt ..,. . J 1,,. B ı;~ 18 ( • A) Doktor bin kadar maktul verm" er ır. yet itibar e dereccsıni ay tmış Yeter arlık dodikodo' . 
.. uyecek ve mayi mahruk_ ibır r an a er~., """" - 3 - İzmirlilere kU\'VCtli bir Av-!lıuddet sonra tükenmiştir. Ikı sı- Todt'un Varşova'da bulunuşu hak- Alınanlar Alo piyade alaylarını, addedilemez .. Çünkii Ankaralıların k Hani bana kadıııbudu. 

R·.ııa· ,. 1 h• k" kında . . ı···~•t alan mahfiller mümtaz motörlü bırliltlerini bu kendı' sahalarında ve kendı" ~eyır· - rupa ta ımı kadar ehemmiyet \"C- Hani l\fust.ii Bey armudu? 

Hani bana selam, sabah, 
Giileyim bari: Kah, kah, 

is'bega d~ha bidayette <bomua ar rını ıç ıms eye . ıyı rna ~~ - - rilmelidir. " . t etmıştır. den öğrenildiğıne göre, ibu Alınan !:<'phede israf derecesine kullan - cileri önünde cıkaracakları oyun 
it llır_ kışlada 

3
00 asker ölmüştür: • ek mütehassısı Polonya'da cephane ve maktadırlar. Yine Londraııın bil - büsbütün ba<kadır. Bu şartlara uyan takımlar İzmir-

. atbıye ve Dahiliye Nezaretlerı Ve f ffi} ye C siliıh imal eden fabrikaları.n yeni- dirdiğine göre, Almanlar bu laar- l.s deki maçların galibıyet ibresini da-
ıle Başvekilin bürosu ve diğer ne- den işletilmesi işiyle meşgul ol- ruzlar sonunda Selinik körfezi ü- h_tanl bulspod kr lave Besik~ı • ktetinkdi 1 ha fazla bir ihtimal ile kendi taraf-
ı~retlerin 9''gu bombard ı manın ilk --o-- f maktadır. Şarkta bir Sigfried hat- zerinde sahile vakın olan ve müt- Ş>? ır erın e o yca nıa. up e - lar . ~nü daha sabahtan ateş almıştır. itli m Ü da 8 a 

1 
nın ınşa edilınekte olduğu şayia- tetik cephenin. sağ cenahını eşkil !eri Ankaranın Gençlerbirliğini ve 1 ına çckm~ olurlar. 

• 
lgradın en biiyük oteli olan t Naz 1 r 1 Bostonda .;rı hususunda şu eihet 1<aydedili- eden Olimp dağı eteklcrinden n Dcmi::-spor takımını a- Okuyucularıma; bu kısa tahmini Se~'" h !ar Ka k ·-~ : ba Ankarada da _yenebilecekler 

1 yaptıktan sorıra, bu hafta Ankara-
oı 'uski Kral. tamamiyle arırp •• l d" ıor ki, şarkta böyle :bir hatta lü- sızmış ve terina me,· ııuuen tı"ınuş ve Alman, Yunan ve Aıne- j n Ut U k SO_Y e 1 . zum yoktur. Tabii manialar, batak- Eğe sahilini takiben i!erlemei'e mu midir? Bu suale cevap ve,mek 1 ~ın e=biz sahasuıda seyrcdere-
, _"~elçilikleri yıkılmıştır. Ilk ala- Boston, 18 (A.A.) ~ Irlan~a Mil- !ıklar, nehirler ve dağlar ve keza \-af!ak olmuşlardır. Bu satırlann güçtfrr.. ı gım maçlardan çıkaracağım neti-
.... bırk Al ta resı ış ı il< Jrlanda ını· te •--~ - - •~ ··d t ccyi gelecek hafta daha mufassal ı· aç yüz man yya ~ !i Miida[aa Nazırı ' en, , Polonya istihkQmları fazlaııiyle ka- yazı gı saa """"' .. ~yyu e - A k d ıJ k 
•tak etmiştir. Pike tayyarclerı bitaraflığına dair dost Amerıkal: ddir. miven bir habere göre bu noktada n ·ara a yap aca maçların; bir şekılde İkdamın spor sütunla-
~oaınbaları atmak için 200 metreye !ar toplant:.s _nda_ söylediğ_i bir nu- ilerleyen Alman motörlü kuvvet - şehir takınılan Hn saha ve sevirci rında anlatmıya çalışacağım . • dar 

1 
t h lkı avantajları ~ibi en miihim iki te - ı . . . .. .. . 

alçalml'jlard:r. Be gra a . tukta demiştır •ki! Filipin ordusunun \eri Larisa •chrini, eski adile Ye- [evvuk noktası vardır ki hu başlı Şımdilik b~l:iin temennı; sporcu-
~:k~kalrda harbin iböyle birdenbı- İrlanda, limanlarını ne kimseye 1 nişehfri ışgal etmişlerdir. Cephe - ba•ına bir üstünlük m5Clesıdir.. , luk çerçevesıni aşmadan, iyi oyun-

kah! 

Necip Fazıl Kısakürek'in genç
liğinde yazmış olduğu hu yukarı
daki şiirin bir Cf:İll.İ ~air Ahnıet 

llamdi Tanpınar yazabilir mi şim
di? 

İşte benim yeni açmış olduğum 
edebi anket budur. Bu suallerime 

doğru cevap vereceklere zamanı 

gelince meşhur şerbetçide birer 

bardak ahududu ~rbeti ~marhya
ca!ım. Uzerlerine çökebılm~ş oıma;:ını terkedecek, ne de kiralıyacaktır. idaresi nin merkez kısmında ise Tırhala Kanaa:iınize kalırsa İstanbul ta- .lar ç;kanlmasmı istemekten iba-

d'-lılı.yamıyorlardı. Bu, bır katlıam- İrlanda milletinin hükümranlık k 18 (AA) N -•- istikametinde tazyikleı~ni şiddetle ı rettir O 
an başka bir şey olmamıştır. Al- haltları silahlı gemiler mulrabilin- Nevyor • · · - evyo= ·u·ttırmaktadırlar. kımlan Ankarada kazanabilmek · aman Cemal Kaygtlı trıan1 ... 

1 
d nra ve g&-1 -h Times gazetesinin bildirdiğine gö- irin adeta canlarını dişler:ne tak- 1 ~--•••••••••••••.;..;;;.;;~;.;~;;.;.;;;~;;İ 

~el ~şehri og ~n; drrnan et- de veya diğer herhangi müla aza- re, Amerikan ordusu kumandanlı- Bu vaziyette Yunan ve İngiliz ·ak mecburivctinde kalacaklar - YE!!İL <."EBENSEMİN !!tt'lmll kıt.hnm&nı 
.,. , eyın yeniden m ar · S ı larla sat:lamaz. İrlandanın taarru- ğı Fili · d ko trol"" ·· müttefik ku·~-t!erı· mu" -'-"'1 bir du • F k t lib" ~uşJerdir. Belgra_t Tu~a. ve .. av: za uğramadıkça, bitaraflık siyase- ' pın or usunun n unu • ·~ ""u .. ır. a a ga ıyet kvcfiveti ge - ı DQUGLAS FAJRBANKS J ~hır!erinin teşkıl ettı~ı koşed t" . de. i tirmesi ihtimali kat'iyyen ve idaresini deruhte ebniştir. Fili- ruma diişlT'" bıılunmaktadırla~. rek İstanbulsoor ve gerekse Besik- f • 
'"!as; bir cehennem ateşı manzara- ım g ş pin askerlerinin talimi, Amerikan Vaziyetin çok ciddi olduğu mu - •aş için hic bir zaman muhakkak 

Y
oktur 111....-ln C!hu.-1 llhaleriadeıı ' """"" 

ltııı aimı,şlır. Sırp avcıları da Yu- · subaylarına verilmiştir. hakkaktır. Tırhala ovası da Al - d~""1\dir. Be~ikta<ın tempolu ovu-•ıa 3\'Cıları gibi venilmeı bir cesa- r • 4 Filipin arbiye ezareünlıı b " _ man m rse -~u;tt..r.ı, n u 19 Yı stadında d s-Oktu- s 
teı göstt'rerek yıdnız Belgrat üze- b- .. k • dirdiğinc göre, Filipin ordusu ha- kıt'aların vaziyeUcri büsbütün ne- rebilmesi ve İstanbulspQ.run da yi 
rİııde 18 Alman tayyaresi düşiir- uyu vapur yerıyor len 40.000 kişiden miirekkeptir. zaket L"Csbedecektir. Yen~!tir .-e ne ayni muvaffakivcti ıırn.-terebil-
llıii,lt'rd:r. Vaşington, 18 (A.A.) - İcar _ve I Tı:-hala'nın cenul:>una ç<!kilen İn - ;nesi mechuldür. d h l I Slnb Afrilmua llkrkulnde ınrlbalf l'edlılirldt ve Aşlı: Ulmi 

v Çukurlarda, ah ... rl~rda yattık,~· iare kıı:nı:"u ~ucibince. er a .. n~,Büyük Millet Mecli• gili~ ve.Yunan kuvvctle~i b:ıra - Bütün bu vaziyetlere bakılırsa •• Ba 8&1ı ~-itibaren 
a_n Yedik, rakı ıçtık. Sırplar bıze giliz hukumctıne devredılm~k uze • • d .. k .. I 1 daki daglarda mu.1ca\·cmet goste - Ankara oyun lan hakkında kat'i S LJ M E R SfNE ASIN ~urnkün olan, her yardımı yapt'.- re bahr~y~ komisyonu Amenkad~ sının UD U top __ a_nh~ı rirlerse Arnavutluı!u i•.,al eden birer hüküm vermeden nctit"<'lcr; ·~~ ... -----------------~-;D~A.;;. . .I 
~- Vemuke·bı!inde para alma) 1 dört buyuk vapur satın almışt · Ankara, 18 (A.A.) - Buyuk Mil- Yunan ordusunun geri Ç('kilme<i #••·~~~-.'.'~~~~~--~-;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::: 
) buı etmediler. Kafilemiz Üskü_p Bu vapur_lar İngi~z bayrağı al- let Meclisi bugün. Şemsettin Gii- de mümkün olabilect'klir. Aksi 1 
<ıiıle Greca'ya gitmıye te;ı/ı-bus tında tescıl-edılecek "e murettebatı naltay'ın başkanlıg.nda tcplanarak halde Arnavolluklaki Yunan or • 1"ıt ... ııe1cel&ınhde ilk 4"fa o lan.1< Tt'RK('E •'• TEIDlo"İKOLA& (l.a.btl ttnkli) ve son 5 svıttia 

~~1lıiş fakat Alman ordu:ıu y~lumu. da tamamen _ingiliı olacakt.r. B~ taşxakları nizamname~inin 'birin- dusunun muvasala•ının kesilmesi en muazzam filmi 

t~ kesmiştir. Bunun iızerıne Sa- vapurlar, Robmden, Cast~r, ~lıne ci maddesinin tefsirine ait mazba- tehlikesi mevcuddur. N fi M n n le 
1
/hnsna'ya g'ttik. Burası da he- rialykes, Exemplar ve Nıghtınga- tayı tasvip eylemiş ve jandarma ~ \6'I c;;;;J} ttet h~tr.•'n Belgrat gibi a_y1'.i vaı:- le'dir. eratı hakkındaki kanuna ek kanun YUGOSLAVYADA VAZIYET 

~ORCU 
ita e bombardıman ed'lmıştır. Bır t.ayihımnm birinci miizakeresini 
d~ dE'(a tevkif edıl<lik. Bizzat ken- K d" asyon Heyeti yaparak içtima•na nihayet vermiş-
~- tramvayda bir asker tarafm- oor lD t" ""n t . h b' . ır. 
t~v evkif edildım. Bu asker b~ı 1 Ankara 18 (İkdam mu a, ır~n. -
Ye ~lverle tehdit ediyor :'.~ .. şi".'dı-' den) _ Koo"dinasyon ~ey etını~ 
!ah· adar yedi kı'ii öldürdugunu te-1 iki miihim kararı yarınkı Resmı 
ııı~;:le söylüyordu. Bfr_An~erikalı Gazetede çıkacaktır. . . . . 
~ h kdaşım s:rtında sungu oldu- B lardan biı"incisı çı{tçılerunı· 
da k a\de yarım saat elleri yukarı- un d için Milli Korunma se:--

lugiliz kariciye na
zırının hitabesi 

Yugoslav o:dusuııun resmen tes
lim olacağı ve dün saat 12 de si -

iıhlarm bırakılaca.~ı hakkındaki 

''aber teeyvüd etmemiştir. Bugün 
·ugoslavyada bir mc·rlrezden idare 

<>dilerek harn eden ordular mev -

·ud olmadıgına ve askeri kıt'alaı 
·nünferid bir şekilde hareket ettık
erine gôre böyle toplu ve teshil 

(it A H 11. A M A H JI E D A İl 

TÜRKCI! SÖZLÜ 

İ P E K te saat 1 
1,45-4-6,15 ve 8,45 de 

2 
DEVRE 

15 
Kıaım birden 

alrnıştır. ze yar ·1'mgclirilen ziraat makine -ll mayesı e .. 
aş,, k"l p k" l· !erile ziraat aletlerinin t:vzıı ve e 1 orte iZ e b !arın kullanılmaları içın tayın 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz Har 
biye Na:zın Margesson Cenubi A
merikaya bıtaben radyoda söyledi 
gi bir nutukta demiştir ki: Jir silah terkinin varid ob.mıya -

İngiliz askerinin ferdi faikiyeti cağı da diişiinülebilir. Bugün Yu
İngiliz nıakirn5inin yüksekliği ,., ~vvada da.Oiılan ve irtibatını 
;ıür adamların tersanesi olmak hu '<aybeden o:tlu gnmlarının çete 
:;ı:;unda Birleşik Amerikanın Yeı harbi yapmağa devam ettl.kleri 

Bugün hepiniz 

TAKSİM KIVIRCIK 
PAŞA 

Görülmemiş 

muvaffakıyetle 

devam 
ediyor. 

Çİsini kabul etti .,;;~ecek memurlar hakkındadır. 
Sinemasına 

kof unuz. 
h ı\nkara 18 (AA) Başvekil ikinci ıuı:arname ise Zongulıı:ık 
"<lJı:to ' · · - ı .. .. d · takasından dı -
ll.3~ r Refik Saydam bugiin saat komu_r ma enı mm . İbcak kö -
~athe?a l>ortckiz Elçi•i Francesco 1 ğer Iımanla~ımız\ ya;arifesi hak 
ti?. ıros e Mcnzes'i kabul etmiş- [ miir nakli ya ı nav un 

diği karar Alınany~nın mağlübiye-ı nlaşılmaktadır. 
tini temin edeccktır. * 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

kındad;r. 

'------ -------l-be-y ile geldL.. Viike!A yekdiğeri-
r"-Büyük t 'h' 

0
• 75 ni tebrik ettiler. Umumi birse -

l SuitanarA, • zro.ınuız N. asıl o·· Idürüldii? .ıl vinç basil oldu. 'lııı Beş yüz senelik Bektaşiyan o -

" ~azan: M. Saıııi K.rayel- cağı dört beş saat zar!ınıia yanıp 
tlı; T mahvolmuştu. Sultan Mahmud, 
· 11..ı• • tindeki mehtap ile ocagı om ile ·1J~ti "-~ 'l'8ıı1anmış o1an yeniçe -1 rak e . dükkanı:ıd.ın muvaffakiyct haberini alınca e -

d~. ıı. l"llÜhiın bir kısmı telef ol - rnk dediklerı hasap rini gökyüzüne açarak: 
t tutuşturd.ı. 1 _ Hamdolsun .. 

4ı '-ıet da cal'·ım ve yağ 1 paçav-
lt l>çı, bP~a, Mustafa namında bir Toplar·! ,J' '":.·eniçeriler, B~kta- Dıye dua ettı. Sultan Mahmud, 
ll~ ahadırına iki bin beş yüz ra at.:yoı ar ı. venesi perişan ol - Hırkai Şerif kapısında beklıyordu.. 

ıılldın, ~ererek kapının diğer ka - şi dedelı;rı; a da yandı. Dua ile meşguldıi. Şaka d ğil, yal-
l<ar a açtırdı. du ve bır ısmı .. k .. d yan -ınız devlet ve milletin de!!il. kendi 

~ı. "acehcnnem ile Tophane ima· Yeniçeri kışlası klo un ~:camı • şahsi saltanatı da tehlikede ıdL 
lıl .,ervas t Kaçan kurlu muş, . 1 . l" -. dıııtt ıZca yalın kılıç içeri a - mış ı. k"'l olmuştu. Bü- Ocak söndükten sonra temız ıge 
1il~r .. · · Yeniçerilere hücum et - yan içinde kalıp u hücumlar ne- başlandı. Hüseyin ve İzzet paşalar 

. t·· b gayr.etler "e ·1 . . k il.. un u _ . 1 rden ancak Eski odalar denı en yenı~rı ı~ -
... "ıılar ı· · de muhacım e f" ·ı d ·· k ""ala ııı yeniçeri kışlasına atıl- ıcesın . . 1 mıştı. Bu da lasına gelerek ırarı er en mu:e -
. v rı d;J.'erlcrine de cesaı·et ver- yirmi beş kışı yar~ a~uvvetler kar kep gerek burada ve ll"'rek diğer 

!<,,;~ llı•cr· yürüdüler. Bu aralık gösteriyord':' kı _ıız~:kavemet ..de - ferlerde ele geçenleri kılıçtan g~-
dııvııa r ncm topuğundan vurul· şısında yenıçerı çirdilc:. Ajcı usta ve emsalı yenı-

T{1 
1 
da aldırmadı meyip kaçmıştı. d m me- çeri kumandanlarım da Atmeyda-

Oldu ~ nvııı•unda ~ukatele sedid Sultan Mahmud, Sa braza olu - nma göndermeğe başladılar. 
~ . 'en. ' . d . dıler Aca a ne b b .. ~lire . •çeriler bu hücuma takat rak içın e ı ·:· 1 be et _ De\•\et ricali ile era er camım 
1~~k~~ı 'Yerek bir kısmı Bektaşi yordu? .. Yeniçerılecc gka.e . idi' avluya bakan sol tarafında duran 
l -. ne b· ,,_,.. olabılece ını ··· · tul ı h f'f 
a il>ın,,_ ·. ır kısmı da dahı; kış - mek mwı.,..un . i •et haberi Sadrazam dahı tu an an a ı 

llu es ~Irdiler. Nihayet, muvaıfak ~ade İsmail bi!" istintaktan sonra mahfeli hil -
nada topçu Mustafa atıla- Sadrazama, Velı paşa 

mayun altında meclis ittihaz: olu-ı ığa ile sabıklan, çorbacılardan Sa 
nan odada boğdurarak taşel-crini ıh ile Talih , Süleymaniye civa -
mahud Çına_rön~ ·ne ııttırı 'Urdu. rında saklı olan yeniçen ağası Ce
Bunlar, yenı.,.erı kumandanl.arı i- \alettin ağa Sultanahmed camiine 

yeniçerilere karşı silahlanmış bu-1 oldukları halde akdedil --"-t 
lunuy-0rdu. J _,.,_ . _ . en m== e 

I ~·C~ layihasında muserrah ol -

dL -ıetirildiler. 

Ruslar, Etiniki Etriya hayret i- İstanbul kapılarına birer hpı -
çinde kal!nı~!ardı. Senelerdenbe - cıbaşı ile bir miktar humba~acı. 
ri oynadıkları aleti ı•asıta ortadan kulluk!ara topçu askeri yerleştiril
kalkm~ bulunuyordu. di. Galata, Kasımpaşa, Tersane ha-

İzzet Mehmed paşa, tl:ikiidara j dugu uzere yenıçerı isimlerinden 
geçıp Ağa Hii<eyin paşa Süleyma- mutasarrı.flarının berhayat olduk· 
niye camit avlusunda çadır kur • 1 ça ~üstefıd olmaları, katar ağa • 
durdu. Sadrazam ile Kibar Alı e- larıle ocak katiplerınden ve çor • 

, . g bacılardan sadık olanların kaynl• 
ee) 1 mahfe! vesaır ulema ve rical 

Artık y<'niçeri ocağını alet ede- valisi Kalyoncu, Eyiib tarafı hum
rek ist!'dı1<1eri şeylere nail ola - baracı ask.ermin muhafazasına tev 
mıyacaklardı . Avrupa bu işde Rus di olundu. istanbul karakolları 
!ara galebe çalmış bulunuyo!'du. topçubaşı Numan ağanın. Topha _ 
Masonlar. tam zafer kazanmışlar -
dı Islahat. nızamıcedıd suretile 
Osmanlı İmparatorluğunu ellerine 
alacaklardı. Rus istilisına karşı 
koyacaklardı. Osmanlı tmparat.o:
luğunu Ruslan yutturmıyacaklar
dı. 

de camide ve hariçte geçirdiler. 
Ertesi gün Sadrazam yınc cami

in sol cenahında oturarak tutulan 

yiizlerce >-eniçerıyı birer, birer i
dam ettirdi. 

Sultan Mahmudun yeniçeriye 
külliyen galebesi ecnebi ııefirlerini 
neş'elendirdı . Babı1ıliye tebrikna
meler yolladılar. 

Bu esnada Ağakapısında bulu -
nan kol kethüdası Hasa.n ağa, ka· 
ta!" ağaları, sekbanbaµ İbrahim 

ne ta::-a!ı <lahi arabacı başı Haııan Etrafta, kıyıda bucakta saklan -
ağanın nezaretlerine verildi. mış ne kadar y niçeri ve, kuman-

Livayi Şerif muhafazaSt maltsa- danları varsa birer bırer yakala • 
dile gece içın topçu ve humbaracı narak sadrazama getıriliyor, ve, 
neferatından miktarı kafi memur orada karları itmam olunuyordu. 
edilerek Dildlitaş tarafındaki ka- Cuma günü Sultan Mahmud, 

pı ile diğer üç kapıya muhafızlar Zeynep Sult~n camiine selamlık 
k ld yaptı. Beş yuz senedir görülmiyen 
<ınu u. , iılr manzara vardı. O da bu, selam-
Ayrıca memurlar çıkarılarak ılık resminde tek bır yeniç.>ri yok

mahalle halkının dahi. nöbet tıeıı:- tu.. 
lemeleri. imamlara tenbih olundu. O gün akı;aım mahfeli hüma • 
Alınan tedbirler miihimdi. Herkes yunda meşıhat mazulleri de bazı:: 

maları, Asakırı Muhammediye na
;mile muallım asker tertibi müza -
kere edildığı gibı ertesi giin dahi 

yine ınahfelde akdoluruuı mecliste 
)'eniçeri ocağının ilgasına resmt!n 
karar verildı. Beş yüz senelik asi 
ocak ortadan kalkmış oldu. 

Bu karan Reisülküttap Şeyda 

beyin ·bir nutku miiessiri intaç ey

ledi. Keyfiyeti karar öğleden ev • 
vel davet olunan vüzera, sudur, 
mevali, hocag5.n, rıcalı devlet ve 

meşayih hazır oldukları halde Bey 

likçı Pertev efendınin 1caleme al · 

mış olduğu fermanı ah müsvedde
sıle bildırildı . 

fDa\ıa var) 



SAYFA -' 4 --------

Yunanistan 

Cephesinde 

( Ba~ ta rafı l inci sa)·fada) 
yosu, matbuat nezaretinin harekat 
hokkı .da a•a~clak, bültenini ne§· 
tctm!.ştlr: 

Muharebe, Şımali Yunanıston
da C'('phı.. 11ın hPy't..:ti l..imumiyesinde 
bliyük şıddetlc devam etncektedir. 

Sarandoperon geçidini müdofoo 
eden İr>giliz kuvvetleri, kuvvetli 
Alman piyade \'e tank hücumlarını 
tarddmişlerdir. Buradaki muharr
be, bilhassa şiddetli w kanl:dır. 

Almanlar Ollmpos dağ.nın cenu
b:ındaki diğer gcçıdi mıidafaa 
den Avustralyalılara karşı on fırka 
ileri surmüşlerdir. Fakat butun hu
cumlan muvaffakıyctsizlige ~·ta· 
m~t•r. 

Daha gnrpte, kuvvetli motôrlu 
kıt'alar. Kalambaka'nın ş;malindc 
Yunan hatlarına hucum etmekte
dir. Fakat bu hareket de önlenmiş
tir. 

YÜZEN J İngilterenin 
K A L E ! 1 j\,jj~~~~~ l İ l~t~~):~~ 
10 
16 

tane 
tane 

38 
15 

lik 
lik 

top taşıyan mu
azzam dretnot 

Dünyanın en müthiş 
gemisiolan Kral Geor
ge dretnotu 40 santim-

lık zırhla örtülü ! 

,ızerioe hava kU\\'C lerın izin i~tıhaz 
ettııi siyasete dahildir. Bu siyıı:-ete h:lr
biıı :sonuna kadat devaın e .ilecl·ktiı 
ingiliz adnlarına yC'ııi taarrıı1.:lar \'Hkll 
·nılsıtn bulnıa~ın mezkur siynı::ete dai
ına artaca&1n1 iımiıl etti"'hr. ız bir ~id
h·tlc devan1 CJlunacitktır. 

Londrn, 18 (A.A.) _ &ısvck:ilct ta
rafından Otı nk~m neşredilen tebliğ 
hakkınrln Rcııtrı- njan:;ı diyor ki: 

Tcbh .de ınc\!.ı.uubahı;: İngiliz adaları 
tiıb·ri ya1nı: birlc,'ik kr<lllık ::ıdala:·uıa 

nhisnı- etı-ı1cyi1J Büyi: ~ Rı1tdn~·anııı 

~ükunı.an oldlı.gu veya tı.n1ayc i altı;1-

I. buJ nr'urduğu bütun ada1ara iımil-
lir. 

1 .K. D A P\'I 19 - Nisan -----
Ço~~~rarı?i:~~~~l ı Yvugdo~lafvyl~knınt ı ~~~~~~~.~~~uaı !~,:'~)~~~~;~:~~~;:;~~~~/:' 
nın<la yapılacak turenden >Onra CO '" ugra ıgı e a e tfrUJylC iıdltJ C) 1 nıkuan ·· ) k ~ ) · ( J O • 

• • kk d h hm 1 · 1 ı gun ~v,·e -r.n•ıı crıne e\"Z. o u iara ~ekcrll~r d: gıula .. ~k. akşarn ft at 1_ ı • . _ n~ı ı~ a . ..:ıtta 1 ~..t u • ~-aktJm ar u• - , t r 
de BU::~ıkada J kele t•.ıııno~·ınd~ bıı (B&~ tarafı 2 ncı .<ırıayfada) dırıne.-t !ilıa .rıye ~ad:ır h1Unk·ın u1aına-ı cak 1 • 

ıniı .:ııncrc tertıp olun.~~~ktır l Jaı- 1n;Jlctinin hatası, o ~erefsizlrrı ıtH"!u. Biletler 3 nüshadır. Biri Devlet 
.llEYBJ'Ll .\Dı\ :7'.T~lYE KOLU· 2;; t 1 1 d .. .. "ht· ı · ~- Sırp tt pı .ık.Jarının son 1'ı~ıın1Jrının Demirvollarında biri Vil[ıvetlt'ı , .. · ~ · vcyay sa ı 011} ar ı nı;;urcn ı ı ~oı.•" ı· t··· ,. .. d • • • 

.~ıs.:ın güntı Cunıhuriyet meydanıncı"' · 11.,g.ı ı ı •.• 11c ... uzeıe 1•· ·~ _. . . • . k'1" 
1 k t .. d ·ık k ld •ok sonrııya bu-akmış olma lar.dır. Şimali y. nanısıanda arad ·ü~llikle- dıge. ı de gıdenlerın nezdınde 

y.1pı ilca oren en soııra, ı " u .. , ') . · ., 
bir talebe nıüsaıneresi ~l'rtip ohınacah 26 l\.Iart ihtlliili .iş i~ten geçtıkten ,rine, fena h.n ~arttırına ve yolların lacaktır. 
ve çocukl.::ır aıabaJ:ırf· ge?.di:·ilt'f.:ektir. sonra yapdmı. ştı, Alınacak bir ib-,kapaWmı~ .bulunn lSJ.na ra~mcn .çar- Trenlerde izdiham olmaması İ" 

BAK!RKÖY KAZA KOLIJ 23 Nisan re t Mrsi de iş te bura d adır. Kararı- tışmafar vukubu~"'." 1 "r. 17 bındcn faz. çin nakliyat vapurla da yapılacak• 
müna~·t.•bctilc 60 10 .,. oo erkek o1nıak . iki .

1
. • k b " .1 Ja t'sıı· alınmış ı5 "L ;ığır olmak uzere 

• • ~-, • . 111 vcrnıı ~ . ıst a ıne aşı ır n11 - ·· .. 1 ı· 1 t , - . · . 
1 

·· 1 tır Mes~1a· sı·vasa gı·tmek ı'..,t•\\.·en· üzere 120 çocuk i:Jaşt~ıı a~af{ı gıydirılc- ~- .. .. . . . nlUtl.lu< ıc op. ıgtıııaın \e nutıa yoz e · 1,; ki '-J 

cek, giindüz ~Tak~ını :ı;::~](lnııntla bir ço- ı let, lıt•r turlu ınudafaa tcdb ırlcrı~ ı mıict·hhez 1:! Ingtli?. otoınol>ili tahrib Ier Samsuna vapurla götürülecek• 
cuk ha!~ ~u \•c•ıilt'i.'t'k, ~·ocukI:ırn hokk;,ı- zaınan ında alnıak)a ınükclJcftır, edilmiştir. . . ler cıradan da trenle Sivasa nal\• 
baz, kukT.ı. korilgöz gtistcrilccektir. Ay- Yu rdunu, istiklillini, hükiinıranhk ~~ETE IL\RBI DE\~~ı ~DIYO~ . Jounacaklardı:-. 
nca, aynı günün gcce!lli yın(' l\llaksinı hak larını crcf ve naınusunu hiç . Vı~hy, 18 (.-\.A.) - O!ı aıansı bıldi-
alonlarında nıueı;;ı:c<:c progr•ımına il:l- .. d r . k . 'b' . k ııyor. 

vcten Dı.ımbüllu lsınaıl tar~fından lnr 1 mu a aa etnuycce 1111 ~ gı 1 gevşe Yuguslavyada Yugosl~v ordusunun 
gect> eğlcnceri tertıp olunaC'aktır. f ve hazırlık'\ız dayranıp da tanı ,yup mukaveıtıe:tı tıı:namen kı. ılm ~ bulun
~İŞLİ :N.:\I-iİ\'E KOLU: 23 Nisan gü- • rnurta kapıya gelince ,-c dU~ınan maktaf~' Yug~lavyD.nuı 1in1ali şark1 

Diğer taraitan mütekaid, eytan 
ve eramilden Anadoluya gidecek · 
!erin maaşlarını ne suretle naklet• 
tirecekleri tereddücü mucıb ol· 

Londr 18 (A.A) - Reutcr aj3ıısı
nın anavcı.'tın filosu nezdindek i husu \ 
mu~ ırı bLdir .yor: 

nu Pangaltıda Tan ş!ncma~ınrla !;abat hududa da,·anınca ıniidafaa kararı \'E' cenubi şarkıslndC' y ıgo lav kıtalan 

F F d ı o d b ı · ıı ı k d ç · .. .. . çete ha • ını• dev m ptmek tedır. Bilhas- muştur 
ransız asın a ,';ıa:. an ~ ıy.ıra.ı;: . t t' a nr u· \'Crn1ck sonuna kadar do\.·uşını)·e . ..,.., D"'•Ve .·.c~. r n · .• ıın ", Y""v··"v Vahı'd dU 

l
t· .. k .ıra bir rraısarıere \erilec<'kt.,-. ::\tu- ...... ... :ı ... - ... - Defterda!' muavını 

• • 
1 

ameı-cdc lt:ıretgOz, hııkkabtı:zl kukla \ .. r in1kiın bıraknından fe13kct1c neti- araı.ı':'ın.r gır~.ıi lıul nan ıı.ı .:.ır nıut4·e- bu hususta bir muharrırim z 5 
lngi_lız dona.nmasını:: en Y. cnı zırnlıs (Ba~ tarafı 1 ıncı ~aytac._a>. dır. ~iti~ ahıye.;. .ı,_. 111 za~ııanda gurbuz celenir. zclerınln 11.:ırC' ... n.ın en moCcrn otoma-

] 1 b G ~ t t ı ., ' • 1 h 1 ızahat, vermiştir. o an Kra e ınc eorgc ı...rı 110 U!lu.z - k vazıyet hakkında fazla nlkom- t,;OCU.k ~üsUiJakası hnzırlamıstıı. }.1ü~:ı- Türkiye, harbin ba~ındnnbcri tik sıhıhlar rnilceh ez o an Yugo~ıav 
yoıret .edc-n ilk g.u.etccı nlı·uğum. ı~ı~ı L.k gösteren Ing.liz cfkôrı umumi- b.ıka kazllnnnl~ h.ediyele.r verilccekth·. kararını \'<'rnıi~tir. Bana tcca\.iİZ kıt.aları zoıl'*tırmnkt:ı.dır. c- İsteyenler senedi rcsrri' 
~emının boıı hu:ıusıy.etlt'r 11 aydc -ıe.< ye•. ını· ıkaz ndernk Almanların 1 TAl<Sİ~I NAlllYE KOLU: 23 Ni>'m İTALYA NTEBLİGI nüfus, maaş cüzdanlarını d11uru . ., ... ...- etıuez~cniz h:ırhc gir111C'm: fakat t; 1 ıstcrim. Du zırhlı ınsanlar tarafındnn . . · ~ünü keııdi mcrkl' . .deıınd~ 50 çocu~ı Roına, 18 (A.A.) - iıalyan orduları dan do2ruva gittikleri verin 1118 
vücuda getirilmlş olon harp aletlcrjnin Fransız Fasında ı<lareyı ellc:·ıne /bartnn cışn~ı giydiricckicrdiı. bir tecnviiz(' uğrars:ın1 dövüşitrüm, umumi kararg;lbının, 316 numaralı teb- c;> J .ı 

VAZİYET CİDDİ en kuüretl.ısldir. Gctnid.c en .mlıte·k· :ı111i.l a1mak ti.ıt.:re olduğunu bfldirmek ~ 1 .. ~'.IİNÖNÜ KAZA KOLU.: 23 .N.4 b•~n denıi"!; biitün ~iya~ctini, biitiin hap liği: dairesine göstererek maaşlarırı 
Le d t t t,, ~ B naklettircbileccklerdır. n ra, 18 (A.A.) - Reuter. muda aa \'t! arruz. -..:ası ..,.ar~ v.ır,ııı tcdir. Bu nıi.1-nahire gOre, • .\ln1anlzr '{unu, rabah saat 10 da nn:hıyc tnu:nc:;- z1 rhklar ını ona göre yapını~tır. u Yugosl:ıvya'da tkmcı orudu:ıun lnotör 
Salahiyetli mahfiller Yunanis- Bombalarok, ın.;:-mılereb. toi'~:ere ve Fa,tu yalnız a~kcri bir kon!rol yap "'ileri ve beı:aberlerinde ~eıireceklen diirü. t siya;etc rağmen. hrlki Jine ıü kolları .fo•tor'ı l<g ı ve "-letko,!ç'te İstevenler de burada ma$ al. 

t d k. · t' 'ddA ld ... nı~ynlara arşı u.susl. ır ~·c 1 en ya- .. .• . . . çocuklar. Dı\•unyolu kutuphanesindc ha rbe « İ rınek ınecburİ\'ttinde ka- ldüzmanın ııon muknvenıctini ku·dıktan makta olduklan mnl sandığına rı1~ 
an a 1 vazıye ın cı 1 0 ugu ve 1 ~ı1rr;J.Ş bu dert."t:e kalın hır zırh tabaka .. ı makla ı.ritıfa etmıyorhı:-, aynı za .. toplana1:ukJJrdır. Daha sonı:ı kütüphap • " · . sonra H.ugu;; ve Dubrovık'c kador iter- racaatle nakil yaptı ·acaklardır. 

bunu gizlemenin bir şeye yaramı- başk:ı. hıçbir yerde görulmem:.ştir. Kc- manda bu memleketin Atlantik sa- ne ınu.ıavirr.lcri birlikte Gtülıane parp J aeağız: fakat, o zanıa n , ma~dı ve Jiycrek .Aıntıvutlukta. çetine ve catta- --------------' 
yacağı mütaleasındad!.rlar. Bunun~ zulık bu derece sık ycrleştırılmiş top hillerind\..' hiicum üsleri tesis ve 1kına gidilccC'k ve A~~türk heykeline bir ı nıane\·İ bjr ba~kına uğran1adan bii4 ro'yu işg.ıl eden seri kıtalarl:ı i~·tibat 
la beraber alınan son haberlere gö. da,.. hihçbirh gcğ·~ib~e hvcya kal<.··~edyoktukr tanzim ediyorlar. Bu üsler İngiliz f c1e5ıednk kçonackaktır. Oglkedend' sonr.ı, ~<ı~t 1 tiin kuv \·etinı i ı lc dC),·üşn1ck inık5- tesis ctnıhlerdır1. d . tcşıne tutul:ın ve b4 mbardııntırı cdılrJI 
re Yunan kıt'aları Almanların na· Dıgr ~r an ı. ır arp gen1ısın en t<ı • . , . _. . ._ 1 e, a~ı apı çocu ıspnn"crı.nın nını bu1ac:aj! ı z. Yunel? ccph~s n e düşm:ın orrlularıın dU.şman, da~ınık hır halde çekilr:ıelt~ 
mağ'lüp <Jlduk]an gibi yanl!ş bir !azla gızlı tiılahlara ma!ık buıunan ~u gemıler1ne ve Atlandktckı Amerı ve Alenıdr.r çvcuk yu\-a.sının r ıni r::u- ·r . 1 1 k i . k Ossum ılr ftcnıı araı::ında c:evirn1ek için ~hmize lı "Ç'Ok ('f3: ... ler 'c her nc\"İ pı 

yüzen kaleyi gezebilmek için bir gun kan üslerine karşı kullanıJa~ak ~ lfidtları yapılacak \e saat 16 da DiYan- Vaz ı c ı~~' 7:: 1" 7 '.r ~ 1 ~c. U t'.\'. a nı yapılan n1anc\·r;ı, tanı bir inkişaf ha- zeme gecmektcdir. 
hissin tesiri altında kat'iyyen de- k.~fi gelmez. Bu giı.lı &:llahıardan bidne tır. yo:u çocuk kutuphnnesının altıncı yıl. ~l a rak, buy uk !\1 ı ll ı Şl'fımı~ sn:-c~ 11 ıj,. p ..... ....,,..ııtı. J<~rji!'C'rl ve Porto - Dün gece Alm.ı:ın ve İtalyan ~yy:ı~ 
ği1dirler ve bu sebeple muannida· rastlamadan hemen hemen bir ~~dım ~· n·~ t 't F Af k '<utlanar:ıktır. • Inönüniin eınrin d c tnn1 hır uıı l h Palcrmo elinıizc ge('miştir. Kıtalarınuz leri, Malta'da kilin Valett;,ı denız ussil 
ne ·bir surette dövüşmektedirler. tamaısınız. . ıgcr a~at an ra.nsız .~ı a,ı ALEMDAR NAHİYE KOLU: 23 Ni· birlikle ha disel er i beklem ek; gev- .araıından ıak•h edilerek mitralyöz a- bombardıman etmişlerdir. 

ALMAN ZAYİATI Bu silAh.lann dikkate en ziyade µ- ıle Fransa arasındakı seyrusefer oan günü akıoma kadar çocuklara hok- şetici, uyuşturucu, u vutucu propa- - ----------------------------

Lo- ~ra l8 (A. A.) _ Atı·na rad- van olanlarından birine c.~hurchill'in giz de Aln1anların emri üzerine ve k:abaz, kukla gösterilecek \ıc ınonolog-uu ' 1 gandalara a>la kulak nsmamaktır. 
ti sildhı ~dını verınck mümkündür. İspanya ile mutabık kalınarak Vic ar ı;Oylcncccktir. Ayrıca 20 kız 20 er-

yosu dün gece yarısı şu d~klaras- Çünkil bunun ımalıni, bahrıye nazırı kek çocuğu da giydirileceklir. Her şeyd en evvel, s inirle ri mi zi, 
yoıı.u ncşrciın!,,tir: bulundo&gu zamw,iar Clwrchill ilham hy lıilkümeti tarafından yeniden BEYA211' NAllİYE KOLU: 23 Nisan nıanev iyabnırzı, imanımızı kuvvet. 

Ordumuz ve müttefikimizin ot- ctm~tir. Bu genıide ın~nın gözüne en vasi-mıkyasta ianzim edilmekte - gtiıni c:ocu.klara ~ekcı• \-e .kuru yenli~ Ji tuta1ım . 
dusu anudane mukavemet etmekte ziyade çarpan şey zuh tabakasının ka- dir. Ayni muhabirin iddiasına na- dagıtılacnk, ayrıca altmış çocuk da giy. 
ve milli toprakları karış karı< mü- unlığıdır. Filhakika bu kalınlık; 40 san- za= general Weyganr) Alman dirilecektir. 

"' timetre kadar vardır. Gü\·crtedcki taret E..\ıIİNÖNÜ NAHİYE KOLU; 27 Nüoan 
dafaa ylemektedir,. - Her· tarafta !erin her biri-bir ktiç!ik "" büyükhrğün kontroJünıi bıle bile görmemezhğe jı:ıazar ~lniı. Gill~~ne parkında ıocuklar 
NI< şiddetli muharebeler olıı:ıakta· dedir. Bir Uı.reUe 38'lik dört 1op vaı·- gclmckte \' Alııı:ın üslninin mev:ıi;ın eg.enreli hır mu. ... meıe tertıp o-
dır. dır. Bu captakı toplar tam 10 tanedir cudiyetini inkar etmekkçlir. (lu".m:ak~~· Aynca 20 erllek 2ll kız eo· 

Aiman hava kuvvetleri büyük Aşağı yukarı üstiıvane şeklinde olan bu . cuga eı ıse ve ku~dtır..l dagıtılnc.:ıktır. 
rk • la d . Esasen Bızerte, cezaır, Oran, ke- KU~IKAPI NAHiYE KOLU: 23 Nı-

Abidin DAVER 

İngilizlerin 
mukabelesi 

bi!" faaliyette bulunuyor. Fakat a- ~~a ':.~:1.;.:, ~~~eı:1ı~~a::b:,:::= ı nitre ve Casablanca'da muhtelit 

1 

... n günü Cine! meydanında muhteliı 
ii"JI' zayjat vermic::tir. lit dUğmclere basmak için tam 104 kişi mütareke konıisyof\ları teşkil e _ eğlenceler ve oyunlar !ertıp olunacak, (Baş t atafı 1 inci sayf;ıda) 

Bütün gün Ergiri mmtakasında bulunmaktadır. Bu büyük topların hep ı dildikten sonra Almanla! daha ilk c5,oco ııklukara fedknlıer kdt.agıtılacak, ayrıca Hiçbir düşman avcı tayyaresi mu-
n. t"' k nr· h . b. d ·- . . . . ÇOC gıy il ı ece ır. h b . t t t H d rı ~ .-ogana ıye arşı ve mos ne - sı ır en a..oş ettıg1 zaman. agızlarından künundan itibaren bu komisyon. KÜÇÜKPAZAR NAHİYE KOLU: 23 .. are. eye u uşmamış ır ••. e. e er 
rinin garbına tevcih edilen İta) - cıkan clcıııınn a~ırlığı vedı tondan aşa- İ N. · .. · . . , uzennde hava açık oldugu ıçın ha-

değildir Yalnl% ö d. ki b .. ··k t la !ardaki ıalvan murahhaslarının ısan günu gıydırılccek çocuklarla Na-\ . 
yan taarruzları püskürtülmüştür. . • n e uyu . op r . . . . hiye hudutları içinde bı yürüyüş ya- vuzların tam ısabctle bombardı-

Klisura mıntakasında da diğer bır atışta 4•5 <on mermı yagdırabılırıe.r. yerme kPndı adamlarına ıkame et- pılacak ve akşam da gcı,.·ler birliğinde • manı mümkün olmuştur. İngiliz 
Toplar ateşe başla•lı~ı zaman tarctlerın · le d. $ b t b"d • · d · · · · · i 

Ba.ş, Dif, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, K.ınklık wı Bütfta Agnlarııuzı Derhal K.eeer 

ita- rflad• 3 llllfO o1'11llılllt. TAKL!Tt.tRINDtN SAtı: l'l llll'.Z. 
HER VtRDt PUU.\l KllTlll.ARI OSRAl!t.A iSTEYiNiZ 

Harp Okuluna havacı subay yet~şti
f talvan taarruzları püskü=tülmüş- .ndekiler rr otör sesinden başka bir ":'ışı rk ırt. lu a . . tı ave.ı.nl e ıse bırEYmU.uPsaKmAerZcAveKrOi!Lecuektır. . tayyarelcrinden hiçbiri kaybolma-
t .. F k d'" A t • sıvı on ro j-~rını amamı e as - _, : 23 Nısan sabahı t rı"lmek ur. a at uşman osos un ~ı - tmoMektedirler. 15 lik toplar. • yapılacak rcşmi merasimden sonra 900 mış ır. 

uzere sivil. Liseden mezull 
olanların kayıt · ve kabul şartları malinde devamlı bir taarruzdan !güvertenin her ikı tarafındo sıralaıım.ış ken ~ont=olc bırakm:ştır .. 8 Şubat jeocııga kır eğlencesi tertip olunacaktır. Perşembe günü düşman gemilc

sonra ve mühim kuvvetler kulia- tır. Bunlor 16 tane olup buyuk bıı· irtı- tarıhındc Casablanca dakı kontrol !Şifa havuzunda oyunlar tertip oluna- rinin aranmas na büyiik bir saha 
narak Kıafekiare boiiazını nihayet ta ve uzun mesoleye endaht edebılmek- konıis, onu 200 Alman subayından cak, çocuklara fındık üzüm dagıtıla· ı1 dahilinde devam edilmi1tir. Birçok 
ele geçirmei'e muvaffak olmuştu:-. tedir. Bu toplarır. daha üstüne sıralan- terekküp edivordu. Bundan başka ctak,. ay1 rıco 9koto çocuğa pcynırll pıdc ticaret gemilerine hücı.:m edi!mı<-

ı İ ÜN İKİ ıHŞ tok seri ve rnükerreı ateşli dığer d" ~ ' . k Al b evzı o unaca ır. "'$ 

K G DE FIRKA loplar vardır. ı"er -oır "° man su av ve- er- KADIKÖY KAZA KOLU: 23 Nisan tir. Bunlardan biri hasara uğra-

ı - Li- '-' olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. tf 
2 - ı\ldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat no1 J iyi veya çok 

bulunmak. . tıı" 
3 - Olgunluk diploma t.:ırihindcn bir seneden fazla müddet gcçoıem«Ş 

Londra 18 (A.A.) - B . B . C : A• Du drılnotıt. yapllacak ha.va höcurnu leri de Me eySchmitt avcı ta. a - &W;\ü. Fena.. Sta.c.Un taıpl&n.La ..._ hlm. • el lMınanda. bcrhav o. 

!inada ve Kahirede bildirildiğine '° · muthiş biı Laraj ateşi ile karşıla- relerinin hımayesinde uçan Do~nı- ren yapılac k ve çocuklorın bayramları. olmu~tur. 
göre, vaziyet Arnavutlukta ciddi :;acaktır. r nakliye ta""arclcrinden mü . kutlanacaktır. H3\·a mil,.it olmadığı B B ı· • · d. k d 

4 - Soglık durumu pi!olluk !zmetine müsait olmak. 
5 _ Yaşlan en yukarı 21 olmak. takdirde bu merasim m<>kteplerde ya- Ll gece, er ın e, şım ıye a ar 

b . fh · · t• y 1 ı Uzun menzilli ve büyük bir irtif.oa kk b' r·ı ·ı c bl • 1 ·ad ı· · · t k "I -•· ır sa aya gırmıs ır. unan ı ar re e~ ır ı o ı e asa anca ya pılacaktır. Hıı!ta içinde bazı kaza ilk )·apılan arın en şı et ısını eş ı ~ P" 
b 1 · 1 atC:i edebilen bu toplar, Lord Halilaks'ı - Bi13hare hav;,ı muayene heyeti tarafından yapılacak munyenç ..ıe t"P 

Not: 

c ki T a van1ardan zaptetmiş ol- Amerikaya getirdıği zaman gemıyi zi- gelmiştir. Bu tavvarclcr simdi Ca- mektepleri salonlarında ve Kızıltoprak eden bir hücuın yapılmış ve şehrin h.k durumlnrı pflotluk sınılına müsait görülmıyenler isterlerı'c .tı~ 
dukları ye=lerden çekilmeP-e mec- yaret eden Amcr'kaıı Bahriye murah- sabfanca hava meydanını i<ııal et- halk partisinde çocuklar i~in l<aragöz ortasındaki hedeflere çok büyük okulunun diger sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecburiyete ıabı ., 
bur ka}acaklardır. haslnrı111n "ok nazarı dikkatini eelbet- . .. . , ve kukla oynatılacaktır. :(':renköy vo t b balar •tılm••tır Derhal . 11 . in 1 ö an1e1C~ "' mektc olun '· .... uzer:nde de sık l<ızıltoprak ııahiyclcri de uynı ~ekildc çap a om ... "'i • c tulmaılar. Tam serbesttırler. Kend erın arzu arına 8 re mu 

mi~tir. 40 Amerıknn Bahriye subnyı ge 1 , ] kt ğ gö .. lmüştür b t t ı ı Alm anlar mutad usullerine göre 
büyük zayiatı ı:rözönünde tutmak· 
sızın müthis kuvvetler ve vüzlerc'C' 
tavvarel~r kullanmaktadırla:. Dün 
cepheden gelen bir mü~ahid Al -
manların iki günde iki fırka zayiat 
verdiklerini söylemi•tir. Almanlar 
b, ıı gecidleri zaptetmek için bin
lerce asker feda etmektedirler. 

YUNAN 'fEBLİ(;İ 
Atına 18 (A.A.) - Yunan ordu

ları başkumandanlı~ının dün ak-
8amki resmi teblii'i: 

Garbi Makcd0nyada, vaziyette 
mühim bir değişiklik olmamıştır. 

Anıa,·utluk ceohcsinde kıt'ala -

sık uçmak!adı~lar. Casablanca ya- hareke .. t edee.cklordir. Bundan başka yangın ar ç: ı ı ru · ta i ıı u ur ar. ı.ıJI 
miyi gezmiştir. Ilu zırhlının yalnız a'ış- d .. 1 'd Okul t<'dri~atı 15/Mayıs/941 de başlayacağından tal.ip olanların, bllıt~ !arı kontrol makanizınası 200.000 ster- kınlarında .kain Anfa ve Aindiab Eret!koy nahıyc kolu tarafından 50 co· Hıicum, sonuna ka ar guze ı a· b• 

,,.. tb· d ğ t ı kt f dııkları askerlik cubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik ı.ı '1' line mal olmuşt"r. 1· ı · d k" ·· ·· 1 cu ... e ıse a 1 1 aca ır. re «Jilmiş ve hcdeflµr etra ında • , r ı .,. 
· ıve crln e 1 butun teller A - KARTAL KAZA KOLU; 23 Nisan yaptıracnklnrı sıhhi muayenede müsbct netice alanlar evr~'ı;: ıı 

Gem n n dahilini gezmeden önce kÖp ~anların emr1ne tahsis edilmiştir. günü sabah saat 9 cta Y•P•lacak resmi pek çc1k infiluklar olmuştur. Büyiik Horp okuluna sevk edıleceklerdor. (2822) _../_ 
rüy!\ dolaştık. Burada ekserisi gızli bir Almanlar buralarda üniforma ile bir merasimle h.,ıta açıhcak, ve hafta hasar yapıldığı muhakkaktır. ---------------------------- j 
çok aletler gördük. Zırhlının sevk ve içinde, 150 c;ocuk için Yakacıkta büyük Holanda'da Rotterdam'dııki ve -;;;;;;;;;;;;;;;;;iiı. •• 11•111•••••1B!l1D=ISlııll 
daresi ayrı ayrı dört noktadan tcn1i11 ıinJac-mamakta olmakla beraber li- 'ı 

bir kır eğlence<i tertip olunacak <;ocuk- diğer yerlerdeki hedeflere bomba- 1 • SiNDEN edilebilmektedir. Geminin tayyar.eleri-. man ve bütün tayya=e mevdanla- 1 k ·ı kt· STANBUL BELEDiYE 
J ara yeme verı ece ır. laı· atıldıg~ı gı·b,· Kolon,·•'va ve Al-

·• i ucurmağa mahsus Catapulte sıstcmı , . J" ., ıı. • .;;.;.;.~.;.;..;i.;ilııiiil.liiİİİİİİİİlıı•••••••••••:lll~ talnaıniyle yeni bir model üzerine in,!':a ·:nı konıro1lcrı altında bulundur- . l' g b·s· d dığe .ı 
d 1 ( İstanbul ve Beyoglu semtlerindeki manyanm şıma ı ar ı ın e r ,.,. edilmiştir. Gemi dahilen birbirinden ta-ı makta ır ar. b l d h.. dil i ti· ı"st•ııbul Edirne asfalt yolunun ba•langıcını teşkil eden Topkapı cP ..11 bütiln sinemalar bazı scanlarını çocuk azı yer ere e ucum e m ş 1 • ... ~ 111'"'· 

mamiyle ayrılabilen muhtelif bölmelere Kezalik Rabat, Safi. Agadir ve esirgeme kurumuna tahsis etmişlerdir. Sekiz tayyarcmiz kayıpt~. duvarlarının gt'ri çekilerek yeniden yapılması işi açık eksilt111rye k<n .. :f 
tak!irn edlimiştir. Bu sistem zırhlının ~farakeche'e de kontrol müfreze- Kurum şubeleri k'.'ndi mıntakaları d:ı - ı t'10RRİSON'UN :NUTKU tur. Keşif bedeli 1995 lira 88 ~uruş .. v: ~~~ ... ~emin::ıtı ~49 lira ;~.~.ur~ .t 1 ~,I' 
ı.atmn'.<lını hemen heıncn imk5nsız kıl 1 · ·· d ·ı · t S · ·· 1 d ·ı· . 1 ki 1 ve Eartname Zabıt ve ~1uamelat Mudur ugu kalemınde a:oı uıebıl~ .A 
v ~ · - crı "On erı mış ı:. on gun er ·c hı ındekı me •lep .cocu arının intizamlı L~ndra 18 (A.A.) _ İng ı liz ha· !i Je", 
maktadır. Telefon .santral~ 2?0 n1akinc- Casab]anra civarındaki villaların ll'r suretle ve bır proırram dahılınde ' . . .. . 5/5/941 Pazartesi günü saat 14 de dalmt enc:J.~ende yapıln~aktır. To : ."I 
Yl idare etmektedır. Tclsız ıstasyontJn- 1 .·inemnlardaıı istlfadelerini temin ede- va kuvvctlerı Berlın uzerıne bu ilk teminat makbuz veya mektubları, ihale tarıhinden 8 gun t:VV· l \ı. '11' 
dakl ıcrtıbat çok karışıktır. Burcıda ge- sahipleri evlerini Almanların ika - ·eklerdir.) harbin 39 un~u akının. yapmışlar- Nolia h-1üdürliiClinc müracaatla alacak tarı fenni ehliyet ve 941 yılın..ı ıl 
ce, gündüz her dakiki makina başında metine t.1hsisı.? davet olunmuşlaı· - d ır. Bundan cvvf:\ lki akın 9/10 ge- caret odası vesıkalarile ihale günü muayyen saatta daimt cn-:Umeninde bı.l 

:ııı'IZ. kPndilerıne enırolunan bazı ı.öbetçi vardır. Gelecek bir i.~aret üze- dıı·. T b f maları . (3082) . r""' u usgarpte cesi y?pıhl"~tır. r~ki:iş hareketlerini 'iz'aç edilmek· rinc gemi 30 milden !azla bir süratıe Dı.g'er taraftan Casablanca r·ngı· ı- "'" .. Dahili Emniyet Nazır: Morrison 
bl< 1 ) opnıı !ardır. Bu hareketler derhal düşmanın bulunduğu noktaya Almanlar durdu 

tereye ve Gene=al De Gaulle'a kar bu.ı.ı. ün ir nutuk söyliyerek demiş- İ 
net 1 •.::esınde, K lisura ve Er~eka tah hrırck.ct edebilir. Azami .si.iratin t_anı D J t D • JJ } t U n 

h d ı •-ıı t t ı k ct J 1 K ı ··d r d·ı k hah ·1 h ,,ı,· .•. ı ,r. ı ·-.. 0 1 s.·ı~·r-~aı tir ki: ev e emıryo arı ş e me muı liw:• olunmustur o r ı c~ u uma ıa >r. ıa nız, ra 0 1 mu a aa e ı me anesı e e- , .•. , • "" 
Atına 18 tA.A.l _ B. B. C: Teb- l~cşinci t~e°ı:ııge zır~lısın1:;', düny~n~n lTICn r.emen örfi bir idare altına varındaki keşif müfrezelerimiz ye İngiliz hava kuvvetlerine veri- Müdürlüğü hanları 

liğd~ zikro!unan Klisura şehri Yu· . n ,~;~a rp geın 51 0 
ugu mu a • ı konulmu~ bulunmaktadır. n:den faaliyet göstermişlerdir. Düş len son derece kudretli yeni bom- -·••••••IC-~ 

E ---<>- man insanca ve zırhlı arabaca ağır balar dün gece Bcrlin üzerine a1'1- J nan hı:ciudun1 35 kilometre ve ·- f.1ektrlk kuvveti orta büyüklükte bir f . .k ... ) ı· 1 c 8 ı to ., t ı . .,, 
·ı• ff k ··ayı· at ve.-mı·ş ve imparatorluk kıt- mış ve b~ınlar :. ehrin merkeıinde Muhammen bedeli 9200 (Dokuz bm ı ıyuz ıra o an . n "' sek 'ehli ise 17 kilnmetre '.'llesafe- ~chri. n ten\'irlne i<ft!i gelecek derece- ngı iZ IDUVa a ıye{- d l' • ı 1 •e · ı· pat l amı•.tıı·. Bı"·"m de pl·'nlarını•z 615/1941 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankora'da l are 

dt•dır dedir. • l"kJ . . l Af• • • :ı arının pervasız "'y azım ı savaş ... "--" ... da satın alınacaktır. ~ 
MUHAREBE VAZİYETİ . Gemi yol alırken .hiçbir •-n;-sıntı hisse sız 1 erını te a 1 ıçın kabiliyetini göğüs göğüse yapılan var. Bu planlar tatbik edilecektir. 1 Bu işe girmek isteyenlerin 690 (Albyüz doks.an) liralık muvakkat!\;;.' 

· .. · dıhr.enıektedır. Bu ınşaat planında tat- · · ·arpışmalarda öğrenmiştir. Yeni - Berlin ·bir v13na tevfikan ·barbar- ile kanunun tayln cttj".i vesikalan ve tekliflerını aynı gün saat lıl d Alına 18 (A.A.) - Royter aıan- bı< , !ilen yeni usuller sayesinde temin CBaş tara fı 1 ıuc ı sayfad a \ _., 
ı S 1.h tt ".len beş düşman subayı ile 72 as · dıman edilmişti.!". Jiitler bilmelidir Komisyon Reisliğine vermeleri llızımiır. ,,ff sırıın Yunanistanda ngiliz kuv - edil tir. Ayni tipten daha dört zır- e ::ı iye nr mahfiller, Amerika Bir- 'd M 1 d · · d ııay~ J 

wtleri nezdindeki muhabiri bildi- •• ,,. leşik Devletleri hükumetinin ticari sey- ":er esir aldıK. ki Lon".lrayı ne kadar bombardı· Şartnameler parasız olarak Anka··a a a zeme aıresın en, (soC',, 
• risefainin hrva ve denizden mü.kfaa., Habl?şistanda, yolların dinamit - man etmiyc !ı&kkı varsa bizim dr şo'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıWacaktır. / 

~: ~ 
I. ·ı· · 1 k k t Yunanı•stanın usullel'i hakkınd;ıki muhielif tekli!lerı •,. atılmasına ve tabii manialara Berlini ·bombardıman etmiye oka- ,ı.stanbul Asıı·ye Bı'rın' el Tı·carct ~sJI' ngı ız Vt.? ımparator u uvve • tetkik etmekte oldug-unu bildirmekte· ğ ·ı ı k t' ı · d h kk ı ız vard •r 

l eri, Olimpos dağına ka=şı hemen dir. 'a men ı er eyen ı a a:ımız şım- ar ? .m . . 1112sinden: 941/59 fil 

h~men f•sılasız taarruzlar ''apan b •• •• k k b Ji Dessie'nin yirmi kilometre ce - ALMANLARIN TAARRUZU David B. auer _ Halefi_ i vor ıı,"10_;, 9 ' " uyu ayı 1 Nevyor Post gnzete~inin Va:şington \'O"" ,.,.1 
Alman niYadesinin mütemad i dal- muhab'dne giire, Balkanlardoki İngiliz nubunda düşmanla teması tesis -et- Londra, 18 (A .A.) - D ahili Em- rafından Istanbul'da Galatada . l ,,., 

1 "dd ti h b d k .. muvaffakiyct.!dzlik1l'ri, AmerH:a .Birle'-· miş1erdir. n iv. et Nezaretinin t ebl ig"i : lonu sı r~sında Mesajeri ~tnrl~·~o~ 
ga arını sı e e ar e ere p us- (Baş tarafı ı inci sayfada) risefain i daresine mensup Tcolıl ,ır 
k ürtmüşlcrdir. Bu satırları yazdı· Atina ·,·adyosunun spı·kerı·, pek va- şik Devlcllcrini, Amerikanın ınüda!aa- Adis - Ababa'nın cenup ve ce - Düşman t ayyareleri bu gece ce Vapuruna t.'ımil ~ıunan 97 a yo,ııP' 

.. ~ sı ~~çin csLhn imalatını hızlaştırmağa b k" · d · l" d N ı d• ·• "ım and:ı •im ali Yunanistanı mu- kındo yeni hüku·metin te<kilinin bildi· nu u şar ·ısın eve şıma ın e eg- nup sahili s.ehir lerinden birine ol- ve yeni ip kırıntıları mukab•"' 9 o• 
"" '< nlc:'bur bırakmıştır. _..., 1 , c ,r 
dafaa eden ve müttefik o:dularm ri!cceğini de söylemiıtir. 'ıelli ve Yavello istikame\lerinde dukça şiddetli bir taarruz yapmış· mı~ olan 3 lhzir.n 9~0 ' ""'"' 1101•. 

Vaşington Post gazetesinin bildirdiği- ı l' e t ı ta ı. ı ~ '11 
• h t '·1 d r· ~·ıı·z kıt'alarımızın ileri hareketi mu - Jardır. Taarruz gece ·bastıktan bı·- ıoara' • 0 n>1•11 n ° 5 "" •. 5,tı>"' sag cena ını eş.<:ı e en n..,ı 1885'de Poros adasında doğan Kari- ne göre, eğer Amerika Birleşik Devlet- · · ... tes B

3
nk 'Uni N. \T. Banka ~ '·rıc it' 

hattı ivi tutunmaktadır. Yunanis- siz, Atina Üniversıteslnde Hukuk tah- !eri İngilterenln Atlantik muhnrelıesini \'affakiyetle devam etmektedir. Ye raz sonra başlam:• ve gecenin bü MUKAFAT Ba 1 dk. uh• ,., "" " nkanın :Marsi ya a ı m p <r 
tan büvük meydan muharebesinin silini yaptıktan sonra, 1903'de Yunan kazanm,!lııa yardıır. ederse, B•lkanlar- n:d.cn bi: çok rsir alınmıştır. Bun· "Ük bir kısmındo devam etmiştiı RAL ~ o sal edilmiş isede Fransada~! il ~e )~ 
başından beri kıt'alarını zayiata milli bankasına inti<ab etmi~ ve bura- <fakl ve A!rikadakl Alınar. muvo!fakıyct !ar ara>:nda general Grazioti de Alınan haberler fosanca zayiatır \.A Jayısilc ziyaa uğradığındon ıvt 1.,,ı ıl 
kat'i e bak aks z teş hattına da parlak vazifeler gormüştür. 1928'de leri ehemmly<tlerini kaybedecektir. vardır. General Grazioti yaralı ol-. eok olmadı.g·ı hasarın da ciddi ol· rar verilmesi mUsted'i Vekil• tl·~iı ~, 

.. y n m 
1 ı? a . umunı müdüı muavini ve 1939'da u- " seyin tarafından arzuhaJle ıslc 0'" 111ı-ıu" 

suren Almanlara azım zayıat ver- .. .. . . . .. 1 'ugundan Adıs · Ababa'da hasta· 'lladığ:nı göstermektedir. . . . makla Ticaret kanununun 03s ~•;,ı·• o' 
d . ·1 . t· H t• b' t , mum mudur olmuştur. KorıSJZı Zıra.a .. de harap olan kimselere ''ardını içir e kled·l ı· t'r 1927 28 A r"" .., 

ırı mış ır. a .ın ır mın aKasını için ,;ok faydnlı krccijler sistemini kur-: b .. "k bl5 1 ... ~b ·· 'tmı r. '1C.\' na 1 m ş · · ZAYi - ... sen~ınde 42 ncı edsi mucibince ziyaa uğrndııo1 . ı:ıı • 
tuta A t 1 .ı ı. b'Jh • 1- · uyu me gar " erru e i ıı. İNGİLİZ TAYYARELERİNİN 'ar bütün gün bi: cok defa bom - lk okuldan aldı'ım tasdiknameyi zayi l<ınan işbu Konşimentonun 45 u; .A.il' n vus .ra Y'-'···ar 1 assa .: L( nlustur. General 1-[etaksn~. iktidar mev Korizis, harbe devam azmini bir da- 0 ucı~ C"'.,, 
de~li faa:rı..1:-:a u ~ra.mı.ş1ardır Jı.1eş- kiine geldiği zaman, Koı·iz;s·c sıhhiye kika deği~tirmcmiştir. Çok büyük bi FAALİYE'T'İ bardıman -edilmişlerdir. Düşnıann ~ttim . Yenisini çıktıracağımdan eskisi- fında hfahkenıeye ibrazı ıe 1 

• \'er· 1ı.; 
hı.ır Olino,ı •, ı:,. id.:oi Yeni Zelanda ınazırlığını tevdi etmişti. Korizis, bilfıha id;we adamı olan Korizis, ayni zamond, Kahire 18 (A.A.) - Libyada 0 ok büyük zararlar verdirilmi~tlr. ıin hükmi! yoktur. mediği takdirde ı:>taline karar 4115> 
lıl~ı nıüd~faa etmekıeJir, Şimdiye re 1933 den 1936'ya kadar. !aliye na:m çok yük;,k bir hatiııti. r. :'<!sanda Al bütün gün Ye !:ıütiin gece İngiliz Dernede tayyare meydanma atı- 78 ııw.eyln Nuredılln ceği illın olunur. ~ 
J:adar öıişınan esas İngiliz hattın- lığı, bundan sonra J9~~·a kadar da icti- rna".y;'• hüeuır.a baolad~kt.;. sor.ıa Yu· ve Avustralya hava kuv""tle:i 1 lan bombalo:· yerde bulunan tav-ı d' 
da hiç bir varık Yiicude getirmeğe mal muavenet nazırlıgı yapmııtır. !ç-ınar.ısı.na harp ''."n .u.r,ı ~;.m:c. K_orı· bombalar aimak ve mitralyöz ate- ·arelerin arasına düşmüş'cr<:l:r Sahihi: E. 1 z z ET, Neşriyat Dr. A. Emanue li ı 1 

, ff k J • t Fak t d - timoi muavenet nazırlığı esnasında, lııs, Alman e.ç!sıne P nsıl ve maı;ru. <l açmak suretıle düşmanı durma- Yangrnlar çıkm.ı.ştır. 500 metre lr - n o 
n"llJ\ a a . 0 amam.s.' .ır.. a . uş. Yunanistanda ilk de!a olarak Sosvaı cet·l\,bl ve .. mi"Ştir. Direktörü: Cevdt»-t K arabilc:"in c-· ı .... ·-eki muayenehane 1 h 1 rlP• l~ ' lan iz'aç elmişleıdir. Düşman na- tifada uçanp.ilotlar şldclctli "nfi -J •· "·· · ''" · ' manın S'1t ccna 'ı.aKl 1 e .,·:ş rı yı..ikselme te ekkülleri sistemi kurn1uş- ııı.'\·unan!stan. bütün hücumlara 1n'· Basıldığı yer: •Son T,:ıraf~ t:. laka dol yısile avnı sır.t 
İngil~z. hat~ının Ja tashihini intaç tur. Korizis, hatple ölen erlerin a;ıeıeri kf'.'\err:ct edecektir.> ·,il vasıtaları, ita tecemmüleri, tay ıa~ıar vukubulduğunu görmüş - kez Loknn•a 1 üzer nen ·k 
edebılır. pe ve ~vırri hava ııücıım!orı netiresln- c:••••••••••••mpr. .re meydanları ve ınuhtdif nepo-1 

lcrciir Mat1ıu.4• 


