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Reis· c borumuz 1 

Dün Türk Hava Kurumu 
f aaligetinz tetkik ettiler 
Milli Şef, öğ eoen sonra Portekiz 

elçisinı kabul buyurdular 
~)Qı~ 16 roUl ınm il) ttcn dola311 takdirlennı ifa.ac buyur .. 

ogı 
1 

(A.ı\..) - Reisıcumhur lsm t InünU v 
lı~~ 1Ja n ön Turı. Hnva Kurumunu ş rc.flcndl• OlU!llardı~ * • ., 
""l \'\ Ok 

~~ l{ uıu teıusıcrlni tetkllc buyurmuslnrdır. 
~ ~ tt le~ruına gıı.~ ve b~dışl rind<:> Pilot m kt bı 
~.:. tı.ıJllııan ınıamı ve Kurum bln..ısı oııUndc toplan 

"'ltııyıe 6. ~ 0.ıab:ıJık Hr halk kUtıesi ıçtcn sevgi trza-

IG ( • ) _ Reisıcuınhur lsınct 1nonü t 
nı,a;;· ıc da ·;~kayada Portekiz hUtrumetlnln 1 

ı..... lf•Stlll;jbrdır. 

bu!!Un s ı·rancc co Qı'hclroS<' :Mcn<'zes"i kabul 
Anknra clçı ı -•-ı 

t 1 clç' 1 Relsicumhurn iUnıntnamco.ıu 
c tmıııtır. Por z 

l:ı,._"""lll ~ t 
1ııı.. ~ ı:n l{urunırıan nynlırkcıı Kurum Ba!ik,mı 

bu u ŞUkctı Koçak'ıı gôrllüklcrl intizam 

takdim '-Yi mlştır~ • 1 1 tl.t bi BUyUk elçi Nu:J 
Kabu ı1 Unıı<'lyc umum c ı 

nınn Men r.. ne.oğlu h'lZır bulunmuştur. 

~ -........... ~ 
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q~ık hayır 
~. '~an: ASI~! US 
~'I!~ 1 'llıııb~ harı> ınınhlkıı..,ı .ıl-
~ ~t;~Gl h~zı ;) crlerdt• niİ- ' 

l.ıpJ,. tıu.frflc•tml'k iı,:in ııl-
~ ,r Traı 

hnı < anın 1 azı l c.•r-
"'-Jk lı ıs aıılasılmı'l 'ı• lJir 
~ , .,/'1nsı tıl nnınıs. Sürii· 
~ ;._
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• l u hal de' nm 

~~ti t k afetini hnfiflct
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-, aı ılc~ c ilıfl~ aç ~ö-
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• f'fılCJi hir mahi ... ·ct-
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"IQ ..,. • ızcriııdc bira:1. du-
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1 r 1'_} dalı t c>Fıkki t·-
\. .. 'itııı.n 
l:tl fil (\ hliJ • 
~~~ :ıtal( <ıırnetin bir ihtiyat 
l.~~r·• tı~tılllığı tedbiri yanlı~ 
.~ lıı t '"l:ll;tatnıanıak Jii.zmıdır: 
~~ '"·m nbutdıın ,c '!'mkla

ıı.,::lıııı" , haUnn \nııduluya 
~ :"lJıı , L.,, ela ınıiliıhn:ı:u <'tmi'l 

., ''"b• 1 
~ """\ 1 

1 1nrbr· ~irnıe'k ka
t 'trhı. o ına :ı •• • 

\:'"-~ · .. ı h 1 u(' •ıldır; belki 
~ "\ 'r,, 1.~rıı hııre]{ctJ<'ri nal· 
~ b ~lrı.,· <'nin c>mnivet sa 
\~~lfutı,
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tl Oldui'-u için aksi 
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11 hisst'tme<oidlr 
'<it l ki ... 11 • • 

'lı'iıı 1.' liah· •' rrtPdc rcsnıı 
~ ltf'\ııı •hı olun herhangi 
\Ilı ı\ıı~doı hnınlJa buluıınıı ai
' .,~~ı l'\ııı U;la :ıkıulıası \llrdır. 
\ •a ~*Ukta~ l(·~ı Plrndı, lmllııı· 
~ 1-altı Ynıııncıa l1ulıınııııısı 

~·. t 'li~l'tl~nınt~:" \"nzifc-shıi du
~"Cıı11k a bu ... ··gorrneğc yarılım 
~ . lıir ..,un sulh içimle bu· 
~' \lladoı Zttınnnl!a <ıüldinctlc 
\"'1 1\oıı~daki akrnhalarının 
~~ €'t tlıı,~ erın i mi'? 1 tc 
~,?"arıar,ı;t t~tlbirle bihlc nca
,., 'ıc lahti Ilı 1'11~·c ter<'ılcliit hb
\ı_---t ıı11,a~1 
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\.~ıl'~tı .. ak .stenıi .. tir. Son
,., ~.. ..,,. ""b• h 
~t\ı ·ı bıtı .;ı ı ayntlan \C 

l'-~ illa~ a~•·n bir ~erde otu
\ ~l\ıc 11.ıı ha th aç J);iıstcrıni;\ en "-"'tada rp hnllnde nil<.>IPri 
\.' lltaa~ ~l'Yahııt 1stnnbuldn 

S'"~ld" b~c AN!dolt>rııın h:e
l"' lld ~urr:ı". Y~ro ~ekilrncsin
'>ıı~'it tedb·ıt-;fUr. 1 1<- lıükfı-

~" ~~OSteı- ıtJe bu J.;ibilerc de 
llll!5Ur 

\...~" e, . ~ ~ l'\tın:ıı~·et acıktrr: Hüı.ô-
ı-i' lıı '-ıtıi ~n ınakc;at hnl'k ara· 
\"' lo latıhtııd r Panik yapmak, 
~'""tt ~elıün ~ ve gt'rcl< Trnk
~ ltıt h.n11 hır tnu!ıaceret hn· 
"'"\ ~ lıiıaıe ;:nak d c ~-i 1, smlcce 
\ı.~11i'f(•tı ~ nıemleketin i"Ü· 
~"1 ı. f)lohl 

1
°1an bazı yer]('rln-

'1' 1' eri • • " ı 'e h n •asesini kola~-
' ~ n\· . ' '-ıtı C':t ~.a a tnamızlnrmı'lnn 

\..' " tc-hltı7'l"lnrı onl<'nw!ctir. 
')' ı\'"'ııa <>s1nl' knl"f.ôJ o;l"orln 

~~ı1~ lı ıtfıi,..iıı huılutlıın
b'l bu!.'iınlerdo mem-

Amerika 
sesini 

yükseltiyor 
--o-

Canlı hareketlere ancak 

Harbetmek 
ile başlanabilir 

Ruzvelt 
Amerika ticaret gemile· 
rinin himaye edileceğini 

bildirdi 
Ncvyork 16 ( A.A.) -: Nov

york Sun g~zetesi AmC:1k.anıı~ 
Atlantik mubarebeSinc ıştirakı 
icin daha ameli tedbirler alınma-
~ • w• • aznuıırtndır 

sı lazım geldıgını Y . ·k 
Biz lngiltcı eye gönd r!lec.e 
al . A.merı"knn gcınılcrıv· m zemevı -

1 •. d - . go··ndcrmcmclc mesc-e gon erıp · ı 

1 • . .. kaşa etmelc suretıy e 
e.sını muna . ~-

k tli. zamanlar kay'bcderaen, 
ıyme um de. 

Hitler ycnid.en_ ~a.zı mas !dür. 
mokrasilcri ıstıla ılc nıeşgu · 
Am "k t"l'öndcrdiöi malzeme~ 

erı a ,.., . "·r tınemclı 
sadece sevk ile ıktı a e 1 . ' • Jn...,0 ver erme 
daha zıyade bun ı:ı.ı • ~ • Ar 
varmasını temin etm?lıd~. bn·a= 
tık gevezeliği ve bavnıya 

1 1 kalım ve Atıantil~lc mcs~ ~e~· 
lım. (Devamı Sa. lı sü. 4 

•. t" tedbirler almak 
h•Jwtçe ihtı~ n ı w•ıd· :Fn· 
ondan ba1kıı bir scy dcgt .'~·asa· 
knt bu jstc ih1i;rnt dere~:;; t elii-
ııık panik Jıududunıı giri 1 
r. . . k"" J , ... 1111 ıanırl:ırıı < ll• 
..... mum ·un o m "' dan 

h:> ortndıı hnrı• ~ okkcıı 
1 
~1;~ de· 

, l'rilmiş olur ki elbette ' og 

ğildir. efl'll bir 
Yine kııln"ınm.L\ :kaclıtr g • 

"' 1 ~ ('"'kı (•S• 
rivayete göre ı ... tunbu 1 1\ b • 

· . c~"ul olan a 
yn ıthm satımı ıle nı " nakil hıı.
zı kim eler Annclohl\ ıı 

1 • {'Si ~ıkar-
rckcUndrn kazaııc ıı:s~ iF"cr 

k i . Tral~'!l'\"!l gitınıslcr. ~g. 
mn çın • • • • k ah hır 
bu haber dognı ısıı Tnı cy • 1 • dc>kı nıa · ıınk vatamln.ı::lıırın cll<'rlll h 
"" t ıına~• ır-lnn yok pahasına n 111 a 
sı ile hnrclu~t cdcnlcıiıı bu mmt· 

- hıu·••rr 
tnknıla topvel>fın lıır 11111 k 

• • bu oın •• 
u~·amlırm:ı.I< ıstcmc>Jcon 'il 
"~tln ort lı~ bir p:uıik proıuı~;'.n
ılası , arntmnlnn clıl hatıra ~e ır. 

dll kat ' 't'I 1\1,.,.,cJe bn cihetle do '' . 1 rıl"J,n ile knr.,ılanucnk bir ınahl)C 
nr..ıctnıcktcdir~ 

.................. 
Yunanista n cephesi 

ingillz Yunan 
kuvvetleri 

Olimpostan Göriceye 
ilerliyen hattı müdafaa 

ediyor 

BUtUn 
cephede 
Aımanlarla tema• te.i• 

edilmiştir 

Almanlar 
es·r verdiler 

--o-

Bir habere göre 
Klisura düştü 

(Yazısı 4 ünoiiile) 

Halifaks'ın 
nutku 

"Dünyanın en karanlık 
günlerinde ya§ıyoruz,, 

-<>-

ZAFER 
H er ne pahasına olursa 
olsun bizim olacaktır 

(YoZ'lsı 4 üncüde) 

Avrupadaki 
talebelerimiz 
\'i) JG (i\.A.) - Ofi Fransız Ajan-

sı bfidirıyor: 
Ekscrısi Grcnoblc ve TOUIOUBC Uni· 

vcrsltclerine ait olmak üz re 20 kadar 
TUrk talebe mıgünlcrdo I rls • Bcrlin 
yolu ile 1stanbu1ıı gideceklerdir. Bun· 
d:.ın evvel bir kaç kafile daha hareket 
l'tmi,tı. Bu talebeler son kafileyi w
kil ctnıektcdlr. 

lngiliz tayyareleri, Balk anlarda cereyan etmekte olan şiddetli hava ~~r
pı§malarında· büyük muvalfakiyetler kaydetmek tedi,..ler . Burada "Muha
rebe tayyareleri,, adı v e rilen son sistem lngiliz. tayyare/erini bir harp 

sa hası üzerinde görüyorsunuz 

_ .... L.ili~a .. -;;-iirik;---·ı 1 

cephesinde 1 
\•-------- ' i ingihzler 

Rus-Japon 
paktı 

muamması 

Akdenizde yeni 
bir muvaffakiyet 

T rablusgarbe 

Kapuzzo'yu arkadan 
çevirerek düşmana 

büyük 

Zayiat verdirdiler 

--<>-- ı gitmekte olaıt 

'I v:ı:=~n:a'-~:ı-ki -1 a ıorpito 
izahları 5 gemi 

Mavi Nı l 
istihkamları 

---<>
ingiliz kuvvetleri 

eline geçti 

General 
Vavel 

Amerika yeni b t ld 
tedbirler alacak ·~ ....... ~. ~ ~-~ _ ""'~' 
llc>rliıı, l t i ( \.A.) - Biı husu i önireıı:.nin bu nk§am neşrt'dllen bı 

muhnbır bildiıiyor: 1 tebliğinde Slcilyadan Trablu.sga.r 
Bir Almnn ımhsiy('lİ, Rus - Jn gttmc <tv olan himayeli bir dU.'llll 

pon paktını şöyle' tefsir t•trnir-ıliı : 1 ııfılC'SlLln dUn lnglliz donanma81 ta 
1 - Üçlü paktın tabli bir DPU- ıa!ını.l::m yakalanarak tanıamcn imh 

cPSi ve Almnn - Sov~et paktının dıldıy,: bıldırilm<-ktcdlr. 3 İtalyan ttr. 
bir nıUlcmmimidir. pıdosu ılc 5 nakllye gemisi bıı.tm1 

2 - Bu paktla SovycUr Hırlıği 1 mı;,tır. Moh:ıvk ismindeki Inı;illz kr• • 
üclü pııktm Uç dc>vleti tnrafındnn \ orU torpil ısab t ederek b..-ıtT"I 

acılan ) C'ni saha siyasetinde bir vn. trr. 
zlfe kabul etrniq oluyor. 3 - HEr 1 to ı "k'm kaptanı '<' • ı fo 

(Devamı Sa. 4 sü. 2 de) tının btlyUk bır kısmı b.-urtarı ruqtn 

Marsa Matruhda Alman 
orduları ile Günlerin peşinden~ 

Devler harbi 
yapacak 

Kahire, 16 ( A .;\ ,) - Trab1usgarpro 
Tobrul: mmtakasm<laki ,·azlyctto de· 

ikltk yoktur. 
il rnınt.aknsmda dcuiyo kolla• 

rımızm ddetll faaliyeti dU.~manı ye· 
nld"n insan ve zırhlı olomobll zayl:ı· 
tına uğratmıştır. Bir miktnr esir a. 
Immı,tır. 

Habcşistanda ltnlyanlarm ba lıcn 
~lda ~aptıkları bUyilk tnhribaln rağ
men kıtalanınız şimalden ve CC'nup
tan Dessieyl' doğru mUt<'mndiycn ller
ıemcklC'dlrler. Dahn cenupta. dU!lmn· 

(Devamı Sa.-' sü~ 1 deJ 

Yerli aaltalla 
l'lyasncfa vı.ı:ıi~ıt dolııyı .. i~ lc lın~ıırntn karşı koruıınlft \-a&ıt.ıuıı olar-u. 

Jnıllaıııbuı ~ uuıın ı-; ıı.ftaliııi ıtaluı:ımılj. Uıınclau dolu) ı mlit.r•taanir detflk. 
J<'ııkat ııuıdı-ıı hoınuründt"ll !: • kıırılıın diğer l\lnı)l'Vi nıadtklı·r glbl bu da k""• 

dl mı mlcl< .. tinm.dc is1!hs.ı1 rdlldlj;'l lıllltlc o da bulunıımı~ or ! 
ısı hep? Bir C'CZllCllllll ırndı..,lne göre ) e r il naftalin luıma.,ı&l" boyayur 

11111 , Diğer bir e<.-uıı•ının lfad in.? gun• elbi54 lf'rln nesiçl erlnl tahrip ediy-.. 
mu ! rnzln ol:ımk A\nl(l.l nafhılin!rrl eni'lce 3innl. yirmi beş kanı~• 

tılırkl'n .. ııııdi ııncuk bir liraya nlııı:ılılll~ ormu~ ! 
O haldı .. ne ~ııpmıık Hb ıındır• J>cnlll~or ki. Kııra.bülıer ckı ayni ~ailleJi 

gorür. Kurublıbt•ri douuell, toz. h:ılln" ı:;ctirnı"li. C.ln eden muhııfa7,a i9ill 
nralnmm eknıcll. Olabilir. l:Ukııt bu tn' l~ı> hlzJ tatmin ehni~or "6 lçhnbAlıe 
bir sual kalbinılıi k!.'ınlri.) or: lliı• l•Umllr mı•ııılt~rtl olan TUrkiyede i §tth..a 

edilm••kft> olan yerli naftalın ın·dı n doln~ ı lhtlya9 nisbetlnde bulunmıaem 

• • noo"n dol yı uuııııdıuı t;elCA Ul lÜ \Jns klnı~C\i ,,...,ı'dt'nin ıı;ordl\ğli .-. 

feyl gorıın'sbı? HAsAN KUM('JkYl 
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1 Radyo Gazetesı 1 
Vugoslavyanın 
mağlubiyeti 

Yuge'411avyanın nskeıi bir mağ
lübiyete uğradığı lngilt..en> v'!' 
Yugoslavyada teslim edilı}oT. Yu-
o:rilavya bu harbe manen ve mad

deten haZlrlanmanılf.l bir halde 
ırırm!~U. 1nglllz ve Yugoslav ge· 
n l kurmay müzakereleri netice· 
tenmeden Alman taarruzu bastır
ın tr. 
Yu~oalavya 26 mart ink:lfıbmı 

~ aptıktan sonu ancak haztrlatma.
ya başladı Aradan 10 gün geç

-den Almanya bUytık taarruza 
ec;ti. Tabirıtile bu on gUnlUk ha

mrlık kAfi değildi. Yugoslav Bar 
vekili general Smovlçtn beyanatı
n b ·ılınsa bu neticeyi zaten bek
liyorlardı. 

General ~d5yle diyordu : 
- Hiç kimse muhtemel neti

ee hakkındıı hayale kapılmamak· 

taydı. Biz İngiliz ve Yunanlıların 
üzerindeki tazyiki azaltmak için 
h:ırbe girdik. Yuoslavyanm bir çok 
arazlsi Alman, İtalyan, Macar or
dularmm işgali altmda girmiştir. 
BunJarm harp tebliğlerinde Yu· 
goslavya ismi geçmemekte, Sırp 
askerleri denmektedir. 

Yugoslavya bir taknn memle· 
ketlerin ittihadmdan vUcude gel
miatl. Karadağ, Bosna Hersek, 
Slovenyadan terekküp ediyordu. 
YugMlavya Banatın bir kısmmı da 
ilhak etmişti. üçlU palrtJ imzalar
ken tabU görillen Yugoslavya 
şfmd mihverciler tarafmdan ta
nmmıyor UsteUk yeni Hrrvatlstan 
tannuyo Macarlar da Banan lıJgal 
etmlşle'rd!r, Anlaşıldığına göre Ma 
"-3.rlstan harbo girerse Bnatm Ma.
(':ıı-lstana verilmesi vadcdilmi.ştJ. 

Berllnden gelen bir ha.borde 
Makedonyanm tanzimi işinin bu· 
gün mevzu olamıyacağı blldirilmc.k 
te, ilıtil!fnı neticesinin beklenmesi 
tavsiye edilmektedir. 

Bulgaristan Yugoelavya ne si
yut münMebeti keemfşt.lr. Seb4'p 
olarak Yugoslav askerlerinin Bul
gar hudut karakollarına hOcumla
:-ı, Yugoslav tayyarelerfnln Sofya
yı bombardrmımı t"!Seterlhnekte
dir. Bulgaristanm 16 gt1n eonra 
bu bahaneleri gösterip milnasebet
lerlni k~t>f!i garip görUnmekte
dir. Bazt mahfiller bunu Yugos
Javyaya baro ilA.nı telA.kkf etmek
tedh·. Sırbistan vn.ktllo do işgal ar
tma girmişti. Fakat sonradan daha 
Miş bir Yugosla.vyn meydana çrk

m•cıh Yugo31avyn mukadderııtmı 

1.:ırn'•e>re •. ,.. Anıcrikanm istikbatlnc 
ağlam.stır. lnırilizlcr Bnlkanr tali 

lir ceph<' tcılı''ı1tki otmP'ktedir. Bı 
rınrı cephe Libya, hnttii. ondan da 
daha mühlm oophfl Atlantik ccp-

f'siclir. 

\TIAl'\TIK l\IUlfAHt;m·;si 

A tlantik meydan muharebesi 
ne gı>lincc lngilizler bunun inki
$8.f ndan memnun görilnme.1 o ve 
hnn ı knzana.caklarmda emhı bu-

:84•1fM&, 16 (A.A.) - Dahili em. 
Diyet nezareti ve İngiliz ha.va kuvvet. 
lerl §imali Jrıancb umumi karargAJu.. 
- tebl!ği: 

BOyUk ~ır dU mıın bOmbardanan 
tayyaresi te§ekkWU, hemen hemen 
beton §imali lrıruıdayı fhUva eden 
mmtaka tiz<ırinc saaUcrce sllren blr 
lıılr hUcum yaptD.Ifbr. HUcumlaniı ııld 
deti mlltehılvvtl olmll§tur. Birkaç mm 
takaüa. hücum, vahşlywıc ve hlçblr 
fark gözctilmekaizln yapılmıştır. Bir 
~k cndilstl"l blnnlnrında bas:ır olmU§ 
tur. Bırçok bomba, ikıımctglı.hlıır Uze. 
rtDe dUşmtıetUr. 
Jık haberlere göre, za)1at mlktarı

am belki de fazla olmasmdan kcrkul
maktadrr. Yeni tafsUa.t btıaıurn bildi.. 
1'Decelrtir. 

Çin çateleri 
Şanghay 16 ( A.A.) - Çin ga

etelerini.ıı verdiği habederc gö
re, bt,cy ıik bir Çin çete kuvveti, 
Japon mllnakalatmı tahıip et. 
tikten sonra, Hançov - Şanghay 
Yolu ıle Şanghaya doğru ilerle
mektedir. Bu büyük Çin çetesi, 
64 kilometre cenubu garbidc 
kiin Kinşan ve Pin.,au mıntaka. 
:ı..rmdan hareket ctımştır. Bu 
Çin kuvvetinin öncü kıtaln.rında. 
bazı motörlü cüzütamları da 
.u. 

Bu haberlere göre, binlerce 
Japon askeri, bu Çin hareketini 
karşılamak icin Şanghaydan ile 
riye göndı>rilmiştir. 

lunmaktadniar. mtcklm Lon! ffa.

1

1 
tifaks bir nutuk söyliyerok bunu 
blr defa daha teyit etmiştir. 

Bulgaristan 
Yugoslavya ile 

münasebabnı kesti 
~ 

HükOmet 

8.M.Meclisinde müzclkerevef I 11 d. , aras••" 
kabul edilen kanun lc\yiha ara s i ısa er eost" 

Ankara, 16 (A.A.) - B. M. re yapılaeak yardmı haldnndalri aray .. ..J/111 
Meclisi bugi.in Refet Carutez'in kanunun dörcUiJh."'il maddesine ~ llW""'~ 
ha§kanlıP,'ında toplanarak arzu. bir fıkra ilA'-esine ait kanun la- Telgraflar, Y~ 1! ti':. 

A nmtKA 'iN TEDBiRI,ERİ 

Sovyet - Japon nnlaşmasmm 
tPs1rleri Amerikada krndisini gös
trriyor. 

Amerika bazı mühim rnakinele· 
rin SovyetJere , eıilmeslnc mfüsaa· 
de etmistl. Bu def:r. Sovyetıerle 
Japonya anla~ınca madenlerde kul 
!anılan Aletleri knntrole tabi tut
maya kararvcrmlıdlr. Bundan baş
ka bazı maddclE'lrin Jııoonyaya ib
rııet evvelce menedilmişti. · 

lf RPTF.:N Z R R GÖ ENf,ER 

Harpten zarar 1!'Öten memleket
ler arasında PortPk!z de vardır. 
Geçen ı:ıcnııdenıberi Port kizle mtls· 
teml~kelerl ara'lmdn münakalat 
tamamen durmuştur. H ı.rp her ta
rafta tesir1€rlni gö"'termcyc- baş
lamJ13ttr. 

RAJ,K i':LARJlAKt 11 Rf.K 1' 

Yunan Yugoslav cephC'lcrı hn
rekAtmn gellncı:, Yugoslavyadan 
hiç bir haber nlınnmnmaktadır. m
malf Yunaulstann inmfe plan Al
man kuvveUeıi za\"If Yunan ve 
lngillz kuvvetlcnlc "temastan son· 
ra Uerlem.fııierdlr. Orta Yunanis
tan arazisine nUfuz.'l ca115Rn kuv
vetler Kozana, Sıyalista ve Kli
sura mevkilerine varmı1}lnrdır. Al
manlarm asıl tannuzu snhllle Arna 
vutıuk arasındaki kısımdan cenu· 
ba doğru tevcih edecekleri anin· 
~ılmaktadır. 

Bundan makSa.t lngfllz ve Yunan 
kuvvetlerini blrlbirfnd('n ayırmak, 
Ttrb&laya inmektir. Bu takdirde 
müttefik kuvvetlerin vaziyeti teh
likelf bfr hale geUr. Vaı:iyetln bu 
chemiyetinl takdir eden Yunan 
başkumru:danınm ordusunun vazi -
yetini buna göre tcrtJpJcmcsi mu
hakkaktır. 

TAYl'ARE AKINLABl 

Alman tayyareıerı etmali lrlan
daya &aa.tlerco hUcum ederek bom· 
balar atmışlardır. Zayiat vardır. 
Dalgalar halinde gelen bir kısım 
Alman tayyareleri de zelzele felA
kethıe u#rayan Llrisayı fiddctle 
bombalamJŞlardır. Harpte kuvvet
ler bfrlblrinl im~" gal11ır. yapj 
biç bir ordu tılvtl halk tızerlnde ne-
tice almaya ,aırşmaz1 tesiri. pek 
daha geniş o?nn hava taarruzlan 
da bu kaideden harfo tutulmaz. 
Çilnkil bir harp devam f'derken o 
kadar askeri hod"fler vardır ki si
villeri bombalamaya sıra gelmez. 
Fakat §imdiki tclllkkiye göl'<', düş 
m:ı.nm muka\'Cmetini nskeı i hedef 
ler üzerinde kırnmayınca taarruz
ları biltün şkldetilc si\il halka tev 
cih <'dip muknvl"meti tıırrı.ıı.rn~n kır 
mıık lazımdır. 1şte siviller bu mak· 
satla bomb~lnnmaktadır. ln~llzler 
hava kuvvetince daha ziya-le kuv
vetlenmektedir. Alnıanlnr ulu orta 
tayyare. knvoedPcek haldn bulun
madıklarından . bu S<'kilde bir neti
'" almak 7.0l'tınıı dü. mcktcdlrler. 
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- Dörde kadar nasıl vakit ge
çlı-dinz, Fikt ct Bey? 

- ..... Kim bilir! 
Ve on.> matuf olan naznrlarım: 

"Bılmiyor musunuz? Hep sizi dil· 
nerek ... ,, demc>k istiyordu. Utan
dı V<' gözlerini kapadı. Biraz son
ra, küçük kalemimi cep defterin
den çıkarırken: 

- Lfıtfen başlar mı.smız? 
- Lô.kin onlnr ne? Ye.zacak mt 

smız? .. 
- Taoii değil mi efendim? 
- Olmaz, kabil değil. 
- Niçin:' 
- O halde okumam. 
Sö1Af gayet kati idi. Ben büyük 

bir meyu.slyetle defterimi cebime 
koydum; yalnız h fız:unı ~. 
pek ziyade dikkatle dinliyerek o 
minimini ffiiri hrfzcdeccğimi ve son
ra tekrnr ederek onu bUyilk hay
retlere düaürcccğimi ümit ediyor
dum. 

Defter nı;:tldı: yapraklar hırpa
lanarak, yırtılarak çeV'rildi; §Ür 
bulundu. Fakat bir türlU baslayn 
mıyordu. 

- Sizi dinliyoruz efendim .. , 
- Ah ... okuyamıyacağım ..• 
- Peki \•erin, biz oku)'alım. 
- O hiç olmaz! 
Glilüyor: terliyor; bir sc~·ler o

luyordu. Nihayet Giriznn taham
mül c-dc>medi: 

- A, gü,zelim, dedi; okuyacak
san oku. Bekletmescnc ya! .. 

Nihayet ~ladı. İkimizin hır 
mı.c;ra nnlamamızn imkan kalma· 
dan bir nefeste hepsini okudu '\'l' 

durdu: 
- Bitti! Beğendiniz mi? .. 
- Hiç bir sPy nnlamndım ki!.. 
- Ni:ıe dini medmiz? 
- O kadar dikkatle dinlc-

diın l:ll. 
Giıiz, n. vinP bc-ni iltizam •ot.ti: 

Bütün hususi otomobil
leri müsadere ediyor 

Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar ?fUkö. 
mctı cıün Yugosı .. vyn ile diploma.tik 
nınnase tl"rini ke.sm~Ur. 

Bu mUnasebcUe Yugoelav etçiliği.o 

ne wvdi edilen notada dtı btldfrildlği 
glbl bu kararm almmasmı icap cltl 
ren &etıebler §tllllardrr: 

1 - Bulga.rfl!ta:n tıı.rafmdan sobebl
yet verilmekslz!n 'I/{! tahrik edilmek. 
efz!n Yti"O lav askeri mU!rezcıertnliı 

hal encUır.eninin haftalık karar yifüuımu ikinci miizakERSinl yaı- tinin (Saray • Bo8P' (~ 
cetvelindeki kararm umumi he- pa.rak kabul etmi§ ve devlet de. eliğini haber' ~er· ~ f, 
yette müzakeresine dair Nazım mir yollan ve limanları umum! Boeına) yakm tarib4' ~tJt 
Poroy (ToY.a.t) ın takriri hak· idaresinin tefkili.t ve vezaifinc manlı imoo.ratorl~ j; 
kındaki arzuhal encümeni maz. ait kanun\lll 32 nci maddesinin liyet merkezi idi. ~ ~ 
batasıru müzakere ve kabul et- tadili hakkında.ki kanumın da turya - 'MacarisW1 ~·~ 
nıiştir. birinci müzakerecıini bitirmiştir. geçti Oradan da ~ 

l\leclis bundan sonra ruzna- Meclis. cuma gilnU toplana- intikal etti. NüfuS ~ 
mesinde bulunan ve Erzincan ca.ktır. lilman olan bu m ~I 
yer saı"<l,ıntısmda znr:ı.r görenle. "' ~ ...,.. manlı de\'rinin ~ ~ 

Trablus 
ııv ba m Bulgar hudut kanı.koU1ın. Alman motorize kuvvet
na karvı )aptıklan hücumdur. l . . . • • • 

2 - nuıgartstanın harp &ıırtcı oı .. ı erıne geçıt vazıfesını mı 

Ergani ' •tlkl'az 
tallvnıerlala 18 ıacı 

ikram ye ı stest 

an'aneleri olduğu sı ~~ 
yaşamaktadır. Fak~-dl ~ 
Bama gi·bi Yugoelav,--~ 
bir Müslüman meıt.flf). ~ 
dır. Bu da ()ıloetal') ~ 

ma.sın rağmen Yugosln\ tayy rcl rl. gördü? 
nln ac;:ı:C Bulgar ıehlrlerine karıı h va 
hUcumlnn yaparak slvWcrtn bllhaıısa Loıulra, 16 (A.A.) - Dnily 

Ankara, 16 ( A.A.) - Maliye 
\ ekfileti ve Türkiye cumhuriyet 
m('rkez bankasından: 

knduı v · cocuklann 61Umlliı sebcb Telegraph gazetesi, "I.,ibya es. ı l.krnmiyeli yüzde 5 faizli 1933 
Eraani istkirazı tahvillerinin bu
gün (16.4.1941 çar§anba) Mer. 
kez Bankıu;t binasında Maliye 
Vekfüeti, Merkez Banıkası ve di
ğer bankalar nıümessilleriyle 
noter huzurunda. yapılan 16 ncı 
ikramiye ve 8 inci amorti keşi
dcsinde: 

Saray - Bosna~ b~ 
len bir kimee içert~ ~~ 
evvel şehrin civarJ "it ~ 
ha köylerinde fesler ~ JJ""""f 
görmiyc 'başlar:. ~ ti f 
ya girince ise bU ~ si~_... 
çelerin miktarı da)ı& aJ111,U-ı olmaıarı rarı" ba.<jlığı ile nefµ"ettiği biı 

3 Baflıea. sebcb d Yu_gosıavyn.. makalede düşmanın ü~ zırhlı fJI -
nın Sotyadakl eıs:ııı~ının Buıgarirıtan. knyı bütün lcvamnivlc ve mil
d krııgrı atılt ve blr hUktm t darbcıo himmatiylc birlikte İngiliz zırh. 
si hnz:rlıyan tahrik~ unsurlarla ınU. lılarınm gözünden kaçarak nasıl 
n ~llcr idame etmcsfdlr. Yugoslav olup da Libvaya gecir<.'bildiğini 
yadı:ı bıbedllcn ve Yugoslav cırlllğf cayi sual görmclrtcdir. Ga~tc, 
mcmutları tarafından Bulgnrbıt.anrı bu nakliyatın karanlıkta Sicilytı.-
goürııerck Yugo.ıılav elc;!Ugi tıc tııU. dan en kısa yoUa Akdenizi g~-
ııııse'>cttc bulunan tahrik~! unıurıar tikten sonra Tunus kaı a sulann. 
tıırnfından Bulgarfstana dağittlan dan istifade suretiyle Trablusa 
!>tr ooyanname bunlan teyit etm1,Ur. yapılmış olmasını varit göıınek-

Sofya, 16 (A. A.) - Stctanf ajan te ve ma,kalesini şu tarz.da bitir-
aından · mektcdir: 

Bulgar makamları bUttın hustısl o Ilu faraziyenin doğru olup ol. 
tomobfllcrl mtıuderc ctinekledlr r.. madığınr anlamak 1ni?İlterc için 

Romanyada idam 
2 katil ve tabanca 
saklayan iki genç 

idam edileli 
Rük.TC§, 16 ( A.A.) - Stefani: 
Umumi nhama. vatand:ıtlarm 

ve devletin emruyetine karşı iş • 
leneeck cUrilmler için idam ceza
sını derpiş eden kanun meriyetc 
girmesi üzerine diln ak§am ilk 
idam hükUmlerinin infazına bq 
lanmıştır. 

Evvelki gün Bllkreete brr ki • 
ta.pçryı b1d~ iki r inin mu • 
bartemesf'<iUD aJCşam biliiiiş ve 
her iki katil derhal idam edil -
mişür.' 

Bükre§, 16 (A.A.) - D.N.B.: 
Dün başvekil General Antones. 
konun riyasetinde toplanan na
zırlar heyeti 10 tabanca sakla
dı lr lan için Galatz'da idama mah 
kum edil •n iki gencin cezalan. 
nm infaz edilmesine karar ver
miştir. 

General Antoneslro, vazifeleri
ni bir tarafa bırakarak :-riyasi 
faaliyette bulunan kooperatif 
t<$.kili'ı.tı şeflerinin değiştiriLme.. 
lerini emretmiştir. 

- Ben 'bile bir §Cycik anlama
dım. O namı okuyuştu öyle? 

Ve ben, en müstcrhnm bifo ~·nzi
ye.tle: 

- Rica ediyoruz, dedim. Biı 

daha okuyunuz vo müsaade buyu
runuz ynz..'lynn... Bende, bu kaJ 
darcrk bir hatıranız kalmasın mı?. 

- Peki, yazınız ... dedi. Omu 
zuma doğru eğilerek dkumağa ba!.
lndr, Şimdi yava§, sarih ve her 
k e.limcye kuvvutin i \ererek oku
yordu. Yemi imlnmı, eski dilrUst 
1m1D. ile tashih ediyor; ~ler, 
noktalar hakkında ara sıra tali
mat veı iyordu: 

-. Daha, değil, f'l'fi bozun uz; 
deha ••. Of, no'ktny: yanlış yere koy 
dunuz; dn!ut. cümle bitmedi. E
vC't ... l~tc oraya bir nida işar<>ti: .• 
Havır, jf!k demC'dlın; nil<' do 
dim! .. , 

en büyük ehemmiyeti haiz. bir 
meseledir. 

Ahnanların 15 geced e 

56. tayyareleri 
düşürüldü 

L<mdra, 16 ( A.AJ - Nisan 
ayında 15 ge<:e<le Alınanlar ln
giltcrc üz.erine yapılan taarruz. 
larda 56 tayyare kaybetmişler
dir. Bu rakam Almanle.rın bü
tifo mart ayı içinde geceleyin 
düşürülen ~re, Y.drlUıı1~ 
ttatündür. Esasen -c.Alman.lann 

.. mart aymdsıki kaYipla.tı da bir 
rekor teşkil ediYQrdu. 

Dersler kesildi 
Bi.ıtün lise, orta ve ilk mektep

lerdeki dersler, dünden itibaren 
kesilmi.stir. İmtihanlara ay:m 21 
inden itibaren başlanaca.katrr. 

Altın Fiyatı 

Altın fiyatlarında dün bir dü
şüklük kaydedilmiştir. Evvelki 
gün 27,75 lira olan bir altının fi- ı 
yatı dün 27,25 lira idi. 

o sakin denizler, tulUlar, gunıplnr. 
mclıt.a.plar, masum kalblerlnde si
llnm<'z bcdialar yapmıştı ... Asfa u
nutmıy.acakttlar... Fakat, onlaı 
gıtiktcn sonra camların kuruya
cağı, mehtabın söneceği, renkler.in 
solacağı doğru dPğ!.ld!. Her FPy, 

;>ine Pvvelkl renk \"ü haya•jycUP 
payidar kalacaktı... Yalnız. ) i 
tahaddüs etmiş, pek yeni bir ra
bıtanın birden inkıtaıyle, <>nun, 
şimdiye kadar ancak annesi ve re
fikaları için c:arpmı:ş olan knlbind<' 
kapanmaz bir ccrha açılacaktı ... 
Sonra, ada.run daha ne ince gü7.<"l
lcri vardı; onlar, y~l yollarda 
fPir ve a§k arayan gençleri uzun 
mUddet meşgul edebilırlerdi. Ken 
dile,ri, derhal unutulacak değil 
miydi?. Unutulmak!.. Wir böyle 
bitiyordu; unutulacak olduktan 
sonra hatırlanmak neye yarar!! .. 

'Ben o derin ve me:.'Usanc scr
zeni~J~ri anJryor: kendi mısrala· 
rnnla bunları zihnimde mukabele 
Pderek şiirimin tamamile anlaşıl· 
Tlll6 olduğunu görüyordum. Def
terle kalemi ona uzattım: 

- Lutfcn imza eder misiniz e
fendim? 

97412 30.000 
37282 15.000 
499U 3.000 

112549 3.000 
197417 3.000 
21402 909 
53704 909 

.138923 909 
148226 OO!l 
183865 009 
l.95906 909 

Ve ayrıca 289 numaraya 40 ar 
lira ikramiye, 7.200 numaraya da 
:amorti isabet etml§tir. 

ğalır. Hele bazı kadın1 seııt 0J 
fetleri otuz, otuz bCŞ • • '-(1 
ki Türldye kıyaf etletıfll '~ 
iı için Saray -~ ~ 
ran bir TUrk kend~ 11' 
e&i bir devri i~ ~ 

sa~~ay - Jblna i~J 
ye arasında.ki bU_ .... _tA cı- ı 
ruz kıyafetlere :rn~ ~ 
dir. Şehrin mühi~ ;bit '::.ıtJfı j 
milerl, medreeeJerı, ·~ ~ 
leri ve dükkinl~ ~aııit~ 
timirin. yahut ~--111"~ 
gal!I gibidir. ~ h.~~jİf 
)r.\vn gelen hır TilJ'I\-~ ~ 
ihtiyaç kar§18JI1& i~ ~ 
nalı ile Türk<"" kon ~ 
dir. F2.kat hah, tavrı~ ~ 
manzarasr itibariyle. f~ t 
evvelki Ti.irkiyenin bit~ ~'I 
gö..-ünen ve hakikatte~, 

Bir JaglUz bava- ıa.n bu BomıaJıdan ~~,, 
ziri torpWeadl = :ıı~: cevap._,ı,.ıı ~ 

Osmanlılık ~u~ ,-. 
,Londra, 16 ( A.A.) - Bahriye f Türkçe bilenler m~~ ~ 

nezaretinin tebliği: üzere Bosna müsl~,,... · • 
Bonaventure kruvamrfi bir anlaşmak için mut.ısı<& 

kafileye refakat ederken torpil. ça konuşmak ıazıındl'·~ 
lenmiş ve batmıştır. Kaybolan- ...,, __ ftw_.~ 
lann yakın aileleri keyfiyetten Bosnalılft.!" ~~" 
h~bcrdar ~ilm~l~ir. r nın ~ehi bır Jehçe:sı !il 

pido &mil'mdan olan BöriR'vıeın- .eaylüY?rl~. ~~· n 
ture 5450 tonltrktu ve 'iki lll!!le ve h~_tıyan bütiin ~ f/lrf 
evvel denize indirilmişti. aynı dili k~lat' ..9f1J dili ,f 

la, Slovenlerle yıne ~·il' 

Dünkü ihracabmız 
Dünıkii iıhracatm yekfınu 240 

bin liradır. Almanya.ya deri, ba
ğırsak, 1ngiltereye keten ilyaf, 
Romanyaya çiroz, palamut hüll. 
sası satılmıştır. 

On beş gilnlük 
gümrük varidab 

İstanbul gümriilderinin nisa
nın ilk 15 gün ~mdaıki vari. 
datı 1 milYQn 4-00 bin liradır. 

nuşan Hırvatlarla .,....r4-J 
ıırlar. ~,i 
Dikkaıte değer ~..ar~ ti' 1 

Saray - Boenada ·ı.~V:<!I ,,;_ 
nadirdir' der ilecck ~~, 
olduğu halde Almanc1' ~ 
lar çoktur. ~un J..1i 
Boena - Hersegın 
:Macaristan taraf~ bO ~ 
dan sonra bu devlelill ~ 7.. 
de sıkı bir tem!'il ~ ~ 
etmesi, halk aT88ıı~ .. 
ca dilini yaymıya ~ 
vermesidir. 1 Şimdi bu vaziyet , 
üzerine çöken ve bU ~ 

mimi hilmiyor muaunuz? haya.tmı tOOdit edeJl _""..d~ 
- Hayır, tilAsı k~ısmda lıuır= 
- Peki, •• (Mefkure) yazınız. henuniyet kesbeder· 
~ Ben, Mefkfıre kelimesini. tek ortasında bütün ıata,-A.il 

rar ettim ... Bu, am&l ve tahayyU- le hak.im büyük bir~~ 
latnnm z'\bdesi, milşahhas 'tim.sa- cuda getirmek si~1~~ liydl. Mefkure! Ve bunu şlirin al- eden nasyonal BJSYI ~'-'
tına yazdrktan sonra, yine sildim; ne karşı neden dola)'J~ ~~;, 

- Hayır, benim için kendinizi yalıların hasmane ııı-.1.M }-; 
tevsim ettiğiniz bu parlak llımi, leme!rte olduklarmJrlo 
kendi elinizle buraya yazmazsanız İzah eyler. 
eseriniz ilelebed sahipsiz kala- ~ 
caktır. 

Ve Mefküre, dalgm dalgm n.. 23 Nisanda ÜÇ s _k 
lemi aldı: bir mim harfi ile yanı- bah ... eai açıJ.cY -', 
na dört nokta koydu: 3' fr.I 

- lşte benim ttmıııh i>udQr! 23 N~ aç~ ~..ıl 
dedi. Sonra anaızuı bir 11ey hatır- bahçelerinin son h~ı&° 
lam~ gibi 118.ve etti. bitirilmclc ür.eredir· Si' n 

- Lakiıı. !ınn! m::o..ktup~ re yeniden 40 sıra ~~~t"· 
...... Buyurunu~. ~ 
Ben, kuJ1junt 1.arfı ona verirken tir. Yeni ~ılacak 

susu'-'ordum .• leri şunlardır: ---nk 
" Harbi·~lri ÇIJ"~ - Dalına <'Cvaplan uıahrum ka- J~ ~ 

lacak, talihsiz bir s&hife, değil mi? Aksaraydaki eski :--:.:.uı 
- Söyl-ediım ya, mektubunuza diki bah~. ve Nifa'-"-

cevap veremem: aramızda bir mu- bahÇesi~ _ıl 
habere açmak tuhaf bir ~Y olmaz ,,e'J. 
r.ıı? .. Bilmem ki naınl düşünüyor- tatanbuldan gid;iJ 
sunuz. Hissiyatmw.ı bütün açıklı- rin beyann~1!' f 
ğiyle yazrp da sonra mubatabmızm k•k d bt° :J 
bu hususta ne fikir ve emelde bu- tet 1 e 1 ıld ~ 
lunduğunu öğrenememek ne mil§· .İhtiyari olarak r~ ~ 
kül şeydir! Hiç olmazsa, olındi bu- dcceklerin verdikJert _;,. ~ 
rada okuyunuz ve ban&. cevap mel eri tasnif etmek Dil""" 1,,~J tarzında bir kıu; 'kelime eöYieyi- vilayette bir t:opl~,-~'I. 
nlz... B ık· ft..-a· br. Bu toplantıya .. ~ 

- c ı, onu Yoı---ı ınn... e<l'l k tasnif ışt 
Biraz çekildi. Başmı P;w..rek: vsm 1 ere ~_, 6 ... ten sonra netice mer hazan gülerek, gih mUtcaccip, kaş 

Bu istikteb, o ciddiyetle yarım 
saat dC'rnm etmişti. Heyeti umu
miyesile \"C'zru muhtelit. kafiyele
ri 'karn:ık fakat saf bir kalbin his
siyatını tercüme eden aamimi hir 
l'evaptı. Her mısrannn, bir beyitı
lf' mukabele <'diyordu. Bc>n, onla· 
rtn adadan hiç gitmemelerini is
tC'miştim. Ah, tP.essüflerle gide
l~ktiler; bu, kendi eılerinde d~ 
gildl Onlar, büvüklerin,., jtnatc 
ve kimseyf' bir ŞC'l SPzdirmcmc> • 
mecburdular. HnkıkatC'n ad;\ JH' 
güz<'ldı ! Çamlıklıırda ne ebedi hn
tırnlaı· vardı! .. O musn.ffn gökl<'r, 

Ha),r ... Şiz krndi 
koyunuz • 

larmt çatarak, ara llYI'& okum&yı lecekt~ 
imzanızı brrakrp d~nere« mektubumu ken ttJ> 

di kendine tamamen okudu. Son- Pasif korUI' . 
ra, gözleri benim üzerimde, faka.t denemelet1 f_ 
h~ bir f'CY gönniye~Jc takrar dU- U 
~eye daldı ... Zar!ı deftemln a- , öı1ümü7.cll'ki pazal' ~ 
rasma koydu: kırköyünde pasif kof'P'" 

( Dcıımnt var; rübesi ;yapılacaktır. 

- Nasıl olur? 
• - O haldi" benim ic:mimi yn:r.ı-

J\IZ.. , 
' - Bitmi:vonım kı ~ 

- Rica <'dPrim; nP dedmi:r.? is-



Şehir Haberleri 

Künakalll.t Veklüctinın emri ııe ıı. ı l!'tc bu lr..nnnın bo~ kalmasma mil· 
mantar umum mUdtlrlUğU Galat.ada saadc et.Dtiyen .Miina.kalAt Vek4letl, 

ti 
1 b" m kabili ıştilade blr hale getl-eskl yolcu Mlorıunu ye..-ı!den ter p, uıan · 

t.Amlr v~ tanr.im ctml~ür. rilınesı için limanlar umum mUdürll1-

MalQm olduğu Uzcrc bu ısalonda ev· güne emir vermitıtl. 
veıce ennlyct beşinci subc n1Udilr1Uğü Altıaya yakın bir za.mandanbcri de· 
ve Galata gUmrUğll ~lcu aalonu bu- vam eden faaliyet }ıitJrllmlş ~P. eski 
ıunm<lktn ldl. Gala:.a yolcu ll.ılonu yenJ(!(-_n üç kıa• 

Galatadıı, yarmı milyon Jlrnya ya· 
km bir psra sarfiyle inşa cclllen mo
dern l"e büyüle yolcu "a.ıonu U:mal e
dildikten llO!lra buraya nakledilen yu· 
kanda ismi geçen devairin f§gal etti• 
ğt yerler boş kalmı.tır. 

ma nynlmıştır. Bıı kıınmlar, ıı.ığlık 
sen•lsf, f!f!:l ı;en•i:- 'c y<'ni !!alondan 

ibarettir. 
Sağlık ı.crvle nln 1 Temmuzda, dl· 

ğer een·fslerin de 1 Mnyı.ııta nsııacatı 

haber -verllıni§tir. 

f 1 6r lp dtiılndük 
3 - V AKIT 17 l\"fS :1..V 

Milletle-
Metresini 
öldüren 
arabacı 
12 sene hapse 
mahkum oldu 

111• IQlh 

1 ~!n !n~rb~rker, r 
l türlü millet görüyoruz: 

Birkaç ay c~eı, Ramide Topç:.la·· ı . ı,:-- Nüf~;ru '!?ol, topra vı ,._ 
d3kl bir sebze bah~slnde metrcs'i rım!1 • ~ayıı yukS<'k, ısti ladı 
Santuhl ile beraber oturan Danyal a· f.:'~1§ ~ıllctler, kendi smırl<m 
dmda bil" arabacı, kadını geçımalzUk ıçındekı hayata çabuea.k sahip 
yU:Undcn bir gece öldUrmu~. bahçeye olurlar. Dalga. ~a'ga kabaran 
tıır ağacın dibine gömnıilştll. 51~ tabıı.kal:lrı gıbı, n ha' et bir 

BllıUııre ~~t bulunaraı. iş mcydıı- gun kaplanndan taşar!ar. 
na çıkmııı ve Danyal yaka.!anara~: bi. j' Tarihin, milletlere fi\: ırdığı a-
rın·ı a~ır~za mahkcmeı:Jnc v<'rit· im yazısı, budur. 
mi.§-tt.. t 2 - Toprağı dıı.r. k ... Iabalığı 

Mahkeme, dun Danyal n duru:-mn• ~ sanayii kısır, ıstidadı c rta 
ımu biUrmlş \'e DıınyaJın ' •Kanm a mılletler <le \"ardır. B:.ınlar, daha. 
hırda alın bir çiftesi .ııonunda ölmüş- GOlc kendi. yağlarile kavnılurlaı; 
ıur,, yolundaki mUdafaasmı knbut <'•· b~l~ukla_rıyle d~ym~-a. kazana
ml)~.rek kendisini 12 St'ne mUddetk bıldıklru-ıylu gecmnıı''C' çnlu~ır. 
h:ıpse mUcbbe®n de !mmc ~metle· ı l~. ~om.~unun. topra~ <1 ha vc
?!nden mahrumiyete mahkftm etm~.- rımlı, kaynaklan oalm 7.engın ~ .• 
tir. sa da uslu dururlar. 

1 Fakat sayct talihsizlik bı iki 

Mu··rakabe bu·· rosuna , türlü milletleri yanyana getır. 
miŞ&?, hava birdenbire e:ektrik· 

yeniden memur Jenir. Hudutlara fırtına bulutln-
alınacak n yığıhr. Cstün teknikli ta:raf 

E k M 11. M kt b. n d ötekine krvılcrmlanan diı:lerini 
ı ek Ua im e e 1 e lstanbul fiyat murakabe büro. gösU.-.rir. Notalar ''erir ve·n;ha. 

su, yeniden tak ... ·iye edilecektir. yet bir şefak va_kti, bir bahar sa· 
Büro:ra yeniden 80 memur '·eri- bahr ordularını dört nala kaldı-

f ayyar e modelcilik .. müsaba~ kası lleeeği haber alınmıştır. ~;:ı-~'f:~!~yıf'' ın yeryüzün. 
deki macerası hep budur. Yalnız 

B•lt ewleriatle ncticeıer her vakit tıpkı tıpkJSJ-
&liJmır.S.,.· ., .. ~ .. ·-.~' na 'benzemez. 

,..., ~ Çünkü bu iki millet tas-
) nifinde insaflı büyükler bulun. 

Konferans 1 duğu gibi, çetin küçükler de var-

~ 
Tllrk Hava kurumu Erkek Mua.I· ı .Arnıwut Petrinln modeli kaunm.,_ 

1Jm mektebinde talebeler arnsında bir tır. 
mod ı müsabakası tcrUp ct~tl:· ı Birinciye bir kol saati, lkmciye per
DUn Kurumdan bir heyet mektebe gı- gw takımı, Uı;UncUyc dolma kalem 
derek modelleri göıZden geçlnnlş. de. vcrilml§Ur. 
recelert tayin etmiştir. 

Birlnclliği Kemal Eminin, 1kJDcill· RcaınimiZ<IC Kurum heyeti ıle tnlc· 
~ Jı4ehmet...:so~~ UgllııCWOl\l 1 Deleri ~rUyoraunuz. 

Yolların taminine ı Havagazı şirketi 
:yarım milyon lira 

harcanacak 
Belediye bUtÇt'slnde 50 bin Jfralrk 

yol tahsisatı vardır. Bu para, kaza 
\'C merkez §Ubclerine tak&m c.dllmiş
Ur. Bu ıcnc bdcdlycnfn inşaattan zl· 
)'ade Uuniro.ta pnrcı ya tırnCD.ğl anla• 

ftlmaktadır. 

Bu ııaradan ıo bin liralık bır mik· 
tann harcanınnsı ile Adalarda}:! bil· 
yUk ve l<OçUk tur yollan tAmlr edi
lecektır. 

T esiaat masraflarını 
indtreceğİnİ belediyeye 

bildirdi 
Ha\·agaZI §lrketf, belediyeye nıllra• 

c:ıat edcrclt havagazt tesisat nıa&"af· 
ıarınr bır nıiktar indirebilC<'eğint bU-

dirm!11tır. 
Belediye, tesısatm teknik laymeUn. 

de bir değ~lkllk yapılmadan mı ten· 
zılılt ~ apuacağınr ara~tırmaktadır. 
Eğer ,.:ızıyet böyle i!JI! teklif kabul 

edilecek Ur. 

Uıııküıtar HalkC'\indm: dır. Bir takınır, s:ıldıran dev 
19.•.&U Cumartesi günü saat. 21 

de Spor kotum.uzun Boks, GUrca, Br. 
den barekeUorl gösterileri ve a)nca. 
kol ba§kanı HalQk Hekfmoğla tara· 
fmdnn oyun, jlmnasW>, spor mevzulu 
bir konferans \•eriJccekUr. Davcttye
lıcrln idare :memurluğundan aımması: 
rica olunur. . ~ . 

Güllıane, Haydarpa§:ı ve Gümft:,!u 
:. u hastahanelerinde muhtelit tarfr.
lerde gbnWJfl JıutabakJcr kurslannı 

ikmal eden bayanlarm §&hadetname 

tem meras!mi Nisanın :?i inci Pazar J' 

gtınll saat 15 de Beyoğlu Hallumn 
salon:ında yapılacafmdan bu bayan· r 
larm m~r ı;ilndc meraL'lmde bulım. ~ 

malan fl,'in <ılunur. 

41 :.~ * 
Emmönü Halkevinderı: 
l8."-l1Ml CUma, 19.UHl Cama~ 

t~ akpmlan saat 21 • " 20.4.JHl 
Pazar :;UnU saat (15) de Eriınll: Tem. 
sil §Ub<'..sl ı Himmetin oğlu) plyeslnt 
temail edecektir. 

Hor üç temsilin numaralı gir!§ kart· 
lamım Evlrruz bll1'06W1dan ılmmuı 

rica o.'uaur. 

Te,ekkür 
hlynıeUI anneclğimizln aramızdan 

ebedfyyen ayrılması dolayıafyle gerek 
bizzat. ve gerek telefon n telgrafla ı 
derin ı.cımıza i§tfdk etm{J olan muh· 
terem dostlarrmrza §llkn.nmıızı ar7ıe- l 
deriz. 

Merhum Ali Malıılr aileai 

I GONDEN GONE 

Çocuklar daha 
G u.etelcrin havadis sütun. 

Jarına şöyle bir göz gez
diıiyorum. 16 esnaf sıhl1t mu· 
ayenc yaptırmadıklanndan cc. 
zalandınlmış, 60 kilo noksan 
tartılı ekmek mUsadeıt:ı edil
miş, mcsulleri hakkında taki
bat yapılnıı§. 

7 ~för, seyrisefer talimat. 
naınesine aykın hareket ettik
lerinden cezaya çrpılmış! 

Bu gibi havadislere, her haf
ta 80nunda teeadtif ettikçe 
mektep çocukları hatırıma ge. 
lir ''C şu ibretli neticeyi çıka
rırım: Çocuklar. büyüklerinden 
daha akrllı hareket ediyorlar: 
ıslaha daha müsaittirler, çUnkü 
bir mektep çocu.,öı.ınu haylazlık 
ettiği 7.8.Jllan, haşarılığa başvur
duğu vakit, Jhmıgelen cezaya 
r:arptınnca, onmı körpe vioda. 
nında bir tesir hasıl olur. Ekse
risi, kötil hareketlerinden vu
geçcr; bir kısmı da, lıayatm 
daha ~detli olan milcazatiylc 
karşılaşarak. nihayet kendini 
dli7.cltn1ek, ahlak ve ha.rekatını 
bir yola koymak mecburiyetini 

duyat·. 
Halbuki btiyülder! .. 

e ba.kılırıa, o mini 
nılann bııba~arı nıaka1 
lan nice esnaf m. çoe 
dar olsun bir hi <

mütenebbih olmak isti 
Meşhur cir beyit v 

rinci mısraı, mevzun ol 
tırıma gelmiyor... Z 
sem, "Nasihat ile us! 
tekdir etmeli" manru: 
bir sözdür. 
İkinci mısraı H'C: 'T 

uslannuyanm hakkı 
tarzındadır. 

Mekteplerden dayak 
halde, yfoe çoc.-tıklnrı 
biye etme!( yolunu b 
fiİZ. Acaba büyüklere, 
mliessir tedbir olmak · 
pa mı çekme'i!? 

HiKMET 

Yırmı vıı GVveıkı 

Piyasa ahva 

- 54 - --------------------------, \•ardn·. Eğeı· polis de işe müda. 
hale ederse, onda.ti da bu işteki 
SUTJ sa.klama.smıt rica edeceğiz.. 
Evet, bu mesele bir müddet da
ha !bir Sir halinde kalmalrdır .. 
Fakat kimbilir, belki de bu srr
.rm çözüleceği gün pek uzak de. 
ğeldir. O zaman ben de size her 1 
şeyi etraflıca anlatacağım. Size 
bu hususta da itimat edebilir mi· 1 
yim dcıetum? 1 

Blr haftadır pıynna.da 

vardır. Kabv lOS, Tosya 
Ankara 42, Amcrlkıı. pırıncl 
lık ?.eylinyağı 115, Edremit 
dığcr yağlar 90, Eabun 50 
fasulyesi 25 lrunışlur. 

Bu işi biraz 1.e,'lklc yaply?r. 
Bu çocuk daha küçükken benım 
climt'! gclıni~ .. Onu .~urta~ı· 
ğım, onu himaye ettigım . ıçın 
bana karşı minnet hissi beslıyoı. 
Bu çocuk ban.a çok lazım Vıolet 
baba .. Onu da l:cndcn soğutmak. 
benim vanımdan k çırt::nıya 
bakma!..· 

Violct baba oralı bile değildi. 
Bardağını l::Q!ialttıkta~ ııonra: 

- Bütün bunlar benı zerre ka. 
dar alakadar etmez. 

Diye cevap verdi.. Muş. hala 
Benedik Massonun önü.ne bır ka. 
<leh koydu. nefis bir sarapla doi
dordukta.n sonra: 

- !\fösyönün .r~rdcn g?ğc ~~
da. hakkı v.a.r Violet, dedı .. Bö) · 
le biıibirinin 'işine mani olarak 
arm toprak üzernide ya@mıyn 
kalkmak doğru bir hareket de. 
ğildir. Böyle dargm durmak ço~ 
ayıp, haydi bakayım, kadehlerı· 
nizi t.Okuştunın & barışm: a.r· 
tık a.nı.mzda anfaşılmamıı; bır 
mesele bulunma.sın .. 

Fakat inatcr Violet baba bu 
sözleri duym~yordu bile.. Yine 
eski sözünde :ısrarla: 

- Bütün bmılar beni z.crrt' 
kadar alRkada.r etmez .. AlaJ<a.dar 
etmez beni diyorum. 

Bunun ü?.erine Bcnedik Mas. 
son önündeki kadehi itti, ayağa 
l.alktı, Violet babanın karşısına 
dikildi \'e korkunç ~özlerini. ih· 
tiyar bek~inin gözleri içine dıke· 
rek sert bir sesle: . 

- Bana bak. dedi. madem l.ı 
bunlar seni zen-e kadar a?!kadar 
etmiyor. &y!e ise bizim kUçtik 
yanmdan geçerken o kopasıca 
dilini ıa.. tut,. Çünkü sana "1· 

Esrar ve maceralarla dolu .::abıta romanı 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

nu söyliyeyim ki eğer bu ~ di· 
ğerleri gibi b~ni bırakıp gider· 
se buna sen :ı:ebep olacaksın.. Sc. 
nin pis dedikoduların buna sebe
bilet verecek .. t~te o zamaıı ben 
de bundan seni rnesul tutacağım. 
Beni biliyorsun .. Ban~ ha.yat .. ı.-: 
gelir ... Kıymeti olmryan insan· 
ıarı ı yaşaması lazım değildir 
benre .. Benim dünyada dikili ~ ir 
ağacım bile .Y?k.. ~nin leşi~i 
köpek Je.c:i gıbı sercnm yere, hıç 
düşünmem .. Bak. gerisini kendin 
bilirsin ... 

Ve Bcncdik Ma.sson, misafir. 
hane sahibine küçük bir selim 
verdikten sonra çıktı, b&hçeyl 
geçti, ormana girdi ve karanlrk 
irinde kayboldu. 

Beoodik tamamen uzaklaştık· 
tan sonra. Violet baba Muş hala· 
Y"" 

"'..:_ Duvdun mu? Duydun mu 
vahı::i 11erif neler söyledi .. 
~di.. Çok tecriibeli bir kadın 

Olan Mus h&la .,,..,.,.,." gözlerini 
~,.,.,... ,,. 1 t 

etraf ta ~evirdikten sonm ıo.c 
baba iizerinde durdurdu: 

- Bana kalırsa Violet. dedi 
bu adam artık tahammül~n. 
son haddine vannı.ş.. Bu yedincı 
krzm gitmeyip Benedik yanında 
kalm:ı.srnm her halde herle~ 
ziya.de senin için hayırlı oiacagt. 
nı zannediyorum. ) 

(Devam• wr 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

TASHJH VE İTİZAR 

Honıanınuzm 47 nci tefrika· 
smda (10 Nisan tarihli nüshada) 
bir t~rtip hatası olmuştur. 

.A.~daki parçanın 47 nci 
te!ri.kanuzm birinci sütwıunda 
37 nci satırın sonuna ililve cdi· 
mesi ve bu parça tama.men bit. 
tikten eonra tefrikanın 38 inci 
satırdan yani: "Sizin mesut ol
manız için bir AJ>Onon çehresi 
ve J ale Kotentin kafası lhmı de· 
ğil mi?" parçasından devam et. 
mesi li.zlmdır. Düz.eJtir ve itizar 
ederi?.. M. A. 

Hat.ti Gabrielhı bizim evde ne 
işi olduğunu ve şahit olduğunuz 
facianın ne mana ifade ettiğini 
değil bana, kendi kendinize bile 
sormayın .. Biliyorum, bu genç 
ha.kkmda dJşarıda da ufak tefek 
dedikodular dönüyor. Bazı kim· 
seler bunun mensup olduğu par
tiye ihn.ll('t ettiği için ölüme ma.lı 
kfun edilen bir yabancı olduğunu 
t'Wylüyorlar. Bunlarm bep&i uy. 
durulm~ hikiyelerdir. Biz po
listen maada kimseye hesap ve
recek vaziyette değiliz. Eğer po. 
lis bize müracaat edip heeap so
rarsa o mtnan başka.. Fakat §'U· 
nu da itiraf edeyim ki, zabrtan.m 
bu i§e mtbnkUn mertebe geç el 
ko)ımasJiıda büyük menfaatemiz 

- Nasıl? .. Nasıl.. Fakat baba-
nız tarafından çok fena muame. s.os Ajanb 
leye maruz kalmış olmasına rağ- s.ı8 Hafif 
men bu genç sevgiliniz hiç de p:ırçalar 
merhamete muhtaç değildit. 1- 8.4s E~ krıdmı 
tiraf edeyim ki bütün acılarına l.2..33 Hafif 
rağmen ben bu sevgilinizin ye _ prkılar, 
rinde olmayı tercih ederim. ı ıı.~o AJ:ın 

- Yine bana ıstırap vermek- 13.05 Hafif 
te devan1 ediyorsunuz Bencdik. f)arl dar 
Ben sizi bir tek kelime ile de 13.20 ii:ın ık 
susturabilirim ama, bu benim prognını 
8UTUll değildir. Onun için af. ıs.os Rad) o caz 
fet beni ... Jaka bu hususta ye. otl. ım. .. ı 
min verdim. Hem artrk tu Gab- 18.40 lncesaz 
ricl bahsini t.amamen kapatalım. 'ıe)etı 
Sizi yeminle temin ederim ki a- J9.JO Konıı;,nı:ı 
ziz dostum, benim bu genç ecne. 

.22.4ü f) 

r>er -:tembel 
17 Nısan t 

lte.c 
('\n I 

J.e 

Juı 

biyle dostluğum bir arkadaı;lık
tan ileriye gitmiş değildir. Onu 
hiç bir zaman sevmedim. Filha· 
kika başımr onun omuzuna da. 
yamadım .. Dudaklarımı yanakla- . 
nna. dudaklanna yapıştırdım, 
fa.kat bu hareketlerimle valn17'..ca 
onun gil.?'Jeliğini okşadm1: o kn· 
dar .. Çünkü nihayet. ben onu da vaıuueı \ nı. ıt.ı M .. ıı 1 , u 

sevemem. Gürel bir delikanlı, fa. üUneştıı 
kat bomboş bir k1lfa la.:.c:tıyor.. cin" • .. 6.JS ıo 2l! 6.1 

Anlıyonrunuz. değil mi? Bom~ 
bir kafa ... 

- &asen mesut olanlar dai· 
:ma aptallardır. 

Diye §eytani bir gülüşle cevap 
verdim. 

Öğl 

lklmli 
IS.Jt 
16.1;9 

Ako:am 19.51 
ı·atAı zı.21 

lms:ık ı.so 

5.2-l 

9.09 lG 
1 >.00 

1.38 
fl.40 



e AirrKa 
'"'sinde 

rnua111ması or 'uları 
( 8Q4 tııratı ı ir.ctde J t ·r y l 

yükse! iyor 
ilç devlet de şimdi bire:r pa.ktlıl. ngı ız • \!.&an cuV\·et· (Ba.ş tarafı 1 i11cide) 

am tü-1' ıııe C!cvam oıunmaktadır Ru:.y .. ya bağlanmış bulunuyorlar, leriyle birlepnek üzere J Ka.naatimi:r.ce but;ün muhtaç 
Esir coildl~ c:~ıı önce b!lcllrllmiş c. 4 - :CU pakt bilh:ı.ssa İngilte- ---<>- olduğumuz canlı hareketlere an-
lan Ge!ıeral ;Jruıtinl'den Caşka sr.;n bir reye va.ki Amerikan y::ırdmı:na Cil- c:ı.k sarahaten harp ilan etmek 

Hind 
Müslümanları 
Kendilerine miUtakil 
devletler kuracaklar 

ka.;; ln z:u"fmdıı bir llva. kumand.anı 1 gel olı::ıağt i.stihdaf etmektedir v ugos .av suretiy!e tevessül edebiliriz. 
il-.! ' utıay ·e .Zil:) lta!y:uı 03km e- • Nevyor!t Her!i.ld Tribune vu sır n.:.:!t.. Aynca ıeo:> ye.rll ar.kor Nütaz mmt.clmlan mütaleayı ileri sürmekt.edrr: Hadnla. 16 (AA.) - Hind Ma.sm. 
esir ('c; :ıı tır. 1 Berlln, 13 (A.A.) - Bir ht!SUs! ayyareci eri . ~ad.i~leri. ~1duğu gibi görme. .man kongresi. :V:tı.ıUmanlarm ekaerl-ı.ondrn, ıs (A.A.) - Hab:ır alır.· muht.ı.bfr bildiriyor: li;:ız. .B~~ ıç.ın yapacak şey ge- yet teşkil ettikleıi yerlerde tamamly:ı. 
dı~a göre bUyU".{ Brlt.anya kuvvet· İ>i haber alan mahfiller, Ma~ İlk b~kumda 300 Alman mılen yükleyıp yola ~rkarmak- mttstalü1 &Tletıer ~kabul 
!et1> capnzzo mmtak11ııın":ı dfl,..'"tDruı ~~..:~-e~talin mik görüşmele:io.de tayyaresi tahrip ettiler tan ib:::.ret değildir. Bu g€milerin etm.i.§ Tt. bu tadW anayasaya koymu§-
ıevr.m• ıırkadan mma!.f.:ı.Uyetıe ta· e._ a ...:ono m 0 selelerin v~ ela.ha az tehlikelere maruz kala. tur. 
nuz ~trJ.,•erelr. DUşman arabaları ezcümle eğer Japonya harbe gi- Loıul:rıı., 16 (A.A.) _ Yorkıo;r ~a.k yerlerine git.melerini temin Krogre, kabul ettıgt dlter b'1' ka· 

~ edllmL, ve y.a~ıl!IU§tır. rerse Japonyaya veıilecek Leva- Post gazetc"1nin a.skerl muhabiri- • ıçın bt_mları donanma.mızm hi- rar ıraretinde de ııeyıe demtftlr: 
ld vnz!ycl!D ciddi olduğu zım mes:?lelerinin bahis meTZTl e- ne göre Yı:goslavle.rnı Dra~a 1 ::ı.- f mayesı altında kafileler halinde Gar.dl'nhı talepleri ht!kQmrantlk 
mc'tle beraber dtl§ma.n uerı dildiği duşimcesı:ndedir. lngUtere-- Jar ilerlenıeic::i J.A1i.t.ver kuvvetleri tanzim etmeliyiz. Eğer bu hare- bn.klarınm tsmamfyte Keeaallere dn

?ıemrn!yet1 tetldk olunur n1n mağlubiyeti takdirinde Al'lyada ~ ciddi bir tehdit -tnc'Lil etmek- ket .Almanya ile harbe o-i,........ı. rını •azammmı eder. Bu _, 100 ınıı.. 
nüfuz mmtakalarmm b': .. _ ... 

8
; ...... • ~.. b~~·o;a ~ h •'an mu·1°rcbclerlıı bu. _. USA ..... ted:X. Hu ·."Clyet ttalyanlara Ar- demekse val"SI!1 olsun. Zaten yonluk MllSmmaD haDum lıfec:tm Jdl-

yet'erinln de ııazan dikkate ~eseleleri de görü.,.o:melerin mev - navutluktaki ordu1armm iaşe ve Almanlar çoktanbcri bize kin k1lmet:ınfn tebaaar baHna getirecek.Ur. 

l?!:ıım- icap ettlğ!.::ıe işaret edilmek· zuun.ı teşkil eylemiştir RUA siva- teclıizatı ~ yalnız bir Ilınan bı- be:aliyorla.r. Şi!n.di eski bir ~-
cdtr: Uuradnld ........ te i•!n en mUhlm seti, çok d a, paktıa'.r akdi ile, -~•--ı.+-..ı. ki d nkan ' · 

1

-- de ......... ~ karşı tarafm h!ll'be girmeaiJı! J:o- r~•'4Ulr o a. Avlonyadrr. an ane.sı o~u n:iz.lerin Halifaksın 
nutku 

Kısmı .Altr.a:ılerm bu kadar uzun blr Lylaştırmağı veyahut karın •--eı Fakat bu liman İngiliz iil<>"unun serbestisi mefhumunu nasıl an
cu\ıı:ms rıı.ttr:-..: muhnf~ e~ck harbe sokmnğı UamL~tır. ~..... tehdıdi altmdadtr. Şimdi Yug:>s • ladığnnızı hiç çekir..ımeden gös
b.tıS\1fttl:ıda ne dec-cceye kadar muva!• Rus _ Macar Mdisesi, Berlln- lavlar İngiliz - Yuna.n kuvvetleri- termek suretiyle onların hürme 
tak t)'abr.eceklerldlr. Umumiyet tızc· • ~ çok vahlın olarak teWtki c . . _ Din sol cena.hile birleşmcl: fçin ı tini kazarunak ı:::rraaı geldi. • 
re :MiBI: !çl!ı l:etr"uı çeldı;Uecck bir memiırt .:ı· B kendilerine f;imalt .A.:-navutlu!tt:ı.n Nevynrlt Tim.es gu.etesi de tehliıt. mevcut o!r.:::ı.dıE,--ı 1-'..ana:ıti vaı- ,.,, .. r. U"'d.4!.. B1.llga.r h8.di- lir yo! e.tmn imk nmı elde otmı.-. bu mesele üze..--inde T.arar eder",_ Nnywk. 

18 
(A.A.) - Röyt.er: nesinin bir teserrilril ...,,r'.ilmekte _ ~ _..., .. Q\. -t~ill \Jlvi\:.. 

1 ... .ı Lord =-""-'"· .. dır. .:.r•-
6

"' bt:~m.uyorlar. tınyle d_::?!nek_...,,_d; .. _. ~ 2: ""''7 ~ e .,... ~--· ~ 
ULC, Bu hu:;::sta ·,. ldr resmi :ızi- ~~ ""' ..... +--•u- dili Habe~stn:..--& Brltanya kqıt mü!· " ı.o. n~ 16 (A.A.) - Röytel' t-... Ute-""""-"e y·-; m-.e.-:p1a.- """6~ birli.ği kulilbtlndo d1ln ak.. yet nhrunamll)tn'. ~ ~"'J ....... u.ı.a• ·ı~ _..__ "'• et 

=Ien dil.'""" kuvveı.ıutnı De""' blldimor: veı"Dlek, yahut yolun yalruz bir - .,.._ ~"' ta bir nutnk ,.r lıCar'CWJ'un 60 ldlometre cenubu oar- No\.-york, 16 (A.A.) _ Ameri· :ı-u;osla.vyad&ki ukcrl vaziyete kısmında gomiforİ himave etmek lemi§ "sözlerine, mukadderatın ağır 
ldsinde taanıa aurctne dne;ıt.mıoıar- kan rady~un Çunkkingden öğ- daır Londraya gelen en son ha - ve yahut da müsadere edilen ya· bir dakikasmd& kon1J1tuttunu kayde-

dil'. 3ritan:>a kuvvetleri bu mmtaka· rendiğine g3re Sovyat hükUmeti herler ba Til%iyetiıı ~dilir de- ba.ııcı vapurları !ngilizlere dev- derek btıfWmqlrr. 
da .Mavi Nil nehrb!:ı sol aahillndeki Japo:ıya ile ütettiği bitua.flık recede fe~ala.şm~ _oldı:gunu gös.- retmek gibi kaAlamak yollara mil. - Sen gimlerde, demı.ttr, Balkan- n 1stıhk1mlan ele g~rdir. Ha.be· paktına rağmen Sovyetlerin Çfue term~tedjr. Ha.tta mukavemet raca:ı.t etmektense b'J.tüfı baha- larda ve ,ımaıı A!rikada TUkua p,ısta:>Oa _. kalan ttal,.n kuvv•C'" yardnna devam edeceğini Çankay- tclt !>ir kumanda altm~-~'""'tazam neleri bir tarafa bmıkarak mal- im ........,., •lu -
ri )"Ckdifeırtnden tmxwııiyle ayn uc; şek hilldirnetfne bildirmiştır. olıı.r:ık cereyan etnı cdı1)me bcıd· .zeoıe nak1eden vapurları doğra. ıumn•ma>rı& tlr reY Jra~andma:a. 
mmtakada yııvaJ :J&ftŞ toplanmak· Çuıı'kil!g, 1G (A.A.) _ Çin 'ba- yo~. Ha.rbe, u '"?' g~niş çnte harp dan doğruya kenc!i haı"p gemile- Lor:I Halltllks. nlhal Z&fer llakkm
tadlrla='. Bwıl&r Deasie,, Gondar ve mu bugUn Sovyet - Japon pak- !erile devam edilmem derp~ olun.- rimizin bimayesii altına koymak dak1 tam itlmadmı bir an daha t.e-Jlmına ı:ı:unt.aı:aıandit'. Bu kuvvetlere tma mllttefikan. teessfi! etme.ıtte- maktadır. zamam gelmiştir. Bu hususta ce- y1d etmlf w ~ f6yle deVam geliDoıı, Gondarda & bin ttaıyaD w o dir: Bom.enler de )1irllyor ııaretsfalik g&rtemıek ~ . e)'lemiftlr: 
bU> y dC "'"''""' 10 bin ll>lyan .. Çin gazetelerinin mntat ... ma gö Bili<""" l& (A.A.) - sı.fanl: Yu. milletine kı!lm rikan - - - ,,..,.._ .. 
12 bin )er11, Jimmada ı.ae 22 bin ttaı- re bu pakt Pekinde ioıı:alaıı:uı 1924 ıoal.9.v Ulı:lmiyetindeki Banat eyaleti. ya aı;. .. ...!~ BritaııJa Oommcın V..ıtıl'tld JUCmlf 
y.m ve lJ bin yerli ki ceman 40 bin ve Na.nkin•le lınzalanaıı. 1937 Sor D1n Rumen kıtalan taratmdar. ~a'i • • • r.- olan a,ni ~ 911 Qlll hQntyet İt.Uy:ın 'f'C 86 b!n yerliden ibaret muh yet-Çin muahedelerinin heın met buıru&Wda ısrarla yapıııuı talepler il.. VO§ington, 16 ( A.A.) _ B. &§kı, h&klld .... pıylıJrlanm mnb•'na 

tel!:! mu.frezeler bultmm2.ktadır. Bri· nine hem de ruhuna. mugayirdlr. zerine Ruma.nyanm mezktır mmtaka.. Ruzvclt dünkü gazeteciler top. eWll mitddetçe, mı.zl ıUtıemi pbl adi 

tanyn ı uvveUer;ne oon t .
3
um olan HiikOmetin gazetesi o!a.n Centnll dakl 11.wuanlerln bayatıarmx ve ma.I,. lantısmda beyanatta buhmaı-ak bir ,eye mat!Qp oıamu.. a 

yer, J..ttcadlsclodan ~ kilometre me· Deyli Niyuz disor kl: !.arını muhat~ etmek Uzere bu eya. Amerikanm bitaraflık kanunu nalkaDlan n pma.ıı AtrtkQı. ha-
sa!ede ~·e sahlld~ bulunan O&iia mev. 1!l2i Sovyet - Çin mnabede.si Lete girmesi iht.lm&ll kuvvetlenmi§tir. hükUmleriyle memnu mmtaka klbtte oldlı)Cl&n gUıt almak ıasmı. 
kildlr. mucibince, Sovyetler Birliği dış JılacıMla.mı lılr ka...-.n olarak tayin edilen mmtalralara dn'. Bunlar, harp tablomnda ~ ıe-

Adlsalıe.ba, 
16 

(A.A.) _ A-fl.'18.be.: Mogolistanı bir Çin toprağı olan;'ı:: Buctaıqıe, 16 (~) - Son za. girmem~ şutiyl~ nereye gjd~ kelerdlr. Yueoel&..,.,.._ IMlferl:ıeiıttml 
tıanm ~gallndıcıı be.ri 1ngUlıı ve lınp~ tanmıakla kalmmarş aynı ramanda. maolard& a.ı:ıavatana ilhak edilen lerse gitsiıııer Amerikan ticaret tama.'lllamada.D. w .neik1 Yugoamlav 
ratortuk ıruvvetıeri 

6000 
İtalyan ve bu mmtakadaki lll9kerlerini muııy- cenubl Macatiatan topraklarma gir.. v~pll!larıru himaye edeceğini lıil h61dlmetmlıı mu,_., ımnafakat et-

3000 Afrikalı a.sker eslr etc~lerdlr. yen bir mf!ddet içinde geri alına- mek veya çıkmak, erklruh&rbiyenln dirm!ş ve bunun bir siyaset me- me~ gent"l kurmaylar ara.uıula gö· 
Esirler arasında !tnlyn:ı generali Pe- ğr laalıhilt etmişti. cmrl1e ( giln mllddetie menedilmiştir. seleeı olma.yrp bir kanun meee 111pı<"lnin netıceleT" ft'J'elıllmealndell li w 

saııU de bulunmal.-tadir. Maamafih Çin komfuıist partisi- Atla, 16 (.\. .. A.) - Yugosl:..v- lesi olduğunu illi.ve etmiştir. • evrel :bUcum edll~tlr. 
• • * nin gazetesi olan Su.ııhua. Jihpr.o ya.cJm buı"S.ya gelen bir İngiliz tay· Krzrl denize gidecek Amerikan YUnaııJatana 11111 Yugoll&TJ&Ja ,ar- di 

--·r1•-

1 

Sovyetler Birliğini mlldetaa ed1 - yare subayı Röyter aJ'a.nsmm ır.ı:- va.ntitla_rın. rn hını' aye 00~1.:p -ıı1·ı- dun , ...... , bile blle -"-• a .......,..._....__, 

_, ... , G (A. ·> - Blr h\UU8! mu. yor ye diyor ki: b-""'rln y --•-· I" ı..u ~ .,,,_ __.. Al<~ hablr bıldiriyor: _,, e ug.__...v bava kuvvetlen mıvecegı sualine cevap olarak kuvvetlerimizi uaıttık. Bunun riziJde. 
Rusyanm Çine karşr siyasetin- tara.fmilıuı Alınan lstilismın ilk B. Ruzvclt, halen bu -ularda A- rım -ı. _. blH-·"' ._......_. - ...

MIBtrdaki Alınao ile!'! b.arekeUnin d~ d hr... b. d •• "klik -t..i. .,, .,... ... ,-.r.• ,,.._.._ "'....,. "'4 ...,.... 

vam e• 1~ aöylemnektedir. Husust e '\< ır e~ı uw.ıtyaca.k • günlerindenberi yapılan pıırlaJt nıU merika.n vapurları bulundUğtin: , mQU'\!filde."i yard:mıam bırakmamala 
• trr. llançukuo ve dıl} Mogolistan ca.d~e ha.kkmda b-,,anatta bulan- dan. .haberdar olma.dıerrnı <aM:rle- azmetı:cJa ınıllI!lllyorduk. -e·~. • 
Kayna!dardan almun baberlue göre hakXmdski Sovyet dekarasyonu .,.,... ..... iat-i o-- ~.1 '"' Q.._... ,__..., 

fildi • Barraııl ..antcAl\-latir. AJın•- ,.-.;_;_ m.....,.ur, u.ugwt'. Libyada J'8Di me.-zlleft _,__ek a-. 
-- ..........., ...... y....;... bu sahalardaki hilküznra;ıılık 6 7 -•- da -- ...,. lum A:trikada.kl tııı.rekAtmı mUh!m hak ve .ıuSan Bcigrata yapd:m ~·. R~lt, Amerikan şilep- betti. Bu harüıetı ~rtrm kayıplar larına doktınamaz. t:>OVyet dek· ha.va hficumla.n esıwmıd:ı YU"""S- lennın sı'"~1anm""l ın~:--aı·ı h-1. kaydetmekle beraber, dn-... a da 

te!Akkl etI!lek gerektir. Bu barekAtm IArasvouu ancaaı: l1udut IhtiliflarI - la ı 13~ Alın ... ~ ~ ...., t.illl 1:1ü. _.,_ -mu 111.f!Aklyetie netice.ıeıımeai gark1 nm tasfiyesine taallü:k etmektedir. 2_~1_..:_ Alman ~~arcsf tahrip kında B?rulan bir suale şu ceva. ileri bankett.cl psltah)'a mal ettik. bt 
Akdf>.nlzdeki ~vkulceyg vaziyetini de.. Çunkingde zannedildiğine göre, e~ t:'ı-uu-. ::w.uar her halde br vermıştid: Bug1lnkll nz1}"flt endlpden hail ol-ğiştlrecek mahiyettedir. Çin hiilrlımeti tara.lmdan Rus _ Yug06lav ha.va kuvvctlerfnlıı ma- Bu mevzu etrafında söz söyli- mamakla benı.ber. vaziyetin tntuıa· 

Loadra, 11 (A.A.) - Deyll J.leyl, Ja.pon pa.ktmm bazı noktalan bak- ka.vemotini mühim8emiyorlardı. Zl yen h&ti.pler milste&na, lr..ı mese- mıyacağım sanmak lçlıı hiç blr abep vu 
..,......., Kabin ..-biri Alman· lmıd3 tavzih talelıml h&vi ı<oeko. ra bi<C.yette .,.., lılnıayc&nde 01• le lıJç bir zaman görüşillmemŞ. n•"""' dell'11r. r..an .. mal"""" mıyan bomberdmıan filoları gön - tir. takviyeleri, .... ,~1 ... halin"· --&· 
ır.nn çölde süraUl yür11ytl§1ln tevllJ vaya gönderilen telgraf eevap d-"'le-u- y 1 boıı:nb-~- ~- ....., ~....-... ve ettıııt ,_...,au - ""'"'"""""' gelmeden bu bapta nsml boya. ··- ·-- ugoeav ~ B. Rmwclt Groenllll!d baklan- danı.. >up ,.,,.._ gltm.ldodlr. 

e 

yazmaktadn-. Aı>nan mhb fttka!an natu bulunnulmıy"'akbr. nwı tayyueler lBulgar h&va me:r da da fUDU oöylemi~: K<Z<Idonlzl Am•rlknn g<mil•- ._ • * ..._ danlarma \ile bilh•Ma. Radomir ve Groenlalld cebır· aı~- bulu Ruzveltin son hareketi,,. ~ .. tabi '-·-· 

kendileri ıçm n:~Wı olaD gayretin ... 't-~·e tl -'--•-- .:ı- ı.uaus. 6 U&'- .......,. 

yet 
al 
tef 
ya budUdunu 8§UU§ bulunuyorlar. Alman Tolr)'o. 16 (A.A.) - oa: -'6........,.. yap an~- esnasmUl\ ~.bir Danimarka hükftmetine yardım etml§Ur. 

larm ı•azarUaı gtınU TobrUk'a yaptı: S?vyet • JP.pon paktmm ımsaaı :ı~!ı:.lman t;ayya.re&i tahrip et.. değil, fakat istUdaHne kavuştu. Alma.!ı korsanlarm verdiği k:ı.yıplar, 
11< .. u,..ız hücum emumda yakala- dllnkll •..-ıı.r topıan- - lngiliz ......,, y...,.ıav kuvvet- ğu ""'!'M Danim:ı.rl<aya iade od}. çok '""&J •~w-aktndtt ve .....,. ma naıı. ~ kadar Alman esiri o kadar ını:ıllerln aoruımıısma. aebeb oım~tur. lerl tarnfmdan tahrip edilen Alman lecektır. Bu tedbir Lima ve Ha- hid.ayetındenberi denizdeki mücadele. kaç 
'°'""" bir halde bulun"""'""'" ld. Bilkt\m.t....,.. ..,,..atta bulUno tayyareleri adedlnln 300 kadar ol- vana Panıımerikan konferansla. nfn tarlhl, """' .. .,.tlnln .,,....... mi 
tal;at.sW:kten hemen agıamaga tıq· mağa mezun zatm maaviııl ı,ıı. gaze.. duğunu ta.lımln eylemektedir. nnm mul'3rreratm:ı da uygun• nin az:ı.lmadıı':mı .,., nllıayetinde nazl tef' 
lamıJ!ardır. Ç-Oıt\n ba.Zı noktal&rmd& tecilerin birçok ırwıl.lertne manız kal- Londr&, 18 A.A.) - B.B.C: dur. Esasen bu mukarrera!:la mabed!nin direklerini yıkarak e.saa le · 
Alms:.n mot5rlU kıta.lan muhar.?beye cış ve 1.endlsinden bir blt&rafiık pak. Yug~sıavyadan yeD! bir haber yok. garp yanm kürresinde bulunan rouı 

0

~ göstermeırt.edlr. ml 
giri§l.uodcn zırhlı ot.omobWo.rl Ue blI'* Uy

1
e b1r aclemittcavUz paktı arasmda ııa d9., radyo ve ajan.llardan an~ı. müstemlokeierden hiç birinin A- RuzTelUn -1ıil mnbnfaz.a vapur~ Yn 

ilkte İngilizlere teslim olm~lardır. ne gibi ince farklar olı:!ufu ııorulmu,..._ dığms göre Yugoslav ııruvvetıert ,enı, merlkatla bulumnryan bir devlet rmm devri glbi harebtıertnlıı T8 kul· ~ 
Bunlar iki günden beri ylyecek.si2 ve tu:'. mukıı.ht1 taarruzlarda bUlUl'l.Qlaktadır. tarafmdan yine Amerika.da b>ı. laDl1Dllyan yabancı gemilerin lmlla- • 

susuz Jr..aldıklarıı:u ve tu sebeple ken· lşll, amell o!arak her ilcDıhıln de lar. Y~oelav mukavemetlııln gittikçe ulnmıyan bir devlete devredil- tıılma.aı ve Kmıldıenlzfn Amarikan ge. dedi dllerilıe mllmldln o!.nbllıLkl kadar ile· ayın ~ey olduğunu ve yeni paktm mu.. artmakta o!l11ıtu aniqılm&ktadır. Bu n:.esinin önüne geçilroiştir. mflez1M açWııaaı. gibi tedblrle.rln bO· 
10 

rl gltrnok hwusunda verllml§ olıı.rı. ta· blDı bir noktamnm Sovyet hQkCmeti nun en bUvük dellll Alman ordusunun BAHRİYE y11k pratik kıymetleri vardır. lnlıdfaf A 
lln:ata riayet edemiyeccklertnı. ~yle- tamfmdan JJanı;ukonun ztmnen tamn RomMya ve Bulga.'istan yoıu ne pek "'NAZIRil•HN edeceği tanda vaziyete k&.r§I koymak 11t1, y mişlerdlr. DUf :ılmam ve en mUb!m nokt.asım ı. ruıa takvlye edilmekte o!•nıı.md!r. SÖZLERİ lçln IBtJkbalde daha tagka. tedbirler 

H:ıduuıuz çô!:leki Alman ııertytlrll· ki ta.ratm bitaraf kalmağt t.aahhQt et- Roma, 16 (A. A.) - :ttaıym ordu Vafln~tuo. 18 (AA..) - l4üme88ll. almanın iktldaımı.zda owp olmadığı• )~U a: tlk lnlanlan d& ma.JWıelerl de mil bulunması tıkrln'1e bulunduğUD•ı lan umumi karargft.hmm 813 numara ler mec.llainln babrl.ye encUmenlı:ıde nı söylemek be.na dU§mez. yorma~ b::ı.§laml§tır. Bu mıntııkadıı t3ylemiıUr. lJ tet>lırt: de.niZ mUda.faa.sı vaziyeU hakkında Lord Hallfaks. bugtlıılerl .. dUnya.· 
tng1Jlz bava kuvvetleri ka.tt hava hA· 1§11, paktt.a bltsrathk tabiri yt1rlne Yu~oelavyada fk'ncl ontumm motör beyanatta bulwıaıı b&hriye ııazın aı... nm gördüğü en karanlık gttııler" ~ ttaı klıntyet: te.si.s etmlı: <Ml::kan için d~ ''bozıılmarnazlık, kellmeRlnln t::ııılıı.. , ll\ kollan d~manm makave:netlJ:ıl hay Kno!U, dem1§tir ki: lara.k tanif ettikten aoııra aözlerlnl ıerek 
manro l&§e ve maızomc kdllarm.ı mU• nıldığcın l§llret etmi4 ve muahedez:in kn"Jıktıuı llODJ'& Bpalatoyu ~gaı et Şiın<ll. bu üUnya harbinin katı blr fÖyle lıit1nni§tJr~ Gar 
temadlyen bombard Dl.ln etmektedir. Mat.suokıı.nm il\ demden .. vveı tasdlk ml§~erdir. BurMI bu lat.'alarm b&N devreJHnln ~tac.nda bwunuyonız. - A.merikalılarm dUnyad& hU~ yeni Almaı: Ueıt cUı:Utar.ıl&n arkaların· edllmeSI ibtJınall olduğunu IIAve et.. lte~ ettikleri hududa 400 ı.-tlt>mettt!!k l.!emleketiıuin yavq yav~ ihata edil- tL-ı ölmem~inl t6Dlin lçln azlınklr bareke 
ds o kadar r.z ltuvvct bmıkm.aktadır- mlştlr. bir mtaahde buJunmaktadD'. Krallyet mekle tehdit olwıduğt.ınu ve eğer bu bir ta.?zda. b::r.im taraf~ yer al· Bu

0 

lar ltl, Ur çok tngillZ e31I1 kolaycıı tşil, Japon hariciye ııazm:nm 19 m. donanmamıa raemup mtttrezeıer, m11 harbe ft.aen l§tirak edenlere bir felJ. mq o!duğu h:ı.klmıdaki YGi emare- fmdan 
ka ... 1a~u m!lvaff:ık olm~tur. aandıı :ını:ıçuko hududunda Maıı§11l!ye ııell!!ı mtltreRler Ye siyah gllmlekJI ket. "ellrııe, Amerika birle§l.k devi~ leıi, İngillz mllletiniD naaıl bl.r hlsııl· da, on Genero.ı Vn.vel y~pacnf;I muha-cbe• G'clmeatuln muhtemel olduğuau ve pak !erle birlikte zara adaln.rmm .ı ..... a11ıı lerinlu, mi!le:tlml.ze ve mUtıllBeaeleriml.. 1yatl& görmekte oldul\mu ai.Uere azı.. tnr. 'IJ4&A' atabllmek ,_.6_.,_ 

ıı1ıı 'l:'crlnl tayin etmfştır. Bu yer llcr- tm tam metnini tasdikinden ao-nra de Dalmaı::va t&klm adalarmm ı,ga.ıı ze karp ne gibi blıısiyat ta§ıdıkl&rmı _....._...._.._ Attn 
sn :M trub'dur. Bir r.cnc en-el ?.Iuım nc~d!lec~ğ1Dl beyan etml§til'. oe de·.-am etmektedirler. ~ldlr:niJ olan milletlerle muha.t bulu. dl\n ' 
ttaı,.ı!U3rm ta:ırruzwıa kar~ mUda- Kabl.re, ıe (A.A.) - +~-nız hava ııacatuı.ı görilyorum. 
" ALIIANYADA 4.U6U 
•tl.3 l-' ~ l!:ln gencr:ı.1~ seçt!ğ'I hat : uvvetıert umum! kararglbmm teb. Albay KnOKadan aonra beyanatta 
d:ı. b-ıtı.91 1:ll. şır.1di bu mlld"'-fna Berl1n, H (A.A..) - Bfr b1!9Wd mu. lJt:t: bulunan h'ırhlye m(l:;tqan Patteraon 

h c 11'ml~tir. Burndn tA o za• tıab!r b!ldlrlyor: :'1a.1Jranlarda U • 14 nL!&n gece.al j da, A.ınerika birlqik dcvlfl.lerlnln ha-
ır=ın • ı ... rı tın:•mra kv.rşı bntün mU· Almı.n lıarielye nezaretıntn ııözcQsü, Sofya bombard:man edilmlotlr. Emtia fif ve orta alklette t.:uıklarmı::l, allr. 

f t .lblr'erl al..ıLuış bulun- ·t.ıı.- Rus • Jı.pon paktı hakkında fikir be. ~ 18.§e kolları antro.pola.r, baflıca rat. :r.ırh ve esliha balummctın berhan 
~ lcr, ~;-ılturl .r ve tıın't d'l!l yanından imtina etml§tlr. St&llııiD hedefi ~ et~lerdlr. Burada bir ı;ı. diğer bir ordunun t&nktarmdan 
• !:. ;>:;! .. ır<lır. Mnts;ı;;kayı tstaayonda teoyU. Berlln- çok Yft!l.~l:ı.r çıkarılmı~ lld vagon yUkse c olduğunu blldirmif ve Amer!. 

U ğa m wbUr im• de bU.'JeSSa kaydedilml§tlr. d!z!.stne tam inbetleJ' k_gydedilmi,tfr. kan 11.VCl VC . bombardrwan tayyareie-

"I: Jı~·1~ ~·r devlet muh1re· Vukı:ageolen tk'ldeUI, '-1A.k bu. va.. rfnhı de en iyi Avrupa tayyıırelerlne 
n ., Ur. Mena Matr.ılı dıı kendileri için ar.amı derecede PY· gonlarda lntl!Mı: maddeleri mevcut ol. ço1' tnik bWuoduğunu iltl.ve etmi§tir. 

mcv-:·ıu b:ı.hi.3 blle o ri mOs:ılt prtlar içinde barbedecek• dl!ğuııu gll!'termektcdir. MOHilM BlR T?" ~ "n u k 1 1 
burada ynpıl:ıc.:ı.lt ma• l~rdlr. Alznanıarın lqe lbleri ta Trab- ~ çan a e ~ r 

nevre •ıar • çL, tc:ıl:edcn btitlln t ed· K V · -'- V .... ıusr:a"p ~cıe ~..ı'unm:ıktamr. ÇUn- anada B••vekilı· aşmgo.v't, 16 
(A .. ) - B 

wti:?r en l:Uı: 1: tcf'('rruatTnn 'kada.r a.- ~ R 1 .A. • Lond,.._ 18 (A. A.) kU Bingazi ve Sonum llma:Jlarmdan Amerikada uzve t madenlerde kullanılan A -.~ - B. B. C: ıınm:ştı:- n 'nıh:ı bn... & bizim tank· 'L-- • merık:ı.nm .Mart ı ı d 1.!Ufo.d(' etm » rlııe imkAn yoktur. Al· ".u.ı ma.kinelerin imaline =ı..,.. tavv... +.;n ayı ç n e 1200 
lanln"Zm yapacağı r:ıukabll btıcumıar A1A J-· ""'1-e yap""t>4 aııl ,_,.....,. ..._ rr.anlar su ne benzin nakll tç!a ta..,,.· -y • ..a ... -+r• ll ( .... ) _ B""""" ...... _ yan cııcı.t ve edeva.tn. ,......___.e .. ~ -n.. qı .. •u.;,w•. Bt: 
ua ııa:::ın ft bnre alIDmalidrr, Bunla• ""- _..,&......, nr..a.. "6,,... ""°' &. • ld - AJIUV! a.cr- UUAttlr ya.kında yda 15()() b re~ kullanmak mecbmiyetındedlrle-. 1 raya ...-.. '7--ada ~ ... -..lrnl ,..__ ıuı o ugunu ilin eylemiatir liğ- a • c a • 
rm hıU"eke~e ce-;mesı Almn.nlıı.rm ?.t:er- e- .n.ouı .......,,.......... ...... B "'!§ • olacaktır tngıl•---·- . . E.,cr 1Ierl ı;itnıeğe muvaffak oıa.maz- c1ı:ensie Kin« Jleıatcumh R azı nebati fibrlerl kafein ., . · \.C'ı-c.LUU l!llpan§ 
$11 Mntruh r.ıulı<>rc!lc!ı!nl kabul c:tmc• 1 rıra. rıcat ctrnde de tmkAn bula.mı- 'taratrndan ~yr Sıı ·dur uzvelt kaminin ihracı da : mavı.sı: ~~~: "Uçan kaleler" .lngnbı iertrı mUter.'ü· rtır .A ımıınıar bura· yaca~lardır. 1 te ·~mele davet edll::.ı:..çayı birlik· itibaren kontrole tabi tutula<.:ak-1 Bunlar Y~ v::n tolm~lardır. tır. . ~ e e gırccck • 

• 
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~1:a ~ h~et etme· 
blr iki gozrıuıen gamı. i· 
~ f solgun kırmızı ve 
~erinin bellettiği 
k~ hattı Uz.erinde 
~!l!Par:fcsiyle kokaıi 
~edik. anda. sabaha 

~.iYdi. 1'4evkiimiz çok 
~::oll ııe 
~a aaıt tonundayız. Y.i.nı 
·~· bit- ert bir tren var. 
~ l~ Atla.ntik deni-
~.k.~ Otek· arından Nant'a 
~~ İnenı u:u_garpta L!yo

~ltı Ü7ıe ~Uhını bir milna.· 
~~-~~y~~~c oldukça mü
~ ::-- 1:1er böyt 
~~her t.a e verimli he-
~ trı haı!1Jan ararlar. Bom
~~ İki ınde kaç~ hiç 
~ ~r ~~17.da yüksek 

~lıJc .: Önuıntlz ve arka 
~Ytrırru: liatıar, makns· 

O ~ • vagon ve lokomo-
~ :" 

ÇI~l düdükleriyle 
6 il\ arının ürperttiği 

ı._ li~lu bir uykuya 
~\>a ~ttranışta uzaktan 
~"ar d .. 1k.~ini haber ve. 

laı.~l'l:>l:'Q uduklerini duyar 
~~i. <' Uk. Bu ces-scslerin 
"it v~~ k~t·kuncu--şüphe. 
~d llndı. Çilnku ertesi 

~hı v~ ga:ı. akşamki ka_ 
~ t.ttik. sağl .. nı bırakarak 
~e ltlİt ok 
~ 0 kaQ adaı ağır gidiyor. 
~kta ~~.ık duruyordu ki, 

dık ve adamın uza.nan koluyla 
işcı et ettiği istikamete baktık: 
Orada, yinni otuz bodur ağacın 
birleşm~inden basıl olan küçlik 
bir koru vardı. Ba6ka hiç bir fJCY 
yok. Ada.nı. 

- Görmüyor musunuz? diyor. 
du. Birer birer indiler. Pa~t
çillere bakın ... 

Herkeırin bütün his Azaları göz 
kesildi sanki. 

- Net~e. uercde? 
Garip adam. pırıl pml yan.an, 

fıril fırıl dönen göz bebeklcnnl 
bize çevirdi: vaha! bir kahkaha 
attı: 

- Onlar bizı kot kutamazlar, 
diye haykırdı. Yürüyün ÇO("Uk • 
tar. silih başına! 

Biribirimize bakıştık. Bu za. 
vallmın milli felaket kurbanla· 
rmdan biri, bir akıl hastası ol· 
duğu aşik8.rdı. Kompa.rtımanm 
içini derin bir sessizlik kapladı: 
O da birdenbire sakinleşmişti. 
Bizi hücum;ı. davet eden. uzw. 
mış kolunu ağır ağır indirdi, 
kompartımanın bir köşeSine bil· 
züldü. Sıkışarak ona da aramız
da bir yer verdik. 

!yi kalbli ihtiyar bır ka.dın, 
sırtını okşıyarak: 

- Biraz daha r,1hat mrsmır.? 
diye hatırını sordu. 

Adam, kadının yüzüne anla. 
mamış gibi baktl. Hiç cevap ver· 
medi. Artık kimse konuşmuyor, 
herkes onan bakışlarını. hare-
ketlerini gözetliyordu. . 

Deli. ara sıra kendi kcnd:ne 
öyleniyordu. Bütün mınl~l8;!1 

harbe. beşinci kola.. para.şut.çil. 

1anmen: 

Bir şarkı ve bir 
mukayese 

Dunku ajan81&1"da. Adi.eababada tu· 
tuna':Dlyarak kaç&D lt.aıyan generali. 
subay w erlerlnln nud teaUm olcluk
ıa.nnı blldlrml haberler var. PwipD 
bir JısJde dağlar 1çinıe dq.ıtan tta17an• 
lar, kendilerini §l:ındi yalnız 1ngiJiz 
:ıtuvveUerinln karfUD:Dda delil, lnti• 
kam almak tstiycn Habe§lerln de kar. 

~uımd& bahıyorJar, ki buAdan. ancak 
bıgiltzıerıe teııUm olmakla kurtuıu,_.. 
ıar. 

HabeŞ lmparatonı Haile ~ 
kendi mllletlne, ellir ltaıyanlara &ı
kunmıun.alarmt bildirdi. Alllqt1an 
Habeıierln çok can1An yanm11, Jd. in· 
tıkam hlalerini yenenıtyortar. 

Bu haberlerden anlıyoruz, ki tt&J
ya.nlarm Habe§fatanda artık bir fllY• 

teri kalmadı. 
V&ktlyle Birinci SdimJn Arabistan 

IM!{e:-Jerl, eonu gelmez olmU§tU. Ordu 
muva!!ak oluyordu ama. herkes bizar 
olmuştu. Fakat kimin haddine dil§· 
mil§ bu bakikati izhar etmek. "Guebi 
hUmayfındaD lhUra.z ederek huzuru§&• 
tıanzde izharı kcllunlec:Urct ede~.z .. dl. 

Fakat bir gtın güzel bir makamla 

~ ~rkı duyuldu: 
Nf!tnt7 kalla acep millk'I ntpta, 

1 imiz uo bl7lm ŞamU Halepte!'. 
Riıtim yaranımız ZC\1<°u tareb•dP. 
Crcl Cl dl!, gidelim Rumellrrine!.. 
Bu r;arklyı padijabın maiyetinde 

tutunan meşhur lbn·i Kcmtı.l yauJlllJ 

ve hemen ordudıı bcstclenmt,tir, 
Süleyman Nazif. b1r yazısında bu 

tarihi vakadtın bah.c:ıcderkcn şöyle dl· 

yor: 
"Bu ŞP.rkı, kll1'rcın1§ bir arıılanı nı-

klk t>lr fns.oYı gibi harekete acvketmi§, 
yani, Padl§ah HazrcUerinln hiddet ve 
!1fddct izhar et.mcluılzin avdet emrini 
ita buyurmnlanna sebep olm~tur.,, 

Bir ttalynn ~riçıkıp: 
Neınlı. kaldı bldm mUIWI Habe::ıh· •• 
Diye başlaynrnk prla ynzııa da, 

dönecek yol, dtinecek ordu katmadı. 
N. A. 

;,_,h't!~ k1
) Yilrünse öteki 

&: ~n ~o· 0 ayca yetişilobL 
'~ Sık 1CUlarda.n lüzumlu 
~ t ... L d~ Sik inenl"'r oluyor_ 

§
~ zn.~llrın sebd>ini trc. 

Çok llrundan sorduk: 
e ll1a!~ olduğunu, 

fti'• ın s ~!l<Yıutz ve asker 
~~nıuk lralar.:nuş olduktan. 

ere aitti. 

kot;=~ ~d:!~1 0~ Nafia Vekaletinden: 
Fakat deli, kendi.sinden ba.Şka Eksiltmeye çıkanlan her l§ için, 

\Jcı a~'ık 
i .~k Y..ı.n11n17.daJd hattan 

~il' rn:ınettc:n çok süra.Ue 
~ biriıı'l°§andız, vagonları_ 
r~ rı:::. açık duran kapı. 

?ldcant kırdiıa etti. Yolcular. 
il. :Bu Uf arile yaralana.n. 

kimseyi dinlemiyordu._ Sade i · milnııkıısayn iştlrAk <'tmck lrUyenle· 
çinden bir sesin sorduınt sual re Nııfia. Veklletı tarafından verilen 
tere cevap veriyor. kah ya.vas, chllyetna.mcıer yalnız o tııc mahııus 
kah 5iddetli bir lisanla o görtiı?· olmak ,.e bir daha kullanılmnk üzere 
miyen muhatapfa münakaşa ed1- kıymeti olan bir ''esikadır. 
yordu. Bazı mUcsseselcrin bir i.;ı. içln ve 

O, tt~la ao~ kazayı da ufak 
•,:qı ~ık. 
~~reni bi~ ~~ükl. 'edo .~P-

,"'lfla d - ...... ı t.ur 

~ yarısı J ,jmoj'a varc1ık. b!r defaya mnlı.."1l.<ı ı>lmak Uzerc: vcri
Aktarma için indilr. Bordoya gi~ len bu clıllyet ,ve.ııikalannı daimi bl.T 
dec 'itler sabaha karşt sant dört. ehliyetname gibi ve rekl~m mııhJyc· 
te gelecek olan bir trene bine· ünde kullanmakta olduklan görtıı
ceklerdi. O saate kadar şehirde mektedlr. Bu vesikal:ır duılltmcyc ~
dolaşmak ve sıcak bir f:CY i~mek kanl'\n işin mahlyetıne göre vertld' .. 
niyetivk istasyon<hn dışan 1 ğl ve t.ı~ bir zaman claimt mahly, .. t~· 

aıınrn ~ küçük ara is. 
llıı~ b' bırınden kompar. 
d·~ıhu}.ır Yolcu ge!di. Sekiz 

cıktım. de olmadığı hurostı ııt!kndarlann mn• 
(Devamı var) ıomu olmak üz:orc 11lln olunur. 

~ ~·~ v ı:.ı~ için bu adama ı 
l ~"".~ek istem-.:ıı· lıt .. gı,lnı. \.."U • 

ba"'n ve Sl 1~ bir ağaç bas. 
toğ~ olan rt.ıb nda bir yol çan. 

tii"H u adam çok ~o"'" 
lliL .'''<YOrd ,; • • ai;~ıl. l\irı u .. Traşı uzamış, Riwi Musa, Batumdan kalkıp 

1c:ir-ıı ennuş, elbisesi toz Karadeniz sahilerine gelen ve 
~:~~~e e ~almış. Her larafı Trab:ron Samsun ve Bafradan 
~r cJ0zleri umulmıya- Ba.tuma 'giden biıtiln .~Jkenlile· 
"at l'ıl r

1111 
nı._, Pınl pınl ya- rin nmansız dü manı ıdı. Musa 

lnsa donen göz be~k. kimin düşmanı değildi ki... Yüz. 
~n gözierini bu göz- den fazla avenesi, bastan tıma

\.~~ izin ~or. Bu ndam, ğn kadar si18.hlı idi. Dağlar O· 
~ . bit b lStetneden, hatta nun sehirler ve köyler onundu. 

~tutıd akmadan ayakla- SÖzÜn kısası, Musa, kork~ç 
ahana~n geçti ve pcn. bir eskiva ıdi. B:.ıtnn Karadenız 

~~~adı 
13 

dışarıya bak- ondan titrerdi. 
~"it · u adamın garip Musa niçin eşkiya o~uştu. 
\ ~~ca ll1e~~koldu. Yanım- niçin bunları yapıyordu. Kımse-
~ı~i bi:r; b~rıbirlerinc: nin bildiği yoktu. En yalan a· 

~ .\ %: n1 ~kliyor, dedi. damları, kendisi i.,fo canını teh-
~n~a ka. likeye at.anlar d& korkudan ı~r 
\!~ e..,,i~rsını ç~kip bırak- vakit küçük dillerini yutmuş bı;r 
. ~ ~k trı · . S?n bır defa da- halde karşısına çrJaU>ildilderi .~· 
t.ı;,.~ 

1 

1 ıstıyor? diye dü. çin kafalarındaki istihfamI ço-

rlıl ' tren h zemezlerdi. 
t..: ~lik ~et etmiş ve Zaten N.o-m de ne .ya,penJd .. -·· a~-
~;~:ıo..-· l ı gıtm'..+' o • A ~r' - b \1.~,· -."'un önu 1"1 .. ı. .a1a- dı sanki .. Musa göriınd~gu, 1

-
~titıin · .. nde, hazan eli- lindiği gı'bi bir adanıd! ı§te ... ~

'· ~~ siper ederek nüne geleni soyup sogwa çevı
~ ~1 • ın 80!1- ışıklarının riyor, asıp kesiyordu. 

ko~ ~:esı~. tarlaları; ·_...ı 
Jr ~l'a?-1 ~· munzevi tepe. Mallannr, mülklerini Rt-ııçuO 
~ ~r: b~ kol gibi uzan- bırakrp canlarını tstanbula atan. 
~~·Un n~çlıkh asude ~ir la1·, şikayetlerini atttan alta sad .. 
~ a;::ror ... 1 ayetlerini süzü- rlıama kadar duyunnuı.ı,tardt. 

~_'llrk b' Bu duyurmanın akla gelme?. 
l~'ikttt]~ı-:1. t>nbirc heyecan.. faydası görülmedi değil. fa~at 

k "~ ol"ad bu fayda, halktan ziyade_ yıne 
~~ atar ... işte orada- Musanın payına diL';(llÜşl:ü· 

Yerıe:r· . Şimdi herkes: di Al ımizden fırla- - Musamn yaptrkta.rmı P3 : 
"' ~t şah değil vcdi düvel biliyor. Kı. 

~l'ta ~~ka. büyük min haddine düşmU.c; ona tarşı 
llsa.rn ~aJc... • .,. ita ere Musa, lmrnazdı da. t§inı ı-

~' ~bl~ke'1 Soayıtl ı aroım liyordu. Her ay tstanbW~ adam· 
\~ ~ ecIUnı~ır: lan gider, sözü geç_er Jcimselere 
~ ~ tndan 19 Nisan 9U hediyeler göWrilrdü. 
\..'=tıı 1~' 'I'nkııimde Kristal • * :f. 

~lu Jtka ı:huı en maruf ve Bir gün geldi, ki l(ta. tatarı. 
'- ~~l'le bU tısfki sanalkArıa.. bula hediyeler gönderemeQ: oldu. 

llaa llltrc.ııı Yilk bir alaturka Daha doğrusu göndermedi· R~ 
lııe~ tt'rUp Cdllmi!ftlr. • h .A..~ • :..+; Artık ne Ba· 

• alıı.turk ya an.it; gırm"!l"". . 
111 t'1l hıcc n nıus1ki mu- tumdan, Karadeniz kıyıların 1

• 
il-. U...t ,_.ı:uıılkl zevklerini 1 cin 11.mlunmaz eşyalarla dolu yel

Cıl'iJı S<ırbc lfıclc bir tırsnt ı kenliler ve içinde keseleri dolu 
stur. tüccarlar geliyOr, ne de Kan-

d"nizden o tarafa satılık eşya 
götürenler bulunuwdu. 

Harp, tücarla.n birer salyan. 
goz gılıi kabuklan içine sokar, 
hiç bir yerde göıi.inmez olurlar. 
Yahut pek sinsi; acıtma . 
dan, kan akrt.madan, üftiyerek 
~kesen, ea.man altından 
su yürütenler gibi knzarurlar .. 
Her yerde dolaşırlar ama. sanki 
ba§larmda. masallardaki sihirli 
kiiliı.h v~ gibi kimseye gö· 
rümnezler .. 

lşte böyle bir zamanda Musa: 
- Vay anasını, dedi.. Ben ne 

budala a.dammı§ml· Nemeliizım. 
dI benim kese kese para gönder
mek .. Tuh- dedi ve postayı kes
ti ... 

Harp, nasıl Musa.nın kcsc..:;ine 
kesat vennil ft aeı eın ~ 
ise, onu, hükelnetin icra Jrnvvet~ 
ler; elinde bulunan adamları ya
nımla kurtarıcı diye tanıtanları 
da btrpalamıı::ıtı. Oı 'ar da panı
sız kalnın;la.rdı-

Bu sefer Musayı kendileri a. 
ra.ttilar ve: 

- Ne oldu, Muı:ıa bitıi un.ut-
tu.. H~ Rise ciw.rmdan yük· 
selen se&ler buraya. kadar geli. 
yQr. Sonra. kan~ayrz.. diye ha· 
berler gönde'r'diler. 

Habercilerin yerine ıhavadislel' 
geldi: Musa. :tstanOOldan gelen 
hükiımet adamlanmn ~arını 
kesmiş .. 
Kimmiş bu h~-Umet adamla-

rı? .. Bunu kimse araştımıadı. 
Baç almak için giden adamlar 
olduğunu bilen bi~ kişi idi ve 
onlar da artık ?.!usadan bir fay. 
da o.hnadığmı görilnce: 

- Bu haini öldürmeli, ümme· 
ti islanu kurlarmalı- diye ııad· 
rizam Dcapmma. dayandılar. 

* ... $ • 

Ri:aeye gelen kuvvet oldukça 
yrldırrcı ve eşkiyalann birka.<'. 
misli idi. 

Musa, vaktlle on !binle ordusu. 
nun geçtiği ktlçilk Atina sahil 

,1 ............. JI __ __. 
Kllıllrkö,.-, Nlpn1en-w: 

o.manaıa Kırtui.Yed aokakta o
turan U.. t,alebe8l Necdet Çağatay 

u-ı Fatma Perlban. Börekçi. llılehmct 
JCrcaa ile GQs!de, Koda Bo8t&ıı lfOo 

kaltta oturan pml.d Necmeddln Sez., 

gtn De Ayten Bir, Memur Te~ Mec· 
dl Devrim 1le Sadiye Erdinç. Şoför 
lbrahlm Erean De Batur Eryasun,. 

D. D. Y. da Kaldniııt K. TalAt YUrü. 
Jerı De A8iye Anlan, Rençbcr Yakup 
Dalçık ne Fatma. :eostruıcı VUkelA 
caddesinde otu.ren mmtaka Tic&rct 
mOdOril :Mehmet özısemer ne Mühür· 
dar eadde8iDde Fatma Seniha. Ozg&oo 
~. Şoför Kenan Yurdun ile Hikmet 
Kal~. Ere.nJdSy Caddebofttaıı lııkelc 
yolunda oturan Liman l§letmell! me
muru Amir muavini Hikmet Rll§tll 
özycner ile F. Nedime Dtıygulucan, 

D<>kuma.M HIUUU'I Olur flP. Heenıı N!· 
ı;:a.ncı. Tahta demir §eti Mehmet Kurt 
fle Zinet Kurt, Aralxlcı Muhiddin A· 
balı ne Nett.ııe Akçaoğlu, TcV7J me· 
munı A. Muhtar Saltan ile Vl\kbule 
PJreoğJu, üsteğmen SalAtıaddln Pa• 
l!lingcr ile Zehra MUzehbcr Tıı.n, Hay. 
dıırp:ışa posta müvezzii Mur.o!fer 
Ay11an ile Lt\tfiye Tezcan. 

üaktldar GUlfem mnhalle:ılnden baş 
öğretmen A . Tal!t GöksE-1 ile Emine 
NUZhAt Tek (öğretmen ı. tJskUdıı.r 

Ha)'l".:ddln çavuş Toptaşı cadd<'slndc 
oturan gezici esn&f' İbrahim Kirtut· 
mnz De Haai.bc :Boy~ Uaküdnr Hacı. 
hesna. Hatun Elma8Cl sokakta oturan, 
Üniversite t.alebeai Orhan Dlnçııoy ile 
Safiye, Beyoğlu ltfalye gurupu erle· 
rindcn Ahmet Ziyansız ile SUısllm 

Zlyanaız, D. D. Y. memur1uğundan 

Emekli H. AvnJ Ra.bacan De HaUee 
Makbukı, 'Uııktldar Arnklycci Hacı 

Cnf('r Köı bakkalda otunın yedek su
bay Muhiddin Dc\'l'CZ ile Kadriye 
Nurhayat A§ktn. 

~lktaş Dlkllltaş Sincap sokakta 
oturan Er .Ali ile aynı Bemtte Zehra 
Altay otelı ~"lıtbl Mustafa Dtını il~ 
Senıha Ocaklı, Dokum:ıcı Ahmet A· 
t.alay ite Mahmure MUrlivvet Dilmen, 
Kundurncı İbrahim Bulu ile Kadire, 
Tcnekuci Ratacl Levi ile .Joya Mnzon, 
Kl.imllr ıı.mdcsi Sfilcyman DinC'cr llc 
Elif Covo, Tütnn ifçisl Kflmll lttvUI 
ile Pembe, TütUrı işçisi Ahmet Clze
ruz Oc Şadiye SugUr. 

\NNELER: 

Çoeuj;'"Un cnhndl' ziyad " ir ıemı.Iığ't 
''e vehametı bekleme! 

Hararet düşmesi ve hnlll vükl!"l· 
meııl.ndc DOKTORA KOŞ! 

Çoctık F.'lrgeml' Kurumu 
Ge:m·l .uf rk&i 
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Bir Jübile dolayısiyle ! 1f 

Tiyatro tarihimizde 
operet ve Cemal Sahir 

~azan: 

Enİ§tesi Nureddin Şef
kati'nin asiyi ve san'at
kar ruhuna: 

Türle opereti tarihile (Ccmaı 
Silhir) arasında çak sıkı bir mü
nasebet vardır. 

1908 inkıli.bmdan evvelki tiyat
ro hıı.yatnnızda bir müzikli oyunlnr 
faslı görülür. Büyük rağbet kaza
nan bu oper~t tecrübelerinin ba· 
ımıda (Dlkran Çuhaciyan) ve (Ah
met Midhat Efendi) nln "Çengi'' 
operetini besteUyen saray mIZika
sı blnba§ılığmdan mütekait beatc
Jrn:r ve kemani (Haydar Bey) ıo 
dRhn sonra ttireyen (Fasuh•cci
ynn} m, -Şeh?..adobaşmdaki ·dört 
yol ni;-zındn tesis ettiği "Temn:;nyl 
hiinl"r" yahut "Operayi Osmant" 
!llahneslni, 1887 yılmdn kurulan 
(8('ropc Bcnliyan) m "Osmanlı o
peret kumpanyası,, nr, son eağla
rm snhııc faallyPtleri arasında 
(Musahip zade) nin cvvcıa "Ben
liyan" kumpanyasında bil8lurc 
"1 tan ' s bul operet heyeti,. nde an-
ha sonra "Şehir tiyatrosu" nun 
komedi kısmmda yüzlerce defa oy
nandıktan sonra bir knçı filme n
lmnn- "ş.·rrkıh komedi" lcrini 
yani alalurkn operetlerini ve şnh: 
eser bir bestekar olan Ustat (l\Iuh 
lis Sabahattin) in pek miistcsmı. 
vo müstakil Rahsiyetinl unutmn
dan evvel her birini -tariı.tP.ki 
mevkilerine göre-- ayrı ayn sev
gi ve şUkraula andıktan aonrn to· 
r('ddütsü:z: söyliyP.biliriz ki garı 

tekniğind(' ilk operet escrl('rinı 

veren (Cemal Sahir) olmuştur. 
Türk sahnesi, garp opc.rctini on• 
dnn öğrendi, 

Onun kliçük yama. başlıyan sah
ne aşkını, mfitcvnli bir mahrumi
yet, mncadele ve husr:uı1a ,.,.c.çen 
yirmi nltı yıllık sanıı.t hayatın~, ge
çen sene, 3 bhincikônun s::ılı günü 
... kşamı snnt 21 de "Şehir Tiyntro
su .. nun komedi kısmında tes'iyd 
etmiştik. Bu jübile, ışıkları kn· 
rntmıı knrarının tatbikine başlan
dığı gec<'yc 'nlstladığından gecen 
akıam nynr y<>rdo tekrar ndildi. 
Ve im defa (Vasfi, Hazım, Kadri, 
Muhlis ~abnhııttin, DümbUllU vr 
nrkodn.şlnn) cfa ~tırak rttiklerln
don daha parlak oldu. 

Cemal ı:.ahlr kimdir~ 
GPçen vıl jübilesi dolayısHc bu 

cütunlardn bir knç hatırasını nak
lettiğim (Cemal Sıihir) in, ("Va-

Cemaleddin SERVER 
kıt" 3 kanun 1940) bu sefer d 
a.,nat V<' ~siyctlni :Jakn.~r.r . 
den hal tercilmeainc tel'cUman 0 • 

!ayım: 

Ccmfil S1ihir Kehribarcıo<>ıu 
ı 901 de İstnnbulda "Haliç r:ne.'. 
ri" nuo Tcvkty'i Cafer mahallesi
nin Mesnevihıı.nc sokağında 34 nu 
maralı evde doğdu. Asıl ismi 
( fe!ımet Cemaled1in) dir. Salı· 
neye ilk defa bu isimle <'ıktı. 

Cemil Sahir, o zamanlar nası 
sanatkilr bir hanrero mevhibesinc 
malikse göz alıcı ya.kıştklı bir ~ene 
bir erkek güzeli olmak mazhari· 
yeti ile de kıymet almıştı, Aile
sinden izinsiz sahneye çıkması de
dikodu mevzuu oldu. Mutaassıp ba
banın canını aıktı. -Ze.vallı ('Ke
mat KUçilk) fin de debaşma gel
diği gibi- hakkında milt.lıiş bir ka 
rar verdiler: Evo alma.m..ılt.. Bu 
karar pek tehlikeli idi. Mesciel ı 
arkndaşlnrma açb ve ismine kü· 
çllk bir ilfı.ve yapmayı dü,Undü O 
srralaı'da "DarUlbedayli ~r· 
de temaşa tarihi ve "trajedi" 0 _ 

kutan Salih Fuat Bey (Cemlled
clin) le m('şgul olmakta idi. Pek 
istidatlı gördüğü bu gencin eah
nedm aynlmasma razr olmadığın 
dan ona. -daim auyaruk ve yQıztı 
nydml.tk mr.nasmn- "'SA.bir" adı· 
nı verdi. (Mehmet CemileddJa) 
o gUndenbcrl ''Cemal SMıir" 0 1: 
muştur. 

~aiY_l bir aile çocuğu olan (Ce 
mal S8.hir Kcbribarcıoğlu) Ferik 
SUleyman Cenıiı.leddin Paş&naı 
kardc.cıi ve Sultan Azizin mt•sa.hlp
lerinden olnn !bahriye miralayı 
kaptan Mehmet Beyin torunudur 
Babası manıf kehribarcı ustalanrı
dan "Benli" Ali B~dir ki lııler
rnn :t?zunc;IU'§ısmda, Hanıidiyı 
c ddcsınde, mağaza.lan işçileri v,. 
kehribar oyma.cılığmdafu maharetı 
ile t.'Ulmmıstı. 

Anııcsi Fazlı paşa kerimesi Le~ 
lfı lınnını, (Cemfı.Ieddin) i üç va 
smda öksüz bıraktı, · 

Tahsil hayatı 
Cemal Sihir, zengin bir aile mu 

hilinde ycti.~ti. İlk tahsilini bu
uri :v ptı. "Nasiyb BliCa" ismindl' 

mUbarck 'bir hn.twıdan "Elifba" va 
başladı. "llmihal" okudu. 

Kurtarıcı !<.esik baş 

Bir kaç ''hatim,, indirdikten son
ra 'Kur.An" dan bazı yerler eZber
ledi. Dindar babası, güzel sesli çıo
cu{,runu rnlislümanca büyütmok Vf' 

onu "bılfı?." ycti§tinnek arzusun 
da icii. 1slamt bilgilerde kültürilnu 
artırmak için aynca. hocalar tuUu 
Tam bir şark nn'anesi ve müsli · 
m~n t1-'rbiycsi altında yetişen (Ce
mnlcddın), "Aka.id"i, arapçayı c8ki 
kn~erlcrdcn ve illemada.n "Ha 
cı Nccıb Efendi" den, farscayı da 

kasa.basma k"ncfu1i attı: 
- Vay kancı:klar, diyordu. Jk

ni ele geçireceklerini sanıyorln 
ha .. Gösteririm ben onlara ... 
Unutmıyalım, ki Musa, bu ta

rihte yetmiş iki y;;ı..')ında idi. idi 
ama, bu say:mm onun vücudwıda 
bir tek izi yoktu.. Ne gözlerı 
canhlığmı kay'betmitı. ne kolla. 
n, kafaları ~öyle bir kıvmp ko
paramaz hale gelmiş ve ne de 
bacakları on sekiz saat yüriiye
mez olmuştu. 

Musa. her zamanki bes. on, 
yirmi ytl evvelki Musa idi. .. 

ltstanbula gelen, Trabzon, Gü. 
mü§hane ve civarından iltihak 
eden kuvvetler Rizeyi bütün 
dağlariyle sarmışlardı. Haberler 
:\ıtusaya geldikçe, sade~: , 

- Kancrklar .. diyordu. Hele 
bir gelin bura.ya ... · 

Ve iki adamının hcnsi sağlam 
olan dört yüz gözünden bir tane
si, bir defacık olsun Musanın 
meyus olduğunu görmemişti. 

Rizeliler, s&de kendileıinı 
kurtarmak için gelenlerin tazyi
ki ~tmd& iniln inim inliyorL".l"dı . 
Şehiroc, kasabada, köyde. dağ. 
da tPllall::tr OOğınyOroU: 

- Mwwım ba6Jnı getirene yüz 
altm verilec.ek .• 

Peki nma, onun başını getire
miyenlerin ne kabahati vardı? 

Musa dayanamadı. Haber gön
derdi: 

- Benim başımı yerliler ala. 
maz.. Siz gelip alm .. Burada, A
tina.da bekliyorum. Kaçarsam 
kahbeyim. .• 

Habercisini bile öldürmiyc c -
sa.ret edemeden geri göndenniş. 
lerdi. 

- Bizim onunla bir alış verişi
miz yok.. der gr'bi bir haberdi 
bu .. 
M~ belki hayatında ilk de

fa istediğini yapamıyan insan. 
lann .zapt.edilmez hrrsmı duy" 
muştu ve işte bu haber gilnün 
sabahında, adamla.nnm.dört yilz 

tane gözü, Musıı yı çok değişmiş, Fe_!ı~ B<'y nd~nda bir rilşdlye mu· 
tamıumyacak şekild<' değişmiş nllımınden ögrencli. Bir müddet 
buldular. frans~ı okudu. On iki ya:~mda 
Mu~ayı yalmlamıya gelen kuv- "KnrngUmrlik" to -(Harız :Ra 

v~tlerrn başmda, vaktiyle kendi. k~) m tül'b<.'.si karşısında- "Ha 
sıne her sene hediyeler ve kese dı) katUl-Mcarif" denilen muallim 
kese altınlar gönderdiği adam Feyzi Beyin hususi "rüşdiyc" sine 
val'dı. Ah o piçkurusu bır Musa- talc!><' oldu. (00) numarayı aldı 
mn eline geçse... G~zcl sesli, giizcJ yüzlü <Ceıni 

Haberler geliyordu. Kadınlar leddın), mektep idaresi tarafmda 
evlerinden almıyor, delikanlılar da takdir <'dildi. Onu "musiki n 
hapsediliyor. dayak atılıyordu vuşu" ynpWar. Umumi topıW: 
Biitün .bWllar, 1\-İusayı ele geçir~ larda ve m<'kteplor arasında 
mek ıçın oluyordu. lıı.n <iavctlerd!'I "Scyf.U Kal~·· 

Bir gün Musanm karşısına "Küçük nsker", "Bayııığınuz" gibi 
Rireden Atinaya kadar yürüye. manzumeleri ~umak ona aitti. 
~k gelen ~enç lhir kız çıktı. üs- O zaman musamcrc, temsil gibi 
ili başı perışan olan bu .kız san- şeyler olmadığından iki taratın 
ki bir ay parcası idi. 1 mUmessıli olarnk birer çocuk seçi 

Büytik ,.e korkunç eşkiya !kw !!;· k~~;liklı" ~eler okunur, 
~rür görmez şöyle dji!fdndü: ' ti 

0~~ ar soylenır, yarışlar teı 
- Alla.hm hikk tm' :ı..-3. d P r ve lıa.n~ taraf baakm ge 

e me uw-., • 1 lirse o tnrafm mfi essil' 
di Yann toprak olup mdecck tun'" c k ld larak m ı omuz Us 
bir insan i<'in ibu kada !? T a ırı mektı>plrr ar 
beıenilir -. ' r 07.Clll ıp sındıı birinci g 'ldiği ilan olunurdu. 

G mı... (CemfıJeddin) de, uzun müddet 
:ienç kız, avuçlarının idndc :-<'kasım kabiliyetini b . ld 

nmsrkr tuttuğu küciik bir paı·- s:ırfodc;ek mektl'bine ltn~ ~ord a 
c.:ı.yı uzattı: ~ . . ~. . an ı ı 

Bu 
.. gı bırınclligı ~hsmdıı i<hmf've mu 

- nu gor de utan, dedi. vaffak oldu. 
H~rkes şaşırmıştı. Bu ne Cf'Sa- Ccmfleddin her sene biıincı oıa 

retti rnk geçiyordu. Üç sc-nc sonra m(' 
Gcı:~ .~ız, .. soııı'a, zaten yama. :ru.n ?lduğu zaman vine birinci gc-1. 

18:~ ~.o~.ülmuş olan mintanından mı!'ti. 
gogsunun en mahrem vcrlerinin Bundan sonra (Cemfileddin) 
açılması~ bile dikkat· etmeden "Vefa idadisi" nde görmekteyiz. 
kıpkızıl bır mendil c;rkanp bu- A_rtık burada salıne kabiyetini gc. 
nu da Musanın yüziine fırlattı.. ru.<ıl:tc~ek imkanlar bulmu.shır. 
Ve hıçkıra hıçkıra ağlamıya baş- E<!kı bir mıı.nrifçi olan Saffet Be~ 
!adı. mekt('obin mUdil'rli idi. (F~ld tstan~ 

- Yetmedi mi diyordu şiın bul maarif mfidilrli). 
diye kadar söndUrdüğün ~k: Ed('biyntı, (İbrahim Necmi B. > 
hır... den okuyor, geniş mikyasta isti· 

Musa, adamlarına: fad<' ediyordu. İbrahim Necmi B. 
- Çekilin buradan .. diye işa- aynı zamanda tiyntro münekkidi 

ret etti. Sonra kızı kollarından olduğundan (Ceınileddin) in i.<ıti 
tutarak sarstı ve o fırtınıalı dal dadını sezmekte güçınk cekınedi 
galar gibi kaim. ürlditücU sesiy: Cem~~!'lr1 (~lif Nad, Pf'yaml, 
le: • .-.ugnı Sadi ve Kemaı 

- :Kaltak Juz, dedi. Konuş Jıe.. Küçfik.) le beraber 
le._ A~a son sınıftan Elif Naci 

(Sonu yarın) :~ı:ıc Safa, Ertuğrul SadettJn. 
NlYAzt AHMET rr e, Teviık Necati,-~ 

- LUtfen savfmtt ~ _ 
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İstanbul liman 
mıntakasının 

tanzimi 
btanbul liman mmtakasmm tanzl

llll mak.ladı ile şehircilik mUtehaasısı 
Prtwt tarafından hazırlanan plAn. li

manlar umum mUdürlUğUncc tetkik 
edilmektedir. 

Proıtt, evvelce de Sirkeci yakasmm 
pJAımu hazırlamıştı. 

Bıı pllnıara nazaı1Ul tstanbul llma
amm alacağı tekil katl surette tes
'lılt edilmektedir. 

Vul7et tlzerinde g8rüımelerde bu.. 
ıanmaıı: üzere yaruı Pro8tun da f.şti

ı&ki ile toplantı yapılacaktır. 

Eminönünde 30 esnaf 
cezalandınldı 

Kazalardaki ölü adedi 
ve sebepleri 

Saç levhalann 
beyanname mühleti 

O saman bir mektep vaziyetin. 
olan burada (AbdDlhak HA
) liı fahri ve (Yalı1a Kemal) in 
rlya.teti altında teeekkill e
Oll bee ldfilik •edebi heyet" 

bqka aktör olduklan halde 
veren bir kaç snat vardi. 
il nazar! dram Minakyan E
unell dram llustafa Burhan 

ameli komedi üstat Ahmet 
nazari komedi "Kolyerci" 

CeW Tahsin, -lllveten a
muqeret ve teşrifat- (şim
EmlnönU halkevi temail kolu 

ve pek kıymetli rejl8ö
oJaıı zat) trajedi Ertuğrul 

, -iliveten makyaj ve mi
- keza makyaj, mimik ve fi

fn1D0111li de, aynca Mösyö Riyoti 
lrafmüıı okutulurdu. 
Silmeye fevkalAde meclflp o

(Cemaletthı), mektep arka
(Ertuğıııl Sadi, Rıfkı lnce 

elrtar Zh'a) ile "DarUlbedayl" a 
olup bu denlere devama baş 
• Bir ay IOlll'& harp başladı. 

lılDltlmm) Framaya döndU. Ders-
cle -biaanıre- sona @rdt. 

(Cemli Slhlr) in alilıaaı ke
cleilldi. o yine arbdallarile 

• Oda meclisi 
toplandı 

Yün ipliklerin gramajı 
tesbit edildi 

lıftıınbul Ticaret odası mecllsi dün 
öğleden sonra saat 15 te toplanmıştır. 

Bu toplanbda, 19.2.941 de yapılan 
lklncl irUma zabıUan okunmU§, ko
misyonlara Aza intihapları yapmıştır. 

.Ayrıc:ı, Ocla meclisi, yün ipliklerin 
cile gramajını da tetkik etmiştir. Bu. 
gUnırtı zaruretler nazan dikkate alı· 

nara.k çilelerin 00 ve ıoo gramlık am• 
balAjlar içinde dalıl aatılablleceğl brı.k
kmda karar alınmıştır. Bu gTRm mlk
tan CV\'elce 80 dl. 

Tallu 1Dli1t1maıı 
Çuvallar dolusu evrak 

gözden geçirilecek 
H'l-z:incnln milyonlarca lira. zarara. 

uğraJığı lddla olunan takaB ırullııtl· 

mali davam geçen sene aallye UçüncU 
ceza ıııahkemeainde nihayetlenml§ ve 
maznunlar hakkında beraet karan 
verilmlfUr. 

50 maznunu bulunan davanın bu ka
rarı, temyiz mahkemesi tarafmda.n 
bozulduğu için muhakemeye yeniden 
ba.şlanmış, fakat suçlulardan bir ku. 
mı öldUğtl, bir kısmı da memleketin 
muhtelif yerlerine dağıldığı için mah
keme bir türlü nakz karanna itUba 
8'1ememı,u. 

Nih:ıyet dün Temyizin bozma ka• 
rarma uyulmU§ ve bir ehlivukuf le§· 

kil ol•ınarak çuvallarla evrak tlzerln
de tetkikat yapılmasına karar veril. 
rnlştlr. 

Sandık fiyatları da 
yükseldi 

Bavul ve valiz fiyatlanndan 
başka sandık fiyatları da yilk
~lmiştir. Fiyat murakabe büro
su, vaziyeti tetkik ettirmekte. 
dir. Bavul ve valizde olduğu gibi 
sandık fiyatlarının yükselmesin
de de hiç bir sebep yoktur. Tet
kii<ler neticesinde suc;lan sabit 
olanlar adliyeye verilecektir. 

Otomobil çarpb 
Yeşilköyde, İstasyon cadde

sindeki bir ~ikk ~ ~ 
pan Fadrt,n köprtıden geçer. 
ken şoför Mustafanın 1948 nu
maralı otomobilinin sademesine 
maruz kalmış, muhtelif yerlerin
den ağır surette yaralanmıştır. 

'Fadıl hastahaneye kaldırılmış, 
suçlu şoför yaklanmıştır. 

htmı8i surette meşgul olmanın yo
lunu buluyo?du. Bu bağlılık, pek 
sofu olan b@haıım canını sıktı. (A· 
li Bey), ilerinin operet blnJai o
larak yetişen oğlunu 8IJ"f aahnc
den ayırmak maksadile "Macaris
tan" a ticaret tahsiline gönder
meğe karar etti. Bunun için tica
ret nezar<'tine her ay 7 san lira 
göndereceğini taahhüt etmesi icap 
ediyordu. Ali Bey, "taahhütname" 
yi imzaladı ve oğlunun lılacariatan· 
da kaldığı müddetçe biltUn tahaU 
masrafını vermeyi taahhüt t>tti. 

cemaı saııır 11aearWanda 
Bu biraz da (Cemil Si.bir) in 

lehinde olmuştu. "Pettte" de TtlrX 
talebeeinin arasında en ufak yaş
ta bulunuyordu, Evveli. leylf ola
rak bir papaz mektebine girdi. Bu
rada bir sene kadar macarcaya ça
lıştı. 

Bu dili gayet iyi öğrendi. Ma
car edebiyatını bir Macar münev
veri kadar elde etti. Bundan aon· 
ra imtihanla "Bodape§t.e ticaret 
akademisi., nln izharl smıfma geç
ti. Bu müddet eanaamda bazı gece
leri konserlerde, tiyatrolarda, 
gençlik klilplerinde verilen tem
sillerde geçiriyordu. 
Jlimtaa mUelBft ve _.te sakal 

Sultan Reşadm tahta cWfaau do
liymile konaotoshanede bir mUııa
menı vermek Jizım geldL Türk 
talebeleri Pirler oku~, mo
noloğlar söyliyeceltler ve konfe
ranslar verilecekti. O zaman "lB
ristan ve GUli8tall" mllellifl edfb 
Ahmet Hikmet, baştonaoloa ve E
nia Behiç Bey de kançilar bulunu 
yorlardı. Bqkomıolos bunları ya· 
pacak blrbıi anyordu. (Cemil Si
hir) talip oldu. Kendialnin meşhur 
''Yeğenim!" isimH ıfionoloğunu <>
kuyacaktı. Sıra ona gelinee aırlm
da bir redingot ?e çenesinde bir 
takma sakalla davetlilerin kantJBI
na çıktı. lll8afirler arumda Ka
carilltanm en meşhur ftkir adam
lan ve ınaadf nazın da vardı. Bu 
kBçilk sevimli çocuğun eöylediği 
monolof takdirle dinlenlyonlu. Bir 
aralık bir kahkaha koptu. Jlefer 
c;eneelndekl taJmıa BBblm Ya?S 
kopmwt, yumurta kabuğu gibi be
yaz, ttlya8z yUzll meydana c;dmuş
tr. Bn komik vaziyet de hayli ne
ıevi muclD oıdu. 

(Dmma ,..,.) 

- "' Devlet DerotrYolları ve Limanları 
-- ~ ........ - ::t;,J. - ...,. c Jj • .,. 

ifletme A Umum:..._idaresi ..... ilanları 
Muhammen bedeU 4NO (Dört bin dokuz yt1z elll) Ura olan 300 adet de. 

mır el arabut 2/5/lHl cuma gQnO uat 15 de açık eluillme uauıo Ue An.. 
karada idare biııaamda atm al•caktır. 

Bu tte girmek !steyenlerln 371.~ (üç yüz yetmif bir Ura yirmi bef 
kurul> liralık munkkat teminat ile kanunun tayin ellili vesikaları ve tek_ 
lltlerinl hlmUen ayın giln eklliltme ııaat!ne kadar komlQonda hıb&tı vücut 
etmeleri lA.zımdır. 

Şartısamc Ankanula malzeme dalrealnde, Haydarp&f&da Teeelltlm " 
sevk oeflig!nc!e:ı görU.tebilh:. (2!71) 

Bomaayada e.ıa111 ola wataa~•t'•• 
llarlci)e vekAlctladen te..Ut edllmlJUr: 
P.omanyad:ı ahl.nıı: Jl8fftdl"'..a bir kararname mueibince, ecnebilerin 

mllll iktlJiat Nezaretuıden verJmlş bir müaaade olmadıkça Romaııyadald 

emlA.k, hukuk. ·e menafiine alt tuarruf m!J&melelerbıde bulunamayacak. 
.ıan; böyle bir D'.Uaaade istlhaal rdllJneksizln yapılacak la8arrut muameıeıen 
ile normal muameleleri ve bankalarda mevd".ı kıymeUere müteallik taArnıf 
muamelelerinin bukukan babl addedileceği; Romanyada ikamet etmemekle 
beraber orada l>u gil>I emJlk, h•ıkuk ve m~nafie malik bulunan ecnebilerin 
iae, Romanya arazialude tedavül ~ıkartılmıf bulunul bllO.mum tahvillerle 
nama muharrer olmayan kıymeth ııcneUeri hlmil olduklan taktirde bun. 
ıar hakkında Nisan 1941 nihayetlnekadar, Romanya aetareti ile kouolor 
lukıarına bir beyıuınınne vermekle mUkell•f olduk.lan; ayni mükellelefi • 
yellerin bu glbı eaham, tahvna.. ve &Cnetıcrl mevduat olarak kabul etınl§ 
bulunan bnnkı:;!al'3 dıı p.mll c.~dut"J .Ankaradakl Romanya sefareti tara· 
fmdan blldirllmi§Ur. 

Keyfiyet ailkadar Türk va.~dıl§larmaı itWama vuohınur. 

Bisiklet Y anıı 
Beden terblyetd 1r.tanbal bölge. 

ı bl!dklet ajanbjmdaa: 
ı - Ajanlık tarafından tertip 

olunan seri bisiklet yanşlannm U
~üncüsU 20. 4. 941 pazar günü sa
bahı Topka.pı - Silivri yolu üzerin· 
de ve 100 kilometrelik bir mesa
fe dahilinde yapılacaktır. 

2 - Yanşa tam saat 9,30 da 
başlanacaktır. 

3 - l§tirak edeceklerin yarış 
satinden cv\"el hazırlanmııı olduk
ları halde Topkapıda hazır bulun
malannr Vt' isimlerini hakem he
yetine kaydettirmeleri llzımdır. 
Geç kalanlar müsabakaya üıtirak 
edemezler 

Şeref Stadında Abt 
müaabakalan 

Be!tiklat Hallle ...... : 
C. H. P. Oenel Sekreterlifi tarafm. 

daıı tertip edilen mOkAf&tlı mtlnferlt 
•lıv 11\babekaJan 18 NMlb 'Dil 5 
ma günU saat ıo dan 19 7.a kadar Bl'w 
ş!ktaıı Şi?ref stadmdakJ Evimiz .Atı§ 
Poligonunda yapılacaktır. 20 Nlaan 
Pazar gUnU yapdacak HalkeYJert mll· 
&&bak.uma hazırlık mahiyetinde ola• 
cak bu mtlaabakaJ& Evimise mensup 
Azaların müracaat etmeleri. 

Askerlik ilam 
(; sldiclar Aııı. Şubeelnden: 
336 doğumlu ve bu dotumlularla 

askerllğe karar Yerilmlt olan ve he. 
nOz ıııevk edilmemi§ kuıa hizmet eera· 
itini kıızarımış yllkaek aakeıi ehllyet
namelllerlc ukeıi ehliyeti bulumm
y&Dlar 1.5.941 de Yedek Subay Oku. 
lunda bulunmak üzA- • sevk edilecek· 
terdir. Sevk pulllalarmı almak üzere 
veaalkile birlikte 25.4.941 gQnllnde ta. 
beye gelmeleri 11Alı olUDU1'. 

Bu Ulıı davet mahlyeUndedir. !ca· 
bet etmlyenler bakaya aayılır. 

' KAYIPLAR 
/ 

1940 • 1941 senesi için Hukuk Fa
kültcalnden aldıtım tebekeml zayi 
ettim. Yenlainl alacağımdan eııklslnln 
hUkmll olmachğmı )>lldiririm. 

Hukak Fakillt81 M57 een.I 
\'alorotfu. (SUS%) 

... * * 
Edebiyat FakWteainden alml§ oldu. 

gum hüviyet varakuuıı kaybettim. 
Yeni.!lini çıkartacağtmdan, eskl.alnin 
hükmü yoktur. 

Talıancr DU ... r Enat&tböaden 
161 l,enJı;Yell'n 

(3M33.I 

tatanlıal A911)-e Olllklll<!l hukuk 
MMke ........ : 

940/1141 
Kllddel: Pollkaenı, Büyükada Çınar 

caddeaindc 82 No. 
KUddelaleyh: Yorsi Ünek, Bilyilk
nda, .Albayrak llOkak 20 No. da ll. 
JıılQddel Polekaenl tarafmdan mlld-

delaleytı Yorgi Ünek &leyhlıııe açılan 

940/1147 No.lı bnpnma davam içbı 
~~~ ... 
nn ııant (!'!) dıı maJıl<cnıcmiz<le hazır 

bulunması lüzumu ilAııcn teblJ# edil
meai üzerine mumalleyhln o gOJl gel· 
memesi veya blr Yekli s&ıderJDemeıd
ne melml bakkmda gıyap kararı itU. 
baz olt."DDlUf ve dancmm bopmna 
davaamı llbat zmuımdlakl b&dilıelerinl 
l.ab&t için ıaıüUerl dinllyec:el'lnden 
ve imltı. kılınan bu karara alt ihbar
namenin bir nUaban da mahkeme cUıo 
vanhanulne a.aıllDJf ve keyft79Un on 
bet glln mQddeUe film lçbl tabldkatm 
7.5.941 Çarpmb& p'1 uat (9.30) 
a blrakılmıf olduğu tebll# yerine geç
mek tızere DAn olunur. 

• 
QDm.k ...... 

Ahmet Altlcoyanla 
blmılm 'J'All D w ..... Ne. t ..._ ... _.....,._..u 

ten-.. .... ~ 411t'7 

• 

B~, :91f, •..ıe, Grip, R~-: 
~ Ltdı:bk ..e Rouın ~len•lSI 

lc:ablftda ,IG_ede ' kate alınabilir. T AKLITLERfNOVf 
HER YERDE PULLU KUTULAltt ISRARtA 

..,..., Bıuık&9mdl tamlıeralt .,. Dılıarm ta.-md ..-'"' 
oo ıı.... Dahmaalara leDedt • dat.a ~kllecel& kUI"• Ur 

OllU cOre tkram1Jt dalJtllae9 ırtır. 
• 9deOIMlllr9blllMllll'a ... .-.11 ....... 
t • GOO • 1.811 • .. • te • 
•• tal. a.e11. 180 .. ıe. 
... UJO ..... 

otKKAT: BeaplarmdaJd parala bir ..... lçJDde 80 
~ere f.kramlJ9 plCtı8ı cakdll'de ,. ZO fUl&lll1ll 

Ktıeit1A'~r: 11 Kart. 11 Bulran. 11 EJ'IJ, 11 .Birlndk 
rlade yapdıl". 

lstanbu1 &eled IY 
ııanıarı 

lletlf 
bedeli 'l.'emlna4 

10289,32 771,70 Üsküdar m~yClanmda yaptınlacak lcaıdıfdl 
tnıaatı. 

'136,ü 110.46 Alibey Jd5)'llnde ahpp k5prOnUn tA.mıri. 

Ke,lf bedelleri Ue teminat mlkdarlan yukarda yazıl1 lflet 
zarlığa konulnnqtur. Ketlf ve ııartnamelert Zabit ve lııluadl 
kaleminde görtlleblllr. thalc 2U.941 Pazartesi gtınü saat 14 
ctımendc yapııacaktır. Tallple?'l:ı teminat makbuz veya me 
Nafia KOdtlrl;ıgiine müracaatla alacaklan fenni ehlly t vo tU 
caret Od.ı.aı veaikalariyle ihale gtıııU muayyen saatte Daı.ırıl 
hmmalan. 

Sa!ıibl: ASIM UB 
Umum Detfriyatı idare eden: 

Basıldığı yer: V AI!rİ. 
Refı1c. Abid 

Tür~iye Cumhuriyet Merkez Bankası 12 '·4 1 1941 
AKTtF Ura PAStF 

IEMa 1 

Altın: Saft Klloer&m 72.803,480 
Banknot • • • • • 
Ufaklık • • • • 

Daldldeld llallalılrler 1 
Tllrk Liram • 

llaril)teld ............. 

• • 
• • 
• • 

Altın: Saft Kllcıcram 11.781,848 
Altma tab\'UI kalıD ..... .. 
Tlsler • • • • 
Dtter dDYbder .. lıol'çlu KUrbıc 
lıald,Je1erl • • • • • ....... ~. 
Derulıt.e edUD nrakJ D&kdl19 
lıaarpblı • • • • 
KallUDua t • 8 maddelerine teTfl
lru llulDe tanımdu dJd 
tıedJ1at. • • • • • 

...... Olck 11 

'1'lcaıl 8medat • • • • • • 

...... W tMwllU El in 11 
Dera!at.e edlleD nrala .... 

- ' ,.... IEaıpbll ...... " t tabTll&t ltlbut ~ • • 
... ........ ................ 1 ......... 
AJtm ft clltwls a..rtne ..... • ' 
Talntl&t ............ . . 
RuılneJ9 laa ftd ..... • • • 
eume,. l8tlO No. kanıma &CiN 
a.pJaD altm lraqlldda ..... • • 

eı-darllır • • • • • • • 
lılulatellt • • • • • • • 

102.122.eo'l,88 
5.580.877,-
918.~19 

Ml.118.24 

ll.Ma.980,22 

-~ 

40.826.905,92 

168.74&663.-

20.230."2.-

270.859.81'1.24 

45.787.W,91 
7.928.t18,17 

8.783,02 

7.808.722.-, 

'121.0ll'\.926.76 

108.818.487,07 

W.113,24 

61.170.888,H 

us.sıa.121.-

270.IH.897,24 

an-l.678,ıo 

131.900.'18,'17 

4.ISOO.OOO,
&.fll.087,44 

'l71U88JJ7t,-

......,.. 
11t11791-...ı 

Adi .,. ınkal&de • • • • • ..-. • • • • • 
'NtwlldıPlcl llulmotlu ı 

Derubt.e edlllD nraıa nakdiye 
Kanunun 1 • ı IDcl maddelerlM 
r.eYfllwı Bubae ıaralmdU ftld 
tedf7at. 
Derubte ec1DeD .....aı:a aalcdlye 

tıald1Ui 
ICaJ'il1laı ta••men aıtm olarall 
ll&TeteD tedHtıle .aMdlJell • 
Reeıltaınt mulıalılll uanten t.edL ........ . 
Hulne19 J&P"1'1ft altnt lal.rpbkb 
anm maUlılll IM2 lfo.b lwnm 
mucltımoe Dlftta ted&Ytıle .. . ...... . ... . 

llSVD17A'l ı 
ftrlı Unıll 1 

AJtm: aaıı Klkısram 877,1'50 

8.188.866,15 
8.000,000,-

158.748.563. 

20.230.442, 

138.618.121 

17.000.000. 

!G0.000.000, 

72.000.000,-

615.118.0GS,51 
1.288. 782,03 

SR80 No. lwluu 16N a...,. -----
~ aww malralılH tevdi Ohr 

Dl9ls TnU'Mllı: ı 

A1tma tab9UI ..... ...... • • 

DllV dlwbl• " a18calrb Kilo 
ring tı&klıeJııd • • • • • • 
llubteUı. • • • • • • • 

'/8.124.187,90 

27.272.991,~ 


