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Bugün 
6 

~ay fa 

Jqiliz müdafaa 
ku+Yetleri 

Tobruk'a yapılan 
hucumu pDSk1111111 

o 

soııum 
MuJrayemet _.Ol' 

YupılaY>'anm 
Moako• elçi.ei 

Antoneskoya 
Bir mektup paderdi 

o 

Ber llıl...., w' rtM ........ 
lala .ıe- llN lılare 18 ı•e ............ 

macllSleri dün tap
landl kanaat neticeleri normal 
Univeraite Rektörünün imbunlar haklonclaki 
izahab - imtihan aünleri - Univerıite ha 

Diyai-balmda Mayıs sonunda yapılacak. ... 

(Yaut 1 ft0İd8) 

Yeni baatınlU ihtiyat banknotlanmızdan 

100 lira ve 50 kuruşluklar 
Pirede kazaya uğnyan vapurdan 

ortalığa dağılmıştır 
pJmN, l'I (AA.) - TllrldJe 

CUmhurlJ8t Kerkea BanhemdeD lııll• 

dirilmlltlr: 
Yeld 1ıUtmlD 100 Uralık n llO Jaı-

l'Ufluls llltlJ&t blnlmotıan getirmekte 
olaD wapur Pire Hmaamda JcaaJa 
~ .. bıulJmotlar cınaıtta 

~-
Bmal&rdUl 100 Uraldc blalrMt.lar 

JlalllD 1Ji1111_,. buJunall JOS llraldc 
be ............ apeD mOplılll olup te-

davWdeJdİerdeB 7estM far1ı:Jan .... 
JeriAde BOyOk Re!almıımhurumu& a 
CIDO'DOD Nlllmlerl bulunmaktadır. 

llO kW'Ufltİldara ieUnce • - .. 
kıJmetıe tedav.Wde balmot b1l11m1Pa· 
dJlmdaıt bunlar 1C1D ewat bUcllımeC9 
ltısum yoktur. . 

Bu 100 llrabk ... llO kurufluk buk
notlarm kJ7metl 1ıuluDmadCml ..... 
aJmmam•mm..,. llalklmla 11111,,. 
taftl)'9 ederis.. . 

. Yunan cephesinde 

iogiliz külli 
kuvvetleri 

Garbi Ti-akyada çok 
fiddetli muharebeler 

Yeriyor 

Alman kuvvetleri 

Olimpos 
Daiuu seçemediler 
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Sırbiatandaki Alman 
ordu.unun ileri harekib 

Vardar köprusu 
tahrip edilerek 

Tamanıiyle durduruldu 

ıran-Sovye 
gerginhği 

A.frDra Ceplaesiacle 1 
General Pesamti 

Berline aöre 

Yugoslav or 
şartsız olar 

teslim ol~u 
esir adildi 

o 

Alman eair qıikdul 

10000 i buldu 
....o-;o--

ltalyan kuvvetleri 
müthit bir PUiie 
uiramıt bUlunuyor 

Dük Daosti 

......., l'J (A.A.,)-D.N.B. 
cllrlJor: 

Yogoelav ordU8UDun ~ 
dar atWıt:an tecrid edilmemlt 
heyeti umumtyest, bustbı ...ı 
de IU'tmz olarak llWIJanm 
m11tır. Teellıillyet, 18 ..... 
12 de merlyete gi!'ecektlr. 

1naiiiz tayyareleri 

Brem en 
Borkum 

ve 
Ve seri 

Bet saat fasılasız 
bon1bardıman el..,.·~ 
........., 17 (AA.) -

hava nezaretinin ı.tıbbal'at 
bildiriyor: 

tngwz bombardıman ta 
ri, dUn gece, Bremen,e htlcum 
derken, biri Alman endloatria 
diferi Atlantlkte deni& ticaıdlM 
kartı hareket eden korsanlara 
dmıda bulunan kaynaklara 
llzere çifte bir darbe nldJrmJelı~ 
dlr. 

Sulh amanmda Bremeo 
büyü gemileri bıp eden telSIJi 
lar hilcuınun bedefterlnden 
n1 tePil etmif. bu eeııada dll 
tayyare tetelddlllerl de htlemüir
nıu Veeerin •i IBhllde Bremeli 
endtıatrlll merkezleri berine 
mt eylem)ftlr. 
mıcum. bet saatten fala ear

ıntlttfh'. 
Gece, hOcamun netteeterhda te,;; 

B~ı ~ lit:.~. ,,,11 .. l talgM ....,...._
1 
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~adyo liazetes, Okullarda ve univers1iede lmtilianıar 
Aıınteri "' 

1 arihten: 

ar 
OWıyııniD bagtınkU lllyaai Manm· 
il :.oyledlr: 
ug~slavyanm Almanyrı. taratmdan 
Ulbl.yeU Uzerlne §U vaziyet ortn-
çıkm~tır: 

- Evveltl. Yugoıılavyaya mensup 
t tahrikatçılar 1.ııU~lerlnl llAn 
.. r. lik adımı Hırvatistan attı ve 
-atlstan Almanya ve ltaıya tanı. 
:ın tanındı. 

lnız gelen haberlerden anJ:ışıldJ. 
göre Hırvat tcclhlr.ı~eıi taratm· 
teşkil edilen yeni bUkQmetl Hır· 

'ar da tan:mam tadil'. HınaUar 
ç ki trumntı.ktadtrlar. Aı:ıerikada· 

Hırvat!nr da yeni hUkfımetı tanı. 
ıyorlar. Mihver henUz HtrvaUardan 
oka btr Yu~ıav unsuruna fatiklt\.J 
rm~m'§tir. 

3 - Yugo&ıı.vya lktnd bir taltslmc 
amaktadır. Dışardan teşvik gören 

m.,ı: devieUer bir pay kopıı.rmaya 
yarlar. Macarlar ebedt doettuk 

kb yapbkları h:ılde Yugoslavyaya 
k rl hücumda bulunmaktan çektn
eml;ılıırdlr. Bulgrui.."tcn da Yugos
vy:ıdan arc"1 • temekteı!lr. Ancalt 
nQz ııCM?ı nmı ml§ttl'. 
RomM:ya chı. toprak e!ntllert beale· 
ektedir. Romen gazeteleri bu emel· 
re h!rcUm:ın olmaldl!dıl'. 
Yugo3lavyadald ~ bareklt O. 
t.ız gl!rünmekte ise de 1ııglltz p 
telerl Libya harcka.tmı QmlW a;i:ll"" 
ektedlrler. Ubyada lngllıs.ıu prk· 

fug krah 
PETRO 

nerededir? 

Oğlundan bir haftadır 
haber alamıyan 

~na kraliçe 
ililletinin mücadelesin
den iftihar duyduğunu 

söyledi 

70lerlnden birinde ktlçtlk bir evde o. 
uan Yugoslııv valide krıı.IIQesi Marl 
Lr mına.knt mıaııİnda §unlan söyle. 
a!ftir: 
"Oğlum kral Plyerden en IOil ola. 

ak bı..nde_n bır hatta eVftl ve bilva. 
rta ~~" alabildim. Bu haber oğlu. 
un Ead t aağ ve .ıı1hlıatte olduğunu 

ilclirtyordu. O gQn nerede bulunduğu. 
u b ımedlflm gibt bugtın de nerede 
lduğuııu tllmlyOTum.,. 
l:rııllçe Marl Yugo.slavyaya dönmek 

ııted.ıg. ın.ıac hutaltğmm buna mani 
l • nu ve oğlunun ikUdarı eline 
lmfLlm.ID kendim için tamıımll• bir 
tu"prlz tc~kll ettiğini sl!ylemll "'8 

anlan lllve etmflttt: 

l(raJ!çc mfaWo bu bareluttcD bU.. 
11k bu- iftihar duydum. i'&kat bir a. 
ıa ııfaUle UzilldUm. Bununla beraber 
U1li.J.J yapmağa mecbur oldutu aeJi 
rapt:ığma kaniim. 

tıtn garbc doğru ilerlerlerken muka- "Oniverslte !mtaıanları etrafmda 
vemet görmediklerınc!en hedeflerlnl Universite rcktörll Cemil Bllsel 
B.§rnl§lardı. Şimdi garpten gark& doğ. diln kendislle görüşen bir arkacüı,.. 
nı Alıruınlar mukav .. met görmeden 13nnıza §tmlan eöylenılştir: 
htıdcı!l~rinl ngml§lardrr. Ynkmda Mer- "-Üniversitede ikinci s&nestr 
sa MatTuh 8nllnde kanlı muharebeler tedrisatı başlarken imtihanlarm 
~-kl ktedl 1 rrııız _.,_,._ l· nisan sonlarında yapılabileceğini 
uc enme r. nı;u \:.l.n.an umum ~ Ö •• aldı• i in 19 • goz nune gunız ç nısan-
Y" f Libya vszlyetlnden rııQsterib gö· d ted i tı 1 1 k b•t• · a r sa norma o nrn ı ın· 
rUnmektedir. İngilizler Libyaya Al· • !nıtih 1 tahsili rlnl 

, 1 rinln k1I d VI"' hUkQ yonız. an an, e nor 
man 88 ter e na n e. r • mal olarak tamamlamış olan• tale-
metlııl mcsul tutmaktadır.ar. Amiral hemizin muvaffakryeUe 'geçirecek 
Darlıuıın bunu kolaytaı;ıtırdığı zanne• lerine eUphe etmlyonız. Bu sene 
dilmektedır. Universite kampları tecil edilmiş-

HattA haber verildlk!ne gılre Anıl· tir. Talebe, askerlik dersinden 
raı Fransız harp gemilerinin Tolun ameli ve naz:ırl imtlhsnlarda aldık 
limanına gitmelerlnl emretmlfh :takat lan notlar vasıtalarile smı:f ge
MareşaJ Paten bunu llnle~, kend'~- çeceklerdlr. Son sınıf tnlrbesi im
nln ?ıaberl olmadan hiç bir Franaız tihanlarda kti.fi not aldıkları tak· 
harp gemisinin hnrel•et et.memesi dirde diploma alacakl;ırdır. Her 
hakkmda emir 'mrml§Ul'. talebenin 20 gUnlUk kampın tecil 

Fransız ca2:'Ctelerlne gılro Amiral edildiği kaydına işlenecek,. 

Darlan gltt1kçc Lııvalln styıuıetinl ta. 'Vnkcrsftedc ders l•eslnıl • 
kip etmektedir. Ünivcrsltenln bütün fakUlto ~ 

RU • JAPO:S PAKTI lcrinclc dersler cumartesi gUnUn-
Amerlka., Rus • Japon paktmı doğ. den itibaren kes!lecektlr. Hukuk 

ruaan doğnıya kendlalııe müteveccih fakültesinde 24 ve 28 nisanda, '1k
ad1etmektedlr. Japon ha veklU Kono- trsat fakültesinde 25 ve 28 nlıınn· 
ye demf§tlr kl: dn eleme imtihanlan yapılacak ~ 

Kız talebelcrlo atı11lan 
- Biz .Amerikanın bartıc E:ftm~si- tır. 

ne mani olmak ı~ bu paktı tmzala• 
Yeni üniversite n.ıskerlik ders! 

talimatnamesi hllkUmlerine göro 
kız talebelerin de atışlara iştirak 
etmesi mecbul'iyeti konmuştu. Kız 
talebelerin de atıştan bu yıl tecil 
cöilecektir. 

d,tk. 
J:l'RA'1' >\YA 1."İYECEK cmı.n·on 

l§ğal nltmda bu:unmıyan Fransaya 
yi~k maddelt.ırl gönderilmesi hak· 
Jan1a Iııgfltere ne Amerika araamda 
gtirf.l.ş birliği basıl oldut;'ll ımla.ştlıyor. 
ÇünkU 18500 ton unu taııran bir 
Fnı.ruw: vapuru Nevyo:kt~ ... hp.reket 
etmiftlr. lngfllı.ler bir noktada dunı· 
yorlar, "GldC'll )1ycccklerln tamamen 
Fransızlara verflmcsl •. ,, 

YONANtSTANA MALZEME 
GELİYOR 

RuzvelUn Kızıldenlzc Amerikan ge
mUenııfn gltıneSf bakkmdakl emırna. 
meyi imzalamB.1JJ Uzerlne malzeme do
lu Yunan ve Amerlluuı gem!rerl hare
ket elIC!tıtlr. 

BALKA:NLARDAKl ASKERi 
HAREKAT 

Yugoelarnıdan pek az haber geliyor. 
Ba. y Bosnada bu.unan ordu tesllm 
olmu~r Yugoslav ordusunun mUn· 
fertt btr Oekllde harb9 deTam etUk
lcrl bildlrlllyor. 

YUftOll&vlıırm bu ~!ctlde harbe de. 
vamWı YunanlııtAn ic:ln bir knzanı; 
sayılmalıdır. 

Yucaıılatatı.dakl barek&ta gel•,.,ce, 
Alman tazyiki Ego Deni&! AblJ b61-
ge:slyıe Kozana civarında &rtmı§Ur. 

Alm&n tebliğine g6nı Almanlar Ser
flceyl ~tal etmi§lCrdlr. llotorlu kuv
veUert harekAtı burada ink nt etUr
mektedlr. 

Ö~"l'Ctmcn meclisleri topla.Hlı 
Lise ve orta okullnnn öğretmen 

meclisleri dlln toplanarak fmtil.ana 
tabi olmıyan ve kanaat no.uyln 
ge~ecek olan talebelerin vaziyet • 
Icrinl tetkik et:mi§lordir. Vaziyet 
normaldir. 
Lise. orta olnıllann imtihnnlan 
Orta. okullarda eleme imtihan • 

larma 22 nisanda sözlil imtihanla
ra J::ı. 30 nlsanda başlanacaktır. 

Amerika 
Yeni tip bir tayyare 

icat ediyor 
Ottav, 17 (A.A.) - Ameıi. 

kan atyyarelerinin yeni bir usul 
sayesinde dökUlnıüş alestikl bir 
maddeden imal eilmeleri imkfinı 
Amerika tayyarecilik sanayiın
de b:r inkılap yapacak mahiyet
tedir. ür.erir.c alestiki bir madde 
sUrUlerek kon!:rplaktnn imm e. 
d:Ien gayet büyilk ibir bo 'bardı· 
man tayyaresi dün en ~tın tec
rU:belerden geçirilmiştir. Tecrü. 
beler muvaffakıyetle netioelen-

LtBYADA dığinden bundan böyle bu tnyya· 
Lfbyad&kl harekll.t.a. gollLco, Alman reler Kanada hesabına toptan 

ı~ harekeU Sellum mcvkilndo dur. imal odilebileceklerdir. Sivil ha· 
durulm~tur. Tobnıktakl tn~lzler vacıbk mil§avirleri ve İngiliz 
Almaıı .nıvveUcr.;ıe mukabil taarruz- miltehassmln.n yeni usulU tasvip 
da 27 nıbayıa birçok esir alını§lardır. etmişlerdir. 

Almanlar, ayrıca 200 mu bırakmıg· Aç F ranıızlara yardım 
lıı.rüır. Rugün bir kc f hareketinde \'~lngton, 17 (A.A.) - İngiliz ecr
ylne esirler alrnml§t:ır. Bundan ~lm illfüamnr h~mll ik1 Fransız vapuru 
Kapuzzo mevkimde trıha§Şüt etmiş o- 1.fgal ıııtmda. olmrynn Fıanaa için 18 
lan lO'J kaö:ır Alman tankı harp g"· I bln 500 ton unu hAmfl olarak bugün 
mllerlnden açılan at şlc hasara uğ'rıı- Nc\·yorktan Marsllyaya hareket ede-
tılml§br. (el< ti ... 
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- Fnkat, ınaks:ıdmızı tamamilo 
ye:zmrunışsmu:. 

- Koı-ktum, -efendim. 
- Niçin? 
- HCp".!.ni yazarsam, ondan 

sonra yazacak bir şey kalmazdı.. 
- Ne iımit·cdl;;oı"Sunuz? 

Lis"lerde ; lise bitirme imtihanla .. 
rma 21 nisanda, olgunluk imtihan· 
Janna da 9 mayısta. başl@acak ve 
14 mı:.yısa kadar ikmal edilecektir. 
Ak ::ı sana.t, kız eMtilUleri imti
hana dilnden fübaren b&GlamIJlar
drr. 14 mayısa. kadar ikmal ede
ceklerdir. 

hı.~aat usta okullarmm imtihanı 
22 nisnndan 15 mayısa kadar sn
recektlr. 

İmtihanlarda hazır bulunacnk 
mümeyyizlerin listesi tanzim edi • 
lerek tasdik edilmek üzere Maarif 
Vekfıletine gönderilmiştir. Her ım .. . 

ilhan to'!Jlfsyonund:ı tiç mtımeyy!s 
bulunmakt&.dtt. 

Ecnebi ve ekaJUyet okullarmıp 
imUban cetvelleri de Ma.ı>.rif mll
dllrlUğü tan.fmdan tamim edil -
nrlt alakadarlara. tebllğ edllmi§
tir. 
l'niversito haftMı eı-ken yaml~ 

Üniversite haf"tnsı bu yıl Diyar 
bakırda yapılacaktır. Eyltu hafta. -
mnda yapYI~ bu b&fta, bu yıl 24 
mayıstan sonra yapılacaktır. Bu 
huau.eta muvafakat cevabı alm· 
mıştır. Haftanm progratıll hB2:ır
lanmaktadrr. 

Malatyadaki soğuk dalgası 
lr b çak milyon 
ı ra zarar verdi 
Malatya, 11 ( A.A.) - So

ğukların meyvafo.rmıız il.zerin. 
de ya1'tığı misli görillmemiş tah- · 
ribatın derecesi hakkında ziraat 
mildUrlilğU yaptığı tetkikat, so
ğuk dalgasının vilfıyetimizde bir 
afet halinı almış olduğunu gös. 
termektedir. Başta kayısı olmak 
ilz2rc şeftali, :ut, kiraz, elma, 
armut ve diğer bütün meyva 
mahsullerinin yüzde doksan be
§İnden fazla, Uzfun muhsulUnUn 
de yü?.de ellisi zayi olduğu ve 
afyonlann tamamen yandığı ve 
merkezdeki zarar miktann•n üç 

milyon lirayı tecavüz ettiği tah
min edilmektedir. Kazalarda.ki 
zarar yekfuıu da tesbit edilmek. 
tedir. 

K1L1S'DE 

Kilis, 1"1 ( A.A.) - Son g{ln
lerdeki devamlı soğuklar bağlar
da., eebz.e bahçe!crinde, ve nıey. 
va. ağaçlarında büyük tahribat 
yapmıştır. CtfnlerdAn bir km
mı ile zeytin ağaçları da bu so
ğuklardan mUteessir olmuştur. 
Fırtına ve soğuklar devam et. 
mektedir. 

tıısana en bUyUk hUZUl" .-~ 
kendi aım tcrld ve bunun tıJç 1ar 
mi.88.lled urasuıda en c:anlJSI• ~ 
healz, kendi tarlasındaki 
claneflni )'iyen köyIQdtlr· ~ 

:uısaıı bqka sahalıır& ~ eıı ~ 
edcblllrlz. Destekle elde ~ , 
va..#faltiyct dalma. Arızidir· .cıeıaı t" 
çUrUr, dlifer ve ona ıswıat 
ranı i'nrça edebilir. 

19 
(il". 

OçUncU Murad. bir gtll2 • ~ 
ken yolda Torlak ~~.ıet 1' 
derv~le kttr§~Inlf. veı-• ...-
lqmıglar ve: SU 't§ll' 

- Padl§Blıım demi& -.. IJIS 'oJI 
lekeUcn sana bl.z aııverd11'. blst ~ 
meUmlz mukabUlnde 'bari t dil t" 
ma.murca köy olsun tııaan 6 

yende ho§ geçinip dua edeJ.lllSo 
Padi~ah §U ccvabl verıııJ§: eııııf tJI 
- Behey ahmaklar, ına~ 

memlekeUeri bize siz rJtVe ;_.;ı 
:niı;ln o zaman beğCDdJJderlıl~..ı.J ~ 
:nJz ltln alnkoymndunz dn ~eıı--
na verdiniz?.. ı.ıııL ~ 

B;,ı tarib1 vrJmnm mtaa ~ 
ycııUeytcek mı T diye bir aual ":ıtf/I 
bence yenWllr. Tarihin ~ .. 
lııaDıım 14.zımdtr. , 

•• * ,, 
P'atfh Edi.rDe) e gıderkeıl 

MoUcL Kınml'ye: .,-es ti 
- Molla. demtş. Kırım l'i1 ;o" ;I 

mur bir yer ~. 0:11.da pe~ t~ JI 
m&. ve tudala yeti§'lnn!I· ~ .. ıl-' 
günkU gllnde altı yllZ Dl~,.,..., 
mi§ kl, hep e~ vennek1° 
mU§le::-. Doğru ı.: dur?-

:Molla: .-"! 
- Doğru, demi§. Bend01l" ~ 

Antakya ve i~k~n~erun el. ktrik şir~eti · :;::::~:.:· : .. :~ 
h a~kındakı la yıha Meclıse varıldı ..!~:· .~ .. bin ... """' ··:,..... 

Ant·ıu-: , 11 (Busuıl) - Antakya kan !şleUldlklen zamt1n hak ve vecı.. _ Blr hain vezir zuhur ~..ıde ~ 
ve İ4kCI.id run elektrik mlleı53Melerl· belerin Dahntye, ve Natıa Vekruetıe- araaına nifak dU§tlrdtl. gt\6· '~ 
nln ıuaballl belediyelere devrine meo riyle Antakya, İJlkendcrwı, Seyl&.n ve knrlz c!dular. Bu yQzdeD :S, "' 
zıwly.":t vcrilmC81 hakkındaki ldyiha Kınldıan belediyeleri arumda anlqa· hara~ yUz tuttu. Haıbuld !l 
aıa.kndar cncUmcnlerdeıı geçerek llılcc- rak tıı!'fn ettlrllecek bir bedel muka• leketı aydmlııtan bir kordUf·t ~ 
Us umum! heyetine takdim olunm~· b11ln'e bu belediyelere veya teacil e- Fatnı, Sadramm ı.ıabıııud.ı' fP' 

tur. deceklcrt bir blrllfe devri lılaUye Ve. yııı:ıı:ıa çağmnlf ve ona bit , 
I.Ayiha cs:ıslarma g6re devletin km ı:a.lMıiyeUi olacaktır. mek ~çin: dlfl~ 

mlllldyctinc geçmf§ bulunan Antakya, Bu bedelin ltaç aenedo Ye kaç tak• _Bak, demi§, ?ırolla ntı ~ı 
It:ltenderun elektrik ın!lesııeaelerlne r.ue 6denecefi gene a1Jli wreUcı tas· nm glb: koca bir meınleke~ 1 
alt hukuk ve menafllnln ve Nafia Ve- blt olunaca.ktıl'. -~ ı olmaema bir wzlrlu k6Ul l _,,,, 
kAletl.nce §irkd usullerine tevn. bep nlmU§.. ' 

Jandarma efrat kanununa ek 
Ankara. 11 (HU8Usi) - Jan... 

darına efrat kanununa ek olarak 
hazırlanan kanun layihası milli 
müdafaa., bütçe ve dahiliye en· 
cilmenlerlnde tetkik olunduktan 
sonrn umumi heyete gönderil. 
miştir. 

Llyiha jandarma gedikli er
başlarının esas vazifclcri olan 
knrakol lıumandanlıklarıııda is
tihdam edilebilmelerini temin 
mnksadiyle jandarma toplu bir. 
liklerini sevk ve idare için jan-

, darma teşlt"Hl.tında kıta çavuş-
1u1dan ilıC:asr istihdn.f etmek. 
tedir. 

Jandarma efradı hakkındaki 

-

k~una ilave edilen hüküm şu
dur: "Toplu veya ecyya:r jan
darma er okullarmda kiıllanıl. 
mak Ur.ere kıta çavuşu yetiştiri
lecek, bunlara ordudaki c m· 
salrm gibi her ay maktuen 10 
lira verilecektir. lateleri devlet 
tarafından ve kazandan temin 
edile~kf r " 

Maltada askere alınan 
tngilizler 

Malta, 1 '1 (A.A.) - Mecburi ııaker. 
llk kanunu muelblnoe, ~S Yt\~mdakl 

llılaltrzlar slllh altına çagınlacakl:ır• 
dtr. 

ra.buk meyus oldun? .• Bellti Renin 
şiirle nziır.etlerindckl bu teahhur 
arasında bir nıUnaacbet \rardır 

- Heyhat! ..• dedl.'"11; ve eıİe>i· 
ni sıkarak döndllm. 

Mııhmut Pap., btt sııztııı ' 
kalmamı§: # 

- Efendlm, demi§, suç 
gu.. lfl 

- Rımn Hanmındrr. Oy19 ıçll' 
mc r."\~mteket1 te.ııllm etUti 
tün ft"lUllıklara kendi.'!! aet>tP 
demektir. ııı1ıl' 

Bugün, mllletn zulilm od!tl·t• 
şerc~n1 koruyamıyanlar. dS ~ Jı 
uzağı göreml.yenlerdlr. ııte 1' 
uğ':'o.ynn mllletıcr.. ~ 

Londraya hUCd~ 
LoOdra, 17 (A.A.) - :HB'". 

cmntyııt ncznrctıcr!nln tJıb1~etl ~ 
DUn gece dU man taY>art ııl' 

dm Czerlne çok glddeW ve ~ 
taarruzaa bulunmuşlardır. -·' 
duktan biraz eonrn. bıı§llyaıı d'~ 
~a!u~t.ıın biraı: evvele ki.\~ .(Sil~~ 
ctınııtır. lık haberler b-~: ' 
büyük ve insanca ı:ayfatın ~.; 
oldu:ıı merkezindedir. ~ 

Beıı iki eenedenberi 'I ugotıl&TJ&l 
fidemedım. Fabt köylUlcr de dahil 
alduğu baldo blltlln Yugoslav mille.. 
:Jnlıı tı:ııııtcreyl ve Amerikayı candan 
levdiğlnc eminim. Yugoslav mlllcU 
~ harpte de kendl51 tc;in alzinle 

- Hiç bir ı;ıey! •• 
lk.imiz de nevmit g6ründllk; bıı 

llınitsizlik derhal ağır bir sük\ıt
la bizi YO muhitim.izi ~rttu... GU
neş, srk ç:unlarm üzerinden inıniş; 
tepeler nrk...sma çekllmeğo b8.fl
ls ınl§t1. Selin bir rilı:gft.r Çl]mıııtı. 
Girltan, UşUmemek için omU%l.arı
nı kaldlnyor; ellerini yeldirmod
nln yenlcrJ. iı;indo saldamağa çalr
§zyorda. Mefkure dalgın dllailnür
ken birdenbire: 

Yözan: HAYDA/i ALPAGUT 

Karanlık, almııiyah bir gece idl 
B~ adım ötedeki adam tanmamr
) Oı'du. Ben, paltomun yakasmı kal 
dırmrş; yarmı saattir ince ;}"Olun 
Ustünde dolqıyordunı. Bu yo1 tn
mamUe tanh& deiildl. Ağaç kUmc-
1 erinln dibinde bazan parl~ sign
ıalardan, gelen ıeslerden, yolda 
ha-reket. eden karaltılardan, daha 
b!r çok kimseler buhmdu~ anJa. 
şılryordu. 

Londrnıul' ~r~ıınna da ~e ı"J 
civar vJr8.ycUerlDe ve centl~~...I 
de bombalar atılmııtır. DU t >'°" 
rm hiç blrlnd ınu.nca EaYi;cfl'Af 
olmauutı ve h aar dil vnJll '--' 

1kl dU§man tayyaresinin d j,{1l' 
ğil sabit olmu!ltur. Bunıarıtı blt",I. 
cılar ve diğeri de bava afi , llt.tefill lnılunuuğumuz 11:rada neler 

pptığm.ı.zı hllJyor. Umumi harp bilzm 
Jaln çelin hır mllcadclc olmU§tu. Bu 
bılrbin ue öyle oıacıı.:ma !JOpho yok
tur. Faltat Yugo3lav mllleU sonuna 
lwlıır dövtışecektir. Fakir olan kUçttk 
,m. .. mlek(;tlm tngllt ... reııln ve Amerika.. 
UD ~ muhtAı;:trr. Ztrlılı ve 
• :m bir orduya. kar§1 ancak cesa 
teUmlıı .,. "'1cuılumUZla mukabele 
mecburlyetlndeyiz. LAktn biz 'l'. ~ 
la\ lar bUniyeUm.lzc ve tcreflm1Zl!I dllf 
ldb insanlar olduğumuz itin bu mu. 
lraddes mefhtımlar uğruıı1a mllc:a&ı.le 
edeceglx.t 

:UUllkat csnasmda ıı.nnelerlnln ya. 
am-la bulunan iki kOçllk pNım ağabey 
Jerl kral Ptyerle iftihar etmekte oı. 
daklannı el!yleml§lerdir. 
KraJ~ Mart !nglll.z mmet!M ~ Ju .. 

• mesajın bildlrllmcsinf ıstemfgUr: 
-ı.!emlekeUme ltlmad ediniz. Bo-

Almanlar 
4 günde 32 tayyare 

kaybettiler 

- Slzo, sizden evvelki arkadaş
laromdan lbaıtka mahiyette mu
amele edebllcır.;uno lıayrette kalı· 
yortım ..• 

Diye söyleneli.. Ben, iblr kır çi
çeğlnin yapraklarm·- kopanyor; 
sUkftnelim.i muhafaza ediyordum. 
Bir uzun mUddeUen sonra ona ce
vap verdim: 

- Beni de ilk mUlAkatt& kov
manız hakkımda. belki daha hayır
lı olacaktı! .. 

Sonra, yine o ağır ısll.kt1tun ke· 
sif bulutls.rile örtllldlik. Dakika
lar. saat oluyordu. Gl:rizan. kalktı: 

- Of, bunaldım! dedi. Ca.nnn 
konufsanıza ! Sonra evde ne dU
şfin ecelaıiniz?. 

MefkCıre uyandı; toplandı... Gü
neş gunıp ediyordu. 

- Akşam olmuş!. diye hayret 
etti. Artık gidelim... Gkicllm mi 
Pikret Bey? .. 

llerh,, 17 (A.A.) - Alman - Siz bill?'Siniz efendim. Dört-
l'elJDlt t.e'bliğf, 11 ni.Eanda.n 15 ni· te bt.L&l~·nn bir mUIA.kat, guruba 
ana kadar Almanların 32 tay. hususil(' bu mı>vslm~. pek çabuk 
~c kay'betmiş olduklarım bil- ı vasıl olur ..• 
dinnektedir~ -Biz gidelim de; siz baskn yol· 

dan, biraz sonra. lnershıiz, olmaz 
mı? ..• Ve rica ederim, kimseyo, 
hiç bir arkadqmıza bir cıey söylc
m.eyi.ıiz ... 

Ben, müteesııiraııe: 
- Bir kelime. dedim. Yarın 

ddeceksini% değil mi? •• 
- Vapurdc.n sonra, burnlardo. 

bulwıunuz; size söylerim... Fakat 
yalnız geliniz ... 

Ve uzaklqrrken, tekrar döndU; 
emirle rica arasmde. bir §ive ile: 

- Vapur bqmda da bulunu· 
mız .•• dedi. 

Onlar gittikten sonra ben, ha
yatında kim bilir nasıl neticelc
necc.k bir inkılA.bn ilk sahne olan o 
serin ve mılhrem yerde biraz daha 
kaldmı; kestirme bir pa.Ukadan o
tele geldim., Vapur bc.§ına, geç yo
tL'.\jtim. H.lsal ile Takdir orada idi· 
lor; .bir aralık, Servet de onlarla 
buluşmuştu. McfMrc de kalab:ılık 
bir parti ile knr§tda duruyordu. 
Hisa!. onlarn dair aldığı yeni havn
dislcrl ani.'. tryordu: 

- Bu adada, pek ynknılard bl
rlnl sevmeğe ba.elamış. Her gUn, 
her gece bulu§Uyorlarmıı:ı ! 

Takdir. onların geceleri ne su· 
retle geçirdiklerine vMnf olmak 
itUharile gUldU: 

- Evet, her gece buluşuyor

lnr •.. tledi. .Hlsal dC'vam .ediyordu: 
- Faknt ben, sevdiğine inana

mam. Benim matmazel tem.in otti 
ki o, hılli lx>nden lblr teşebbUs bek· 

liyormU§. Oh, UzUlsUn; eıkılsın ! . 
Öyle değil mi Servet 1 

O znman doktor benim anl&tlı· 
ğnn muhayyel hlktı.yeyci hatırladı. 
Bol bol istediği kadar gUldU, g1ll
dU. 

Hisal, havadisin en nıhlusunu 
nihayete saklamıştı: 

- Haberiniz va.r mı? dedi. Ya· 
rm inmiyorlar! 

Ben birden: 
- Allah aş1cma HJsaJ, mevauk 

mu?. diy~ sordum. 
- Ne o. mühendis Bey? Yokaa 

sen de bizim rn.klplerden mis1n? 
- Ne mUnasebet Bisal! Takdi

rin hesabına sevindim de ... 

Takdir de ala.kadar g8rUndU: 
- Bunlnn kimlerden öğr.enl. 

yorsun rica ederim? Hiç i§lıı yok 
mu senin? 

-Adam, bundan ali~ mi olur? 
BUyilkadndn, r.abrtadan kuvvetli 
bir istihbarat şebekem var. Olup 
biteni derhal bruıa 'rapor ederler. 
Duymndığun hiç bir eay yoktur. 

OgünkU vultuotı hayalen yaşıyan 
ben: 

._ Hiç bir ecı:y yoktur! •. 8(Szünll 
tekrar etum. 
Yemeğe gid~kcn Takdir bana 

BOnıyordu: 
- Bu gece ziyaret var mı? 
- Vallahi bilmem. BR§ımda bir 

ağrı var. Hem. havn öyle soğu'lt 
ki... 

- Sen ht!r 11oyde böyleein,. Ne 

Bu karanlılc fçinde onlan nasıl 
tantyaeaktım? Gezinenlerin yUrU· 
Ylitl~rine, seslerine dikkat ede
rek do}Qtyordum. Hemen hepsi 
htrlatlyandr.. GeJmJyecekler miy
di? .. Arkamdan ince bir ses: 

- Bonsuvar, Fikret Bey. dedi, 
hlrden tanıyamadım. Siyahlaı- gi
yinmiş bl] kadmdı. 

- Tanıyama.dmtz nu ? •• 
- Oh ırlz misiniz? •. 
- TayyörUmUn UstUne siyah 

başörtü koydum. Fena mı olmue?. 
Birlbiriınhe temastan çekin erek 

yürUmeğe başladık. Glrlzan ağır 
adrmla.rla bizi takip ediyordu. 
Kalplerimizin fcryadınjan başka 
her şeyden baluıettik. Yann inmi
yeceklemıiş; fakat bu, lstanbulda
ki evin tcfri§&tl henUz ikmal edil· 
memif olmasmdanm11, anneleri, 
biraz öteda bir hanımla otU"rUyor
du. Kızlara, pek u.ıalı:lara gitme
melerini tenbih cbnlfti. Bunun lçln 
iletiye doğnı sidiyor; sonra hanı
ma yaklagtığımız zam&n ben geri 
kalıyordum. Onlar annelerlnln hi
zaaından geoerken eberiya. töyle 
görüştüklerini .işitiyordum: 

- Kızım, siz ırniBlnlz ? •• 
- Bltiz anne,. 
- Pek uak.1al'& gitrne~1rm. 

( DetNJttM WT) 

lan ts!11.fmdan dU§tırüıınUf:~ C,d 
Almanyanın bu h\l;;I 
Berlın bombardıJ!I it~ 

bir mukabele ıtı1 ıı' 
!Jerlin, 17 ( A.A.) - ....ı 

teblığ: IJ ,:,. 
10 nisanda lngıliz lı~ r. 

vetlerinin Berlinin nı ef1' -;,, 
hallelerine ve tarihi ~c~.J 
karşı yapılan hava tı ;\J"'ıf 
karşılık olarak dUn gccdr-. 
hava kuvvetleri de ~o ııil~ 
rine büyilk mik) asta b~ıı}l"·,ıı 
da bulunmuşlnrdJr. ıct>el' 'İ. 
tayyarelerinden mu.re ~ f 
filolar ardarda ve durJll 1ıı1 .,1 
tün gece Londra. uz.er ?JOP' 
çapta infiJAk ve yangtt1 ·,,;J 
ları atmışlardır. ~ 

Rüyet şartları ivi o~d t"J. 
bombardıman neti<'esı tpY,J 
bilmiştir. tık tayyıı:rel~ "~ 
lnrını atarak dı:>noUlöe ıer<ie ,ıJ 
limana civar mnhnJle ~ 
~ehrin sair kısımlarnıd~ 
yangınlar çıkın <'Ur. Y"tıt1 tt 
ışığı :"-.fan'$ta.n ve 13etd1< 
Jerind~n görüle '-ılınİ'i~,ıı!J 

:tlcrde Ingilizlerin hll 
hirlerinde me::'>On ııı~ .11 

karşı yapıla "' '. !1'lc- '!ll 
ki veçhile ve kedf aJ<ıı1l t 

k . l ,c ma suretiy e cevap 
tir. 



ayak ah ar 
iyasaya ç aca 

•• un rcare ooasrn 
oplantr yapı dı 

a bir 

Bır ""müddet.t.enbc-r haztrlan. 
makta bulunan halk tıpi ayak
kn'>ıları ikmal edilmek ü1.credir. 
Son vaziveti göri.iro'llek ü~ re 
dün ö•rleden C\'\'Cl fstaı lıul tıca
rct veb sanayı odasında bir top. 
lar .. tı yapılmı:;tır. 'I'opln~tıy~. 
Sümcrbank odı:ı. umumi kat.ıhı, 
dC'rı fabrikatörlerinden bir kıs
mı ve kunduracıhı.r i..c::tırıık et 
mi~lerdir. 

Kunduraeılar. ıcu.bcdcı"'e hu~ 
tipi hyakknbılannd~ıı. se~ec!c ~ır 
mılyon cift yapıl<'bı.lcc~gı.~ı ~d
dıa etmıC\lerdir. Bu ıddıa uzerı?
de münakaşalar cc:reyan et.mıF, 

~or a p ajları ay 1 

son nda açılaca 1 

1'.,ılorya plaJlaı mın ımarı ve 
faaliyeti etrafm la lıazırlı~13;~ 
trunrunlruımı'}tır. Plfıjla.rdakı bu
t.ün kabineler yenilenmişfjr. YC:
nı plajların t~llfün muı:mıclesı 
bugün yapılacaıktrr. . 

Heı· plajda bir doktor odası 
ve plaJın bir doktoru bu~.unacalt
br. Ayrıca emanet. m~tahde~ 
min odaları. mayo tcvzı ;:erlcrı 
vaptlnııştır. Bilhassa. phı.Jl~ı. da 
büfelerin fazla olmasına ıtına 
edilmektedir. 

Geçen yıl kabinelerın s~y!sı 
353 iken bu yıl 700 U ge<:~nışbr,; 
Beton kabine savısı 97 dır. 15-
ye cıkmış ve n}rıcn 12 mıcs ~a
bine yapılmıştır. Hususi kabıne 
sayısı 953 dUr. 

PlaJlnr ay sonunda nal~n n~I-
lacaktır. Tarifelerinin mum~~ 
olduğu katlar ~cuz olmasına ı .ı-
na edilınektedır. 

Albnıfiy 
Dün altın flı'a.tlıw!Qd~ 20 ku. 

ru~ kadar bir yükseklik kay~c
dilmiştir. Evvelki gün 27,40 l~ra 
olan bir altının fiyatı dün 27 lırn 

memleketin senelı.:. ayakkabı is
tihlaki bu yekunda hazır ve ıs. 
marlnma ayakkabıların teşkil 
ettiği yektın bahis mevzuu ol
muştur 

Ticaret Vekili Mümtaz Okmen 
şehrimizde bulunduğu g <;en haf. 
ta zarfında tıcaı'Ct odasında hnlk 
tıpı nynkkabısı ık de mü§gul ol
muştur. Bu cıhetle. halk t;rıı a. 
yakkabıları hakJ,ında Vek.ıletc 
icabedcn izahat muntn? .. aman ve
rilecektir. ' 

Hnlh. tipi ayakkabılarının pek 
yakında piyasaya ~rkarılabilece. 
ği \imit edilmektedır. 

sradaki · hala! 
,şyası 

Haber alındığına gore Basrn
da. külliyetli miktarda ıthalfi.t 
eşyası vardır. Bu eşyanın mem
lekete getirilmesi için bir ok it. 
halfıt tacirleri mmtakn ticarnt 
müdürlüğüne müracaat etmiş
lerdir. Basradnki ithalat eşyası
nın memlekete getiriL"Ilemcsi 
icin hiç 'bir sebep yoktur. Bu 
takdirde, zaten mevcut olan it. 
halat eşyası piyasasında fazla 
miktarda bir genişlik kaydedile
ceği a:ıılaşılma.kt.adır. 

--<>--
Münakalat Vekili 

yakında lskenderiyeye 
gidecek 

Haber aldığımıza göre. Müna
kalfit Vekilı Cevdet ]{erim İn. 
ccdayı, pek yakında fskenderuna 
gidecektir. 
Aynı raroantla limanlar umum 

müdürii Raufi Manyas'm da 1s
keııdenına gideceği söylenmek
tedir. 
~ 

Teneke tevziatı 
başlıyor 

60 kuruştu. Son gelen tenekelerden bir 
klsmınm tev-Liatma ait liste, ti. 

her saniye h:ırbe ~recC"kmic: gibi caret Yekaleti tarafından t.nsdik 
mUdnfa.n tedblrl<'rj :ılırlccn beri edilerek mıntaka ticaret mildür
:.,.nmlan ,fa lıarbin doğurocnf;'1 lktı- lüğüne gönderilmiştir. 
;a<li sıkmtılarn bfihsnli nrhnn:ık Tevziata bugün başlanacak-
surctilc çar<•ler hulmn:rn ~.alıs:ı· tır. 
Ml~ır. . 

11 
Dünkü ihracatımız 

Uzun sürc<'ı·I\ lılr hıırlnn Lı~ı 1 ' Dünkü ihracatın yekunu 300 
cephesini simdid<'n biz ıle, mıllet- fün liradır. Bu meyanda dün Al· 
(,{C giiz iiniincl<" hnluqdıınn:ıya m<'c- I manyaya tütün, Amerikaya de. 
lnıroz. rı·, "C'..n..-.cavrı fındık satılmıştır . 

.'Al>Rİ gRTJo}M .rHı..ı'"" J .. 

• care Ve a eti 
Birliklerden stok 

vaziyetlerini sordu 
Ticaret Vckfileti, birlikle u

mumi katipliğine gönderdiği lbir 
emirde bugfın ihracat ;·e ithalat 
birliklerinin derhal stok vaziyc. 
tini bildirmelerini istemiştir. 

Umumi kiıtiplik, keyfiyetten 
alakn.dar birlikleri hrtbcroaı- et
mistir. 

Bumm üzerine birlıklcr dün 
faaliyete g4'!Crek zaten mevcut 
kuyudata rı.azaran her kalem ilı
racat ve ithalat eşyasının stok 
vnziyetini tesbitc b:?.Qlamışlar

dır. 
Kat'i malfünat bu aıcşanıa ka. 

dar. birlikler umumi kiitipliğine 
, erHe.ct'k, umumi katip ik de el
de edilen maltimatı ticaret vek<l. 
!etine arzedecektir. 

• O· 

oğazda rki ~no ör 
çarp~ş ı 

Bir amele boğuldu 

Evvelkı gece J{arad ııız boğa
zı civarında ikı m'otör caı1n~mış 
ve bir amele deniro dücerck bo. 
ğulmuştlır: 

İstnnbuldan Şileye 1;1tmekte 
olan Tevfik reisin idaresindeki 
12 tonluk Cumhuriyet motörü, 
Anadolu '.Karaburn.una saat 22 
raddelerinde geldigi vakit karşı
dan odun yüklü 13 tonluk Hlida
vcrdi motörü ile kal'l)Jla."m'tı.ştır. 

Nmcr : kaptanın Jdaresindeki 
Hüdavcrdi Ağ\·adan odun yük! ii 
olar.ık 1stnnbula oğru gelmek. 
teydi. . 

Birdenbıre karşılaşan iki mo
törden Hüdaverdi, kısa bir ınüd 
det içinde Cumhuriyet motöri.i
ne binirmiş, motörü hasara uğ. 
ratmıştır. 
Çarpışmanın verdiği sarsıntı 

neticesinde Cumhuriyet motörii
nün arka tarafında bulunan Ak
çaköseli 20 yaşında Mustafa oğ. 
lu Salih denize düşmUş, dalgala
rın arasında kaybolmuştur. l\1us 
tafnnın ıtıoğulduğu nnlaşılrnnk
ııtdır. Tahkikata devam olun. 
maktadır. 

Çocuk bayramı 
hazırlıkları 

23 Nisan Ulusal Eğemenlik 
bayramı ve Çocuk Ha.ftasınm 
ilk günüdür. Bu münasebetle 
kutlama proğrnmmı tesbit et. 
mck üzere bu,,aün vilıi.yettc bir 
toplantı yapılacaktır. 

---o-
Fiyat Mürakabe 

komisyonu toplantısı 

Fiyat murakabe komisyonu 
dün mmtaka ticaret müdürü Sa
id Rauf Sarper'in reisliğinde 
toplanarak mutad işler üzerinde 
meşgul olmuştur. 
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MARKİZİN MEKTUPLARI 
"Aziz dostum Kristin •. ~ 

ca size ve Mösyö Bcnedik Mas-
d ~ · in ve sona emniyetim ol ugu ıç 

yalnızca. sizlere hafif de olsa 
bir ümitle bağlanabildiğim lÇJ? 

bu satırları yazıyoru~. ~vet s:
zin "h .... ımdaki felakctı bıraz 0 -
~ :: .. 1,..ı;ı hat-

sun anlıyacağınızı.' J}1W?" ... 
ta ümitsiz vaziyctımı takdır CC:c-

V • • • •• ·t <'..di~orum. Fakat 
cegınızı umı J • • •• Undc 
b·:ın· f · go .. zlerinızın on u n acın benim 
cereyan ettiği günJcrd~. . . _ 
felaketime inanmıyan sı~erı şım 
di böyle uzaktan nasıl ıkna ede-
bilirim la 
Hayır Kristin, sı,ze bu ı;;a fikrf 

rı )";lzan bir çılgın .. boş ~ır v 1 sabite saylanmıı:. bır deh dcği :· 
· · bir delı Sız beni her zaman ıçın . ' 

merhamete Layık bir çılgın. Y~~: 
ne koydunuz. Hala da bcnı . e1ı Ç .• k .. aksı o-7.a.nnediyorsunuz. un u araf 
savdı benim reUiidun t uıdan ğötUrülıncınc mUsaade .. et.~ 
mezdiniz. Ben ,Si?.den \'C :MöSY~ 
Benedik Ma...qgondan bunu bek· 
!erdim. Fak~t siz beni bıraktık 
mz yalnız bıraktınız. Ben az:b. 
he; gün hayatı damla daırıla ı~~ .. 
len bir zavallı. dünyanın cn.1~~~ yük canisinin, bütün nes.ı . 
söndüren bir canavarın esiııyıb~· 

II' Bu canavar tekmil ~· 
tü;lii kapanmıyan yaramdan e-

Yazan: Gaston Löru 

}ÜDl halinde söylediğim. §U sözle. 
re sa.'lhadet etmiyorsunuz? 

Ben ilk defa olarak sizin kar
§ınızda Vampir ismini söyledL 
ğim zaman siz bunu benim mu. 
hayyclemden doğmuş bir ~ayal 
.zannediyordunuz.. Halbukı 1ru 
haydut, bu canavar et ve kemik. 
ten yapılmL~ ibir mahlftk olarak 
aramızda yaşıyordu. 

Kristin. Kristin. Vampiıjer mu 
hakkak ya.samışlardır. Buna <'
min olunuz.. Evet bunların takip 
olunmuş.. koğulmuş. mahYedil. 
miş olduklarınI kaibul ederim. 
Fakat hiç değilse bunların bir 
ikisi <lünya üzerinde kalmamış 
mıdır? 

Bazan uzak denizlerden gelen 
gemiciler birdenbire ?al~lar a. 
rasmdan eski cok cskı devırlcrde 
~<Uyan cana.varı.~!" çıktı~nı 
söylerler. Along golünde yaşı} .a~ 
yılanlar da belki Vampirler gıbı 
çok eski devirlerden kalm<ıidır. 
Bana inanın Kristin muhakkak 
ki Vampirler y~..aınIBlardn V(" 

halen aramız.da yaŞlyan t.e'k tük 
Vampirler vnrdır. . . 

Oh Kristin ben Marl.ının me-
zarım da gördüm 

Evet, kendisine yakın olanla
rın kanlarını emmek üzere, h11J!· 
dnn iki yüz sene ev:.c.ı !:Crretmış 
olduğu mezarı da go.rd?111. Ne
yapayrm, görmek ~ıyord~:· 
Borı mu, dola mu, gormek ıstı-

Çeviren: M. ACAR 

yordum .. .Mezarının ~ını biz. 
zat kaldırdım. Zavallı mukadde
ratımın önüme çıkardığı ...,~ ba
na şefkat duyan bir :ıdamm, 
dünyanın en iyi, en temiz adamı. 
nm ) a.rdımiyle bu me7.at-ı gör• 
düm. Şimdi sana bu mektubu da 
aynı adam gizli olarak getiriyor. 
Bu adam Kultrey şatosunun tek· 
cisi... Beni m~ra kadar bizzat 
indirdi ve gördüm. 

Kultrcylcrin aile mezarları bu. 
rada .. Sağdan sola doğru sıralan 
mı.star .. ~şte onun da mezarı'bı,.
rada. Üzerinde: "Bumda Kult
rcy markisi Lui J an Krayston 
:metfundur" ibaresi yazılı. Ölilm 
tarihinin altına ilave edilen bir 
levha üzerine de şu not konul. 
muş: "Lui Jan Kraystonun ke
mikleri 1793 sene.sinde ihtilfılci
lcr tarafından dağıtılmıştır .• '' 

Dağıtılmış .. Dağıtılmış diyor. 
lar. Halbuki ben Lui Jan Krays
tonun kemiklerinin nerede oldu· 
ğunu biliyorum. Siz Kristin, c.. 
mın lun ki bir gün bu kemikle
rin nerede olduklarım siz de öt
renccclu;iniz.. Değil bu kemikler, 
bu kemiklerin sahibi bile sıhhat. 
tcdir. Hem de siuien, benden da
ha iyi yaşıyor. 

Oh, bu aile mezarının ne müt
hiş manzatası var. Bu bom.bo3 
mezar beni kendine doğru çeki. 
yor. İçimden bir his !bana bir 
gece bu soğuk t.aşm altında gö-

•
1 

- \1 AKIT 18 .NİSAN 1941 

Çocur' ara 
bakarken 

Bır sokaktaıı geçiyordum. Dar 
gölgli ,.e biraz loşça lbir ookalt'. 
Jçerle!~ kapılar önünde çocuklnr 
oynuyordu. Yüzleri kız:ırmı tı. 
Saçları t;e~li alınlanııa yapısnuş
t.r. He})Smın keyfi yerindeydi. 
~u~;aı •. csmc.t", sanşın b:ıalnr. 
bırı?ı~lcn~~.~a.kı_n yerdP. birka.:; 
e;~ınır. b:rıoınnı kcstiğ"ı garip 
bır hendese şekline bakıp eıvıl. 

• dn.şıyorlaıı:h. 
Onları. ille once 1.t"\'klt', soma 

içım burkularaı;: .seyrettim. lçim
de bu deği57neyi doguM ıan düsün-. ~ 

cenın ne o1duğunu birdenbire 
kestirememi<ıtim. Fakat şimdı, 
diiştindij.kçe, .anity:>rum. ki bı,ı 
tezat, gönliimle başımın ayrı ay. 
rı yollarda yürüyüşUnueııdi. 

İlkin manzara milOt'ln'Ctti. Kar 
şımda sade çocuk neşesi, co
cuk oyunu. çocuk a!cıni vardı. 
Beni, ki'lldi çocuklUo~a kadar 
alıp götürmüş. bana o tılrsnnlı 
günlerin havnsmı teneffüs ettir
miştı. 

Sonra, Polonyada, Bclgrntta, 
Londrn, Bcrlin, Brüksel ooknk. 
larmtlaki çocukları dü.'iiirunü.s 
olacağun, ld duyduğı.m1 zevk. nğ
zunı bunıı:.turnn bir acıbk halini 
aldı. 

Kını ne derse desin, dünyo, 
bugünkü zalim harekeUt>.rinden 
yarın utanaca~d.ır. "Viktor Hü
go", ''Büyük baba olmak sana. 
tı" isimli eserinde, çocuğun ne 
büyUk bir kuvvet olduğunu şöy-

Je bir hıkaye ile anlatır: 
Va.ktıle bir memlekette kor 

kunç bir nslaıı türemiş. Onna.n_ 
ları, dağları, ırmak kıyılnnnı 
insa.?lara haram etmiş. 

Surek avJn.nnda avcılar par
çalanmış, tuza.klar darına dağın 
olmu§ ve IJiliayet göç başlamış. 
lforlmnun ölümden daha kor 
lrunç bir şey olduğu o zaman gö. 
rülınüş. Can kaygısına. düşen
ler, yavnılartnı bmıkarak kaç
mışlar .. 

Mütlıış aslan, }eı.esıntle, sır. 
tında, böği.irlerirde saplı oklan 
titrete titrete şehre inmis.. Bir 
sarayın mermC'r merdivenlerin
den çıl~mış. Somaki dehlizlerin
den geçmiş. Bir odaya girmiş. 

Burada köpük dalgalı bir cı
binlik, kuş tüyü döşeli bir beşik 
ve penbe parmağım emen bir 

, minicik varmış. Yaralı ve kızgın 
aslan, h13mıln ona doğru yijrü
müş. Dişleri kıvılcrmlar saçıyor 
hiddetten kendi tırnaklarını ken~ 
di etine batirıvonnu.;;. 

Fa.kat QOCuğu, }Y'..nbe parma. 
ğı, gülen minimini çiçeği, derin. 
saf bakışları ~örünce, afalla
mıı:ı. Yele yelpazesi kapanmıs. 
Gözlerindeki ateş sönerek ba
~ları tatlıln.?lUŞ. Beşiği ve 
bryrklnr.m.:ı sarılan küciicük elı 
koklamL'j... Sonra keyifli, so
kul~~ bir kedi yumu~ığiyle 
beşıgm yanma uzanıp, yatmış. 

Çocuk bu kadar güzel ve bu 
kadar müessir bir varlıktır. On
lara merhamette biz, insanlar, 
cannvarlnrdan dalıa asağılara 
düşmiyelim. 

Hakkı Süha GEZGiN 

IGONDEN GONE 

A Kı;IAM gazetesinde, Şevket Rn • 

donun olduğullu tahmin etti 
ğım bir fıkrada, '•Kuyruk acısı,. tA-
blrlııden bahsedilmiş" Bu tabirin Lq,. 
tın:ıt etliği hlkl!.ye. anlatılıyor .. Ilı· 

Undiğı gibi, halltm dilinde yer cl.n:ılş 
her tülıiıin mutlaka btr hlktlyCfll 
vnrd!l'. üsuıd Refik Ham, bunu !rr
sat l;ı,ld\lkt'.a. yazıyor. Her muharrtr 
bu .snhaya roğbct etmeli, bir neo.1 
folk•t>r kaznncı tC§k:ll edecek olan 
bu fıknılan, hUtAycleri toplnmatı 

dır. 

nız gcıcıım "Kuyııık acun., na. .• 
Akşamdaki mcslckdaşımız, bu tAbl
rln hakiki kulpunu bulmuş; bir yı.. 
lnn hlkO.yesl nnlııtıyor... Her yılan 
hlkft.yc.si gibi biraz uzunca ... Çocu

ğunu 'cmzlrcmly..-cqk kadar zayıf ve 
hnstn oınn bir lmdıncağtzm kocası, 
mcMcdt!Il ayn dtiııen yş.vnıyu ı.ne'k 

stitı~ ıe bcslcrm~. Fnkat ya.vnıyıı 
her r,(ıt vcrıllkçc, döşemenin deliğin 
den de blr yılan zuhur eder; o.na d \ 
sUt \"Cl ilirmiş... GUnQn birinde \Tıı 

ltlyaU.an bllnl~ ve yılnnı öldllı-

zümü açacağımı söylüyor ve iş
te o zaman ben de, diğerleri gibi 
k!L1~1p bu ~ezardan bir hayal 
gıbı çılracağmı ve sevdiklerime 
musallat olup hayat arıyacağmı. 

Allahnn böyle müthiş bir akı. 
betten ne kadar zor kurtuldufhı
muzu ~ de biliyorsun. Ölfun
den sonra vampirler fileminc ka. 
nşmaması için ne yapmak lazım 
geldiğini, başın gövdeden nasıl 
~ynldığıru siz de biliyorsunuz. 

Fakat bu feci, kasaplık hare
ket her halde dünyaya vampir 
olarak gelmekten daha iyi .. Be
reket versin ki Sangor öldilğüm 
.za.'mruı beni ibu tehlikeden kurta. 
racıı.ğmı vaadetti. Ben öleceğim. 
Bunun için ne kendim.i, ne de 
ba.5kalarm1 kandırmam. Lazım 
değil.. Çünkü,bunda. kendisinin 
ele bilyük menfaati var .. 

Çok şükUr ki bu hususu temin 
edebildim. Kristin. Kristin.. Siz 
artrk beni her zamankinden dn
ha çılgın, daha tehlikeli bir deli 
zannediyorsunuz.. Haksızsınız .. 
Fakat göreceksiniz, yakında size 
burada gcçc.nlc.-i anlatmak için 
sizi burada geçen müthiş hadi-' 
selere inandırmak için delil ha. 
zırlıyorum. Bu öyle bir delil oln
~k ki, arbk siz de Mösyö Dene
dık Mas.<:ıon da bu m~ mace. 
raya tama.men inanacaksınız .. 
Tşte o zaman siz ve Mösyö Bc
nedik derhal yardımıma koşacak 
ve vakit geçmemişse beni kur. 
taracaks değil

. . ? 
ınız, mı. 

Marki artık bir gün bile ya. 
nımdan ayrrlmıyor.. Ben arbk 
bir nefes gibi kaldım. fakat ar
tık o beni her zamankinden faz
la seviyor. Fakat Paristeki mah. 
dut hürriyetim de arl:rk kalma
dı. 

mck iııtcmişlcr; fakat ancak kuy
ruğum.: ezcbilınlşler_ Yılan da lntl
knm olmak nzcrc ya\•nıvu 7 blrlc. 
mlş 

Hlkilyenln alt tarafmı arkadaşı· 
mrz wmnmlıısm · 
"Ertcsı ı,-Un kadınlJl kocası ev 

geldlğlndc vaziyeti öğrenince çol 
ltarmı~. Adam, kim bllır hn.ngi dü 
§UnQrl<en yıııuı delikten ba.~ını çı

karmq,. Adnm, k1m bldlr h."lllgi dil· 
şUncc ile, ona vermek nzCrc slıt do 
ıu kn§ığl umttığı zaman yılnn dile 
gcllp: '•Geçti artık, demiş, sende bu 
evlAd acısı, b--..ndc ou kuyruk acısı 
varken birlbirlmlzlc do:>t olamayız.., 

Bu suretle, "Kuyruk acm:ı,, tAbl· 
rin!.n hakikaUnl öğrerunt~ oluyoruT.._ 
U'ı.kln, bence bu tAblr, mmüz dikkati 
cclbclmcmiş olan bir mevzun. d:ılı.:ı 

uymaktadır: Kuyruk acısı, bug1lnk1i 
siynset dClııyasınd:ı. uydurulan bfr
tnknn "Kuyruklu yalanlar,, m mey. 
d:uın çıkmnsmdnıı mUtevelllt n:tı
roplır. 

Yalanı uydunınm, bu aCiyJ öuy
mtuıt l&zmı gelir. 

HİKMET !IU'll."lR 

1 Yırmı yıı evv lkı Vıkııl 
18 Nisan 921 

Fukara Ekmeği 
ln§Cdcn: SUlllsanı laşece verilece 

arpa ııUlllstl piyııs:ıdan tedarik cdilo. 
cok Amerika unundan nıamuı olmak 
0%ere fultarn ekmeği beherı ıo kuruşa 
ııattını acnkt.ır. 

Cuma /Cumarte. 
~ 18 Nisan 19 '4İsan 
x 
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Kahve ihtikarı yapan 
mahkUm oldu 

Küçükpa.znroa. Hacrkadm ma
ha'llooinde bakkallık yapan Ta. 
ha, kilosu 155 kuruşa satılması 
lazun gelen çekirdek ve çiy kah
veyi Mehmet Ali adında birisine 
200 kurustan satmış, asliye ikin
ci ceza mahkemE"Sine verilmiş. 
tJr. 

_Mahkeme dün Tahayı 25' lira 
agır para cezasına mahk\ım *
miştir. 



Atina, 17 (A.A.) -!ı>:tiiiz havn 
uvvetıerinin Yunsuı.istanda ya.p. 

an son hareketler halikmda 
ağıda.ki malümat verilmektedir: 

ın:~. ~~~~---------~--------~~---------~~ ................. !TW"r-...... ~ 
.AI...MAl\"I...A...lUNNOFuz 11Jrtfı[;CrJr:.:.~~--------~-,---------~rD"'W~'ti1Tl"iTT--~-r----------------~-:-.-._.. __ 

Bu muharebe sahnesinde kısa 
ır müddet cereyan eden ha.va mu-

harebeleri esnn.smd:ı bir İngiliz 
ava filoou 100 üncü dilş:'llan tay
a.rcshıi dilşUrmtıştUr. Subay rüt -

·nde bir genç pilot n bir kaç 
n içinde e.ş dürman tayynl"csi 
ıirmili~iiir. Bu 'lyn.;;Telerln .JO-

uncusu 110 modelinde bir Mee.cıer 
tir. Diğer bir pilot da pike ya

an ı.:.r bom1''J.I Jmıan tnyyaresine 
ti"um etnu.ş ve düşman tayy8.l'(:s;
• dtlşünnUştür. Halen Yunnnis -
anda cereyan eden hava muhare· 
elerinin bariz vasfı İngiliz Jmpa
torluk kuvvetlerine münakale 

ola.rıua ve limanlara hücnm ot
e1· fizere Almanln.rm bu mmtn-

aya bir QOk pike bombardmın.n 
vyaresi getirmiş ol:nrunııdır. Fa 
t mfit<':!!.ndiyen İnglllz avcı tay
elerlnin hücumuna maruz ka. -

an Alman tayyarel~ i)i ~an n
amadıklarmdan attıkları bomba -

çoğu dağlarda wva deniv.le 
tlıyara.k z:ıra.r vermemektedlr. 
Yunanistan fizcrlnde vuku bulıı.n 

ava muhareb,.lerl ietJoorrlnde pi
ke yapan Alınan bombardnnan tay 
ye.relerinin m.fkta.n hayli aza.1mıu.. 
trr. 

Vardar köprtlsti tahrip edDd1 

Atma, 17 (A.A.) - İngiliz ha.
va kuvvetlerinin Alınanla.r tarafm 
dan KöprülJde Vudnr nehri Uze
rine kurulan bir köpr-JyU muvaffa
kıyetle bombardıman etmeleri :m.
yeetndo cenubt Srrbistandnld /.J -
man ordusmıun ileri har<'iteti dur
durulmuştur. 

Orta. ~a.rk İngiliz ha.va kuvvetle-
ri umumi kara.g9.hmm k5p'rilniln 
t-'hıibi hakkındaki tPbliği Ctrafm· 

~ilat veren sal8.lıiyeUi Ati.na 
alıfilleri İngiliz pike t.P.yyarolcri

nhı bu l!P nasıl be..5ardıklanru an
latmaktadırlar 

İngiliz pilotl~ bode!lerin.in fıze. 
rina va.rdı1cJan zaman bir çok pro
·eıktörler ve şiddetli bir baraj ate
şile karşılıı.~l!Jlardır. Bu barelmte 
.iştirak edc.ıı biltfin İngifö ta~'H.?"0-
leri bombalarmı atmak içili -pike 
ya.ptıkfan halde hiç b.trl!rn isabet 
vuku bulmamrtır 

E'I'r1KLERt MINT.AKALAR 
Atina 11 ( A.A.) - 174 nuroa. 

ralı tebliğ: 

Garl>i Makooonyada yukarı A
li)iJrmon vadisine huliil edf'n 
Alinan kuvvetieri Gı"ebene mın
t.rukasrnda harekat yapmakta 
'o Kaln!:ıaookaya doğru ilerle. 
miyc f-"'Jyret ediyorlar. 

!stanlJ..ıldan Anadoluya kendi 1 den tevzi edilmiş 9'Yuinnacakbr. 
arzukıriyle göçc.tınek ~ yen va- B·ı ~te g33terilen gü..,de vapu
tand ... sl~ verdikleıi beyanna.. ra veya trene 'binmeleri ıaznn
meleri tasııif etme!<. uzere t.opla- dır. 

ııan k~o~ mesaisine dün de Aksi halde meccanen gitmek 
devam etmi5tir. hakkr :ka.yıbolaca.ldlr. 

Fa:kat tasnif işinin ikmali bu- Diletler kaymakamlar ve po. 
glıne kalmıştır. Bugün iskelelere Iis vasıta.siyle aHikadarlara tev
ve istasyonlara göre ayırma ta.. zi edilecektir. Nakil i ine .An
mamlanacaktır. Netice Ankara- karadan tayin edilecek günden 
ya yazıla.cak ve gelect'.k cevaba itibaren başlanacaktır. 

Görioerun cenup nıınta.!'8Smda 
Kiaffc Karits boğ~ düşman ta
rafından ~gal edilmiştir. 

.AMER:nU.YA HİTAP. göre hareket edile<X"'ktir. Seyahatte halkrn. ilrinci, birin_ 

!stanbulda.n. gitmek istiyen cı, üçüncU mevkilerde ne şekilde 
vatandaşların vapur, tren !bilet- seyahat edacelderi haklkmda h&
leri 3re:ndilerine iki gUn evvelin. nüz ~lıniş !bir karar yoktur. 

Atina 11 (A.A.) - Atina rad
yosu dün ;:r.k:]am Birleşik AmcrL 
kaya hitap ederek şunları söyle
miştir: 

Cereyan etmekte olan muha
lbe Yunanistan icin esaslıdır. 

Bu, evla lanrun kanlariyle, ter. 
leriyle sulanmış olan mukaddeı:ı 
anavatan topraklarının müdafa-

iran - Sovyet 
gerginliai 

naı sa.Yaşıdır. Bundan başka, (Bas arafı 1 mcide) 
biu.at insaniyet için de yapılan ı al h d d ··-~ ·ı bir -4 Esk. y •1;:.~1 eı. gOll u u una gouucrı -

sava'}~It'. ı ~~ l!u.u a- miştir. Tahr:llıa..ı. B. :it arasında 
:r;nm oturdtL'ttl_arı .. ye ;.ışılmez ~- 1 hava nakliyatı 15 nisandanbcri 
~pos teJ>?Ien .~ur ya~~ 1:ı- tatil edilmiştir. Ve şimal hutlu
tıyen alemın .. mudafaa:. ett1gı ~rr duna giden yollarm lhepsi kapa
:Lıduttur. Dil~~' ~:ıtıe halı~ ttlnuştır. Bu gerginliğe seOO?, 
de krtala.rnu ~e;ı sunnckt~ır. Sovyet ordusunun lran hudu.. 
B~aı:?1 ~ altm~. hMu:e- duruia ibüyük bir askeri manevra 
k~w~un~ Yunan W1?lı~~~n zik- yapnuş olmasrdrr. 
rettigı şekilde ~e":" unumı bek. Gazete, Sovyetıer ibirliğinin 
lemek ga~~ tabııdir. Basra kü...""fezinde b;r mahreç te-
' Fakat, d~anm. garbi w M~- min etmek arzusundan doğan 

l edon~ uç ~ehnne d~ ı- bir münaforetin lran - Sovyet 
lerl~esı savaşın sonunu mute. münas<}betlerine llakinı oMuğu.. 
~ır edem~.. Maskara. !~an nu hatırl""tc::ıs.ktadır. Geçen tem-
11!1Para~rl~ altı ay milte:na- mtlllda Sovyetler birliğinin Iran
diycn kü~ Y~. ordusundan dan arazi metaliba~ bulun
Arna.vutlrurta yedıg:ı utandırreı duğu hn:kkmda işae cilen ha.ber
darbelcrden sonra arlı:k ka.t'i ı 'b'.tün d yada lbü :-il.k b;
v~ 

1 
nihai olarak ö!ilnıe mahkfuu h~ye~ u)::Wnnış, fakt h~ 

bu. umnaktadır. Bıııa~cyh 45 iki devlet bu haberleri yalanla.. 
mil~on l~yana 85 mılyon Al~- mışlardI. G:w.ete, Japonların 
n~ il~ve.q e'bedt ~~11:113n zaferı. 1904 de Rusyayı hezimete uğ
nın man~m d~ştı;emez. :ratması ii2.erine çarlık Rusyam:ı 
Yunan~ ~di _ıao . mil- lran hakkında beslOOiği emelle

y ... nluk bır kut erun mutte.itıt or- rin firenlendiğini hatırlatma.k'ia, 
~ularma karşı koyması_ ~ YL ve 8.lvyet inkılabını takı"'bcn 
ğmla hareket eden motörlu ~- Ruslar ve tng"Ezlerin işgali al 
vetlere .karşı sar:nJmadan goı;us :tında bulu,nma.kta ohm lranm 
~esı bu 7:J.f~n m~~nu ~- Şa\ı Rt..Q rOOimi tal".J:mdan ht -
h!l. z:yade .tebarüz e.tt~ektcdır. riyet ve istiklfilinc t.ekrnr rKB.-

ı unanistan, taJ:ilmun şu a. • vuştuğunu tebarüz ettirmekte. 
nmda twı ve şere[ın en parlak dir 
sa.yfalarmı yazmaktadrr. Bu d&- ==·============== vW sa:vaşt.a., yptığı mücadele-
nin .kudsiyetinden ilham a.lma.k.. 
tndil". Bir nisan için oksijen ne 
ise hilıriyet de Yunanista.nrtı 
mağrur milleti içi odur. Yuna
nistan bunu müdafaa ediyor. 

ALYANJ~ YUNAN 
MOKA VEMETl:r-.."1 

KIRAMIYOR 

li:nllanarak ~ :iledemel• te§eb. 
blls etml§lerdlr. 

Spiker mat.buat ııeznrctinin ))1lltç. 

ntnde de bUd!rlld!Ri gıt.1 Yunan lota. 
larmm 'Yeni mevzilerine ycrlqmelerl 
harekAtmm zayiat v rm~den neticelen 
nıJ3 Olduğunu kaydederek aözlerine 
,Oy'le devam etml.§Ur: 

Büyük bir !ngiliz fi
losu Cebelüttarıkta 

Elcezıı-e, 17 {A.A..) - Büyük bir 
ln:;lllz filosu Atıa:ıUktcn Cebellıtta. 
nka gelmiştir. Polikalenin a.skerl JJ.. 

manmda dcmlrlcımiı;ıtit'. Filod:ı., bir 
tayynro gcm1s1. ile Aeııovn zırhlısı 
da vıudır. 

CeboZattcmJc, 11 (A.A.) - üç 
Fra.nsIZ denizalbm ile bir Fran
sız destroyerinin, çarşanba gü
nü garlm doğru. pek muhtemel 
olarak Casablanca'ya gitmek ü. 
~ CebelUtta!'Ik ~ 
geçtiği görülmüştür. 

t'rALY AN GEHILEBI BATIRJLDI 

Lon4ra, 11 (A.A.) - B.B.O. 
Sicilya ve Tra'blusgarp ara:ımda bir 

dil.aman gemi katlleslnln lngills deniz 
c.11ztltamıan taratmdan batmldlğı 

hAkkmda bahri.ye ne&aretinm n8§1'et.. 
t1ği te!ıl!ğc fiA.vcWı bn.t:mlan ticaret 
gemllcrlnln kısmen harp malzemesi ve 
kısmeıı de aaker tqımakta olduğu 

blldlrllmcktedir. 

Amiralliğin tebliği 

Londra, 16 (A.A.) - AmlraIUk 
daires!nln bu akp.m ne rcdllen bir 
tebliğinde Slcllyadan Trnblusgarbe 
gltmckte olan hlmayell bir dll§man 
kR.filftalnln diln lnglllz donanması ta· 
ratmd:ın y-.ı. alanarak tanruncn fmha 
edllcl~ blldlı1lmektedir. 8 ttaıyan tor. 
pldostı De 5 na.kllye gcnı1s1 bıı.tmı

mt§tır. ı. .. ohl!.vk 1Bmlndeki I~z lmı• 
vazllrll torpll tn.bet ederek batmış
tır. 

Mohavk'm lmptnm ve mnretteb:ı· 
tmm büynk blr lrumu kurtanımrştır. 

Af rrika cephesinde 

.Kahire, 17. (A.A.) - Resmi tebliğ: 
:Yunaııbtanda: Bütün cepho t>oyıın

cn. dilşnıan tazy1kl artmaktadir. 
'l'obnık mmtakasmda.: 

Bir ke§lt mtıtrezcmtz Tobnık mtı
da!aa hattı dıDmıl& bir dll§nuuı mev
z11no muvaffakiyeUe girerek 7 !bil· 
yan subayı ılle 139 :rtaıyan aakeri esil'. 
aımıvtır. 

Tobnık ın11dafaa hatana~ dtış. 

man taratmdan ya.pıl•ı.n yeni bir hU
cum topçu atcşly1e püskürtWmll§ ve 
dÜfllWl yeniden ağır zayiat vermlı,,tir. 

Dünkü harekat esnasında dll§nı:uı
dan 25 ::;ubayla 767 asker esir aldık. 
Bundan ba§ka. dU§mmım muh robe 
meydanmda 200 den !azla mn bırak· 
bğı görlllm~tür. 

Sojlum mmtakasmda. keşıt mtıfrcze· 
lerimlz :Caallyetlerine §iddeUeo devam 
ediyorlar. Çm11l§ma csnıumıdıı. dllş. 

mana bal!km yapılarak ağır zayiat 
verdirl'mlştlr. 

Ha~tanda: Dc.<ıs!e lstlkamcUnde 
birıe.,meıctc olruı kolliınmız yeni te. 
rakldkr J.aydetmlşlerdll'. Bir miktar 
dalın esir alnımıştır. Adına.babaya 

doğru lıııçnınl:ta iken ~annn hnrp 
eslrlerlnl.u mlkdan beş bin İtalyan ve 
<Ulrt bin mııstemleke askerine var
mıştır. 

Alge mmtaltllS!tlc.'la İtalyan mUs· 
temlekl\ askerleri."'lden mürekkep bir 
kıta tıısllm olmuş ve Deri harekctl· 
mlze tştirAk etmek üzere ordumuza 
g&ıWlll yazılDU§tn'. 

• * .. 
Ln1'dr$, 1'7 (A >\.) - Tu:rmls gaze. 

tes1n1ıı askerl muhabiri b!Jdirlyor: 

Almtuılarm Tobrok'a karşı yıı.ptık
lan hlkuma muka"Pemet gösterllml§ 
olmam iyi laı.rş1Ianm11tır. Dtl§mruıa 

ağır ı:!l.yt~t verulrilınl§tir. Fakat Tob
ruk harekAtmda Almanların mağlQp 
olduğunu addetrn~k hatalı olur. Fllha· 
k1ka. hücum, 1ııJ!llz kuvveUcrlnl de
nemek için yaptınuş Qla.hlllr. İtalyan. 
Jardan mwıaharet glJren Almanlarm 
insanca ve siltıhçıı. bny1lk bir Usttln
lnkte oldu~ tabmm edllcblllr. Alman. 

ıarm §imdiye hı.dar tanklımnm 'ben· 
.7!ln Uıtiyıı.cmx tayyarelerle bımin et· 
W<lerl nnln,.-,Imaktadır. Diğer mUhlm 
mesele su meae! sidir. Almlll!lar tıer. 
J dikçe bu meselenlnı luılll de o nisbet
te gtlÇl~k ir. 

Londra., 17 (A.A.) - Bahriye 
nezaretinin teblıği: 

Amerika linı 
Amerikan 

tercihaO 

Tamir od-' 

Loodra, 1'7 {A.~) -

nlldlğlne göre, diln 'ıl 
yetıer iBirllği tarntııı~ 
12 ay zartmda Bclçllta~1 ~r.J 
tarda yağ g5nderil~ 'J 
b!r anlqma imza ~ 
ya tarafmdan tasVlP JOl",J 
edllen bu anlaşma bU rJ1 
denin fikdnnmı bUytıll 

Bir pilot ıfört ·defa pfke yapa.. 
rak bombalarmm temini ty!ee tce
bit etmek .istemiştir. D!t pilotun 
attığı ilk bom.be.lar hedt-fe isabet 
ederek köprüyü tahrip etmiştir. 
İkinci defa attığı bomha.lar clVBl'
dalrJ b!t" dcnu.ryola flzerlne dtlş .. 
mtlştUr. Ayrıca ııtrıan yP-1lgm bJm.. 
balan da orada ft:mhme.n binaları 
tutuşturm~r. Diğer İngiliz tay
yareleri köprUnlln üzerine vardtk
lan zaman bedefler'nlıı biraz &C!" 
tahnp edilm.i,1 olduğunu görm.Uşler 
ve bombelannı o civarda bulunan 
Ahn'Ul mo örlü ltrtalan ve miılı 
arabanlrr üzerine ntmlşla!"drr. 

L<mdra, 11 (.A.A.) - Make
ôonyarım garomda. yeni Alınan 
hücumlarını tardeden Yunan or. 
dusu, dUşmana pek ağır zayiat 
verdirmiştir. Bunu bildiren A
tina. radyosu, Almanlarnı müthiş 
gayretlerine rağmen Yunanlila
rm yeni mukavemet hattını hiç 
b~ yerde vnramadildarmı il8.ve 
etmektedir. 

.. Yunan ordusu ile lırfblrlf#l yapan 
:tngıuz ve imparatorluk kuvveUcJi bir 
çok :ıoktaıarda Alman zırhlı ıataıarı. 
nx d~ana büytlk zayiat verdirerek 
tardatml§lerdlr. Alm&Dlar, aartcttikle 
r1 büyWt gayretlcrc rağmen yeni Yu. 

nan nıw;avemet hattmı r..nnata mu
vaUak olamııml§lardır. ŞlmAl cephe.. 
aindeld vazlyot ddd1yct1ni muh&far.a 
etmekl3 beraMI' ortada cosaret ~c! 
Amfiler mevcuttur. 

'( (Baş taraft 1 '1acid8) 

Rolle do ll subaydan mürekkep kur
may heyoU ve 700 adamı ne Av&§ tl"' 

mağ? cJva.rmda 2 subay ve 17 kJ.'ldcn 
milrcl<kcp bir cenup Ahikası grubu 
tara!mda.n ealr edllm13tlr. Ad!sababa 
alındıktan berl '5.000 lta1yan a:Jkcrl, 
8.000 de yerli e.slr edllml§tfr. E!l!.rler 
hor gUn §ehlrden biner bm r geç
ınektedlr. 

.Aidcıtiz donanması ba.~ • 
dam, B6rdiya mmt@rasmda Fort 
KapU2Z0nun donanma ta.rn.fmdan 
bilylik bir muv.'.lffakıyctle bombal'
dnnan edildiğini bildirmiştir. Mü
teaddit salvolar çekilmiş ve atılan 
obüslerin toplu bir Jıtıldo bulunıın 
ytlz kadar düşman tankı ve motör
ıu vasıtasmnı arasına düştilklcri 
görfilmiiştUr. 

1.zale~ 

... Yugoala~ 
Sofya elY". 

:Pıfü ma.dt bil" dalga hal. de bu 
Mprllden geçen Alman krtabn 
şimdi durdurulmuş bulunmalrtMır. 
SalAhiyetU ma'hfiller bu köprfinfin 
bir harabe enknzy haline get!rll
mlş olduğunu söylemektedirler. 

İngilJz kDitt kuvvetleri 
Berlln, 17 (A.A.) - Husmı! bir 

muhabil" bildiriyor: 
Yuııanistanda 1ngillz kuvayi km

liyesi ile çok oiddetll muharebe -
leır olmaktadır. Sırp onluau ile mü 
tareke aktolund~~ h:ıkknıdald §&. 

yJalara hiç bir taraftım. teyit ediı
meıniştir, 

Sa.bık Ytıgoslı>.v ba~ Svet
~ ~di Almanlarm neminde 
bnlunmakte.d!r. 

Ollmpostakl ~ 
Londra, 17 (A_A.) - B.B.C.: 
Ha.rbtye nezaretinin tebliği: 
OUmpos mmtnkasmdald mütto -

fik hatlarmm Almanlar tarafın
dan yanlmJ!S olduğu ve Le.risa ova. 
ımım Ahııa.n ilerleyişine açılmış 
bulunduğuna dair .Almnn menhaJa
rmdan gelen ha.berter ve YunanJs... 
taııdaki !ng:i.liz kuV\'etlerlnin lbıış.. 
Jrwnandanlığn ne de Yunan~
kumandanlığı tarnft:ıdan teyit .e
dllm.4tir. Maamafih sözll geçen 
mmtakadn halihnzırda ağır çarpey
malar vuku bu.I.ma.ktn.dıı. 

Alına.n llcr1cylşt 

Atbıa, l 7 (A.A.) - Resmf°'X"U"' 
nan tebliği: 

Şarki-ldakedonyada, Alman lruv 
vetl 1 Grevene mmtakasmda. ilor
lemfşlerdlr. 

Görlc.enin e!JD.up b61geainde de 
Alm'!mlar b!r ilcrJ.e:ma bydetmt -
'erdir. 

Şiddetli çarpısmaıar 
Athıa, 1'7 CA.A.) ~ B.B.C.: 
Radyo. Arna.·-ufüxk c plıeslnde 

teıbllğde neşrcdllc!'l. ilerleyişten 
bafka lılç b1r yeni h31:ıer gclmedi
i!lal ve gcu:bt nuı.kedonya ccphc:.::In
de muhaıı be:ıitn devam ettiği ve 
m1u' çarpn)nu!lıınn vnktıbıldnğuın 
ıT!hı gece bfld!mıiştfr. 

Radyo, vaziyetln clddi olduğ.:ı ve 

Bu hattın muhtelif bir"ÇOk 
noktalarında İngiltere motörize 
kollan muharebe etmekte ve 
düşmana ağır Z'lyhıt "-erdirmek. 
tedir. 
1NG!L!ZLER ACIR ZAY1AT 

VERDİRDİ 
L<Ytttb"a, 17 ( A.A.) - !ngiliz 

~teleri, yen.t lngiliz - Yunan 
hattı tesis edildikten sonra Yu
ııan.istanda.ki e.Skeri vaziyetin 
daha sar·h olduğunu yazıyorlar. 
Alman kuvvetlerinin şiddetli taz 
yiltl altında yapılan sem barc'ldit 
esnasında mUtte..c!Jk kuvvetler 
yalnız mevcutlarmı ve ha.tıp haL 
zemesi stdkla.rmt olduğu gibi 
muhafaza. etmellde kalmamLslar, 
aynı zamanda diişmana. ağır za
yiat vcrdinnişlerdir. Bilhas3a 
Ama.vutlıikta bulıman Yunan 
ordu ;unun lbir tek ki§i zayi eyle
medaı. çelÖlme plfuu mUkemmcl 
bir surette tatbik edilmesi met. 
hedilmek .. edir. 

Atina, l'1 (A.A.) - Röyter: 
Makedonya cephesinden. gelen 

son haberlere ~re, İngiliz -- Yu
DP.U bat.U, dUşınan ta:z;yildne ma
raz !kalm kla beraber, tam ve sağ 
lam ol.ırak durmaktadır. SC'r.f'iço 
etrafmdıı ~detti ~lıır oı. 
makta vo burada Avustralya k:rtB
ları Almanlan brrpalamaktadır. 
Bir İngiliz motörlil ellzUtanu, :mit
ralylWe beş .Mınan tıayyaroıi dll
nihmtlşti.lJ'. 

A tlna 1 'J (AA.) - .At:tD& ~ 
garbi J.rakedonyada dn§manm yenl ft 
elddeUl bir b1lcumuna maruz knlan 
Yanan orduminun Almanla?'&. c!dd! za. 
ytat verd1rdlğ1nl blld!rmJetlr. 

Splker flmdl garbi Jlaked~ mu.. 
lıarcbe.llJnlıı blltQn ~deWc devarp et
tiğini 116ylc41kten sonra §Untan mı.ve 
etnıifUr: 

••Almanlar pazartesi gllntl gartıe. 

~ hatıt blr tıızyik h.ırelsetl yap. 
tıktan sonra salı gUnU 1-'lyyarelerin 

Arnavutluk cepbeetııde Yunanlılar 

df1§mA!.a a~ r.aytat ftl'd1rerelc m.eT. 

~ltalyanhUcumlanmpU.skUrtmtl§
lerdlr. 

lngillz hava kuvvetleri ileri y1lrilytll 

ballnde balUiıa1l Alman kollarım JU1. 
den &rmadağm etmek surewe bir 
kere daha temaytlz etmi§tir. lngWz 
tnyys.relerl dll§manm la§e ve levazım 
11alerlne mlltmnad!yen w fiddetle bG. 
ctıım etmektedirler. 
Atına radyoll1l akpm nepiyatmda 

§Unları eöylemi§tlr: 
İki cepheden geelen haberler yeni 

blr .,ey 6ğretmcmektedlr. Vaziyetin. 
dl1§I!lan ntefl altında lruvvetlcrlmlzin 
giırl nlmınaaı Ue mtıdataa battmm 
ye :rdeğtftirmeainden mlltevelllt ZDJ\o 

luklBn an:etme'kte old\l#UD& ,Ophe 
yoktur. 

Sp\klll' salı gtlntl Alman "" ltaıyan 
tayyareleri tarafından bombalanan 

vo mltraly6s atqlne tutulan mnhte.. 
Ut f(lhtrlerl birer birer aayDU§ ve bir 
ada civarında bulunan b1r Jıastane ge
mtslnlD &5 mltralylSz &~ine tutuldu. 

ğunu eöylemlıttr • 
Spllter .OZIQrlne ~yle devam et

nıtştır: 

.. öntımtızdeld g11Dler zar:tmdi vus.. 
yetııı UJdpf edece~e ve muharebe 
l?eUee&tıım ba ye.m sa!balarm aeyrlne 
tabl o'dutun& fUplıe ,ok.tur. DQn Ar. 
ı:ıaYUUuktAki ttaıyaıı krta1an ınevzll 

'hneumlara t~bUıl e~erse de 
Yunan kunetıerl tarabnda.ıı pQaldb'. 
tillm~lerdlr. Yunan kıtaıarı kendi. 
1erlne Hıı1Jen talimat dahDlnde hare
kette bUlunmaktadırlar. ltalyanlar 
hOcttmlu MDUmct.ı Jlllylata ~ 
larda. 

J!istB MtlmARI 

Jtıwp, 11 (A.A.) - lı;lerlnde subay. 
J&r d& bulunan 2.300 İtalyan ea1rl da
ha diln cenup AfrikABI Hmanlarmdan 
blrlne çıltarılmll, bu ım Ue cenup Af· 
rlkasma gelen dllfman ca1rlertnın ade
di §imdi 10.000 e baliğ olmu§tur. 

ıu.blre, l'J (AA.) - BBC.: 
Ingtıfs ulıertt makamları ile mn. 

zakorelerde bulunmak flzere DUk 
Aoata'nm husust bir mtımeafllntn 
p.rki Afıikad& lngWz Jtunoetlertnln 
'ba§kumand&nı General Cumılngbam·
m kar&rgAlu olan Dlredau ısehriııe ceı. 
meaı Kah1rede bQyt1lr. bir al&lra uyan· 
dırm11tır. 

ÖğreaildJ#hıe ~re, Dtık D' Aetıtanm 
mümeEUnt tqryaıı ta~,. birçok 
hlmaye tnyyareaf refakat t1bnckte !dl. 
Ktlza.kereler eımıutmda harekAtm dur
durulmam için JA.am olan emirler w
rf.tınioth', . .. . 

Kalıtre, 1'7 ( u.) - B.:n.o: 
lngWz a.slteı1 makamlan ile mo. 

zalı:erelerde bulumxıak. Uzere Dük 
d'Aoetanm hususi btr m11me&sflJnln 
varkl Afıikada lnglllz kuvvetıerlnhı 
be kumandanı gc:ııeral GwmJngbamm 
kanu'glhı olan Dinda.u §Chrlne gel. 
mest Kahlrcdo bQy1lk b!r allka n.. 
;yaDdtrmJ trr. 

Öfre.Dildiğlne göre, Dak a' Aoırtanm 
m0tne3Slllinl ta§IYIUl ta~ bir 
çok hfnıaye tayyarest refakat etmekte 
!dl. KCukereter eımaamcıa hareıtttm 
durdanılın!lSI tc!n 1!&ım. olan emirler 
~tlr. 

Elgazaln tayyare meydanı ne 
bumda bubnruı iaşe dep<'lan ye
niden muyaffakl) etle denizden 
boım.lnrdmınn edilmiştir. Den.iz kuv 
vctlerlmiz Akdenlrcle YwıkC'Mı 88 
tipinde ild pike bonıbardrman t.ıY· 
yaresi düailrmUşle.. ve diğer bazı 
tayyarelE>ri hasara uğrntmı:;lnr -
drr. 

Bu harekit 0'3Ilasmda deniz kuv 
vetlerimiz hiç bir hasara uğrama
D'l!J ve iM:ı.nca hiç bir zayiat çc
rihnemi§tir. 

İngiliz tayyareleri 
(Baf tarafı 1 incide) 

İn3illz pilotlan, eeJır1 k.a.pb:yan 
kıı.raıılıkta kendiııinl gl5steren kızıl 
rşiklaıın gonjşlediğini ve biribirlc
rine ~tlğnıı görerek vukua gc-. 
t.fr:ilcn JWsarm. genişliği hakbıda 
hirı fildr ediıımişlerdir. 1ngili: pi
lot.lan. limal denb'Jni b.plıyan bu• 
lutlu- ansn:ıdan Uslcme dönme
den eneı. mllteınııdb"en metoclik 
bir tanKla yangınlar çıkamı11lar 
bunlan bmıf>alamış'lar ve &Wlit ~ 
~. 

••• 
l.tcıadN. 11 (A.A.) - Jl:nıelsl ak· 

f&Dl bava karanrken Blenlıalm. tıplD.o 
de lngllls bombardıman tanareıertn
den mOreldı:ap lU hava tnoeu Bor
bm'a ~ bir htk:mnda buhmm~ 
laıQno. Tayyareler adanm tbıertndo 

gok aıccktan ~Uflardır, Adaıırıı f!d· 
m&lioe do«nl tıweccQh e&m tayyare.. 
:lfr k1glalum 'bombardımamna 'ba§Ja
nadan 8\"V'el topoo mıevz0eı1De hDoam 
~. Dfter bir tayyare de Bor
kum un garbinde Mrt bin tonDltoıluk 
bir ~ çok alçaktan hOıcum edıcrok 
,Uebl bomlıalanııt '" tam faabetler, 

girmtıteıi ve Almıın moWrltı kollan. Alman ve İtalyan lataıa:mm Tob_ Jıaeıdetmfıtir .. Vapurun ortaamda vu-
nm garbi Ma.kedony&YI\ atz=:Jnlan U.. ruk n SoUurn mmta.kalanndaki ta. 'fi ımbufin ftU'lllk neHces!ndıe mçraya;ıı 
sıer1no ord\Unusa bazı hareketler em- yilllerl den.m etmektr!dlr. St1ratll D&- pe.rcabr co metre 1rtl.faa bd&r çık· 
redllmeel anır1 g6rQetilmOfttlr. Bu rı hattk Um1z dolaşı,:ı;lyle ~ mı,tır. Dftc:r t&J'Y8.1"81er de _,....__ 
hareketler eTVeldeıı t&IBrlandıgı veç- lerf bdmil bulanan --- _,._ hU .._-._ _... .. hile ~ .,...,....,. cam e._....,;:p Ta aon bom~r 

yapılml§ ft kıtalanmız yeni ve c,. 1 zeelr'nhı Oebel mmtnkaımıdald temiz- atmadan evveı civarda l.sUk§aita bu. 
ı 

Şehrimize g 



lelk iklt:ri:. 

r 

Kendisine iyilik yapan 
toförü bıçakladı 

Evvelki gece Beyojl~da ga
rip bir yaralama hidıeeeı olmUf, 
bir sabıkalı kendi-sini ezilmekten 
kurtaran bir ~förll yaralamıı. 
tir. Tahkikattan anlatıldıfma 
göre vaka şöyle cereyan etmiş-
tir: . 

Tarlaba.şmda. oturan HU&Pyın 
oğlu Bahri adında bir ~för .' '"· 
velki gün ctomobili ile birlikte 
lstikli.l caddesinden geçerken, b k rUr. 
önün Beyazrtta oturan_ sa 1 a- cınayeti tfledlkten snlr& aeutsoe 
lılardan terlikçi Halil oglu Ali. oral\&D uaklapr Yo panı laleriDl top. 
met çıkmıştır. Bahri bir m~nev- rakta bırakm&YI da lhm&l etmez. 
ra ile kazanm önüne geçm11 ve Erteat rtın kurb&Dm akraba••,._ 
otomobilini durdurarak ~e~ kınları panı taımnı k.,tettlklert ve 
de, yolda biraz daha .dı~atlı ö.dUrWentD boynundaki derin yan.laı
yürUmesini tav:ııfyc ~ıştır. " g6nlüklerl aman otnayeUn talU o

Ahmet, buna. teşekln\r cdec_e· tarak kana llU8&DUf btr panı tlham 
fine Jw;ıı:uş ve ağzına gelen kü· etmekte tttıtak ederler ve topn.kta 
flirleri savumııya başl~ıştır. ızıeıinl görmllf olduktan Anyotoa'u 
Bahri de mukabele etnıı~ ve a. ., lfJnp~ 1ı11e ~ ıı , .......... 
tız kavgası şiddetlenm~ı. nlha- t.remır-. 
yet sabrkalı Ahmet:. ~Jı~en .ıı- :3elçtıra matcıu•tı. bu icaba• etra
yırdığı bıçakla şof~~ U7.ertne dmdan blr fJOlunu tcrayı faaliyet et. 
hilcum ederek kendısını kamın. tıklert mrllda yaJtaJayarak derhal 1-
dan yaralamıştır. . dam ettlrmif oJdulu llalde bu kanii 

Şoför kanlar içinde yere '"!ril- ctnayetı"'r'n tamamen 6nUn~ geçmete 
miş ve Ahmet bütün kuvv~yle mun.ffak oıaınamqtıl'. tdema mali· 
kııçmıya· ba§lamışaa d~ bıraz kOm t>dlıen bil .An,oto.tar 80n neter 
sonra kanlı bıçağı ile birbkte ya.- ıerııı~. her blrtntn yirmi otwııar adam 

ka.lı!nmıştır. . hald öldUrmUı olma'lc terefly1e hayata •eda 
Şoför Bahri bay~n bır c ett!Jrtertnl tUrat etmtflM' '" 8Mlm0 

Beyoğlu hastahanesıne. ka!dırJ!· bUytlk bll' teve1rktll De karplamlf-
mışsa da vaziyeti tehlıkelı gö- Jardır. llll 

Mahmul Saim yine 
yakalandı 

Mecmua çıkaracaimı 
aöyliyerek birçok 

kimseleri dolandırmıı ! 
Methur dolandmcılardan 

Mehmet Salın dün de yeni bir 
aıçundan dolayı yakalanmıı, ad
liyeye verilmiştir. 

Ancak -mrkaç ay evvel tahliye 
olunan kumu dolandırıcı bu se. 
fer de ''Dünya kız ve erkek Uni
veniteWerinin mecmuuı'' adın
da bir mecmuanm imUyazmı al. 
1llJI, tlcaret OOHD" da kaydet
tlrdtkten 80DI'&. Anadolunun 
muhtelit yerlerinde seneliti 25 
liraya a.bo:lıeler kaydet.mittir. 
Bundan ooşka mecmuaama gQ
ya t&bslldar, işçi, kltip veaire 
gibi itlere alacağı adamlardan 
da depozito olarak pvalar al. 
mıştir. Mahmut Saim o kadar 
teşktlAUı olarak çalışmıştır iri. 
birkaç aydanberi namma para 
geldikten başka., hAll pastahane
ye her ~ 2!5 - M ~r lira. ~el. 
mektedir. 
)falımut Saim, dUn aorguya 

çekildiği birinci sulh ceza mah
kemesinde: 

" - :M\.:cmuayı çıkaracaılmı, 
blltlln muamelem yolundadır. 
Kimseyi dolandırmadım. ister. 
seniz sicili ticaretteki dosyamı 
tetkik ediniz!" demiştir. 

Buna kal"f' h!kim. kendisine: 
" - Ben senin sicili ticarette!d 

dOByanı bilmiyorum, ama. adliye 
dollyanı bflfyonnn, demiş ve ken 
dfsini birinci 80l'gU hüimlifine 
göndermlft)r. 

Tramvaylann yeni 
tarifeai hazırlanıyor 
Yaz mevsiminin j?'Clmesl do

layısiyle tramvay idaresi tram. 
vaylar için yeni bir hareket ta
rifesi hazrrlamıya bruılamştır. 
Yeni tarife ikmal edildikten 
... illn edilecektir. 

Otddeüzerfnde bult-nan dur.tk
larm daha. geniı yerk-re nakli 
mevzuubahistir. Bundan ma..1tsat 
cadde, tramvay bekliymJerle 
gelip geçenlerin izd;hamma ma. 
ni olmaktır. nk olarak Sirkeci· 
de Viyana oteli önUndeki durak 
Sirkeci garınm önUne naltledile
oelrttr. 'l'etJdklere ~8ft!lllllbr. 

Diler t&rattan ttıneJm ırayı, 
fhtfyacmı önlemek maksadiyle 
tS'Wlge bir, Aı:ıerikaya da Dd 
kayış ımnarlanmıstır. Ka)'D'jlar 
gelinceye kadar 'nlnel sefer1eri. 
ni devam ettirebilmek İ('.ir. tüne
lin bir hattında Myriaefer vapı. 
lacaktır. 

Diğerinin kayışı biraz eski ol
dafundan ihtiyatlı kullanılacak. 
tır. Tek hat üz.erinde S"yl'İsef er 
öntlnıüzdcki ayın sonuuda tat· 
bik edilecektir. 

-S - VAKft 18 N1SAN 19U 

Bir Jübile dolayı~iyle ! 

Tiyatro tarihimizde 
operet ve Cemal Sahir 

lYazan: Cemaleddin SERVER 
(B(Jftartıfı dUnka sayımızda) 
lııferaalmin sonunda çaylar içi

lirken Ahmet Htt.met Bey, rel\'1il.l 
S!hlrl Macllr mtlellitl~Jcn r,.:y
k&r'la tanqtırdt. Y&.lmda bazı tn.
nmmre zevat da vardı. M'aa'rif na
z,71 (Kont Aponi -son Arnavut 
kraU~ealnin büytlk babası- ( Ce
mll) i (Ahmet Hikmet) e ,v.öste
rerek: 

-"Niçin bu genç adamı art.hıt 
yapmryoraunuz. FevkalAde isti
dadı var yazık değil m1 ?,, dedi. 
Ahmet Hikmet macorayı bildiği 
lçln cevap verdi: 

-''Hep istiyoruz ama; ailesi 
ram defU! • 

-''lııfemleket için de li.znn de
fi! mi acaba? 

Ahmet Hikmet, bunun üzerine 
Cemli Slhlrln fikrini sordu ve 
muvafakat ce'78.br alm~ca ertesi 
run Cemli Slhiri nazımı emrile 
.. Budaneşte konservatuvan, na 

"M , yani acar arti'it a1<ademisi ne 
YE"rleRtlrdiler. Cemll Slhtr, 'ton
aervatuvarm yeltlne TUrk tafobe
ılydi. HattA o zaman t:ıl~be mU
fettişf bulunan profesör Celil E
sat, konaArvatuvarda bir Tllrt ta
lebesi oldu~nu bllmediiönden ge
lip Cemli Si.biri buldu ve meıııai· 
sinden dolayı takdil'lerinl izhar 
etti. 

Cemil Sihir burada iki sene 
bulundu. 

BtlyUk harbin aleyhlınize netice
lenmesi Dzerine bilmecburive Vi
yanaya geçtJ. Orada gerek "Burg'' 
ve gerek ''Ronhan" tivatrolıtrmdıı 
amatnr olarak stai g~rdn. Havat 
çok pahahva mal okvorrlu. tt'\lyn 
vohwla bofı:ı7.T J"ec;en ilk V!lpur, 
Abdflllıak Hlmfdle Ulsyen'f, !s 
tanbnla getirirken aralanna (Ce. 
mAl ~A.hfr) de kabldı. 

C'A!m§I SAhlrln f ırt.anbulda ilk 
, .. 7.lfesl 

1919 yı'mdayız .. Cemll ~ft.hlr Vl
yanııılan yeni dlSnmllş, ''lktıudı 
mlllt bankası" na memur olınuş
tur, 

Maliye memurlanndan Nazif 
Beyle feJlndebqm'daJd ''Bonmar
ıe" nba Mhlbl ---efmdikl DarUtta
Um mıuiltl 11alonunun bulunduğu 
yer-- Sllleyman Bey 6, 7 bin lira 
ıarlederck "Ferah tlvatl'oeu" nu 
tutmuşlardr "Darülbeda}i" in o 
aenE>kl ramazan temırillerl burada 
verilecekti. (Son güno kadar du· 
ran kırmr7' kadif P perde ile aa.h
ne öniirıriı>ki tertibat. balkon vr 
~eir.. or lqı rt"n kalmadır.) 

KPmal Küçilk merhumun bana 
her ~nm3n hl]ı...., t "" takdfrkArlrk
la bahsettiği Mösyö Plvaleti de, 
''Darüloedayl" in müdilrü idi. 

CcrnAl Sahir h · ç bir gece tem
sJ•lerı kaçırmıyoı'Clu. Her gece 17, 
: " va;ılarrndn smokinli dilber bir 
gencin balkonda kendine mahna 
l numaralı koltufunda tiyatro aey
t"Ll:C'"'I mc k ve tcceaııUa uyan
dırmıı;ıtı. 

Herkes ondan alika ile balwe
derken o, bUsbtltiln başka llemJ,e.. 
rin hul)asma dalmıştı. Gmta ve 
heyecanla seyrettiği 88.hnenln 
pPrdesl n<:ıl1ıkç:ı Muvahhid \re Sa
dettin gibi arkadaşlannı görUyor. 
"acaba'!" divordu ; "benim için de 
buralarda çıkıp allarılanmak mu
kadder olacak mı!,, 

CcmAI Sihir, me.rham İsmall 
Hakkı hoca ve kaptan zade 

ile beraber 
Bu temenni gerçekleşmJştt bile. 

ÇUnkll maruf beatekir lamaiı Hak 
kı hoca ııe kaptan zade Ali Rıza 
Bey merhum bir "İatanbul ope
Tetl., kurmak iatemiflerdi. (C. 
mil) in Vlyanada ve daha 6noe 
Macar konaervatuvarmda ttya.bo 
tahsil ed,.rek döndllğilntı blldDr.. 
lerl için onu aralarına alınalı, u. 
su ediyorlardı. Kendine müracaat 
ettiler. Heyete girdiği takdirde o
tuz b<!Ş lira a~ lık verecelderiı.l 
llSylediler. DeThal razı oldu ye 
bankadaki vazifesinden aynlarU 
hevete iltihak ettl. 

Bu arada (Ömer Aydm, Hakkı 
Necib, plrimadonna Nıvart, Lok
man zade Faik ve Madam Peyrm 
da bu tı-upa alınmışlar \'e i14ıQDcU 
sınıf artist olmuıılardı. 

tlk teman 
llk eser (Musahip zade) nln bO 

yUk opereti olan "1stanbuJ Efen
disi , ldJ. Rejisör Ahmet Fehıtn E· 
frndl, (Cemal) den QOk ıeyler tı
mit ettiği ·~1n ona eserin en bU
vilk rolU olan "Safi çelebı" vul 
fesini verdi. Ve sadece şunu lllve 
ottJ: 
-" HaydJ yavrum; gi5reytm .e

ni!., 
C mil SA.hir roıunn bellemuı 

değil giymis ve benlıns~tl ı..,r . 
Ômrilnde görmediği bir ka~ 
bnUnı:ic, Tilrkiyenin en bllytlk tt 
yatrosu olnn ''Ferah" ta, seçgtn 
ve mün vveı bir zUmre huzurunda 
bu tarlhf .. operet,, in bq roltbitl 
yaşamak, onun için büyük bir ni
metti. 

Ertesi gtlnkU gazeteler, bilhu
sa "Yarm •. ve "Tanin" bu genç 
artisti, "tiyatromuzun itlysi için 
pek kıymetli bir uzuv •. " olarak c11ı: 
terlyorlar, onun zengin istidadm -
dan havrctle ba..~edfyorlardı, 

Cemil Safiri heyet yapıyor· 

rUJmektedir. 

~::_ ~~~H·~~~~~!!~. ~!:!~~~~!. ~~n~~r~~! 
-... ~~rı 1 'B~tarafı dtlnkfi aavsmuda . çlardı Mua. hayatında ilk Kan kocal~ güzel eerdir. mıştı. 

CcmAl Şahit-, biraz sonra UçQn
cU sınıftan çıkıp baş artist oldu. 
Bundan sonra sahneye konan 0~ 
retlerin bruj rollerini dııiına ona 
verdiler. Uzun yıllar .. tenor or 
nadı. 1',akat ince sazla "ope..;t" in 
bir arada yürtlyemiyeceğine kani 
idi. Bır taraftan "Pegte" de aey. 
rettiği Macar tiyatro muharrtr
lcrinden (Frens Martoa) un "Pa 
çırtn" i imli şaheaerini terctıme
ye başladı. Bunu "BUlbül" adıyla 

... ~tıeP1 ... _ Yazılı bulunan Kız '\.ı;rinden doğnıldu ve a~ dlı)'Ol'f bu ı:...dar ,_k konU111YOrdU. Musanm gWeri lSyle dalcyor- Muı.ıı.a içeri girdi. 
·~ fifa.hl imtihan. • J M···-m ....;wıerı e a •• ~· d ki Gözl . . k ad ~ sacan gözlerini _. •-- · 0 udece emir verir, adece da- u, ... ennı ırpm an 

"-t ıt.ao ııu.su Cumar· I ne-dikerek: ' w sadece kalın kaşlarını öylece kalıyordu. 
t da mıge merke· - Anlamadın mı bunlardan ya:.: iri• gözlerini tını fml dön. ~. Rlz.eden buraya canmı, 

""-it, l'atı ebııg- o.unur. bir p.ey dedi. Bu parça, ntpnlı.. Türtıı'.dü iki tarafL. ha~ ırzını dil§ünmeden ıelmif. 
~. Hayrı Ke- 1 mm parmağı~ kopan tınıak. Musa devam ediyordu: ti. Süleym~ı yarı ölü bir halde 
~ .\Ja bu mendil de yedıii cla.yaklaı-da9 Lc:;te şimdi hepiniz o dağa gc1rtlm:e gozlerl kararmış ve 

1'tt1-ıı ntıtından: sonra damarlarından akan kanın . ""'."" ~ ka kovuğuna girecek- kendini yolla!'& atmıştı. 
, ~a.pııacak rengidir .. Riz.e kan ağlıyor. bun· ~d!P ~i~lan bizi sarmlf.. Öldürtllebilirdl, kaçınlabillrdi. 
L:! ""'I lar hep senin i~fndfr. :;,.z. nlan nerede bastıracafı· Fakat o her geyi göze almııtı. 
:'~e terfi maçı Yetmiş iki yaşındaki Musaf1:U11 ızı ~ğrenince oraya geJeceiim. Esa.en ölllmden korkmuyordu. 

~,. 'h. . "zül n •• ı-n Saçl&n keeı • m __ .,.,... Hay 4- .Aı- • sı ın ço mLAS"-· . bozulan Ac181J1ı çıkarn"IZ 'i'V"ı.&AHaA·· • 

~~dar - navutpap. dikten eoı:ırct bt!~ Yerinde di bakayrm.. Kemençeleri götür
~ l>uraııeoy. Sam.son gibi gev!r"" ~ k di a- meyi unutmayın ha •.• Ben .,geliıı· 

~kip - Muzaffer r.öktU. Eğer b~ ~a nda e:ıııay- CtJYe kadar çal~ oyDar&mu.. 
damla.rtndaı:l bın yanı ladı Beş dakıka btle stırmeden on. 
dı; Musanm ne ~it ihtiyar • ıarm yamaçlara yayılıp ~l~
ğma. hayret ederdi. .bi bır malan .. Tahta pencerPnın bır 

Musa. eskiden ol~uğu gı. İnde kanadına. dayanarak Mus. onla
işyapacat?ı vakit bıı ~~. 1\iye " got.den silininceye kadar ta. 
karar verdiği gibi b:~· 1

. ~ ~ziin- kip etti. 
1 içinde kararını vennıştı ~ ve Sonra yavaş yavaş dl:ladü. Kı-

de tatlı bir gültımaeme _ za: . . 
sarı ki alnında, dudakla nr:da.J!r _ Ata btneıbilit" millin!.. dıye 
naklarında teselli ede~ ga ahın sordu. 
titre§iyordu ve sanlcı t Al ettifi _ Binerim .. 
çok nadir inaanlara n'lt P K" ğasmı çağırdı· 
b~r. nur dal~ı yUzUnU ~öhı:el~n. _0~a tyl bir a~ bWla. de· 
dırıyordu. kt . di Bir de torba getır .. 

Kulübenin kapıaına ç! 1 ·dedi· ·Atla tori>a gelince: . 
- Recep. Ramazan, •·· ıerjy- _ Bu gece kimse evmden çık. 

. Bunlar. Musanm muavın nuyacak.. dedi. . 
di.. ya- Mehtaplı bir gece MU. 

'Oç azgın b:ıydut hemen Musa ::!e!lç kızla kapının a -
nmda rer almış~ardt: a.n alıp nünde obi.rdu. Usaklan beraber 

- Şınıdi, dedı, 11d~1' kıra seyrettiler w konQftular: 
Kızıldağın, hani. bir f~t f' )'1: _ Adm ne eenin kmT .. 
yası var ya.. lçınde bır ısı 8 ö- Zehra. 
!ar gibi geçirmiştik. Açlıktan = N~ adı .. 
lece!ı:tik ~ .kaldı da, eonr:ı !8b. _ Süleyman.. 
metli Bektrın akıl ederek· Co: _ Onu cpk mu eeviyonrun. 
cuklar, hep insan mı 61-~r ~ 
ğiz. Biraz da. yabani hayv~ ··· 
öldürüp, etini yiyelim."' demesiY- = ~ ~. p ra
le kurtulmUfluk .. 

Musanın kan kocalık iyi 18)'· 
dlr. demesi, derdini yine deşmiş, 
SUleyman, o yaralı haliyle gözü
nün önünde canlanmıştı. Ve Zeh. 
ra, Mu.."311.Ill bu sözünden çok 
bafka. geylere aklmı kaptırmış-
tı ... 

- Herif ban\ göz koydu ga
liba, ama avucunu yalasm ! di. 
ye d~ündü. Bu dilşüncesini baş
ka tekilde anlattı: 

- Ben, dedi, Süleymaıwıs bir 
,un bile yaeıyamam ... Allah klll
mct eder de oraya döneraem SU. 
leymaıu beıki ölmllt bulacaJmı. 
O vakit beni Çağlayan kayalık
ları paklar ..• 

Musa Zebranın söylediklerini 
duymamıştı: . 

- Bir şey mi söyledin? dedi . 
Zehra tekrar anlattı. 
Mu-. gWihD8edi. 
- Yok, yk .. dedi. Süleymana 

bir teY o1mu. insan kolay kolay 
a1ınez öyle .. Sen gidince iyilef}
mlt bulacaksın.. 
A~ lcalktı: 
- Bel)i iyi dinle Zehra. dedi. 

Biraz 80Dl'a ioeri •• göttlnıbi. 
1~ bir eey ~ tor
baya koy, ata bin " SWeymana 
git_ . 

Zehra. odaya girdiği vakit, 
Musarun ba~ız cesedini kan19.r 
içinde yerde buldu. Bir kenarda 
bir torba. dunıyordu. 
Dehşet içinde titredi, bağıra. 

madr ... 
Kapının öntinde atı kişniyor

du. 
Gözü torbaya kaydı. 
Onu kavradı ve kişne\'en ata 

doğı u koştu... • 

* * 
Süleyman, korkunc eşkiyanm 

başından yüz lirayı aldı~ı vakit, 
bıçakla doğranmış tabanlannm 
acısmı da unubnlŞJt. 
Kmldağ maı!arumın kapı~ı

na dayanan takip kuvetleri, bir 
müddet hayran hayran kemence 
eesJerlnl dinlediler. Seslerin ardı 
arkası gelmedi~ için sabırlan 
tttkenerek martinlerinl boşalttı. 
Jar ve troln Musa gibi hareket 
ettiler. Çrkanlann ca.n.ına kıydı
lar ... 

* * * 
Zehra ile Silleymanm bu vaka. 

yı unutamadıklan muhkkak ... 
Yalnız en cok merak ettikleri 
n<>kta lfUYdu : 

- Musa, bqmı çı.~m içine 

(DetNJmt 6 tncıda) 

·----··-·---· ------·-· -·-·-· : 
Y ann, bu sütunda İ 
~ •efts lılr ldk&ye: 1 
RAHIMENIN AŞKI J 

adnpte etti. 
Milztğfnde bazı de~ikllkler :ya

parak 1921 de sahneye koydu. He 
Y t çok kuvvetli idJ. Orkestrayı 
ı~ olar.ık Ustat merhum taman 
Hakkı Bey idare edJyordu &er
fazla rnğbet gördü, Yalnız· 0 ra
mıı.zanda on sekiz defa teman 
edil dl. 

rakat Ce~iıl Slhir, istedifi ala
tnuıga mUzigi sahnede göremedi· 
ğind n UzUIUyordu. Nihayet tstJfa 
etti. "latanbul opereti,, ile "Da
rUlbcdayif Osmant" den aynlaa 
a'tkadaşlar le "Silhlr opereti nl 
kurtlu. Ve ılk eser olarak (KaL 
man) m meşhur "Çardaş" opere
Unj ilin ttl. 

Şaı C(; aı SAhir, Ercüment a. 
rem, Ri) aselicumhur orkestram. 
eski efi muallim ZaU Beyler ba 
operr tın f hri hamiliğini almışlar
dı. "Sahir ope"tc.ti,, ilk temsmnı 
ŞC'h1.adeba.şın la --şimd.ild •'lılllli 
sinema" nın bulunduğu- yerde 
ve eli, (Cemal Sihir) burada sah· 
neye koydu :'U "Çarda§" opereWe 
Tiirkiyrye ilk garp operetin! getir
miş oluyordu, -(1921)- . 
"Sihir opertl" inden yetftenler 
"Sahir opereti., de -"Dartıl

beda.}1" gibi bir nevi mektep 
mahiyetinde olduğundan eahneml
zfn bazı: simaıan buradan yetlftl. 
Mes la me.,hur komik "BllyUt 
Şevki" nin kw (Şevkiye) yi Ult 
defa sahneye çıkaran odur. (Refik 
Kemal) ilk temsil vazimesini bu 
''operet" do aldı. Evvelce Ertuğ. 
:rul ~adi Tek'le Ercüment Behza
drn tesis ettikleri "Türk akademi 
u~ atroeu,, nda gördi.ığümüz g~ 
aanat.kdr (Leyli) yı, onun se.lıne 
sinde en kuvvetli eleman olarak 

- LUtfen. 80'Vfavı cevirimz _ 



Amiral Darlan' ın 
manevrası 

ıKurtarıcı kesik baş' ,·----- 1
• 

BORSA 1 VAK 11 
,. 

Petenin müdahalesi ile 
suya düştü 

Vatlng1oa, l'7 (A.A.) - Röytcr a .. 
jan.sı bildiriyor: 

(Bas tarafı 5 inciae) 
nasıl koymuştu? 

* * :ı: 
Za\•allı Zehra, odaya girdiği 

vakit gördüğü manzara karşısın. 
da kendini öyle kaybetmişti ki.. 
Zaten torbayı Süleymanm önüne 
atıncaya kadar geçen zamanını 
hiç hntırlıyamıyordu. Sadece a
tın dörtnala gidişinin sarsıntısını 
hala duyuyor gibiydi. 

~Ankara17-4-941 _ I 
Gazetede çıkan otıtll.D yazı ve 
resimlerin bukuku maıuuzcıur 

&ISONE r&HD~ 

Vqtngtona ge!cn haberlere göre 
:mareşal Peten, amlrııl Darlnnm Al.. 
manya lehinde ve lnglltcrc aleyhinde 
bir nıancvnumıa mnnl olmuştur. 

İki emin kaynaktan teyit olunan 
haberlere göre, §lmall Afrikadaki 
Fransız harp genıllerlnin DUnkerk 
zırhlısı da dahil olmak üzere Tulona 
gelmcal için amiral Darıanm emir ver 
diğlni tesadülcn haber alan mareşal 

Peten amiral Darlanı davet ederek 
izahat istemiştir. Amiral Darlan cv
YelA kaçamaklı cevap V<'nnlş ve sonra 
lnglltcrc aleyhinde bulunmuştur. 
lılareşa.1 Petcn, bizzat kendisinin ma.
JCrmatr olmadan hlçblr Fransız harp 

Musanın kesik b~ını bir hazi
ne bulmuş gibi kucaklıynrak tor. 
baya koyduğunu nasıl hatırlıya
bilirdi ki. .. 

NiYAZi AHMET 

Pasif korunma 
denemeleri 

.--ÇEKLER 
1 l)tcrliu 

ıoo 0o1ar 
100 Frc. 
100 Uret 
100 tınrlcre 1-'\. 
100 Fkırhı 

ı 00 ltayl~oıarll 
100 Relga 
100 Urohml 
100 l .e\"a 

100 Çek Kronu 
100 P~ta 
100 J.:lotı 

100 Penr~ 
100 ~ 
100 Olnar 
100 Ven 
100 İli\ içre Kronu 
100 Huhle 

524 
18:!.%0 

29.98 

0.11975 

1%.9875 

S.176 
Sl.1875 
30.745 

1 

MeaıJe1'el Memleket 
tçtncııı Cll§mcıa 

Aylı.il W1 166 Kr 
s •)1ak t60 425 
ti aylılı 170 d%U • 
l ylllbl 900 1600 • 
rarttedeD Ba.ll<a.ıı Strilğ1 lçtıl 

ayda otm kurıış ~wu.r. Posta 
btrllğlne gtrmıyen yerlere ayaa 
yetımo ocşer ıturu:ı zammecılll.r. 

Abone kaydını bildiren meıttus. 
"• teıı;ı-a.t UcreUni abôoe parası. 
aın posta veya oıuıka ue yollama 
Ucrctını ıdare ıteodı tızer!ne a1u. 
l'ürkJyeniı> ner po'ıa mcrketinııı 

VA.Ji.n•a abone yaz.ııu. 
Adres cıeğışurme ucreu ıa KJ'D 

l..LA1V UCH.t:'Cl.EKJ 
rtcaret uıuııar1D1D aaoum • sa 

tın sonca.o ıuı:ıareıı uan ısaytaıa· 

rmaıa tli, l\. sayıaıaraa ~ KU~ 
:ıorauııcu sayıısaa ı. unocı ve 
uçuncuae z, oınncıae •, oaşıııı 
yanı Kesmece 5 Uraııu 

·gemisinin yer değiştlmıcmesi için 

talıriı1 emir verml§Ur. 

Vilayet tarafından muhtelif 
kazalarda tertip edilen hava de
nemelerine devam edilmektedir. 
Önümüzdeki P'7.ar giinii Bakır. 
köyiinde, 21 nısanda Adnlarda 
25 nisanda Fatihte, 30 nisand~ 
d1 Kartalda yapıJacaktır . 

Altın: 27,liO - ı 

l:iUyUk, coıı de\'Uffil> Killlt'll 
tenkil uıuı vcreıuert ayrı ayn uı 
':lirmeıcr yapuır. ttcsmı UAnJaruı 
saı:ıum eaun 61.l Kuruştur 

Fınnlara yeni tebliğat 
Beh~iye, lıamur ekmek işini 

imzeltniek ÜY.ere yeni tedbirler 
almıştır. Talimatname hükümle
rine göre elanek hamur halinde 
keısiJirken 1175 gram kesilmesi 
icabederken bazı fmnların 1150, 

Bu tccriibeler tamamlandı:h::.an 
sonra biliihirc gelecek ayın ilk 
mi deneme yapılması düşüniil-
mektcdir. · 

-0--

Bir dişçi adliyeye 
verildi 

t.l'skiidar lklnd .;:.ıılb JJııJuık Mab
kı•mcsinıleıı: 

941/131 

1160 gram kesmeleri dolayısiyle Sirkecide muavenehanesi o .. .m 
ekmek Hl.yık olduğu şekilde piş. Abdulbaki adında bir dİRÇİ l\a-
memek.tedir. zrm ve Muslia adında iki ki'?ise 

tJsküdıırda Solak Slnan mahalle· 
sinde Tophnn<'lloğ!.u eokaCında eski 
ve y~ol 71 No.lı han 11 1/6 hissesi

nin ırıı.l..ısarrı!ı olup bili!. velet ycfat 
eden Ahmt·tlen alacak ve borç iddia 
cdcntrrin bır ay ve veraset iddiasında Bu vaziyeti önlemek için, bil- ~ lir.ıya 10 ar altın diş yap. 

tiin fırmlara tebligat yapılmış- mış, ancak dişler bir müddet 
tır. Ekmek hamuru 1175 gram sonra paslanarak tanffün ctm iş
kesilecektir. Ka.ymaknmlar ve tir. 
belediye 7.a'brtası fırınları sıkı Tahkikat ve tetkikat netice-

bulun!Ullnrrn da Uç ay iç!nde vcsulkl 
kanunıydC"rtylc birlikte Osküdnr lkin· 
el Sullı Hukuk hıiklmliğ!ne müracaat 
eyJcme'eri ve aksi takdirde mezkur 
hlss:!ıün ciheti vak!ıı dcvredil•'C<'l?l 

!
sure!!!!!!t!!te!!!k!!·o!!n!!tro!!!!l !!cd!!!ecc!!!k~lc!!!!r!!d!!ir!!!!.!!!!!~I sinde dişçinin dişleri altın yeri. 

ne kJoruya denilen madenden 
yaptığı anla.:jılmış, birinci sulh 

il!\n oıunur. (35536) 
alkışladık. "Halk opereti,, nin şah· 
eser kadını Kafkaslı (1rma Toto) 
yu, "Millet tiyatrosu., undan op~ 
t'et sahnemize o aldı. Eski "Benli
yan opereti" emckd:ı.rlarından (Na 
zikca.n) la.. refikası bayan (Saa· 
det) l ve diğer talt'bC'si (Neclii. 
Belkis) ı (Cemaı Sahir) yetiştir

di. -(Sandet, hakikaten çok zeki 
ve şayanı hayret bir i.crt;idada ~ 
liktir. Bizzat tecrübe ettiğim için 
söylüyorum; bop na.çiz gayretimle 
yapılan "Kc,,nal Küçük ihtifali., n
de oynanacak "Aynaroz KadıBı,, 
nm "Adem ağa" smı -ndam et
mesi için- (Naşit) e havale eyle
miş, "Şemi Molla" nın -aevki 
şadi ile yanacak- "şem'a,, sını da 
(Vad) den rlca cbniştim. Arka
daşlıltımdan birinin ani rahatsızlığı 
üzerine "Afroditi" roltinü mecbur 
olarak bu kıza verdim. Bir prova 
Wi geldi. Bir saatte rodliinc gi
rip kadıyı çıldırtan kıvrıı.k hareket· 
1erilc eseri besledi ve beni meftun 
etti. -"Fatih gençler birliği,, ço
cukla.rmın kulak lan çınlasın!-
"Sihir opereti'' ndo çalışanlar 

ceza rna.hkcmesine verilmiştir. 
Muhakemesine yakında başlaıu
lacaktır. 

-o-

Bir hamal elektrik 
cereyanından öldü 

t ' .. k'iılıı r tkiıwl :o'ulh llııkuk Mııh

l>t•mı-:,iııden: 

941/112 

An 1doluhlsarındn odalarlçl eoka. 
ğında •c ııld 11 ve yeni 3 No.lı hanenin 
ııısıf nissesinin ınutaeıırrı!ı olup bun· 

Üsküdarda Valideiatik ma- dan akdem bl.lli velet vcıat ettikleri 
haJlesinde oturan gaz mütea.h- bildlriıen lbrahim çocuklan Sıdıka ve 
bitlerinden Vahdet evinden ta. Merzukau n alaca!• ve borç iddia 
şımnak ÜT.ere Ali ve Nuri adında edcnlcrln bir ay ve vcmsct tddltuıında 
iki hamal tut.muştur. '>ulunanıarm da üç ay içinde vesaiki 

Hamallar dün sabah ~ya!arı kanunıyclcriylo blrUkte Usküdnr ll<ln· 
kapıdaki kamyona taşırlarken. el sulli Hukuk hliklmliğtna müracaat 
bir aralık bir demir k~ryola du- 1 eyleru»lerl ve akısi takdirde lfbu :va• 
varda açıl< buhman bır tele ta- rım hissenin ciheti vak!n devir vo 
kılmış ve karyolaya geçen ecre. teslim edileceğ'i utl.n olunur. (35587) 
yan hamallardan Aliyi hemen, 
öldürmiiş. Nuriyi de ağır suret-
te yaralamıştır. 

N'uri hastahaneye kaldırılmış, 
tahkikata başlanmıştır. 

VAKUTa 
abone 
oOulfilnz 

Birinci Srnrt Mtitrb88819 

Doktor 
Nuri Beller 

Sinir \'e Ruh Hııııtalıklan 
Ankara Caddesi Numnra: 71 

Muayene saatleri: 16 dan 20 ye 
kadar 

l"l<".an ~tabı) t:~ 4 Hmıyu 
ti.UÇUM Uanla.J 

BU o.cıa 30; ı..ıu acıaa.ı 64.ı. Uı; 
.:ıetaaı 65, dört cıetaa.ı 70 ve oıı 
Jetaaı l50 Kuruotur 

lstanbul tlı;lııwii lc-m l\IPnııırhıj:;"llıı-
dan: 

93i/ll82 
Mukaddema Bcyo~lundn. Tcpeba. 
§tnda Roııullma apartımanının 

~lnc.i d::ılresindo mukim iken 
halen ilmmetgtı.ıu meçhul bulunB.D 
Hiris:ınU Glrigoryadısa (Yani 
kızı). 

A!ck&ındıros Mandouınin aleyhi 
nize lstanbul ABliY'J birinci hnkul• 
mahkemesinde iıltihsul ve bcnıyl Jn· 
faz ıl!ılıcmlze tevdi cylculği 22.10.9J7 
tarih ve 937/3:!6 ve 274 nunırı.ruya mu. 
kayyct ve mUıldcabih beş yUz cın lira
nın y Uzdc e.ı tı Uc re ll \'clta.let v..: ıs 
lira dert kuruş masarifi muhakC'mc 
llc bi:-!ilttc tahsilini mUtczammm illi.m 
mucibince bcrnyl tebllk t.ıı.rafmıza 

gönd"'rllen icra emri ikametgA.lu ha.. ı 
zınnlZlll mcçhullyctı hnııcblylo tebliğ 

kılmamk t bllğatm 45 gün müddetle 
ilt\nc."l tebliğine icra hA.klmllğince ka· 
rar verilmiş olmakla tarihi UA.ndan 
itibaren mezkur mUddet zarfında ve 
&7/11!'2 c!'lsya numarasiyle mahkum 
bih horcunuzu 'l:ermediğlniz veya ic
ranın tehiri bakkmda tetkik mercHn
den veya temyiz mahkcmll.!Jinden veya 
ladci muhakeme yoliyle ait olduğu 
mıthl<emeden bir karar getlnncdlğ!. 

nizden ve yine bu mllddct zarfında 

borcunuza tekıı.blil edecek mal beya
vmda bulunmadığınız veya hakikate 
ıuhali! beyanda bulunduğun\17. tak· 

dlrde müddeti mczkOrcyl müteakip 
cebri icra suretiyle icap eden mue· 
mclc~i kanuniyeyc tevessül kılınacağı 
malilmunuz olmak ve bu husustaki 
ıcra emrinin tarafınıza tebliği maka· 
mma. kaim bulunmak üzere keyfiyet 

''Sihir opereti,, müstakil hüvi
yetini daima muhafaza etmiştir. 
Hiç bir trupla birleşmedi. Buna 
mukabil bir çok teşekküllerde o
mmla çalışanlar vardır. 

·ıAn<'ll tebliğ olunur. (315540) 

~~----------~--------------------~ı------~--------
1 • • • 

Mesela (Da.rülbedayiden Nuret
tin Şefkati merhum, İzmirli Nuri 
Gençdur, meşhur Omer Aydın, Sa
ti.h Cehdi, Yn.~r Nezihi, Hüseyin 
Kemal, Hazan KörmükçU, Madam 
Mannlk,- Ahmet Fehim merhum 
la bulunan ve bir zamanlar Şehza
debeşı halkını kcidine meclup eden 
Matmazel Nivart, sa.hncin dedesi 
Hakkı Necib, refikası Agavni Ne
cib, "Halk opereti,, nele.ki Sıtkı, 
mubarrri Recai Sanay, Muammer 
Naşit. -şimdi Mısırda olan- Ro
za, Madam Kınar, Muammer Ru
şen Karaca, Mehmet İbrahim, A
tıf Yahya Kaptan, süflör 'Ve Ha
yali trf an Açıkgöz., komik Hüsa
mettin komik Muammer Faik Coş 
kwı v~ kardeşi, Püf Hasan, ''Fatih 
gençler birliği,, nden Musa Çapin .• 
(Şimdi "Fatih halkevi" ndc çalı
ean bu gencin karakteristik tipler
de fevkalade istidadı vardrr. Ga
yet iyi makyaj yapar. lstanbulun 
eski amatörleri arasında sayılır. 
"Kemal KUçtik ihtifali., nde "Ay
naroz., un "Kcştş-i-bed endiş,, ine 
hayli endişe ettirmişti.)-

V A K 1 T matbaası &'aksim l'allmhanP. Palaa No. 4 

Kitap kısmıııı · qeniden 
tanzim edip açmıştıı 

1..- Ah::t Akk:yunlu 1 
' Pazarda~ maaıta herı:Un ııauı I~ 

1 tf>n ;n.-a. TPlrton 4012': 

' Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namın" rf;zc;.; i~ler' alır. 

............................... ! 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Tahmin ilk 

betlı'll kmıınat 

3200,00 240,00 Itfa!yede mevcut 2 adet ııasf Ozerlne yaptınıacnk 
Karoseri. 

600,00 45,00 Karaağaç mUc.secsatı emtia kamyonuna yapt.rnlacak 
Karoseri. 

~~PARA ~ \ RAY.AT YARIŞININ 
DİREKSİYONUOUR 
,.._ .. ---~ -

... ,, Dif, Jl'esle, Grip, ao.- "" 
Nevralji, K.ınJdık we Boınn Ağnlannızı Oerbal 

Scslıtecttı fhd• 1 bfe e.._tıUlr. T AKLITL!RINDr.N SAJtlııl.,,aı 
titıt VEltOt: PUU.U ICUTut.ARt ISRARt.A ısrEVf"'11 

'l'aarlıiye tamuarıyet. 

ZıRAAT BANKASI 
Kurulu~ tanhı. 1888. - ::>e.ınayesı. ıuu uutı.UUL rurB uıtP 

Şube ve A1ans adedı: ~65. 
Z11ai ve ııcUTi 'ıer nevı banka muamell?let•· 

Pare blrlktlrenlen tM.MOO lira Lkrnmlyt' \"ertyor. 

•raaı ~nKa.ııınlla KUmtmrau ... ıhl'ıQrııu uısarrw 'le · d,,. 
~ '1r1Uıı ou.ıunanJara ıenecıe • deın • kllece.ı. 1<ur'a UF ,~ar 

oııı.na ~öre ı.krnmıye dıı~tılnc-ı'f•trr of/' ti' 
• Mlt'O ı.ooc ıımıık ı.om~ ııra ıoo oadoo 30 lll"lllıll 5/.1' • 
1 • WO t.000 • l2C ıo ~ 
• • !:'>O ı.ooo • 1110 !O 

so • lOJ t.CMKI • 

OIKKA r Hesapıanndıı.kl oaraıar nır sene lçtncıe 

j~mıyen.ıe" Jtraı:wye çıkugı takdirlle % ıo 

Kc:;l ·-r: 11 Mart. 11 Hazıran 11 l!."y'Ol. 11 Blrinclk~uıı 
rinıJC yapılır. 

Devlet Demiryoltarr ve Limarıl•~ 
işletme Umum idaresi ilanıarı 

ıJI 
Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıflan aşağıda yazılı r>f',j 

mıalze;ne her ı;"lnl!' ayn ayn ihale edilmek tızcro (21.4.1941 l r~ iti 
nU hlzalannda yazılı santlcrd<' Huydnrpn§tlaa Gnr binası dalıillıı e 
yon tarafından pazarlık usul!yle satın nlma<'aktır. t 

Ru L5C girmek isUycnlerin her gurubun tlzasmda yazılı l«ld f 

kanunun tayın ettiği vcsalkle birlikte pnz.ırlık gUnU saatine ı-&d' 
yona mUracaatuırı lfızımdır. 11 

Bu işe al~ şartn-ımelcr ko:nl yondan p::ırnsız olarak dağıtılf11; 
1 - 2 ad<ıt elcktrikll kUçıtl: bp ecyyar kaynak makıncsi. so> rJ 

bedelli 2220 ll:a. kaU teınlnatı $33 Ura olup pazarlığı saat C14· 
bucukta ynp1lacaktır. 

2 . 2 adPt elektrikli bü·•Uı> 1.lp seyyıl:- kaynak mııkincsl. ıJl oıı 
bedeli 312\l 11~. kati teminatı 4G8 lırıt ol·m pazarlığı sarı.t <15\~> 
yapılacnk tır. 

Sa!1ibi: ASIM US 
Umum rıı>c::rivatı idare eden: 

Dostum Nusret Safa, (Cemal 
SB.hlr) için yazdığı bir yazıda: w 

Tahmin bedelleri ile ilk teın!na~ mikdarlan yukarda yazılı i§ler ayn ayrı 
açık ckslltmeve konulmutıtur. Şartnamcleri Zabıt ve Muamclıı.t MUdUrlUğ(l 
kaleminde görUlobUlr. lhale 25.,.041 Cuma gUnU saat H de Dalm1 Enctı.. 
mende yapılacnktır. Ekslltmcvn f!lrecr.klertn Karoseri imalAthnnesl sahlbl 
olduklarına dair bir vesika ibraz etmeleri şarttır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya nıektupladylc istenilen vesikayı hA.mUcn ihale gUnll muayyen 

T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

' I 
lı--------

··- Cemil Sıi.hir bizde -aşagı 
vukal'-- garp <,;eşnili operetin ba
basıdır. Operet hakkında fi'·ıi olan 
adamdır .. " diyor. 

Hakikaten böyledir. (Cemil sa.. 
bir) memlekette bir Türk opereti 
kurmak için on beş bin Jira sarfct
mekten çekinmemiştir. 

Cemli SA.hlr aynı zamanda v~· 
liıd bir muhanidir. Tiyatro ve 
kültür ve ed{"biyatnnıza -tP.llf ve 
terciimc olarak- kırkn ya.km eser 
vermiştir. Türkiyenin bir çok yer
lt>rlnde muhtelif tarihlerde oyna· 
nan bu C3erlerin bir kısmı basıl
mış, biT kısmı da senaryoya Rhn
mıştır. 

Sanat.klnmıza yirmi altı yıllık 
~ orgunluğunu unutturacak başka 
Jübileler temenni ederiz. 

Osnilcddin Ser'.& 

saatte daimi encümende bulunmaları. {2833) 

• • • 
Tuhmln tik 

bedeli teminat 

2500,00 
992,50 

8920,00 

187,00 Bah~ler )FldUriilğli için almacak 1000 kilo Çim tohumu 
74,4.t Karaağaç mılcssesatr içm almaC'.ak 11 kalem yangından 

korunma mıı.lzemcsl. 
29i,OO Paslf korunma. slhh1 teşel<külleri lCbı yaptınıaeak 800 

adet gl!mlek. 

'.ralıml.n l>edellc:ı ile llk teminat nılkdarlan yukarda yazılı lifler ayrı 

1-":;;lDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 
l Ağuatos. 8 tklncfte§rtn 

tarihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık == 2000.-Llra 
3 • 1000 • = 8000.- .. 
2 • 750 • ... 1500.- .. 
f • 500 - - 2000.- .. 
8 250 • -= 2000.- " 

• 100 .. -3500.- .. 
• ~ .. - 4000.- .. 

20 .. a: 6000.- .. 
ayn açık ekstıtmeye konUlmU§tur. Şartnameleri Zabıt ve Muamela.t )füdür- 8ti 
lOğU kaleminde glirllleblllr. lhale ~.5 941 ~rt.eal &'ilnU saat 14 de Da.imi 1 ~ 
Encümende yapılacaktır. Tatlp!erln ilk teminat makbuz veya mektuptan ve I '«>O 

941 yılma Ticamt Oduı V<'f!llcalarlyl- lhaJe gllnU mun;>'Yf!.11 saatte Dalmt JCn· ı ill•••••••••••••• 
ct\'m<?ndo bulunmaları. (3050) 

Bomanyada emllkl olan vatand 
Hariciye 'ekilellııd.·n tA>bllı: t•dilml Ur: 

Romnnyad.ı. ablrcc oe3redıl.:ı.n blr karan.ama mucıblnCe, 
milli iktisat Nezaretn.den vcr.ıml<; bir müsaade olmadıkça Jt(t ıı 
cmlll.k, hukuk ·c nıer.a!ilnc ait tamrnıf muamelelerinde bUlıl~ 
ınrı; böyle bir n~Usııauc lslihBal cdilırıokslzln yapılacak taııarrııf uııı 
ile normal' muameleleri vo bunkrı.l:ır1a mcvı!:.ı kıymeUere ınuteıı ~ 
muamelelerinin hukuknn batıl addcd.tlcccğl: Romanyada l};ııroet 
beraber orada ::ıu gib! eml!\k, h•ılmk ve m•"lafie malik butunsD tJ' 
ise, Romanya 1LraZislnöe tcd:n1l!e çıkarlıl~ bulwıan b11ıltıluııı1'~ 
nama muharrer olmayan kıymetli senetleri hllmil oldukları ~it 
tar hakkında Nısan 1941 nlhayctiDC'kadnr, Romanya sefareti 
lukJıı.rına blr beyanname vermekle mükell:ıf olduklan; aynı tıl~.,.ıl 
yeUerin bu glb1 Hham, tahvilAt ve senctıcrt mevduat ol3nıl< f~ 
bulunan banka!ar:ı da şamll r .. :ıu~ Ankarndnkl Romanya ,,. 
rmdan bildirllmlı;tır. 

Keyfiyet ailk dar 'I'iırk Ta~datllarm.:n fttilam& °"a7J.l1Ufl11r 


