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Bugün 
ES 

5ayfa 

rnuahedelerin 
\' ruhu 
'-ıan· S d . E o,lt • a rı rtem 

S de\letı 
~ k~bdil~r ~·ardır ki ~.aman 
~ ti ile rinı muahtı<.lt>h•rln 
~ lt.rpte~·aıamısfardır. Bi:t. Uii
~ o kacıa !:iQnra hunun ıni .. ·ll
"ıı llQ sı•r1" .;o~ tcsadiif (•ttı· ... 
't ~~1 .. , halındı• btilısal udi· 

"'' "''leri . ""'-~ \trildi . , ıın.,,alıuna~ a bir 
.,:~ · 1 a\ctomanl 

"ler k" • · 
la...~ eıe.r ~gıt ııan;alamlır. 
~it ~~'il buyük harekC'>t ka
~~~ Uahedt•lcr hakkııılla 
~ ~<ıd z bu iki hultüm birfül· 
~~ b:~ ı:ibl !:Örünü) on.a da S ın11~ birinin :wldı dt•ğlhlir. sl't !Qabi~~' bir ku\\ f'İI', bir S tlttr 1l 1 tlnf', muahedo\ i 
~ dtif~l.X'c•k bir ruhi ktulrt•tt• 
' lıf,. 14.i e bu ntııahı·dc haki· 

~te, ıle:;;,ı 1ğı_t ııur ·asından baıo.ka 

' 

"''dır ...... 
~~t ah<'dPlı•rln İı'ap "'ttirdl
"-~"te da ltıadıli \ t• ntJUIC\ i bir S::- hl;a~•)orsa nıııahcd~ Jıa
"'ı larıhı att>kl't kaidesi olur. 
'-· ~' n 't>slka olarak ç-0k 
\ ~"ı"':l:rılımh<"rl kn~ dt•lfiğl 
~~lcltrı 11 iki \a!ilın harit'i11-S' aı .. ~;:. ı a bir s()ıden jba
S""'dur gıt ı•arça,.ı olmua 
~~ l.;1ı1 ~ l ahut muanen bir 
~ kaı ıılar dcnım cttlkı;c 
~ lı 11'-"I rulünü onıar. 
~l"t a~. sonra mda bir ~ok 
~ ftıtaabl:''tı., .. t yığmlan teskll 
~lfb~ eh•rin e~ ri arkasın
~ "t llldı~arsı, i,.ttla)a kar!ooıı 

'ı,bı, lı ar. l"akıd. bnnlann 
6.ı..~t'\ ~~ı81 haline girdi, Çün

~"-ıli ı>oıı 1<'rln esuh, saJlam 
\ '-~""•Hkalan ~oktu. Bötful 

'-lılaıı 1('rlni har.k•ı pollhb-
arına lilıllltı1< rapt4'tmlıtlerc1l 

'"'-:l:ı rı hile harit'İ sl3 a!K't 
"-1 l'abıı ~ur" ı .. tıkamct ah· 

"'ıı • hi•l l<'ce kcndllNinl 
llt,ı ~ıtrın <'fsununa t~r1'

rt0,1 r ınuahl'dC'lertn 'aa· 
f•q hl f't r ll('tİr<• Pld(' e-

~ 1 'ı·t~. ~:nkii •ınlllr k<'ndllerl
I 'l!'ıJ·ı 8tsı km H•flı- nıüda-
'• j 1 ,,. •••• 

l f'1 ' ">Ui'\I f !'\it t•dt't' •k 
.,_ ~ tıı .... drj;iJ n D(·llk ,.iiıiin \ 11· 
"" •nıı • t • 1 ' 'l•aı· ıs lııl\t <•ttil••r. Harı• 
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\"il,: %4 
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Sovyet gazeteleri 
Macarları tenkide 

devam ediyor 
--o--

Almanya 
Yugoslavyayı tahrip 

etmekle İptidai madde 
ler menbaını kaybetti 
Loııdm, 18 ( 1.A.) - DC:>li Te 

grnf gnz trsınin Moskova muh · 
ri :rnzı) oı . 

Sovyct ga.zcte-leri dtlnku :> uı 
rı li.l ı Yu oslnvyanm istl.la;>a 
h ırnbi) c uğraması üzcnne 
manlann baı lıca )i) ecek ve iptı 
dni m dde membalannı ka;>be 
Qlduklnı n.ı Jl 'ri silrmektedirler. 

Son<'t g z leleri, Yu., la~ 

Lr
.bJ·ada Alman ilerleyişini ve /ngiliz müdafaa hatlarını gös teren harita... hücum ed n Macarıstanın hattı h 

.;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;,;;;;;;;~-------:-------l-Afrik;c;;;b;;~~;---T---:-l~Ç;:-::::::-=~-=:-:0........ r keunı tenkit etmektf' dev rn 

1 

Afrika Cephesinde F ra' n s ,· z 1. -di)~~;':,r· azı tell': mihvere ait " 

•• o. ,..il& 

tUNAN • ~L ~AN 
ı! ABBl ,--.. ı 

Şin1ali Yunanistanın 
bütiin cephesinde harp 

devam ediyor 
-<>--

Sarando 
qecidinde 
lng.iliz kuvvetleri Alman 

piyade tanklarını 
tahrip etti 

Almanlar 
Olimpos dağını m9dafa4l 

eden lngiliz 
kuvvetlerine 

10 fırka ile hücum 
ettiler ve 

Tardedıldıler 

Yunan Başvek.1, 1• eı•r ı•talyan ııul"lu1ıı mUs::ıdcrcsi üz1:rine 

Fa Un v \ n ıngton hukümctıen S 1 sıntln çık ıı ihtilaftan da ba.lulet 

K 
. ... a ene ra l ı B. m('ktedırlf'r. Mezkur gnzC>lC'l 

O r 1Z
i5 • ır. gazete mu/tabirine gör" bu ılıUliıftu Aın<'rikaWar 

gore: basmaktadır. 

füc'elen 
öldO 

Yaralı olarak 
esir edildi 

TOBRUKTA 
İngiliz kıtaları italyan 

ınevzilerine girdi 
Naııohi, 18 (!\ .. ) - H~i 

teblı(!;: 
1leri kıtaalrımız De ie'nin 20 

kilometre cenubunda düı;manla te
mas tesi · ct.ınışlt>.rdir. Diiı;mıını 
) akala ya bilmek için, i\ lusolini bo
w azı cirnrında disababa İ<:tika. 
WCQııı6-ILİden ~ol üuırıı d }apılmı 
olan tahribat tıetJC'e'inde kanırl3'!!· 
tıgırpız büyük maialan iktıham 
mecburiyetinde kaldık. Bu mmt~
kada ~ol Debra Be~n am dağları 
· rru;ında dolanöaçlar ) apamk u
zanmaktaôır. Bu kı ımdaki hare. 
k:it \dbababanrn cenup \c c1:nu· 
bu grbı".inc do~'TU inki:;;af etmek
tedir. ~imaldeki harekat dn evel
li 'c Ya\ello i tikametlcrinde le. 
rakl-..; ıri -.trmektedır. 

( Dcl'amı Set. 4 .~u. S ıl ) 

Alman üsleri 
Haline getirilmektedit' 

Ati antik 
Hareketleri buradan 

müdafaa edilecek 
rr azısı 4 fülC'li<le) 

RUytı rln mııltublıi Belgrad 
bonıha r<lım.rn ında _ı:orclüklerlai 

ırılatı\or: 

12 bin Ol 
Veren şehir bir harabe 

haline geldi 
(Yazısı 4 üncüde 

• • 
SALiH E 1MEZ 
~VAK/Tta+ 

Ml.7. lıımız Jıı ,m. M·~ .... gU u...u.ı, en o 
\ tlı bir şöhret 

o an d ı rıı san' 

ntk r Siılllı En-
nt Z, bııg!ın 1 n 

it har .. 11 \\Kil 

nıll'Bİnf' ilUbal< ('l• 

b r s:ın'attır. rı~ 

giye 1Cad v mı 
mc\ zuun ne ini. 
nilkte. nl bcl"rte. 

imek, y nrwto 

• fı b . tonı mi" sinin ı•n ha-
• 1•dur ı• -o--
d"ı ti • nktomanlnln t;ö· h • d 
"• " 11 ıl t' hl~ bir ı,... , ara- Arnavutluk Cep eun e 

Ati11a. 18 ( A.A.) - Atin.-ı 
radvosu. PaşYeka Korizis'in. üç 
aydan az bir müddet vazıf de 
kaldıktan sonra bugün fücceten 
yefat etti<Tini bildırmiş \C bu su. 
ıctle üc ay içinde ıkı hasvt'kılin 
biitün km.,,·etlerinı meoılck t1 
11nin hizmetine tahsis ettikten 
sonra öldüğünil ilave etmiştir. 

Atina ve 
Kahire 

mış bulunuyor .. 

'Tnıihten C,.,"iz~ı· 
1 r., b ışlı,!;ı altm 
dn yakın tarıhln 

1 ncıcm k muUa
lm Z< vk venr. Ve 

bunl:ır t>n C'll!'Jel 
' czı l.>1 !l kilde 

ynpıJ m d!ğt " • 

kit ıso mlzahnı 
ıntuıa ı kalmaz, 

1 h il üt • \ ''h 1 «•ntnll'I mJ..ali de 
~°'! nır. hali \ (•rmf'kll'ltllr. 
1 a')a 

'ta<.. • bundan bir kJM,i ay 
-. 'l<t .. ~tanla dostluk mııa
'- 111 bu lııtı. Pakat 1 ugo~

''d<'ıtı ınuaıwd•·:\ i fiilen mti
~ l'tıı_I ~~ bir hal~· gt'lm~l 0 • 

'rlı;t'k obna .. ına st•bcp ol-
fit '<' "a; n orı.lulan hu mua
,hıı lı~~·n \ uı,:osla\ yadadır-
lah llulı;arlı4tan da. \ u-

~ ~"~a~!atblk 4'dccein benı.i
~ ıtıu~stan \'ugmıl&\")'a ile 
~·-~"~ııı..ı btotbıt kesml!Jtir. Hal
~~tl il:~~ a hun<lan bir müd
~"" ııı an Antantı faal bu· 
L"1tı d~tı l'alarda Bulgarlstanla 
Stllka~\ nıl~kı bile imzala
~~1 ı"c d ugoslu ~ anm ayağı 
._~ ıı_ l111<ı1· ostıuk derhal düs

"-ıi dıır. •ıı t>tfi. Tarihin ka· 
\: ~ \11,~ "-uahed<"lcr milletir
~- ld111ıı Nh•rınc iııtinat imki
"-' llu11 •rı nl!lbPte muammer

ıı:~~ı;ln ~"' lt>tlcrin ha.
'"' rıır elen dt·~ı. fakat 
\ı.' 1\ e-tı('~ kun <•tlcrlni , (' bu 
' .. _ı.tıerın~ blriblrlnllc olan, 
"-_...,btı h.-snba konnak 
~~I olur • 

1ıı >'e en • 

~'lt lıatrt ıtıhurt~<"ti muabt•de. 

S 
lllıii Parç&!!ı K&'.\ mıunt"'· 
lı on • lı.ııı''t-tı uıı hP.r ınuahedt~I 

~ "'"•n 'e idaresile ~·aşa-
)._ bıı.;d-.ı a 1 ıtıaliktlr. Ha~ ~ttye-~ ~l" 1~ g<"lmekt.edlr. 
~ ~ l'tltnh t... 1"1 litl"-<a urı, etinin ı>&ğlam 
~il).._'• lııtlnat t•den 'e o
',~ "Sly:e\ attıh \ e prcnslpH 
~ ~ı'-Yaı se~ sahip ohnasıdır 
~ ~ llrltıa f&rkamna, Yahut ar
~ tir l> aatt~etıcrc tte,·l<e-

r~ ~bili tdya.'M"tforl harf· 
"-"' ı·· b bi. olan dC\·Jetıerdc 
l~-.. ~hlDr Utiin ~iddett llt• hü-

• "~ •J-k~ e sonunb milli 

Klisuıa 

düştü 
Atlna 18 (.\. \.) - Atina rad

yosu m'att\uat n zar<'tinin . haı.c: 
kat hnkkuıda ıu;ağıdaki bültenını 
n~şretrniştlı : • • 

~hıharC'b!'. liinıalı Yun:ı~ı.stand.a 
ccplıcnin hc,·ı'tİ umumiy<'sındc bu• 
yiik iddctlo de,·anı etmektedir. 

([)e1•amı Sa. l• · 1 de) 

Başvekilimiz 
Portekiz elçisini 

kabul etti 
.\n',ıua, 18 (,\ .. ı\.) - .Başvekil Dr. 

Refik Saydam bugUn saat 11•30 da 
Porte ·iz dçi!ll Franc sko Ca thcfrosc 

Mcnz 'i kabul 

~'-""""'111 neticelerin mey-~ "'ttrt da manı olamaz. tik m\!n:ısnbrtlC"r t.ek hlr noktada 
...__ ..__netıd)ıu;etinl dahili si-
'!IDo.L \"Jlnah.U- .a-.1-..L 

Hatırlardadır kı Korizis. Gc 
neral ~lctaksasm -vefatı üzerıne 
29 kanum·sanidc başvekilliğı de. 
ruhtc etmişti. 

Atina radyosunu.. .dikcri, 
pek yakında . y"ni y• h.ükfımc.~n 
teşkilinin bildırıl~gını de soy 
!emiştir. 

188.5 de Puros adasında doğan 
Korizis. Atina iiniversitt>Sinde 
hul:uk tahsilıni yaptıktan sonra, 
1903 d<' Yunan milli bankasına 
intisap etmiş ve burada parlak 
vazifeler görmü~1.ür. 192 de u· 
mum müdür mu vini ve 19:~9 da 
umum müdür olmuc:tur. Korizıs, 

r Dcmmı Su. 4 sıi. ~ lle) 

b yamıatnderi tıilôyettc ta.~rıif 
(\azısı 6 n ı sayfada l 

''Türk mill'füıln i~Jklillni , .e top· 
rak biitünhif;Umi konımak,, clüstu
rlh>. holi!lll t>.dllcbilir. 

Bombardıman edilirse 

ROMA 
Harbin sonuna kadar 
şiddetle hombardıman 

edilecektir 
(Ya:.~t 4 ıinmulc) 

· İngiliz tayyareleri- , 
nin bombardımanı 1 

Bütün şiddeti ile 
devam ediyor 

Beri in 
39 uncu defa 

bombardıman edilcı. ı 
J.ond~ 18 ( .A.) - lngiUz hava 

ıruvvcUeri dUn gece Bcrlln ll7.ı nnc bu 
harbin 39 uncu akınını yapmıııol"rfiır 
Bunıl.:m C\"\'elki aıkın 9 10 s:cı ya• 

pıımsştır. 
Da."lıh cmrıiyct1nazırı Morrlııon bu· 

gUn bir 'Duluk aoyliycrek dcmiştlr kı: 
- İngiliz hava kuvveUerlnc ' rl.len 

dere<:o kud~W ycnl bombalar 
glCC Berlin Uzerine atılmış ve 

l'hrin merkezinde paUanu§tır. 
BW plA.nlamnız var. PIA.nlar tat· 
bik e mccektir. Berlln bir pıAna tevrı.. 
kan bt."'>mbardıman edılmlıtir. Hitler 
bılml'lıoir ki Londrnyı ne kadar bom• 
bardnnan ~tmeşe hakkı vars.-ı bizim 
de Berlini bomba.rdnnan ~tme~ o -ka 
dar h'!kkımrı vardn. 

Bu lıakkıınızm l!ıt,tmalmrı tntlza.reıı 
r;imdf J..ondra ırilratle Hkl ballnl bul· 
ma.ğa ve Londrs halkı her gunkU .ta. 

kötU an nelerin 

IPJ ndlıırl) ı aynı 

ktıv\'etlc veren bir 
san'at tArımızdır. 

! 

Y P ıcatx lesır ıre 

tmllkıoıı. 

\ \KIT, okuyu• 
culanna Salih gı. 
bt kıyıncuı bır 
11 ı7.ah ti tadmt ı. 
:r.andırmakla bsh• 
tıy rdır. 

ramvaylarda kadın bilet~ 
başladı - Ga.zet.ele.rdeil _ 

- BlletJnlzl nereyf' kadal' k('S(•ylm ~. 
- Son M'ff'rlnbm kadarı! 
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J Radyo Gazetesi 1 j 23 Nisan Çocuk Bayramı 
.,, krodjden sonra Ispnnya, 67.000 g h l d 

oguslavyadakl t~n liuğd:ı~ niliedilmiştir, ~ 1 pro ram l azır an l 
bın ton bugday yoldadır. lngil. 

V8ı:.f~ Of tcrP .. Jn bpanyaya yardonı de

Yugoslavyadnkı askeri vazi
)et hakkında Bc.rlin ve Londra. 

gelen hn.'berlcr biribirinc uy
muyor. Berlme göre silahlar bu
gun 12 de terkcdi!Mi~ olacaktı. 
Londra radyosu bunu mükcrre. 
ren yalanlamıştır. Ancak Yugos
avyadakı harekfıtın çete harbi 

vam edec('ge benziyor. Bu yar
dmı Fransaya giden unlarda ol. 
duğu gihi İspanyaya giden. buR'· 
d'lyl:ırm mihver eline geçm(!me 
sidir. Ispanya tbunu temin et. 
miştir. 

HALKAN VE LIBY A 
llAP.El\ATl 

Şekli aldığı bildirilmektedir.. Almanların Balkan ve Libya 
Teslim olmak için askeri hare- harekatı kat'i netice iizcrinde 
kitm bir merkez.den idaresi icn. müessir ola.bileeck midir? Mısı. 
beder. Bcrlinin tebliği bu bakım- ra varabilmek icin İngilizleri 
:lan ehemmiyet ve şumülünit Şarki Akdenizden çeJtilmiye mec 
kaybeder. bur etmek lazxmdır. Mısırın mü-

Yugoo!avyn. şimdilik mevcut dafaası için üç kapı vardır. Şi
:ieğildir. Fakat mukn.dderatı ne malde Trakya ve Boğazlar, Yu. 
lacaktır? Bunu halletmek isti- nanistanda Korent berzahı. Mı-
enler bir rn ·le hallederken sırda Mersamatnıh'tur. l 

:>rtaya birçok mroelelcr çıkıyor. Birincisi ıL."lln ve dolfı.ınbaçlı 
!3 Nisan programım hazırlanu I~ ii::erc vı1ôyctte 

toplanan komisyon 
azi ve faşist liderleri Hırvatis. kara yoludur. !kincisi en kısa. de-

... _ · t'kl~ı· · ta d 1 fak t 28 Nitıan Çocuk Haftruır programı. -....rn ıs ı · a ını nı ı ar, a niz yolu, üçüncüsü 700 • 800 ki-

.... i hUkA-t · h d tl nı tesbit etmek ilzerc dUn vlllyctt" .- yen ·WIJ em u u arı ne Jometrelik kara yoludur. Mihve-
:>laeak? Adriyatik sahillerinde rin bu üç yoldan birinden İsken- vaıı muavini Ahmet Kınığm bnşkan· 
~ 1 ) esk~nd H lb IJğında bir koml.syon toplanmt§lır. 
~ ugos av ar m u ur. a Lt- dcriyeyc ve kanala ulaşması ıa.. 
lı:i İtalya bu sahilleri istc;nckte- zımdır. Komisyon, Bayramın mufruı.sst bir 
:ıı::.. n· - •----"tan M l d pro;rr:ımmı hazırlaml§tır. ..u-. ıger ı.tı.nu. nc:u· ar :ı Şarki Akdeniz ha'V7.3Smı mü-
azıl:Zİ. istemPktedirler. Sor_ı haf. dafaa. eden Boğazlar, uzun ve kuş Programın metnini aynen veriyoruz: 
:a ıçın~e İtalyan gazetelen Fran uçuşuyla 2500 - 3000 kilometre. ı~:rANHUL l\JERKF..Zt: 
•ya. h~~a ba.sl~~ır. tik kara yolunu kapamaktadır. 23 niB3n pcrgembc günü saat 14 te 

lngılız -~~ ıttifakmm . tJstün kuwetlcre kaJ1ıı harp e- Beyoğlunda Fransız Uyatro.suncll\ bü.. 
~en y~ıgma ışaret etmek- den İngiliz ve Yunan b."llvveileri ytık bir müsamere tertip ctml§Ur. Bu 
~irler. Lıbya ve Balkan zafer. Yugoslav mukavemeti kalkınca mUıı:mıcre gUntı çocukhm p::ı.eta, san
~~ so~ra 1~ynnlann ses- müşkül vaziyette kalmışlardır. dovtç, şeker dıığıtııacnktır. 
ıen yme yükselmıyc başlamış- Ş!ın.di iş Korentde bir cephe ADALAR KAZA KOLU: 
:ır. .. .. alabilmiye kalmaktadır. Bu r.or 23 nisan ~baht BUyUkada cumhurı.. 

.Almanyanm bu sırada du~- bir iş olmakla beraber Yunan yet meydanında. yapılacak törenden 
... şey ya!~ ~k~ri harekat- Başkumandanı General Papago. sonrıı çocuklara ı.ıekerıer d:ığıblacak 

'1'. Bu harekat bıtt?<ten. ~n~a! sun Yunan ve Britanya kuvvet- ak_,am saat 17 do Btıytlkada iskele 
~~ya Avrupayı .istedigı gıbı lcrini bazı fedakarlıklar pahası- guzınosunda. bir ınllmuncro tertip oıu.. 
~m e?ecektır.. ~ . na çekeceği muhakkak görül. nacaktır. 
Yunanıstandaki harekatın m- mektedir. Almanların Merayı ve BEl"BEL1ADA NAHlD~ KOI.U: 
<ıfı hakkında Londrada. efldL Adalan işgali oldukça müşkill- 23nisan gUnU cumhuriyet meydıınm 

erkcK olmak üzere 120 çocuk b.'l§lan 
O§ağı gıydlrilccck, gllndUz Makslm sa
lonunda bir ç:>CUk balosu verllecek, 
çocuklara hokknb..-u;, kultla, karo.göz 
göstcrılccekUr. Aynca aynı glinftı:ı 

gecesi gene Makslm salonlarında mU
csscse programına ilAvctcn DUmbllllU 
İsIIl!lıl tarafından bir gece cğlt>nccsi 
tertip olunacaktır. 

ŞİŞLi NAHln•; KOLU: 

23 nisan gllnU Pııngaltıdn Tnn sine. 
ması:ıda sabah saat 10 dan başlıya,.~k 
14 e kadar çocukl:ım blr mUsamere 
verilecektir. MUsamercde kar göz, 
hokkabaz, kukla vardır. Şişli nahiye. 
F;.i ayın zamanda gürlıUz çocuk mUsa. 
bakıuıı hazırlamıştır. MUsabnkadn kıı
zananlura hediyeler verilecektir. 

TAKSİM NAllll.T. KOLU: 

23 nisan keneli merkezlerinde 50 ~O· 
cugu baştan a§ağı giydlrelecklerdlr. 

nahiye mUmessfllert ve beraberinde 
ı;cllreccklerl çQCuklflr, Dlvanyolu ço.. 

Ci.lk kUtUphane~.nde top}&ıl&('.aklardrr. 

V11ha aonnı kUlUpbane mUdavtmlenlc 
Lir ilkte Gfühane parkına gidilecek ve 
A.taturk heykeline bir çelt>nk konacak 
tır. Öğleden ııonra., ııaat 16 te Ç.ar§ıka. 
pı çocuk dispanserinin ve Alemdar 
go ' ı: yuvasınm kUşatıan yapılacak 

ve saat 16 da da Dlvanyolu çocuk kU. 
tüplıAneııirıin altıncı yılı kutlanacak. 
tır. 

Al.El\IDAR NAH1\"E KOLU: 
23 cltian günU akprna kadar çocuk 

tara bokka.b&z. kukla göeterUeoek n 
monoloğlar aöylenecekUr. Aynca 20 
kız v~ 20 erkek çocuğu da giydlrtıe.. 
cektir. 
BEYAZIT NAHh'E KOLU: 

23 nisan gtinU çocuklara ıeker "" 
kuru yemiş dağltılaeak, aynca 60 ço.. 
cuk ta giyd1rllecektlr. 
El\Iİ!liÜ~tJ l'"AHtYE KOLU: 

27 ni.l•an pazar g\lnU, Glllhane par. 
kıncla. ÇQCuklar için eğlıencell bir mt.ı.. 
sam21"C terUp olunacaktır. Ayrıca 20 
kız 20 erkek çocuğUna elbiae "Ye kun
dura dağıtılacaktır. 
KU!IKAPJ NAHIYF. KOLU: 

23 nisan g-Unü Cinci meydanmda 
muhtcl~f eğlenceler ...-e oyunlar tertip 
olunacak, çocuklara §ekerler dağıtr!A. 
cak, ayrıca ~O çocuk giydlrilecekUr. 

Kt)çtlKPAZAR NAIUl"E KOLU: 
23 nisanda giydirilecek çocuklarla na 

biye buduUan içinde bir yQrtıytlg ya. 
pılacalt ve akşam da. gençler blrllğin.. 
de b!r müsamere verilecektir. 
EYÜP KAZA KOLU: 

!'! umumiye kötü Jı.a:lıcrlere dür. da yapılacak törenden sonra, ilk okuı. 

ı:a.r ı h~rlanmakt.adır. Alman- Libyadaki harekata gelince, da, bir talebe mtı.oıame~st tcrUp olu. ıunacaktır. 
amı techızat ve asker bakımın- Frılnsız kara sulanndan istifa- nacak ve tocuklar arabalarla gezdirllc 23 nisan günü, sabah aao.t JO da KAJ>IKÖY KAZA KOLU: 

El\lllloôNO' KAZA KOLU: 

23 nisan sabahı, yapılacak rdml 
mera8imden aonra. 900 çocuğa kır •I• 
Icnceırl tertip olunacaktır. Sak& ha
vuzunda oyunlnr tcrUp olunacak, ÇO.. 

cukıura fındık llztlm dağıtılacak, ayn. 
ca, 900 çocuğa peynirli ptde tevA o.. 

lar. iyi oldukları yazılmaktadır. de ederek Trablusa geçirilen Al. cekUr. 23 nisan gUnU Fener stadmda blr 

Liby · b~-1.A h kk d ~ b" f''U{IRKÖY KAZA KOJ,U: adaki cu~at a ın a man zırhlı kuvvetıen sen ır Nasıl vazmalı? topıantı ve w. n yapılacak vo çocuk. 
ee nikbinlik izhar edilmektedir. yürüyüşle Mısır hududunda 23 nl.8an mllne.sebetno kendi mmta- ~ ıann myramtan kutlanacaktır. Hava 
ngiliz donanma.sının Akdeııi%. Solluma kadar gelmişlerdir. kası dahilindeki çocuklara. halkcv1, (Eyüb) ün imlAsı bahsi yin<ı ta- müsait olmadığı takdirde bu merasim 

:ıı, , ı· ta h~ k' ld - yahut Balarköy bez fabrikası salonla.. 'll·~ta 1 ,_ 
• h .na.a ıya_ a ı~ o.~~' lngilı"zler bu h .. ,.,-1.Atta mu··. zelendi: (Akşam) muharriri (Tan) mekteplerde yapılacaktır.-"- ç ..... 

L b daki Al 1 1 .... ~ nnda eğlenceli bir mUsamcre verecek. --• 1 1e ı ra ma!1 ı ~ı ~yışının hiın kuV\·etlerini ka.ptırmıyarak da (eyib) imldsı Ustlin görillmU§- de bazı kaza ilkmekteplerl _.on amı-
W'!1urulması bu ı;ıkbınlige se- ~er ve müdafaa içfu en :~YOOLU KAZA KOLU: ken gene (eyüb) yazılmakta d~ da ve Kızıltoprak halk parWıtnde ço. 

ıyct vermekte<lir. Libya ha- milsa"t • seçmi§lerdir ki bu- vam edilmesini doğru bulmuyor. cuklar için karagöz ve kukJa oynatı. 
:ekatı hııkkrnd kat'i bir şey ~= M truhtur: 23 n:.san mllnasebetoe, 60 kız, 4SO Geçenlerde de yazmı§tık: Şehir, ıaca?<tır. Ercnköy ve kızıl toprak na.. 
~lenemez. Ancak İm;ilizler :rası . a • • f' kasaba, kov, mahalle adlarmm hU- hlyele."i de aynı eeldlde hareket ede.. 
l~k.t~in olmak için ba,ıca iki ee. . Yunanistandaki harekata. ge. • 1 d e· fl .., kürnetçc kabul ed.llrllte imlllan ceklerdlr. Bun<Jall b9fk& llNnköy 
>ep daha ileri sürmektedirler. lince, Af~anlar gru:bt ~akedon- ır an a nara ıgın- vnrdrr. An'ane bunlarda. resmJ nahiye .kolu taratmdan eo çocuğa et.; 
3lr:ncisi lngiliz adalarına istila yad~ sahıl kı~ınr ~I? ed~ek bnlıinm. takibini emreder: .Arab bı.e da#Jtılacaktır. 

•bbüsünün yapılamamasıdır. Larıssa. şehrine gırmışlerdır. d b t d• ha.rfleri zamanında (lzmit) in (ta) 
JC.ncisi dP. Amerikan yardımmın Merke..,, kısm~a . Kozanadan a se a e ıyor ile yazılma.ısı için bir kanun çık- KARTAL KAZA IU>U1ı 
pttikı;c artmasıdır. cenuba d?ğru ilerlıyen Alınan nuştr. Bu gibi isimlerin reaml 23 ll15ail ıunn .ab&b saat 8 da. ya. 

kuvvetlen Tirhalaya. doğı:u taz- Bosıon, 18 (A.A.) - lrlanda. milli iml!da ba§ka bir uekU alması mu. pllaeak remıt bir merutmle batta._ 
Ruzveltin Amerika limnala- yiklerini arttırmışlardır. İngiliz mlldafaa nazırı Alken lrıanda bltara!. dafaa olunabilir; 18.kin hlllrllmetçe çtlacak. ve hatta içinde, 100 çocuk 

!"Dldaki Alman ve İtalyan. Da- ve Yunan }ru7vctlerinin müşklli bğma dair dost Amerikalılar toplantı. değiştirilmeden hiç bir muharrir içln Yaka.cıkta b01flk bfr kır eğltn.
mnarka gFmiJerlne el koyması. bir duruma düştilklerini İnkir amd3. wyledlği bir nutukta deml§tlr -hele gazetelerde- kendi fçt.i- Cesl tertlp olunacak çocuklara yemek 
br. Bunl~-,n ~erik2. bayrağı etmek doğıı değildir. Tırhala ki: hadmı yUrUtmc sevdasına ıfüımıe- verlleocktlr. 

hnda kull vzuuba- ovası Almanlara geçerse vaziyet İrlanda, Umanlarmı ne kimseye ter. melidir. (İstanbul ore Beyoğlu ..,tıeıiııdeld 
t:r. Ruzve a limanla- bilsblltiln nezaket kesbeder. Fa. kcdccn'k ne de kiralıyacakt.ır. lrlanda. (Eyilb) ü posta damgalarmda, blltun sinemalar barı seanslarını ça. 

t'Dldaki bütün gemilere el konul. kat vaziyet büsbütün ümitsiz de- mllletıniıı hUkUmranhk haklan allA.blı hUkfunet evrakında böyle yazıl· cuk ealrgeme kurumuu tatıaı. etml.f. 
nası =çin meclisten salahiyet is- ğildir. lngiliz ve Yunan kuvvet- gemiler mukabUinde veya diğer her. makta göl''J oruz: HUkümeto ikin- lerdlr. Kurum şubeleri kendi mmtaka
J;emiştir. Bu kararla Ruzvelt lerlnin yapacağı hareket cenup. hangi nıWA.bazalarla satılamaz. lr- ci §Okli kabul cttirilinceyo kadar lan dahilindeki mektep tocuklarmm 
[(Jztldenizi Amerikan gemilerine t:ı daha dar bir hatta çekilmek- ltı.ndamn taamıza uğramadıkça, bita- (Ey:ib) yazmamalı, (Eyüb) ~az.. intizamlı bir surette ve btr pro~am 
~tadır. tir. Almanlar son çarpışmada raflık myaaeunı deti§Urmeaı ihUmaU malı. Fakat eyilb dememeli, eyib dahilinde sınemalard".1.n tsUfadeterln\ 

50 000 1...ı...1 ı.1 ...... :n katlyen yoktur. demeli. teutin edeceklerdir. 
R ıt v-,d . . h' bö'l ~·=:m~a=:,,,~"w~v~c~rm~u!!!§~~~r!!.~!!!!!!!!~~~~========~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~ uzve ~ enızın arp - = 

psi sayılamıyacagmı v: bu-ı S _ 
ralann Amerikan gemilerıne a- - 1 

k bulunduğunu birkaç gün ev
tel h"ldirni ti. Bl raya gelen 
1'er gemi bir 1ngiliz gemisini 
1erbPst brrakmaktadır. Bunun. 
le SUveyşe kadar nakliyatı Anıe

a. kendi eline alm.asıdIT. 
Amerikan yardımı gittikçe 

or; ancak bu kısa bir za. 
ıaarda yetişecek mi? 

iSPANYAYA VER/LEN 
BUÖDAY 

İnyilterenin İspanyaya açtığl 

"Maarif kredi koopera
tifi, kuruluyor 

;&nkara, 18 - Mnarif VekAleti mer
llD te§kılAbnr.\ıı maqlı veya ücretli 

rak çanşan mcmurlann kredi ve· 
..,. mnır1 lhtlyaçlarmı karşılamak 
llllD meTkezl .iı .. nkaradıı olmo.k üzere 
~r .!. mcasuplan kredi ve yardım 

nıU!l .. unvanı aıtmda. bir §lrkct 

- Peki anne .... 
Ve eonra yine birle~t~·or; gezin

melerimize devam ediJorduk .• Bu 
mUI!kat, iki saat kadar u:ı-'.dr Art' 
neleri U§Umü~ ve o, ovlt::re sığa.. 
mıyan ~lgm çocuklarmı eve dön
meye mecbur etml§ti. Aynlırken 
:Mefkfire: 

- Yarm be.ıı ~yalnız kala
cağım; dedi. 

- Niçin? •• 
- Annemle teyzem 1.ntanbula 

inecekler de... Siz de inec<: • misi. 
niz Fikret Bey? .• 

- Hayır... Muayyen bir işim 
yok ereı. ım. 

lkimiz de bir şey söylemek isti
yor fakat tereddüt ediyorduk. 
Ben: 

- Cesaret edebilsem, dedim, 
sa.bahtu nkşama kadar size refa
katiml teklif ederdim. 

Girizan, ötPdP. hannnlara iltihak 
ebniv, Mefkureyi çağmyordu. Mef
kfıro isticalle giderken: 

- Yamı onda, orada ... dedi. 
Blitnn mevcudiyetimle müthiş 

bir cereyana kapılm13 baş dl5ndü· 
ren bir sUratle gidiyol"dum. Bir 
gUn ve bir gec<> hayatımın tekmil 

vermek. har vefat vukuunda tefenilatmd"ki Shenk ve intizamı 
tev !fanın lX'yıınnameSlnde y:ız:Jı bozdu. Hiç biı_: gey düaUncmiyo~ 

ldms"l re maktu bir y ırdnn yapmak, rum. Vaziyeti nıubakemeyo "·a
lae, yakacak, ve yiyecek ihtfyaç. 1 kit b~lam~1;11· ?U€!'aCıre kimdi? 
~ toplu blr 911rette taksiUI kredi GUze. mıydi. Bqlryan bu mUnll!c
~ı üzı;rlno temi"l ctmelt ve bu su· betin mahiyeti ne~en ibaret~? 

e g(çlm şart!!'!rm: kolaylaştıracak Bunlar hakkında bir dakika bile 
uırın te§ebbtı~ .ere glrl§mekUr. sihln yormadan. Değneği onu~ e

:'fürlave - Bul$! ri tan 
ta kas mücl eti 

linde deriden bir hayale benzıyo
rum. Çağmh~·or: gidiyorum. m
tap ediliyor; konuşuyorum. 

-4-
Ant,:ua. 18 - TUrktyc - nutgarfır O gUn saat onda, çoktan oncfa 

ıı:-ımıdakl takas mUddatl altı ay bulunuyordum. Ve tam ~anında. 
ıu-ı:ıımı.ııtır. Mefk&re de gekU.. UklD. bu, deh-

-
Y8zan: HAYOA/l .AlPAGUT 

kaddesat.mıa yem.in edeJim ki o 
gün, sizi g5recefimi, liJ:lnle konu
şacağımı zannederek gitmemiş
tim; Girizana ufak bir yardım ya.. 
parken sizinle görüşmek maluı&
dmı takip etmiyordum. Bu. garfo 
bir tesadüf oldu ... Fakat ne oldu? 
N c olabilir?.. Hak.kmızdald hitıai· 
yatım ne olursa olsun: siz onu dil· 
şiinmeyiniı. Kendi kalbin1z:i yokla.. 
ymız; evvelki gUn konU§tuğunuz 

- Teohhfil edeli kaç sene oldu':' bir adam hakkında, orada bir ıey 
_ Üç. b:.ı.lamıyacağnm: gayet tabiidir. O 

K d ., halde ne var? Neden bn kadar - aç Y&.6In nsınız. 
- Yırmi dokuz. müteessir bulunuyorsunuz? lste-
- MtlmkUn değlt ! seydim •izden evli bulun.dutu.mu 
_ Niçin?.. bir mUddet uldal'dun. Faka.t ben 

~li bir gelişti: Si"ll ~;: altilst ol
muştu. (Kadın kaıbj) lsiır.ll bir kı. 
tap tutan elleri asabi raşelerle tit· • 
riyordu. Ne oımu,•u? .. Jsti!cbale 
koştum. Bana bakmadı; uzatılan 
eli tutmadı; oturmadı. Sık sık ııl · 
dığı nefeslerle glSğsU kabarıyor
du. Heyecandan boğula.cak gıöiydi. 
Sakin göstermefc ~a.lı3tığı bir 
sesle: 

- Fikret Bey, dedi, siz evli 
imişsiniz ö_,-le mi? • 

Tereddilt.lilz cevap verdim: 
-Evet. 

Dalgın dalgın öyle kaldı. Bir öyle bir wan defillm ! Zaten sb:.-
znman Bülent ve vakur olan o na- den on iki yoş 'bUyWc, A.deta baba
siye ıdınıU eğilmiş; diındik duran n~z yerinde ?lduğumu ihtu etU· 
0 boy, bUkülmilştü. Bütün vücudu, nız .. Ne kendimi size sevdirmek fa.
her an taşacak bir sinir buhranı- . tedım; ne de sirlnle btr mllll§aka 
nm ilk sademelm içinde titriyordu. tesis etmek cmellnl besledim. İki 
Neden sonra: hafta. yalım Taltdlrbı hesabına 

- LA.kin ben on vedi Vll.IJm· sizinle me~gul oldum. O saman el-
- Ne? İtiraf mı ediyotsunuz? 
- tAkln, •.• size yalan ~yUyc. 

ceğimi mı 7.ıuıneltln!.z ? •• 
Dermnnsrz, dlişkUn bir halde <>

tunıverdi: 

- Allah aşkına., annenizin, SC\'· 

gilinlzin başı için doğru söyleyiniz. 
Eğlenmiyorsunuz değil mi? Evli 
değilsiniz de~ı ml? .. Ah, beni mü
teessir etmek lçln evet dediniz, 
hakkınızda. :fşlttildet!m bep yalan 
de~ mi? .• 

- Hayır, hepe! doğrudur. Evli 
. ' yım. 

Tekrar &ıtirhamlara, tazyiklere 
başladı. İnanmıyordu; bu, çok hni
nane bir §Cydi .... Sonn biraz ıll.kQ• 
net buldu. Heyeraın ftldıtle geldi. 
DüşUniU: di.ı llndll ••• Yine bqladı: 

- B('b,.,~'1fz var mı?. 
- lkf y~mda bfr kızım varı 
- İki Y81Jmda mı?., 
-Evet! 

dayım! · ~ ziltanmııyor; hanstnlztn Mdk6re, 
Ve parmaklarile sayıyordu: hbgiııiıin Girtzaıı otdufunu bllmf

- On yedi, on sekiz, on dokuz, 
yirmi dokuz .• O halde nra.mu.da on 
iki Yali fark var! 

- Evet ... 
- Fakat, yaptığınız çok adi, çok 

fena bir ııey Fikret Bey. Benden 
ııe istediniz':' Niçin yolumun Uı5Ul
no çıktmn? Niçin kendinizi bana .• 

Burada sustu. Ben, onun bu te
heY11lcünll görerek ve onu tcaclll 
-edecek bir kelime bulamıyarak kal 
bım sızlıyordu. Mefkfır haklıydı. 
Bil' ayın içlnde, Brrf iki at'kadqm 
fena delUeUle (Kobletste) haber 
bPkllyen ailemi unutmuotum. Mef
kure beni hnyaJtlf'n h'lklkat ilemf
nc inde f'<'H ·nrı!n. B'i\ Uk bir me
truıctlc dedim ld: 

- BiJmnm nn.'3ıi ôldu da böyle 
asa.b.lie§t.b:ıiz eiend.i.aı. liüWn :mu 

yordum. SonTa ilk koDUlllla kendi 
kendine vuku& geldl. Onu fktncle1 
ve üc;Unctlatl takip etti; bu da dlSr
dUncU.U ve annederim. En .,. 
nuncusudur. 

BUttin bu tekerrtbieıde benim 
kaba.batını var mıdır efendtm •• Yo-
lunuzun &ıilne çıkan ben delfllm, 
Takdirdir; o da bentb evli delfl
dir; kim bilir, belki mı ıntinuebet
le onunla mesut bir bdJvaç tmklnı 
huıl olur! •. P'lkrlnlııce bir adamı 
cidden sevmek için ne kadar za· 
man llzmıdır! 

- En qağı beş altı ayt 

- Gördünilz mil efendim. O 
halde sizin ~anantJnlı:c g6re fkl 
mlz l"ln de hiç blr tenlik(' yok de 

mektr. 
(Devamı var) 

Tarihten: 
pot Sanat ve _,,_ 

Karag8z. ve orta oyuııuın:ll' ıll" 
dırılnınbı iç .l ok nıü:ıaJ<al de,.. 
Mlıdaifla edenler, hUı..um e ~ 
zumsuz bulanlar oldu ve ııtr cırt- dl' 
bağlanuma.dı. Bir arkada§ -~ 
nunun münakafa ccınmedell 
mlldataa ediyor. eOıri 

Ne birincileri, ne d<" ildll .,..,,, 
da!aa edeceğim •• YaillıZ ':ta of#. 
kak, ki Karagöz oyı:rnu ne~ 
da. muvaffak olacak san'• ~ tf1 
varsa, bugün dünden daJı• 
va!fak olacaklardır. ~ ~ 

Tarihin rnefhur Kara&" seııııı' ~ 
ııımpll§8lı Hafız, UçuucU ofll"* 
oyununu seyrctUrtrkeıı. 

alanlardan birini: ~ 
- Sc!lm.. diye çağırıilCS.. ~ .... 
- Lebbeyk.. diye c~ ..._ 
Hafız, Padişahın da ~ 

olduğUnu dil§UnememeJ<le 1t ~ 
pot kırmt§ farzetrnl§ .e tıe . A 
KaragözcüIUğe v~da. et.mi§ • JIP"" ... 

Orta oyununda. da J(el 
1 
~ 

me,bı:r bir potu vardır. ı<l<ell~r· ~ 
"}.§1 ,_ 

AbdllL'ı.-ımld önünde ıaJI •-_.,, 
lcometl !nl oynuyordu. Jl'ld dl 1':~ 
bk çoban bir köy mcydanııı ~d P" 

olarak hulunuyor. KllvlUter 
Yeye n lır lar. ııı,J ""-. 

Çoban bacağmdakı :>·ara5 .,ot' il_ 
mlyet vermemekte, Bab:J. ı< df2I ~ 
dakl bir saz §&irinin kıZJil dJf· 
kalb :var&SI Ue .su:ıanıns1<t• "'f 
,alri, ·kızını bir çobana de~! 
irine vermek istiyor. Baba ...nıt ,.,-_ 

nun için bir de şart kor.ınur; -~ 
lan evine topıavarak kinl al.,-~ 
n:ısını halleder;e, kızını ~ fld" ~ 
Ur. Kel Hasan, kah,-ecldir. saJı' ";, 
dert yanar ve Kel Hasan• 'Ct'; 
mmm evine götUrOr. p;vd< ~ 
dında bir §8.lrle Fidanaı 1 ,6(ı"°. 
Hasan kar§lln§ırlar. ceın~ ~ 

Benim için A§ık değU gene ~ 

Sen oo mi lkıbet Aııld-;d ~ 
girdin a derli""" 

Taoll KeJ Hasan da. on" ~ T' 
vap verecektir. Cemal :ıı;reıı ıl1 -,f 
zUne bakar. MUzer ı;e 1<arf11 -"' 
dunır: 111 ~ 

GOQm ~utan el' Kil',,,......~ 
nlr çUt ,..-ı ~ 

Ne de yapean ben auro ~ 
ahm•zmı a karga IJUltll' .O~· 

Fakat. etrt.f karı,,~r- CU:, t'~ 
karp burun olan r dlPtı 
uılmqtır. Hiddetle lcıtJl<IJI 
terkedtyw. ıtf',, 

Onun tçbı. bugün. iyi us~: -1, 
hınura karag6z de ortao~ tJJJ I 
vatt11Lk oıv. ÇllnkU blr ııil ~ = tiult şeyler uuri~ 

,ı 
Muhafaza GeJI t 

1. o 
komui:anı ge ı'/ f 

Gümrük mUhafazs. g~~~ 
mutam bugilnlerde şelıfllC~ c; 
lecektir. Şimdıki h::ılde ~ 
cenuptaki muhafaza t 
teftiş etmektedir. 

--o-- dl" 
Yapağı hın fİY~ 

teabit edild~ 
S'Umerbank, yapağı tıııtl ~ 

tmda cari olacak fiya .. ,, ~ 
etmit ve mıntakaJara f~~ 
mıft,ır. Bu fiyatlar, lıl 
da bildirilmi~ A 

Tüccarlar Dariili ,,;} 
tebcrrülerde bul~~ / 

Dlln öf leden sonra. tı bi; t( 
sanayi odumda ya.pll~ tt1 
lantıda, oehrimizdcki_..1Jl'1'~ 
menauplannm DarU1A1~~ pa.ca.klan yardım şek 1 ~ 
göril§meler cereyan e~ ~ 

Tacirler, DarWAce7-C
1
Y-, 

ruda bulunmayı ka.bu 
dir. __,, 

Marangoz dilkk .. 
· yangın A 
Kadıköyünde, Milli~t ~ 

de 30 numaralı Anuta"" '"' 
goz dUkk!nında oıitil~ıc, • . 
calmdan aıçrryan kw . .i 
talqlar tutUl!°u§tu~. aiY' ~ 

Hemen yeti§en ıtC e6tfl 1/ 
sirayetine meydan ve:ıştl' 
grm aöndUrmUıtUr. Ta Ut· 
kamn bir kumu ya.nrn~-- • , 

32 eınaf-;;I~ 
Evvelki ,un ,elırfıı k<IP~ 

ıemtlorinde yapılaD IJf ~ 
neticssindı> 285 kilo eJıl eder 
bulunmut. 32 e:Jna! ve .,.1 
lular cezalandırılmJftır. ,tJ11 ..... 

Ay:rıea tramva;-Jard•"11~ "A 
ki t ne seyrlls~!e" 11Jı!UJ! 1D t":r 
rıyir ha-rk~tte b'l'ı.n~p 

ve 7 otobüs biletçisi c 
pılmrııtır. 



·Şehir Hllberleri 

Sahte pasaportla memleketi
mize giren yabanmlar 

Dün ikinci ağır cezada 
mahakemelerine başlandı 

B . Udd eı ehrlmiade l le dem.işlerdir: ır m et evv 1 , .. Biz ltaıyada iken İtalya da 
sahte lngilis 1iralan bulanmut ve -ili.n ttf Orada ~rbeııt oıa.. 
yapılan talıkfkat 80DUDda sahte ~rpd 1 ı!kian ise burada mev
puaportla memlekettmbe gelen 1 k f ~ ~ ğı göze aİdık ve aahte 
Alfred Ra~im. Anıoloe Gutentag, u ~ t:cıarlk ederek burava 
Yuliyus Verner Yayob Va)'ll, Yo- paııapo · 

V • 'Ran 11arten geldik. Cezamma razıyız.., 
zef ayzer, Anton . • Saht" para meselesine gelince, 
Sanders. Rudolf Bodner, admda 8 ı iz b 1 ttalvadaki Kohenden 
erkek ile Elfride Berge~ ve An- 1 ;lacat::r.': mukabil aldık. Burada 
tonya Bodner adında ild k~ J işi farkettik, fakat polise mUraca-
yakalanmu;, Uzerleıinde de sah d dik zira p&Mportlarımız 
İngiliz liralan bulunmuştu. at e eme • 

i Almanyaya yağlı 
tohum sevkiyatına 

başlandı 
21,5 mliyon liralık Tt1rk - Al

man ticaret muahedesinin bir 
milyon 200 bin liralık konte~ja
nı dahilinde Almanyaya verıle· 
cek olan yağlı tohum ve hubu
bata ait lisanslar alakadarlara 
bildirilmiştir. Almanlar. bu nre
vaddm fiyatlarım yilksek bul
duklarmdan konuşmalar cereyan 
ediyordu. Son günlerde fiyatlar
da da bir anlqmaya varılmı~t.JT. 
Mallar, tevziat listesi dahilinde 
A!manlara teslime başlanmıştır. 

Memurlara rüşvet 
teklif eden 
keresteci 

Dün hapse mahkUm 
oldu 

Bir kısmı Çek, bir kısmı Alman ııah~c ~~ azan Kob.en'ln Bal~n
\'e bir luımiı da Polonyalı olan 

1 
rd u ~essili Zibberman'm a· 

maznunlardan altısı tevkif olun· a 8 m - uza dair iddia tama
muş, diğerleri de gayrime\rkuf bı- =ı 01?::dır Zira tercUınan, Art.in adında bir kereste taci· 
ra:kılarak hepsi de ik~ci a#Jr ceza Alf:e:sHayimin ~etresi Efride'ye ri, geçenlerde deposuna kontrole 
mahkemesine verilmiştir. ve emeline muvaffak gelen gUmrUk muhafaza memur 

Ya.pıta.n tahkikat eonunda bun· gla5z koym:; da ifadelerimizi yan- la.rmdan Fuat ve Nurettme, ka. 
lann altı tanesinin sahte pasaport-- 0 mayıne çak olarak bulundurduğu kerea-
la memlelı:etbnlze ge~erek: Jlill- 111 ~:::·~ahkeme. maznunlann teleri haber vermemeleri için 
noda Kohen adında bıriainin bas- tahll e taleplerini reddetmiş ve rüşvet teklif etmiş, fakat me-
tmlığı sahte İngiliz liralamıt sür- b!ırenıeyi bazı bu.suslarm tah- murlar kabul etmiyerek kcndlsi-
dilkleri anlaşılm11tır. ~:i i in başka bir güne bırakmış· ni adliyeye teelim etm~lerdir. 

Maznunlar dtın mahkemede sor- ç Asliye sekizinci ceza mahke· 
guya çekllmiıı bazlaı ağlıyarak şöy- tır. mesinde muhakeme edilen Arti-

1 ng•ıı·ızler izmirden 4 milyon 
1 
::~~-:~ı:E:Ea 
ceASın& mahkOm edilmiştir. 

liralık mal alacaklar Z!~r:~ ~=i 
TUrkiye mümeeaili F...rep, İzmire 

İngilirJer, memleketim.izden gttnıift.İt'. Yakında tarafeyn an. latanbulda kurulan ve bura.da 
yeniden dört milyon lıralık smda mütabakat hasıl olacağı çalışacak olan ticaret of"ısi faali· 
mal satın alacaklardır· lngitizle. eövlenmektedir. yete geçmiştir. Ofis, bilhassa İt· 
rin satm nlacağı mevad arasm· " · hallt ve ihracat işleriyle meşgul 
da kuru yemişler, yağlı tohum- olmaktadır. 
tar, yeni rekolteden ttltün ve _P. Altm Fiyab Ticaret Veklleti iaşe teşkili. 
sam da vardır. :oart milyon. Jıra- OOn. bir altmm fiyatı 28.20 tına ait diğer iki ofisin de ya-
lık e,ya, münhasıran Izmırden lira idi. Evvelki gün bu rakam kında faaliyete geçecekleri aö:r-
satm alınacaktır. Bu :nabatla . 40 '-·-·.....,, lenmektedir. 
l'ngiliz koorperasyon şil'kettnin 'rl lıra. AIU '"'!i' ..... 

Kadın tramvay biletçileri 
Usküdarda 
işe. başladı 

Usktldar ve havalial balk tnmnr 
ıarma, biletçi yazılmak OZere mGrL 

caat eden kadıll]ardaD ıa k!fl ldmllete 

alm.mtftlr. Bunbr, yql&n 2G • 115 

arumda olan f~r ft D&ID1llllU aDe 
kadm!andır. Yeni kadm blletÇller. 

flmdlllk erkek bDe~erlD JUllDda 
ıta:J gGreeeklerdir. U•kDdar tramft'Y 
ldareııt, bunlara yeknaak etekli elbl. 
ee yaptırmaktadır. 

a 
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.. Marki artık kim8e'1İ bnebr
mıya bakmıyor, hatti 'bismt be. 
nl bile zorla hasta old~ i
na.ndmmya teşdbla etmı,cr. 
Hayır, artık hepli geçti bmlla
rm, ben sadece beni emen. malı. 
veden kocamın mabp~ 
Ancak son nefesimi verdiğim 
zaman duda.ldan ~ a~
nlacak. Saip Hanın lıOYilk bir 
hünerle muttasıl akıtmıya mu· 
vaffak olduğu kanımı, ~ 
dinmek bilmiyen bir 81J88)'1'1& 1• 

çiyor. 
Nasıl oluyor da hi.1! ~~· 

aya.kta duruyor, hatti ~yeb1-
liyonım. Ne yapaIJm. Hıntlı dok~ 
tor ölülere bile can vermesin' 
biliyor. ·~ 

Kristin, dokt.orun temin ettiı!P 
kuvvetten istifade edere:..= 
onlardan nasıl kaçmıy& . 
ettiğimi de saııa anlatmak ısttt
clim. Fakat imkanı yok. ç~ 
geliyorlar .. Evet, a~. 8:ı ~a-
duyuyorum. BugUn 1çın . . 
dar kafi .. Doktorla Markı gezın-
tiden geliyorlar .. 

Tabit şimdi gelip hatırımı so-
~:::::::::===Iracaklar .. İşte Sing Sing ka.p111 

açtı bile... s· ve 
tKtNct MEKTUP: ıs 

UR..vö Benedik'İD şahit olduiu
-.VVJ beni Pa~ 
nuz o hidieeden ~....ın1rterini 
risten nasıl alıp gOU11üUA 

sis de bntyonnınuz. İtiraf ede. 
yim ki sizin otelde ~ 
bilmiyorlardı. Hayır. k ---"'· 
ni konakta yapayalnıs r:cmı-
yorlardJ.. .-..N.JG.tft 

Siz, feryatlanma .kuırr-~~'e 
uman o benim iDerıme •-:
bUtlln lursiy\e kanmıı enınUJe 
çalışıyordu. -Siz onu tam 8UÇ tt. 
Mlinde yaka)aduuz.. Fakat ben 

"' E.,.ar oe maeeralarla tlola zabıta romanı 

Kanlı Bebek 
yazan: Gaaton Löru 

korktum-~ gözleri kan 
.bırBJ ve sarhoşluğu j}e dönmtlf, 
dişleri fırlaml§, yUdl korkunç 
bir manura atmıştı: Ben onun 
bu halini görüp ~ta~ çırı>: 
nırken siz birdenbıre ıçerıye gı. 
rince: .. Eyvah, dedim, onlar da 

mahvoldular •. " •--..:ıı-·- ben Fakat siz mahvOJ:WiiNJ•Uloo 
mahvoldum. Sizi olduğunuz yer
de brrakblar. 'beni alıp götUrdU· 

Sizi ortadan kaldmnak, çok 
ler ôŞıdıı hatta tehlikeli bir iş o. 
rurdu. :İr..sasen ne g\irmütt:Un~ 
ki? Hiç değil mi? . 

Sanki mühim bir FeY mı duy
muştunuz? Hayır .. Bir çılgmm 
çığlığı .. O kadar •.. Evet çılgm, 
dalına çılgm diyorlardı ~:·· 
Fakat bu çılgmlık k~ieının 
altından nihayet nahoş bir hal· 
de çıkabilirdi. ı,ıe onun .için be. 
nim işimi tama~ bmrmıye 
kararverdiler ve benı alıp Pari11-
ten götiirdi1Jer. 

Ah, bunun, ha~atımın sonu 
demek olduğunu biliyordum. O 
t:\dar toy değilim. Derhal anla· 
mıştmı. Bu ölUın ~ çok mut. 
hİf, çok kork~ gelıyoı:. ~ 
sonunun ne olaağını bılmıyo • 
ram. Kimbılir, belki de bu öltımtı 
mllthilJ çok mUthiş hAdi8eler ta· 
ki'P edecek. . ...1-t.&,_ 

Kristin, Kristin.. Bir ~a 
için beni bir çılgın~ nv~· 
maym. Bir dakika bf-ni din}eyın.ı 

Çeviren : M. ACAR 

Şimdi sia orada QOk rahatamız.. 
Ne olur, biran iç.in bana merha
met edin, ''belki de bu delinin 
hakkı var''. diye dU~nün ve 
Mösyö Benedik M8880n ile be
raber yardmımıa koşun.. Benim 
sizıe ve Mösyö Benedik Maasona 
itimadım var. Eğer ölUmUmden 
8"el yeti!!flllek istiyorsanız ko
şun. hem de çabuk koşun, yardı
ma gelin .. 
Yolculuğum sıraamda kaçını. 

ya teşebbtıa ettiğimi ıize geçen 
mektubumda yazmı:şbm. Evet, 
kararmı kat 1 idi.. Beni her za
man alal hastahanesine yatır
malda tehdit ediyorlardı ama. 
hen bu çekilmez hayata de
vam etmektense tımarhaneye 
girmiye razıydım. 

Fakat her halde onlar benim 
bukararmı9.nlamııştardı. Neyap& 
yım. akhmdan ne gecse hemen 
anlıyorlar. Hele Slng Sing ile 
Sa.npUn anlamadıklan yok .• 
Saip Han da bizimle beraberdi. 
Fakat o da aklımdan geçenlerin 
hepsin· anlıyordu. 

Marki bu adamlarm yardım1-
le rahat yaşıyordu. ÇünkU avmı 
elde tutuyorlardı. 

Fakat btltthı bunlara rağmen. 
ben imkinmz maceraya bir kere 
t.;.,büa etmekten geri kalma. 
dım Otomobilde iken hiç bir 
kuriuıuo ümidi beali,enıesdim. 
Daha biz Parist:e ftcen 'bu ot.omc>-

llrl' . .. btltllEÇe: 

N1çin us~an
mıyoruz? 

~ırp oıxlularının, vaktinde ha
zırlanamamalan. Sırp vatanını 
tehlikeye düşürdü. Alman hü
cumlarının arkasından Macarlar 
da kahramanca silahlarını elle
rine aldılar. Fethedilmiş topTak. 
lar. mUdafileri çekilmiş t:ınırlar 
üstünden aşmıya baı;ladılar. Da
ha garibi şu. ki ötede Rommle
rin de yine bu dannada~n mem. 
Jeketten kendilerine pav i:.-ted'!ı
lerini iştiyoruz. 

"Dil.şenin dostu olmaz'" sozü. 
bir kere daha, arkasındaki acı 
hakikati ortaya koydu. 

Eski bir ııair. tevt>kkeli: 
''Ehibba şivei yağmade m'3b· 

hut eyler aday iHuda gösterme. 
sin i.sin izmihlali bir yerde." 
Dememiş. 
Macarlar, Bulgarlar Yugoslav

larla~k yakın mmanlarda bir 
''ebedi dostluk" paktı imzala
mışlardı. Bu senedin, daha mil. 
rekkebl kunımadan bu k~ğıtlar, 
birer hiyanet bayrağı, birer ar
kadan vurueu silMı oldu. .. 

Kartallarm doyup ~tiği yer
lerde, aç karga sUrilleri dola.w. 
Ormanda karakulak, ilriiye ilrlL 
ye ulanlan uyandırarak avlar 
UstUne saldırırlar ve artıklariy
le de kendileri doyarlar. 

Bu kanunun insanlar arasında 
da hUkilm sUrmeai demek mu
kaddermiş. 

Bır gazete hab"rt, bu z \, 
betbaht memle!c"tın kurban pa. 
yı gi::ıi paı r:!lanacağım söylüyor 
Bütün Adrı) ati :ın E>arkım İtal
ya istiyor. daha do ~nı u eski bir 
ta.'Jirl,.. "Hakkı c::üf'a" d::ıva edi· 
yor. Bu. kor.ı<>uhı<"hın bir hakkı 
•• 1 
ımı:ı .... 

KılıC' haklarının t .rihe gömül. 
dl: ~ün·i. tcpra 1 arın. fetih hak
in olard'", ~un::ı buna verılemive
ceı!ini ol,uvup dını oıistık. Bir 
takım m•Hi p:rcn .. ; ' r dfö~;;n.ül. 

mü~. her millet ıı h" ·kını göze
ten d'0

stıı 1 - rn..., 'mm~. karar
ı .. T verilm;ı:ıti. 

BUtün bun ar r. a Ja ne oldu? 
B"tiin cl V"'ır • 'eni umde. 
lE:l'C dayan rak ortaya ~ıkar. 
Fakat hepsinin ~ yl"sı. neticesi 
bir noktada birle~ir. 

Zafer, hiç bi .. d~virde keskin 
bir icki olmaktan kurtulamadı. 
Onu kim tadrı.r. kim icerse, mut
laka kendinden gedyor. "im
kan., m nabzını yoklamrya lü. 
zum görmeden kararlar veriyor. 
işlenmiş yanhşları tekrar iş!iyor 
ve nıhayet tarih konuşmıya baş
ladığı gün son muzaffer de ken
di kanlı heykelinin altında kala. 
rak parçalanıyor. 
Komşular acele etmeseler, ih

tiraslarına kapılmasalar, bele hiç 
bir haklan olmryan bir ka:mnc;
tan pay istemiye kalkışmasalar 
iyi olur. 

Çünkü bir gün bütün bunlan 
faizleriyle bel'&ber ödemek de 
var. Geçmişlerden ders almab. 
yız.. 

Hakkı Süha GEZGiN 

1 GONDEN GONE 1 

Halk ayakkabı~arı 
H ALK zevki ~ ikt.ıaad\yatlyle 

allkadar ne l§itaem, dikkatim 
uyanar! Halk ekmeği, halk elbUeld. 
halkevleri, halk aeferleri, halk ~ 
Unel<en UAJı... Bnttın bunlar, bir 
memJekeUn. en temel hakikati de
mek olan bUyWc eaeriyet hesabına 
aıman dtışUnceU tedbirlerin eeerle· 

rldt:-. 
Bu defa da, •'Halk ayakkabın,, 

bazırlıuımakta olduğunu görtıyoruz. 

Ha\km keaeııJııe elveri§ll bir fiyaUa 
'.\"e 11.Jıldlllk 1.000..000 kadar yapıl
- ..... ~ ••llalJl ~
lrabdan". haJJamızm taarruf ttl
:P&tlarma dönmealnl Jntaç edecektir. 

BuDwı, mi.Den de, bir kazanç o· 
ıacatma filpbe yoktur. Çt1nJdl, m~ 
reftelı t&beknm, 7fne eü1 fekDde 
l8rafma mani olamuak bUe. orta 
ball1 ~ f&klr laalk ara.mıd&, uızum· 
suz tantezUere kapılmanm &ıtlne 

geçecek ve acQınle mlneviyatı, blr 
ııa1gm butalık gibi -.rmak tehll
kNlnl g&ıteren "Jııloda ahl&la., nı 
önlemek mllmkUn olacaktır. 

Nk;ln oımum, kl, lktısad1 bir za· 
ruret dolayafyJe, hemen lıerkealD 

bil benim için demirden bir ka
fes olmU§tu. O kadar i1mitsiz. 
dimki feryat etmek istiyordwn. 

Fakat bağırmadmı. kendimi 
tuttum ve bir fırsat beklemiye 
başladım. Nihayet bu fırsat da 
karşıma çıktı. Şefak sökerken 
otomobilde bir arıza oldu. Bizim 
otomobilden çıkmamız lizmıgel
di. Bunun üzerine rol yapmtya. 
ve sanki bitkin bir halde ölil gt. 
bi yatıyormuş gibi göıilnmiye 
c-a.lL,tmı. Beni kucakladılar ve 
bir otel odasına naklettiler. Bu 
odanın bir cephesi otomoıbilin 
tanJr edilmekte olduğu avluya. 
diğer cephesi de çayırlara bala. 
yordu. 

Yüz metre kadar ötede bir or
manın hududu vardı. Ah, bir ke· 
re bu orn1ana varabilseydim, o 
aman bütün derdim hallolurdu. 
Ağaçlar, yapraklar arasında 
saklanır ve muhakkak cellatla. 
nm.dan kaçardım. 

Yattığım yerden gökyüzü.nü, 
karşımdaki ormanı seyrediyor ve 
biran evvel oraya varabilmek i
çin çılgınca bir heves besliyor
dum. 

Fakat buna im.kan var mıydı? 
Kapnnın önllnde Sangor bekli. 
yordu. Ön ta.rafta Marki, Saip 
Hanla birlikte dolaşıyordu. Bir 
tarafta da yatakJarmdan kaldı
nlan garaj memurları otomobili 
tamirle um"51Yorlardı. Bahçe 
taratma bakan pencerenin altın
da da Sin Sing ~ziniyordu. 

Sing Slng mllthiı; hırsızdır. 
Dolandnıcıdır, ahliksu.dır. Fa. 
kat onun bu tabiatleri benim i""i
m.i kolaylastırdı. ÇUnktl birden
bire Sing Sing t-ı- ağa.cm tırıeri. 
ne tmnanmıya başladı. Acaba 
bu ağacın UsWnde ne görmilştil. 

(Devamı var) 

glymiye tıqlıyacağı bu ~ııt ayak. 
kamlar, ••gtıntın modam., baJlne ge
lebllecekUr. 

Ancak, f11 cihet hiç blr aman ih
mal e:dllmemelldlr: Halkın param 
değerinde mal vermek! .•• Bu olmas
a, tqebbO. rağbet bulmaz. Ve balk, 
UCUZ bir "ha7.rr çUrllk., yerine, ,.. 
balı b~ ••ı.tedlği Ç{lrllk,, tl tercih 
ederek, eski hamam, eski taıı olur-
0 aebeple, yeni halk nyakkabalarmm 
ucuzluk derecesinde sağlamlık ft 

mUmkUn olan •'tab!t zarafet,, le te
mlai loln. loabeden kontrolllıı hem 
devamlı, belb de bUytllt. 4dr teptt.. 
kwl1a yapılmUı Hl.zumunu lpret et· 
me~ zald buluruz. 

HiKMET M1'NIB 

Yırmı yıı üVveıkı Vıkıt 

19.t.ell 

Postada Aziller 
ı.t&nbul Paket mUdUrU Naci, )le. 

murlD lıluamelAt mllmeyyizl Kltlıat, 

lat'Ulbul ba!JJDUdlriyeU bqklUbl 8&• 
IAlı&ttfn, Fen mlltetttııertnden Enver, 
JluameıAt mlltctliflerlııdea Enver, 
Kuar .. • mU! t• ' "l Etıa 

bem ve YUIUf Beyler u:lohmm..._. 
dır. 

19.4.1941 
l.a Ajana Olkeetnm 
1.11 Haftl 18.46 ........... ....... .......... 

IS.IS T\lrlı:oe 9U eııer1er1 
plAklar 19.00 KOllUflDa 

11.SO Ajans J9.11J Raik 
H.OI TUrk~ tDrktllerl 

programmm 19.80 Ajaam 
devaım 19.46 Ziraat 

H.!O RI~ a~tlrom takvimi 
hor bandOMl 19.SO Kaft91k 

15.00 Hııftf tarla ft 
lMl!olllr tllrkWer 

15.SO Kon Pr 

De1.lf't 

kon..-natu-

gaz..eteal 
2U3 Fa!lll be,ef:1 
ıt.13 Konapna 
ıı.so Rad~o ..,. 

ann:lan 
n:\klN'I 

Dt"!Jrl)"at 
18.0S r.ad)o caz 

orkestruı 

22.SO Ajans 

RE>.en el 22 / ne.evftl il 
Ka1m11. 163 Kaırnn 1 • 

\<akitı. r \la .. • l!:za.ıı \ ,.., 
•·ıtaa 

<füoewtıı 
8.11\ 

" 
ını• 8.18 11.to 

Öt'· 1a ıs 6.H 18.JS uo 
lklndı 11.00 9.08 11.on .. ., 
Ak,am 19.S., ıı.oo 19.M 12.00 
Ya'9ı tt..10 1.30 ti.Si l.89 
bmak U6 lts4 4.24 uı 



Alman-Yunan harbi 
( Bq tarafı 1 incide) 

Sarandoperon g~idini müdafaa 
eden İngiliz kuvv tleri, kuvvetli 
Alıruuı piyade ve tank bucumlarmı 
tardetmişlcrdlr. Buradaki mub'.U"e
be, bıllıaasa ıddetll ve kanlıdır. 

Almanlar, 0 1impos dağmm ce
nubnndaki dığ r geçidi müdafaa 
eden Avustralyalılara karşı on fır
ka ileri eürmilşlerdir. Fakat biltlln 
hilcumlan ınuvaffaluyet.si:z.liğc uğ
ram13tır. 

Daha garpta, kuvvetli motörlü 
kıtalar, Kalambakanm şimalinde 
Yunan hatlarına hücum etmekte
dir. Fakat bu hareket de önlen • 
m tir. 

Resmi tebliğ 
Kaldrc, 18 (A.A) - Resmi teb

liğ: 
Yunanistana, her gün yeniden 

lakvıye t:dilen Alman kuvvctlcri
nın gittikçe artan tazyiki karşı -
smda şimal cephesinde bulunan 
Yunan ve ımparatorluk kuvvetleri 
daha kısa bir mi.ıdafaa hattı üzeri
ne tedricen çekılmektedir. Alman 
lann bu havalideki ilerleyiş eri şim 
diye kadar kendilerine pahalıya 

mal olınugtur. 
Libya da., Tobruk '1 e Sollum ci· 

vanndald k(' it mil!rezelerim.ir. ye
niden faalıyet göstermişlerdir. 
Dil§man insanca ve zırhlı e.rabaca 
alır zayiat verm.fş ve imparator
luk krtalarmm pervasız ve azimli 
savaş kabilcyctini göği.ıs g<Sğüsc 
yaprlan çarpışmalarda öğr nmiş -
tir. Yeniden ~ dil man subayı flc 
'72 asker etıir alddı:. 

Habeşistanda. yolların dinamit
le at unaema v tabil manialara 
ıa~en UerUyen kıt:ılanmız 8imdi 
Desslyenln yirmi ktlome~ cenu
bunda düşmanla teJDası tesis et • 
mişlerdlr. De88iye prld Afrika -
da kalan düşman mü:Jtahkem mey 
kilerinden biridir. 

Adi!ıııbabanm cenup ve cenubu 
şa.:rldsinde ve şimalinde Neghellt 
ve Yavello istikametlerinde kıta • 
Jarmuam ileri hareketi muvaffs. -
kıyetle d vam etmekte.dir. Yeni
desa bir çok calr e.lııunJ§tır. Bunlar 
arumda general Gruioti de ımr
dır. General G~iot.i yaralı oıdu
~n .A.diasababada haataneye 
nak edilmi tir. 

Nm. 111 (A.A ) - Myıeı- ajaJıat
IWl Yım anlatanda ln~llı kuvvetleri 
De&dlııdc ki muhablrl blldlriyor: 

ln flJ.ı v• imparntoTluk kuvveUerl. 
OUm., dagma karlı bemea be:ıııen 

...,,_,.,"!•* taaıTuzl&r yapan A.l1llU Pi.. 
yade in n mUtemadl dalgalarmı §ldo 
detle h rbederek pll.s~Urt.ınU§lerdlr. Bu 
satırları yazdığım .uda flmAll Yuna 
aı..ta·u ır.Udat&& eckıı ve mllttefUi or. 
dW&rm A# M!'!Rh'DI tAıfkil ede.o J.n. 
sWa hattı tyl tutunmaktadır. Yunan11 
tan tıuyUk meydan muharebesinJn ba., 
11ndanben kttalarmı zayiata kaUyCD 

bakmak.tIZJJJ ate§ ha m.3 .sUre.n A.L. 
ınaıılara azlm zay!at •erdlrmlştlr. 

Hattm bir mmtakasmı tutAD Avust. 
ralyalı\ar bilhassa pddeUt ta:ırruza 

ugram lardır. Mqhur 0limpo9 geçı. 
dini yt.nt ZelAndalllar müdafaa etm k 
h:Hr. ~ımdlye kadar dU§man eaa tıı.. 
rrus it•tlt\rmda hiçbir yarık .a.cuda 
settrmete muvaffak okmamıttır. Fa. 
kat dtı-ınanm sol cenahtaki ilerleyiş. 
lerl lı~lls battmm da taahibinl intaç 
edebUI:. 

LOıadra, 18 (A.A.) - Atına radyosu 
.... sece )'&n8 fU -~u ııeş. 
ntm~: 

Ol'dwaus ft matte!llderlmtzlD ordu 
• uudane mukavemet etmekte ve 
mDU toprakları kf.nt kartf müdafaa 

~ktadir. Her ta."'8.fta çok fi4'let. 
ll ~ler olmakta41r. ou,maıı 

an~ın tlıltUnluıtıge raAmen. a... 
tır darbelere utraml§tır. SaWılyetli 

lrof~ alman e.ıı *ID haberlere 
göre, mtlttellkı.r hatt~ Kat~ 
dta Serft9eye kadar UZJD&D saf ceııa.. 
lu A.l.laaalanıı §icJ4eUl taarruzuna ~ 
yt JDWt&vemet s6atennektedir. 
~bava kuvvetleri büytlk bir 

taaılyett. bulunuyor. Fakat ağrr za.. 
Jtat vmnl§tir. 

GerM Kakedonyada AJtakmonun 
,.wc.n ndiau giren ve dilD Gre• e
na 1D1Lt.akasmda taarruza uJrıyan Al. 
... ıın.tan Kalambaka laUkameUn. 
49 Uaı-ı.mek pyreUeriDa devam edL 
JW)ar. 
BQ~ gün Erglrl mmtaka.mıda 

ProgooaUy• kar§J ve DrinDe ıaehrin!ıı 
prbt'M tevcih edilen ltaJyan te.arıııa. 
lan pltaktırtWmtl§Ulr. 

tm.ura mırıtakuıada da diğer I
taly&.'l taarruzları pllskUrtUlmüştUr. 

FakR: düıman Apııo.!WI ııtmatlnde de. 
Yamlr 1ıir taarruzdan sonra ve mllhfııı 
ltu.,,etter kunanarak Klafekiare bola 
em ntrayet ete geçfnneğc muvaffak 
Mnu.ttur. 

K1Lt&ra.A 
AU.S., 18 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan resmi tebliği: Garbi Ma.

'*lonyada va&fyette hl~bir mllhim 
dettşikUk Yoktur. AmavutluJc cep 
"9inde, kunetlerimis baa tabii
,. ......... ...ıunuıU 1'u 
_,... Kllllıft wı Ersek teidri~ 
"'7r!f'Tl ıııu... dabJJ.i,nde çekj)m~ 
1 re' r. 

ıngı ere 
İspanyanın iqeaini 

temine filen batladı 
i\ladrlt. 18 (A.A.) - lngiliZ hazine 

n Zh. et yapıJan anJqmalar muclbin 
ce veya tnglllz stokları dan alman 
67 000 ton buğday 1.spanyaya nakle 
dllml Ur. Bu buğdayı ta,ryan 16 va. 
pur ubatm blr!.cd n 10 nlaana kadar 
l panlaya g mlş ve 29.000 ton buğ
dayr ham•J d ğe" aJU vapur da ayı 
mUd t lt;;lndc yola çıkrnııtır. Q.000 
ton buzday da vapurlara yükteUln:.ek 
ilzern hazır bu unmal<tadır. 

Bu buğdaylar Arjantlnden, Kana. 
dada.tı ve Fransız Fasından gctırilml 
ve mOnbıuııran lspanyol vapurlarile 
nakledl tir. 

Bund n başka IngUterenlıı Arjan • 
Unde bulunan buğday atoklarmoan 
100.000 ton da I~anyanm ihtiyaçları 
çt ayrılmıştır. 

Ruzvelt 
İngilizlerin Balkan 

muvaff akiyehizliğini 
telafi için 

Mühim tedbir-
ler alacak 

Nevyarl, P. ( A.A.) -Tasa: 
Amerikan tta }erine göre, 

B. Ruzvelt İn"'lr !erin Balkan
lardaki muvaffakıyetsizliklerjni 
telô.fi iç:n lngiltereye yardım 
bahsinde veni tedbirler almıya 
h zırlanmaktadır. 

Nevyork Herr 'd Tribune gaze.. 
tesine göre, beyaz snay mahfil. 
lerinde hüküm süren hava, yeni 
çok büyük tedbirler hazırla!lmak 
ta. olduğunu g~termektedir. 

Rcıs, tng'iltercye ve Akdenize 
harp malzcmeı!° nalı'liyatmm em
niy tini temin me0 elesine husu
.si bir ehemmiyet atfetmekte. 
dir. 

Salahiy ttar mahfiller. Ame
ri a Birleşik devletleri hUkOme
tinin ticsrt .seyrisefain"n ı w<ı 
ve denizdf"'n mUdafaası usulleri 
hakkındaki muhtelif teklifleri 
tetkik etmekte olduğ\Jllu !bildir. 
m"ktedlr. 

Nevyork Post guetes"nin Va
şington muba1>irine gCSre. Bal
kanlardı k" İngiliz muvaffı> • · t. 
ai.fJ" teri, ~ Birlesik dev
l tl r"ni, .Am"r·k mn nıUdµaası 
ü.:tn esliba imalatını ht;.ı;l\lştır
mıya mecbur 'bırakmıştır. 

Vru:ıin,..<>ton Post ga:r~ "CJ'nin 
bildirdiğiM göre. eğer Amerika 
Birleşik dPvletleri tngilterenin 
Atlantik muha~ini kazanm . 
sına yardQnederse. Balkanlarda
ki ve A!ri.kadaki Alınan muvaf· 
fakıyetl ri enemmiyetle,-ini kay. 
bedecc:.tir. 

Vilki a vukatlıia 
ba§ladı 

Nevyork, 18 ( A.A.) - Son 
reisicumhur seçimine cumhuri. 
yetçi partinin r:· ..... ii 011rn.k iı::;. 

tirak eden B. Vendell Vilki, Nev
yorktald yar.rhanesinde yeniden 
avukatlıya ba.şlamı tır. 

--o 
Vindıor Dükü 

Nauau, il8 (A.A.) - Dllk ve dtl-
eıt ~ Viııdeor, ~rk•hlr.e Amerikan 

VllpUru ile '.P'Joridada klln il ~miye 
,.ıtmt,lerdlr. :Bu ıeyahat tamaırllyle> 

hmwd mahiyettedir. 

Yunan başyekili 
öldu 

CBo t rafıtincide} 

ziraat i~in çok faydalı krediler 
sistemini kurmu tur. General 
Metaksas, ikf dar mevkiine gel. 
diği zaman, Koriz~ smhive na
zırh~r:rıı tevdi ctm · i. Kori1'is, 
bilahire 1933 den 1936 va kadar 
:maliye nazırlığı, bundan ~nra 
1939 a kadar i timat muavenet 
n9.zırlığı y;?onu tr.. tctimai mua
venet nazırlığı esna.smda. Yuna_ 
n · '5tanda ilk defa o!anık sosyal 
vl kselıne teşekküUeri sistemi 
lct rmuştU!". Korizis harpte ölen 
erlerin ailelerine ve evleri hava 
hücumları neticesinde harap <r 
lan kimselere yardım icin büyük 
l!'ebl~ ar tetıerru ebniştir. 

Korizis, har'Je devam amıtni 
bir dakika defiştirmemiırt:ir. ('.,ok 
bllyük bir idarıe adamı olan Ko
rizifl, aynı ~anda çok yillmek 
bir l)atipti. 6 nisanda AJmanya, 
hücuma başJad ktan 80f'IN. Yu. 
11aniırt.a~ harp ilin tticli ama, 
Korizi~. Alman elçie"ne tu asil 
ve mağrur cevabı vemıflti: 

-"Yunanistan, bütün hücumla
ra muka:wımet edecektir ... 

ec ısı 
toplandı 

ransız 

Fası 
Şehir mütahassısı Pr 
mukavelesi üç sene u AnlmnL, 18 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisi buglln Şemsettin GUnaıtaym 
ba§k ı::lığında topla"larak taşocaklan 
nızamr.ame inin blrlııcl rr dde ınln 
tefsirine alt mazbatayı tasvip e)lcml.§ 
..,.e jancıarm eratı haklundald kanu· 
na c•~ kanun lfiyıhn61Dm birinci mu.. 
zak ~ ınl yap.ırak lı;Unıam~ nihayet 
vcnru t r. 

Lorulra, 18 (A.A.) - Nl.yuz Kronlkl 
gazet lniıı Ll.zbon muhabiri, yazdığl 
uzun bir makale~, Fastaki vaziyet 
hakkın a faz.ta nlkblnlU gösteren ın. 1 ı.tanhul umum! mecıı.t dlln Faruk 
gillz cfktırı umuml.)le.tınl tk:ız ederek Derellııln l>a§kalılıfmda toplanarak 
Almanların Fransız Fasmd idare~i ruznamedelrl maddeleri mUzakere et. 

ellerine almak ü7..ere oldufunu blldı.r. ml.şUr. 

Bir Alman tayyaresi 
İrlanda sularında 

denize düştü 

m"kt r. Bu muhahire göre, Almaıı.. TafailAt plAulanııın ;yaptırılması 
ıar F ı.ta yalnız a.skeı1 bir kontrol içln rıılitchassıs Pl"Olllun mukaveıena· 
yapın lda iktifa etmiyorlar ayl)ı ıı:a. meıılnhı temclldi uygun gtsrWdUğtl 
rnruı:lıı bu memleketin AtlanUk sahil- hakkında Kavanln Encllmenl mazba· 
ıerınd" hücum üsleri teala ve tanzim tuı okunmUŞtur. Asadan Cemli Can 
edlyorl r. Bu üsler lngillz gemilerine mukavelenin Uç eene detu, l:ıtr Hne 
ve At Gntlktekl Amerikan flalerine temdit edllmulJllıı daha uygıııJ ola· 
karşı kullanılacaktır. catını söyleml§tlr. Vutyet etratmde. 

Dublin, 18 ( \.A.) - Serbest Dlğ r taraftan Fraıwz Afrikaaı !le 
lr!anda devleti istilıbarat servisi Fransa arasuıdakl aeyriaefer de Al. 
bildiriyor: manlarm emri Ur.erine ve lııpanya Ue 

Btı"iln s-ıat 12.15 de, bir Alınan mutabık kalınarak Vifi hUktımeU ta.. 
lx>mbardıman tayyar sı, Cork kont rafmdıu:: yenldt'n vul ırukyaata tan. 
Ju<Yunda Schull civa'rlllda k?.ra su- ı .zlm eallmckt dir. Aynı muhabirin ld
lnrt dahilinde denize inmiı ve bi- dıam.n nazaran general Veygand AJ. 
18.hıro batmt tır. Tayarcnb altık"- ma.'l kor:troıllnü bile bile ı;örmem z. 
id n murekk p mürettebatı sahi- liğe ge m .o ve Al an Uslerbıin 

le çtkr. .!'I ve enterne "dilmi Ur. vcud yeUni inkfu- etmektedir. 

Londra 
de~~ lara s yonu 

Londra, ıs (A.A.) - İngiliz 
Bnşvekfılcti bu ak§n.m aşağıdaıd 
dckllirasyonu nesretmiş lr: 

Alınanların Atına ve Knhtre>yi 
bomb rdıman t hdiklcrl k rşrsınd:ı. 
B iyUk Brftnn;> a bukfımeti şu cihe
tin iyice anlqılmasını jster ki, bu 
iki şehi'rileD birine veya diğerine 
taarruz dildiği tnkdirde Romanın 
muttar"t hır tarzda boınlıardıma

nınn teve"snı et·ıcc ktir. Ve bu 
bombardınıan, hır kere de başladı 
mı, harbin sonuna kadar devam e
decektir. Papalığın bombard man 
edilmcmesı f n azami itina göste
rilecektir. Bu b=ıpta f ap eien en 
katf emirler vcTilmişlir. Fakat !n
gıliz hlikfimetinin öğrendly .,e göre 
fngi!i": akmı taktii rinde hlr 1tah an 
bava filosu '.ltalyanlann ele geçirdi
ği İngiliz boınbalannı papalığın ü· 
zerine atmak için Roma.da hazır 
bulunmaktadır. Binaenaleyh bu 
kumazhğı raha evvelden ilan et -
mek gerektir. 

Dün gece İn"!iliz hRva 'kuvveti ri 
tnr rı a Bcrlin üzerine yc.J?ıl:\Il 
bomb rd nm evv !ki ce Lon· 
draya yap lan bombt. dun ahir 
karşılık olarak tasvir etmek hata. 
lıdır. BerUnin bombardunanı, miic
rim iki memleketin askeri veya 
sınai kabiliyetini azaltacak hedef
lerin bombardunanı hakkında BU.
yük Brıtaııya htlk&me.tini v rdiğl 
talimat tl7.e'rine hava kuvvetleri

Esasen Bızerte, Cezalr, Oran, Ke. 
nltre ve Cassablanc:ı.da ubtellt mU. 
tar ~" kornl yonları te:ıkJl edildikten 
sonra Almanlar daha ilkkAnun<l!lll ı.. 

tıb:ıren bu komleyonla.rdakl ltalya.n 
ı:nura?ıbaslar;ıpın yerine kendi adamla
rını ikame etmııııerdlr. Şubat bldayc. 
tınde ı.ae sivil kontrol yerini tama. 
mlyle aakerl kontrole bıra ml§Ur. 8 
§Ubat tarlhlDde Casablancadakl kont. 
rol komlııyonu 200 Alrruu:ı wbayındaıı 
tereklillp ediyordu. Bundan ba§ka dl.. 
ğ r birçok Al.maD subay ve erleri cır 

Mc•ertmit avcı tayyarelerinin blma. 
yeslnoe uçan Dornler nakliye tayyıı.. 
releri..-ıa n mürekkep bir !ilo ile C.
sablanc ya gelmiştir. Bu zlyareUer 
şimdi Casn.blanca h: va meyd nmı ıı.ı. 

gal eJmekte oıup oehir tızerlnde de 
sık c;L!> uçmakte.dır)ar. Cuablaııca 

yakmlaımda klln Anta ve Alndlap 
eny!lye1er.ndeki blltUn oteller Alman. 
larm tmrine tlıb " edil.Q11.§tlr. Alman 
lar bur !arda Unlforma ile dol9.§lll&. 
makta olmakla beraber tlmanı ve bU.. 
din tayyare pıeydo.ıılarını kontrolleri 
altınd;ı. buluncJurmakta.dırlar. 

Kez!l.llk Rabat, Safi, Agadlr ve llıta. 
r.akec.lıe'e de kontrol mtı!rezelerl gön.. 
derilmlşUr. Son gtınlerde Cssablanca 
c!varmuakl viUAlarm .-ahlpler1 evıerı.. 
Df Al:n nlarm fkuııetbıo ta.tı.alae da
vet oıur.muflarclır. 

D.uter taı-attaııa C•a-ııı•nca ~ 

reye ve geııeral dö G<>le karşı m da. 
faa edıJDl k b&haneaf)'141 hemen M. 
men örfi bir idare altına konulmuş 

bulu:ımaktadır. 

12 bin ölü 
mizin ittihaz ettifi siyasete dahil· Lonilra, 18 (A.A.) - Röyter 
dJr. Bu slyaae harbin aonuna ka- aj:ınsınm Yugo&lavyada bir yer
dar d vam edilecektir. lngf iz s.- de bulunan mtıhabırinden: 
dalarına yeni taamız1ar vuku bul. 
sun bulmasın mezkflr .Syasete da· Alman tayyarelerınin Be"gra. 
ima artacağanı ümit ettiğimiz bir dı bomba.rdmıanı fac wmuı. gahit 
·adetle devam olunacaktır. olan!ann tabm nlerine Jöre, Bel

gratta. erkek, kadın ve ~ocuk. B-
1..oncıra. 18 (A.A.) - J3a!veki.-- lenlerin adedi 12 bin kadardJr. 

Jet ta atından bıı akşam neoredi - Rot:teraem ve V a.rğovanın ~
ten t bliğ haltkmda Röyter ajansı nbine şahit olanlar. Be'grat bom· 
dı) or ki: bardunanmm bunlardan da da· 

Tebliğde mev:r.uubahis tngiUz a- ha §İdjetli olduğt nu SÖ) lüycr. 
dalrrrı tlbiıi y&lnız Birleşik kral- lar. tık akmdan sonra, Belgra
bk adalarına lnhia:ır etmeyip he- dm merkez bulvarı otan •rerazı
~ ilk Eı ıtnnyanın hükilmran olduğu yede 200 ölü E ydmı. Belgr .... t 
v ya lıun.aye:ıi altında bulundurdu- böyle biı- felakete hiç de hazır. 
ğu bütün adalara eamildlr. lanmış d öfüli. Ycgfuıe pasif --------------1 korunma tedbiri olarak b:rkaç 

iptidai sığınak yap mı§tı. Su
&u~uk yüzünden yangınlar aön

lmar müdllrllnden izahat latenmlı, 

İmar mOdUrtl HU.SU, Yllf'Jyett izah <'• 

derek; ı.tanbulun ııasrnı pl.b.nu yap· 
mıık Ur.ere mUtehusıala üç senoUk bir 
mukavde tmzalanclıtmr :ve bu muk~ 
\•ele ahltlmma gl5re senenin ban u· 
manlarında :mlltehuBlll gelerek bu 
ıususta tetkiklerde buJunaca!!"uıı, 

ı>ro.t, nazım ptAııtarmı mukave de 

AnkMa, 18 (A.A.) - Türk ha.
va kurumuna yapılmuta olan yar. 
drmlara dair aldığımız haberlere 
göre 1 tanb lda Jak Dekalo kUl"U
ma 8.-040, Vitali Polikar 2.300, Da
vit Levi ve Rifat Keribar 1.250, 
Leon Semereiyan 1000, Ozi~ ecza 
deposu 750, M&.7.0n ecza depoeu 
6(1(), Şark nıeriteı ecza deposu 
750. 'l'Ul'kiye eczaları W>orat'\Jvan, 
şark lspenciyar 500 er, Yasef 350, 
Kimya ve ~ T. L. Ş. mümessi-
li, Mustafa Nevzat U~er yU:r. lira 
vermiıllerdir. Yine btanbulda M. 
Galip ecza depo4u, Stok ~eza de
poeu, Bitar ve Aklvi, D. E. A, ıa. 
boratuvarı iki ıılzer, !rluatata E
eevit, İbrahim Etem lAboratuv~rı, 
Oha.nnee Giritliyan yüz .elll§e:r, 

Talebelerin memur olamı 
hakkındaki ıa yiha Meclise 

Ankara, ıs (lloausl) - :w.ıınurla.. I K.uuııuo lı ~ 
rm tıı.haU mu.u.eleril&de un talebe tahsile dey,a.ııt 

olamıyacakJan b&kkıDda h,uırlaıımrı alJl1l§ e>'aıılarJ?l 

olan l~yiha Meclis umumi heyetine rine J üuad ol 
gııtln1i,1Ur. na bir mad~ uıfll 

Kamwun. mucip ,şebcpler Uyjha hu vaziyette~ 
s:nda <kvlet daire ve müesaeaelerlnde ~ ..ıenler bU 
çalışplW1ft ayni r.a.maoda t.aıa.u için mekt.blndeıı arr 
ytikaek okullara deValnıan bu daire de ka1ac:a.Jdal'dd· ,, 
ve mfiesseRlerdeki l§lerin tnttzamma Kanun, uın..-S fi 
ve stıratle görtllmeslne ma.ııt olmakta lerle buw.ı idad 
ve §el vadyeUBdekl memurlanıı taıı· lerinoi.. maat # 
Bil :JD.UACUyle ~erilıdfJJ "~ memu:"!ara f ld 
ıziıılerl tervls; edip etmemek hu.fUIJJ.Doo mlıdd ince pınl' J, 
da tereddUde dUfürmektedlr. Eeaa !ti- )(•ı.ı lif f~A 
barl,Y e memurlanıı dalma vaz fe ba· cı vtyıL aslltııJI 
ş:nde. tıulunm:;Jan tabtl ise d §lmdt lerle mllnh rsn 
;,e kadar tabtJlle devam ~den memur. ve ekalllyet ok 
lara k rşı mUSAadeklrlrk g~ertbrıf§ lanlar ya$ntCi 
olmasr 'bu huıruata bir kanun teklltınl kanuo hUkilID 
zaruri kılmı§tır. tedir. 

Amerikada Ruzvelt 
taraftarı 

Ncvy01'k, 18 (4.A..) - Gallup 
m~inin s.oıı anketine ı<il"e 
halkm yüacle 73 ll B. auzv~lte 
tamami:yle itimat etmekte ve 

ancak yfude 27 ~ Reisicumhu. 
l'lU'l riyasetini tasvip eylftne
mektedir. 

Afrika cephesinde 
(Baş tarafı 1 inc:i.de) 

Ad!tma'nın C("OUbı.J !!:ark" -~de .e· 

dürillmcmi§tir. Yiy~ ve ına. almayı kabul etmediler. Kaffte. 
yi ruabruk b"r müddet sonra tii- mlz Usktip yolqyta Greca' ·a git
i;enm· tir. lki sığın~ y dnha bi- ın1ye te~b1Jıtıa etmiş, f.akat Al-

a.yette bomb&lar iaabet etmif. man ordusuyolumuzu kemniftir. 
ir edilen General Grazioti Acl"&ı.

baba hastahane ·n °vkedilm tir. 
Gener l ağır yaralı olup M" sa 
ür.ıerine ) apılan hava hücumundan 
sonra, r.skcrleri tarafından ölü 
zannedilerek bmıkılm tı. 

Haıx., vatanperverlerinin bü
tün ha,.e~at saha ınd~i faaliyet • 
leri artmaU dır. Bu v tanperver
lere . .ınemJeı. t ini dun ü mfü;. 
tevlilerden kurtannık at iyle Ya
nan daha bir çok Habc liler de il. 
tihak etmekte~rr. 

TOBRUKTA 
Kahire, 18 (A.A.) - Dün 

Tobrukta.ki harekat tamamiyle 
İngili7J.erin lehire inkişaf etınış
tir. İngilizler İtalyan m~leri. 
ne girmL,ıeıdir. Bub arekat kat'i 
mahiyette telikki edilemezse de 
Alman taaıTUZUnun akitn kal
ma,."lmdan sonra 1taiy~nların uğ
radığı bu muva.ffn.kıyetsizl.ik; 
Tobruk'un mUnf erit bir '\'3.Zİyet. 
te kaldı~ hakkındaki mihver 
iddialarını cer'hetmiye kMidir. 

Dü.k d' A.oeta:'nm Habeşjstan
d&ki İogilis kararg3hına göndc
diği nıünıc•irn vazifeıs' hakkm. 
da lherıüz yeni malfunat yoktur. 

_t_jr_. ___________ 
1 

Bunun üzerine SaraybQenaya 

Dii§man İ§gali altına 
giren 

Yugoslavya 
inBiltere tarafından 

abluka. kanununa 
tabi tutulacak 

Lo.dra, J8 .A.) - Röyter: 
Bu a)<Jam, !nglllz ttc.ret w .~ 

11omtk :tıarı> Jltzaııetleri, Yugoaavya· 
um dütıman ifcaJl .ıtında bulunan iblr 
antzl teJ4kld edilıneti icap .tutiııl 
ve dUJnıanla ticaret ve abluka kanu· 
nunım Yugoelavyaya tatbik oıuııaca. 
ğıru b'Jdirnılft!r. Binnettc.e, Yugoelav 
arazlsın buluna.ıı her hangi blr kim
~ ile \"f' yahut bu kiınıte Jıesabma, ti· 
ca.-1, Jnt"ll ve yahut her hangi dSfer 
r.ıllmıs betlerde bulunmak, ceza! mll· 
'.)'Y$d ' ri }cabetU~n b1r au~tur. Bun

da-- ba,ka bugllnk!J cuma ıuzıund n 
itlbaren. Yugoslavya harp k&çafı be.• 
kımm ım da dOgman ınevrid! tellkld 
oll.1D8cak ve Yug'Olllav mah~lt oıa.n 
ve nhut TUJ091&"1ara alt 1>ulunan 
bUtUn mallar, mo.dere ed.lleceld1r. 

gittik. Bunal aa hem<ln bemen 
Bel~at ,Pbi .-yn.ı v~tle 'bom. 
bardıına.n f'dilmi§ttr. Birkaç de
fa tevkif edildik. Bizzat kendim 
tramvayda bir asker tarafından 
tev'.kif edildim. B;.ı asker beni 
rovelverle tehdit ediy()l" ve şim. 
diye kadar yedi kişi öldt\rdttfil· 
nü tefahurla .söyli.ıyordu. Bit' A
merikalı ıneslekdqı:m ım-tmda 
llÜJlgÜ old~ halde yanın saat 
ellerl yuJwıda kalmıttır. 

Bugün SOMER sine 
Yddmlıana m flk, en mrlt ve en ıtt-" 

BARBARA ST ANWYCIC 
Boll~ ea ~ bdlnllanul .,,,ıtJI!!' 

NIPl&Y t'OWDA ile bıeruer .,_,.d 

Ziippe Kızı 
........,. ..... Z&blta we Aşk fUmJDl ~ 

Bir bdın kaıbfndetn eatrfkayı tamr etıll 
-..... -- J de tit'lrıztllth ~ 



!I Evleacıaıer il f!.!: _lngili:z:_ C':!us~"" H!,~"!_Deft~in'!_e:::. 

Fatıht.o NlkAJıl.ananlar: H aya 1 et g 
öğ';:~:;'~ı:~~:U, cn~:nn:: '..ıı• 
ııe Fatma Macide Akmanalp (öğret .. 
menl. Tornacı Mr.hmct Kaptanoğlu 
ııc Bedriye, Posta mü\•ezzli HııBan 
Yalkın !le Sıımlyc Aktoprııklı, TcrrJ 
Zeki Çrplakoğlu ile Hadiye Sa(l'geı, 

•• 

mütıtemilatile 'kapalı olduğu için ~000 tAnılrcisl Muatnfa Sıtkı J'ara· 
açık knlan tren hatları is+ ik~c: c-alı ile Behiye Tarft, Ask. Tb. Malba· 
tindeki uçlardan bir tünf•I g-ı})ı asında l§çt BaUt Baıılm:ı ne Cemile 
ha lf:ı ı er···· arıı gcç13 c:r. !~· •.ıın Gcleç. Koltukçu Yu.ınıf Kı,, Jle Zelbfye 
~ıbi tren bekliyen daha lX: orı Bircan. Hllffki ııastahancalnde Elek• 
kiqi var. Lr!'kı;I Muzaffer Çakılla§ ile Nedime 

Herkes ayaklarını \'ere vura şatur. Dokumacı Hasan Swıar ile 
rak, ellerini uğuşturarak ısm~ll· MtırUwct Gölce. Eıc~trlkçl A. Aşir 
ya cahı;tyor. Tren, saat yrdıyo> • ·:ııa.,tıran ne Ayşe Aygtll, Çimento 
dvr,'TU gara girdi. . . . fabrlkosındll Memur İbrahim Akdu-

Hcmcn hemen ·boştu. dıyebılı- rıurn ııe Fatma Çay, Komisyoncu A. 
rim. Belki yakın bir istasyonda Ned'm DU;.gören ile ı. Harika Yavuz 
teşekkül etmiş olan bu erken Kınıtan. Kıztaşı Pazar yerinde otu· 
trcnrlcn acaba b'rcok yolcuıa:ın ren Tı;> talebesi A. Rnhml özsezgm 
haberi yok muydu? Bwnim bm. ile öğretmen ve aynı yerde otunı.n .A 
dİğiM hhta \'Pgonda O kadaı· SemilM Ofltız, Gedikli Daşçtı\·uş M. 
çokyeı vardı ki, benimle bcrd- Fu t BcrkBU ne Şorlfe Dugurtu, As· 
her dört kişiden ibaTCt olan \'(,\· kcr Yonls Ipllkçi ile Hanım Tckn~. 
culardan her birimiz !:'ire.~ r;ını ı.ı. )'. v. 7.atııılcrl ş. 6 da M. memu-
jcıgcl ettik. Korrıpaı tmıand'l h ·n. /\nlmrsdtı. Ycn~ehlrde oturan E· ru, l 
den başka biı Fı:ıth a kf'r. oır mln Muzof!t'r onat ile Hatlce Nl" r 
, ,..,iJ, bir de genç kız var~ı: A.Juysy, Yıkıcı AbdUlkadir KDlmd 

Fash askerin bi,. Arap !Şl he)· ıc Seher Tııha, Mürettip :M. Emtzı 
besi. bır de- hurcb bisikleti var- Kumııaloğlıı IJI! F. M:lnevver Dl.zsak, 
dı. Ostü 'başı ~ri~ın kirli. sa. 1 n:ığcı Ha.ıoıuı GUvener lle llhame, lt· 
kallan U7..amış1.ı. Gelir gı:ılmez sı- Calye Eri KAztm Eryılmaz ile Zekiye 
ralardı:.n birinin üstür"" uzand1 Çam?ğlu. Pollıı memuru M. Fevzi 
ve bP'l!len horlamıy? başladı. T<>zgörcn lle Nadldı Görg\ll, TerllkCl 

Sivil adnm kni< beş yıu,Jarı~n Abdullah \)zürer ne F. Naciye Bin· 
görünüyordu. Kül rengi kadıf~- blrçlçe't. L1se mezunu Haydar Hacı 
den bir avcı pantolonu ve yeşıl FC"rhatt11 oturan M. lhsan Sayın ile 
avcı çorapları giymi!'ti'. Sn1mda Mübine Kutunç. 
bej gabardIDd"n eski bır C<"ket :::,::.:....; _ __::-.-------
vardı Yüzii bir b':llık kadar yas. b" • d• 
51 ve. zayıftı. Fakat 'bu ?.:a~fhk Mesut ır ız ıvaç 
anzi değil de onun tabii halı ol• lstarılıul BcledJye Rl.ya8cU mUterd. 
duğu belliydi. Bu ad~, bo1..gun- ' mi Bn:;· Cihat Kentmen lte TUccardan 
danberi rastladığım ınsanlarm merhıım Bay Faik lterim1!1ert Bayan 
en neşelisiydi, diyebilirim. J!?~ra- ı Dllrdanc Kcntmcnln dnn Beyoğlu Nl· 
fın mate.'lliyle 0 kadar az muııa: kA.h memurluğunda 1Btanbul belediye· 
sebeUi görünüyordu ki ... sa~kı 

1 

s! rcı:ı muavini Bay LCllfi AkBOy~ 
l\1eıih'ten veya Ay'dan duşmtiş- Tramvay ve Elekt:rlk mUdllrl' umumi 

t .. 1 B'l.V :Muı;tafa Hulki, tmar mUdUrt\ 
u... i t ı 5 

• ... Utehumm Yirmisinden fazla ta.hm n c · say HDmU KCKr: Şehir--
mediğim gL:nÇ kız efill'eı·di. Daha Bay Proat. Devlet Llmanıan f§letmm 
ziyade kısa boylu, yuvarlak çeh- umum mtıdUrü Bay Rauf Jılanyu Te 
reli, Mongol tipli, güzeJ _olma- ealr ytıkflek zent huzunı ne aklUerl 
malda beraber çok §İrin bır kız. icra e~nmı,Ur. Tarafeyne aaadeUer 

dı .. temenni edertz. 
Sivil adamla beı'ı ay~n _bölme· ==-----------

de birer sıra işgal etmıştik. Ya- Birliklerdeki tetkikler 
T' mızda.ki böl.ınePe ~1.ı as~ Ticaret Vekrueti dış ticaret 
daha ötede de 'bnhset gım g ~ daireşi mlldür muavini SUreyya. 
kız yer almJitı. Anamur brtanbul fthallt ve ih-

Sivil adam, hiç takdin1 ve ta. -cat b~Jiklerlııdeld tetkiklerlne 
kaddüme !Uzum kalın adan ·be- ~... SUreyyanID 
'ml konncmıva b~la.dı. Şıve· devam etmek"tcdir. ~ w• 

nı e -..ı~·; d w l lı bu n'lmam Ankaraya donecegı 
· d centıplu ol ugu ıın il§~ • ~ 

sırı en · · an ılk haber alımnl'§tır. 
yordu. :Muhavorem~zı ac 
bahane, Faslı askerın 'bul~nduğu 
kompartımandan gelen agır. fe-

na bir koku oklu: .. . · kal-
Si vil adam. 1. ıcuk, ıvrı, 

kık burnunu havada dola~I"!P 
etrafı kokladıktan sonra. tıksı. 
nen bir sesle: • 

- Kendimi 'bir koyun agı~n-
da sanıyonun. dedi; ~u pis ;.· 
kudan en az mUtcessır olan ı. 
tişiğimizdeki hacı baba olsa ge
rektir. 

( Dtn1am ı ver) 

Mahmut Saim 
tevkif olundu 

"Di;nya erkek ve kız üniversi· 
telileri'' adında bir mecmuadan 
tek bir nUsha c!1'ararak ~uhte· 
lif kinıseleri binlerce lıra do
landıran meşhur doJaı:ıdırıcı 
Mahmut Saim, evvelki ~ ad

·ımifti IKendia dün 
~~ ~ b§kimliiinoe te•· 
kit oıunmuıtur. 

("(9.iHil'l .... 
tü. F<'kat bir ~ırlın~_!l• b~lhas
sa Cezmi gı"bi_ cı~i,. ödevmden 
başka. bir yen gormıyen gence, 
duygularını nasıl anlatacağmı 

r,,_,..,..· "Ö'n'\'°""' ett okUlunun ye-
'ıı""'""'ı, ob. _ı.uı BI ok 

ni yıl mez-.uılannda.ndı. rç; ... · 
lan .gibi; şehirlere, m~ta= 
ve teakil!tlı okullara tıl;Y1" , 
mek istemiyôrdu. :Ha.yo.lın?e ~em 

.1 ağn,.1 arasında. miltevazı 
ycşı ~a: ttan uzak 
bir bina. Jule ve f esa 
iyi insanlar vardı. . k" .. 

Tayin edildiği A~bilen oyui 
istediğinden daha ~~~
beklediğinden daha m 
di. w 

Ege sahilinde porta.kalmagaı'ka~pç: 
czed. -· mermer lannın b ıgı, sıvalı evlC9 

lam bcnziyen beraz b'le deni. 
riylc Akbilene şaı_:ane ! ku 
lebilirdi. Akşam uzerlerı k"~ 
tulı.ınıb;..larmm gıcn1Jlarl~O bu 
masum seslerine ka.nş3 UJJiki9İ 
ltBye has bir -a:k§aıtt "' )'ilz
meyda.na getiriyor, kb~inde cı· 
lcrce çocuğu da koro 
vıldıyordu. b'l i 

Cezmi bütün gayı>f:t, v~ . 1 g : 
siyle çalı_ı~ordu. <?ii~ı.JUZ, 11~. 
cukları en yeni, vcrıınh u~ k 
le o!<utuyor, geceleri de ~ut1erl: 
lcre okuma, hesap derslerı 
"'ordu. k" ın .. un 
.;/ d b"tiin ov "'' Az zaman a u . . · dir-
kalbine girmiş. kmdını sev 
mi§tj. . ·~ nn\.ıİJn 

Yalnız; seYenler ıçnıue "'°"'' _ .. 1-- Ralıiıne ba§ka tarZ 
aganın Au.ı • • • • t k katlı 
ela seviyordu. ::Min~ e la, 
evlerinin penceresınden ~ 
u~ıın uzun. gamlı gözlerle • 
yordu. • . 1 ka-

Köy gen"'1erlnin ~!ıÇün ··nkft 
.zanmasını az çok biltrdi. 

1 
din 

arkadaşlarının m~l~~- ~ 
lemi.ş, bir~k misallcrını gonn 

kf.:St.ire..."Uiyordu. . . ba 
Rahime eezınının. ~ 

· ...;,~teri öğleden 
ve cumart.esı &-. .ı:.x.. deralere 
sonra kad~ yerw6~ 

urrtazama.n gıdıyor, bır sonba
rn rağma b,.."'miyen ell. göz. 
har yap .. ~tmenden ayır -
terini genç Oa· - .J..J:o. bu ilti 
mıyor, herlce1!e ye.~w~· . d -~ 
fatt kendine mal edıp ?enn en 
göğüs geçiriyor. scvınç duyu. 

yordu: "ze çarpacak ka.-

:~· v~~ut çok zelgin Ol,. 
madrğma linet ediyordu. O ~ 
man helki bu ~nç adamın gon-
lilne ~UirdL . ·n 

Aylar ~ıyor, Ra'bmiyent 
· · _.,.....,.,._ fakat bundan se-

sevgısı ı:uw1v~, mu 
vilenin haberı olmuyo • ah 

Bahar; Ege JlllDtakası'l!L m • 
'nliği ve ıeta!etıyfo er-

eus zengı . p ~-"al man· 
kenden gelmifti· 0~"°"" ' 
daline bahçelerinin b&yJlbCI ko. 
kulan vüzlerce metre ~ 
duyulııy-or fU}yeler, nerkışle:. ' aı-10 .. etrafa ı
kır Jileleri. pe.p :r- · 
pekli bir pl manmrast verıror-
du. Yerlilerin muşmula.~~; 
ri yeni dünyalar,. meyva tak· 
her ağaçtan evvel ınsaniara 
dim e~ye ~~!!_ude yeni.. 
Rahımelenn evUAA"w ih 

dünya vardı. Rahiın ~nın 1 • timnmlı bakımı gaye-sın de f ç e. 
rinde birer bilya f'a.khyan may. 
b(l9 meyv&lar bafkalarmmki!'8 
nazar·n daha iri. ve daha er*
ııp,İ.§ dunnaktaydı. 

Bugllnlerde tavan ıuıı-sınn c;ı- bana yn'r<lımı dokunmuştu. O da aı l:ildıit 1 ıı md~o istas.}onu tl'
kıp içlf'ri tıkJrm tıklım dolu. bavul- b<-nim gibi Avn.ıpaya gidıp harr &I <'itim. Ölt ki !. tasyon liman 
ların içinde kriket oynadıgım :r.a- ~tmek Sf>\·dasmda idi. Halbuki.. c ı.ündl", gıikl r( .} •lkfıelc>n anten
manlt\T'da. çtkarl tığım resimlcrdı•n Oc ııy evvC'l eski bir kruvazörlP lcı ilt gozlC'rı ıılda.tmnkta devam 
birini bulacağrm. Bu, bavulun dibi· Zıınzibıırn gelmi" ve o zamandan· <'' mf <le idi. "llnyal<.>t t ml" den 
ııc yerlcşü.rilml.ş kocaman bir re- beri dalına: hiç bır habl r yoktu. Drum gllntin 
simdlr. ünivcnıitedeki Kriket ta· - Ili.7.i burada unuttular! di~ ks r rantlcnni tolslz clhazmın ö-
knnmm remni. Gözlerimde canlan- dert dökrot>ğc ba.,;lamıştı. KcndL · nUnd<', kulaklıklarla beyhude ye-
dırdrğan bu resimde. sou sırndn ni getiren kruvazör, ndr.nın küçük re bir ip ucu ele geçirmeğe çal~ı
kendimi ve sağımda da Zakar3a limnnırıda pnslanıp durmakta idi. • yordu. 
l)rum'u görtir gibi oluyol'Um. 5 Eylül 1914. - Aklımn jyi bir :"i'llınyN ... 

Z'" · \•allı Dnım .1 Bugün öldilı'ffinUıı F'nci"' 1914 ~ılının 20 "Vl · llind - ~ fikir geldi. Hic kimseye belli et- ~ .. '- u c 
tan bC'tincl yılı bitiyor. Halbuki mede d . taraf1 d vukun geldi. Tan yeri ağanrken 
kendisini daha dün görmlli} gibi o- çok c~~ ::1;ö~en uznkan~!ra .;r- hepimiz bir lop sesile yataktan· 
luyonım. Hari>i umumld" muka.d- ~ mızdnn fırladık. Arkasından bir 
deTatın kar§ımıı. çıkarmış olduğu ı 1 dnhıı. işiUldl. Derhal pencereye 
yegine Arkadaşımdı o! Sonra dn Harçlık verme ,. ko tum. Bir dilrbUn alrp denize 
kendisini sik sık görmek na11ip ol· y nce bakmnğa ko~·uldum. Güneı, ~uala-
mu§tu. Gelip benim mahut hika· rfle kızılla an ufukta duman var-
yelcrlıni dinlemekten zevk ~lırdı. Jiletle metresinin dı. Bu esnada Uc;UncU bir top Ee11i 

- Belki hunalrm hepsı blf1('r •• •• .. k . duyuldu. Ufuktaki dumanlar ara-
ma8aldrr! dPrdi. Fakat O kada hoş • YUZUDU estı tunda birdenbire parlayıp sönen 
anlatıyorsun ki bUyUk 'bir zevk ve Kn~ımpaşada. Ahmet kızı bir alev gördUm. Dumanlarm ara· 
heyecanlıı dinleyorum ... Fa.kat. bir Hayriye adın:ta bir kadınla met. sın~ıı bir hnrp gemisinin siluetini 
defa yüzUntin nns•l sarnrdığmı ha· 1 res hayatı yaşıyan Hil$yin, jı;. göımü.;tUm. 
ıa unutamıyorum. Bu 20 cylfıl siz ve parasız kalmıl', dün scvj?i. - Muhnkkak I\önigsberg'dir! 
1914 tarihini kendi.sine hatırlnltl- lisindcn kendine biraz harclık diye di111Urı•:ltim. Tam yolla bize do" 
ğrm zaman olmuştu. Bu haldkl bir verme.sini istemiştir. · ru geliyor. Az sonı n top menzilin~ 
tarih snhüesl, mütlıi§ bir mnccr:.ı Kadın, artık kendisine verecek girC>ccğimlz muhnkkak. Ondan 5011_ 

idi vl" onu beraber ~ıştık. parası olmndıi;nı söylemiş, Hü· ra da ... müdafaa imklını yoktu. A-
Bu, "hckild harp" ile ilk tcllUl- &?yin lbuna. sini.len.erek jiletle dndn Nuhu Nebldl:'n kalına mahut 

sımız olmu~tu ve biz Adeta çıldı- Hayriycnin iki yanağını a1 doğ- Pogıuıus knıvaz!SrU ile kil~Uk bir 
racaSımm ıınnmı~tık ! r::ımıştır. gn~izon bulunmakta idi. Bir ~ 

Hayalet Gemi: Hfüıeyin yakalanmış, kadın te. dakika sonra düşman §Chrf ~ 
Z:ınzlbar (Şarkt Afrika) . .Ağu.8- davi al~ı:na alınmıştır. bnrdrmana bnşlıyacak ve muhaJr. 

tos 1914. - Bul'8.da huııuııt vazi- kok nz zamanda mUdafaanuzı 8U8· 
fe ile bulunmaktayım. Tar.t b!r ay- s· k b"I turarnk adanm kömllr ve mQOl 
dır prkt Afrikanm bu JMrz adum ır çocu otomo 1 stokunu imha edecek ve de:ılzaltı 
da bulunml\ktaynn. Emir cınh·. altında ezildi knblosunu kesip Avrupa ile tema~ 
dir: Bu doğru! Fakat bu anda va- Dün Beyazrtta feci bir otomo- srmıza nihayet verecekti. BUytllc 
Uına, Avrupada çok daha !azla fay- 'bil kazası olmuş ve beş yaşla- bir fel4ket karşısmda bulunuyor ~ 
dalı olabileceğime de tUphe yok- nnda Saim oğlu !hsan adında duk. 
tur. Ne ise, burada da bir ifler bir çocuk ı;oför İsmailin otomo. Scndellye>rek blr kurtuluş çare. 
bccemıeğe çalıştun. Bütün Tangn· bili altında kalarak ağır surette 8f dU§Unmeğe bru!ladun. Fakat bu. 
nika sahillerinin casusla dolu oldu- yaralanmıştır. AA lmkdn var mrydı? 
ğunu ve buradan kmk mil meaa- Yaralı çocuk baygın bir halde Artlk cehennem ateşi bqlam~-
defc bulunan Rarü.aaolim'da düş- kaldınldıgı· Pişli Etfal hastaha· !"· Biraz ötemizde bulunan radyo 
manm l§lklt bir telgraf Jstasyonu '.1 ıstasyonunun antenlerine tam fea. 
kurmuş olduğunu ve bununla gc- neEinde çok yaşamamış. ve öl· bet vaki olmuıstu. Fakat bu iatu
mUerimlzin harekltmı dl1fma.n müştür. Yon yalnız dll31Danr aldatmak ~ 
gemJlerine bilclinnekte olduğunu Şoför yakalanarak h:ıkkıw.la brrakılmf31ı. Cilnkü son günlerde 
gördUm. Tabii bu cananı mkmak- takitaba girişilmiştir. adanm iç taraflarmda ı.ta ettJitzn 
ta fdl. Fakat canmıı bqka. bir ooy -o-- istasyon fnnllyete bqlamJB bulu-
da.ha sıkmakta idl Şu "Hayalet Kartal Römorkörü nuyot'C!u. 
Gemi,. admı ~l"diğlmiz korsan ge- d • d k ld Derlınl ııklmıa teğmen Dram 
misi: 3MO tonluk blr deniz ejderl enız en Çl arı 1 geldi. Ve çok 5eytanetklrane bir 
olnn dUgmanm Könipberg adında Birkaç gün evvel Haliçte ani hile dU~ndUm. Bir saniye IOIU'a 
ve 102 mlllmetrellk oıı ve 76 tik olarak batan (Kartal) rom.orkö. sokakta idim. Teğmen Drıım'uıı 
aıtı topla mücehhez olan bu gemi· rü dün denizden çıkanlmıştır. çalıştığı gizli istasyon dağlar ara. 
ainJn Afrika .eü!Derinde dolat- Roinortcör battıği aman bo- nnda, MbJJden oldalrça uzakta Jd1. 
makta oldufunu bJldlğlmiz halde ğulan Uç tayfadan Mustafanm tnean ayalı ba.amamL5 bir yerde 
hiç klmae yerlrıJ kef!ederrıemekte cesedi buluntJJU§, Mehmet ve ve vehlrden takriben üç mil me
ldi. !nsanm aklını oynatması işten Nurinin cesetleri bulunamamış- saf ede bulunuyordu. Her ne olurD 
bile değildi Dlln de Zanzibar'm tı. Dün romorkörde bir ceset bu- olsun oraya varmalı idim. Deli gibi 
tetmz telgraf tgtuyonunun trrı o- lunm~ l8e de hangisine ait ol- koşmağa b~sladmı. A'rlwnd& top 
lan teğmen Zakarya Drum ile ~· duğu anla~ılamamış, morga kal· sesleri duyuluyordu. Fakat ben lıl
ril§Ulm. Konıan geminin ~ndetdl- dınlm~ır. ta.syona yakl~tıkça bOytlk bir se
li telsiz haberlerinden birini zap- Milddeiwmoni muavirilerinden vinç duyuyordum. Elbisem paranı 
tedip etmediğin eordum.i Belk bu Orhan vaka yerine gitmİ§ ve ro- parça olmuş, elim yüzllm kan tçtn
aayede meş'um hayaletin yerini mork5rlln batma sebebinin ne do nihayet oraya vardım. Teğmeıs 
ke§fetmek imkanı hasıl olabilirdi. olduğurnı ~kike başlamıştır. Drum vazifesi başında hummalı bir 
Fakat Drum ıntlsbet bir cevap ver- -o- faaliyetle çalı~ordu. Bir an göz· 
ınedl. Hiddetle bqmı •atı&dı ve Dünkü ihracatımız lel'ini faltacıı gibi açarak bana bek-
kendlsini teskin etmek jç.in epey tı. Fakat ben ona atdırmadnn. Df!r-
uğrafmaın icap etU. DUnkil ihracabn yekf.ınu 250 hal hlr mManm bqma geçtim. Bir 

Drmn benim adadalcl vadfem1n bin liradır. DUn, mut.ad memle. kl~ kalem alıp ve a'ra sıra ~
ne olduğunu bilen ender kimaelM'· keUcre mut.ad mallar sablmlf'- bimden çtkardığmı bfr effnı ktta.b1· 
den biri Jd.l. Ve bir ~k h~larda :t.Jr. na g&z gezdirerek ıP!reU bfr te1-

Rahimenin aşkı 
6.iz te1gra! ya.z:mağa bafladmı. 
Yazdığım k!ğJdı teğmene uza· 

tnrak: 
- Çabuk bunu teWzle wr! dl .. 

ye ha~:krrdım. 
Rahime, öğretmenin bir kam. :nıüddeiumu':llf. hüki'ımet - 1' .. almt §imdi im.Unı yok? 

ders :.30nunda kom.şula.rmdan doktoru geldiler. Kruvuörlerlınızt yardıma Qa1m • 
Te.rcan teyı.eye: Olü;y-U muayene ed~n doktor, Yorum? dlyc mumanaat etmek ~-

- Mu.,mula .isterim Tacan 7.Clıirl~ş olduğunu ~5yledi. tecil. 
teyre .. diye takıldığuu d_u~n: Bunun üzerine derhal tahkikata Ben asabjyetten ne )aı:ıaca~ı 
ca. sevindi. 'l'amlDla velJllesını girişen ka)'m&kam ve müddeiu. bil miyrrek ~"D'len cebhn~en ta
bulmuştu. mumi; gizlice yenidünya ikram bancamı çıka'r(Jm1 ve arkadapna 

Meyvala.rın olgunlaşmasını eden Rahi menin - bu hareketi doğru çevirerek bağırd.mı: 
heyeca.nla, sabıramrlda bekledi. ,Upheli göriUcrek - tevkifine - Snnıı <lerhnl bu tolsl:ti çek 
Nihayet kehribar gibi aarannca. karar verdiler. diyorum! diye gUrledim. 

"---' kız Rahime a&lıyordu: Dil ınan ~ıyor: 
bir alqaqı ~' genç uzun '1' Bi Yirmi dl\kikıı. sonra K~nt-.-

1 1 -!....t.ı ..... Dallan ~e - Ben suçsuzum., r şey ae>•~·l> !im p u 111'11!'"'W a.4\U• J- w ntep k('smiq Ve aar'ka ,ı~ vira 
~ akm , __ -i• '""'""raldt ya-·"'--·· MU11?1ulaları agaç- ,, ,, "' ~.-.. 

gay~ Y OA&U e- J-ı- t'~· ederek muha.rcbc<'len v,..,.oo...._ı., 
k_..., En olgun irlleırln. tan kopanr koparmaz götürdüm -ı:ı~ ataca ..,,..... ' vallahi! bulunuyordu. Ne mclırukat depo-

den topladı. Döntıyorda. Yerde lnnmızı imha et.mlş ne de tetm 
lb(lttın topladıklarmdan dsha - Yalan söylüyorsun! Onu kablosunu tahrip etmişti. 
--ı .. ~-"'- _ _,,_ bir -ldUnva scmyorduıı .. YUz vermedi .. Öl. l k 
_ı; ..... ._.. .. ııaw J".. dürdiln! Zaka:rya'yn gU e-re : 
gördll: _Vallahi d..x.;1.. Ben ~·le - GOrdUn mn! dedim. "Hayalet 

- Bunu çok beğenecek.. diye.. ..,;• ..,...,, gemiyi,. na.sıl tuzağa dll.S{lrdftk? 
:rek aldı, eepetin Uzıerine yerleş- alçaldık yapar mtyım hiç?.. Hnrp başlrynlı hcnUz bir k~ haf 
tirdi. Öğretmenin evine gitti. Bu iddianın samimiyetine i - ta oldu. Onlar da bazı hımuıılarda 
Sepeti verdi: nanmak pek zordu. Akla en uy. ınznn gelen tl:'dbil'1cri almadılar 

- Babam gönderoi! dedi. . gun gelen ihtimal, genç kı:nn ve hillil Marnbu :ıdmı verdikleri 
Halbuki lbaba•mm haberi mhirlemesiydl. Bu öyle bir cina- tılfro kitabım kUllanıyorlıı:r. Tam 

yoktu. yetti ki, failinin bulunmasına beş sen(I evvel bas im~ ve bende 
- ~ltr ederim.. Memnun imklıı yoktu. Tavuğun gaga blr nUshıı.sı bulunan bir şifre kitıı.· 

oldum .• Kaç kuruş 1ozı:m ! da.ri>elerinden kurtulmak istiyen bı. Buraya koştum ve Marabu ili'· 
_ A.. Para olur mu hiç .• Ne bir akrebin t.esadüfen zchirini relerini kullanarak be3 lngiliz knı· 

•-...,:ıarcık .-, ki... yenidünya.ya boşalttığını kim vazörlinU tnm yolla 7.anzibar'a doğ· 
TertenJ;.;, oldukları. dilckatle bilirdi. nı ee:, rctmekte olduklarım telsb:· 
be.kma<laıı görünen olgun mey. Rahime, uzun seneler, hapis· le bildirelim. Tnbli ha>•alet gemJ ~ 
valan Ceımi yıkamıya 1üzUm hane pencereleıinin demirlerine nim telsizimi ı.:ıptederek Tanga
görıneden iştihayla yedi. ba.şmı dayryarak talihinin garip ntka sahillerinde bulunan kendi ea.-

27 nisan saıbaht Ak1>ilen körü cllve&ine ağladı... suslannm verdi~ bir haber &amir 
m.r.temin siyah örtüsijne bürün: .... ŞEVKET BILGlBET.1 ve en salim yolun ada.dan uıak -
:mUşttl. ÇQnkt, p eevıdi~ laı:mnk olduğu kanaatine vardı .•. 
öğretm«lleri Cemli, uJ>ableyın 1 ·- Haydi ~lmdi dostum, o 8111'aU de· 
yat:ığında ölü bulunmuştu. Y ann, bu sütunda ğiştir; eeni tabanca ile tehdit et-

Köyün genç muhtarı beklen. OlmyM"Aprz nefttı blr bMye: tl~ml unut. 
miyen ölümden şüph~e_nerek • Hart>c yeni bqladık Shdrlertmis 
p.yınakam& telef on etmifti. 1 Bir paket sigara henUz ban ant b,havvUlltze abr 

Öğleye ~ atlarla ka~·- -----------··· sın değil. Fakat zemnn1tt .. -, 



IAnadoluya gidecek-' Yeni :Ve,,.iyat: 
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Tekirdağlı Mers1nli 
Ahmetle güreşecek 

1 doluy.ı gldı ceklcrın "·~rınlş olc.Jukları ı niiııhud.ı ls!l\.rn dini tarihinde aile: 
bcyıınnamrkri tnsnıf ctm• k Uzere v.- • Prf. Halim Saib, Kur'ana göre aile ve 
1 yclt • topınnan koml1'yon mesalsıni tugünkli ıılleyi tehdit eden tchllk lcı: 
tnmam'amu;tır. Ömt:r Hıza Doğrul. Türkierdc aile: 

.Mustcı:ı .}ı rh.•rc gövderılerck olnn Ankar'!. Dil kurumundan Şakir Ülkü 
'atıuıdıı"lam verilmek llzcre bılt>tlcr lrışır. Kanunu :Medeniye gorc ıı.ilc: 
tnocttlıılmlştlr. Temyız mnhl.:emcsi reisleri All Hlm• 

Xt·•ice Anlmraya bildirılml. Ur. Bi· met, :F'uat Huliısl, Fahrcttin. Haz• 
!etler pek yııkmda te,•zl , cllh ıek nn. rrti Aliye hususi surette tebliğ <'illi· 

kil vnsıtııtıırı fnullyetc geçecckUr. miş ı,•r hüküm olınadxğT htıkkınCla 
Hazretl Alinin beyanatı: Diyanet Rl· 

J.\krsln .\boı.-•t 

Profesyonel gilre§ler rnc~simi geldi. 
Yarın Bcşlkt.R..!! sahaamcla ilk kar~ı

Jqnıa clacaktır. Bu güreşlere C>skl 
a matör güreşçilerimizden Merslnll 
Ahmedin bu suretle artık profesyonel 
olduğu anlaşılmaktadır. 

lzmlrdckl son amatör g\i!'C'şlC'rclr 

Büyük Mustafayı yenen Mersinli 
Şimdi Türkiye baş pchll\·anı Tekir. 
datlr HUse~inc meydan okumakta
dır. 

Mersinli diln demişllr ki: 
Blrkaç gün c\•vel 'l'ckirdağlınm 

bUtOn pchli\·anlara meydan okuduğu, 
kcndlslnl mı:ığlCıp edene 500 lira 
\•ereeı-ğl gözilmc ili!}ll B<'n de bunun 
üzerin" Ml'rsind<'ll d<'rh:ıl lstnnbula 
geldım. Kendisi ile bu Pazar ka~ılaı;• 
maya hazrnm. ldmanlanma ®"am 
ettiğimden formumdayım. 

Şimdiye kadar amatör oldul;umd· n 
HUseylnle ka!'§ ılaşmak imktı.nm• bu
ıamaml§tım. Fakat artıı, profcc,}·oncl 
olduğam içiıl başpehllvnnımızıa gUr. ş 
m<'k imkflrunı bulduğuma memnu. 
num. Öyle zanncdiyonım ki galip de 
geleceğim.,, 

Diğer taraftan H\lS(')in de bize 
müracaat etmiş Ahmcdin kcnciisilc 
mOaabaka yapmak isteğini kabul et. 
tiğtnl blldirln"i'§Ur. 
Paz~r gUnil ŞEREF STADINDA 

yapılacak 013n bu milsııbakanm cid. 
den cntercs:ın olacağı \'C gilreş merak 
lılarma heyecanlı bir glln yaşatacağı 
tahm'ı: edilebilir. 
Aynı günde gene Şeref stadmaa 

Kara Ali. 1zmlrU Koca Mehmet V:? 

d!ter bırÇOk taııınmış pi>hllvanlarır.u?. 
da. m\lıcabaka yapncnklnrdır. 

Tecrübesiz Güreşçiler 
müsabakası 

ı .. tıınbul <Hırt~ Ajanlığmdıın : 

'.l'cc .. Ulx'ıllz giln şçilcr ıırasmda ter. 
tip dilen Grekoromen mllsabakalıı.rı 

20 4 ı.ıu Pnzar gUnU FaUh GUreıı 
KIUbU tıalonlannclr• ynpılııcaktrr. 

Tarı.ı ıınnt 11 drn 12 ye kadar ya
pıla :ık ve mllsab:ıka 13 de başlıya· 
caktır. 2 .kilo Tolero.mı vardır. 

Yüzme muallimi 
alınacak 

tı.U.r.hul !"u :ooııorları .\j:ınlı~ından : 

Su Sporlan Fec.Jrmsyonu tarafından 
yüzm Je ger! olan Biılge yUzUcUlcri· 
nt çaııştıı nıak üzere Hıız.lrandan ıu .. 
barrn doı t ay mücld,.tlc 8 mualllm yU· 
zQcU alınac, ktır. Bu \'nZifCYt' tayın 

olunacak gcnı;I rin ruıtrcnörıfon ders 
gönn lş olması ve iyi yilzme bilmesi 

Yenimahalle otobüsle
rinin ücretleri arttı 

Yenlınrıhallı> • Taksim arasında 
işliycn o tobUslcr şimdi~ c kadar 
\ olcu b~ıaa 31 kunır-; almakta idi· 
Jcr. Otobüsçülerin bC'ledi~ "Ye ynp
tıklan zam i.stcğl tetkik l'dilmi.-: ve 
bılellerc üc; kuruş wm yapılmış
tır. Yenimahall eden •raksiınP oto
bıisle seyahat dünden itibaren 34 
kuruşa çıkmı[itır. 

U çurtma uçururken 
düşüp yarala.ndı 

Bcflıktrujta, Kıl•ralid(' Asriye' 
cadtlesınJC', 20 numarada oturFJl 
Abdullahın oğlu 7 ynşındn AdH 
::iertC'r dün blr arsanın duvnrındn 
uçurtma UC'ururkl'n mumzenesini 
ltaybetmiı; v.-. y<'rC' dÜRC'rC'k kar. 
nından ~ arnlnnmı tır. 

Çocuk baygın bir halde Şi. li Et
fnl hastane.sin(' knldırılmı .tır. 

Kasımpaşa Deresinin 
üstü kapanıyor 

Açlk bulunan KMrrnpaşa derc
qfnla tlsttınn kapatmak U7er e yapı· 
'acak inşaat 600!) lirs.va ihale edil
m.i~tir. İnşaata p,_ek ~al;;ında b ... şla-

ıc:ı.ktır. 

f) elretmenier ..... 
Ancak üç gün izin 

alabilecek 

ya<;et i f.zasından Pro!esör Kllınil MI• 
ra-'ıı• ınaknlelerl vardır • 

Şubeye Davet 
ilk okul hnşöğretmeıılPri l dün •:ıııinonli .\ı;l<t•rl ik :->ıı~ıo.iııd••n: 

Eminöııli hnlkC'\'İnd bir top nnlı 1 LI l h •illuıck okul mezunu 
a ıarnk ilk okullara ait bazı işleri 5~ \"C 

1 
" ıı ) 

~ .. ~, u' I rd' ,,.. l t da ~~t'ıbb" muamelesi tt>keınmUI etmiş olan kısa 
goı-uşm ş <' ır. ıop an 1 • _. " si 

1 
• 

odasının ter tip ettiği iki t<'rbiycvi lıizmetll ıuıkert ehliyetname o mı. 
konferansa üğretmenlC'rin iştirak- ya.nlnrla yUksek askeri ehliyetnamesi 
lerl ve okulhrın tatili münascbPti- olanlar, 2 ~!san 9'41 tarihinde Yedek 
le öğretmcnlC'rc \'C'ri!Pcek izinll'r Subay okulunıı ~vk cdilccl'klerindcn 
görfüııilmüştür. H er öğr•'tmı>n an· siıildı·lcn şubeye gelerek kayıtlarını 
cak üç gün ınüddPllc izin nlubilo- yaptırmaları, gclnıiycnler hakkmdıı 
ı·cktlr. l<anunl tnktbat yapılacağı iltın olunur. 

'l'ı•kird:ığ lı lliı-.t:~ hı 

ı:ınrttır. Talıp olanlaı ın her gOn Tak· 
sim Sırascr\'ll rd<' Bed n Terbiyesi 
MUdUıllığUndc Su Sporl:ın Ajanımı 
mUrn.:::wtlnn teblığ olunur 

Liseler Futbol 
maçları 

Bu milıldct za:rfındn lstanbulclan 
nyrılmıyncaktır: Başka bir sl'bC'tı· 
lc> öğrctmC'nlcr<' izin ''"ıilrnire
cektir. 

ilkokullar Sergisi 
hazırlanıyor 

fstnnbııl okullarının faali,> Ptiııi 
gösiPrm<'k vo talebenin yaptığı 
işleri canlandınnak üzcr0 13Pyoğlıı 
15 inci okuldn bir (ilk okullar ser

Türk Gecesinin tehiri 
T llrk Kiiltiir Ulrllğindcn : 

19.4.1941 ·Uırlhinc milsadlf Cumaf" 
test t.ksanıı Taksim belccllyc gazino. 
sund:ı. yopılacnk olan BUytik Türk Oc
ccsJ görUlcn llizwn üzerine ![imdilik 
tehir cclllrllğl ve ikinci toplantının ta· 
rihi aynca ilan edileceği davetiye lıli• 

millerlııln malumu olmak lizere iltu> ht:ıııbul F.rkrk l\kktrıılrrl Futbol 
J,lk Hı;\ etı Ra~kırnlığııı:ı: gisi) hrızırlrınmakadır. Sergi 19 olunur. 

Puglın Beşiktaş Sttıdımla 
yapılacak maçlar 

":ıha Komiseri: X. lJr,,,. 

mayısta aı;:ılncaktır. Bu sergide 1s- --------------
tnnbul ilk okul talebelerinin yap- r 
tıkları iRll.'r, fnal iyetlcr tam ma- KAYIPLAR 

Ha.rcuırpnşa ı~. Daruşşnfal<a I~. 

Saat ]) 30 da. Hnkun: Ş. T~zcıın. 
Mıınlllm M. Taksim J,, Sn:ıt 14.45 

de. H ıl·cm: Ş. 'l'czcıın. 

Millı Küme deplasman 
maçları 

Ankara ve lzmirde mılli küme dep
ltı.sm m mUsabakulannı yapacak olan 
Fcnerb"hçe .. Gnlatruıamy, R şlktaş • 
lstnııbu)RJ>oı-Jıınr diln hareket <'lmiş· 

terdir. Dört takım da bu mUsabaka
larn tr.m kadrolariylc lştlrAk edecek
lerdir. 

nasılf' canlnndırılacnktır. 

Maarifte bir istifa 
l\Innrif ınüdürlü~li ilk tcdıisat 

şf'f esp!"ktcıi :Mııhmct Ali Aksoy, 
rııhrıbsızlığma binaen var.ifcsind<'n 
ayrılmıştır. Y Prine mllfl'ltuılerd<:n 
Mansur TPkin tayin Pdilmiştir. 

Oğretmenler Yardım 
cemiyetinin kongresi 
< )ğrctnıenlPı c yanlım cı'rniyl'ti 

yıl lık kongresini bugün snat 14. de 
Eminönil hıılkevi salonunda yapa
caktır. 

Devlet Demiryoltart ve Limanları · 
işletme Umum idaresi ilanlan · 

Mubammen bcd ·l 40!".0 (Di'rl bin dokuz yüz elli) lira oıruı 300 ad{'t de. 
mir el a rnbaw 2 5/lll41 cunıo. gl'nıl saat l5 de açık eksiltme usulU ile An
karnda. ldnre binasında sııtın aıc.ıct.litır. 

Bıı •ŞC bırmck 1.stcyl'nlcrin 37125 (Uç yllz yetmiş bir hm ylrınl be§ 

kunı ) liralık muvakkat t<'minat llc kanunun tayin ettiği \'l!Bikalan vo tek_ 
ııncrlnl Jılımllcn aynı glln ckslltmc saatln° kadar komlsyond:ı. lsbatı vUcut 
ctm<>I r: llizımJır 

Şnrtnnnıc .ı'.nkorotla mnlzl·mc ci!ilreSl.ndC' Hııydurpaşada 'rescllüm ve 
sevk ~nı,6' :ıdc.ı görtl•ebllir. (211~ 7 ) 

... * • 
Muh.ımn·cn bcd h <44.000) kırı, dört bin Um otan 200 ton Karpit 

i 5/1041 Çar9amlıa ytl.nil saat 15 Ol' lmpnlı zarf usulü ile Ankarada idare 
bin:ısınd., satm olınııcaktır. 

Bu işe gumek 1'4tlycnleıin (3'lOG, üç bin lıç yllz liralık muvakkat temi
nat llc knnunt'.n tayin clllğl \'C'lika!uı ı ve tekllflerin! aynı gUn snal 14 d 
kadar Komisy•.n nrıııJiğl11c V('mltl<'ri lfızımJır. 

Şartnnmc l')r 200 ı,uruşa Anl,ınn \'C Haydarpaşa vcznclcrlnıle sntıl· 

maktadır. (3000) 

~-------- -----............................ , _____ " 
1' rlllJ8 l.DDl4DrlJ8tl 

ZıRAA T BANKASI 
Kwuluş tanhı. 1888. - ~.maycsı : 100.Ull<J,UOO Türk Lırası 

;:iube ve A1ans adedi: 265. 
Zıral ve tzcari '•tn nevı banka m1'amelelm . 

Para biriktirenlere ~ıusoo Ura lkramlye wertyoı. 

• raıı• l-il\nKa.emrlıt ıcumoorab ~ .. lhbarırr7 taıuu-:ruJ l'le ·"~• --.,~n em 
\( ırıurı ouıunAnıara ~nede • le:o <.lecek Kur'a Ue &~Cld•kı 

'11Anı ı:ore tJ<.ran.ı.)it 1a~lılnı•ı<J·tn. 

• .adı"(] ı .oon ıır ılık ı .ooc ""' ı oo "ffl'd liO liralık 5.000 Unı 
4 • ~d(} ! ,000 1 %«i ıO • IJ400 • 

• 
t() 

• 
• 

"\O 

10 
ı.oocı 

ı.ooo 

ı ııo UOG • 

DIKKA1 t-ıeAApıonndak oamıar tılr sene ıçlnde ııo Uradaıı ~a~ 

111.;ııolywıe" .Jtraın lye cıktıs- takdirde % .:(. tazla:ılyle • erilecl ·~ııı 

t\\:(I ·.-: ıı Mart. ıı f.Iaz!ran 11 ~J. ıuı. ll Birlnclk!nun tarlble
rln Je yapıl" 

j 

937 S"nl'Bindc Cağllloğıu ilk oku. 
!undan aldığım §ahadetnameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan esklııinin 
hükmü yoktur. 

\hnıet Ergiıdcr 

(3554S) 

* .. * 
1335 - 1336 scneslndc Sa.nyer Per· 

tevniyal RU§diyesinden aldığını şahn· 
detnameyl kaybetUm. Yenisini nlaca· 
ğımdan eskisinin hükmU yoktur. 

inhisarlar Kntu }"abrlkası 

HıiretUp Sa1Ahat11n \ 1ik l!!ey. 
(35547 ) 

Tramvay Şebeke kam esml kaybct-
Uğlmdcn csk'rslnln bUl<mU y ok tur. 

l ııhn~lh.• Tıp FakiiltNıi 10 tııı1 ·11 

SfünoJ8t r tn1ebeHlnden 1620 ,\' ıı i 
Okyay. (S.>!'SW) 

• * :ı: 
.Altıncı Şubeden nlnıış olduğum 2305 

numaralı bisiklet ehliyctnamcml kııy. 
bcttim. Yenisini alacağımdan eski.si· 
nin hükmU yoktur. 

, 

Rln;\'8.rniıı oğlu A \'ram 

Birinci Smd Miitc.haHıa 

Doktor 
Nuri Beller 

Sinir \."O Ruh Hastnhkluı 
At"ıkııra Ca.tldcsi ~wnara: ; ı 

Muayene ıınaUerl: 16 dan 20 ye 
kadar 

T. tŞ BANKASI ' : 
Küçük tasarrul 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
"~lDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 

ı Ağustos. 3 lkinclteşrin 
tarihlerinde yapılı r. 

'941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık = 2000.-Lira 
3 • 1000 • == 3000.- • 
ı • 750 • ""' 1500.- • 
f 500 • == 2000.- • 
1\ • 250 .. = 2000.- • 

35 100 " - 3500.- • 

1 

13: 50 • ıc: •OOO.- • 
20 .. - 6000.- .. 

-vAKrr ıo 

,- ---- - ----· • ·ı111elc ~ 
Harp Okuluna havacı subay yetiştırı 'le 

sivil liseden mezun olanların kayıt 
kabul şartları. 

ı - Lı.s.:ı olgunlult imtlha-ıını \C'rm b\:lunnıak. 

2 - Aldııd&rı n•~zunlyct dlplomr.ıarmd 'U kanaat notu 
bulıınmaı .. 

3 -- Olgu"luk cı:ıııoma t:ırilıılllıt'D bir E 

bulunmak. 
4 - Sağlık .'.Ut'll~U pilollu!: t~mctino müsait oıına :. 
5 - Yqşbrı en yukarı 21 olmı•lt. 

.,OT : u )" 
BiHl.hara havı murıycrıc 11._yctı to.rafın an ynı;ılacuk nı b 

durumlo.'1 p~c Uııl: .rınıfma mU<ı,. i gbı lllm:ycnler 1 tf'rl• r 1 b lUlU diğer smıfhr•.:ııı vcr.lmek gıbl hiç hır mecburiyet tfı ı t 
serbesttirler. l{cndilcrinin arzu!::.ıuıa göro ı.-ıuamı:ll'Yl tı.lbl t~:ıııl 

Okul t:cdrı:ro.tı 15 .Mayıs 941 a b:ışlıyacagından taliP 0 

dııltl:ı.rı nsl;:erlll: şu~lcrine mürac ırtt c<lccd,lcrdir. Ask rlıli 
11 

lırncakları sıl'.,,i n.ua~t.ncoc mUsbct netice o.ıanlar nrıı.ltlıırı 
luna sevkcrlUec-:ıklt r<lil'. 

arı 

Zınciı likıı:;ı ı .\tc2'arlığı mcyc.L ı n ııı.1h !ltnln Karoslı~an. ~I 
Kapu :•,·aklan iıl§tı"'lt ::!cık ck'3illmcyı: koıı•Jlmuşlur. Kesi! &19' 
78 kuruş ve !.11. teminatı l15 ıin 18 kuruş ur. Keşıf ve a~ 
l'ıluamelll.t ınUd'lrlUğU Jcaleminc!c r:<> illcbillr. lhalc 5.5 941 ıııl"' 
saat 14. de Dmml Encümende :;upılrıcaktır. T ılıp'erın ilk t 
\'eya mcktupl!! t, ihrle tıırihln:1'ı1 gün C\'\ el Bclı:div F• ı:ı 1'i 
ğüne mUı acaıı tin ..ıhcnklnrı fe'1nl c li~ l't "' 941 yılınıı a t bll1 
vcsl.kalariyle ılıalc günU nıuay,1cn s~ntte Daimi El\ lımcnde t 

'l'ahıııi ıı ilk 

hed<-li t l'ıııinah 

ıı 
590.QO 4-1 25 Unkııpanın•i 1 Harrnççı Knr .. mehm t nı 

ıPrnlll sokat.L"<h 16 11.1No1ı bin...ı an1' 
1
d 

202.50 H'> ı Aksa rayda C'anı ıali ına'lrıllesınin Ordu ~ııı ~ 
CU ,,dada 1 :\lll'trı ITIU" lObaı ~hali arsı1 tı .ıır.ı 

Tahmin bc6cller1 Jlc flk tc.nl'lat m!kdar:arı yukarda yafJ 
sıı satılma!~ üzere ayrı ayrı açık c rttırmny:ı. konulmustur. Ş 

5 
~ı 

bıt \'C Muam lıl.t MUdürlUğU kaleminde goı·:lleblllr. lhnlt.: r; t 
günü saat 14 de Da!m EncUmend y1pılnca ctrr. Taliplerin ll~ 
buz vevıı. nıcktuplarlvk ihale glınU mmıyy n soatt o:ıımt 
lunmıılnn. 

V AKIT matbaas 
Kitap k ısmıı1. ı 

edip la Ti. Z İ. "' 

qenid1 

tıı açmıŞ 
Kitap, mecmua, g:ız~te basııt• 
TabilPr ",_m•ruıı ,.1;? ;;; aht• 

İDARUİHİ BİUll 
İKRAMiYELİ 

Romaayail1a emlAkl olan vataod 
Hıui<-1,l e '••ka h l ind••n t l'bliA- l 'ililnıisllr: 

ı~omany.ıcl ı ahir< r. neşredı' :-: bir kararr.anıc mul'ıbıJlc<• 
mllll iktisat Nc7.aretu.den vc.r!.Jmi:-ı bir mOsaadc oUnadıkçŞtıııl 
cmlflk, hulmk (' mcr.afüne alL taP.arnıf m• amtl !erinde rrıJ! 
ınrı; böyle bir n·üsaade ısbhsal fU ıınekslzin yapılacak tasa ute~ 
ile normal nıuamelclcrl ve banlm!urın mcvı!a ktymctıerc 11'1 ıııet 1 

muamck tnnln huktıknn batıl ııddedıleccğl; :r.oınnnyo.dn lk:S,,ıı 
bcro.lx'r orada lm gibi cmlflk, h•Jlmk ve nı !lafie malik t>U11 ,,ısı 
ise, Roma:ıyıı ıırazlalrdc tcdavUt ç:kartılmııı bulunan tı!Jlllll ~· 
nanın muharrer olmnyan kıymeth sencU ri ht\mll oJJukll'fltl iJ1 
lar hakkında .!'Juıan 1941 nihayctınelrndar, Romanya sefs;:ı ııı 
lukıarına bir ooyannr.me vermekle mUkcll r oldukları: 8 1' ıı' 

yetlerin bu gibı esham, tnhv111t \"C senetleri mevduat oıartı eıf 
bulunan bankr.lnrıı. d·. şamil c,::Juğu Ankırndakl RomBJl)-A 
tından bildirilmiştir. uıııır 

Keyfiyi)+ rua.kallar 'l'Urk ,;.ı~daşlarm n ıltilaınıı ,.atol 

Sa!ıibi: ASIM US 
Umum neı:ırh·ntı idarp eden: 

/( 11' 
Basıld1"ı ,·er: l' .A ~et 

P.r>fil. A1ımrt 


