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Milli Şef TUrk Hava 
Kurumu tesisatını 
tetkik buyurdular 

Kurum binası önünde toplanan kalabahk bir halk kütlesi 
Millt Şefi içten. sevgi tezahorlerile alkışladı 

~·············································"\ 
Ankara 16 (A.A.) - Reisicüm

hur İsmet İnönü buf{iin öğleden 
önce Türk Hava Kurumunu şe -

1(.'" • 
YAN VA 1 Askere reflendirerek hava okulu tesisle -

l'!ini tetkik buvurmuşlardır. Milll 
Şefi kuruma geliş ve gidişlerinde 

Şimali y unanialanda barek.it aabnmı cösterir harita ' alınanların 
işleri 

pilot mektebi talebeleri seliJnla
mış ve kurum binası önünde top
lanmış bulunan kalabalık bir halk 
kütlesi içten sevgi tezahürlerile 
arkışlamışlardır. 

Yanan 
cepbeslnde 

barekAt 
Almanlar 

taarruza geçtiler 
İngiliz askerlerinin 
Y unanistanı tahliye 

ettikleri asılsız 

Kahire 16 (A.A.) - Ortqark 
qıhz umumi kararglhının teb -
lifi: 

Yunanistanda kıt'alarımız sim
di bütun ceı:fıe boyunca d~manla 
temasa gelmiştır. 

Mlittefilderin cepbeei 
Londra 16 (A.A.) - Salahiyet

tar mehafılden haber alındı~na 
ıöre Yunanistanda bulunan İngi
liz ve Yunan kuvvetleri, Yuna -
ııistanda OI·mpos da,ğından Göri
ce ıstıkametinde şimali garbiye 
fo,ğru ilerlıyen bir hattı . tutmak -
ta.dırlar. Umumiyet üzere denile
bilir ki Yunanlılar Arnavudluk -
tan ~Pri ~l'lmekte ve imparatorluk 
kuvvetlerile bu "kuvvetlerin so -
lunda iltisak pey'da etmektediTler. 
Maam:ıfih vaziyet biraz mütehar
riktir. 

Almanlarm tuyikı 
Haber alındı'?ına ~öre düşma

nın müttefik kU\rvetlerin hatları 
il-zerine yapmakta olduf?'J tazyik 
artmaktadır. Ol<iukça kuvvetli bir 
kaç Alınan taarruzu vukua ~el -
ıni~ir. Fakat Almanların mütt~ -
fik~er n hatları içine ~irdiklerıne 

( Denmı 3 üncü sayfada) 

Sovyet siyaseti 
hakkında Berlinde 

ne dUşünUIUyor 
Japonlar Hindistan 
için Rus nüfuzunu 

tanımışlar 

\ 

B•linJe Raa - Macar hciJiaai 
çolı valaim teltiklıi edilmiyor 

Askeri vaziyet 
Yunanistanda ve 
Libyada harekat 

ve neticeleri 
Yazan: H. Emir Erkilet 

Yaeo.IavyaJa: 

._. UKOSlav ordusunun a -
& tır ve kat'i bir maA'lfı

biyete utradı41 muhakkak sa
)'llabWr. 

Anlaoıldıkına J(Öre Yugos -
lavYada Alman orduları IU 
anda dak ve göl, orman ve 
sarb vadilerde münferid .kı -
sırnlar halinde dajtılmış bulu
nan müfrezeleri takib ve tasfi
ye ile u~aşmaktadırlar. Bun -
dan ba.şka bu .sene S.ıray - Bos
na vilayetlerine ric'at etmiş 
kısımların muhtelif Alınan ve 
İtalyan kuvvetleri tarafından 
şimal, şark, cenub ve hatta 
f!arbden ihata ve imhaları işi 
sona erdirilmek istenmektedir. 

Almanlar Yugoslavyaya 
Bu~aristandan 6 Nisanda ta
arruza başladıklarına ~öre Yu
~av ordusunun bozulup da
kılrnası bir hafta veya on ~n
de vaki olmuş demektir. Bu, 
çok seri ve kat'i askeri darbe
nin fevkaladelijti mahdud yol
lara malik olan daı'thk &ir 
memlekette yapılabilmiş ol -
masıdır. 

(Arkası sayfa 7 siltun 1 de) 
\, J 

Llbrada 
deil,lkllk 
olmadı -

Habeşistandaki ita/yan 
Başkumandanı lngili:ı 

karargahına bir 
mümessil gönderdi 

Sırblar 
çete barbl 
1apı1orlar 

Saraybosna şehri 
işgal edildi 

Londraya göre 
Yugoalavyacla aakeri 

vaziyet fenalqb 

Milli Şef kurumdan ayrılırken 
kurum başkanı Erzurum meb'usu 

• ... - Ştikrü Koçaka gördükleri intizam 
Silah aJ_tında bulunanların ve mükemmeliyetten dolayı tak -
aleyhıne hakuk davaı dirlerini ifade buyurmuşlardır. 

açılamıyacalı 1 Portelr:is e~ İtİmMlnamesini 
Ankara 16 (Hususi) - A9- nrdi 

kere alınanların işlerini resmi . . .. 
vekaletname ile taki> ede - Ankara 16 .. <~A.) ".:"'" Reısıcum -
ceklere Yerecekleri vekAletna- bur İsmet İnonu bu~n saat 16 da 
menin noter huzurunda tan - Cankayada Portekiz hüktimetinin 
zim edUebileceli ~ibi fevka - Ankara elçisi Francesco Calhei -
lAde hallerde hlkim, jandar- rose Menezes'i kabul etmiştir. 
ma, polis ve emsali devlet ida- Portekiz elçisi Reisicümhura iti - Millt Sel 
resi mensablan huzutWıda da matnamesini takdtm eylemqtir. tibi ıbüıyük eki Numan Menemen-
tanzim edflebileceline dair Kabulde hanciye umumi kA • cio~lu hazır bulunmuştur. 
Millet Meclisine verilmiş bu- ---~----------------------
lunan kanun layihası alakalı 

Londra 18 (A.A.) - Royter ı encümenlerden ,l!'eÇmiştir. -
!bildiriyor: • Bundan b~ka silah altında Anadoluya gitmek istiyenler 

Y\lıROSlırvyadaki askerl vaziyete i olanların aleyhine açılmış hu
dair Londraya l(elen 'en 10n ha - i kuk davalannın fevkalade ha·'i 
berler bu vaziyetin hissedilir de - 5 lin sona ermesine kadar ~ö - j 
recede fenalaşmıı oldu,kunu ~ i ıiilrnemesi ve bu ,llibiler hak - i 
termektedit. Hatti mukavemet 5 kında yeniden hukuk davası İ 
tek bir kumanda altında munta • i ~ılamamasına dair kanun .li - : 
zam olarak "cereyan etmediğe ben- : yihası da Meclisi umumi he - i 
ziyor. Harbe, az çok geniş çete S yetine sevkedilmek üzeredir. ! 
iharolerile devam edilmesi derı>iııl \.. ı 
olunmaktadır. ,_ .... - ... ···--- __ ... ., 

Alman tebliti 
.Berlin 16 (A.A.) - Alman or

duları ıbaşkumandanlı~nm teb -
liği: 

Sırb ordusunun bakiyeleri ta
mamile imha edilmek üzeredir. 
M.dtörlü Alman kıt' aları Saray -
bosnaya kadar ilerliyerek bu şeh~i 
~l etıni4lerdir. Binlerce Sırb sı
lahlannı teslim etmiştir. Alınan 

( Arkuı ıa11fa 7 siitun 3 de) 

Akdenlzde 
bir itaıran 
kalUeıl 

bnbaedUdl 
5 nakliye gemisi ve 
3 torpido babrıldı 

Kira mukaveleleri hakkında 
hükOmet tetkikat yaptmyor 

---------
lstanbulda verilen beyannamelerin tasnif 

edilmelerine dün başlandı 

Ankara, 16 ( Huıuıi) - T rak-ı Şehrimizden Anadoluya gitmek 
ya ve İatanbulda Anadolu içerisine i~yen vataııc!laşların kaymakam • 
geçmek iatiyen ve bir kira evinde l'Jdaııa verdikl.:ri beyarınamf'lerin 
oturan k.imaelerin ev ııahiblerile a.. tasnifi işine dün başlanmı~tır. Düra 
ralarında mevcud mukavele hak - öğleden evvel vilayette kaymakam 
kında nasıl bir hareket tarzı takib ların ve diqer alAkadarların iştira. 
edilmesi laztm geleceğini hüku - kile bir toplantı yapılmış ve ve-ci -
met tetkik ettirmektedir. Milli ko - len beyannameler tetkik olunmuş • 
nınma kanunu ile hükilmete veril tuT. Tasnif ve tetkik isine bugiin d~ 
mit salahiyetler çerçeveai dahilin.. devam edilecek ve lstanbulda ne 
de bu iti bir koordina13 on kararile kadar vatand'.l~ın hangi istasyon ve 
halletmek imki:ıı bulunmazsa hü - iskelelere gitmek istediği tt-sbit o • 

- kômet J,,u huwata Meclise bir ka - lunacaktır. Neticeler hükum,.te arz~-
Londra 16 (AA.) - Amirallık nua llyihaaı tevdi ederek müstacc- dilecek, müteakıben sevk faaliyeti 

dairesinin bu aqam neşredilen len müzakere ve intacını İıtiyecek. için tren ve vapur ııt:fcrlerinin tan • 
.bir tebliiinde Sicilyadan Trablus.- tir. (A~kası sayfa 1 sütun 2 de) 
garba gitmekte olan himayeli bir 
düşman kafilesinin dün İngiliz do 
.nanması tarafından yaka!ımarak 
tamamen imha edildiği bildiril -
mektedir. 3 İtalyan torpidosu ile 
1 nakliye ~emisi batırılmıştır. Mo 
bawk Uımindeki İn,giliz kruvazörii 
torpil i.saıbet ederek batmıştır. 
!Mohawkın kaptanı ve mürette-

Libyadaki harekata babnın büyük bir kısmı kurtanl -
m1'tır. 

lngiliz donanması da Amen·kanın 

Balllaksın 
reni bir 
natka 

iıtirak edjyor 
- Dik d'Aoete h b . . 

Balkanlar ve Şimall 
Afrikada vaziyet Kahire 16 (A.A.) - Kahirenin 1 kollarımızın ı.iıddetli faaliyeti di.İI- ar e gırmeSJ 

Berfin 16 (A.A.) - Bir huauat iyi ınalfunat alan mahfelleri, dük man~ Yeniden insan ve zırhlı oto- •h • ı• 
muh~bir bildiriyor· d'Aoste tarafından ~nderilen bir ~bil za~atına u~atmıftır. Bir J tima ) 8rth «Harb htnırlılJarı IHJNind• 

İyı hiaber alan mahfell.·r, Mat • mümessilin doku Afrikası başku- mıktar esır alınmıştır. lngiltere al.yhine miiuasen• 
auoka - Stalin. görüımele:r.ınde Lil - mandam General Cunnin,ıtham'ın HabeşiBta.nda İtalyanların baş- Nevyork 16 (~.) - Nevyork ancalı .ı-di Jii-'m•i• 
hana ekonom:k meat-leknn ve. ez • kararıgihına muvasalat ettiğini° bil lıca yolda yaptıkları büyük tahri- Sunday gazetesi şoyle yazıyor: r:.,:; __ _....,, 
cümle eier Japon~·a harbe gırerıe diriyorlar. bata rağmen kıt'alarınuz ıimal _ Berlinin her halde anlıyamadığı -r-'"'r-
Japonyaya verilecek Je,·azım me : Kılhire 16 (A.A.) - Dük d'A _ den ve cenubdan Dessie'ye dokru ve Almanlann da kavrayamadı~ 
eelelerinin bahiı mevzuu edildiğı oste tarafından doı'tu Afrikası baş mütemadiyen ilerlemektedirler. bir teY var. Avrupa vaziyeti her "~&r&Dll"-
dütünceaindedir. Jngilterenin mawlu kumandanının karllll!ahına bir Daha cenubda düşmanın takibine ne olursa olsun Bırleşik Amerika ~ & 
biyeti takdirinde, Aıyada nüfuz 17'Ümessil ~o.derilmesi burada çok devam olunmaktadır. Esir edildi~ eilAlılanmak yolundaki müthiş 
ınıntakelarının !?ir taksimi mcıeı .... t:iyük bir alaka uya~ırmıştar. daha önce bildirılmiş olan Gene - ılfal'fetini kat'ly"n azaltmak fik - g'İİ.Dler" 
l~ri de gö_rü,şmel~.rin rr~~zuunu -~eı- K~ired~~i askeri mahfeller bu ral Santini'den. ba~ka son bi~kaç 1?.nde de.kildir. ~azileri~ zafer dü- _ Lord Halifaka 
idi eylemışm. Söylendıgıne gore, nıumess.lın vazifesı hakkında ke- .ı?iln zarfında bır lı~a kumanaanı ŞllllCelen Amerıkada dunyanın en 1 
Japonya, Avuıtralyays ve Asyanın tum davranmaktadırlar. ile 40 sübay ve 200 Italyan askeri muazzam deniz ve hava filosunun ~cvyork 16 (A.A.) - Reuter: len hadiaelt-rin aiır akaülamcllerini 
adalarına kar~ı alakaıını göıtermiı, fnailiz tebliii esir aldık .. Ayrıca 1600 yerli as - vücuda ~tirilmeai ~yretini bı la- lngiliz büyük elc;iai lord Hali - azımaamakla bir ıey kazanılmaz. 
- · Kahire 16 (A.A.) - O~taşark ker esir edilmiştir. • kis artırıvor. Muhakkak olan bir fakı, İngiliz dili birliği khibünde düıı Lor~ Ha!i!~ks, nihai. zafer hak • 
""'~ıl'lllııo"'°--.ıııııııı..ııııııı..ııııııı..Aııı11111ıııııı111111ıııııı11111iıiii1a İngiliz umumi karargahının.· teb- ·~di Barrô\nİ sapteclildi mı? 84!Y varsa o da ~eçen senedenberi akp.m verilen ziyafette bir nutuk kındakı t11;m ıt1m~dını. bır ~ere daha 

lilti: .,.. ~ Ber~in 16 (A.A. - Bir hususi Amerikanın harb kudretini müt • eöylemiı ve aözlerinc, mukaddera - teyid etm1ş. v.e ıozlerıne şoyle de • 
Trabl~arbda Tobruk mmts - m .. abir bildiriyor: hiş surette artırmış olduludur. tın atır dakikuında konuftuiunu vam eyl~nuşbr: . . . 

kasındaki vaziyette de~~ilçjiA .Ml.Slırdaki Alman ileri hareke - Amerikanın harbe ıirrnesi ihtl. brdecler~k ba~lamapa~. . .Amerıka Bulel!ık devlct.l~r.ın• ve 
yoktur. .. - itiin 4evam etti~i söylenmekte - mall,.ri azalmı, delil, artm1'br. Son sunlerdt:, demııti.r, Balkan. Bntanya Commo:ı w~alth ını ya . 

Sollum mıntakasında ~ · ~;·'(Devamı 3 ü.nci aay/ada.) (DevOfM 1 illCtl MJl/aGa) larda ve fimali Afrikacla Yukua ıe. lAricaıı ıa11fa 7 sütun f tcJ 
.... ~- ~ 
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OSTA Sayfa 1 

Telgrd, ~elef'e»n Ve Telsiz Haberleri 
Dlaklneye 

Verilirken 

Kat'I 
muharebe 

ı Ergani istikrazı tahvillerinin 
ikramiye kazanan numaralan 

~J~~ ~ IAimanla·r Larisa! 
Al:EMiNDE ve Tırhalayı 

e Mısır taarruzu 
tevkif edilemezse 

'.Ank.ara 16 ,(A.A.) - Maliye yapılan 16 ncı ikramiye ve 6 inci 
Vek&leti ve Türkiye Climhuriyet amorti ketidesinde: Yazan: Selim Ragıp Em~ 
Merkez Bankasutdan: 97"12 30.000, 37282 15.000, A jansların şimali Afrika 

ikramiyeli yüzde 5 faizli 1933 49914 3.000, 'l 
112549 3.ooo. nazib sahnesmden s::etirdik-

. . h ·n .. b .. 197417 3000 •. r:.1402 909, 53704 1 lh be 1 b. ..dd tt be . Erganı istikrazı ta vı erırun ugun 909• l JaQ:? 3 909. 148226 9091 reı a r er ır m~ e en • rı 

bombaladılar 
30 ölü ve 50 yaralı 

var, 3 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Mihver askeri 
kuvvetlerinin 

tevzii 
«Serelnz, tehlikeaiz g8sterİf 
ler yapılacak yerlere ltalyan 

lar gönderiliyor» 

Londra 15 (A.A.) - Hür Fra.n 

Garbi Makedonyada 
harb devam ediyor 

• 16/ 4/ 1941 Çartauıba • Merkez 183865 909 195q06 909 , _ n~p makus şeylerde.~1 .ıbaret. J:la -
B L b" d M ı· v k~ı ' . 'I". ay d.iseler, Alman motorıze kuvvet an&ası ın:uın a a ıye e a e - rıca 289 numaraya 40 ar lıra ıkra.. 1 · · 

1 
· h k 

1 
· · d 

Atina 16 (A.A.) _ Atina rad sız kuvvetıeruıe nıensub oır zı. 
yosu bıldiriyor: - ra<iyod.a soyteaıg-ı bıl' nutukta e~ . -~ k . erının ı erı are et ermm evam tı, Merkez B.ınkMı ve dıger ban a.. miye, 7 ,2~0 . numaraya da amorb etti~i lbildirmektedir. Dün ak _ Birbiri ardından dalgalar halin_ cumıe şoyıe a~nı. tır: 

lar miimea9illerile Noter huzurunda isabet etınıştır. şam en son gelen malumat ile o de gelen Alman tayyareleri, Pire Mlihver, as&e.rJ kuvvetlerın 
mıntakasında ve Sclanik'in cenubu tevzıı ışuıde t>ır ko~e kapmaca o 
garbisinde muhtelif noktalan bom. namaktadır. Itat:yaruaun eZJlct 
bardıman etmişler ve mitrnlyöz a • yeı c J.ıt:mcn Almım nskcrlerı go Olimpos mıntakasında 

ki müttefik hatlarının 
yarıldığı yalan 

Bulgar Krah 
ataşemiliterimizi 

kabul etti 

. Dünkü Meclis 
müzakereleri 

mıntakad:a vaziyet.in. ilk Italyan 
taarruzunun mıintehı olduğu du -
ruma irca edilmiş olduğunu ıı?ÖS -
termekte idi. Yam arkada 1'obruk 
müstahkem mevkiı müdafaada de
vam ederken mütaarr:z kuvvet -

der.ımıekte '\ie şcıds . z, fakat a) tetine tutmuşlar•n da maddı hasdr 
Y" zamaııaa teblike,,12 gos.ıerışler yı. 

ve insanca zayiat olr8amıstır. puat>ıtecek yenerc ae Almanları 
. Alman tayyarderı dal~n.lar ha· yeırne ltaıyanıar yollanmaktadu 

Atina radyoıu vaziyetin citldi 
Ankara 16 (A.A.) - B. M. lerin Sidı Barranıye vardıklarını 

Meclisi b~n Refet Canııtlez'in ve bu mevkii aldıklarını b ıldır -
lınde gele~ek ~ırhaf.a §t"~r:nı bom • l:S.rçok l<'raıı:sız chU'Lcrıncie A 
bardıman ~~.~-ışlerdır. Sı\ ıl halk a. man çızmesının yerinı şimciideı 
rasında 30 olu v~~ 50 ynralı vardır. ltalyan çarı.ıuarı almış bulunu olJuğanu, fakat henüz iimid Sofya 16 (A.A.) - Bulgar a -

keailmediiini ıöyledi jansı büdiriyor: 
B C Kral Boris, dün öğleden Atina, 17 (A.A.) - B. . .: _ _ı 1 

Resmi Yunan tebliği: kendisine arzı veoa ey ~yen 
sonra, 
Türk 

kabul 

başkanlığında toplanarak arzu - miştir. Şu hale göre Lıbyanın va. 
hal encümeninin haftalık kaı·ar ziyeti General Wawcll orduları
cetvelinıdeki karann wnumi he - nın taarruza ktyam ett klcrı ~ -
yette müzakeresine dair Nazım nün arifasindeki haldedir. Yalnız 
Poroy -Tokat-ın takriri hakkın - aradaki fark, o ?an.an Ingilız kuv~ 
daki arzuhal encümeni mazbata - vetleri, bu· ıharekata takaddüm e
sını müzakere ve ka.bul etmiştir. den parlak rnuvaffakiyet erıni ka-

1 5 ev yı~ılmış d.ger bazı evler de yor. Bırkaç gun evvel bildırtldıı. 
hasara ugramıştır. 1 gıb,, faşıst ordularının ugradıı 

Gene dalgalar halinde gl"lt:n Al- n\!ztmetıerden kurtarım.bılE:n ,,. 
man tay>:_ınd:ri ~on zaınanla.-da j bın k~ı Parısi i~ale gıtmektedı 
zelzele felaketınc ugrayan bedbaht Bunlar binncı ınustevlının henu 
Larisa şeh~ini b.ütün ~ün b?nıbar - yag-ma etme,li!e vakıt bulamadı~ 
dıman etmııl.:rdır. Za),ata ıııd he - aılelerımız.n bir parça eknıei!irı 
nüz bir haber gelmemiştir. de yemeğe .ı;ııdıyorJar. Asker kzyr. 

Şariô Ma.Kedonyada, Alman ataıemiliteri binbaoı İlter'i 
ku~tleri Grevent mıntakasında etmiştir. --------
ilerlemişlerdir. f 

Göricenin cenub bölgesınde de ngilizlerin yun an 
=:.ıar bır i~rleme kaydetmiş- arazisinden askerlerini 

Atina, 17 (A.A.) - B. B. c.: çektikleri asılsıı 

Meclis bundan sonra ruzname- zanmıya ıhazırlanıyorlardı. Bugün, 
sinde bulunan ve Erzincan yer o zafer kazanılmış, fakat makus 
sarsıntısında zarar görenlere ya- bir talih eseri olarak şimdilik de 
pılacak ~r<iım hakkındaki ka - eklen kaçınlmıştır. Buna rnuka -
nunun dördü~ci.ı maddesine bir lb l hasım, Mısırın ic kaynaklarını 
fıkra ilavesine aid kanun layiha-. tehd:d eden mühim bir ilerleme 
sını ikinci müzakeresini yaparak halilldedır. Bunun nerede, ne za
kabul etmiş ve devlet demiryol - man durdurulacaJ{l da belli de -

Lariu üzerinde cereyan ed<'n ha fetine gıren bu aç ı?Czluler bızıı 
va muharebesi t-.ıına!ında üç Alman saıfelı kalbımızle alay etmeğe \ 
tayyaresi düşürülmiiştür. felaketımızden zevk almağa gelı Radyo, Arnııvu:iluk cephesinde 

tebliMe neşt>e<lLlen ilerleyişten Londra 16 (A.A.) · -· H.-l!lcri'rı 
bqka hiçıbır yeni haber gelmedi- askeri muhabi~i yazıyor: 
lini ve ~rlbi Makedonya cephe- Alman ve ltalyan pro~gandcı 
ande muhaı'ebenin devam ettiğini mekanizmaları, Jngiliz ve imparn -
ve a~r çarp1$ffiaların vukubul<iu- torluk ;c 1t'alarının Yunanıstaı.dım gc 
~unu dün .gece bildirmiştir. ri çekildığı yalan hehcıini sıkılma-

Ra<l)ıo, vaziyetin ciddi oldu_ğu dan neşretmek garabetinde buluıı. 
ve fakat ümid emarelerinin henüız muıtlardır. 
mevcud bulundu~unu ilave etmiş. Salahiyettıu L.,ndra askeri mah 
tır. felleri, JU ~uib ıayıalardı& en ufak Londra, 17 (A.A.) - B. B. C.: l w b · 

hakikat şenım~~i o amıyaca~ını ıı. Haı1bıye nezaretinin teblili: 
Olimsp mıntakasındaki mütte- clirmekt.~d::-. filhakika. Atinada Lil 

fik hatlannın Almanlar tarafın- dirilmiş oHı.:ğu vı•çh le, Yunanis . 
dan yarılmı.ş olduğu ve Larisa 0 _ tanda buluıı~n kıt'aları takviye ıçin 
vasının Alman ilerleyişine ac;ılm~ yeni lngıli.ı lut'aları g("ndeıilıni~ • 

bulundu!una dair Alman m~!nba- tir.Akdeni7dt·ki uıııumf va7.l)'c-t cid 
!arından gelen haberler ve ı ı..na-
nmartdaıki iİnıgıliz kuıvıvetlerinin di telakki ediJm,.kl..- bl'!rab,.r, va -
ba:şoe:.ımandanlıı?ı ne de Yunan him gözUkmcmı•kte ve bnzı ta> e:ı? 
b k ' f d t 'd memnu:ıiyet safhalar arzcylcmekte. a umandanlığı tara ın an ey. 
edılmıştir. Ma.aınafih söz.Ü ,g-eçen dir. 
mıntakada halıhazırda ağır ~ar- T obruktaki ''aziyet üz<>rinde ke-
pışmalar vuku-bulmaktadır. derlenmek ıçin sebf·b mcvcııd ol .. 

Atına, 17 (A.A.) - Askeri mah- madığı ölav ... cdilmektcdır. 1 obruk. 
!ellerde Ol mPos mıntakasında ce- taki kıt'alarımız, iıtcrlerıe. huruç i. 
reyan eden muharebenin kat'i o- çin kendil.,ıinc bir ycol açabilirler 
la<:agı söylenmektedir. veyahud deni1 yolilc teh'ive edile-

-· -- -- bi'irler. Ru lnt'alar·n Tobruk'ta bu 

H b • ta da lunması. Alman ınt.inakale hatlarını. a eşı. 1? karşı ciddi bir tehdid teşkil eyle -

son vaziyet mektedir_. ---

lngiliz - ! tal yan muha
samatı muvakkaten 

dur.! uruld u 

F ransadaki talebe· 
lerimiz Berlin yolu 

ile dönüyorlar 

!arı ve limanları umumi idaresi - ğ'ildır. ' 
Libyada deüişiklik 

olmadı nin teşkilat ve vezaifine aid ka - Mısır idare makamlarının .ıııös -
nunun 32 nci maddesinin tadili terdoıklerı en<i.işeye bakılırsa taar-
hakkındaki kanunun da birinci ruz hareketinin milli Mı,:,ır top - C&ı taralı 1 inci sayfada) 
müzakeresini bitirm:ştir. raklarmda fazlaca derınleşmcsin- dir. Hususi ka) na.dardan alınan 

Yunan cephesinde 
harekat 

(Ba,,a.Tafı ı inci sa,rfJMta) 

dair haberler tamamen asılsızdır. 
Britanya kuvvetlel'inin Yunanıs -
tanı tahliye etmekte olduklarına 
dair düşman menabanden çıkan 
haberler şiddetle reddedilmekte -
·dir. 

den korkulmaktarlır. Bu korku haberlere göre ~ d, Barran. zapte
haklııdır. Çünkü İskenderiye yo - dılm.iıŞt!I'. Almanlaı ~n Afriksda~i 
lile Kanala yaklaşacak blr hare - harekiltını müııım te.akkı eLmek 
ket, ıbütün Akdeniz havzasında gerektir. Bu harekatın ınuvaf:fa -
derin akıslere sebeb olabilir ve kiyetle neticelenmesı ~arki Akde
muazzam hır tabi ve de~ışikli,ğini nizdekı se\ kulceys vaıiyetini de
intaç eder. Bu vaziyette teslliye i!ıştirccek mahiyettedir. 
medar olan noktalar şuıılardır· 3 Alm;ın zırh ı h kut naul 
Taarruz :hareketi yapan motörize ee,;irildi 
ve zınhlı kuvvetlerin ıniktan meç- Londra 16 (A.A.) - Da ·ıv Te-
hul ise de bunların Kanala kadar leıgrpah gazetesı, cLtbya e~rarh 
dayanab lecek bir taarruzu b~ar- başlığile neşrettiğ', b r makal de 
malan ihtimali pek zayıftır. Deniz düşmanın üç zırhlı fırkayı bütün 

Büyük muharebeye doğru Y'Ollarına !hakim bulunan İngiliz - levazımile ve mühimmat 1,. birlık-
Kahire 16 (A.A.) - İngiliz u- )erin sair hareket sahalarından te İ11,E{iliz zırhlılarının gözünden 

mumi karaPgahının bugünkü teb - süratle nakledecekleri kuvvetler- ka~arak nasıl olup da Lihva ·a J?e
liğinde zikredilen Yunanistan ha- le her an bir parça daha zivade çirebildijtini cayi sual ~ö.mekte
rekatı, ·billhassa Almanlar tarafın- beliren tehlikevi bertaraf etmeleri dir. Gazete bu nakliyatın karan -
dan yapılanlar zemini yoklamak- ve kuvvetli ve seri bir anüda'hale lıkta Sicılyadan en kısa yolla Ak
tan .iıbarettir. Bu aksam iyi mahl- ile vaziyeti düzeltmekle kalmavıp denizi geçtikten sonra Tunus kara 
mat alan mahfellerde bildirildi - hasmı ortadan kaldırmaları bekle- sularından istifade suret le Trab
ğine göre Almanlar devriye faa - riir . .Aksi takdirde, dünva, çok mü- lusa yapılmı.ş olmasını varid ~r
liyeti ile İn.gıliz kuvvetlerinin va- nim bir tab've tebeddülüne sa _ mekte ve makalesıni su tarzda bi
ziyetini öğrenmej'!e çalışmakta - hm olacaktır ki bunun akislerinin tirmektedir: 
dırlar. Bu mahfellere nazaran he- hududunu şimdiden .çizmek müm- Bu faraziyenin do_ğr•J olup ol-
nüz büyük taarruz hakkında hiç kün dekil<iir. maıdığını anlamak İnıtiltere için 
bir emare mevcud de~ildier. ı;; en büyük ehemmiyeti haiz bir me-

Alman • Yunan cephesinde S11li.m &aaıa.t. C..-m..119 seledir. 
· Al -, , - Sollum mıntakasmda Matbuat nezarf'tı sözcüsiı, -

·· Londra 16 (A.A.) - Libyada.. man zırhlı kıt'alarının Pazartt:ıi gu M k d J .. 

d l k onya ki vaziyet: Haber :ıl'nc;IR na ı:;ore, nü Selanik körfez:le Arnavu u a e 1 · Ca 
b 1 Büyük Britanya kuvvet erı purzo 

yorlar. Bunlar sadece 1918 de kur .. 
tardı~ımız insanlann e\ la<ıları de 
ğil, aynı zamanda 1940 da yen 
d klerimızin kaıde~leridir. Eve 
b.z onlan evvela Fransada, sonr ... 
da Afrikada mağhib ettik. 

10 Haziranda İtalya b zc har 
ilan ettiği zaman ısinıizin daha öı 
eeden bitmiş olduğuna kanıa 
Karşımıza dizilen 32 fırkava karş 
ne kadar asker çıkarahilirdık? A 
zami 6 fırka. İtalyanlar ancak 1 
Haz'randa ilk hüC'uma ,geçebildı 
ler. Fakat geri çekilmek mccburi
vr>t nde kaldılar. 21 H z rand 
İtalvan taarruzu umumi bir ma 
hiyet aldı. 18.kin bir netice ver 
mcdi ve kücük Saint Bcrnordır 
şimal'n<lcki topçumuz !talyan tank 
!arını darmadai!ın etti. 

Sovyetler Çine 
yardım edecekler 
Nevyork 16 (A.A.) - Arnerl -

kan radyosunun Cungkin,g en bjt
rendi~ine ı;:röre Sovvet htlkiımetı 
Japonya ile üdettığı bit r f ı 
paktına rağmen Sovyetlt>rin Çın( 
yardıma devam edeceğini Çan 
Kay-Şek hükumetine bildıımişt r. 

Habeşistanda 
alınan esirler 

Vichy 16 (A.A) - (>fi Franıız hududunun y•rı yolunda u. unan .. 
K .• do~ .1 l d'kl · ve 1 • mıntakasında düşman mevzııne a~- Addi&.Ab~ba 16 (A.A.) _ Ad. ajensı biklİrİyOr! ozanı ye gM I er C I ennl mese esı L d tf k" ti t tm f 

Kahire 17 (A.A.) - lngiliz as. Ek~risi Grenoblf' Vf' Touloı.ııf' Kozani'nin 20 kilometre kadar .c~ ıı..a an muv.ı a .ye e aanuz ,. 1 dis..Abeba'nın işgP.lindenlJcri lngi -
k l d 20 ··'- ...ı. • d 5A . ..tclinın !erdir. Dü.şma. n arabaları bombar - liz ve imparatorluk kuvveti ·ri 500.0 keri makamları ile müza ere er e üniversitelerine aid olmak üzere nuuu gan>İfln e ifltıst.a ge..," . ld d d 1 k 1 tı 

bulunmak :izere dük D"Aosta'mn kadar Türk talebe bugiinlerdt· Pa. garb kısmına vardıklarını aöylemıı ortaya ah } ıman e 1 ınıı ve ya 1 mış r. ltalyan ve 300u Afrikalı asker esır 
k. Af · d k l · · · ın v Libyadak~ vaziyetin ciddi ~ldu • etmiılerdir. Esirle.- arasında ltal)·an huıusi bir mümesei.linin ıar 1 

n. ris • Berlin yolile lıııanbula gidc.>cek ve Ü§man tl\·v~t erının aynı m - gu kabul ~dılmeklc beraber duflllan generali Pesanti de bulunmaktadır. 
kada lngiliz kuvvetlerinin b~tku - lerdir. Bundan evvel bir kaç kafile takada Klitura geçidini de inal et.. Atina 16 (A.A.) - Atina aian. ileri hareketinin ehemmiyeti tetkik 
U:.ndanı ııencıal Cunnighan: ın ka. daha hareket etmitti. Bu talı.?beler tiklerini ilave etmiştir. aı bildiriyor: olunurken, çölde yapılan muharebe 
rargahın olan Diredau şc.>hr~r. gel. son kafileyi teıkil <;tm"'ktedir. Pirede düpirülen tayyattler Yarı resmi bir Alman te-lgrafı. lerin hususi vaziyetll•rinin de naza .. 
hlesi Kahircde büyük bir alaka u • Kıahire, 16 (AA ) -· Britanya dün gece Yunan Makedonyaaı a _ n dikkate alınmuı icab ettiğiııe ita-
yandırmıştır. . Karabi:k demir ve hava kuvvetleri umumi karargahı - haliei.nin Alm:ın kıt'alarının gelifini ret ed.ilmektedir. Burad'aki harbde 

Öğrenildiğine göre, dük D Aos. nın bugünkü tehi~: ve normal vaziyetin avdetini mem itin en mühim kısmı Almanların bu 
tanın mümessilini taııyan tayyare- çelik fabrikaları Dü•mao tayyareled dün sabah nuniyetle karşıladığını yazmaktadır. kadar uzun bir muvasala hattını 
ye bırçolt himaye tayyaresi refakat •• .. •• • • • Pire limanına ;>İke hücumunda bu.. Bu bir çok ıehadetlerle reddedebi muhafaza ••tmı•k hususunda ~e de -
etmekte idi. Müzakereler esnaıında mu.:h!rU ıstıfa etti lunmuşlardır. lngiliz hava kuvvet - lec~iz bir yalandan ibarettir. receye kadar muvaffak olabılecdt-
harekitın durdurulmaa: için lazım A k 16 (H . lerine aid hiııalarda h,.fi! ha•r va. Telgrafta, Almanların ifgali al • lerdir. 
olan emirler verilınittir. n ara. uau11) - Kara .. ,_ b 1 A l d" L-1 rd k' y Vaziyet durgun .. . . . .. ırn u muştu(, vcı arımız ufmanı tma giren mınta~ a a ı unan 

Bulgaristan da 
hususi otoınobiller 
müsadere ediliyor 
Sofya 16 (A.A.) - Stefani a -

jansından: 
Bulj?ar makamları bütün hu -

susi otomobilleri müsadere etmek
tedirler. Almanlara göre 

Yugo~l:v ordusunun 
buk demır ~e çelık fabnkaluı ınu- önliyerek be~ tane Yunkc-rs 88 dü.. halkı · «Makedonyah • ismi veril. Kahire 16 (A.A.) - Kahirenin 
dürü emeltlı .~enernl St"yfi istila et. .. .. I d' ' B k •- l ayır 1ı:tnda'r Memleket hakımından iyi malıiınat alan mahfelleri Lib -. . ŞUrmUf er ır. aş a ..... yyare er g me e ı . 
miştir. Bu fa?~•kul.ıra yt'ni bir mü. haaara uğratılmıştır. Bunlann ü&le . bu tabir, doinıdur. Fakat B,.rJin yadaki vaziyetin dört ~ndenheri lngı•ltere Üzerinde 
dür tayin cdıli.?c~r~ kadar Sümer. rine dönmüt olmaları ihtimal hari. telgrafı. bu t~biri hulaalde bu mil.. dur~n olduğunu bildiriyorlar. 
bank ağır endustn tubesi müdür:.i cmdedir. nada deiil. ırk bakımından kullan- Sadece bu istikrar dahi buı?Unkü düşürülen tayyareler 

son vaziyeti nıüesae~yi. ı.:ekiletcn idareye me • Düflllan Yanyad•ki hava mey _ mak.tadı~. Yuna~iııtanda ve bilhas- r::~r!::il:~~~~Y~1::,r~~dt~ : Londra 
16 

(A.A.) _ N~san ._ 
mur edilmıJbr. danlarına da bir akın yapmıştır.Bir ıa Ştmalı Yuna~ıstan~ll Mak~on - 1 1 1 1 

miktar haaar mevcuddur. yalı bulunmadıgını ı:ıhan efkarı u. dıu üzerindeki Sollum böl~inde yıada '15 gecede A man ar ngi t~ 
Japonyada büyük M it d o· 

1 
rel . 1... mumiyesine hatırlahnz. Burada hiç devriye faaliyeti devam etmekle re üzerine yapılan taarruzlarda )6 

'..&imanlar, ·ı._all,,. l.:!!~m~ a a a: u9man ayya ~rı 'T. • L il" k y l b• beraber fasılalı bir surette şiddetli tayyare kaybetmitlerdir. Bu rakam n Rr •• IRllftl ..,,& 15 N' . M !•- h"' • btr e~a ıyet yo tur. a nız gar ı k M d 
••ı.a-nuun nerede bulunJulr bir yangın mlf· 1 ıaad.n gDecleşlı ha .... t ya . udcumhae .... Trakyada bazı Müalüman kiitleleri muharebeler de cereyan etme te- Almanların bütün art ayı için e 
- R er ır. e ı er as anesao e - d I l d dir. Düsman yüzlerce zaviat ver - geceleyin diişiırülen tayyare yekCı • ı al"'m olmaJıiftnı A) T l: vardır Şu hale Make onya ı ar an k , 1 d E '\l I arının m a ... Tokyo 17 (A. · .- . o yon .. ~n .. , vardır. Bir bula ölmüt. 9 hasta l>ahaet~ekle Almanlar, bu iami vn miştir. Almanların ;}eri ıt a an nundan üıtün ür. sasen /'\.mana. 

bildiriyorlar • 300 kilometre batı şımalı?dc kaın yaralanınıttır. d'kl . kimselere hazırlamak iııte _ nm mevcudivetini a'"tırdıklarını nn Mart ayında1'i ka} ıblnı da bir 
Berlin, 17 (A.A.) -. Y~r.ı r~ı Toyama şehrinde çıkan hır yangın Blltiin bu huekauan yalnız iki ~1ı:l=~ akıbet hakkındaki gizli e:i .. ~ere~ .hiç .bir "?mare yoktur. rekor teşkil ediyordu. 

mahfellench:! beyan edildı~ek ~ neticeainde 820 ev yanmış, S.000 ~m.bardıman tayyaremiz dönme • yaıi düfiince!enni meydana koymuf lnsi1U filo.unAun) faal~el~ ilk 
re Yu,goslav ordusunun mu ave- ki . ,_ ._ , H b" b nuftır. L.ondra 16 (A. . - mıra 1 

't' art k tamamen kırılmış ol- il açı&ta &a.mıştır. aı~r ır u - oluyorlar. d . . den tebliğ edilmiıtir: 
::.~oo~ Almanya ile Yu~oslav: çuk milyon yen olarak takdir edil- Amerikanın harbe gı"rmesı· A~anların bir M_ak~ony~ m~ - aM~neniz filosu ~~şkurı:uındanı, 
ya arasında bir mütarekenin n.kdı mektedir. ~lesa ıhdas et~e~ ıstediklen a'ı - düflllanın Libya sahılınd.ekı_ hare • 
mevzutıba&ıs dei(ildir. ihtimali arttı kardır. Halbulci hır çok St'nı-lerden- katının fngiüz harb gcmılerı tara - (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Avni mahfellerde kral Petro- Banal eyaleti Romanyaya beri ort'ada höyh bir meeele yok- fından yapılan bombardımanlarla buna mukabil Hindistan için Ru.s 

Sovyet siyaseti hakkmda 
Bail:nde ne düşünülüyor 

nun ve Sirnoviç hükUmetinin şlın- (Bat tarafı 1 İnci •yfada) tur. mütemadiyon işkal v~ iz'aç edildiw• . nüfuzunu t'anımıı-tır. Rua siyaıeu, 
di nerede bulundukları malfun ol- VSri:melİ İmiş? Müttefiklerin uğra?ıklan muvaf - Almaayanin v.uiyeti ni bildirmektedir. Sollum·un garb.n çok defa, paktlar akdile, kartı ta -
mach~ oild•rilmfştir. Bükre• 1 7 ( AA. ) _ Reııni fakiyetsizlik ha~rı ve Amerfka - Berlin 16 ( A.A.) _ Alman ha.

1 
deki sarp yol üzerindeki düşman rafın harbe girmesmi kolayla,urma. 

" nın hazır olm~dı~ı ~~kkına:a ı!11! - riciye nezaret.inde, Maltedonyanın 1 nakliye koll.uı bomhardım"n cdi _ ğı veyahud kar,ı tarafı harbe sok • 
rrlehfillerde Yugoslavyadaki Banat radcıların ilen surdukleri iddıalar tanzimi mea:lesinin 1-,ugiinün tn"•f' . lerelt hassaten iyi nt:ticeler eldf' e - mağı aram17tır. • ,. . . 
eyaletinin Romanyaya verilmesinin h l 1 El R M haouesı Bt>rlınde 

ordumuz donanmamız ve ava leıi olmadığı kaydedilmektedir. Bu dilmiştir. Tobıuk"un garbindeki - us... acar ı·kk.' d 'l 
Ankara, 16 (HuAuai) - Meclis doğru olacağı söylenmektedir. kuvvetlerlmiz arttıkça suya düş - gariatanda ~ki Mllellerin Y"niden gazala hava meydanı da şiddetle çok va~im Boladrak ~ İ ı h.d':'1e: 

Milli Müdafaa encümeni örfi ida - Bu bakımdan B:ını:tt'a Macar kuv mektedir Amerikanın silah kuv • canlllnd1r1lması ııabii 2 örülmekte _ denıi-1en bombardıman edilmiıtir. mektıedır.k u~ .~· .. ~lgarkt 1d'. ıseBsı.. 
re kanununda yapılacak tadillerle ti . . de;.il Alman kuvvetlen' - . 1 ktir b b O . . B h d ı d yerd en az nin bir te errurıı goru m"' t: ır. " b k .... edil ek hük"' le. ve emun • veti öyle bir dereceye ~e ece dir. Fakat u. u eme enn tatmm u ava mey an n a . e . . h 1ı· b" . . t 

1 reu d;:u:~0
1 i;;ihay: :üzaker:m ve nin girmiı olmaları Rom.ıtny6ada ki Nazi zaferi ihtimalleri kat'iyen edileceii demek değildir. ihtilafın 5 dütman tayyareai tahnb edılnut- muet.':.r ıç ır reamı vazıye a ın • 

kabul etmiftir. çok iyi kartılaıunlftK. kalaııyacaktır. nihayetini beklemek. lazımdır. tir. mamı · 

Ôı fi idare kanunu 



- -~ ----------- ------ -- - ------ - -- - --
·~~---- ---- - - - ----

( Şehir lla'berleri ) ı-;~~i~l 
M_e_t_es-~n-~-ö~ıtu-··-re_n ______ B_w_h_~_m_se_n-in--ga-r-ib-fi-ik-a-ye_s_i _____ V_en_i_ft-ar-R-er_i_n_Ra_,tiu- -HABERLE~ıJ 

SPOI 

~atil 12 yıl Kız ve erkek Oniversilesi IOrıdentıeri okuma XJ:~: ;;~:~=~r~~!\i; izmir.l~t 
hapis Jatacak mü".ııı·f 1-ı .. Dolandırıcııık ıazma öğrenenrer :.0~2 z-:.-;;·~.~:::de:-.:..ı:~.~ !f""J 

İstanbul 

fj f. !i f karş1 iet:ikametten gelen Musa a ~ M'll" küm·! dcplamıan 
Eyübde metrmni öldürdük - ba"' dı .. se sı· nı.. 1 avıı· b edı· J nr .~ası'!'oilkuvlleakril!i~iı·cr •. ensd~iav~"~:- ::~:si~; ::;:~~ı;/ullandığı yük içinl ~UEI hdftd bh \~~ 1 G 
ten sonra bahçeye gömen ara· ı .:;: ... _a. ag~ren~''--rin..,. saRU.}'r~ın_,ı Ço1' şiddetli olan hu ll1ilEad·tlDI· .. e Bra;:;~-~anerbJ:r.ı~-b· uttas:ı~~ ar bacı 18 y.da mahkum oldu iae ,, __ ,,. ~ esnasında arabanın oku. otobüsun .A:;k,ımıd "' Ula 

de, esbabı muhatlileden tesbit içjn bir istatistik ön camlarını kırmıs, yolculardan Ga.-la ta ma; rpab h 
istifade etti liazırlıyor Muzaffer isminde &ir çocuk I<ırılan ] P a asabay, CD"'~ a çe 

Malimud Saim bize kimseyi dolandırmadığını.. cam pa.rç•rannıın is!c.ıoetiıo yüzün~ 1 ı.:1 tirşe;; l!~·ey:.u~n:ıa 
Bir müddet evvel Eyübde bir 

oinay;et. i.şlennıi.ş; Daniyel adında 
hır a.ra!baıcı -sek.iz senedenberi .hir
llkte yaşadı~ı Santuhi ismindekıi 
metrı~ini öldü.rero~ maktul kıadı
nın cesedi:ıi oturdukları evin bah
çesine açtığı bir çukura _göınm~ 
tü. 
İdom taleb'le ağırceza mahke -

m~ine sevkolunan Daniyeli:ı:ı. 
duruşması dün 90na ermiştir. 

Mabkemeı ı:i~seti taraıfından 
tefhim olunan kar.ara. naza-ran; 
suçlunun metresi Santuhinin ba -
sına bir ~isimle vurmak su.retile 
öldürdü~ ve bilflhare de ev:leri 
nin b~esine ~ömdii~ sabit ·,p;ö
rülmüş. ecza kan.ununun 448 inci 
maddesi m.ıacibince 13 sene müd -
detle hapsine hük.rnediliı:ıiştir. Fa
k.at Santuliinin Daniyelle sık, sık 
ka~a etti~i ve bazı ~rültö.lü ha
dise lerc meydan verdi(V.t tesbit e
d lıdiğln<lıen bu; haller maznun le -
hine mu.haffifi sebab added:iler~k 
verilen öu cezcı 12 yıla indirilmiş.. 
tir. 

Henüz aydınfünamı .. 
yan iki cinayet 

Bundan bir. buçuk ay cwel Ko
camuı;fafa~ada Sünbülef"14i 
camisinin lfü1ş:i$ndelö bostanda 
Talat adında bir: bahc;r.van başına 
nacakla vurtul.mak suretile feci bir 
şc.kılde öldü.rülmiiştU. 

O gündenberi esrarını muha -
fa:za etme~te olan bu cinayet 
vak'ası, alafüu:lnrların miitema.di 
mesailerine ra,i!men hala tavaz -
7.ltlı elmemişttr. 

İlk ta.h\Hkat sıralarında; o mu
hitte dürüstlüği.e tanılan bahçt -
vanın ani tir tecavüze maruz ka
larak bu akibete uj(raciı~ tlı..hmin 
edilmişse de bilahare lıu cil1et de 
testbit edılemem:şti c. 

Müddeiumumilikçe idan edil -
mekte olan cinayet tahkikatı fail 
veya ram~rin meydana çıka.rılına
ları için b~ııLertle mulitelif' cep
helerden ve ehemmiyetle tetkiR 
edilmektedir. 

Diğer taraftan bir hafta evvel 
Beşiktasta.. Ab.ba~ağa pırkmda öir 
ç.u~alın if;inde bulunan kesik kol 
ve bacakların kime aid olöuğu da 
tıenÜZ" an1aşılamamıştır. 

M""'{'İı ul maktulün hiiviv.etin'n 
teSb•t ne m""dar olabilecek vegane 
ipucunun, kesik ba~akla•·rıa bulu
nan bir cm. çorabı1an ibaret o -
l.u~ c'ra• <>tin ta '3Z"tıhıı Öakı -
mından a fikadarlan voru;:u bir 
m saive sPVketmelrtedir. 

inhidam had· sa si su;Ju:arı 
mahkum otdular 

Yazarken, matbaayaı müracaat edenler. cle Maarif Vekilliği, vateınd.aş).aı:a ~ y.araolammştır. mıre ~re ;:t ·ı e!O: 1' 1 il!. 

k ··~ ll t ek o·~ ı. _u ..iL h BeşiktaşJ-,ı .. tanou :;por ( 
1 ...L l o uma yazma o~reten mı e m ,.. ıger ranhtım arllQa ~a e emı- b-L- Ak 'd paralarının nası yanuığ~nı anlahyo.r. ar. tel:Herinin kem.m,yet ve. keyfiyet miyetli. suıett.«. hasara uiıla.mı§ıtın. sa aru n auya lfl ~e 

itibarile gösterdikleri faaliyeUeti Kaza etrafında tahkikata başlanmış lfek.ralUeraraSl ttg rı 
te~bit etmek ~ayes.ile yeni bir is - tır. . 
tatist™ yaµmağa karar VC.Clllıştir: r!.....uk lla Mekt.eb l;.g maçların:ı ~ 

İstatistik; kışlalarda, hap.sha - ... ~ v~ı sahasında devam edılım' 
nelerde ve buna mümas.! mahal _ . E.rnmonunde, Demırtaş mahalle~ bcy:eca.nlı g~~·ı bu O)JUııt°a 
lende mevzumıa ~yıgıu;ı şekilde ted s~de ot~ram 6: y;aşları~da Nurıi. fo - seyredilm?ştir. . 
risat yapan bütün müesseselere de n;ınde fıır çocukh o cıvar sakınle~ . All'l ta:ltım. e.ra.<>ındakı 
şamil olacaktır. nnden il :ııa~lamrıda Mustafa, so - ılki Galataııarayla Kabata§! 

Bn suretle ~ent na'l'flerin ka. - kakta o,-naı!tarH.en ka.v.gttya tut;uş.. da yıar;ııhmttnr. ti~ anlatı 
bulüııden itibaren resmi ve hu - muşfar, IJu sırada Must-e.f a eline ge. zin geç,•n o-~un nihayet sa 
tsu.sii.okull~ hari<ü~de oltuma, yaz- çirdJ"ği büyük bir taşla Nuriyi ba - zılılamn hakimıY.etik n~t 
·mal öjtrenen vatandaşların sa-yıJarı şından tehlikeli wrette yaralanuş - hakim bir oyun~~ sonra 
tdit edilecektir. tı.r. saray gatib grl'tm~tır. 

• V'il~eroe açılan millet' meJ!:. ı Nuri tedavi altma. alinmış, Mus- lki.nci oyun Tica~eı U 
•tıııbleriıl'in :normal fuafiyetleri Teş· tafa yakalanarak hakkında ta:k.iba_ tikial Llse:ıi ar:ısındct oy, 
rin.IJmien Ma.yısaı kadar devam e ~ ta başlanmı~ır. Bül:ün seyirci talcbcletin. 

dam: müddet için<! inhi~ar etmekt~ 1 Parmaklan keıilcın ~i ta.kib. ~ttikleriı ?• ~uııı~aşm 
roiduılundan ~atist~ cel :'~~ll'Ierı Galatada, Şark lamba. fabrikasın Lis~ıaın 1 ga~fJsY.clifıe bı L 

Mayıs ary,ına kadar ıkma t:Ut e - d aJ D . r ul!: da l:i' . . ..;x;ın o ara .... ~an ııt meıc-t 
·cektir. Vekalet, istatistıkleı- i~n d~ ç 1~ ~•y:e ~t •• JŞÇı ,şık Wseei kaı;Şıhpışur. 
ıfüı.zırlanan eetvell~ri alaka.darı mu~_:__ı_nr, m~I ı~th·~~ ...... 1"' ınm~ par. 'San~at mektıtl•iauı Uuyi 

··-..J . t' aıa'llT'I xesı rn~ r. . _ ı:L. 1 b' ·müesseselere goın.ıerrmı~ ır. y, l . . d . ..ı·ı _ı_ •• ge.ç+nı~ ve· gc:u.ı.uı:;ret e ıt 
Din ına.tbaaınua celen ıe~ .ara ı ışçı ı" a.,... ftıııl m~ ~ere D l b h 

d f d .. Beyoğlu haıtane!ÜM kaldımlmı~ IGll Oım 21 a çe 
13 Nisan tarihli ~amvMa. Ticarethanem, ~eliret ltanunu - M'ektabler e 8 rr- za etrafıoda t.a.hk..:kata b~aımuş - i.nctaatında .... 

cDolandırıcı Mahmud Saim geneı nun •2 nci maddesi muei'bince at ih t "I d · tır. Y "' 
s~ede!> hnrlıklı bir yazı inti -· müsecceld.ir ve pek az kalını~ s a lil aye verı 1 ~lmabahçe :>tadJru 

~ l _,_ 11·--..ıı.... Otomobil rarph şar etmişti. boııçlarım da, oorr.;lar kanununun!. ,Şehrimizdeki bütün ur..U . ;;u.ucu 'T mÜtea;h!Jidler ile alill;a 
İddialara; ~öre Mahmud Saim,. tarifi dairesinde senedlfüir. Orta-- 1düooen föbaren tedrisata niha Y eşilköyde, l!'ta,yon çiftliğinde arasında insaataı aid bil' 

c Ünrversi.te telif müdürlüğü., na- doa hilafı kanun bir hadise yoktur. yet verılmiştir. . . . am-elelili: yapan F ıı.~ıl, dün Kövrü. - çıkmıştr:ır. Müteahhtd inş 
mile kurdu~u bir bürnya memur 'r.a'7zihini dilerim.,. Orta okul ve liselerin bın:m:ı,, den geçerken, '}ofor Mustafanm ı - zemesilrin pahaTtl~ası 
alınacağını ilan etmiş, müracaatta D. kız ve erkek Üniversitesiı ikinai sımfiarınm i:anaat :r:ıf>tlaı:ı chuesind.eloıi 19.4.8 numaralı otomo- sile şartnameye b::ızı ilav 
bulunanlardan 30 aıı ırra kefa:let neşriyatı mes'ul müellifi ve ogretme;11ler tara!'ıı~d'an ~ekt7_D ~ çarprrrasile ba~ından yaıahıın - pıılma'SlDI te~ elmiş. 
akçesi aldıktan sonra, liüroyu ka.- . . . idarelerınll verllm.ı.:>tır. B~un bu- mıştır. mal\:am 'se 'uıı:ıa ı:azıı olmn 
patnuş, alıdi~ı paralann da ü'Stilne sahıl:>ı: Mahmud Samı. tün okulla.rd:ai öjrctmenlcr mec - Y'mlı tedavi .sltına alınm1ş, suç Belediye hukuk işleıri 
yatmıştır. Zaoıta_ya vukubulan Çok ~arib bir ~sadüf eseri o - lis.i toplanarak talebenin sınıf o2eç- lu ş.atör yakalanmı~tır. ii\.i he-u iki tıuafın rokt 
müra~aat üzerine tahkikata baş - l~d<ak, buı mEktubu aldlğııruzdan me vaziyetlerini müzakeı:c ede - ıarmı tesbit Ederek 
ıanmı~ ve bi.rçuk kırrm~nin doıan- iki saat oonra matuaarmza 4ı kişi - cekıerdir. öğretmen1er meclisini Ask er Jik iş /eri: haklJ. lbalmus vıe ~artn 
dırıldığı meydana çıkmış. lik bir. ~ı:ıup gelciil. Kendilerinin, müteakH:> okullar en geç ili; ilave!~ v.aı:nhna~ı but1u 

İşin ~ariıb tarafı. bu marif~tle- Mahmud Satmi:n aldat1:ı~ıı adam; - ~'Ün zarfinda talebelere kaı:neie - b·r ıormül ha:aırl:ınrrh .. cıı 
rin envaını ~termek1e işti.nar et!. lardan olduklarını söyliyen bu rini vermiş bulunacaktır. Kanaat Elıliyetna.melilet' çağıcılıyoı , ., ... ~ rr~ırmü.ırtür 
miş bulunan Mahmud Salın, bize ,gençler, paralarını alamadiklarınıı, notu alıp da devlet orta oK.ul ve lJskiida.r A~rilk Şubesinde11.: T l,~n ldüh'' ı· 
biı: moktub ,g'Öndererek, matbuat bir dolandıncılığaı lo:.ırban 2ittik -ı lise bitirme imtihanları~ .~ır:~ce~- 336 doğumlu ~ bu doğ-umlularla a.s npllltf!ı 00·1~ s 
kanununun ver'di,ği salah.iy~tie j lerini yanayalhl.a :mlattık!t:ın son- lerin isimleri Cumartesi ~nu bu- keırliğe karar verilmiş olan ve henüz ko.ngresı 
neşrini istemiştir. Dolandırıcılık ra müddeiumumili~e müracaat eı. ı tün okullarda ilb edilecektır. sellk:edilmeınlş lt15a hiı:mett ~ı;aitini ka To kapı Gençlik Klülii• 
SU(lusunun zanm .. -tti~i ~Di. bu me- cli!cek:lerini l>eyan ederek d~ler Ayın 22 sinde or.ta o:ıt:u~. e~~e ıramnıııı }"M:sek a.sltll!rio ehlı~tm'ameli-

1 
~. dp Kı··I!.· .. -

1. , __ .u k" iJı I -:ıa d ...:ı:... ı ım ;lflll a.n • iıoun1 ı.zun sen sel ede mat.Wuat -Nanununun n.~t1'tll- ı: imt atı arı. ve u.u un a u.. soz ~ . la'le askeri ehllyeei bulunnıayanfal' k . 
1114 11 Q

41 
p 

sine bir hak bahşetmiş olmama - - Bizim J{ibi aldatılmış daha tilianlaı; başlıyacaktır.. _ ~~ .. bıtır: lı15ı!Mı de Yedek Sübav Okulunda bu ~nv.csızn d ;_J· eı ti' 
.. dı H' b" · ... :;ı. I mu:zdeki · nu saat v -: .... 1 zarure sına raRınen, okuyucularımıza ~- peıt QOk kiinse var r. 1ç rri - me ımwıan arına onu Jmımar ü?ıere sev:lredileceklerdir. Sevk d w d'i !Cayıdlı bulunan 

zel bir hikaye okum.ak fırsatını miz -paramızı alamadtk. Hatta. ~- tPazartesi günü başhyacak .ve 6 puslalarım almak lizere vesaikile bir. ugun atn ·n ·r· icı olunn 
''ermek için bu mektubu aynen, zefeee iu havadi~ okuyunca ken- Mayısa kadar devam edeceK.tır. 01 liıı:te- 25141941 günündP şubeye gel - a8zanı.n &.. ::;!~~k;.İ~t r 1 

.. 

bir keli-mesine dt>kunmad~n neş - di-ıo:ni arıyanlardan birine yazclığı gunluk imtilianfarma ise 9 M'a - meteTi ilin &hımır. erı urst rn musa 
rediyoruz: 9ir mektubda, Mahmud Sa!m faa- yıstaı ~hyacaK:, bu irnt'ılıanl.ar 14 Bu ilfm davet mahiye11:ndedi.l'. ica. Bed'en Terbi?e!.i l!lta·nb 

cGazetenizni 13/4/941 tarihli Jiyetine devam: edeceğin~ brr~x Mayısta sona erecektir. bet etmiyenler bakaya sayılır. si Bisiklet A.i-nlrit.ndaa: 
nüsfiasına-aki .r•u•:ıya cevabdır: lfüa'füar ~anmıli ve biJ.1 arsasmı ( Ku'" ç·"'!'- Hah l ) 1 _ Ajanhk taı:afın.d'aR. 
Matbuat kanunu mucifönce ilk çı- da satmak üzere oldu~•tmu.; W!arin _ UHı er er İııkil.ih tarihi imtihaaları lunan !!eri bi .. ~kl~t yarı,Jan 
kacak nüsliaya dercini .rka ede - yoluna ~irece~ini sö1lüyor. Üniversite ve yüksek o.kulların cüsü 20 / 4 / l 9'4 ı Pazar gi' 
rim: (D. kız ve ~rke~. 17,n~:ver~it~ Gençler, nasıl olub da, aldan - • Önümüzdeki P.lzar günü Ba- inlalab tarilii dersleri imtilianiuına hı Topk.apı _ Silivri yolu 
si) Is tan.bul maurıf muduruyetını.n d\ltlan sualine şu cevabı verdiler: Iılürköy kaz~ nnn~akasr da:~ili:de dünden itibaren başlanmıştır. ve 100 ldlomctrcltk bir m 
hakkı telifin ~b~irolrbve hakk~ :,.etlınf - İnanmamak kahiI d~fdi ki~ ava taa~z .. abrın_al .aorşı p~mt "" 0

,- İlk imtihan dün Hukuk ve lktı- hili-nde yapılacaktır. 
kanunu mucı• nce u n~ı:ra. l . . • ruruna ~ecru esı e paraşu ~uıer eo f · t 1 . de 1 B 2 ~ 
sah b ve mes'Ul miiellifiyim. ı K".erlr fe~ı ~!r .. ad~.m .... Ya:tıJfa.'.1ede miicad1ele denenıe9i yapılacaktır: ~ d akTü \be ~rık"l ~apı mı.ştu.f u b l - ıkarıııa tam ~at' 

Tit"aretfüı.rıem, İstanbul biri•ci ı hır de ~ı :yu"'°. duz·gun d~ktı~osu e lı.Jammal olarıtk. çalıştığı SrF- gun ~ . 1 • a u l~Rı son .9l~I t;.~ as
3 
anaca t tı~. 1l ed lhl 

ticaTet mMıkemesı sicilli ticnet bü ·vardı. Kiıru;ıe_ tıyatro~aı ,gışe m; keci gümrük •amh1t1ından muhtelif! \ebeleµ ımtihl dan Fedil~kk!.e,rdı.r. ytv ~ . d ştrra 
1 

b ecİ e 
ro~una müseccel ve ruhsat ve' ün- ~ur~u~, kımrne tah~ıl?arlık v~- eşyalaır çalsn ism"il Hakkr adında 1 teakıh pn er e ~n "a u te~. saatm }; eTvı~ it a~T aham 
van tezR:erelerini haiz ve defter - dedı,yrıı:: ~ kefalet ıstıyorld.u. ~ lJiri- dn'rt bu suçım<:hın doJıryı ıwvke- se.Jc

1 
1:i~r~ vihe D1uı Tabdabetı ~eli.~- kı.1'11 h• e .0 .P t"~ .a hllk 

lerı musaddaktır. siz olanlar bu kü~lt lie~<ı~1Ue d.a- dmiiği Siıhırnanmcd' üçüncü sulli ~eh ~ı:nın ımt an anııa evam e ~ aknı d1:n~•t1\ 1~ıı~ı la e 
M".tista!idemlernn" GOO lira bor - ha fazla maas ıret ren bır ıse ~ır- ceıa ttl.llhk.ememdc yapılan duru{'- ıe!)edır. khnle 1 ay .. sT~r.ı:a.n .:ııı. 

,.,.,m va"'dı. Bunun 4-00 lirası kendi m.ek ici.n n1.-ı:-htı.rı•n ı:ı..ı par.11111 te- d 1' 3 .. iiddetle a an ar masa ıt ya ıştuı 
""' ' "" 1 -...:ı ması sonun a A ayı .ıru? ~ L • U k • \ihan~ mezler. ma:Hıl>uzlarile verilmiş ve rnüte - dıve e<lıvor anıl. np!le' rnalıkum edılmıştir~ ısmaıl lili am ım mu • L 

Bir müddt!t e:vvel Süle"rlrnkan~ye- b2klsj dP verJmek üzere bulun - Mektubu ve sövlenilen!Pri SÜ- hlel<k1, ltararı ınfüt'akıb tevkj& olun Haltem namzedlerinin şifahj im. Ceza heyeti re 
de bır ki~ın:n Öli.'LmÜ ve iki i~ıuin mu.,tur. Mevzuubat\s Feth~ ve Neı.. tunlarırmza aynen ~~ruız. UfW.s. .. .. . . . tihanJ1r11.nın son kısmı Cumartt"si İstanbul . mı.ntakıuı t·ı: 
yara anmasile nefoıelenen bir in- iad da dün zabıtada verd k'eri ifa;. Adliveıdeki do~füm tıtmll1at: ~l- e Dunku ıh-ıant 300 bWt lıra- .. .. ~ ki:\ merkezinde.. yapıla _ r~e gıİYf:1'.. l'l''.inı lsm 
hidam hadisesi olın u~'tu. ~"rle bir P'Ona id~iada i)ulunma -1 chuım Üniversite tl!li:f mt.düri:iı cb' 1 bulrnuşf\ır. lhna.g edilen maıdıieler gu~;.r. mm '1 Vefa tayi,n 1:dilmi~tir. 

Bu feci Hfııf senin rnes'ulü rnev- d1k1arım bevafl etmi'!flel'dir. a~ba buna ns buvuıru1? asında~ Alm'lnyıalfa- d.ti h.ırsak, ca 1 
• 

kiinde. bulunan Salihle suç, Grta~ı - , ] • • . sko.-Vakya34a ~rik ve k&yı.sı ku- -------------------------1 
Muhitt;nin b 'rinci a,ifırceza malike tl"aldriid ehli,etnamelen BM'\11. fıatlanndakıı tıe.effii. ""1: Bcı.1nanyaya p11J.mtıt hiiliser. , 

m~·nde; "örülmeltte olan. duruş - N:tft:ı Velci.l&'iaden: Ebilt.l:T'e}'e. ç~1 Fi~t Mür_uli:~e' .Biir_~"' dün eı..,. İ-ngjlt.ereye !c.eteu. elyafı, İ.vitre.. . BUGU'" -N Maıfi•t .. ~Le.rererdnen , .. PEK sı·nemasr 
malan dünk-ü e~ karara ita~- karılan her iş iffn, miiM'ltASa.ya ıştı. yaptlgt teftijler n~eeatncfe, Yeni•- y~ kum daı.ıı bulunmaktadır. w 
lanmıştır. . rakı etm~k 6tiyenlert\'- mtfıa; Velta4etı ı posotane caddes;nd'e. yüncü Sa.kafa-it. e Bir katil suçundıtın dolayı e"-

Tcdbirsi?:likleri .. ve mzamat~ ~ıPldan ?ı>rilen eH.!l;-Mnameier )ıa! çıoğlu yün ipli1'1erfni fahiş fiatla veloe Birinei •iırceza mahlceme'lin~ 
riavc.tsizlikl.eri .,.;.iz17~?e~ R fa~ a- n'l.Z o iŞe mah'JUS o1mt:Jı: ve bit"' deftrj sa.ttıiı~an d~ayt cürmü meşhtııd ce ii:J'ama mal~k6rn edilen Resulün 
dında bir ustanın o1umune. dı~er kuilaniJmali' ffis&re kıymeti olan !Jirj hafincte yak&lanmı~lt!.r. SalialakçıCJğ,. cfuruşmasına dun de naben •vam 
ilti amelenin varalarurrasaıa sebe- ve.5ilt'IMIU-. 1 .. d. · · ·ı· ... - _,, · • ..; edilmiıtir. u mu aeıumumı ~ıı~ ve"11m1~r. 
bivct veren suçluların 2 -:er sene BMı:ı mle~~ln bir iş iNn ve bir M" k he &m. ba.vul I!)ünkii celsed~ maKkeme. temyİ-
müd.d.etle hapisfer!ne }iülunedi}; • ~faya m.ıı.1\sus ol1nH" \b..M'e- ve'!i]en fi J Ura a _ t.._...ı _ ı:ı a-}'IT~ U!kJ zin Jlınıanft'a UJlnU'J, muddefumomi-

:...+' b hl' t' _A,,.,.. .u. • b' ehl' ~ a.t arr etr1K1-.a ynp.tııı W-t.1111 t:r h f...L....._.1! ı.· .. T m..,c:r. u ~ ıyt' ""'11<a.sun • .. anını ır ı - . . . .• tıin esa!I 111'11:lm:r•ıtı muta easını .or 
yetname gibi ve rrkHtm mahi~ind ~mmde hır lıuıç: ıı..-ulcumm yük.. tnUMUr. 

Yeni çocuk bahçeleri kullanma~ oldukları göiiUmek.tedir.' ıdl füıtla\ bavul sattığı!< ~ün·. lcMia Mabmrnda t&ddiil '"'· 
23 Ni~n ~ocıuk. hayremın1' aid B'"u vesfkai"t" eksiltme~ ç·k~nlı:m iŞin Bu Öa'V'l.IU.ar t'a&ltilfat için• miiıHPd~re· kua geldiğindC'!'t, evralun ı~ e _ 

haz1rl1klar ileılemektedir. Çocuk 1 mahiye•ine gürı:. verUd lı ve hiçbir za- edilerek: ltomi~yonu verilbiışl!ir. ~o- dıilrrrıni için :Jo~ama müddeiu11ıu-
kyramında Harliiyl'!, Aksa.ray ~ı' man daimi ma.hiyetind.: olmad·ğı nu_ I mi•yon l,ugiin yapacağı toplantı.da ınili~e tevdiine karar ırerilmip. 
Nişanta-,ındaki cocuk bahçelerinin •qusu alftk.<>darhırın malumu olmak Ü- fazla fiada yapıUın sahşları tet'bk e 9elcdiye (en itlen müdür _ 
aç ima töreni yapılacaktu. ıere ihin olunur. edCTek bir karar vetecelitir. lüğüaiin şeh-ri,, ~~lif aemtlerin-

Ofa Bev Divor. kl: 
Cleki inşaat faaliyetine aid proptitl 
Mayıs sonuna kadar ikmal olunacak 
litf. 

Memlek.rtimi:ı.de ilk defa olarak 
T 0 R K Ç E ve R! E N K l. 1 {T cknikolor) 

NAMUS BORC 
(KAHRAMAN FEDAİ) 

Bü.)'9&.. lılaliılamanhk.lar, mthi, fedakarlıklar lihni &On 

senenin en nıczazzam şaheseri 
5 

2 DEVRE 16 KISIM BlRDEN 
DbCKA T: filmin fevkalade w:urıluğu yüzünden •euaLu 

3 - 6 ve sue &45' ted'"ır. 
Sayın. halk.ıııı112. muhakkak. ~r>arı~ baı.Lıımeıdaa evvel 

riUeri r:ea ol.ı.ınur. 

NAMUS BORCU Filminin .!<'e~kli .. ve M EL 
F ransıı.ca sözl:.ı n'1shası 

Sinemasında saat 2. 4.15 ~ 6.30 ve 9 d'a göılenl:nek~d 
- ' tnönü ~zgisinin :istinad duvarları 

t.e kanalizaıyon tem.atı, E.)Jüb _ Ra-
1mi yolu. Otakçılar .. Nişantaşı f.rr, - l '••m•m•••••••••••ll!I•••••-~ 
llik cad~ parle yof in{laatl, ıc 
<fandrea - Jı:ıeı\-f\' yohı Mayıs ~nu. 

- Haısan bey be -
nim çok samimi bir a.r .. 
kadaş1m var .•• 

.• . Kendisine <ıcbı:odt 
d.oııt!uk;> hialeıile •.• 

Ötocla::nbeıi Dağ • 
lı l'Ulldı.r-

Htuıını lbe.yı - Vah 
zavallı adam vahı. suıaı 
rı~ leAllll:k ettıiı Iİ.il ... 

na: Jta&Y \;itin1eeektir. 

1 
• Beled?,e ll'llilurt i~eri t'41idfu_ 

lüifü. l!et ay llttfMelıf hnlırrdat ~ 
ö 12:rmi miktarım VeJ atilmlr.ritt ~· ~ 
H-tahldnciarı ~len Rekliiiniı tubif ~ 
et:rnekted.ir. 

ASİ KAZAK 
Binİerce askerin müthiş c;arpı..·•~raluı - Fcvl...a'taJe meraklı 
yecanlı nıevzu - İkinci Kateıi.neye karşı ya.p.Üaa Pugaçef 

Pek yakmda Y A K Sİ M sinama Sı~lıat işleri midiiıtlüiü. lııaal.ıu·. 
da çok ölüme seheb: olan basta.hlıı • 

J•ra karşı İcab eden tedbbleriı ala..jL .. •-••••••••••••••••••••-~ 
caktır. 



r· Resmi Tebliğler ~, 
\.. ~ 

lrlAodaya hava akmı 
Belfast 16 (A.A.) Dahili 

emniyet :ıezarı:!tİ ~e f ngiliz hava 
k~rvetleri 'iİml'li lrlanda umumi 
karargiihının tebl:ği: 

Büyük bir dü'iman bombardı -
fnan tayyare,i teşekkülü, hemen bü 
tiin pmali İrlandayı ihtiva eden mln 
taka iizerinc saatlerce süreıı bir hü
cum yapmıştı':". Hiicumların şidd•:ti 
ınütehavvil olınu~tur. Birkaç mın -
takada, hücu n., vah-:ıiyane ve hiç -
bir fark gÖZC'ıtilmeksirin yapılmı~ -
tır. Birçok endüshi binalarıııda ha_ 
aar olmuttur. Bir çok bomba, ika
tnc~iıhlar üzerine düşınü~tiir. 

İlk haberlere gö,.e, zayiat mik -
tarının bdld de fa:ı:la olmasından 
korkulmaktadır. 

İngiliz le'bliği 
Londra l6 (A.A.) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin bu sa
bah neşredilen tebJiği: 

Gece. dü~man hava faaliyeti ol_ 
du\ça büyük bir mikyasta olmuş n 
lngiherede seni, bir sahAyı istih -
«laf etmiştir. fngllterıo.nin l>irçok kı
sımları üzerine bô'l'?'lhala.r atılmış, fa 
kat hiç bir mıntakayıı ağır bir hü • 
cnm yapılmamıştır. Bir kl\ç mınta
lr.ad'a, mağazu,ları:la ve evler.le ha -
lar vulcua gehni;t ve bir kaç nokta.. 
da, mağazalarda ve evlerde hasar 
"'1kua gelmiş ve birkaç noktada da 
endüstri hin,larına bazı hasar ya -
l>ılm.ı~tır. Birbirinden çok uHk bh. 
Ço\; rnıntakada pek az miktar ölü 
ve yaralı vardır. Zayi;ıt miktarı 
Yiibek de~ildir. 

Cece-, "4 dü,man tayyar~i talı ~ 
rih edilmiııtir. 

Alman tel>liii 

Berlin 16 (A.A.) - .Resnu teb
liğ: 

Simalı Afılkad~ ~llum·a karşı 
zırhlı kuvvetlerin har'b gem1lerlnin 
de mUzaharetile yaptıkları taarruz 
tardedilmi§ti!'. 

Dün ~e kuvvetli savaş tayyare 
~~şekkülleri, ;a!le ve deniz in~atı 
~kımından çek mlihim olan şima. 
lı lrlanda.daki BcHut liman1na ta -
arrt.l.Z etmiıılerdir. Şehir üzerinden 
uçan daha ilk tavyare da!ı:alım li -
lıı.r.'a ve silah fahrikala.rına isabet. 
er kayd .. tmi~lerdir. Haarhmd ve 

Wolff tezgahlarında infilak ve yan 

kınn boll:!balarilc büyük yangınlar çı 
arılmıştır. 

l 5 / J 6 ge-cesi dü!lman ~imali AL 
manya Stıh:li üze.rinde ancak iz'aç 

htl\aTn
1
,zlannda bulunmu~tur. Cü:z'i 

asar ar ol n -h . b· d" mu.,tur. Pil rıye topçuıu 

t .~r U§Jllan tayYaresi düşümıü~ -
ur. 

l l Nisandan 15 Nisana kadar düş 
nıan 4 sabit brılon ve 135 tayyare 
'ka.vbemıi!'ltir. Bu tayyarelerin 24 Ü 
lıava muhuebde-rinde, 1 1 i dafi 
ba~ryalan tarafmdan, 3 ü bahri. 
Ye topçulen tarafından ve 97 si de 
Yerde tahrih olunmu~tur. 

lta}ynn te'hli~ 

' 

... Roma l 6 (A.A.) - Resmi teb
ıg: 

d 
Şimali Afrikada Sollum civann -

.a harekat ve düsmanın deniz J,ir -
liklerinin himaycsindı: ~ddc~tfo mü. 
daf aa ettiği T obruk müstahkem 
rnevkiine ka .. ,ı taarruzlar devam et_ 
rnekte-dir. Al:nan ve ltalyan hava 
:.eııckkülleri müstahkem mevkii ve 
ırnandaki dü~man ııemilerini döv -
tneğe devam etmektedfrler. Cere -
Yan ede-n hava muharebeleri eına • 
aında Hurrfoane tipinde beş tayya
re düşürülmii§tÜr. Tayyarelerimiz • 
den ikisi üslerine dönmcrnİ!'ltİr. 

Sarki Akdenizde hava birlikle. 
l"İmiz kafile halinde eeyred~n düş • 
tnan gemilerin~ taarruz etırllşlerdir. 
1500f) tonhık biiyük bir vapur tor
l>illerin isabetl1e batmıştır. Diğer "a 
J)urlar d'a bombalarla a'hr huıua 
'llITTatllm"tır. Av teşe-~küH~rimizden 
'bin Girid' de kain lraklion han 

(Dev.mı '1 nd saTfada) 
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STA 

BikAye 

BiR BABA ••• 
Yazan: P\1. Zoşçenko Çeviren: İbrahim Hoyi 

Demir niçin paslanır? 
----------

Her şegi kurutan açık havanın 
kendisi neden yaştır? 

Bir kadın tipi .•. 
--------

Erkek okuyucularımdan Bay ııS. ·alan da gene bu genç kız, genç k8.. 
H» in yazısı adeta bir sinema fil. dın oldu. 
mine benziyo?'. Hikayeye devam etm.iycceğim, 

Bu filmde bir genç kız nümunesi şimdi. Bay ~s. H» in sualine ccvab 
göriiyoruz muhitine giriyoruz, dü. veıeyım: 
ıüncelerini ö~reniyoruz. Bu 1ıenç kadını aala ta'yib ede-

h · k h ı mern, aynı yoldol yürüdğünii söyle-
Bu genç kız ıc nn enar ma a • d•v· · k b d l L 

ı ı · b' · d k b · h t ıgıru:ı: a ra asın an o an Kenç .ıı;l-
e enndcn ırın e, ço asıt aya cl'a t "b d bilak" k di 

ceçiren ailesinin arasında. yaııyordu. f .. t ac.k et em~mı; -~ ·c1H -
Güzekeydl, yakhz halinde iptidai ennıtt be. n kle me .. k 0~~tum bur.

1 
il-

. . . . ya a ırço arı yu seıı. en aş ar -
hır de tahsılı vard,, Fakat hakikat. !arlar, tedricen alçalırlar bazılaı ı 
te kendisini olduiundan daha yük- 'ise bu mesafeyi makus i~tikamette 
11ek farzediyor, yalnız görünemedi. katederler, bahsettiğınİ.! genç kadın 
ii için üzülüyordu. Diline doladığ• bu ikinci tipteudir. Muhitte evvela 
bir cümle vardı: garib, biraz da yabancı görüldü di 

- Topr.ık altında kalan ınüeev. yonunU%. Tahmin ederim, bu n~zat 
her de olsa ~Ö7.:! çarpmaz, diyip du hakikatte ltısbnçlı~ ile çekemtmez 
ruyordu. likten ileri gelmiıtir, çok geçmeden 

Bir te$adüf imdllda .yetişti, gen~ unutulacaktır ve genç icadın girdlği 
kızın aileai ken•ır •"'mti bırakarak muhitin ı<Sekcnei asliyeıı sinden 0 _ 

Dün erkek öğretmen okulunda, 1i t.lmuştur. BirinciUJti, ta- g~~e ç_arpa!I bir semte taşın_d•. V<" Laoktır. Bu hu8l.lsta hiç ıüpheni:z ol.. 
.evvelce Türk Hava Kurumu tara- lebeden Cemııl Emin, İkin~ g.oun;nıye başladı, rnç kız gıthkç,. masm. Esa-s~n bugün öteden~ri 
fından verilen mal~melerle ya - ciliifi Mehmed Soyalan, Ü - mvrili!,ordu, her toplantıda aranıy~:r ıengin, kibar, asi: gördüğünüz aile-
Pllan model uçaklar için bir w.ü- çiincülüğü de Petri yaptık- dıu, goze çarpıyord·.ı. Bu'l'lıı kısa bır ]erin fU kad:ı.r y1l evveUci mazileri.Di 
sabaka tertib edilmiştir. Öğret .. ları leylek modeli uçak • zaman sonra bir evlcnıne takib ettj, veya nesillerini ara~tırsanız ne bula 
menlerin nezareti altında tertiıb ~:rla kazanmışlardır. Hav~ Ku- Fa.kat çok parlak bir münasebet de caksınız? 
edilen bu müsa.baka çok zevkli ve rumu lbu ~ençlere münasib hecJi - iildi. Bu parlaıs: olmıyan mürıasebc. Tereddüd~ lü:ı:um görmüyorum. 
ayni zamanda muvaffakiyet - yeler- vermiştir. ti parlak bir hale getirmeyi üzerine TEyzE 

ti, alt dudaltını uzattı .ve başka 
söyliyecek bir şey bulamadığ1n· 
dan: 

- Allah ba~ışlasın!... dedi. 
Fakat Turhanm Qlandan biten~ 

den haberi yoktu veyahud haberi 
yok görünüyordu. Mütemadiyen 

Diyecek yok cıdden tam bir dost- maz, çünkü alafranga alaturkanın 
tu. Ne ömür adamdı şu Turhan!... aksidir!... Alaturkada caiz olan 

- Yaşa be Turhancı~ıml .. . alafra:nga<ia ayıb! Bildl}tine ®re 
lsteıniyerek a~zın~n kaçırmış hareket etımek Iaz1m gelseydi kal

olduğu bu sözlere ne güzel gü. kardı, demek oluyor ki kalkılını-
lWnsüyor<lu!... Acaba bu eözleri yacak! ... 

~~~~~~~"'~~~=~==-t:~c;=:::!::itzl:~~~~:..;::.;:::ı::~~~~~~ii!:St.'· .gülümsüyor, kadehini kaklırarak 
.... iQmeğe tel1Vlk ediyordu. Temel 

söylemekle bir bata mı jşlemlş- j Temel bunları düşünürken Na
til. .. Yok canun!. •. Neden ilata 

1 

ime Turbana: 
o_lsu?! ... Fena hi;" ~~Y söylemen;~- - Bak, Sülün bey gidiyor!. .. 

- Porto mu, Vermoufü mu, 
Gin mi? ... 

:Bereket versln ki Turhan im
d:ıdrna } etişmişti. 

- Yok ... Güzelim, biz rakıyı 
terc1'h ederiz... Değil mi azizim 
'remel? ... 

Güç hal ile: 
- Sen bilir<>inl .. cl"vebildi. Bir 

l'tıiüddct sonra mükellcf n° 0 zelerle 
clo]u bir tep.c;:nin kars1sm h hulu
°'luyor<lu. cGii?el> içerl gitm şti. 
'l'emel, b r deli'.rnnlile dizdizc o
turup konuştuğunıı görciü. Bir ka
deh. iki kadeh. üc; kadeh derken 
tnahcu hiy<'ti gü ne~te kar gibi eri
tnei!e başladı. K[icük salond311 
trıusiki sE"Sleri ,1?eliyordu. Temel 

YAZAN : EKREM RE.SID ham iciyor, hem de ömründe çak 
muhite o derece alışmış, ısmmı,ştı re, kepçe gürültülerini k acayib kimseler j{Ördüğü halde şu 
ki·. 'dd 'bd" sevme maymuna benzer adam kadar a· 

Cl en .garı ı. Hele çalgı dinler~ ·.b. 1 d'~· . d"" il .. 
C d di b . ken bayılmak! ... 0 v • b cayı ıne rasge me ı . .,.mı . uş nu· 

- anım. e • su ır $ev an· . akıl erdı'reo~rusu una yordu. Fakat zaman ~eçtıkçe, ra-
lama<lıl:ım1ı frenk havalan veri- I bir türlü mı yordu.: .. Şu kının yardımcı tesirile Turham 
ne biraz bizden blr şeyler (alınsa acayi•b kadını bir dahn ~ormek 1 daıha az acayi-b .J!,Örmeğe ba.şladı. 
olmaz mı?... için başı~ı u~atı~. i~_erik! odaya Yavaş yavaş ona karşı bir nevi sı

Sual"ne .Turhan telaşla cevab baktı. Narme ıle Sülun dıvamn il- caklık. adeta dostluk hisleri du. 
verdi: zerine yanyana uzanmış. h<ıraretli yu.vordu. Hatta karısının hal ve 

- Euna imkan yok azizim, çok bir sohbete dalmışlardı. Naime a- taVlrlarında fazla bir fcvkc;ladelik 
tee.;;süf ederim amma imkan yôk, rasıra gülüyor, arasıra da Sülü- ~öronorne~e başladı. Kadınca~ız 
cünkü son dc-rı:ce hassas olan ka. nün elini, saçlarını okşuyordu. olurrous tatlı tatlı konuşuyordu. 
rııinın alaturka mus kiye hiç bı~ Kadının bu hali Temelin taaccü- T> • ...,rla n\! fenalık olabilirdi? A
hammülü vcıktu::. Duyar du\"ff a;ı: bünü bir kat daha artırdı. Hay~ 1 y)blanacak ne •;a::clı? ... Koltuk ta 
fenalıklar ~eçirir, hatta bayılır retten havrete düşüyordu. föha-ı ra..>ıattı. İnsan içine ~ömülüveri-
b:le... yet dayanamadı, sordu: yordu. İpekli kumaşlara sırtını 

Temel buna son derece hasret - Bu kadın ... Senin karın mı?. ı dayamak a:ynca bir zevkti. Tur. 
etti. Alaturkadan hoşlaıımavıp ta - Evet!... '·.:wın ikram ~tli~i si~aral<ır '1.e-
bu dan~r oan,gur tenekf', tence· Başını eMi. 1ıözlerini yere dik- f1sti! Ne hoş adamdı şu Turhan! ... 

ti. ki! ... Ne demıştı. · ·· Ne dedıgı- Diyordu, Turbanın itirazlan ü-
n.ı pek hatırlamıyordu amma her zerine do Sülün vaktı·n ~ Id 
h ld t tl b . ·· ·· ı ·şt·ı ı ,.,eç cı u

a e a. 1., Jr soz soy emt ı .. ·• ı ~unu, Gardenbarda vazifesi oldu
Ne demışt1.... Adam, sen del... <rı1nu ileri süru .. vor dah f ı ka N etı · t · d 1 N ö "'~ .. • a az a -

1 
~ ~~ye 1 ;at r ı. "n' ... ~ s Yk, lamıyaca~ından dolavı dıı·•makta 

e yse soy emış t •• , uşUnece olduğu esefin ve k d · d 
başka şey yok muydu?... Mezeler . . · ~ e erın ereee-
cidden fevkaUdeydi... Hele ra~ 1 sım anlatmag~ çalışı!ordu. 
kl!. .. Olur şey değil... Bu rakı ı Temel, bu uç venı ahbablarma 
kadar, bu rakİ gibi, bu ı:akJ. .. E-1 ~'T1 avrı baktı. Cidde:ı çcık kibar 
vet böyle bir rcık1 ömründe içme-1 ınsanlardı. Turhana dlye.ce1

• yok
mişti!... t:ı .. b~yaru da doi?rusu prcnses~.er 

- Turhancığım!... Şereline!... ıtfuı ~ır. kaıdındı. Hos prenses RQr-
- Şeref ne ar.ızim ! . . . memısti amma ne de olsa bu ha-
Kadeıhler catıldı. tepsiye rakılo.r susta bir fikri vardı. ~.ü~üne ~e: 

dökül'dü... Fakat ne zararı var. lince o cfo hakikaten Su1iln ~ı 
dl! ... Rakı bu. dökülür ya ... SÜ· bir :felika~Iıydı. Boy, bOs. cnd~ 
!ünün koluna dayanarak Naime ;ırecın&~ı. YakıŞ'lklı ve sevlmlı 
içeri girdi. Acaba kalkmak mı la~ bir ~enç!. •• 
.zun? .• • Yok, ala!ran~da kalkıl- ( Aıicası l'm") 
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(~•~e~n_1_l_e_k~e_t~_B~a~b_e_._r_l_e_r~i)Ni~n-Nered~-Nastl~ 
Somada 1 Tokadın imarına 1 

Köy kalkınması 
üzerinde müsbet 

çalışmalar başladı 

Soma, (Hususi) - Kaymakam 
Necmettin, Somanm civar pazar
J.arla olan münasebetini temin için 
bozuk olan şoselerinin ve köy yol
larının yapılıması ı:ıebeblerini cte
mine çalışmaktadır. 

Bilıhassa Be~ama şosesinin So
ma bölgesinde olan ve ~n J!.eç
ttkçe daha ziyade bozulan kısım
larının hemen yapılması için Ma
nif;adaki kaymakamlar to-plantı
sında teşellbüslerde bulunmuşt:ur. 

Köylerin mekteb ·htiyaçlarının 
da temini bu -;enekı çalışma prog
ramı içine alınmıştır. 

Bu sene Somanın .en ufak bir 
kövünde de ce,ğitm.eıı.t oku\u açıl
ması eoası kabul edilmiştir. 

Genç kaymakam köylü ile eok 
yakından alakadardır. İaşe iş • 
lcri yolunldadır. Gaz buhranına 
hkfhir suret~ meydan verilme
mi!.ştir. 

Bahkesir belesiye mectisi 
toplantıları 

Balıkesir (Husuai) - Bahke
Iİr belediye meclisi Nisan toplantı... 
lanna batfamı~, ikinci içtimaını da 
yapmıttır. Bu ;çtimada 9"41 mali yı 
iL bütçesi görüıülmüş ve varidat 
163 bin lira olarak kabul edilmit
tir. 

Burhaniye ve Manyas 
kaymakamhkları 

Balıkesir (Huau&ı) - Dahiliye 
Vekaletince Vali v~ kaymakamlar 
aruında yapılan deği~iklıklerde Bür 
haniye kaymakamhğına H .. saa kay 
kamamı H'alil Tekin, Manyas kay -
makam lığına Keban kaymakamı Sır 
n Yılmaz taıin edilmişlerdir. 

B hkesirde faydah ~ir 
konferans 

Balıkesir (Hususi) -. Balık~rir 
Halkevinde 1 ~t'.aı hul Üniversitesi 
profesörlerinden Besim Darlc.op cBa 
lıkesirin co3rafi vaziyeti» mevzulu 
ve büyük l>ir alaka ile talcib edilen 
bir konferans vermiştir. 

Bigada bir çocuk yanarak 
ö:du 

B•ga (Hususi) Şehrimize 
bağlı Kaldırımbaşı köyünden Ka
sun Iı:,gadın iki yaşındaki oğlu 
Ramiz kızamık çıkararak yatak -
ta hasta yatmakta iken ocaktan 
elbisesine ateş sıçramış, evde yal
nız bırakılan yavrucuk kendisini 
kurtararnıyarak köy içindP. bir 
hizmete giden annesi yetişinciye 
kadar vamp b:rkaç saat sonra öl
müştür. --------

devam ediliyor 
Şehir yeni ve çok güzel bir emniyet 
müdürlüğü binasına kavuştu, başkaca 

inşaat devam ediyor 

Y CIMn: V akntin WiUiamı 
Bu şalın üzerinde koyu yeşil 

ve kırmızı renkte çizgilerin mey
dana getirdiğ"i geniış kareler .gö. 
runuyordu. 

Şato sahibi sözlerine devam 
etti: 

- Eğer bir iş yapmış olursak, 
ei:zin vereceğiniz bütün satın alma 
ücretinin hepsini, Ber~ denilen bu 
aduma vermem lazım ge1dilini 
düşünmüşsünüzdür. Fakat bu a
lışveriş artık bugün mevzuuhahs 
olamaz; zira Ber~ ve dostları ya
rın veya vapur ,g~lir gelmez, ne 
vakit olursa olsun adayı terkedip 
gideceklerdir. 

Step'hen kendi düsüncesini söy
lemek üzere idi ki Torray, elinin 
hareketile onu sw;tut'du ve aynı 
ırii.künetle devam etti: 

- Siz uzun zamandanberi beni 
tanımazsınız, fakat kanun harici
ne çıkımıyan bir adam olduğuma 
inanmanızı isterım; siz tahsı linizı 

Oxfordda yaptınız ve Sa Majeste 
İngiltere kralının ve resmi bir ko
misyonunun tasdikinden geçiril-
miş olan ve p,:üzide insanlara mah
sus bir şeref kanunu olduğu her 
halde sizin meçhulünüz deiildir. 

Suötu ve sonra so~uk bir ~le 
il1ve etti: 

Bigada 
Zavallı dilenci bir 
kadın bir 

. . 
şerırzn 

taarruzuna ugradı 

Ankara 15 (Hususi) - Mu~h 
emniyet müdürü Ali Orku.ş Ça 
nakkale emniyet müdürlüğüne, Çı 
nakkale emniyet müdürü Kenar 
Erol Antalya emniyet müdürlüğü 
ne, Tunceli emniyet müdürü Ak 
yor Urfa emniyet müdiirlüğünc 
Mardin emniyet müdürü Avni Sü· 
mer Çankırı emniyet mü<lürJüğÜ 
ne, Trakya umumi müfettişl"ğ 
emniyet müşavir muavini Kenıa 
]{~yalı Kayseri emniyet müdürlü. 
k\ine, Çankırı emniyet fımirı Sah 
ri Mdhaç emniyet müdür muavin 
Iiği vazifesinde istihdam edilme} 
üzere Van emniyet amirli~:ne 
Nuseybin emniyet amiri Eten 
Ba1kut Mardin ı?mniyet amirlljti 
ne naklen tayin edilmişlerdir. 

Tarsus kaymakamı Hüsnü Ar 
emniyet umum müdürlüğü arsiı 
müdürlüğüne terfian tayinleri ic· 
ra edilmiştir. 

Diyarbakır emniyet müdürlii 
ği.inden Vekalet emrine alınan E1 
rem Sanvarın da Muğla emniyeı 
müdürlü~ne tayini vaı>ılmıştır. 

lstanbul ~orsası 
16/4/19411 açılı., _ kapanış fiatları 

ÇEKLER 

Açılı~ 

Londra 1 Sterlin 
New-York 100 Dolar 
Cenevre 100 İsviç. Fr. 
At.&na 100 Drahmi 
Madrid 100 Peçeta 
Belgrad 100 Dinar 
Yok.ohuna 100 Yen 
Stolı:holm 100 ine~ P'r. 

ve bparut 
5.24 

132.20 
30.79 

0.9975 
12 9376 

3.175 
31.1375 
30.745 

Eıhflm ve Tahvilat 
S:va.s - Erzurum 
birine( tertib 
Sıvas - Erzurum 
üçüncü terıtib 

Anadolu Demiryolu 
bir iki 

19.00 

18.00 
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Askeri 
vaziyet 

İngiliz hava 
kuvvetlerinin 

Sırblar çete harbi 
yapıyorlar 

Halifaksın yeni 
bir nutku 

.1 

General diyor ki 
(Battara:fı 1 inci sayfada) \' akınları (Başta.rafı 1 inci sayfadtı) (Da, ..__L.. 1 :-..: •,.n.da) (Bqtanfı 2 aci sayfada) türlü sıkıntılarla :nüteaddid mem-b ~lav mağ1ftbiyetinin sebe- _..ı.. malzem . uaran ....... Ondan '""nraki vak'alar ..... ,1um. _ 1 k 

l ilk ·· -~- · ~ esirlerin ve .hıs.n.ı esınin ""' ....... e etlerin hududlarım ve t'ürlii 
J\hn.uı gtıınu:: beyan ettigimiz ~bi. miktarı saatten saate değişmekte- Tatmıı olan ayni zihniyet ve ayni dur. Bitler Ldılilerc çok kızmıştı. ~külleri ~ak JJihayet Suriye-
ll'ıan taarruzu vukubulduğu za- Londra 16 (A.A.) - Hava ne - dir. hürriyet aşkı, hakiki canlılıklamu Çünkü onun arzularına. hedef ve ye Relebilmişler ve buradn, Hu-
ber ' rUJ?Oakslav obdrd'usut~~n ~~~~ .- zareti tarafından bugün ~leden Alman bava kuvvetleri cenubi muhafaza ettiği müddetçe. na.zi sis- planlarına karşı, elinde silah. ılk musta, General Wey~andın ordu-
ikJnalo aedr ~u la cı:ıdıaşşuouunü sonra neşredilen tebliğ: Hersek'de deıniryollarmı ve as - temi gibi adi bir ,eye mağlub ola - di:kil~ mi~ct Leh milleti olmUQtu. sundaki Leh tuğayını vücuda ne-
\. ememış o ması ır. va- Bo-ı.- d · • . k Ad · • Fılvaki Hıtlerın T -ı... 15• tan tasarı- .. 'llt J>r d d'ld'"'· - ull.U'C1r ırnan servısımıze men- keri üsleri ve eza rıyatikte maz. J..A::Iı tirmi..c;lerdi. Fransanın maJUCıb ve 
i°{er op~an n e 1 ı~ı . uzere e - sub Blemeim tayyareleri dün bir deniz üssünü bom?ardıman et- Balkanları ve şimal: Afrikayı, nın altı üstüne t:?elmisti. Fakat lbu teslim olmasından sonra, Leh tu-
15 tyugoslav oro~su hıç olmazsa ,gündüz Fransanın batı-şimal sa - .mişlerdir. Stukalar sılUhlı büyük h ,__,L ld ki 'b' 1 -'- ıA suikasdc:le LehJilerin kabahat or ğay komutanı Filistindeki 1...muz 
topJ~me~le. cenubı Y~slavyada ~ili açıklarında aj!ır yüklü üıç diiş- ibir nakliye gemisine tam isabetler aıaAatte 0 u arı gı 1 a m~ a.- tağı İngfüzler oldugundan Hitle; birliklerine iltmaQ\: etm.eği ··~e
dtıs nabılmış olsaydı, Alman Qr- man yakın mesafe vapurunu bom kaydetmişlerdir. Bu nakliye ne - zımdır. Bunlar. harb tablosunda sı. onlara da fevkaliide kızd Ahn 1ı mek suretile mücadele .... ·e d"'nam 
., u. onunla Yunan ordusu arası- bard• ..... an etmişlerdı' B "' yah lekelerdir. Yugoslavyaya, se - Leh'st k "d ı. a - J .. v. 
··~ mremiyecek, ve ner iki ordu l d uu "k ' . 7· u vapur - misi taarruzdan sonra hareketsiz ferherliğini tamamlamadan ve ev - yanın ~-'ba?ıbçod şı ~etl~ vur- arzusu"u göstermişti. General 
lnijtt~ı..:.~ k 1 ak b' t k k ar an ı ısıne tam ısabetler kay- kalmış '~ yana yabnıştır Braz:zo 1 ı_, y la h"·k· . . 1 masırun sel.it:' ı u ur. Nıtekım bu w-""andın kurmay ba~anı olup 
d 

'='llru a ar ır e uman- ..:ı~~ .1 . t • T 1 . . .. _. ve ıu ugos v u umr.tının maıı e- def da Balk 1• ~J"" ~"' a altı d h k t t k . k " ı.u:uı mış ır. ayyare er ayrıldık - adası cıvarında dıger buyuk bir ti- f f k t 1 ı-d.v. d lru a onun an P anlarına bilahare General Dö Gol tarafına 
?ıını b:l-~·ı arkcl ed_e me lm a- !arı zaman bu vapurlar ~anmakta caret vapuru da ağır hasara uğra- se İuva a ad ,. ~ ... ısı ~~ t mani olmak için, kendini öne a - geçmiş olan mira lay de Larminat 

u.uı ece er L idı. Ayni servise mensub başka tılmış ve bir torpil tayyaresi mit- mJy: ar ar~;n a_ ~orusme enn .. ne ı- tan ve feda eden Yugoslavyaya bu hususta mümkün olan kolay-
}' rınanistanJa: tayyareler gün batarken Bor kum ralyöz ate.şile tahrib edilmiştir. c d"lr .''~re 1 mesın en evvel hucum lbürfik bir gayız ve kın ıle sa 1d rdı. lıkları yaparak ve hatta tuğayİn 

adasını alçaktan bombardıman et- Yunanistanda süratlc ilerliyen e ı rmş r. lşt.c Lehistan, müstakil bir hü- techizatını bılc ikmal ederek Filis-
1 Cidden kıymetli olan ve dalına mişlerdir. Ada açığında bir şilebe kıt'alanmız, Olim,pos dağı ile bu Libyada kfımet olarak bu suretle oı tadan tine hareketini mümkün kılmıştı. 
ıfu1 bir kumanda altında bulun - hücum edilmiş ve tam ortasına iki dağın gı:ııibindE'ki dağlar istikame- Yunanistana ve Yugoslavynyn ~alkmıştır; fakat memur, sübay Bu suretle Leh tuğ-ayı 1940 Tem-

ınınu isbat eden Yunan ordu - defa isabet kaydedilmiştir. tinde çekilmekte olan İngiliz ve yardım için, bile bile ~mali Afri. vesaire olarak binlerle Lehli mem- muz iptildasındanberi Kudüs civa-
:una Kelince bu da, bir taraftan Manş denizi ve şimali Fransa Yunan teşekküllerinı harbe icbar•kadaki kuvvetlerimizi azalttık. Bu. leket dışına kaçmaya muvaffak tında Latnında bulunuvordu. 
~Yıca, yani üstün ltnlyan ordu - üzerinde avcı tayvarclcrimiz ta _ etmişlerdir. nun kriz.lerinı pek iyi biliyorduk. olduğu gibi Frnnsada birçok bin- Tuğay, intizam ve mükemmeli
h nun karşısında kahramanca rafından gündüz taarruzi ke.şifler Yunan cephesinde sı:ıvaş tayya- Flakat hu şeci müttefikleri yardım - lerle işçi Lehli vardı. Elhasıl Le- yetçe General Wavell orousunun 
?i.aıfoe<ld erken, diğer cihetten ve .gc- yapılmış, iki düşman avcısı 1ahrib releri ve Stuka teşekkülleri Ser- aız hırakmamağa azmetmis bulu - histanı ~aranti eden gnrb dcmok- en iyi kıta'lanndan birı olmuştu; 
?l enw Alman ordusunun taarruzu- edilmiştir. Öğleden sonra düşma- via'nın cenubuna çekilmekte o - nuyorduk. Binnetice, Lihyada ye - rasi devletleri, Lehistanın müsta- hatta nümune teşkil ediyordu. Tu
d a u.s::radı~ı ve bunun için Olimp nın bir bombardıman tayyaresi lan düşmana ağ'ır zayiat vcrdir - ni mevzilere çekilmek kab etti. B:ı kil bir devlet ve hükumet ol<ırak ğayın kuvveti de, gelmekte olan 
~ğı ıle Pregpa ı;>lü arasında ye- W~~t adasının cenubunda avcı .. :mişlerdir. Hava ınubarebelerhide hareketi yaparkeıı kayıblnr kaydet.. devamını kabul ettiler ve 1''ransa- ij?Önüllülerle dalına artıyordu. 

llct bir cephe teşkil ettii:ri, fakat bu larınuz tarafından önlenerek de - üç İngiliz tayyaresi düşürülmüş - mekle beraber, düşmana cfa ils_ri da bir Lehistan devlet ve hüku- 1940 Birincıteşrin ayında İtal
ij CJllı.ede Florina _ Kesrıye yolu nize düşürülmüştür. Gündüz ya - tür. Yunan tayyare meydanların- hareketini pnhahya mal ettik. meti kurarak bütün dış diploma- vanlar Mısın tehdid ettiklt-ri 7.a-
~eınden şiddeLli bir tazyike uğ- pılan bu harekattan bir boırlbar- da yangınlar çıkarılmıştır. Bugünkü vaziyet cndişr!den hali tik teşkilat ve servisini halile mu- man, tuJ!'ay Mısıl'.a nakledildi. Fa-

l~Jğı için bu cihetteki kuvvet _ dıanan. bir de avcı tayyaremiz dön balyan tebliği olmamakla ber'lher, vaziyetin tu _ h~faza ettiler. U~clik Fr~nsada kat Polonva İtalya ile resmen 
]terin geri alındı~ malumdur. Fa- mem.iştir. Roma 16 • (A.A.) A- halya!1 or- tulamıyadağını s:ınrnnk için hiç bir b~ Lcih o~<1usu. ';ıcud.a. getirdiler ha~b halinde olmadığı ~n tuğaya 
r:~ Yeni müdafaa hattının da ile- Dün ~. havanın müsai~ ol - duları umumı karargahının 31 :J nu. scbeb mevcud değildir. İnsan ve kı. b~nun ılk bırlıklermın Fransa tedafüi bir vazife verildi. Polonya 

1nde Ostrova gölünün ve Soro- mamasına rağmen, lbüyük ln~liz maralı tebliği: malzeme takviyeleri. dalgalar ha _ harlbınde Almanlara karşı kahra- haıfbinde temavüz eden General 
\'~in 16 kilometre kadar cenu _ filoları şimali Almanyadaki he - Yugoslavy'ada jlı:ind ordunun ]inde, durrnada':'I bu harb sahnrsinc manca hari>ettikleri ve neticede Kopanski tuğayın şimdiki komu
btındaki Toleme civarında Alınan defleri bombardıman etmişlerdir. motörlü kollar• düşmanın mukave. gitmektedir. Kmldcnizi Amerikan İsviçreye iltica evledikleri ıve da- tanıdır. Bu generalın emrinde bir 
Ve Avustralya zırhlı kuvvetleri a- Esas hedefleri Kiel deniz üssü teş.. metiai kırdıktan sonra Spalato~yu gemilerint-: aça:l Ruzveh"i:ı son ha_ ha .~'Vel de bir ktsım Leh kuvv~t- kaç piyade a1ayilc birer süvari ve 
.?'asında vukub 1 uh rebe . kil etmiştir. Burada bahriye tez- ixal etmişlerdir. Burcısı hu kıt a - reketi, bitt'ahi buna yardım etmiş_ Ieı;nın ~orv~tr muharebe ettik- dak topeu müfrezesi \~ bir tank 
Alınanlar ka ~ ~ m a Kl'yı P,lanna bombalar düşmüş, yan- lann hareket ctti1'lcrı hududa 400 tir. Ierı malfrrndur. te.şekkülü ve lüzumlu bütün var-
SUra K zan 1 n sonra 1 

- .~ınıar rıknrılmıştır kilometrelik biı mesafod~ bulun Fransanın sukutundan sonra dıımcı hizmetler bulunmaktadır. 
ve ozana üzerinde Siatişta- "" ... · k d K 1. d - Müvuene 

:Ya kada d d .
1 1

. k Semavı kaplıyan bulutlar ara- ma ta ır. rıı ıyd onanmasına _ LE!lıistanın hükumet merke:rile Tu!l{ayın sübav ve erleri J~his-
ıı.. r urına an ı er ıyere b "f J .. ll"h ··f L d H l'r k .. 1 · d T .JI.. ndusu ı...:rd ;;;: ın· ·11 t F ub :ı.._, 'nde uiziın İ K d ·~· sınldan Bologne de bombardıman menııu mu reze er, muse a mu - or a ı a s, soz erme evam- ı..c::ııı o nun çe11.ı e,.. ,J:!ı e- an ve ransa m ara~erı 
,.,,. v· n~ arnsu a ını vel'dıgı - d·ı · t' rezeler ve siyah gi.imlı.:klılerle bir - la demiştir ki: reye nakledilmişti. Zaten Leh de- tec:rUbe görmüş kimselerdir. Ta-
••ıız ıstrıçayı bu mevkide .n e -ı mış ır. 
tiklerind y 

11 
. . ""eç - .Bu ı!ece harekatından iki tay _ likte Zara adalar,nın şiınnlinde Dal Hitler, lejyonlannı, elde edebi _ niz kuvvetleuile denizcileri ve bir lim ve ter:biye ve disiplin cihetile 

• en unan ı ar ıçın umu- · .. 1 · .. · t k d ı · I' d ı Jı::I • ff k ı çok uçak~ıları daha harbin bida- de Leh Karpat avcıları +..;;.avı .mii-fı cephenin merkezini daha ~eri- yaremız .us enne donmcmiştir. maçya a ~m ~ l! annın ışga ınc ~- ece en muva a ıyet er her ne o. '"~ ., 
e:re çekmek :cab etmiştir. Alman- A d 

1 
• k vamy etme tedhır ı;r.d "ll .

1 
V hırs~ olsunf. har

1
bi ı.:1aznndırnbılecck yetinde oraya ~tmişlerdi. Son kemmcl bir kıt'adır. İn~iz harı-

lar s h. • . a t unan cep eııın c go er l e o. yegane za er o an ngiltere iizcri - günlerde Le.\.ı başvekili 'VC harbi- ciye nazırı Eden bu defaki Mısır 
kate:in~l borınca ~a Sel_anıkt7n n o uya gı me jutza arasındaki mıntakad<t kıt'a - ne zaferi ah.n•yncnğı mıntnkalara ye nazınnın Amenkayn g.idıTek reyalıatinde, eski İ~iz hıui:riye 
nu lll ;.ey adar :1erlemışlerd1r. • lanmız ilerleme;te devam etmekte - göndermek mecburiyetindt- kalmı!I.. oradaki yüz binlerle Lehlerden nazın sıfatile, Leh tuğayını teftiş 

:V ı unan sa2 cenahının da ,. stıyenler dirler. Şiddetli muharebelerden tır. • mürekkeb bir ordu teşkili Birleşik etmiş ve tuğay sübaylarmın sofra-
~~d6h. Olimp d .. ağının deni~~ in- 8?nra Erzek<' iıgal ecülmiş ve ge • Harb hazırlıkları bahsinde İn j)_ A'nıerik~ca karar altına alınmıştır. sına misafir olmuştu. 
lın"' yerdedı •. Bu mcvkiın a- (Ba.$ttırafı 1 ıi•ci ..,,...ıadcı) nde bıralcılmıştır. Hava kuvvetle - tere nle-vhin müv z k ~ Bu hareket avni zamanda Ameri- Bu Jby t•1_g-ayı :münasıc>betile 

4 •as1 her ne kadar ehemmiyetli • . """111 • ' lla el.ak." • • k" eli · .. . ev a ene, anca şım kanın Leh davasını resmen tanı- bir Leh yüksek mı>TnurU şuılları 
deği}s de zıraıne başlanacaktır nmız yo r 1 ıtc..-ııısata, ma ın dı duzelmege başlamı u 1 T .....,---

e Almanların 2erek Ko - Öv d '~· . :. J b " kollara ve yüriiyü, halinrJeki kıt'a_ hav k ti . b d fhr. Angbı.ız rnası ve tanıdığını da tekid eyle- söylüYQr: cTuğayın efradı, es -
.Zanaıda G b gren ıgımıze gon; atan um 1 k h 1_ ti . d b a uvve en, un an alta ır- y..,_.1• dcm"ktı' L:~ ur d d .1 b" J"-te 
Ya n re ene istikametinde bağlı köylerde oturan vatanda§lar ara ar§I taarruz arCKt; t!Tln e tl lcaç ay ııc· ., d hi k d"l un;;.;, " • ıuıuen rre:)'!J?an Ol" usı e ır lA 

J>tıklan şiddetlı tazyik ~ok e _ . d'l.k . 1 . . haf lunmuşlardır. Pogrndetz, Oritza, . evve ısı e a ıyas e ı e.. iBu suretle görüyoruz ki Polon- şima]e yani vatanlarına do~u yü-
ihernrn · tl d ' şım 11 V•zıyet ennı mu aza e- y p · h d ı mıyecck kudrcttP. bir &lettir ve ya, toprakları Almanlarla Ruslar 1 riimem umu ........ lartlı. Bum;n de ıye l ır ve bu tazyık Yu - decekierdir anya, aram1tza ava mey ana. . 1 . d 1 H ... ~ J- ... ~ 
ıı_an ordusunu Arnavudluğu· tah _ Vatnnda~lar Aııadoluya gönde _ ril~ ~o:fu nlç.ıktan bombardım~n ~~l=~~ı ~:~~7nız ~· . itlere yap - tarafından iş~al edilmiş .bulunma- ayni emeli beslemf'>ktedirler. Bal
!~~ edf'rek Olimpten dosdıoğru ı rilirken iç.timai vaziyetleri nazarı dik e~lm~ştır. O~ tayyare yerde tahrıb hale gelmektcd::ı~sıle ıade edecek sına rağmen hemen bütün cephe- kanlarda ibiribir ini kovalıvnn hfı-
:rnalind=~nyanın şimnl ve doğu şi- kate alınmadan nakil vasıtalarına edil'?_lış ve hır çok tayyareler hasa- : terde har.be devam etmektedir. diseler, vatanlarının hududlanm 

• drivatik ıd~ğlara ve buradan bindirileceklerdir. Vntanda~lar grup ra us:{ratı lrnı-;Ur. . Denıılerde Leh ordusunun büyük kısmı, Ge- teşkil eden uzak Karpatlarn doğ-
kısa ve dahdaendı z:nı"k bgiden daha grup nakil va ıtal.nırıtn muhtelif d .. Hava muharebelc:ı e1sna1~ın~a. d4 Alman korsanlnnn v,.rdiği ka _ neral Sirkorskinin doğrudan do~- ru yürümek için, Nilin kıvılann-
k

. a~ ı ır hatta çe _ k'l . 1 • • 1 ki d' uşman av tayyarcsı a ev er ıçın ~ hl k f J's ruya kumandası altında Büyük da hazır bekliyen Leh avrılann-
ilmeke de icbnr edebilecektir. me: ti ~~,e y:1r.c,etırıdt!'~le er ırb. vı düşürülmii§tür. Pike bombard·mıın yı har, b?0 ,_!daV!!I. dnz ~~'lI"laktodır Britanya_ da ta1ım . . ve terbiye güre- dan belki yakınd~ bahscdildiani 
İ .... ...:lizl • •uı auou '' a san ı~ arına ag ı l . . . . .. . ve ar ın nı ııvehn enocri deniz k t kt 

Ol'd•q,;u ·ıenn Yunanlılara kara mülki ve a.:keri mütAaid, eytam ve tayy~r~ enmızdcn bırı ussüne dön- deki mücadelenin tarihi deniz Jcu/ re DXe ışn~e e~ır. tr b. I h işitmek fırsatım bız~ verec ktir » 

:r usu ı e yapacakları yar.dım1a - eramil Hazirana lcııdnr ma:ı.§lnrıru meKmıştifr. . d l . . retiliin kıymetinin azahnadığını v~ bare'bıgeerı..ı~rlı~ındueye 1~ ır A.e:kdenım';lz- Filvaki Polonyalıların daima 
ın pek fazla olmas t bek aJ-·-1 d 11 . d E or u cıvarın a tayyare enmız 'h . d . ıu h' .... V1'>u - · ~·k,~1 ve h ··rrı' l . ı za en - ·~·•r ır. azıran an sonra y. 3 b" I le 2 . .. nı ayc'hn e nazı mabedinin direk. sah'll . d teşekkül tm• f B yaşyan sonmez ı:.~ı w u -
etımıyordu. Yunan ordusu için de Jule kadar ol n iiç aylıklarını da . ~'\.~~n u vapura mıtralyoz a.. lerini vıkarak esas Tolü 0 1 

acn ı enn e e ıs ı. u- yet aşk ve emellerinin canlı b'ir 
hem Alm l h d İ 1 "ttikl · l rd ı. · ~, ı ___ " _.. _ l!'k teşı tA'S-':uşılardır. Bunların birinde w 1 •. t ,_ dir YT lY - nun adı cKarpat avcıları tuğayı:t- mısa· li ve bir serr. bolü olan Le!h 
1ar an ara. em e ta .. Y~!1- gı . en yere cı.ı n amıuourru • yangın çıkmıştır. g nı gos enneıı;te . dır. Karpatlar Lehistamn bin yıl-
c a karşı valnıı: basl~rma lbuyuk lerın?ven alac~kl,ndır. . y oslnvla_r mütt~iklf.rle Kar.uılık giinler danberi cenub hududlarını teşkil Karpat avcıları tu~vı belki şİJn -
emıeıer tutması ve bılhassa ev _ Dıger taıaıtan b,.ledıye mütcka uı: . ed b" 'lsil ld v . . t ~ di Almanlarla harbetmek i~in Yu-

Velce A dl kt k 1 'dl ·ı h • ı b d - hırletebtlecekleı· mi? Lord Halifaks h .. 1 · <ı du'·n.. en ır sı e 0 ugu ıçın ugnva nanistana ,l:!ibniş bulunmaktadır. 
d rnavu u a azanmış o - ı en e ususı mu ıase e en maaş L d l 6 ( A A ) y k h. _ d .. v.. • ugun en bu ad takılmı tır 
~gu yerleri muhafaza etmesi im- alan mütekaid, eytam ve eramilden on ra .. .-ı . · :- or : .ıre yanın gor ~gu ':n karanlık günlrrn · H. E. Erkilet 

kansızdır. Onun iç-ın Yunan ba - bazıları alakadarlara müracaatla A P.c;>st gazetesmın ıHk~rı .muhabınn.e ~18:ra~ tavs:f. c_ttıkten sonra sözle . Suriyen.iI? ~'!1ları içind~n do: 
kuınand l v b . ş d l · 'kl . ltd' d gore Yugoshvların Drnç a kftdar ,_ rmı şoyle bıtırrniştir· ğan ve Fılıstınle Mısırın şıddetlı 
t an~ ıguun kasa a, şehır ve na o uya gıttt erı ta ır e maaş. lerlemeleri Mihver kuvvetleri için Amer' : " . ~neşleri altında inkişaf eden bu 
0Prak degil, valnız Yunan ordu- larını nereden ve ne SW'<:'tle ala - ciddi bir t hd'd t~ k'I t ·kt ]" . "I ıkalı.ların <:lunyad'a hurrıye- Leh tuğayınm hikayesi çok entc-

ller türlü ıefltnfüm mahnun 

ll'unu düşünmesi ve bu orduyu vak- calclarını sormuşlard ı r. Bunların va B Y • te 1t ı! leş. ı ~ mc d~ l~ tın o memesıni temin için a7imk5r resandır O 1940 ilkbaharında Su
tü ~nile ve kademe kademe :ı.iyeti Dahiliye Vekilctine bildiril - tauk"ı oarz.dıyel r1 aı y~n ara ı rnha~·u u: bir tarzda bizim tarafımız.da yer riyede ie"""kkül e +-mi<-+i Yukanda 
bı n . cekerek .selamete ('ıkar - let' ve el ~e ,_ ıstenı ?.uştır. e a - çin yalnız bir liman bırakmaktadır a rr.ı~ 0 I ug·u· hakkındaki yeni ema- anlattığımız ,g-ibı Leh harbinden 
Ce uıba 'mi (J' ktif · ·ı · · y kA u a n 1\ 1aşe ve teç ızatı ı. , ld v .,~ ..,,~ • • 

yurt yavrularını koruyup yaşata

bilmek ıçin yıllardır bu gaye ui
run.da çalışan Çocuk Esirgl?me Xn 
ırumuna UYE olmanızı Kurwn 
saygıyla diler. ası ıcab etmektedir. d'lte~Lg· eceı.: emre gore hareket e- ki 0 da Avlonyadır Fnkat b ı· relen, ngılız milletinin nasıl hir sonra Polonyadan ve Alman üse-

ı CıCCJ>tir . . u ı - h' . ti .. k v Lif,yaJ • · mlan l·n~liz filosunun tehdidi altın- ısıııya a gonne te olduı;unu siz - r kamplarından kaçma~n muvaf-=---a_. f . . eladır. Şimdi Yugoslavlar fngiliz _ lcre anlatabilmek isterdim. fak olan binlerle Polonyalı bin 
tt~0bruk hen~z ın2ili7J~rın el_i~- ngılız - Japon Xunan ku':~tıerinin so1 cenahiıe 
~ k r. Ve hatta buradakı İn~iltz .. •• J • bırlcfJDek ıçm kendilt:rine şimali 
~~ ış teşebbüsleri yaparak orada- goruşme erı Arnavudluktan bir yol &Çmak im. 
\> 

1 Alman zırhlı ve makineli kuv - Tokyo 16 (AA ) 1 •1 lı:anını elde e.mi~ bulunuyorlar 
EMVALi GAYRi MENKULE VE iKRAZAT BANKASI 

li~tl~rin bulundukları yerlerin J?e- büyük elçisi Sir Cr i . b ~gı ;ert. Yugoslavlar 300 Alrna11 tayy~resi 
~ erıne baskın teşebbüsleri bile hariciye na:r " gıc • ~n . a - hıhrib etmifl(:t 
aPmaktad l F k t b eh pon muavınını zıya - A. 16 (A A ) , trti . ır ~r. a ~ u, em- ret e<lerek. yarım saat kadar kon tına .. ~~. - \ ugoslav. 31 

A K T I F 

T Ü RK A NONiM ŞiRKETiNiN 
KANUNEVVEL 1940 T ARIHINDEKİ BiLANÇOSUDUR 

r. _YeUi hıç bır şev ıfade etmez. -+ uş yadan burayn gelen bir lngiliz t&y 
\.Unkü bü~ el Sell d rnuv.ur. ··b R · il . ~un n1cs e um an yaTc eu ayı .~utcr ajansının mıı _ 
luet'lemıs olmaları muhtemel bu - habirine Yu~oslav hava kuvvetle. . T. L. 
ı- rı~n Alm;ın - italyan kuvvetle - Romanyada emliki ri tarafından Alman istilasının ille ÖDENMEMIŞ SERMA YE . . .• ..• .. .••••• 45.000.-
hıtıın Ras Matruh müstahkem balwıan1ara günlerindenbr.rı yapılan parlak mü KANUNi KARŞlLIKLAR KASASI ..••.• 
\':tında durdurulup durdurulmı - Jlaricire Vekilebaclen leblii cadele bakkındu beyıuı!atta bulun. (Ban~alar kanunu mucibince) ••••.•..••. • 

aklarıdır. eclilıınittir· muştur. BANKAL.AH. . ..•.•....•.•.•..••••••••••••• 
~0ı'8u mevki ScUumun yalnız 209 • h' ed'I 6 ve 7 Nisandn Rr.lgrada yapı_ SABİT KIYMETLER .................... . 
.ı Oll)etre doğ•ısun.cla olup bura- . Romanyada a •.rb~n neşr bı .en lan hava hücumları esna!ındn Yu ~ Menkuller ........................ -.-
~~ Isk d · -.J k 300 k' bır k.ararname mucı ınce, ecne 1 - gosl 1 1., · 1 G ·-· ' 11 ( 3 000 1· ~ en erıv'-'.'Uen anca ı- . . • . . d . av ar ,,'ı A man tnyvaasi tah a~ a ımenırn er . ıra ........ . 

194.50 
14.?36.67 
2.659.77 

~ ltıetreden daha az bir mesafe l~nn. mı~lı ~~ıııad nezbnaretıdnk en Rve- nb etnıif)erdir Almanla; herhalde üzerinde &ı~ortalıdır) •.•••• 2.659.77" 
illınaktadır rilmtJ bu musaade 0 a 1 ça o. Yugoslav ha k 1 · SA:lR AK l IF' ER 7S 488 • 7 

....._ _'}usta. M to ki manyadnki emlak, hukuk ve mena. kavemetini v~h. uvvc! ennl ınd mtZiı : 7ARAR. ı.. • •• • ' •••••••••••••• • •. •• . , :> 
ı.. ~rao n ısır pra • anna fi' .d f lele · de b"d mu ımsrmıyor ar ı. _ .. ... ..• .. .... ......... .•.....•••. .. 3.926,82 
~ll . .-ı Al İtal ııne aı tasamı muame nn ra ı ayeu .. a 1.. • d I E-L' ___ 1 d "d d r ,,,;=en man - an or - b 1u 1t1 00_.ı "b" .. mla - vcı mmayt!sın e 0 • 111U ıı:nr1er en mu cvver ........... . 
\,llsunun kuvveti ile benzin vazi- u .:ı~a.m!r~~ edailn; _ ı.. . l'.'e ır ~~-: d >'9;n'- bomb<udıman filolan gön- zarar ..... . . . . . . . ............ '4.302, I; 
ıet,ı 1· · ı · . · d R eaa~ i1MJDS1U me&.•Zln yapı~r. ermı§ıerdir y 1 b b d o"~ kA 375 ~3 ı.:·· ve ~ ızıcnn su an a as f _1 l . ·ı I .d ugos av om ar 1 _ ouanço ~ncaı an •••.•.•••••• ·' 
'"fltl'll.Jba yetiştirebildilderi kuv _ taamı muaroeıe en ı e norma ı a- ma.n tayyarel..:rı Bulgar ha,•a nu -.,-.,--
Vu, . . ı · aı· l re muameleleri ve bankalnnfa mev. danlarına v.· bilhaasn ı~ d . Y· YEKUN •···••·•••·•·•• l •L .... 06,3.3 
'\Jerın vazıve ı m umurnuz o - d k .. . f f . · • 'a omır ve 

tıı.dıw . . b h t ı .. ı·· b" u ' ıymetlerc mute.1llık tasarru gtAmir{e )'fapıla·ı akın) NAZIM HESAPLAR 
~· 0 1 l"lll u usus a na l ır 1 '- . . h k dd . ar f:tlnasın-
""Y 8~. 1:- . V• A k İ muame eı<:nnın u ukan baul a e da bır çoK Alnıan tayya . t h "h •••· · •· •••· •• •• 
il· oy ıyemıyece~ız. nca n - d.l V• R d 'k . . ıesı a r: 

ltııh:l · d t h · tt"kl . .b. \ ececı : onıanya a ı amet et, etmışlerdır. 
~. ~. enn e a mın e ı erı J!ı ı ı.ı b b d b ·b· Jngil' ··b y 
~~ İ . memeıue era er orıı a u gı ı em- ız su ayı. ugostav k t.. 

71.940.-

P A S 1 F 

SERMAYE ........ . .......... ....... ....... . 
İHTIY A·rı.AR .......................... . 

İlerde vukuu muhtemel zarar 
kar4ılığı (Bankalar kanu-
nu. mndde 3 1 ) . • . . . . . • • • • • . . • 1 78,86 
Kanuni ihtı;atlar •••• ••••• . •••. • -.-
F ev~alade ıhıiyatlar ••• ...•• •••• -.--

T. J ... 
60.000.-

178,86 

TAAHHÜDLERIMlZ .................. ,; 1.594.3'4 
MUHTELlF ALACAKLILAR ........• 47.561,43 
SAlR PASİFLER ••••••. •••.•••••...•.••• 2.871,70 

YEKUN •..•..••......• 142.206.33 

NAZIM HESAPLAR ..................... 71.9-40.-
1 - Cırolanmız • • • . . • -.-
2 - Kefnletlerimiz . . . . . . l 3. l20.-
3 - Sair nazım hesaplar. 58.820.-

VI! Mat.r~ta ve~ah~d ~~end~ı- lak, huJrult ve rnenıtfie malilt bulu- !eri tarahnda~1 tahrib edilen ~v~e 
~ Rnııblerınde Mı:.ır Jle Suveyşın nan ecnebikrin ise Romanya arazi_ 1 . d d' . 100 k d a)ya
ı. llkadderatlannı tayin edecek . _-" .. 1 ' re enn e e ını'1 a ar oldu _ 
'lllt'i b .. "k b: .. ı. ..,.ı.._ sınde teaavu e çıkarılmış bulunan ğunu tahmin r·ylcı.lektedir. 
!ı\ttı . tiVU ır mırııat~U\: cereyan bilWrıum tahvillerle nama muhar _ 

esı meıhuzaur. rer oımıyan kıymetli senedleri ha- Resmi tebliğler 

sı KANUNEVVEL 
KAR VE 

1940 T ARİHINDEKI BİLANÇOSUNA AİT 

ZARA R HE S A B i DiR 
"il'~ mil olduklaN takdirde bunla!' hak- ' 

~. -- • ~ nda Nisan 1941 nihayetine kadar, (BaJtarafı 5 inci sayfada) 
rT· _ ~ _ ~ Romanya sefareti ile konsolosluk _ meydanına pek alçaktan uçarai. PERSONEL MASRAFLAR! iLE 

lanna bir beyanname vermekle mü- taarruz etmiştir. Yerde bulunan 2 SAiR MASRAFLAR VE ............. .. 
._ ___________ kdlcf oldul:lan; aynı miHcdlefiye. bombanHm'an dayyaresi yakılmış _ VERGi VE HARÇLAR ···~········ .... . 
~ 

1 
T "ftü i tin 'bu gibi eelınm, tahvilat ve sened- tır. Tayyarelerimizdcn biri düşü - VE.RİLE.N FAiZ VE KOMiSYONLAR. 

•~"'" 'I - e ...... maaŞ'llllda kullandı , . .ı __ t lar ,_ L b l . -1 .. d 1 · · ıı tJ KARSILIK ~tatbik üh . . 1en mevoua o aa. r.a u etmiı ru muşse e pı otu parnsu e a a. .., LAR .......................... . 
' :: urum.u ~'. etiin~ Y<>: bulunan bankalara da tamil olduğu yarak ku:rtulmuttur. GECEN SE.NF.LERDEN MÜDEV _ ..... . 
'1 ala.c undan es.kıs.nın hukmu An:karadaki Romanya sefareti tara.. Şe.rki Afrikada hava leşekkiille,. VER 4ARARLAR ...................... . 
~ fındaıo bildililmiftir. ı rimiz Dessie mr:ıtakasında motörlü 

t Denisy~ acent.'\ memur- Keyfiyet alakadar Tiirk vatan - kolları mitra lyöz ateşine tutmuşlar 
lannıian BusameUin Hansoy da,larınm itôht.ına vazolunur. ve bombalamışlarciır. 

ZiMMET 
T. L. 

2.425.30 
2l4. IO 

19,70 

4. 392.15 

6.971,31 

MAT LO P 

ALINAN r AIZ VE ....................... . 
KOMiSYONLAR ..................... . . . 
ZJ\RAR .........••••••••.•.••.•••.•.•.•.•• 

T. L 

3.044,49 
.3.92tı,82 

l>. 971,31 



r 8 Sayfa 
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. •'-''• ... · .. 
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B&f, Dif, H'ezle, Grip. Roma.tfima 
Nenaljt. Kınklık n BUtün A~lanaın Derbnl lteee. 

lıı:atıcıtda at!od• 3 ta.. ııııtabf117. T AltLtn.ERtNDD( SAKININlZ. 
H!lt VERM PULLU KUTULAR' 1SRı\Rt.ı\ iSTEYiNiZ 

f • ~ ... \ .>' :;~- _.. ,;, • ' 'r'jl, !.:-~ ' T l •" r ( - t •t .. ..ı --1• · ... f'° " ,.' 

• t - ... ,.. ~~~~· ·ı , . ,. . -l';r: • • • .. ~ . . • 1.. ~ • • -·-.. • 

Hergün 

=====z===~ 

K . a"f: ~~it~ AN ~ 
Hergün hastalarını kabul eder 
Gedikpaşa cnctdczi No. 77 • 

EDEBİYAT 
(8a.ftarafı 2 nci sayfada) 

göstermez de. bundan sonra olsun 
dırha tabii ve düzgün türkçesile 
çocuklnr kadar bizleri de sevindi
rir. Umalım ve bekliyelim. 

Şiirde realizm 

llle ve lakin şehre inerlerse, 
Cicilerimizi yörmck iç:n; 
Yasaktır, çolpa eşekle geçmek 

1ıollarımızdan, 
Bal. d.öküp - - yaladığırmz! 
Makale muharriri bu misalin 

arkaısmdan da soruyor: 
Güzel değil mi? 
Diye ... 
Biz <le soruvoruz: 
Berbad dei!il mi? 
Bu cberbad-. kPtimesi en hafif 

cevabım ... Fazlasına lüzum yok .. 
nnalşılıvor ... 

Halid Fahri Ozansoy 

Amirliğinden Verilen 
Kıtaat. llan1arı 

lstanbul Levazım 
Harici Askeri 

Pamukovada 19.481 lira 62 kuru:; ke.,lf bedelll bir yol vo.hidi fiat üze. 
rınden pazarlıkla ynpt,ınlacaktır. Dktemınatı 1461 liradır. Pazarlığı 21 / 
4/941 Pazartesi günü saat 11 de Eskişehirde ~eri satı~ta~ma. Komisyo. 
nunda ~pılacaktır. Keşif ve şartnamesi komısyonda ~orulür. 

2288.3018 

Belediye Su!ar idaresinden : 
İdaremizde kullanılan muhtelif kuıturda Frajer su sayaçları için dök -

ıtürülecek müş'ir UJl, piston disk, adı tij piSton, lanten, ma.nson, somun, 
ayaklı kılavuz açık eksiltmeye ~onmuştur. . . . 
Eksıltme 21.4.941 Pazarte.-si gunU saat dO• da. Taksimde Sıraservilerdeki 

idare merkezinde yapılacaktır. 
Eksıltmeye g,rmek isteyenler merke-ıde Levazım Servisine nıürncaatlıı 

(lart.nıımeyi alabılir ve nümuneleri g~rebllırler. ı 293Gl 

~· 

Baklaya taleb fazla 
Balda ihrac•na müsaade edildi -

ğinden bu maddeye lisans verilmeğe 

başlarlacak-tır. _Haricden bilhassa •== T iŞ BANKASI 
Almanya ve fsvıçre<len baklaya faz • 
la miktarda taleb vardır. Diğer ta - • 1 
raftan Almanyaya satılmış olan de Küçük tasarruf hesap arı 
rilerin sevkine ~e İ>a~lanmıştır. Bu ( 941 iKRAMiYE PLANI 
mallar Karadenız volıle ve Tuna 
Üzerinden vapurla 

0

Almanyaya sevk 
edilmektedir. Son haf talar içerisin
de kara yolunun Balkanlardaki ha
rekat dolayısile ke.;ilmesi \;zerine 
Tuna yolile yapılan ihracat günden 
güne artmaktadır. 

1P9• Dr. Ihsan Sami ~ 
Öksürük Şurubu ı 

Öksürük, ve nefes darlığı, boğ. 

Ktlfidelu: ' Şubat, ı Mas 'f\ l .L 
iuto., 1 İkincltefrin WiOleıuıtl• 

ppalll. 

1941 ikramiyeleri 
ı ade~ 2000 liralık - 2000.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
2 • '160 • - uoo.- • 
4 • 000 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

35 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - ({)()().- • 

300 • 20 ı - tOOO.- • 

· macı. ve kızamık ök8Urüklerij. -
çln pek tesirli il~tır. 1 
•> Herkes kullana.bilir. .- ll==-=======-=---==:::z::==9 

Oev'et Demiryol arı işletme U. M. den: 1 
Muhammen bedeli 18877 con sekiz tbin sekiz yüz yetmiş yedi) lira. olan 

27 kulemden iba,ret Ankara hastanesi madeni kapları, muayene m:ısa ve 
şezlongları vesairesi Z/ 5/1941 Cuma. g\inü saat 15,30 da kapalı zar! u.su
h.i ile Ankarada İdare bın:ı.sınde .satın alımtcaktır. 

Bu .şe ginnek ist.yenlerın 1415,78 <Bın dört yüz on beş lira yetmiş sekiz 
kuruş) hralık muvnkknt. temın:ı.t. ile kanunun tayin ettiği vesika.lan ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
la.zımdır. 

Şart.nam<?ler parnsız olarak Ankara'da Malzeme da~csinden, Haydarpa-
şa.'d::ı. Tesellüm ve Sevk Şefl.ğinden dağıt.ıln<:a.ktır, (2997) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 12 /Nisan/ 1941 vaziyeti 
AK.TlF ' PASlF 

Ka!!a: 
Altın: s:ı.r. kaogram 72.603.480 
Banknot • · · .. 
Ufaklık: • 

Daı.ildekl muhabl'rlcr: 

Türk Lirası . 
Hariçteki muhabirler: 

Altın: Safi knograın 11 761,848 
Altına tahvili kabil serbest dö -
Tizler 
Dlter dövizler ve borçlu Kliring 
bak!yı>lerı 

Hadne tah llle!l: 
oeruhte edilen evrakı i111kcilye 

tarşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine 
tevfikan H•zine ta.rafından v&.k1 
tedlyat. • • • • 

Senedat Cü-ı:danı: 

,,cart Senetler • 
Esham ve tahvilat cü-ı:danı: 

( Deruhte edilen enakı nakdJ_ 
A ( yenin karsılığı esham ve 

( ta.hvllM <1Ubn.ı1 _kıymetle) .. 
B Serbest Esham ve Tnhvlla.t: 

Avanslar: 
Altın ve döviz Ozer!ne ava.us 
To.hvilô.t üzerine avaruı . • . • • 
Hazineye kı.qa ddelt nvan.s 
Hazineye 3850 No. lu tapuna g5re 
açılan altın karşılıklı a van.5 
Ht&sedarlar: • 
Muhtelif: • 

Ura 102.122.602,88 

• 5.580.377 .-
:D 913.507.19 

:D 355 113,24 

Lira. 16 543.980,22 

• -.-
11 40.626.905,92 

Lira 158.748.563,-

L 20 '.!30442.-

Lira 270.659 897,21 

Lira. 45.787 956,93 

• 7.926.616,17 

Lira. 6.765,02 
:D 7.808 722,-
• -.-
• 126 084 926,75 

Yek6n 

Lira 

ıos.616.48f7m 

355.113,24 

57.170.886,14 

138 51S.121,-

270."i59.897,24 

' 
53.714.573,10 

133.900.413,77 
4.500.000,-
8.451.087,44 

'l75 &8&.579.-

Sermaye 
ihtlynt akç~sl: 

Adt ve fevkalade • 
Busu.si • • 

Ted&Tüldekt Banknotlar: 
Deruhoo edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 inet maddelerine 
tevfikan Hazlne tarafından vak:l 
tedtyat • 
Derunte edilen evrakı nakdiye 
bat:lyesi . 
Karsılığı tamamen attın olarat 
UAvet~n tedavüle vazed1len . , 
Reeskont mukablli ilbeten te • 
davü1e vazedilen 
HazinPye yapılan altın karşılık. 

lı avan.ıı mukabili 3902 No. ıu lts... 
nun mucibince illveten teda'fil
le vazedllen • • , • , • , • 

MEVDUAT: 
,._:·,.ı, J 1ra'lt 

Altın: Safi Klg. 877,150 
3850 No. ıu kanuna göre haz.ineye 
açılan avans mukabllJ tevdi olu.. 

·· · ·,!ar: 
8afi Klg. 55.541.930 

Oovl-ı: Taahhiidatı: 

Altına tahvili kabil dövizler . • 
Diğer dövizler ve alacaklı KU 
ring bakiyeleri 
Muhtelif: 

Ll:ra. 6.188 665,15 
• G OOfı.000, -

Ll:ra 156.748.563,-

• 2ü.230 442,-

Lira 138.518.121,-

• 17.000.000,-

t ~G.000.000,-

• 72.000.000.-

Lira 55.118.058,51 

• 1.233.782,03 

:1 7C.12 l.167,90 

Lira. -,-

• 27 272.991,28 

Yek ün 

Ura 
15.000 000,-

12.188.666,15 

t77.:518.l'21,-

56.351.840,54 

78.124.167,90 

27.272.991,28 
109.430.'1192,13 

775.886.579,-

.ı Temmu.ı 193B tarthlnden itibaren: 1atonto haddi ~ t .Altın C&erlne t.ViAI " 1 

Nisan 17 

Dünyanın En Mi kemmel Diş l'lacunudur. 

Satılık sarı çam tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük Rev :r 

amirliğinden: 
1 - Mengen bölgesi kat'lya tından Koşumlar rampasında istlrte mcvcud 

c660t aded muadilı c4:ih metre mıkab c257» desınıet.re m ikab sarı 

çam tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

3 - Tomrukların kabukları soyulmuş olup hacim ortn kutur üzerınden 
hesablanm:~tır. 

3 - Tomruklara aid satı$ şartnamcsı Ankara dn Orman Umum MUdür
lü~ünde, İstanbul, Zonguldak Orman Çevirge Mudürlüklcrile Kara.. 
bük Devlet Ormnn İşletmesi Revir .Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen be\Jcll d:Zı> lir~ cOO-. kuruştur. 
5 - isteklilerin % 7,ii pey akçeslle 22.4.941 Sah günü saat cl4.- de Ka-

rabük Revir Am!rlığııw müraca:ı.tlan. c2829• 

t J 

İDARUtNİ sim• is BAHKASINDA 
iKRAMiYEl..İ HESAP AÇAR 

· lstanbul Defterdarlığından 
Galat.ada Yenicaıni mahallesinde eski Balıkpazarı yeni Kardeşim soka

ğında. eski (30) yeni (40) kapı ~o . lı odaları olan dükkanın Kirynko ve 
hissedarlarından met.rukiyetınden dolayı İstanbul Defterdarlığının 16/ 12/ 
940 gün ve 55100 • 653161061 sayılı yazısile hazine adına. tesc:li taleb edıl
mi.ş ise de bu gayr.menkulıln tapuda kaydı olmadıt;ında.n olbabdakı ah
kamına. göre mahallinde :!2/ !lfisan/ 941 tarihine müsadif Sıı..lı günü saat 
(On e.ltıcb) tahkikat yapılacağından bu gayrimenkul üzerinde bir güna 
tasarruf kldiasmda bulunanl:ır var ise muayyen günde ıruıhal!indtı bulu
nacak olan memura ve yahud daha evvel Sultanahmedde Beyoğ!u Tapı: 
Sicil Muhafızlığına müracaatları ilan olunur. (3004) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BA KAS 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubı ve ajana adedi: 285 

Zira! ve ticari her ne?i banka muameleleri 

-
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 

LiRA iKRAMiYE VERiYOR 
Zir'Ut Bankasında tum.barall Tt ihbarına tuarruf heaa.bl&rında 

enu 60 lira.sı bulunanlara senede 4 defa ~kllecek kur'a ile &f&il • 
4&ki pllna göre ikraırtiye dalıtılacaırtır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 " 

2,000 ,. 
' 

4 " 
250 " 

1,000 
" 40 

" 
100 " 

4,000 
" 100 " 

50 il 5,000 
" 120 " 

40 " 
4,800 

" 160 " 
20 " 

3,200 
" Dikkat: Ht!Bablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aoa~ 

dÜIJlliyenlere ikramiye çıktığı takdirde 'llt 20 fazla.sile veraecekt.ir. 
Kur'alar senede • defa. 11 Me.rt, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birin

ci Ktmun tarihlerinde çekilecektir. 
~~ ···························-·-· .. ··················-···-···-· ............. -·······---··--·-
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