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Almanya 
•• • 
uzerıne en 

şiddetli hava 
hücumu 

Hamburg ve Bremenin 
sanayi mahallelerinde 
yangınlar çıkarıldı 

Bu taarruza 300 • 400 
kadar lngiliz tayyaresi 
iştirak ettiği bildiriliyor 

• BU SABAHKi 

'l'ELGBAPLAB 

Bertin dün 
gece gene 
bombalandı 

Hücum bilhassa Alman
yanın cenubu garbi mın
takalarına tevcih edildi 

Berlin 1 O (A.A.) - D. N. B. 
ajansının istihbaratına göre dün 

Alman - Fransız 
münasebetleri 

Berlin mahafili çok 
ihtiyatkar gözüküyor 

Berlin 1 O ( A.A.) - Yan res
mi bir membadan bildiriliyor: 
Berlin'in resmi ve gayrı resmi 
mahfilleri, Alman - Fransız mü
nasebetlerinin müstakbel inki· 
·,afı ile alakadar beyanatlar hak
kında çok ihtiyatkar gözükmek· 
te berdevamdır. Siyasi mahfil
leriıl fikrine göre, bu meseleye 
son zamanlarda hiç bir yeni 
unsur ilave olunmamıştır. 

bir sefere çıkın.ak için koşuyorlar 

Ankara 9 (Radyo gazetesi) - gece düşman tayyareleri Almanya· 
İngiliz hava kuvvetleri Almanyaya nın şimal, garp, şark ve cenubu 
çok şiddetli bir hücum yapmışlar- garbi mıntakalarına hücum etmişler
dır. Şimdiye kadar yapılan taarruz· dir. Başlıca hücum, Almanyanın 
lann en şiddetlisi olduğu bildirilen c~nubu garbi mıntakasına tecvih 
bu hücuma 300 - 400 kadar tay· edilmiş ve bir §ehre infilak ve 
yare İ§tirak etmiıtir. Hamburg, Bre- yangın bombaları atmışlardır. Sivil 
men askeri hedeflerile Berlin ve halk arasında telefat vardır. 
Emden taarruza uğrıyan hedefler Bazı düımaın tayyareleri Berline 

Alınan Hariciye Nezareti, yal
nız, Alman • Fransız müzakere
leri münasebetiyle Almanyanm 
gayri mt!fgul Fransadan kıtaat 
geçirmek hakkını istediğini iddia 
eden yabancı haberler hakkın
da vaziyet almıtbr. Bu yabancı 
haberlerin. ıırf bwılan n~eden· 
lerin anlatılmaz zihniyetini cöt
tercliği hildirİ1mİ4tir. Habbaniyedeki J 

Irak kuvvetleri 
kamplarından 

cekildiler 
• 

İngiliz tayyareleri Raşid 
hava meydanında çok 

büyük yangınlar 
çıkardılar 

Yüksek rütbeli iki ltalyan 
subayı askeri müşavir 

olarak fraka gitti 

Kahire 9 (A.A.) - Orte. Şaik İn
glllz kuvvetleri umumi karargahının 
tebliği: Irakta: Kıtaıarımız Habbanl
yeye Mkim yaylayı işgal etmişlerdir. 
Bölgede malzeme iğtinamı haz:kat; 
devam etmektedir. Alındığı dünku 
tebliğde kaydedilen toplardan ba.şka 
ÇOK mlkdarda her nevi malzeme iğti
nam edilmiştir. Bu arada, Ha.bbanl
yeye taarruz etm!.7 olan Irak ordusu
mm bakiye unsurlan Aınadi ve Fal· 
1 u!ah'a çek11mlşlerdlr. i:>evrlyeleı1.mlz 
bu iki mahal Lstikametinde faaliyet 
göstermişlerdir. 

Basra bölgesinde da.ha ziya.de sü
künet cari olmuştur. 

Londra 9 (AA.) - Iraktaki 
vaziyette büyük bir değişiklik olma· 
<lığı bildirilmeketdir. Habbaniye' de 
Irak kuvvetleri kamplarından çekil· 
mişlerdir. Bu mıntaka civannda 
hafif bir faaliyet görülmüşse de 
ehemmiyetli hiç bir hareket olma· 
nııştır. İngiliz kıtalarının tayyarelerle 

(Dı:ıvamı sahife 7 sütun 4 de) 

Orta Şark 
harekatı 

Dünya vaziyeti 
çok fena laşm ıs 

Yeni askeri hadiselerin 
Avrupadan çok uzakla

ra kadar aıacaği 
tahmin ediliyormuı 

Beme 9 {A.A.) -O. F. I.: Bas· 
ler Nachricht.en ıazeteainin B~tlin 
muhabiri Alman hiikUm.et mer
kezindeki bitaraf miitabitlerin: 
müta.liaamı naklediyor ve son 
24 saat İçinde diin:ra YalliyetinİD 
aarahaten vah.imletmit olduğunu 
yazıyor. Bunu teyid ede<ıek üç 
hidiH vardırı 

1 - Türk sahillerine yakın 
aon Yunan adalannm ve bilhassa 
İtalyanlar tarafından Sikland 
adalannm işgalL Bu. Türkiyenin 
hareket ıerbesliğine engel ol~
bilir. 

2 - $ovyetler Birliği Halk 
Komiserler heyeti reisliğini Sta
lin'in bizzat ele alması. Bu da 
Sovyeder Birliğinin harbin gitgi
de ıenitlemesini derpq ebnekte 
olduğunu gösterir· 

3 _Amerika ffıırbİye Nazın 
B. Stimson'un söylediği nutuk. 
İtalyan matbuah bu nutku Ame
rikanın harbe açıkça müda.1!ale
sinin ,imdiden ilam ıureünde 
telikki etmektedir. 
Yakında vukuu umumiyetle 

beklenen askeri hadiselerin nere: 
de ve ne zaman baş göst~~eceğı 
hususunda kati bir 'ey biloune
mekle beraber, harbin m~tak
bel inkişahnm, harp sahnesı her 
nerede olursa olsun son Bal!'an 
seferinden çok dahn büyÜk sıya
si manası olacağı. Avrupa kıtaın 
sahasını çok uzaklara kadar aşa· 
cağl tahmin edilmektedir. 

Amerika birkac 
1 

haf ta icinde • 
kararını 
verecek 

B. Rooıevelt harbe gİr• 
meği kararlaıtırırsa 
ekseriyeti kendisile 

beraber bulacak 

Umumi kanaat: Müza
kere devresi sona ermek 

heredir 

aruındadır. gelmeğe muvaffak olmuılardır. Bir 
Londra 9 (A.A.) - Heva Ne· mahalle bombardıman edilmiftir. 

zaretinin tebliği: İngiliz hava kuv- Askeri ha.sarat yoktur. B.ir ev yıkıl· 
vetleri tarafından şimdiye kadar rnıı, birkaç kişi ölmüştür. 1 
Almanya üzerine yapılan hücumla-
rın en ,iddetlisi olan bu geceki hü· Rutba meydan 1 cumda Hamburg ve Bremen en 

şiddetli akınlara hedef teşkil etmiı· • [ d ·ıd • 
Atlantik 

muharebesi terdir. Hava güzeldi. İngiliz tayya- lŞga e l l 
releri şidd~tli bir mukabeleye rağ· • Amerika ayamndan 
men hücumlanm muvaffakıyetle İ 
yaparak kati neticeler elde etmiıler· Iraktaki ngiliz kadın ve V andenbory'nin raporun-
dir. Yüksek infilak bombalan atıl- çocukları Hindiatana daki rakkamlar yanlııbr 
ınış ve deniz tezgahlan ile Ham· •• d ·ı· 
burg'un ve Bremen'in sanayi ma· gon erı ıyor Londra 1 O (A.A.) - Reuter: 
hallerinde büyük yangınlar çıkbğı Basra 1 O (A.A.) - B. B. C.: Yüksek resmi mahfillerde bildirildi-
görülmüştür. lrak'ın muhtelif mıntakalarından ğine göre, Amerikan iyanından B. 

Diğer tayyareler Berlin ile Emden Ba.ııra·ya gönderilmiı olan faıgiliz Vandenbory'nin batan İngiliz ge
arasındaki hedeflerle Almanyanın kadın ve çocuklarının bir kamı, müeri hakkında verdiği rakamlar 
şimali garbisinclek.i diğer hedeflere Hindistana gönderilmiştir. doğru değildir. Hatti doğru dahi 
ve Alman aahilleri arasında aakliyat Kahire 1 O (A.A.) - B. B. C.: olsa, bu rakamlar. vaziyetin ciddi 
yapan vapurlara hücum etmişlerdir. Reuter"in istihbıırahna göre Irak.da mahiyeti hakkında tamamiyle yan· 

Dün Norveç .. ı.illeri aç.Jdarındc Rutbah tayyare m~dam dün -b:ah Uf bir fildr verebilecektir. Bittabi. 
görülen vapurlara da hücum edil- tngiliz ha,.., kuvvetleri tarahndan .iflenm~i tanıamiyfe bitmiş harp 

Ne-yyork 9 (A.A.) _ Reuter: B. Ro-ı miştir. Bir Alman himaye . ge~si işgal edilmiştir. Bu meydan Hindis-- mühimmatı nakleden gemiler hak
osevelt'in gelecek çarşamba Paname- yan;-. yatmış olarak alevler ıçeruıın- tan ve Hayfa petrol yolu üzerin- kında mümkün olan en büyük ihti· 
rikan birliğinde söyUyece~l nutuk de bırakılmıştır. dedir. yat tedbirleri alınıyor. Binnetice 
sabırsızlıkla beklenmektedir. Zira b~ ı Gündüz lıarekatına iştirak eden bu gibi vapurlardan batanların yüz-
nutkun Birleşik Amerikanın harptekılb b d 1 .. d 10 Lı·byada sıcak des:ı· mesela• çelı·k ve yı·yecek gı·b·a rolU hakkında flk1rlerl aydınlatması om ar ıman .tayyar~ ~rımız en • 
mümkün bulunmaktadır. , u, gece harekatına ıştırak edenler• daha az kıymetli, fakat ayni derece-

Nevyorktakl kanaat vaziyetin şlm- den de 1 i dönmemiştir. 4 7 d de hayati olan malzemeyi nakl~ 
di meseleyi yalnız Relsl.cUmhurun hal- Bu gece sahil servisine mensup erece den gemiler arasından batanlann 
ledebilece{tl. ve millete taklb edllecek tayyareler Saint Nazaaire denizaltı yüzdesinden daha az yüksektir. 
yolu gösterebileceği bir safhaya glrm!.<j üssüne hücum etmişlerdir. T b uk • d 48 t Fakat, şu cihet tebarüz ettirilmek-
oldul'ı;t merke2lndeclir. . Dün İngiliz avcı tayyareleri t 2 o r . cıvarın. a . aaa tedir ki tonilato mikdarı heyeti 
Vaşmgton 9 CA.A.) - Reuter · B. düşman tayya e · d" ü ·· ı d. SUSUZ kalan hır mıktar umumiyesi ile aıazarı dı'kkate alınma• ChurC'hillln Avam kaımarnsında. ka- . r 91 uş muıı er ır. 

zandığı zafer vaşingtonda. çok büyük Dafi bataryaların ateşi ile de 2 düş· Alman askeri teslim oldu lıdır. Tayyarelerin ve tankların 
bir memnuniyet uyandırmıştır. Şimdi 1 man tayyaresi tahrip edilmiştir. bittabi diğer her şeyden ziyade 
bütün mahfillerde görüşülen mevzu- 1 İki İngiliz avcı tayyaresi kayıptır. Kahire 1 O (A.A.) - B. B. C.: ehemmiyeti var ise de, gıda malze-
lar Amerikanın yakında ne yapması Bunlardan birinin pilotu kurtulmuş- Şiddetli kum fntınalan T obruk ci· mesi olmadıkça bunlar kullanılamaz. 
azım geldiği etrafında toplanmakta- tur. varında harekata mani olmaktadır. İlaveten bildirildiğine göre, ya· 
dır. Birço~annın fikrine gö~e, müza- Dün gece düşürülen tayyarelerin İki muhasım taraf da gölgede 4 7 kında amirallık dairesi tarafındaa 
kere ve m~na.ka.'ja devresi suratle so- ceman 12 ye baliğ olduğu tespit dereceyi bulan sıcaklardan ıztırap neşredilec~k rakamlar şu ciheti gös· 
na ermek uzeredir. Bu devre sona er- dil . . ,_, 25 d b · b d t k · ki A l tik h b dlgi zaman Amerika şu iki karardan 0 ;11ı~tır. çeı.uyor. sene en en u erece erece tır tan mu are esi 
birin! vermek mevkiinde bulunacaktır: Brıtanya ·Hava Nezareti- şiddetli sıcaklar olmamıştır. ile alakadar vaziyet son aylar zar• 
ya Amerikanın müdahale imkanl:ırmı • ku tl . Maamafih Avustralyalılar, çöle fında bazı iyilikler göstermiş ~ de. 
bertaraf etmek, yahut harbe girmek nın avcı vve erı alışık olduklarından Almanlardan Akdenizdeki kayıplar neticesinde 
fuJere sarih bir karar almak. 1 Baskumandanını tebriki daha iyi sıcaklara tahammül ediyor- müttefiklerin elinde bulunan umum! 

Yüksek memurlar ve sair şahsiyetler L~ndr 9 (AA) B 't lar. Tobruk mmtakasında bir mik- tonilato mikdarı hemen hemen har-
arasında h~kim olan hisse nazaran B. H Na 5: · . -. rı aınya d Al k 48 b 
Roosevelt harbe müdahale edilmek ava ~ın ınclaır Brıtanya avcı ar man as eri, saat susuz in bundan evvelki her hangi ayıa\• 
ü~re direktif verdiği ta.kdlrde efkatı kuvvetlen Başkumandanı Sir Doug· kaldıktan sonra İngilizlere teslim ol· da olduğu kadar ciddi zararlar gör• 
umumlyenin büyük blr ekseriyetini las'a aşağıdaki telgrafı göndermiş- muşlardır. müştür. 
kendlslle beraber bulacaktır. tir: 

Devlet makanlzmasUe yakından tc- Harp kabinesi .beni, size ve çar-
masta b~unan mahfillerde zannedil- şambayı perşembeye bağlıyan gece 
di~lne gore B. Roosevclt kararlarının ı h kA • · · 
çok büyük ehemmiyeti h 1 1 ır. YdPl an are ata ıştırak eden fılo· 

a z o aca6ını ı b fl 1 k d 1.. "k müdriktir ve tamamlle hazır olmadan annıza, u ı .o arın ay e ayı J)aily Mail, Almanyanin 
Türkiyeye taarruz 

etmekten çekineceği 
neticesine varıyor 

bu kararı almıyacaktır. Maamafth bu muvaffak:yetlerınden dolayı teb-

Lord uaıı·ıax'ın kararların birkaç haftadan fazla ge- riklerini bildirmeğe memur eylemiş-
rı ~ ciktirilemiyece~l de zannedilmektedir tir. 

Bir müddettir, Vaş!ngtonda infirat~ 

b t ç1lnr tarafından ileti sürülen ilk mü- Genaral Dentz Halepten eyana l taJaalar tıTimes Herald'>da. intişar et-
1..ondra 9 (A.A.) - Daily Mail m!ştir. İnfiratçılar bu yazılarında Şama döndü 

gazetesinin askeri muharriri Orta Harbiye Nazın B. St!mson'u bir deniz Şam 9 (A.AJ - Fransanın Suriye 
Şark harekatma dair yazdığı bir İngı•ltere bu''rriyetini mü• harbi siyaseti yapmakla itham ediyor- ve Lübnan fevkalA.de komiseri gene
ınakalede Almanyanın mümkün ol- lar. Fakat bu infiratçı gaııete bile ra1 Dentz dün sabah Halebe gitmiş 
Clug""u kadar Türkiyeye ve bilhassa dafaa için hayatını ver· Amerikanın yakında harbe gireceğini ve Belediye reisile görüştükten sonra 

derpiş ediyor ve B. Stlmson tarafından tayyare Ue tekrar Şam'a dönmftştür. 
J:,u memleketin en kuvvetli müdafaa meg"" e azmetmiıtir» söylenen nutkun Atnet1kanın harp ==============::. 
battım te~kil eden ve şimali garbi~ ilan ederek veya ilan etmeksizin har-
~e Çanakkaleyi muhafaza eden be tam bir mtidahaıe yapmağa doğru .. :1. .k .k - e I e rs 
meşhur Çatrılca hattına taarruz et- Lord Halilakx: «Hitler gitmekte oldu!!'u manasını çıkarıyor 
mekten çekineceği neticesine var- ve hilltftmetin efkft.n umumlyeyl böyle Devlette koordinasyon 
maktadır. Bu muharrire göre Al- Ve onun barbarlarile ya- bir harbe hazırlamakta bulunduğunu 

za.nneyliyor. 
manya Suriyeye tayyare ile kıtaat pılaca.IJ barış hakiki barı§ ----- «Belediyenin Evkaf idaresinde 
nakletmek suretile Türkiyeyi berta- l . Sovyet hükumetinde 35.000 lira alacağı vardır. Evkaf bu 
raf etmeğe çalışacaktır. Fakat bgil- O amaz» dıyor parayı vermediğinden Belediye haciz 
tere Kıbrısı tuttuğu gibi üssü İsken· yapılan tebeddül suretile alacağmı tahsile teşebbüs 
;:leriyde bulunan İngiliz filosu da bu Sik:ıgo 9 ( A.A.) _ İngiltere büyük Londra 9 (A.A.) - Dally Sketch etmiştir.» 
taraflardaki surlarda harekatında elçlsi lord Hallfax, Şikago ticaret gazetes.~ .~ovyet hilltiimetlnde yapı~ Muhtelif resmi dairelerimiz ara-
tamamile serbes bulunmaktadır k1übünde şu beyanatta bulunmuştur: tebeddulu tedklk ederek yazdığı bır d b h --.:. d"" "b' 

· · : d stalln'ln halk komiserleri reis- sın a. ya ancı a.... uşman gı ı 
~una mukabıl A.~al~.r ~enızmde «Hitlerl? ve onun barba~la~ıle ya- ığ~t deruhte etmesi üzerine Litvi- çekişme~er görülür. Hepsinde devlet 

vazıyet başkadır. Çunku hır adadan pılııcak hıç bir barış hakiki bır barış . hariciye komiserliğine yeni bir ve millet menfaati bahis mevzuu ol
<liğer adaya pire gibi sıçrayan pike 1 olamaz. Büyük Britanya, yeni bir ~~~h:rat komisyonunun başına ge- duğuna bu menfaatin yolu da tek 
bombardıman tayyareleri bu mınta- dünya kurmak içir1; ge":çliğl, şevk ".: t~rlleceğini kaydetmekte ve Litvinov,- bulund~ğuna göre esaslı bir koor
kada müthiş bir tabiye kuvvetine heyecan~ vek kutvve1t.ıdlel BBırleşik ~d~nn- un menkübiyete uğramadan önce de dinasyon hükum~ hizmetler"IDl• lü· 

ı.k b 1 k d 1 M h kk k ı kaya mıha c mc 1 r. u yem u j b' lf de bul d ~ nıa ı . u unma t~ ır ar. u a a yanın Milletler Cemiyeti şunları tesis buna benzer ır vaz e U? u~u- zumsuz ihtilaflardan kurtararak da· 
olan hır şey var kı o d'l. Balkanlarda t l'di nu hattrlatmaktadır. B. Lltvınov un b ~ dalı --Luk b~• k 

. . . . e me ı r: azif B St lln 1 in 1 ta a ray ve ~ ııue oymaz 
toplanmış olan hır mılyo~ Almanın . .. v. esi . a Ç rapor arı n- mı? 
uzun müddet ;ıtıl k<>lacagıdır. j (Devamı sahife 7 sutun 6 da) zım ve tahlil etmek olacaktır. . 

- Dört nüfus otuz Ura tekaüt maaş!.yle bey gibi yaf.ıyorıarm11ı-
- Geçinmenin yolunu bulmtl§lar desene! .. 
- Ha.yır • .İst.anbı.ıldan AnadollfP sög.ınenig ~ u ~~·-



S.KŞAM 

Dfin Geceki ve abah 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliti 

Japon Hariciye 
azırının mü

him beyanatı Kahire 9 (A.A.) - İngiliz hnva 
bvvotleri Orm Şark umumi karar· 
Jah~nm tebligi: İki gün içinde. H~B- Yakind Jli ümidi . 
banıye mınta da Irak uilerme U Y 
~ muvaffakıyetli harcklt hak· tur, henliz Amerikaya 
bnda daha tam mfsilat alınm11 bu- I[ .. 
lımmai.&adır. Halen ıu cihet öğrenil· zaınanı 

Çiftçi 
ld 

mallannm korun ası hakkın
nunun müzakeresine başland 

mivlir ld lana kuvvetlerinden, tank- arelmemittir 
!ardan, lutalardan ve lrnk kuvvet- J • h " •d ı_ 300 QQO lfr k 
}erinden mü-rckkep ln~iliz kuvvet.. Amerika harbe girer. zmır u uıı 1 aresH.. , alı 

Humber bölgesinde 
liaaar bn pek mühim 
olduğu bildiriliyor 

kri Jilpana ağır zayiat vordikten Japonya da girecektir istikraz layihası D biliye Vekilinin 
he.ıka, kull nılır vaziyette altı obüs Dün J;;,,;;ru··ıen 21 JaL!l 
topu. bir mikdar bafka top ve tank N A 

0 
N B izahatını Üteakip ka 1 dildi -:f- m 

iğtinam etmiftir. evyork 9 <A. ·> - · · ·= üg günde 81 Alman 
Dii§man llava kuvvetleri. ehem- Japon Hadefye Na:r;ırı B .• ~atsuoka, • d l New y it Tı t h ,._._ft_ " c.ıı •) _ Bn...r.t.- .... .,, ..... v-...1Aat U""--''ft ..... f• ..... oım.,....:::::ı:ın tayyareaı ü.eürü dü 

miyett nri bir vaziyete getirilmiı- . • • or ımc;s a~e e:!)~lln mu a• ........_... • - ..., ..... .lll.UJ.... Uol"" ~ ...... -....., .IJ.U -~ __ .,_,:=_!__ :ıt 
ttt. 25 dü~nn tayyaresi tahrib odil· ~ "!3· Duranty ye bır müli.kat nr• MOODiJ1 b topla.ntısmde. çitçi ~~-en bu 1nt1mm.ıızlık bug11n yarld 

h 
...._...tir mallannm ton.mma.m · ~tıd\r. ~ a.Jlı#ı vcrllmo ... 4• hoca .ıı _,___ 9 (R d · 

miş veya ut kullanılmaz bir hale ---Am· ik h"'- . L_ .L Dnm IA•""'amnm m ..,,. .. _ verilm--'• -~'!... ....,.,_' --.--a a ;yo g zeteSJ) -
k 

. tu B l d b. eı a 1ll.Umeti taralllloan da- 3
- .....- ne ~ ~· ..,ı.uı- A'--- '"""' el · · l il .. •o umuş r. u tayyare er en ır . ·~· . . . . tlr. Bu ınOnasebetlo 6 ~ kak meveoddu:. oeçmı,, 8Cnelere a.ld mıan -v.r•r eıınm ng tere UZO· 

tanesi Habbaniye kampını bombar· ~et edıl?1?1 t~kd~rde ~ırl~ Ame- 'a.ı' ~m1~~ ~ b1Jo _ ııfr D;ım bprçl&.r vo.rdır. İzmir T1lA.- rio. yaptıkları hücumda 13, Manı 

ile 

Öyleyse cr:Tohron» 
demeli <eFardo i» 

demeli! 

Ali - Radyo spikeri, Türk 
kulağının kavrıy mıyaca~ı ıekil· 
de. cW-. harfini tel•Huz ederek 
Wnahinııton diyor, •• Bunu yurd
daı naııl nl r) .. 

Veli - Anlamaz •.. O söyle· 
nen sözün bizim bildi imiz 

Washington ıehri olduğunu 
ferkedemez. &ıka ıey sanır ..• 
Onun için, bu gibl kelimeleri bi· 
zim m r~çlerimizc göre V qing· 
ton diye okumalıdır. 

- Fakat denecektir lıi. inzi· 
lizcedir, ille lngili:.. okunııı:. Fran· 
aızcalıuı, almanCAları veaair y.i 
de kendi tecvidlerine göre telaf
fuz ederiz, 

dımana t~bbüs ettiği ıııralarcla bir r lı:aya gıdıp gıtmJ7C:egı ~ne J.:ar- $fl ~ tôflftrer1m.!z1 n ~t!- 7etı bu 300.00o lJra.run d.ıfındB olan Uzıerinde do 14 tayynre dilfiirillmilı· 
İngiliz nvc

181 
tarafından dü~iirül- §1 B. Mbatahouk

1
a, dboyle bn ıeyin ~ aldkada.r eden bu m ım ~nnı Memek için ~yetl tttr. Bu aurctle aon üç gün içinde 1 ' 

mü~tür. ~evzuu a ıı o ma ~~~· çfi~ü. h.e· meıma ftin.ı1nde höktııaet ~ enc:tımcı- 9~yor. Bu rene Jccnd1 bUtıçıes:ı lçln~ düşürülen Almnn tayynrelerinlın 
Dün Irak tayyare meydanlan ye· nüz zamanı gelmediğını a()y)em~tır. le? tllrnfındıı.n haı:ıı1ımmL1 olan :mıe- de 'M tahsLmtındruı 266,000 llra ye 67 ye çık~ı bildiriliyor: 

ııiden bombardıman odilmi•tir <:-. Yakında aulh aktedilmek. tiınnl· ~ dair l.znbat ...erım14!er " bu sabf.k borçlarından da 2';000 llrıı. Ode- Londr.a 9 (A.A) - Hava Neza-ı 

- Öyleyae bu· kaideyi Arap 
vo lran bimlerine de tatbik 
etmeli. Mcaelfi cK> derken ıµ-t· 
lağı yutarak. eh-. derken c<h 

,. · ..,.. in · d · t · • h' 1· d dort metinden hangleinln mtıza,_.. tırl§Ur .. • 
r&banda dört ·tayyare yakılmıı bn§" rme aır pze ~'~. ~~ sua ıno e cdilm~ 1cab edceeğlni m6natıLp ef- • retiuln tobliii: Bu gece Humber böl· 

ıesinl belli eder cF.t' Kahi:ın 

la tuyyıırelcr ha.ara uğratılrru§tır. B. Matauok~ cBelki obur c\ln> .. ce· leml§lentir. ~. Milterühn muallim ıwı.ıı.o- gesile Orta fngiltercdo iki b<Slgeyo 
Hanoicii de bir Savoia tayyaresi ve vabmı vermlf ve bu su~etle .dunya Bundan sonra izm.1r husuııl 1<1a.re- lan hak'kında da usun imhat ver düıman tayyareleri tarafından oid· i ' 
(iç Brede tanar~ile baıka tayyare· sulhunun yakında .. aktedıl~e11 ~mld 51.nce m.ıııt bankalardan yapılacak DruıHi:e Veklll ~ı fÖY~ bitir- dctli taarruzlar yapılmljlır. Hwnber 
ler mitralyöz: at~ine tutulmu~tur. olunamıyaçafmı '~.yl~c~ ~t~ıttir• MO,()QO liralık 1st!kmm Maliye Vekll.- ~lr. b<Slgeainde pek mühim haaa.rat var
Ayni tayyarf' meydanına yapılan B. Matauoka, ıozlerını bıtıritokeo,, letrtaın te.i'aJette bulunmasma. meztı. cŞlmdi 19U senf6lnde de ~ bir dır. Gelen ilk raporlar ölil ve yar&Jı 

demeli... Taluan yerine de 
cTohro > , Flrdeva yerine Fnr
dost demeli ... Ya bu, ya öteki ... 

Alivdi 

ikinci bir hücum petrol deposunda JnpoHy ın ütlü pakta ve bu pa~t- nl}'et veren kanun 11\ylha.'ll miizakc- vaı:iyet olacnlttı. A~ malO'.ıftM.a. m.tktannın muhtemel olarak yUkıek .__ı:ıcc:a::-----=-==----" 
muazzam bir yangın husule getir· !_an do~a~ ta~üt!ere .adık kalaca· re edllmiıtır. göre 1941 seneslnde b6yle bir Taziyet olacağını s8stermelctedir. TO 
lllİ ti gını ve eger Bırlotık Amerika harbe Bu vesile ile s&L nlım hntipler hu- linııoısın& kalnu~ umuyoruı:. Orta İngilterenin şimal bölgele-

~ r. gi e j d h i..J sust ldcırelerln vaziyetine t6maS ede- Bunun son Te kt\tt çare olo.ca~no. . • ~ Diğer cephelerJe kayde değer az r rse aponyanın a er ~n ..,.n rck üzerinde g~ lenin b lnanmndığımız halde bu J.stl.krıwn rınden binnde de mi.ınlm he.sarat 
t~· olmuıtur. Yalnız Habeşistanda Almanyanın yanında harbe gırn:ıeie 1dnreledn btinyelerin: :n r.amnn~ burada kabultine kadar gtÇeı'1 zaman mevcutsa da ölü ve yaralı adedinin 
lngiliz ve Cenubi Afrika hava kuv- hazır bulunduğunu beyan etmııtir. la.rda görülen sıkıntı ve ıztıra.bı açı- mrfında feıtitallde bll' tedbire lllıÜ- yüksek ola.cağı zanncdilmemektedir. 
vetlerine mensup cüı.ütamlar bir • ita vurmak balonundan pnnı <Ut- mcaat etmekle vazlyetı idare etmek Şimal ş hil ıehirlcrindcm biri de 
hür Fransız filosu ile birlikte düıı- 1 kaza :kıi.t oldu~u ışarıtt eyl~er ve = binde Jtuvetıenın1JUr. Zanna- taarruza uğramıııtır. Fakat ııimdiye 
man mevzilerine çok muvaffakı· • ~rla.rını fznh etmtaıerdlr. t.bbıMn kie~~tım nrkadaş.la.rımı kadar alınan malumat hasarnt ve 

yetli akınlar yapmışlardır. İki oto-.---mob-ı'I çarpıab·, Faik Ö7:traf1en na:eH_ Veıkib 11
1 

B. -> nyia.t miktannın çok ciddi olma• 
Hür Yugoslav hava kuvetleri tay· x mut n: uzun a.._ u un- Bu lzah,attan sonra kanun lll.yihası- dığını gösteriyor. 

)'Breletj Alcdeniz üzerinde kegjf iki kiti yaralandı cİdarei hususlYelertn bubnuı ioç!r- nm ~ddeler1 okunmq ve kabul edU· Eksene! İngilterenin oarltinda ve 
url.şları yapmışlardır. -- ~ devrelerde t.ediye tnt.ıı::unsw.bkln- ~İls paıııarte61 gfuıtl t.oplaıuu:a&- cenub\lnda olmak üzere diier bazı 

Şim .. Hye k•dar bütün bu hnro· Şoför Mahmudun ldnretıindoki bir n ola.blllyomıllf. Za:ıınederhn ilmdi tır. yerlere de bombalar dli~H~llr. 
kattan yalnız iki tayyare geri dön- tak.si, evTeUci gece, Ba.kıNöyilndıen in- Bunlar arasında Londra d mevcut· 
memiş•ir. clrll köye dotru giderkml Emrazı ilik- Almanya B. r Alman tur. Bu yerlerden bir kaçında ciddi 

liJe hnstnnesi arlromndald virajda lmsarlar vardır. Fakat ekseri bom· 
A iman teb/iöi ı;ıroJektörlerlnl söndi\rerok sl1rat..ıe balar nz tesir yapmıı vepek az kim· 

8 ııerllyen dl~r bir otıomobll ile Jı:a.rşı- s • k k • • • • 1 Jaşmış ve 11nför Nihadın ldares!ndek1 urıve.ye QS er ruvazoru ae ölmüftilr. ngiliz avcıl rı düım • 
Berlin 9 IA A.- - Alman ordulan "" • • b L d · • B kumnnd:ınllr:tnın tebUği: Bir Al- bu otomobil ile müsademe e:mıftir. nın • ı om,.,ar ıman tayynrcmnı 

man denizaltısı şimnli AtlanUkLc kuv- Müsademe neticesinde şofor Malı- •h J b tahrip tmiılerdir. Bu bombe.rdıman wtıı bir himaye aıtmda bulunan bir mudun otomobilinde bulunan samı ve l TQÇ flue iiirmi f rf d tayyarelerindeı. 10 u Büyük Britan-
k .. ~i. ·e d3.hll ve oeman 

20
,
000 

ton All lslmlerinde 1kJ müşteri yaralan- ya üzerinde, 1 i de Fransa üzerinde 
Jı·cminde dBrt tlenret gemlsi batır- ml§lar, tahktkn.ta. el 1tornnıandarmıı,... tahrip ed.lmi§tir. 

.,..... Al hn k ctl d.. lAr tarafından akll bnstaneslııde te- D ·ı T 1 h 1 . . Lond 9 (AA } o- .. d" rnı~..,r m:ı.n vn uvv eri un d:ı.vl altın ld .... ı... ... 1n-'•" H 1k1 aı y e egrap n'"lıZ Bu g • H• d d • • d ra . - un gun uz 
ccce Hull lımanı teelsatını ınuvnrta~ . n. ıı. ~-• ...,............ e.r d ' . ·""I>· .emı, ın . e~zın e 14 Alman tayyaresi düıürüldüğü 
kıy ttc bombardıman etmiştir. Dok- r.oför yaknlnno.mk ha.klarında icap onanması Akdenızden ticaret gemılerıne öğreınilmiştir. Bunlardan 13 ü avcı 
l rcla, dcpolıırda ve buğday silolnpı.:- eden kanuni takibat<ı. c\r1ş1lml.şttr. kovulmadıkça buna hücuma memurdur biri de bc.ımbı:ırdıman tayynresidir. 
d:ı çıkan yansınlar çok uzaktan go- • Lo cir 9 (A A ) D 
rulebllen hnklkt blr alev dcrynsı hn- Alman -Fran 1.., ımkan olmadı~ını yazıyor 0 

• • · - Ün gece 
111"1 :ı.lmıştı. Mlddlaııd mıntaka-ındn, M lngı1tere üzerinde 9 Alman bombar· 
bilha ,•ottınghrun'dakl ı.:mnyi Londra 9 (A.A.) - lngili:r: ami· dıman tayye.r~i düşürüldü~ü öğre-
ır.ue;seselerlne Te İngilterenlr. cenu- ..-.ıızlaşmaSl Londra 9 (A.A.) - Daily Tele· rnlhk dnir~inin tebliği: 10.000 ton- nilmi~tir. 
bandnld limanlarda bulunan t.eslsata • paph gazetesinin prktaki vaz.iyet luk Comwall İngiliz ktuvazörü Hind --------
atılan bombabr büyük tahrlb .. t ynp- bekkında tcfairatta bulunan diplo- denirinde ticaret gemilerine hücu-
nıı0tır. Fransa sınai abada matik muharriri ynzıyor: ma memur bir AlmMı muavin kru· 

MJ.harcbc tnyyareleı1miz çok alçak- Al General Dentz mukavemet ettiği vaıörünli yaknlıyarak batırmııtır. 
ta.•1 uçanı.k y ptıklan cüretkl\ra,1e bir manyaya yardım takdirde, AlmaPılar L -iJ~- donan- Alman mürettebattan 5' kifi hnrp 
hiıcum c.sııa ındn İngilterenin cenu- edecek ~ -

----
Şiddetli kum fırtınasi 

harek .. b yenİden 
zorlaıtırdı 

Kahire 9 (A..A.> - Ort.n. Şe.rlt Ingl .. 
lh: kuvvetleri umum! karargfıhının 
tebll~I: 

Libyndn: Tobnık'dn vaziyet~ de~l
fiklik yoktur. etddetll kum fırtınası 
hnrckatı yeniden zorlnştırmıştrr. 

sonum bölgesinde, mn.klnel1 lrunat
lerimlz baskınlar yspe.rak faaliyetle
rine devam etmişlerdir. 
Hnbeşıstanda: B0t6n bölgelerde ha

rek1l.t iyi inkişaf etmelücdlr. 
Adis - Ababa 9 (A.A.) - Reuteır 

ajansının husu.51 muha.bhi bUdlrlyor: 
Hnheş c~vcrlert §imdi Adis -
Abnb:ı.'mn ştmaıtndc Amba - Alngl 
daAlannda. Hlnd kıt31anndıı.n ancak 
SO kilometre nıt~fede bulunmakta
dırlar. İngtJ!z sub<ıyln.rının kuman
dası altında hareket eden H::ıbeş 
cenglverlcrl Toyçlll geçidinin 30 ki
lometre m~csinde klı.lıı Marşuyu 
smptetml§lcrdir. B~ noktada şlınaldcn 
Ucrliyen Hindliler Italyanlara Amba. -
Ala~ mıntnıka.sında hUcum etmişler
dir. Italyanlar dağda şiddetle muka
vemet ediyorlar. 

Londre 9 (A.A.) - Habeşis-
tanda, Tobruktn her iki taraf dı:ı 
pek az f aliyet göstermiştir. Y nlnı2: 
hava faaliyeti fazla olmuş ve akın· 
lnr esnasında A1man t yynrcleri dü
türülmüştür. 

Habeşistanda Amha Alagi mın• 
takasında muharebe:. devam etmekbta~da tUn büyük bir tayyare fabrl- maıını Akderuzden kO'YJDadıkça esiri telakki "dilecek.tir. Conrwall 

kı:.o;ını ve bir tayyare meydıınını bü- Lond 
9
-(A A) _ Mü ta.kil Surfyeye asker ihraç edemezler. kruvazörU ehemmiyenlz hasara uğ· 

yfik muvaffak.ıyeUe bombnlam19lardır. ra. · · • , 1 Mısırdaki Alman harekAtmın mu- ramııaa da muharebe kudretini ta-
Ingiltere ile İskoçynnın şarkındaki Fransız a1ansının emın hır m~ha· vakkaten durmuı Almanramn lü- mamile muhafa:u etmektedir. 

el nlz mıntnknsında harekfttta bulu- dan aldığı haberlere göre Vidıy zuml\I olan vapurlaıa al bul • Bir Alman gemisi de 
r.nr. muh. arcbc tayyareleri 5,000 ton- hükumetinin Almanlarla yaptığı ta- maması ve l•-L. d ~ -" dun k 
luk bı ti '·ini h ·zı 'b'lh h" d' ~an enury011ann a· endı· kendı·m· batırdı 

Gar i 
Akde ·zd 

bir mu are e tedir. lngilizler diğer bazı tepeleri 
işgal etmiılerdir. Bu harekat esna
sında bir İtalyan bomba fnknsına 
mensup erler esir edilmiştir. Tayyareler bir İngiliz 

kafilesine hücum ettiler, 
hava çarpıtmaları oldu 

r carct gem..-, ta rlp ettik- vı er ı assa sınat ma ıyctte ır. ki izdihamla "zah .J'I ekted' B 
lcri glb1 d!~er altı büyük vapuru da Bu tavizler ıu euretle hüllsa edil· suretle H'tl ~ I Lt ~.~ ır.b u Londra 9 (A.A.) - Amirallık 
ağır hasara uğratmışlardır. Bu va.- ekt d' • 1 erın raa: aıu uyanın aa· dairesinin tebliği: cMünchen• 

Bütün Habeşiıtanda daha 30 il 
.33 bin İtalyan askeri bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Bunların nere• 

· ;R()ma 9 (A.A.) - İtalyan orduları lere ne miktarda tevzi edilmiş oldu
waumt kara.rg&hının 398 numaralı ğunu ve daha ne kadıu mukavemet 
t.cbfııt: Diln keşif tayyarelerimiz, gar- edebileceklerini tahmin etmek mü -
bl ildenizde ~m büyük blr klin değildir. lngiliz ileri hareketi
k.ıı.flles!nl görmfi§tür. Bu ta.file, 1kJ 

1 

oin bundan ı:onra yavaşlıyaoağı zan
harp gemlslle bir tayyare '6~ Te nedilmektedlr. Çünkli İtalyanların 
ndedl muayyen olmıyan kruva.mrler'le k d' b' k ı 

purlardan b:ızılnr.nm t>ntutı tah- m e 11 
• •• • • tınlmasından evvel Suriyode bir 

ntin cdlleblllr. 1 - Fransız enduatrı11 Alman p~n:tma hareketi yapmak .ietediği ndındaki aı1ahlı Alman 'balıkçı ge-
. Alman avcı tayyareleri dün cenubl ~anklarının m-hların! kalı~aıtırma· bildirilm~ktedir. lngiltere J.ü&Cırneti misi, deniz keşif kollanmızdon biri· 
Ingı.ltere sahilleri.ne yaptıklan hü- ga yardım edecektir. Balkanlarda 1940 haziranında Suriye veya Lüb- nin hücumu üzerine tlmal sularında 
cum esnns!nda '7 Inglliz avcı t.ayynre- ccroyan eden muhareheler Alman nam döıman bir devlet tarafından kendi kendini babrmııtır. İngiliz 
si dföürmn.,lerdlr. Bu tayyareler, ay- tanklarının zırhları bakunından milt· iogalini veya B" "k Br:lta gemisi ate§ açm19 1'• lt•Mın iizerine 
nen. botop ve mitralyöz ateşllc bir hü- tefiklerin ;yeni tank dafi toplanna müdnfaaaını ta ~rtıt t.u• nyOanın München'in mürettebatı gemiyi 
cum tunu dn batırmışlardır Bu hü- k ilt k uk l a e ,,.ı rta terkedcrek batırm11tır. Alman mü· 
cumbotunun mürettcbab Al~an En.- d ·~f' O)'a.~a m .. avemette oma· Şuk memleketlerine karii taarruz rettebat, denizden toplanmı'" ve esı'r 

torpido muhrlplerl ta.rafından hlma· pc na ır ır aç yo u kapamalan 
ye edilmekte 1d1. Avcı tayyarelerin kolaydır. Bundan bcııka kıtlan ltal
refaka.t et.mekte oldukları t.orpll atan yanların kuvvei mnncviyesi bundan 
ta.yyn.relerim1z, lkl kruvazöre bir tor- evvel karşıla~lmıı olan kıtalarınkin· 

hll tahlisiye servisi tn.rn!ından kur- ı 
2 
arını goıterml§tit'. üsaü olarak k\lHanılmasnH veya kut " 

tanımıştır. ' - Franaa Alma:ı denizaltıları- da bu memleketleri tehdid ed edihni§tir. 
Son f~i gooc zn.rfında _du,,man top- nı~ ta~ir iıine ya~chm edccektır. kargaşa1ıldara sahne olmnııını m~~ --------

r:ıkları uzerlnde dört düşman tayya- Musta1ıı;I Fransız aınusına göre b- ... -L ·ı k l w b Karışık af yon 
i d 

.. - · ı ·· t" ·ı· h ' .... mana ı e arııı ayamıyacagını e· 
res uşuru muş ur. gı ız ava kuvvetleri Alman Hol- -.;. · H h ld J ·1 

Muharebe tayyarelerlle Almnn Stu- landa ve i§gal altında buluna~ Fran· ~~t~·d~tır. 'k crb. a e, • ngıhterel 
k:ı tnyy~releri Akdenizde Hurrlcan• sız ltmanlann<Llki tamir tezgahlarını ld ~ e k':;"~d b ır vazı>:et 1 as:_ 
tipinde uç lnglllz nvcı tayyaresi dQ- ö.yle ha.sara u~ratmııtır ki amiral o ugu_. t? rı e una manı o aca~ 

pldo muhribine ve tonajı büyü.~ bir den üstündür. 
gemiye hücum etmişlerdir. Kaflleye 
bombardıınnn tayynrclerlmtz ta.rafın
dan birbirini müten.kib şiddetli hU
cumlcı.r yapılml§ ve bir harp ıemıaue 

~ünnü.o.;lerdir. R d b t l l . k b'l ld w çok muhım kuTVetlerc malik bulun· • ~a er u a e ye orın a ı o ugu maktad 

t 
Şi~ Af~ lkl t.arnf arasında kadar dafüle naklini derpİ§ etmek- ı _ır_. -------

:opçu a.grvveh hücum tıtnlannın d' B . . tb'ki d F A 1 faallyetlgörülmü.ştür.Tobruk cıva-•teı~. ~.P~OJ~.m.ta: ne ransız manya Amerı·ka 
nnda cereyan eoon bir hava muha- enduıtrıaınm muhım bır rol oynama· y 8 
rebesi net.lccsinde d&;man Ble.nhelnı aı muhtemeldir. 
Brlstol tipinde bir tayyare ka b t- _, .... _. • ....... _,_ bı'r nota v d' 
ml§tlr. y e ve hm1 adalannı ıwaı etinJfJerdJr. er 1 

Bfiyük diişmu hava kuvvetleri dün Hava ctmitamlanmız, Jt1 btly{ik ge
ıece Al.ınan1G11Jn §fmall gartıt sahll· ın1 ll• ~ bin ton hacmlndekl bir 
lerinde mttU!e.ddld şehirlere ve bll- tru~öre torpiller laıbet ettırmJf]er· 
ha&s:ı Ramburg ııe Brcnıen'e pek çok cllr. h gemilerin yana yatmış olduk· 
Yananı ve infilak bombası tmı.ştır lan ve alev ve duman .0.tunlan SQin
~lara ya.pılnn bazı hO.O:rıar~ de bulWlduklan gôrülm(lftür. 
~ mestıln mahallelerde de ha.- Şlmnll Afrltada Tobruk cephutndc 

Yabancı Yapurlarm 
müsaderesinden 

tikiyet ediyor 
ar vardır. Sivil hıılk arasında fnzl t.opçu faallyet.I. g6rtl~Ur. 1/8 ma- • 
miktarda ölü ve yaralı vardır. a 111 poef;l Bingagl he.Ta ve deniz V~ington 9 (A.A.) - Almanya 

ltal)'an tebli~i 
~!~c,rl ~ından bomba. rdmıan Amenkaya hir nota tevdi ederek 
~ ... r. NüfU3Ça az ınJkdardıı tele- y b ı .. d • h fat ve cilzt basn~t vardır • a ancı vap\lr arın musa ercsı nk-

Alman hava cUrutam~, Tobruk kın~a .k?ngreye sevkedilen kanun 

H b 
llmanında demlrleml§ olnn iemilerl proıeaının lnakuku düvele ve Almnrv 

a eşistanda Amba • ve llınan te61satını bombardıman et- yn ile Amerika arastnda mevcut ti-
Alagide ıiddetli mljlerdir. İki gemiye isabet vaki ol- caret muahedesine bir tecavüz teşkil 
__ L __ b I l muş ve gemiler, mühim surette ha- ettiğini ileri sürerek •ikayct ctmi~-

muııar:e e er o uyor saro. u~~ır. tir. .. . 
Ş:ırkl Afrlkad:ı. topçu ve ha.va kuv- N d · 'h · TcUertnın büyük hazırlık! d:u1 _ ~ta a, ıttı az edılecck knnuni 

Koma 9 (A.A.) - İtalynn 1rdıılnn ra. d~n. Amba-Alagl ~tak!!~- tedbırin Alman hükumetinin muvu· 
JD1Uın1 karargahının 338 numaralı dakl mevzllerlm1zden birini Lreale mu- fakati olmnksmn Alman vnpurlan· 
te9ll~l: F;_:ge dentz!nde plyadc ve hah- vaf!ak olrruik ftzere idi, fııkat "'nıukabU nın müsaderesine aal&hiyet vermesi 
rtfe mfitrezelerlmiz, hava ve deniz truımızummla pil$kürtülen düşman, itibarile AlmMıyanın hu1rukun11 ihlal 
kuvvetlerinin mesa1 birliği De SJsam mühhn zayt&ta ~ır. ettiii iddia ~dilmektedir. 

Ofis §Ubeleri bu mallari 
10 hazirana kadar satın 

alacak 

tayyare gemlslne ve tonajı büyük 1kl Eski Yunan ba kumilnda
gemtye lsbabet vuki olmuştur. 
Öğleden sonra geç va.kit t.orpil atan nı tevkif dildi 

tayyarelerimiz, lklncl defa olarak, Lo d 9 (A A- d 
Ankam 9 CTeletonla) - Toprak tayyare gemisi lle bir harp gemi.sine n ra · · - At.ine r~l • 

JllhhSıdlerl ofisi, alAkadarlara kolaylık laabetıı endahtıar yapm~ır. Ka1Ueye yos~ ~ski ~a~kumanda~t P~p~~.os a 
lçln bir delllı)'a malı.swı olmak üzere refaknt etmekte olan dÜJJlUUl avcı Hancıye muıteıarı B. Mavrıaıs ın ve 
bın vesaire ~ kan§Jk olan af- tayyareleri ne bizim tayyareler arn- diğer müatC§arlann tevkif edildiğini 
yonlan satl;ı:ı aıma.aa karar Temı~- smda cereyan eden ~ddetll han hilditmektedir. Çolakoğlu hükumeti 
tir. Ellerlnde böyle afyon bulWlanlar muharebeleri esnasında İngl.U.zl&rln Almanlann emıil• bu xevat hakkın· 
en ıeç 10 hAah1rın Alı ıfuıi\ne tadar Deflant ve Hurricane tlplndekl üç da Almanyft}'a karoı harbi tahrik 
bunltı.n Otlsin İstanbul veya A!yon- tayyaresi düşürlll~üşt11r. Beş tayya- ııaçundan takibat yap cnktır. 
lau'ahimlr rubelerine teeHm. et.melef.1 ~. &lerlnc donmem4t1r. Diğer y · d • • • h .. ıtır:ımdır. B~. novı bnftlc afyonla..ra ~ ta.yyaremlz, hasara uğramıştır. İç- un~nıstan o 1aş4: vazı;y ti crgun 
cimlerlne ~ kilo başına 25 37 5 letinde bulunanlar arasında yarnlılaz dahıı zıyı.de fenalaşmaktadır. Halk 
50 kuruş vcrilecektJ.r. ' ' ' vardı?. İngillzlerln diğer üç tayyaresi günde 125 gram ekmek 'Ve haftada 

de Abnnn avcı tayyareleri t~daııl _ 2.s_s:r.._a_m_m•a•k•a•m•a-vme;.;r,;.;il,;,;;m~e;k;.;.te;.;d;;i~r . ._ 
Beyrut ve Şamdaki dü§ürülmüştlir. • · 

İngilizler memleketi Maarif vekili geldi 
terkediyorlar Maartf Veklll B. Hasan Au Yücel bn 1 

Beynıt 9 CA.A.) - D. N. B.: bildi- s:ıbahkt eksıpresle 1-stıı.nbula gclmtştlr. 
yor: ~urlye matbuatı, JJeyrut ve şam-
dakl Inglllz koı~losluklannın Ingi- l 
Iizlert mnnda altında.il araziyı terke htikar ıuçile dört tevkif 
davet ettiklerini bildirmektedir. Beynzıtta. b1r fotoğrafhıı.nc sahibi 

i? 
Geçen gün Millet Meeliıinde 

mebus Ziyn Gevher. lc:anunlardn 
yabancı kelimeler kuilanılmnsına 
itiraz etti. Hakkı var. ' 

Revizyon, komümkasyon El Nahar gnzetesı bir OOk İnglllzle- Tanaşla teEgft.htan Marika fotoğmf 
rln şimdiden hareket· ettiklerini ya- malzemesin!, Beyoğlunda bir kumaş! dememeli; 
zıyor. ıruığaz..w sahibi Onnlk 1lc tezgahtan ı C 
Kapatılmış olıın Amerikan ünfver- .Fotı de kumaşı fazla. fiatle s:ıttıklann- özden geçirme veya tamir, 

sltes1, Fllllıtlnll, Ira)dı ve Mısırlı ta- dan adliyeye verllmlşler ve tevkif muvasala 
lcbeye memleketlerine gitmelerini olunmuşlnrdır. Muhakemelerine mev-
tavs1ye eJlenıiftir. - ku!en bnkılacaktır. 

' 

demeli! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Padişah Birinci Sultan 
Hamidin aşk mektubu 

( ş R B R L Ri )l•ı..40..-pı•• 
~~ ............................................................ ~ ............ ~ Lükstenfaydahya 

· iki iv Topkapı aarayı rnüzesme, . ar' 
de tevdi edilrnif ti. Müesseıen?' '(j1 
ve muktedir müdürü B. Tahsm z, 
bu sahada ç&Iı,acaklara kolaylık ol-

Hastabakıcılık 1 Üsküdar iskele meydaRI 1. lki çöp doğru .. 
kursları fırını 

. • b" klavuz tertibine lüzum 
ması ıçm ır •• 

.. .. ki içinde on dort kadar gormut , d .. ..1 .. kıymetli klife ve izahları a goru U• 

yor: Orhan Gazi'nin mü~knamesi, 
Akkoyunlu Uzun Hasan ın Kara· 
manoğlu Pir Ahmed beye hükmü, 
AkıemsecJdinin Fatihe mektubu, 
Alemdar Mustafa paşanın mektubu, 
Baltacı Mehmed p~anın Valide Sul
tana gönderdiği müdafaaname, Bar
baros Hayreddin'in Kanuni Sij_ley
man'a arizası, Mısır fethine dair 
Kaptamderya Cafer beyin mektubu, 
Cem'in mektubu, İkinci Beyazıd'm 
İskendere hükmü... llh ..• 

Bu sonuncu, 
ediyor: 

şu satırları ihtiva 

Kulum İskender beti vasıl olduğu 
gibi bilesin ki Gediği tepeledim. 
Gczektir ki sen de Cem'in oğlunu 
mecal vermeden boğdurasın ki ga
yet mühimdir. Amma bir aha~ 
vakıf olmaya. Şöyle bilesin. Alametı 
Şerif üzere itimad kılasın. 

(Edimeden 1472 de yazılmış.) 

Fakat dikkati en fazla çeken, pa· 
dişah Birinci Hamid'in Ruhşah ~~i 
aevgilisine el yazısile gönderdıgı ,u 
aşk mektubudur: 

Birlikte okuva!un: 

Ruhşahım, Hamid.in sana kurban 

ola! • 
Cenabı Hatlukı Alem cemi mah-

lukatın hnlikidir; bir kusur ile tayib 
eylemn. 

Evvela yüksek, sonra 
orta tahsil genç kizları 

davet edilecek 

Bir kamyon bir elektrik 
direğine çarptı 

Şoför Şevketin idaresinde bulunan 
kamyon, dün boş neft varlllerll~ yük
lü olarak Beşlktaştan geçmekte iken 
yirmi dördüncü Ukmektep önünde 
freni bozulmuş ve bir elektrik direğine 
çarparak hasara uğramıştır. Bu hA
dlse esnasında kamyon içinde bulu
nan Urfalı Dursun isminde blr genç 
başı varillere çarparak yaralanmış, 
Beyoğlu hnstaneslne kaldırılmıştır. 
Dün kaza mahallinde müddeiumumi
lik ve belediye mühendisleri tarafın
dan bir keşif yapılm~. şoför hak.kında 
kanuni takibata glrlşUmlştlr. 

Efendim. sana bendolmuş bir. ku
lunum. İster beni darbeyle, ıster 
öldür. Saaa teslimim. Bu gece gel, 
niyazımdır. Bil!nhi sl!bebi illetim ve 
belki mevtiın olursun. Ayağın altına 
yüzüm gi.iziim sürerek reca ederim. 
Kendimi zaptedemiyorum billahi!' a
zim! 

Devlet memurlarının 
yabancı dil imtihanı 

KISSADAN HİSSE: A-nkara 9 ( A.A.) - Maarif Ve· 
Bu padi$a.'t, yukanki ferman nev· killiğindcn tebliğ olunmuştur: Dev

inden bir diğerini gönderip arzu et• let memurlarile bankalar ve devlet 
tij{i insanı < teoeletecek» , «hoğd~- müesseseleri memurlarıı,ın 3656 ve 
racak» luı.bJiyetteyken, sarayının b~ 3659 sayılı kanunlara göre icra 
dairesinde ve emri altındaki sevgı· olunan yabancı dil İmtihanları 1941 
lisi:ıe nasıl dil döküyor... yılı mayıs ayı devresinde Ankara ve 

Maşukası: aGözünfüı üstünde ka· lstanbulda şu tarihlcrJe yapılacak
fın var» diyince silaha davranan 

1 

tır: 
celalli a,ıkları, zorla güzellik olmı· Yalnız bir yabancı dilden imtihana 
yacağına. sevişmenin mutlaka gön~l ~irccel:ler için: 16 mayıs yazılı, 20 
nzaslie o1duğana dair ne 12arlak bır mayıs sözlü, iki ynbar:cı dilden im
tarihi der ! tihana girecekler içiıı 16 ve 1 7 ma-

( Va-Nu) yıs yazılı, 20 ve 21 mayıs da sözlü 
•ttu1111111111uuu111uınuuuuuıımu11u11mnn11 • 1111'"1111111 imtihan güleri olarak tesbit oll.tll-
* Hususi muhru- be ve Belediye 

but'"elerlni tasdik ettirmek üzere An
knrayn brlden Istanbul B"lediyes! mu
hil ebe müdürü B. Muhtar Acar şeh
rimize dönmfi tür. Bütçe Vcklllcr he· 
yetine scvl: dlldlğinden yakında is
tanbula iade cdılecel:tlr. 

muştur. 

imtihanlara sabahları saat 9 da 
başlanacaktır. imtihanlar Ankarada 
Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesin
de, lstrmbulda Üniversitede yapıla
caktır. 

Burasının erkeoloji parkı haline 
konmasına karar verildi 

KuÇuK HABERLER 
* Yenlkapıda bir araba imalatha-ı * Enuıiyet umum mildürlüğü kı\

ncsin~e çal~ Mıgırdıç .. isminde b1!i, ğıd sarfiyatının tahdidine dair olan 
Nazlfın ldareslndl'kl yuk arabasıle kararname hükfunlerinden istisna 
Zeyrek yokuşundan inerken muvaze- edildi. ı 

nesini kaybederek düşmüş, ba.şından * İstn.nbula gelen bir habere göre 
ağır surette yaralandığından Cerrah- Amerika - Süveyş yolu açıldı~ından 
paşa hastanesine kaldırılmıştır. yakında eczayı tıbbiye, inşaat malze

mesi ve gıda maddelert ithali kabil 
olacaktır. 

* Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer 
kontrolundn knrnestz çalışan dört, 
sıhht muay:enestnı yaptınnıyaıı iki, 
caddeyi rüzuli olarak işgal eden bir, 
p:aklnrı mühürsüz otomobil kullanan 
bir. haddi ist.labından fazla yolcu nlan 
3 şoförle ehllyet..51z araba süren ı ara
bacı yaknlanarak haklarında ceza za
bıtları tnnz1m olunmuştur. Bundan 
başka tramvaylar yürürken inip binen 
seb.1z klşid<?n de birer llra peşin pnro 
cezası nlınmıştır. * Zlııclrlikuyudakl asri mezarlık 
yollarının mozayik parke olarak in
şası 1398 liraya ihnle edilmiştir. 

* Gnlatada oturan Süleyman Mut
lu isminde birine alt bulunan inek, 
dün Tophnne caddesinden geçirilmek
te iken yed! yaşlarında Dürdane Sert 
isminde bir kıza çarparak yaralanmn
sına sebep olmuştur. Polis, Dürdaneyi 
tedavi altına aldırmıştır. İnek sahibi 
hakkında icabeden ·kanuni takibat 
yapılmaktadır. 

* 19 mayıs jimnastik bayramı için 
dün vlltl.yette son toplantı yapılarak 
hazırlanan progmm ba<:ılmak üzere 
mnt.baaya verllmlştır. * Unkapanında on, Beyazıdda iki, 
Sultanahmed ve Rumcllhlsnnnda bir 
binanın lstlmltl.k muamelesi tamam
landığından bu blnalann yıktırılma
sına ba~lanmıştır. 

Mahmudpaşa türbesinin 
çinileri ihya ediliyor 

Mahmudpaşadaki Sadrazam Mah
mud paşa turbeslnin tamir edilerek 
meydana çıkanlacağını, türbede ha
rap olan kıymetli çinilerin ihya edi
le-cer.ini yazmıştık. Bu hususun temini 
için vakıflar idaresine müracaat eden 
Belediyeye muvafakat cembı veril
ınlşt!r. Buradaki çinilerin eşi yalnız 
Bursadakl Yeşil türbede bulunmakta
dır. 

Bay Amcaya göre ••• 

lnşaa tin ihalesi için 
hazırlık başladı 

Maarif matbaasının 
Ankaraya nakli 

Ankara 9 {Telefonla) - Ankaraya 
nakledilecek olan Maarif matbaasının 
!aal!yet!nl temin tçln kafi nıikCtarda 
l~i tcknlslyen Ve5alr mlista.bdemlerln 
tedariki mnksadlle ücrcuı iş mükelle
fiyeti tesisine dair olan koordlnMYon 
heyeti reisliğinin karan b~üılkü 
Resmi Gazet:e ne neşrolunarak merl
yete girmiştir. Bu karara göre ı ni
san 1941 tarihinde maarif matbaasın
da çalışmakta bulunan işçi, teknlsl
yen ves:ı.Ir miistahdemler ücretli iş 
mükellefiyetine tabi tutulmakt.."ldır. 
Mükellefler Maarır Vekaletince t~sbit 
olunan normal ücretleri alacaklardır. 
Istihkak ücreti bIIrııı çalışma ile meş
ruttur. Mukelleflyetc t!ıbl kimselerin 
yol masrafları Maarif Vekfıletı tara
fından tediye olunacaktır. 

* Bey:ızıd meydanı ile Mısırçarşı
sındakl molozlnnn on gün zarfında 
kaldırılması kararlaşmış. bu 1ş bir 
müteahhide ihale edllmlşUr. 

Türk Hava kurumuna 
teberrüler 

Kapatma cezası verilen 
iki kahvehane 

Kadıkoyunde Pıyns:ı. cadde nde 60 
numaralı Abbas Basanın Lşlettı~i kah
vehane tahdıd müddeti hU!ifır.n ola
rak gece saat bire kadar açık bu
iunduğundnn 6 gün muddetle, Knn
dill!de İskele caddesinde 15 numaralı 
Salih Altın rln 1daresindckl bhve
hanede aldığı müsaade hılatına 
23,15 e kadar açık kaldığından em
niyet miıdurlfiğunce ı gün miıddetıe 
k:ıpatılmı.ş!ardır. 

ı b 1 .. il . l H ·· Küçük!u Kuşdili gibi l ... Mesela Köprüden Kağıthaneye 1 . •· Kağıthane deresi temizlenecek, 1 ... Bu tedbirler halkın ra ~gbetini 1 B A _ B d g"beti çek-- staın u u yer yer guze eştıren- . . . enuz • l . I .1 k , .. .. k.. ..1 .k l k . . u zama.;ı a ra 
1 k. .. 11.kl . 1 d . 1 den ses yok amma Kağıt- vapur ar 1§ etı ece ··• ustu ne opru er uru aca m11 • ., çekmeğe yeter mi dersin} mek "ıçı·n adının ba•ında (Kağıt) er es ı guze ı erı can an ırmayı mcsıre er . . - .. • . '!' • 
da unutmuyorlar bay Amca .• , haneye rağbeti arttırmak ıçın çare- bulunması bile kifı~ır amma hlr de 

ler aranıyormuı··• (Liika) deyivermelil. •• 



Hava taarruzlarından 
korunmanın esasları 

Aile sığınakları, burada 
bulundurulacak malzeme, 

siper sığınaklar ve hendekler 
Hava ıaarruzlalıDdan korunma. için A - Zeb:lrll p&l&nn delik ve çat-

Wlyet Seferberlik mtıdürlüttl tara- laklard&n 19ert ıtrmemesl için ev1n 
lmdan kilçftk bir bl'Qltlr nep-edild111nl rlbıllra fazla maruz bulunmıyan yan 
Ja.Zml.I, bunun ~ıa alt ilk Jı::ııımmı tarafı tıercib edllmeüdlr. Sılmalt 1çin-
91Şretmlftlk. B'Qlln de hasWıbakJCı den bavagazı, 1llmı ve eu boıııları 
11e sıjpnaklara dair olan tıamııannı pçmemelldlr. 
•rcediyoıııs: B - Sıtmatın girlf yeri ev lçeıiaJn-

Aıle butaNklcm aeçUmtısl: de olmalıdır. 
lil _ Birçok aJlelerln toplu olarak C - Bıtmak olacak yerde, ılıecet-

oturdutu buyük eTlerde ape.rtunanlar- lerln aayımıl' yetecek tadar hava. bu
da dalml oturanlar arasında 20-25 ya- lımmalıdır. fblınakta tıem1a hava te
•ndakl bilnyest Jı::unetll, anlayt.tlı ve mını töyle hıelap edlllr. Bir adam 11-
bu ite ta.blllyeUI, meUn ye cesur ta- tmatta 0,80:1 metre murabbaı yer 
dmlarla ayrıl vasıflan h&lz Te asker- kaplar (sanda.iye, a:ıra ve ıeçıt. ara
llklc llglai olmıyan 20-60 yaşuıa lı::ada.r lah dahli) Ye bir -.att.e hususi yapıl
erlı::eklenlen korunma 1m1rl tarafın- mq havalanma tertll>&tl vana 1k1 
dan seçilir. metre m1Ubı; böyle tertibat Yoksa 

Hazarda TUlfeal: C3 metre ml.Ubı hava ltifayet eder) 
20 - 28-29-30 uncu ayfadakl yazılı Slfmaklanla ya .. Jaeak aüzgec;Jer: 

tedavi malzeme5inln ev, hava torun- 35 - Sıtınala dıfardan girecek ha-
ma amlrlerinln yardllnı ile alınmuma va11 d2ırne:Jı:: için hl.llUld yl.pünuf atız
" kendi mesullyetl altında. muvafık geç Jok lse, IU suretle hava süaülebl
ldr tedaTI dolabı, sandıl"ı "feya çanta lir: 
WJahut dayanıklı tutu içıerlsinde salt- Hu.sus! yapılınış bir Jı::aaa ile sığınak 
Janmaama dikkat eder. (Sandık veya menfezine n~utan itibaren evvell 
pnta, tutu kolayca naltll kabil ola- bir tabaka pamuk, onun üzennc on 
cali: ,etllde olmalıdır.) Bu malzemeyi santimetre ltalınlığında kuru nebatı 
m sık kontrol ederek ııa..sa.mıı tay- toprak. daha tlzerine on sanUmetre 
~ malzemeden tullaııılma.a mtbn- ataç kömürü tozu ve onun tlı.erine 
ttln oWıian hazarda kullanıp yerine pamuk koymak suretlle sftzülmilf ha
ıeııllerlnt koydurur. <Bu tedavi mal- Ya temin edlleblllr. Bu yapılmama sı
amesl bir çatı alımda toplu olarak tınatın hava mıttanna veya hava al
fturanlann lştl.ra.kl ile tedarik edlllr.) malt ınuvafılı:: olan pencere5lne bir 
tık sıhbt yardımlannı :Jı::endllert yapa- andık yapılarak lçerlslJMı 35 sanU
bDecet kudrette olan ailelerin tendi- mette kalınlığında turu nebati top
lerl tarafından tedarik edecekleri tıe- fak (fundah topn.lt) &tmalı ve top
davl m&Jwıımest, aynı surette kendile- rak ayakta aıltqıtmldıktan 80nra ibe-
11 tarafJndan muhafaza edilir. rfnl çlUe örtmelldlr. Andnlerl sümıek 

Seferde: için toprağın berine bir pamu.lt ta.-
il - l'eYtallde mecburiyet olma- batası DA.ve etmek muvaf* olur. Bu 

llltça ha.stabaltıcı eT1nden ayrılamaz, menfezler dalma kapalı duracak ve 
aynlmatc zarureti hal1nde yertne ta- lilzmnu hallnde silzülmilş hava almak 
ldllyetll bir vekil bırakır. lıçln açılacaktır. Her iki ahvalde ha-

Ailelerden tperttleneeeltlerln, elbise, ft1l içeriye ~ için aspiratör 
faDl&IU', ye ayattabılarmm delilUril- (ban tuıumbuı> koymak l~zımdır. 
IDUl için ps geçlrmlyecek yerde ye- Bu tulumba ile dakitada 1/3 met.re 
det birer kat çam&ll?', elblae H ayak- mltf.bmdan tula han çekmemelidir. 
bhı bulmıdunılmumı tavsiye eder. Bununla beraber bunların korunma 

Alirm esnannda: ka~tı. hatll sıtına.lc ail7.geçlert ka.-
22 - Kendi phsl korunmasına alt dar fazla detlldir. 

ftSltalarta tapalı mhh!ye çanta.sını 'JI - ADe ınlmaklarmda alınacak 
aJ&ralc atmata glrer, evde Ja?dıma tecndrlerte tertlplt'r: 
muhtq butanın mal(U Ye UıUyarla- A - Patlayıcı bomba, gaz ve yan
ını 11tma1a göWrilmelerlnl temin ve gma ta111 tedbirler alınmalıdır. Sı-
bunlara 1&l'dım eder. lma:Jı:: metballnJn tıtal\lllas\ halinde 

Ban bieumlan dnam Herken: dıpnya çıtcabUmek 1ç1n enkaz a.ra-
23 - &ima.ta pz ıtrdlllnl hl!se- mıda menfa açmak ve 1cal> eden 

derse, sıtmaktakllerln yardımı De her ufak \etek tamırlerl JalllD&.k malla.-
tarafı gtzelce tıtamaJa çalıpr. Tur- dile ltısumıu olan va.ata ve Aletlerin 
nnı esnft!lllda vutua gelecek stnlrlen- de bulundurulması lAzımdır. Bu ma1-
me, yarut, yara. :ııeblrlenme, burun wne (37) inci maddede yazılıdır. 
bnama, elektrik çaıııma vealr kaza B - Sıitınatın patlayıcı bombalara 
vakalannı mahalli ilk sıhhiye poata- brp multaftllletJnl ~ tçtn, ıan
lan veya tabip gellnc:eye kadar, lcab- nı putreller ve dlrelclerle veyahud :Jı::e
eden 1llı:: yardımı işlerini yapar ve ha- mer §eklinde klglrle takviye edılmel1-
't'a hucumu blttı Ulnmdan 80lll"& bun- dtr. 
Jann acele ve ebemml)"etlne göre llk C - BıRmatın zemini beton detllse 
lllhhl bat.un merkezine gönderilmele- 300 ldlogram dosaJlı fti en az 5 santı
rlnl t.emln eder. Haıtaba.kıcılann da metre taJınlıtmda bir d*1ne ile gaz.. 
tıfayet edemlyecetı haller olur. Bu- lann gl.rmesfne mlnl olacak hale ge
D1111 tçln (ev veya aile hastabak.ıcıla.- tlrllmel1dlr. Bıtmatın iç duvarlannı 
nnın Ut. yardım tıedblrleri lçln aile gaz ıeçlnnemek 1ç1n yallı boya lle bo
etra.dının genel bllgUerl litrennıelerl, Ja1Dak münulp olur. 
bllmelert dotru olur.> D - Sıltnak kapl.Bllldan başta teh-

H - Malzeme: lftı:e oldutunda açılacak dlter bir kapı, 
Aılelertn müfredatı 28-29-30 uncu dıaanlan paUayan bombalann ve çö

ayfada JUılı tedavi malzemesinl ha- ken enkazın flddetll tazy:lklne daya
aıda tedarik etmeye mecburdurlar. nabllecek derecede saitlam olmalıdır. 
Bu miktarlar a.llelerln nüfusuna göre E - Zehirll gazların gireblleceği ka
azaltılıp çoğaltılır. Bu malzemeyi yal- pı, pencere ve bütün çaUak ve yank
nız başına tedarike muktedir olnuyan ıar ve delikler, anahtar dellklert, eo!k
alleler, büyuk evler, apartımanlar, Jerln yantıan, havagazı ve eletttrtk 
mü~t~reken alırlar. Ev veya mahalle- borularının geçecelt]eri delllı::ler veba
nin hastabakıcısına usulü dalre61nde caıar dlkkaUe gözden geç.lrlllr. Ve bu 
ttasl m ederler glbl yerlere toyu Arap abunu, alçı, 
Ur Bu, insanların gaz g~ez bomba camcı macunu. aodalı suya veya 'lltY-

Kııım S tınyatma bab.nlmış taba bez mu
pmba. zamklı ltllrt ve benzerleri :va-

SICINAKLAR 1>11tırmak Jçln de~. kola. ve beruıer-
Aile llimaklan: leri gibi maddelerle iyice tıbnmalıdır. 
32 - Toplu korunma demek bl~ F - Camiamı patlayan bombalann 

insanların blrllkte korunması demek- '8z1Wne dayanamıyarak kırılaca.lı::lan 
Ur. Bu tnaanlann pz geçmez bomba göaönlnde tutularak dayanıklıinu bir 
ft merml parçalan teairlnden n1üte- u daha artb.rmalt için camm üzıerlne 
essfr olmaz mahallere Clrmeet Ue olur, ya büısbütün ya kate.s feklinde ve
tabii bu mahallere altlanan imanla- ya baçTarl utıt yaplftumalıdır. Ve 
rm bir de hava abm. (yani tenefflls daha dayan*1ı olmak için de vatııa 
etme) ihtiyacı nrdır 'ld, bunun da demir JQka ıahW. kapak 6r1melldlr. 
temini tcabeder. Jl'.su itibarile IU ıe- AUe ıntınalılannda lt•....._k ..,_ 
etrmez mahal büyüt bir maııte ile mu- ritiiriileeek wahame w eoa: 

kullanılmak üzere taııe kireç kayma~ı 
bulundurulmalıdır. .. 

D - Yapılacak ilk yardımlar Jçin 
pamuk, tentürdiyot, aargı vesaire. 

E - Kapalı kaplarda içilecek su ve
saire ve hastalarla. ~uklar için süt 
ve tcrmus şişeleri götürülür. İca.beder
se yiyecek maddeleri, paket halinde 
beraber alınabilir. 

HARP ZiRAATI 
F - Oturmak için 1skemle <oturan 

insan yorulmıyaca~ için ayakta du
ran insandıı.n dııha az hava sar!eder.) 

G - Çoluk çocuk için kapalı otu
tak. 

H - Gazlanması lhUmall bulunan 
elbiseler 1çln ihtiyaten birer ltat elbl-

300 metre murabbahk bir b~hçe bir evin 
taze ve kuru sebzelerini, meyvasını 

yetiştirmeğe kafi geliyor 
se. 

I - Solukta örtünmek için örtü. 
J - Sıcak mevsimde sıtuıaki& 

elektrik terUbab varsa <vanWltör ve 
saire) yoksa çabuk erlmlyecek bir 
kapta buz bıılundurulmalıdır. 

K - Sıtına~n aydınlanması ~P fe
nerleri ile yapılır. Gaz llmbası, çıra, 
mum yakmak çolı:: hava sarfeder. Si
gara da içllmez. 

KISIM: 6 

FranadaııbQyilk bir yiyecek sıkıntlsı 
çeldldlll ..ıtm<ıur. Vlcby h11kmnetl 
bu Jly~ lltıntımıı ııa.tınetmek ve 
ana vatanda J1.Jeeek, sebze ve alre 
yeUft1rllmt8lnl :Jı::ola.ylqıtımıalc için bir 
çok ~ almıtıtır. Bu tedbirler 
aruında, 200 metre murabbaından 
daha bQyR bahçeler Hıd&s ~le
lere pdm ftllMk de Yardır. Y&pllan 
tedk11ı::lent • l.ltlhaal edlleın netıceıe
re göre tGçtlt ba.hçıeler, daha Ut sene
den lttbarell l>llı98 amatörlerinin ar
tedec«Jfıl't emekleri tatmin ed1yol'i&r. 

Siper aıtmaklar Ye btmdekler: Gilnde bir saat çalışma nretlle, soo 

300 metre murabbal.k 
bir bahçenin 'aynlacaiı 

k11unlar Ye ekilecek 

38 - Siperler bomba parçalanndan metre murabbalık bir baboeJ1 if!etmek 
Jcorudu:Jı::lan gl~I iyi bir oetllde yapı- ve bundan büyiik 1stlflıdeler t.em.ın et
lına muvattat bir zaman lçln ıaz- mele lı::ablldlr. Yalnız yas menlmlnde 
dnn da koruyabilir. Nerede oluna ol- bahçeyi sulamak için au t.ıedar1k etmek 
ilUl tazdırılacak siperlerin derlnllt1 2 J.Azımdır. Bu kt\çtlk bahçeler nuıl Yil
metre ve ağızlannın genlfllll bir cude getirilecek? Kı.1aca. anlatalım: 
metre ve siperin dibi 0,80 metre ol- Yabani ot.lan ıölanet n zararlı 
malıdır. Bu siperler, sı~acaklann haşereleri itıU etmek için toprağı 
adedine göre kısa ve uzun olur; yedi, <;tuz snntlmetre derinllttnde kazmalı- &!m 
seltlz lı::iş.lllkten fazla olan siperler dır. Sonra kazılan yerleri düzelt.meli, ....... ---. _________ ;::._ ____ .....J 

maddel• 

ilrl bülrii olmalıdır. Daha lylal diler bahçeyi üç kısma ayırmalı, bu&, kı- Bu yQz metre murabbalık sabadan tarhlara ayrılmalıdır. Bu tarhlara no
b:r yerde uzakça ltazılmalıdır. sım arasında ara Yollan bıralan&lı ve aJtmJf metresi ltJ4lık patates eklml- but ve fasıılya elı::llmelldlr. Bu arlyat 

39 -. Sl~rlf!rin yapllacatı m;abal- şayed bahçe uun seneler idame edile- ne tahs1B edileblllr. ~ın ekueceit sayesinde biltün sene müddetince, 
Jerdl' roa onune alınacak esuıar: cebe ıı:enarlarına. da meyva fidanlan pat&tea için mulmvemetll nevlnJ t.er- mütenevvi mahsuller idrak etmek 

A - Pasif korunma mecburiyetine clh etmek gerektir. eo metre murabba- mtlmkündür. Nohut ve tasulya yetlf-
t!lbl olan şehrhnlzde evlerde müsait dlkmelldlr. Bahçede werlyatın nöbet- lık yer, nonnal bir ~tte 150 kilo Ut.ten sonra bunlann yerine frenk 
bahçe varsa bahçede, veya civardaki le yapılma.sı Jlzımdır. Çünkü a.yn1 patates mahsulü verir. Bu :vtız metre llhanası ekmek QOk iyi olur. Bahçenin 
arsalarla derhal datıımıva müsait şeyler, ilç sene ara ile ekilebilir. Bah- muralJbaından onar metre murabbalıll: geri talan kısmına sıebze eklleblllr. 
arazide ~ılır. • çenln yuktlrıda ~yledlllmlz 1lç tısm.a üç f8rld arulye puk yetlfen pata- Sebzelere tahsis edecetınlz salı.alan 

B - Bahçeleri bulunan devalr ve ayn}ması bu nobetleşe 11erlyat ~in- tıealer elcllebllir. Cabulc yet1fen pat&- onar metre murabbalık kısımlara ayır
müesscsat bu siperlert bahçelerine ya- dlr. tealer, butalJlrlara daha mllald lal mat gerektir. Bir Jmmına 1spe.nak, 
pacaklardır. 300 metre murabbalık bir bahçen.in de dikkat ve ihtimam a,.ınde bu lspanalı:: toplandıktan aonra yerine 

c _ Ev veya apartıman civarında 100 metre murabbalık sahası, pataw hast.alıklann öntlne gec;Ueblllr ve otuz kereviz ekilebilir. Gene bu tarhlardan 
müsait bahçe ve arsa bulunmıyanlar ekbnlne tahsis edilebilir. Patatesin metre murabbaından 30 kilo patates blrlnde salatalık, kırmızı pancarlar 
korunma Amirlerine mii.racaat ederek eldlmeai pyet kolaydır. PiflrUmek elde edlleblllr. Patates mahsulü idrak :yetı.,,tirmek hıyar ve saire müınklin
yerinl tayin ettirmelidirler . için bakkaldan sa.tın alman patate6, edildikten sonra bu yere havuç, balka- dür. GörfilüYor ki, 300 metre murab-

D _ Siperin yapıJacatı yer her han- sofulurlı:en tlllzlCflecek P Jı::ııumlannı batı, lAhana eltll1rse lyt bir mahsul el- bamda bir bahçe, bir evln kuru ve ta-
gl bir yılı:ılmadan müteessir olmıya- biraz derince keemelldir. Bu KÖBler, de etmek ift,en detildlr. ze sebzelerini yetlştirmete tlfidir. 
cak :Jı::a.dar uzakta bulunmak. toprqa ekillr ve sık sık sulanırsa to- Bahçenin 11d yilz metre murabbalık Ayni zamanda bu bahçeden bir mik-

E _ Siperlerin berini tayyareler- laylıkla patates yet1ft.irlleblllr. yeri her blrt onar metre muralıbalılt tar meyva da elde edilebilir. 

dt'n beJU o!manuıt lçln lı::azılan yer
delı::l araziye uyacak surette gizlemek. 

F - Siperin içinde herhangi bir 
yağmurlu havada su glremlyecek te
kilde tertibat almak. 

BUGCN 

MELEK 
sinemannda 

methur Radyo Cu orkestrası 

ARTIE SHOV'un 
insanı sevk ve ntıt'eyle aaran nefis muıHdslni 

G - Gaza karşı korunmak için de 
sipere hava gireeet bir yer bırakma
malı:, atızlannı gaz geçmez telle ve 
kapaklarla kapamak. 

LANA TURNER ve RICHARO CARLSON 
1I - Siperin üzerine gaz ıı:eçınez 

mU§alllba veya Yal'lanmış, mıımlan
mış, :Jı::alın kuJil&l}ar örtmek ve bu ör
tünün kenarları ve ~kleri 0,15-0,20 
metre lcalınlıtında topraltla g&ntııme
lldir. Yalnız bir kapı delltl aı;ılt bı
rakılmalıdır. Ve bu da. lçert ~n 
aonra kapatılıp tıendne çevrilen et.etin 
1çine fçerden toprak yığmalıdır. Bu 
çukura bazı ağır vücutlulann inip 
çıkması için merdiven, aedlt. yapılır. 
Inaan bqana 0,80 - ı metre yer tuta
cak f81tilde yapılmıf olan bu d>l .ı.
perlerde bir saate yatın lı::alınablllr. 

ı - Gerek dilpnan tayyarelert ta
rafından atılan tüfek mermilerine ve 
gerek kendi topçmnuzun diilman tay
yarelerine atacağı menni parçalarına 
karşı alperlerde korunmak bMımın
dan bu siperlerin tlBerint putrel, aaç, 
çinko, tahta, ataç dall&rl ve benzer-

fibl loymeW arilstlerin yarattığı harlkullde ıuseı 

SAHTE TILDIZ 
BUGtJN Mevsimin en son 

B PEK HEYECANLI - MERAKLI 
Büyük Wr SBBO'OZIŞT FiLMt 

CHARLIE CHAN PANAMADA 
Meşhur polis hafiyesi CARLIE CHAN Panama JumalOMI• korkunç easusluk mücıadelelerl. blve-

\ ten: FOKS JURNAL son dtlD,a haberleri. Buıan .. t ı de temnAtb matine. , 

leri gibi şeylerle örtmell ve bu örtü- ---------------:-------------------------
!erin üzerine makineli tüfek meımlsl 1111•••••••••••~ 
işlememek lçin 0,50 metre taJmhtın-
dn. toprak örbnelldlr. (Gaza tar11 
nebaU kısmı bol toprak mutlaka ter
cih edllmelldlr.> 

J - VilAyetçe her kazada nümune
lik olarak yapılan siper aığınaklan 
görmenlzl bi1hassa tavsiye ederiz. 

K - Siper sıtınatıann pllnlan 
CS2) numaralı sayfada gösterUmJftlr, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GRETA· GARBO 
ııun abideai: 

&ULMEYEN 
KADIN 

(Türkçe sözlü) 
dill.rde clol.pyor -----· 

IMARMARAD~ 
ŞiRLEY 

DAGLARIN 
KIZI 

ncla bGtiiD latanbala ha.Jna)ak. 
la~L. 

Ayrıcaı 

MahkOmlar gemisi 
an Gül - Joaa Krawfonl 

mlOD ......... 
Propamm10D ......... 

Bu halta ASRI ainemada 
CiDDEN CÖROl.MEtaE ŞAYAN bet s0PER FiLM 

O KA D 1 N Hind intikamı 
GLADYS GEORGE En büyik macera filmi 

. Bugün Beşiktaş GUREL Sinemasında 
3 film ....... 

- Bir TUrke GtsnUI verdim (Türkçe 
2- İLK ASİ S- YLDIRIM ÇBTE 

BUGÜN 

byese edilebilir. Nasıl tek bqın:ı 37 - Bılmt* ~ ap.lJda :va
torunmada herkes tendlsin1 maske ne zıh 8'1& Ye mabDemenln bulundunıl-
torunıa toplu korunmada da sanki DWll l'ÖE &ılde tutuımaııdır: Alemdar 
tocaman bir mute gaz geçmez ma- A - İc&J>mda entu aruından bir 
halle saklananlann Ytlcuduna geçmiş geçit açabilmek zaruri görtlleeM buı •-----• 

Milll 
$ A R K sinamasmda 

Jılevalmln en fnkıllde "' en güzel f1lm1 

demettir. &aırıfra& Jçhı t&mıa, türet. kil*il, bal-
Ail~ SJlmaklannm bqaın: ta, deetere, çf't1, tahta ve Jı:ırılan cam-
33 - Her aile evtnın milna.sip bh lan kapamak için mukavva veaa.ıre

odasını aıtınalı:: haline koyma,. mec- dlr. 
burdur. Binanın •ulJetlne .,. JaPılı- B - Allrm emuın4a meydana ıe
lllla göre bir allenln anun muva:Jı::ka.t lec* delik n defllt kapamak için 
sıtmak yeri yapmallftda 11mumt ba- yubnda d» flkrasmdati yazılı mal

~ ........ iılir. 
~. 

Polis MIİ7eılİ: $ARU ~
laeyeema nılr.ara 

CANiLER PESiNOE 
:Jı::mıdan tunlan cm lkıtınde tutması seme tunuııJaeütır. 

Jlzımdır: -c~-t~pe~rtte:.taqı::~temızı=:;~eme:::~~~d=e~==::::::::::::::::::=:~ 
A - Yutan katlar bodrum ta.tından .ill 

daha ziyade patlaJJCı yangın çıkaran 
bmnbaların tes1ı1ne maruzdur. Bmılu 
tumm ablne olaraılc r.ıeıhlrll gas1ardan 
dah u m6teesmr olurlar. 

B - Bodrum :Jı::auarı ı.e en ~e 
sehirll raz tesirine Te t.elıllkeabıe ma
ruz bıılunmalı::tadır. 

İki aydanberl yeglııe gelen J'ranm ftlm1 
1940 aeneslnhı en mükemmel şaheseri 

ARTiST NAMZETLERi 
C - Alle sıtmaklan lçkı duw.tlan 

" tavanın muııa.ra.. 1mı1n edll.m1f Baş rollerde: 
bodrum bt1arı. JUa1t.ı me>.wııer1, LOUIS JOUVET - CLAUDeo. DAUPHIN plerller terclı edJDeHd'r. q 

D - Blmnm .- ı baJlnde t*a- ve JEANINE DARCEY 
l>llmet.'. lofn bu ltbl Jllllwtu PIDCere 

;::~m blJden ~ cılmam lldmüütl Sah ıkpım s Ü M E R llnemurMa 

il - SalmU olarÜ tefllea JNcle ,...ılııl••••llll!•••••••••••••••~ ~' edlleeek ....., ' 

' 

Ba hafta 

YILDIZ 
Sineması 

ANKO~S,A'ın Snimli--
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1 ad ..... filmi ... ~....-. 
ikdefa 

KANLI BALALAYKA 
Harikalar barikua WiJ1k .. 

romamncla takdim ediyor. 

Bu filmde CARUK RUSYA· 
NIN Liib. lıı8,6k n malatet
ubd 11W aöneek n .... 

.-lalar dlnle,9'ıkıheh 

' 

OPERA BALOSU 
Sinemanın m 8Üle1 artlatleri 

MABTE 1W1BLL - BELi FİNKENZBLLBR .. 
TllBO LİNGBN - PAUL HORBIGBB 

Bugün ...t ı de temlllth maUDe 

Bu halta SARAY sinemasında 
2 .................... . 

~!AYKA M:~ir~~R 
ILoNA MA.SS&Y 

s..-ları 3,20 • 6.20 • 9,20 
8usUn eaat 12, I ~ de ye yarın 1&al 

CESAR ROllEO 
Seanaları 2 • 5 • 8 de 

1O,5 O de tenzil&tlı matta.ı. 





MAYMUN HER AKŞAM 
BİR HiKA YI!: 

- Beni tebrlk et &Zlzlm ... Trunamllıt ı dutwı halde eörünmedl Bet oldu. 
tedavi oldum. Artıııt bende a,ıttaıı yok. .. Beş buçuk!-. Yok ... Altıya k6dar 

illi küme maçları 
enr kalmadı. Şimdi kalb ça:rpıntııa.n ~edlm. Galatasaray .. Beşiktaş, F enerbahçe 

Istanbulspor yarın Şeref 
stadında karşılaşıyor 

hissetmeden, heyecaıwz, rahat ve mtı- .Nthayeıt 0 mükellef sofra.ya otur
kcmmel bir hayat geçlrlyo.nım. Ari& dum. canım fena halde skıldılı 1çb:ı 
denilen şeyden kurtuldum. Öyle e&ld- Jı::rueıma da bizim Guguk'u oturtmut
a glbl gamlı, kasavetu, yemek ylyenll.- tum. Blllrsin ld onu pek küçükkal 
yen ve geceleri saatlerce lJYU78lllJYail alın büyütmil4, kendime can yoldqı 
adam değilim. Bugün ben de t.abll bir • apmıştım. P* raı, alaycı, kurnaa, 

lnmnım. mukallit Wt ı.&naııdır ... En s:ın gel- MılU kiline maçlanna yarın An- dar :m(llıimdir Ellerinde iyi bir 
Böyle söyJ!yerek bana eı.tnı uzaı.tl. dlğl zaman bbıta evde Şaye.cıtenln da!- , · 

hk neıeıı görlllıtiyordu. EHn.l sJctım. ma 'kullandıll gftrm.Üf saplı, tek gö~ kara ve İstanbulda devam edile- antreftOr bulunrna.ruıa rağmen 
ltendlsinl tebrlk ettim. Gülerek: lülü kalmıştı. cek ve mahalll klübler birbirlerile muayyen bir takım kadrosu tesblt 
•"n? Bedn,_ıdtkimSortcddumav_ı etti bll1yoc m•- Bir dıe ne bakı:ıyım? Ka.rşımda. Gtu- oynıyacaklardır. Fikstüre göre etmemesinin cezasını İzmlrde 
- ··· " · · ran Guguk bu gümüş e&plı gözlüğ'ü 

- Kim tedavi cttl?... eline almış, tıpkı Şayestenın haxeket- Ankarada Gençlerbirliği ile Mas- mağlubiyet, ~arada beraberllk-
ılı; ~lr ~~un~anı evde bes.l~ lerlle pastoJa.ıı, llkorıerı tet!ldk ctmi- kespor, Harbiye ile Demirspor, le ödeyen Sanla.civertliler bu ha
mu? ı:'1o aH~~dl eve ~:ı.ı!°de sa- Yoh r mtu?bi Sevgilim! o kadar şayanı şehrimizde d~ Beşiktaş ~e Galata- talarında eıan ısrar etmektedir-

··· e.nıata ayre r surette taklit ediyordu t1 . 
na im meraklı hlkA~y1 J1~ hayretlmd~ olduğum yetde don~ saray, Fenerbahçe ile stanbul- ler. Takım her maçta ayrı bir kad-
:.:ı~G~~~~;~~':ao~. "1mı~. spor ta.kımlan karşılaşacaktır. ro ile çıkmakta ve bugün haf oy-

Eeraber yola koyulduk. samı bir te- Blmz 90IU'a tn.kllt yapmak hususun- Altı haftadanberl devam eden nayan bir oyuncu yann muhacim, 
Ju:rcl dilkkAnına girerek: ~ Ouıuk'mı g&ıterdlj;I bu meha.rete bu maçlar bilhassa depl!sman öbürgün bek oynamaktadır 

- Sevatıı Guguk'a biraz portakallı a.r.&l'§l ıttımete başladım. Hem de kah- ' · 
for. dıU:ı. ala.yım. Yavrucak bunu pek zf.- kahalaı:'la rölüyordum. Halbuki eVTel- karşılaşmalan,İstanbul takımlan- Zamanımızın en yüksek oyun-
yn<M! ~r. c. Şayesten1n bu gözlt1111 kullanışı ne nın tefevvuku ile nihayetıenmiş cuıu Fikret bile hAlA. taş gibi her 

B\Jyle ooyUyerdt yurun kilo fondall kadar ho§Ulml gi~rdl. Onun hareket- b ki . - ta r1n1 - . 
tarttırdı. şe«er kutusu elinde tram- lertnı ne ince bulurdınnl Şimdi Gu- ~e u sene şampıyonlugun da maç ye degıştlrmektedir. 
vııyş. bindik. ~inin evine geldik. guk ayni hueketlerle bent gtUdürt\- Istanbul takımlan arasında pay- J'enerbahçe klübünün ellerindeki 
.oug11ıc. apartımanda aerbea sert:>ee yo\'du. l~ıldığı yolundaki kanaatleri tak- klA.sik oyuncularına yakııır bir 
dolafıyordu. Bundan sonra hayvan yerinden viye etmiştir. Şehrimize gelen üç netice alamamamun yeg!ne se-

Saml ona: kalktı ve odanın içinde, en Jr:ijçült ha-
- Ah benim kurtarıcım. sen olma- reketlnl bile Uunal etmeden aynen Ankara ve bir Eskişehir takımı bebl budur. Bakalım bu takım de-

eaydın şimdi cayır cayır ym.ıp dura- ş.yeste gibi dola.pnağa bafla,dı. futbol meraklılanru tatmin et- ği§tırme merakı daha ne kadar 
caktım. Diye lltifat ~tdıny<>r' ve bö)'- Yilrüyüşü, bu esnada beltm Qflıatlfı, mekten uzak kalmışlardır İzmir devam edecek 
le soyl.Jyerek ellndf'kı kutudan ona te- kırılıp dökülüşü, kıntışı he~ her- . · · 
kerler veriyordu. şeyi aynen Şayeste !dl. takımlarını henüz sahalanmızda İstanbulsporlular tam manasl-

Bu hakikaten sevimli, gözleri deh- Daha sonra tekrar masaya oturdu. görmediğimiz için bu hususta blr le takım oyunu çıkardıkları ve 

=~~!~d~k:e ~Y~~~ ~~~!,~ Ome Şayestenin yaptıttı gibi ıxıstaıa- mütalea yürütmeyi doğru bulmu- kazandıkları galebelerl buna med-
ln.sana benztyordu.. tı . teker~f!Mlerl ~ete bafladı. yoruz. yµn olduk.lan için yann Fener-

Sami ile kuşıhklı oturduk. O hikl- Şa~~lmfektte~ ... ~lıyo~~m. Guguk Maamafih Altay ve Altınordu bahçel!lere büyük bir tehlike ola-
yc ini anl troo~a başl:ı.dı · Y~~· ev aıaue sana-.rane bir 

aak 
1 

,.._. " · .. _ .-.,,_.,. surette tarlkatO.Nıe ederek onu Meta takımlarının gerek kendi sahala- caklardır. ŞAZİ Tezcan 
•Mi nsanın g<nunu ..... rn. _. .. ....., . ...-.. 

Bu surcUe çl:rtl.'l hl.r kadın ekserlya ıo;~amden d~ll~ü. nnda ve gerek Ankara.da utra- "'11
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r. ı;ın göztine dünya gii7.ell gibi gö- Şimdi Guguk'un hareketlerine b&1tı- dıklan mağlüblyetlerl gözönünde R A O y Q 
runurmu.ş. Adi, aşağılık bir m.ahl1llc yor Ye kcndt kendime: • 
ço:C d ta sev uwne yaryüzunöıı en - Hayvan bile onun otunı.,unda. tutarsak şampıyonada bir rol oy-
Y~ insanı gibi gelirmiş. Doktor ar- ka11c14ında.. yemek yiytşlnde, yüriiytı- narnıyacaklan neticesine varmak 
kndıujlarım b"na bunları söyledikleri ~fuıdeld A.dlllit farketmlf de ben bıa- icap eder. Fakat bütün bunları 1 Bugünkü program J 
• man inanmazdım Omuz sllkerdlm. lan görememl$m. Ya.zık ... Guguk be-
Ş:tyeste ııe tanışıncaya kadar bu n- nim nazan dJ.kkatımı çekti. Gözlerlm.1 kaydederken askerler hakkında Öfle ve :ıkşam 
kirdi! idim. Onu tanırsın değil mi? İn- a~.>. verilen son karara da işaret etmek 13,30 Program 20,15 Radyo gazet 
ce. zarif, çok mano.lı gözleri olan blr o günden sonra Şa.~ate aklının gel- lılzımdır. Geçen haftadan itibaren 13,33 TftrkQe Pi. 20,45 Fasıl heyeti 
k dındır. Bilirsin ya sanki içl benzln dlkQt Ougut•a: .. ı ıs.ıw Haberler 21,15 Konu.,ına 
dolu imi• glbl pek çabuk alev alan bir -- Haydi, diyorum, Şa.yeet,enln takll- askerlerin tekrar sivil klublerde 14,05 Türkçe Pi. 21.30 Orkemra 
kcılblm vardır. dini yap!... spor yapmasına müsaade edildi- 14,20 Bando 22,30 Haberler 

Raycste bende bu benzin dolu k.ab& o hemen yerinden ftrlıyor, beni sa- ği cihetle bütün takımlar yeniden 15,00 Müzik <PI.> 22.50 Müzft. (Pi.) 
u nan brl kibrit tesirini uyandır- atıerce güldOril10r. Şimdi Şa.ye.9teyi 18,03 Or'kestra 
dı. Hemen alevlendim. Bu ufak te.reıt gördük99 bende tek bir arı;u uyanıyor: bir çok oyuncularla takviye göre- 18,40 Türküler 

n Mayu 

k dına fena halde abayı yaktım. Gülmek!... cek ve müsabakalar bu yüzden 19.00 Kon~& 
Benim iki halim pek miithişUr. Çünkft Gu,guk'u ve onun masllan.- enteresan bir safhaya girecektir. 19,15 saz eserı• 9,00 Program 

Pazar sabahı 

N le olmam bir, Aşık olmam iki... Iıklannı hatırlıyorum. • 19,SO Haberler 9,03 Haberler 
Bunlardan hangi ine tutulsam berbad Hikmet Feric!UD • Galatasaray - Betıktaf 19,45 Ziraat Tak. 9,18 Müz1.k 
ol ırum. Ani gıbl ikisine d~ sık 8'k Yarın Şeref stadında yapılacak .. 19•,5=0=-Şa•r=kıl=a.r::ıa:==--=9=,'5-=ıE•v-=ta•d=ını=== 
tutulurum. Gerek nezleıün ve gerek . . 1 
a kın, daha tutulur tutuıınu. bende Bafra gençlik teıkilab- olan Galatasaray - Be~ıkta.ş mü- B U L M A C A M 1 z 
bir takım dehşetll te:ıa.hurlert baş göe- 1 l aabakası hattanın hattA. rnlllt kü-
ter!:. Ateş m yübeıtr, kalb 1ntizanullı nın ça ıtma an menin en mühim karşıla.şmalann-
uybeder Iştlha sıfır ... Uykular lnU- e.fra (Akpm) - Geınçlik te,
z:ın'.SZ •• Dalgınlık ve heızJeyan gvla.- lcilitına bailı olarak teşekkUI ettrl- dan birisidir. Her ikl takımın 
Oörfıyorsun ya, a., kla, nezle Ottı1mde rilen Bafra gençlik Jdübü muntazam ş1mdiye kadar yaptığı karş1laş· 
hemen hemen aynt tesirleri ya.pıyor. bir tekilde çalıımalanM devam et· malan gÖ7.Önünde tutarsak şim-

Fakat Şayesteye. tutulmam şimd!ye eittedi Kli!b" h L· · · 

1 
2 
3 

2 3 4 5 fi 7 8 Q 10 

kadar geçlrdJıtm bu neviden va.kala- m r. un emen nıç van- dilik Beşiktaşı daha avantajlı gö-
nn hiç blrln4 benzemiyordu. Bu en dab olmad.a apor aanumda ıı&a- rttyoruz Çünkü Beşlkt8§lılann 4 
şlddetllsl idi. Kend1ml avumıM l9ift ~diii verimli faaliyet cidden tak· iki be~erli"-h"'e mukabil hl 5--ı--ı 

--ı--ı 

gö'Llerlınl b&4lm ta.rafiara, ba4fka ırl- dire pyandır. &'" Ç 
wellere çevlrtJordum. Llktn lm.klnı mı Gençlerin yapacaktan apor hare- mağlOblyetlerl yoktur. Galat888.- t 
var? 'aye8te Pihne bOttin denya lt&- kederine aid malzememi• tedarik aryın ise bir beraberlik ve bir 7--ı--ı 
duılann:m en. ~K, en 2'l8.l'Ul, en in- edilebilmesini temin içia müsamere- ma~ftblyett vardır. 
ee.i olarak p;özükiiyordu. 1 t rt' ed·ı '- ed" B " - 1 
Vadyetım ha.kikaten de fimltsladi. er e ıp ı .~e.d ır. u cuau~ Diğer taraftan Galata.saray son 

Bir kıeı'e oounl& eYleneınmtım. O'stellk den ol~ralı lı:lubün genç ve faal r~ zamanlarda anlaşmış bir takım 
tendhd bana son dereee pahalı}'& ~ ve aynı zamanda spor 3ir•t.na• in -
ruyordu. B&tün bunlar .Yetilmiromıut olan Rauf Göra' nin batkanlıiındıa hal e gelmiş oldugundan üst üs-
g\bt memametslzdl de... yapılan aon müaameN fiındiye ı.- te çok iyi dereceler almaktadır. 

Yani mıı.ceranun üzilntüden b9'ka dar Ba.frada nrilen müaamerelerla İk1 takımın yannkl ka.rş1laşma-
el lle tutula.b11ecek hiç bir taralı yok- eın ııüz•h o1muftur. smda alınacak netice birisinden 
tu. Müeamerede Kaymakam, Parti biri l l .. x. d f ı Son zamanlarda Şayeste beni a.tıat- 1:1_ı__ı. • • .._ ri ül'-t s şamp yonlo.AtSa aha aza 

.. ıı. ...._ ho,.,1 ve oeteaJye relll, aa11;e ve m 11; . 
m-a ~ ~ amıştı. Randevu "rlyor- . .• "d '-! L - 'le bak yaklaştruf olacağından müsabaka-
du, relın~rdu. cNlçfn gelmedin?> dl- memurın Te IUZ1 e 171r naı ta a- . . 
ye 1arsam omuz silkiyordu. U.lrl.n a.ok- •ı hazır b11lanmu,tur. Mu.merede ya her lld taralca büyük bir 
ta he.ı,eye tahammül gerek. .. Bll.haıaa gençler çok allcıılanaR (Kızıl çağla- ehemmiyet verilmektedir. Karşı
o gözüme dünya gii:aell göt11ndUfü yan, Köy diiğünü) piyeslerini ve !aşmanın bu yüıden çok sllo ge-
1çhı baflrıa hiç bir ye.rde n h~ k:hn6e- muvaffak olmuı bir kaç apor ve çeceğl muhakkaktır 
d• teselli bulabllecettmI ummuyor- aanat tablotıu temsil etmitlerdir. • 
dum. F enerbahce -Gene bir gün bana randeıvu venµJıfU. _" ___ ,,.,.,. .. _.,,_, .... __ l ~ 

Evime, yanı buraya gelecelııa. On1tn * C\Jlnhurl:peıt mildde1um11mJUlln- ıtanbulspor 
tere~ rüzcl bir sorra banrlaln.lf, çi-ı den: İsta.nbulda bulun.dut- anlafılan Fenerbahçe ile :Lıtanbulspor 
~er '" likörler alJlllftml. Bodnml hAldm nı.0&Yinl Al! Fuad o.- arasında yapılacak karşılaşnada 

He,"teaa içhıdıl ~um. saat t:Ukın acele memurlyethnla m~ 
dortte geiect'ktf. l"aka.t dört buçuk ol- atı. Galatasaray - Beşiktaş maçı ka· 

Soldan sala Ye JUkandan qatı: 
ı - BeveL 
2 - Uzanarak. 
3 - Yıkık ıbadeılıhane. 
4 - Valde - Tersl utıııt etmek de-

mektir. 
5 - Peder - Ter.si kl1fUil ba.Oıdır. 
8 - Çok b~mut. 
7 - Mlnart. 
8 - Tabeden - Hendese reıllJll. 
!> - Sorgu - Çalgıcılık se.nat.t. 
10 - Sert - Anahtarla kapanan. 
G~ bulmacımusm halli 

Soldan ııata ve yukanda.ll aşalı: 
1 - İskenderun, 2 - SaJka, Rana, 

3 - Kl!ayetelz, 4 - D:Aıblr, Atl, 5 -
Nay1ç, Etek, 6 - ıı:r. Ab. De, 7 - Ert, 
Ebroop, 8 - Ruat, Ebru, 9 - Unlted
pres, 10 - NazlJı:e. Usa. 

ORDULARI DURDURAN KADIN 
Tefrika No' 10 

Ölüm kaıırgaaı kimin 
batında eıti? 

Haco sahile çıkar çıkmaz, ~m· 
dan Al1 de sahile çıkmıştı. Ali, Haco 
ıı. döv\ipnek için fr(lnlerdenberl rırsa.t 
kolluyordu. Ali atılgan, ka.vgacı ve di
li boouk blr adamdı. O, JIMon\Ul qe 
kuvvetli bil' denWıcl OOI~ bllm1-
yordu. Qellboludtm (Y~a gtrd1li 
gfindenbert Hacoya dlf bffiroıdu. Ali: 

- Bu yaban domumna. benzlyen 
adam. neden gemide lldnct bir rei& gi
bi geziyor .. neden onun söıırii ;eçiyoi1' 

Diyor ve onu çekemlyoıdu. Bu çe
kemeım~lik gün geçtik~ dertnlef!Yol' 
ve Hacoyu mU.Jkül vazi~ ~rtl
yordu. Haco, Finike Jı:öyıtllerlndendl. 
Ali ise Geliboludan (Yefilok) a lltlh&t 
et.mlş bir Türk den17,cı.tydl. Ali ken
dini dev aynasında görüyor ve lııea
dlslne desteklik yaıpa.n {iç bet arkada
şına gttvenerek, Hacoıya m lllk çatı
yordu. 

Hnco sahile çıkar çıltmas yerliler 
etrafını sardılar: 

- Ne ~yorsun, ıııooa ulan? Elln
dekl tuluma sen de - aıt:adqlann 
gibi - su mu dolduracahın? 

- Hayır. Benim fB,l"8lı& lhtlya.cım 
var. Tulumumu §8.rapla ddldurmak 
~in size kaç para vereyim? 

Raconun elinden tulumu rorla aldı
lar .. bir dft:kklndan fB.r&P doldunıc> 
n~nı baRladılar. 

- Bu bizim hediyemizdir. Biz, ka
sabamıza kırk yılda bir kere gelen 
yolculara şarap lkra.m eder n para 
nlınayız. 

öte yanda duran şffman bir köylü 
seslendi: 

- A.mdaşlannıza da.ha faala fa.r&P 
ıttzııruıa, tulumlarını göndersinler de 
dolduralım. Bu sene iWlm. ma.h.sulü o 
kadar çok oldu ki .• yaptığım• şarap
lardan çok sattığımız halde yarısı 
ellmlme kaldı. 

Haeonun etrafına toplananlardan 
ve kasabanın zenginlerinden blri: 

- Saide neden kns:ı.bam.ıza çıkma
dı? 

Dlyıe sordu. Haco: 
- Çok yorgundur, dedi. Hemen uy

kuya yattı. Yarın sabah çıkacak. 
- Onu ya'kından görmek ıst.ıyoruz 

da. Keşke bu geee çıksaydı. Etraft.akl 
köyleıin bütün gençleri sahilde bin 
türlü O)'Un oynıyacaklnr .. sabaha ka
dar etlenecekler. 

- Gemiye dönü.nce söylerim. Belki 
bir iki saat uyuduktan sonra kalkar .. 
çıkar. 

- Akdenlzde o dol~n. btıtıün 
korsanlar delikten deliğe kaç1)"0rmuş .• 
Cırle mi? 

'- Dotnıdur. Çilnlttl, flmdtJl9 Jradar 
onun bllel'hü bOkecdt hl9 1ı:iılme çık
madı. 

Sahllde yana.n mlf&]elıer artıyor. 
ne~ll sesler yübellyordu. Genç kızlar 
beyaz fistanı.ı' 1t7erek -.bil boyun
da gıralanmlf\1. Bu anda etnfta top
lanan öküzlerin, Jı:o.runlann 9fl8lm de 
duyuluyordu. 

o ırece panayınn sonuncu ıreces11dl 
Köylerdeki btitiln dell:lcanhlar sahile 
atın etmlftl Hayvan pana.yın miln&
sebetll• blrçc:* gençler burada blı1bir
lerlni iÖrürler, be~ ve evlenir
lerdi. Bu, Argostollon'un ırtızeı Te es
ki A.detlerlnden blrl)ldi. Adanın tlmal 
köylerinden bile panayıra gelen ~ 
kıs Ye erkeltler Tanlı. 

Haoo bir meyhanenin önllndıe otur
mll§tu. Şarap tulmnu )'Ul.lDda dUft
yordu. Meyhaneci, Hacaya bir ft.l'8P 
ikram etti: 

- Bu güzel papatyaların ltarşu;ı.nda 
içmeden durulur mu? 
H~ gl1ldü: 
-- Hakkın var. Ver bakalım fil p.ra

iı. 
Kadehi bir Jlldumda bof&ltt.ı: 
- Mansurun dediği ka.dm' varımt. 

İnsan içtikçe içeceği geliyor. 
Haco işi azıttı.. Gözünün önünde 

açılıp kapanan sahneler onu c()§tur
mıı$u. Haco üst üste dört be! kadeh 
şarap lçtl. Meyhaneciye her içişte pa
rasını ödüyordu. 

Yasan: İSKENDER F. SERTEUJ 

Bir arallık kalkma.it ı.t.edl: 
- Gemide bir t.r'kadeoım, var, ,..rqt 

müptelAsıdır. Benhn yolumu beJNe:. 
metten bunalımtw. Bele fU taahmMI 
ona götlirey1m de ıröd ~ 

Meyhaneci sahile kadar 86tdnnllr 
istedi. 

Bu sırada Haconun ka~ı.nıda bir 
&Bige bellrdl: 

- Ne yapı.yorsun burad$.',, o· 'P .. 

cty.t b!ese mi koydun? 
a., Allnln sesiydi. 
Meyhaneci derhaf C!mlP verdtı 
- Hiş alaeaRtm J'(lk, e.slaruml Bit 

kadeh §&rap içti .. birlal bendendi. nor. 
dftnttn parasını verdi. Gel, bir tane dıt 
aıı.na ikram ed"1fm,. 

All: 
- İatemem .. 
Diye homurdanarak Haconun ynm.. 

na sokuldu: 
- EJ .. burada seninle gıizıel hesa.p

la.p.blllrls. ftmdl de bir diyecethı yol[ 
ya? 1 Eter bul"MUU da be~ 
heriDe6hı içinde sana ckO!'kab d1yt 
ba~- Anlıyor musun? 

Haco <>muzunu sllkttek söylendi: 
- Haydi, lfl.M git. OilCe yarım ,._ 

bancı ~rde bellnı mı a.rıycrsun? 
- Ne belA.sı be? Seni bu ırece ?>. 

rada tepelemek lstfYonJUl. 
EvvelA yerde duran şarap tulumuna 

bl.r tıeıı:me vurdu. Tulum patladı .. şıa.-. 
raplar kumun astüne döktildft. ondan 
sonn. Hacoya yaklaştı: 

- · Maymun ıru.rıı.tlı köpek! Said9'\ 
avucunun içine almış, lstedltln gtbt 
oynatıp duruyol'BUlll Ben he~ 
farkındayım. Sen onu seviyorS\m .. fa.
tat.. onu sana bıratmıyacatun. 

Haco bu sözlerden blrteY anhyruna
mı!Jltı: 

- Neler söylüyorsun sen? - diye ba
ğırdı - deli mlsin? Saide sm"llrcCk bir 
ko.dın mıdır? 

Alinin gözü kızmıştı bir kere. o. 
Eacoyu yere sermek 1çln çoıct.lnbcri 
kolladığı bu fırsatı nihayet, ele geçlr
ml.şt1. Birdenbire Haconun ft&crlne 
ntıldı ve bir ellle gırtlağına yapı.ıı. 

- Seni gebertmek istiyorum, alçak 
ha,ydud ! Sen, Saide ııe aramıM gir• 
b2r kara çalısını 

Alinin kuvvetinden başka güvendlltt 
birfey yoktu. Gemiden çıkarken yanı
na küçük bir hançer bile almam~. 
Sahllden biraz şarap alıp tekrar ge
miye döneeekti. 

Haconun belinde palası ve küçük 
hançeri vardı. 

All: 
- Hançerimi yanıma nlma.nnşım. 

dedi, fa.kat ziyanı yok. Ben seni kuv
vetn blleklerlmle de boğar, gebertirim. 

Haco merd bir adamdı. Bu sözü du
yunca, derhal bellnden palasuu ve 
han~hıı çıkarıp yere attı: 

- Haydi, 1'te şimdi benim de slll
hım yok. İki pehlivan gibi döv~i
llrlz. 

Al1. blr aralık Raconun yere fırlal
tıtı hançeri almalı: lst.edl. yere eRlldL 
Haco hatırda: 

- KahbelUc ı.Hmez. Ben slllhm 
dövil.füyorum. 

Hacoya ~ ıcım. bl'fl duranwıdı. 
O, çok tunetll ve ~11 bir adam
dı. Alinin ne diye ve ne cesaretle öyle 
bir adama çattıtına haynıt etmemelt 
lrabU miydi? 

Haco birdenbire Aliyi kuo&lıı1adı.. 
~ı ym:len kestı.. b1rkll9 kere 
avurdutW.n aonra, bir paçavra J>d-
9&11 glbl yere çarptı. Ali yerden çab1* 
blktı.. birdenbire epeyce ~ 
mSfU. P'abt. f1titllte. kuru adahla 
hAJA t<>ll kondurmuyordu. 

Bu sırada meybaneclnln _. dayul.-
du: · 

- Ari* yeter .. 81.zln bu y~ 
bizim çocuklanmlz bile ayıplJ7or. uaı. 
başlı 1nsa.nla.raınrz.. böyle herbıdn 
gülftp ettendJ#i lltr )'9rde dövtışnm 
812;e yarqır mı? 

Haco: 
- Bak. sana lAf atıyorlar, Alil d&

dl - ge?Çek, bu. d~ blrıe yara.şmaa. 
8J'lptır ... haydi, gıemJ.ye git. ttst.eını 
(19.I'abmu da dökWin. Halbuki Mıuueı 
dört gö-ıle gemide beni beklcyor _ 

(A:rkan .,..,. 

Tefrika No. 69 Malike gittikçe heyecana dütü· rebilecek yaıta dcğilmiıim. Fakat mucrırnıe, caniyae biz onun cinayet Annesi onu yat.ap yatırdL Gece 
yordu. Dedi ki: tu enıada, hayatı henüz iyi öğren- ortakları değildik ki... Onu fenalığa olunca ne.kiki bir bulıran baıladı. 

Giizel GOzlii K.ız - Beni korkuttui11n derecede memif bulunmama rağmen, aırf bu da biz teıvik etmedik... Hastanın nançeresiJıden iniltiler çı-
hayrete d• dü,ürdüğünli anlamıyor meseleden dolayı kalbim azapla do- - Fakat evlenecek olursan ha- luyordu. Didar hanım eealenİyor. 
muaun, anne) Ben, babamın ne lu ... Her ,eyi göze alıyorum .•• Seni kilct iımini bildirmen llzım gele Malike ona cevap vermiyordu. z... 
aibi bir fenalık yaptıiını bilmiyo· de, saadetimi de gaipten gelecek cek... mao zaman gözlerini açıyor, etrah-Afk Ye macera romanı Nakleden: (Vl - NQ) 

---------------------- rum ... Kendieindeo hane bu telı:il- tenlikelere lcarıı müdafaa edebili- - Vehbi Feridun ııi"bl alicenap, na bakıyor, aaıcak bir müddet ı-
F '--t '- adan da anla11lan hie- --•.• Ba•mı önilne e<7i7onun, - ... d L-L- - ·- · le " H l b · b ......-aM1 &OIMlfm ,_. ,.. '" •" e a.DMıttıtrın• nazaran pe agır rirn... att , eru me-c ur ederse yüksek ahllklı bir insanm böyle bir tikten aonra annesinin orada mey. 
1 d Ôn • d . '-adar bj .... _. !erin .ulanıyor, d-Jlıl.I mn ... Aalıvo- ilrüm. l ri l t•-- I! F 'L b b k b'I .... .. er var tr. • ttm ıye 11; ·v-.r .,.. " c e o maa "'"n geur. a11;at a ama arıı ı e yururum... sebeple benden va:ı mı ıeçeoeiiıni cudiyetini farkedebiliyor ve onu -.. 
ıöylemedimM de balnılanmdan kal- rum ... Bu mevzuun babamla al&D- on<lan korkma1111E beyhudedir, buna Didar hanım, zayıf bir aeele: aanryoraun) ... Öyle bir ismi taııyor· nıyabiliyordu. 
birni okumuıtur, eminim. Beni iste- ıı var. da emiaim. Zira kanunlar herkesi, - B11 adam.an ne yaptıiJnı bil· sam .,.. bu iaim lekeli i.ae lı:abahat Bir kere: 
dijine ırör• muhabbetimi de farket· Didar hanım, nefoe nefoeeı her tehlik~e kal'fl müdafaa eder ... mezain ... Neler yapmak kudretinde bende mi) ... Ah. pyet o~un aıkın- _ Ne var) _ diye ıordu. _ 
mittir. , Bu tahmininde yanılmıyor. - Eveti - diye mırıldenda. Vel.bf F~idunla ben bunu sana iı- old.ğuna da dütüaemezsin. dan bir an tereddüde diipem ar~ Umba niçin yanıyor) 
Onu seviyorum amne, sana itiraf ede- - Bu nasıl olabJllr) ... s.La-.n bat edenı:. Genç kız cevap nrdiı tık yapyabRmek kudrdini kendim· _ Çllnlcü ecn haata•m yavrum ... 
rim... benim üzerimde ne hakla yar)... - Halbuki eYlı&dım, ben kanun- - Bütiln bunlan Vehbi bey• de bulamam. anne... _ Hayır... Hayır.. . Bir ıeyiıa 

- Znallı yan"m... İzdivaounıaa ıae ıeraitle yapılchiıaı dan korkuyorum... Amma bizim anlattın rru) _ Malike! yok .. . Yat. anne, dinlen ..• 
- Mademki mazinin kıymeti hile bllmiror da niçin bana mAılİ hesabımıza değil ... Onun namma... - Anlatamadım ... Utancımdan ihtiyar kadın göz vaılan .içinde Didar hıwnım, kızının bu arzusuna 

yok, o bize engel olmuyor; ıunu olacalun1f) ... Babam b•den neJı.t Sen de onun kızsaıa... boiulur gibi oluyordum. kıvranıyordu. Genç kut, onun kolla- yerine getirdi. Lakin karanlıklarda 
bil: Şayet evlenemez.sek ben yaıa· mi eder ki aaadetimin &nöne ._ı. - KJZJYım ... E"Ht .• Fuat bu, Malik4!11in )'Ürinde, hüriin ifade- rı arasma atıldı: Malikenin iniltisi yine baılada nan· 
yamam... yor... Beme onu tanDDJyor 1116i- nasıl olur da benbn eaadetfmi teh- siyle beraber bir azim belirdi. - Seni ağlattığımdan dola- nenin kalbini yenide::ı endiıe kap-

- Malike! Evladım! yim ... Kendisine ne ff!nahk ettimt did edebilir. .. -- Beni affet ... Fakat her ıeyi yı beni affet... Fakat ıaadetim ledı. 
Genç kız, heyecanına nlkim ola- - Evladım, ıunu bilı Baba.im Anne inlecliı go"z:e alacağım. Zira niıanlımın ha- için elzem olan projelerin yıkılıp yı- Belki yirmi kere niyetlendi; aıaiı 

rak devam etti: ner fenalığından korkmamız llmn _ Ah benlna dünyadan bihaber kikatleri öğrenmesini istiyorum. lulmamaaı mevzuu bahia ... Kendimi inerek komıu "chbi Feridunu uyan· 
- Her ıeyi söylemek zamlllDI gelir. yavruouğum. Telaı içinde, anneai: tutamıyorum. dırmağı, bir doktor çağırtmağı dii-

geldi. Seni ne kadar •evdiiimi bilir- - Bunun imkMıı yok ... Encü,e- Malike büsbütün cewrlaııyordu: - Fakat hakikati bütün tafsil&- Didar hanım: ıi.iındü. Lakin kızını bir an bile bırak-
sin, anne... Bu, evla4d m--Labbeu·- )erin beytıudodir, eminim... H.ı Di l b i. d d. tiyle öğrenecek olursa mevcudiye- - Malike!... Evlldım .•. - diye maktan korkuyordu. 

un - ne en anne ... - e ı. - .. d h k l _ı_ N'h 
nin de fevkinde bir ıeydir ••• Adeta sonra, Vehbi Feridun bu,.dal .•• O Eelddeın bana: clkimizdıen birini tını e ıet ap ıyacıudır, diier hi .. inildedi. b 1 nyet şefak sökerken kız, tatlı 
ilAhl bir muhabbet. . . Ma-1 -m'-ı' haA _ bizi himaye eder. 1 d . t" S i t ih ed !erini unutacakbr. Sau kartı mu- Kızcağız, hummaya yakalanmıı İr uykuya daldı; azıcık dinlenmek 

aw 11; seç > eı1llf 111. en ere te ter - h bb . ) la 1 1 · k 
diselerin bizi peritan edebileceii bir _ Ne yazık ki, çocuğum, mlılllİJ dUd bde etmemittim. Anlatılan aen .. a etı ne o ursa o un, evlenme- gibi yanıp tutuıuyordu. Bap a ~ er ım anını buldu. Uyandığı vakıt. bir 
andayız, bırak da sana Minnetim bir tenlik eye maruzuz... Ona karıı bir takım hakikatler ~ğrenmipin. ge nu g&termiyecekm. içlndeymiı gibiydi. Dizlerinde, kol- ilkbahar günqi. perdelerden içeri 
baki )qalmak şartiyle bir eual aora- biç bir himaye mevcud deii)dir. Benae 0 devirde bunlara akıl erdi- Genç kız. heyecanla titriyordu. lannda dayaaulmaz bir takataizlik süzülüyordu. 

- Şayet babam kabahatliyae. duyuyorda. (Arkuı YS) 
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Habeşistan harbi: Kayahklar arasında bir Hind1i müfrl"'lesl 
, ... ·- '\ 

Almanlar tarafından iıgal edildiği söylenen Sişam adasının merke-ıi Vati limanı 

b
. aJd bir J'f'.Sim: Vardar vldisinde bir Alman motörlü kolu 

Balkan bar me: . 

İngiltere etrafında nakliye )lafilelerl ve himaye gemileri 

Sahife 7 

Habbaniyedeki Irak 
kuvvetleri kampla
nndan cekildiler 

Uzak Şarkta 
Çinde kati bir muharebe 

bekleniyor 

Lord Ha il x' ın 
beyanatı 
(~taralı 1 inci sahifede) 

1 

ı - 13eynelm.Uel 1stikran temin 

(Baftarah 1 inci sahifede) 
. 

Tokyo 9 (A.A.) - Japon he- edecek b1r emniyet sistemi. 
yeti aeferiyesi ccnubt Chansi ve 2 - Bilr mllletler nrasında bir 1k· 

Musul'a nakledildiği tekzil) olun- Honan·ın §İmalinde büyük bir iler· tlsadi işbirliği, slstemi, 
maktadır. Baarada İngilizler kon• leme yaparak genernl Qoueilinou- 3 

- DevleUer nrnsındald mtinnse
trolu biraz daha geni§leterek bazı ang·ın kumandasında bulıman ve bat için. mnıetıerin siSzüne tnm 1t1• 
ticarethanelerle bank.alan ve poıta, 300,000 kiş: olduğu zannedilen Çin =!n~:kmr tesis edecek nizamlı blt 
telgraf dairlerini j~gal etmişlerdir. kuvvetlerini Snn nehir boyunca tar· Lord Hallfax Şlkagodruı b1r hafta 
Bazı küçük hadiseler olmu§Sa da detnıi§tir. Şimali Çin'de sükun te· sürecek bir turneye çı.knınktndır. 
ciddi hiç bir kargaşnlık olmamıştır. essüs etmiş olmnsınn rağmen son zn· Minneapolis 9 (A.A.) - Inuilt<-rc 

Umumi vaziyete gelince: Bu me- manlarda Choungldng'in ordulan büyük elçlsl lord Hallf x, bugün 
seleye henüz tasfiye edilmiş nnznrile Chansi ve Honan viliiyetlerini Sarı Mlnneapolls'de Rotarl - Klüb'dıc bir 
bakılamıyacağı gibi vaziyetin nasıl nehir boyunca i:ıgal ederek oralara ~ı~ı: sôylemf~ ve ezcümle d-.m ş
bir istihale geçireceği de tahmin yerlqmişlerdir. Honan'ın cenubun· cPetrol, bakır, knuçuk, bun l' 

edilemez. Bununla beraber vaziyetin da 170 kilometrelik bir cephe üze- hürriyet müdafileı1nin cllerin-Jc bu~ 
daha ziyade alevlenmediği muhak- rinde kati bi? muharebeye intizar lunnn kozl:ıfdır. Bu üç mndde, harbl 
kaktır. Orduda Almanların emrinde edilmektedir. kazanmak için en ziyade liızunllıı 
bulunnn zümrenin ıiyaai sahada Şanghay 9 (A.A.) - Şangho.y:ın 250 maddeleri teşkil etmektedir ve Bri
fazla bir nüfuz elde ~demediği Za!ll: kilometre tenubunda. şiddetli muh:ıre- tanya. mllietler Comınon Vealthinin 
nolunmaktndır. Irakta olup biten beler olmaktadır. Çlnlller, Hnngşovun elinde, dünya petrol istihsalinin t. k-

i h kk d 
. • 

1 
50 kilometre kndar ccnubımd:ı. bulu- rlbcn yüzde yetmlşl, hcnıiz mtıcr'in 

§ey er a . ın a gayet ıyı ma Cımat nan miihlm Şukl şehrini Japonlardan ulaşn.mıyacağı dünya bakınnın ytizdo 
alınmakt~.dır:. geri alm:ık ıçın mukn.bU tnnrruza geç- seksen beşi ve ham knuçutİ\ln yüzde 

Buyuk yangınlar mtşlerdir. Çin önciilerl Şukl'nln cc.nu- doksan biri mevcud bulunmaktndır. 
Kahire 9 CA.A.> - İngiliz ıınvn bu şarkl ya.kuılarınn vnrnıı.ş bulunu- Bunlnr, münako.şa götürmez basit 

kuvvetleri Orta Şarlc umumi karar- yorlar. Japonlar bu şehri Qln llmruıla- ;-ıı.kınlardır. Hltlcr'ln nihnt yı'kılma
g!ihı, perşembe saba.hı ~ld hava rını nl:>loka içln SOI'\ ynptıklan taar- sından şüphe eden zlhlnler, bu vakıa-
ilssü civarında çıkartılnuş olan bflyük ruzda. ~al e~lerdlr. lıı.n reddedemezler. 
bir yangının aynı gün öğleden sonra Çin askeri sözcüsünün ingillz mtlleUne, kendisinin temsil 
Mlfl şiddetle yanmakta olduğunu bll- be ettiği her şeyin. nazımı gibi adi ve 
dlnnektedlr. Almanya. ve Fransa. tize- yanalı müstekreh b!.r şey knrşı.5ında teslim 
rinde bir çok akınlara ıştırak etmış Ç•mknig 9 (A.A.) _Çin askeri olıı.cağına ]}iç bir §ey inandıramaz. 
olan pllotlatdan blrlsl, bunun, Glmd1- ıözcüsü harekat hakkında dün ıu Bugünkü mücadelede komproml ola
ye kadar _görmüş olduğu yangınların beyana;ta bulunmuıtur: Honnn • maz. 
en büyüğu oldu~u söylemiştir. Res- U h d .. Lord Hallfax, bmıd:ın sonrn, Po
mt tebliğde bu yangın cçok büyük ve pe hu udunda Tungpeh dagla- lonya. vatandaşlarına. karşı nçılan 
çok ehemmiyetlb kellmelerlle tavsif tında vukua gelen muharebe, henüz &on tethiş hareketinde görülen vah
edilmektedir. Ba~dnda bir kaç kilo- ilk safhalanndadır. Japonlar. Çin eetıerden bir kaçını saymış ve son 
metre mcsafed~ bulunnn Raşid tay- kuvvetlerini dağlar,dan atmağa te· blr kaç ay içinde 40 bin Polonyalının 
yare meydanı, Ingillz hava. kuvvet- ıebbüs makııadile, Sinyang, Vingşan Almnn makamları ta.rafından kalle
lerı tarafından tesls edilmiştir. Eski ve Suihs' en' d 1 •• k 11 b. dlldiğlnl bildirdikten şonra. sözlerine 
ı.smı. Hanaidldlr. .. ı en ge en uç 0 a ır §Öyle devam etmiştir: 

İt } ·· • } hucum yapmaktadır. cBrltanya. mllleUcri Common Ve-
a yan muşavır er Cenubi Şansi'de Japonlar. ıon nlU1'i, bu adama. ve müstekreh hıo-

Ne~or~ ~ ~~.A.) - United zamb.nlarda iki fırka tahoid etmi§· rekctıcrlne blr nihayet vcrmc~c lıcr 
P;css ~n. ~ıldırdıgıne göre yüksek ]erdir. Burada Japon kıtalannm zamankinden daha ziyade azmctmL, 
rutbelı ıkı İtalyan subayı, Irak hü- oarktan garba yapmakta olduğu ha- bulunmaktadır. 
kCimetine askeri nıÜfavirlik etmek rekat, Çin kuvvetlerini San nehrin cllür istlhsah 1n totaliter istıhsal'n 
üze B ~ d d' ı ali d b 1 k h d fi d iki mlsllne çıkacaj'p zamanın yakl ş-• re ng n a muvasa at etmi~ §İm ·n en ata ime e e 'ni gü er makta olduğuna. dair emareler mc·,-
tir. gibi gözükmektedir. cuddur. Bu, ~·alnız endüstri sah:ısın-

Hind hükumetinin bir da. değil fnkat iptidai mndde te gı-
tebliği Fransa _ Siam :-;c.~tı'!~e}cr snhalanndn da boyıe 

Simla 9 (A.A.) - Hind hüku· AtlanUk muharebesi devam cdıyor. 
meti tarafından neşredilen bir teh Bunun netıces1ni deniz kudreti tayin. 
liğde ,öyle denilmektedir: Sulh muahedesi dün edecektir. Müteyakkız drnlZ kar:ıkol 

Son günlerde Irak' ta bilhassa Bas- I~ okyoda ı· mzalandı' ' !aallyi!tinlzle bize y:ıptılhnız btlyilk 
ra bölgcs:,de hafif fakat snrih bir sa- yardım, en ziyade tehllkell mıntaka-
lah mevcı.:ttur. Irak ordusunu ve Irak da müdafaalanmızı tllh."Viye C'tm"-

·11 . . w F • mizi mümkün kılmaktnrlır. Don n-
mı etinı dogru yoldan çıkarmak, bu Tokyo 9 (A.A.) - ransa ıle ı mımız::ı. b'zc ., ı:rmes1 ır 11 mu:..ı. de 
millete, İngilizlere ve müslümanlara Siam arasında sulh muahedesi bu- ' ız yurdımlnr, Am~rika Blrl it 
müıterek düırnan lchinde..ihJmet • • gün Tokyoda İmzalanmı§br. Fransız t!Er1nln ve İngllt r nin mu 
sarfcdilcn gayretlerin devamına Hindiçiniai ile .;5Jaln arasında çıkan 1r- .,...., ....... , .._.,_ı ,.ı. .~ 
rağmen, Irak halkı, cbnzı Irak as• hudut ihtilafı Japonyanın yaptığı mıntaka1an nras:ındaltl hnl ntı d :: 
keri §efleri tarafından İngiltere aley· tavassut esasları dahilinde halledil· yollarını nçık tutmayı mümkün k•l:ı.-
hi d 'Ih d'I h h · t' cal..-tlr. n e ı am e ı en> mu asım are- m.ış rr. Lord Balifnx Aln l.l Pl 
kat~ yardım trms:ıyülü göstermek· Muahedeyi im'?': edenlerdeın biri ;-e Brlstol'da ' ya;~gı ~b.crdcn 
tedır. olan Japon Hanc.ıye Nazın §Unları bahsetmiş ve sözlerine şöyle •ılh:ıytt 

Iraktaki .mporntorluk kuvvetleri· söylemiştir: vermişUr: • 
ne kumanda eden subaylara, Büyük Bu muahede ile takviye edilen .. Bundan üçyüz sene evvel cccbdla-
Britanyanm ahte müstenit haklarını Japon • Fransız - Siam münasebet· rınn:ı. Brlstol ve Plymouth'u terket
temin için yapmnğa mecbur olacak- leri haricin m~şum maksatları uğ- tlrnılş olnn insanlık hürriyeti, sorun -
lan hareketlerde sivillere ve hususi runda zaafa uğramıyacaktır. yecektlr. Lüzumu tak~1nde, bu hi.ır-
emlalı:e karşı haksız muameleye te· riyetin müdafaası içın, hayatımızı 
veıssül etmemeleri ve mukadd~ yer· verme~ n~etmiş bulunuyoruz " 

leri korumalan için hususi surette ' Romanyada Eski Şark §imendiferleri 
emir verilmiştir. ---- memurlarının davası 

Be~ haftadanberi İsyan mesulleri arasında Es1d Şark §imendl!crleri memur ,.e 

b d k 1 
müstahdemleri tarafından ~rkeı 

uz üzerin e a an dört Horia Sima da aleyhinde nçılan ikramiye ve tazmı-
fok avcısı bulunmaktadır nnt davasına. dün tklncl ticaret. mah-kemesinde devam edilmiştir. 

Belsinki 9 (A.A.) - Stefani ajansın- Ehll vukuftan gelen bir tezkerede 
dan: nnIA.ndlyalı dört Fok avcısı, be§ hesa.batın tedklk!nln henüz bft.medlğl 
haftadanberi bir Aysberg tizcrhıde Biikret 9 (A.A.) - D. N B.: anl&1ıldıltından muhakeme haziranın 
salamı cereyanına tAbl olarak sürük- Gazeteler, geçen lc&lunusanideki is· on sektzln~ bırakılını§Ur. 
lenmektedir. Yalnız bugün bir FinlAn- yandan ba§lıca mesul old kla • ' .-------------
dlya tayyaresi, bu biçarelerin bulun· lis fı d u. n ı~m 
duRu noktayı keşfe muvaffak olmuş, ~0 • ta~a. n an ar.anan leJyonerle- Apartıman sahipleri! 
onlara su, yiyecek ve yorgan atmıştır. nn listesmı nqretmi§lerdir. Listede 
Fakat kurtıı.rılnınlanna. imk!n hasıl on isim görülmektedir. Bunlar ara· Boı 'dairelerinize iyi kiracı 
olmamıştır. Çünkü denlzln bet tarafı sında Horia Sima ile yüzbqı Jachin· bulmak için cA K Ş A M> m 
l!eyyar buzlarla doludur. ehi, Dumitru Croza ve Viefel Tri· KÜÇÜK 1LANLARI ndan is· 

FT • A •k d fanın isimleri de vardır. Aranan tifade ediniz. 
1 ~p~n merı a an kimselerin ıyerlerjni bilip <le haber ---------------
ıatıkraz yapacak vermiyenler ağır cezaya çarpılacak-

Manilla 9 (A.A.) - Selaıtlyetu blr ]ardır. 
mahfilden öğrenildiğine göre. reisi
cümhur B. Manuel Quezone Fillpinln 
ticari ve mllli müdafaa ihtıyaçlnn 
1çlıı Amerlkadnn 150 milyon dolarlık 
bir istikraz yapmak üzere mecllsten 
1ellhlyet. almağa çalışmaktadır. 

Stef ani ajansının Habe
§İatan hakkında bir 

tebliği 
Roma 9 (A.A.) - Stefani ajan· 

Serveti Fünun n bildiriyor: Siyaıi İtalyan mahfil· 
~ Jetinde bildirildiğine söre. diifman 

J aleyhindeki dava propqanduı tarafından Habefieta· 
Ankara 9 (A.A.) - B. M. Mee- nm hemen hemen tamamile ifgal 

liai müzakerbna dai~ verdiğimiz bir edildiii •• muharebelerin 80DA erdi
haberde Serveti Fünun (l}yanq) ii hallmdr. çıkanlan fA)'İa)ar tama
mecmuumda çıkan bir pirden dola- mile yalan olup IUç bir eaaaa istinat 
:rı muharriri ile mecmuamn netriYat etmemektedir. HaJdkat bilsbütün 
mlidilrü mecmuanın aahibi lmme baokadır. Bir çok mmtakalarda İtal· 
davasında mecmuanın eahibi ve yan bayrağı hala dalaaJanmaktadır. 
Ordu mebUIU Ahmed 1baan Tokgöz Amba Alagi mıntakamıda dük 
hakkında da tab'batta bulunulabil· d•Aoıte'un kahramanca lda
mm için, lqrii masuniyetinin kal· Msi altında kanlı çarpl§malar devam 
dınlmuına ait talebin devre sonuna ediyor. Tana gölü mıntakasında da 
bırakıldığı yazılm11tı. lu.Jyan bayrağı elin dalgalanıyor. 

Hak~kat §~dur ~~ B. M. Mecliai İtalyanlann elinde bulunan diğer 
m~htelıt ~neumenını~ bu meael<!ye mıntaka da bliyük göller sahasıdır. 
daır tanzım ve Meclia heyeti umu· Calla Sidama mmtakası adile maruf 
rniycaince kabul edilen mazbatada, olan bu sahanın kumamdanı general 
mevzuu bahis ıiir muharriri ile Gazzera' dır. , 
mecmua n~ri>:at ~üdürünün mu· Bundan baoka İtalyanlann elinde 
hakeme netıccaınde l>eraat etmiş bu- bulunan diğer mıtakalar da v d 

«AKŞAM» neşriyatı 
MUHTELİF ESERLER 

Kuruş 

~m uker oluna 
Necdet Rüııtü 50 

Jtalyadan Amerikaya 
mlll açt.ı.r M. Saffet 35 
ltliMd '"Terakki tarihinde 
-- perdesi: Yakup Cemil 
niçin •• nud 8ldürildü 

M. Ragıb 150 ' 
Sinema ,,idman (ciltli) 100 
Fazıl Ahmed 
Hital:>eler, §İirler, hicivler 
vesahe 
EdebZ Ubnlar 

Hüseyin Cahid 

80 

60 
2S: ~a tam bir roman eseri 

Dipıiz kuyu Va-Net 2 5 
Pempe pırlanta V&.-N\i 25 
İki cinayet gecesi 

Hikmet Feri dun 25 
Y.:aracaahmedin csran 

Kaid~ katili 
Va-N<i 25 
Va-Nu 2s 

lunmalan dolayııile Ordu mebusu Fakat aakeri ıebcpler b alr •.r. 
Ah d ıh T k 

.. • u yer erın T · · 
me san o goz hakkındaki bildirilmesine manidir evzı yerı: 

hukuku um~miye dav":,aının da do- Bütün bunlar lngili~lerin HabC§İ.1- •·-----~ __ A_M_m_a_ıb_a_a_aı 
..J nm etmediği anlqıldıpıdan tayini tan meaeleaini bitirdikleri ballın
- muameleye mahal kalmachima b- clMi lddia1annaa tan:uuDile .- oı.. 

J raı veıilmit olduiu ~ · ....... 



Sahile 8 10 Mayıs 1941 

1 Günlük Borsa J 1 

ESHAM ve TABvtLAT - KAMBİYO 
ve NUKUD FİATLEBİ 

r 9 Mayu 1941 
DEVLET BORÇLARI 

, L. K. 
~ 7 ,50 933 Türk borcu I. U. m 18.70 
• > 1938 ikramiyen 

• 
DIŞ MACUNU 

kupon kesik 
• • 1933 İkramiyeli Ergani 
• 7 1934 stvas-Erzuruı:n 1 
• • 1934 Sivas-Erztll'um 2-'1 
• 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1934 > • 
• • 1935 • • 
• 1938 • • 

:A. Demlryolu tahvili I - ll 
• • m 

:A. Demiryolu milmessll senet 

T. iŞ BANKASI 

19.- r 
19.05 
19.25 
19.35 
81.-
15.50 
29.50 
&2.-
42.25 
42.75 

40.- i(üçühtasarrulhesaplarr•-~--~~~~~~~~~~----~~~~~~~ 

Batan diş ve diş etlerinin enzalaranı, giderdikten 

başka ağız kokusunu da izale eder. · 

He,. yerde O E N T O L diş macununu a,.ayıruz. 

Türkiye Otlmhuriyeti 
Haydarpaşa limanı 
fı. Umanı mümessil senedi 

HİSSE SENETLERİ 

T C Merkez bankası 
T. iş bankası nama muharrer 
T. iş bankası (hamile alt) 
T. İş bankası milmessU his. 
A. Demtryolları şirketi < % 60) 
A. Demlryolları şirketi ( % 100 
Eskihisar çimento şirketi 
Şirket! Hayriye 
Sirkeli Havrivı> temettü 

f:CNF.Bİ TAHVİLLERİ 

44.-
42.-

105.-
9.40 
9.65 

107.-
23.-
38.-
7.25 

26.-
21.-

1941 ikramiye plani İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tütün sa.tıcılannm ellerindeki satı§ tezkerelerlnln milddetl 31 

KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
J Ağustos, 3 lkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

mayıs 941 akşamı sona erecektir. · 
Satıcıla.rın yeni tezkerelerini kolaylıkla a!abllmelert için mıntaka itiba

rile aşağıda. göstertıen günlerde dükkana. ait konturatlan ve eski tezkereler! 
ve 1kl adet toto~raflarlle Kabataştakl ba.ş müdilrlü~üm.ü7.e müracaat etmele
ri ve 5 ha.ziran 941 a,k_,amı saat 17 den sonra yapılacak kontrolda tezkerele· 

1941 ikramiyeleri rint almayanlar hakkında kanunl muamele yapılacağı U~n olunur. 
15-16-1'7-20 mayıs 941 günleri Beyoğlu, Galata, Pangaltı, Şişll ve Ka

l adet 2000 Liralık = 2000.- Lira sımpa~:ı. mıntaka.sındak.l bayiler 
3 .. 1000 .. = 3000.- " 21-22-23 mayıs 941 günleri Sirkeci ve Beyazıt mıntakasındakl bayiler 

1 
Z • '750 .. = 1500..- ., 24-26-27 mayıs 941 günleri Aksaray, Fatlh, Balat, Bakırköy mıntaka-
' .. 500 .. = 2000.- • sındakl bayiler 

Z iR AAT BANKA SI 
Kurulu~ tarlhl: 1888. - Sermayesl: 100.000.000 Türk lirası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevf banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

8 • 250 " = 2000.- " 28-29 mayıs 941 günleri Beşiktaş, Rumeli Boğaziçi ve Anadolu Boıtaz· ı 
35 ., 100 ,. = 3500- ., içi bayileri. · 

96.- 80 • 50 .. = 4000.- .. 30-31 mayıs 941 ve 2-3 haziran 941 günleri Üsküdar, Kadıköy, Eren· 
88.- 300 ., 20 " = 6000.- " köy mıntakasındakl bayiler 

Kredi Fonsiye 1902 kupon k:eıı 
• • 1911 
• , Amorti 
.. .. Kupon 

60.- ~!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!~--.:?4-~· ~5~h~az~J~ra~n!....::.9~41~g~ün~I~e~rl~A~d~a~1~ar~d~a~k~l~b~a~yil~e~r:.._~~~~~~~~(~33~9!.!?,!6> 1.10 ... 

NUKUT Istanbul YENİ NF.SRİYA T : 

:rürk altını 27.20 

~::n~ı::~ıı~r~:1nmotl ~:~~ Defterdarlığından: 

Y azm sayfiyelerde ho§ vakit 
geçirmek için meşhur 

A SE 
LUPEN 

İSLAM ANSWOPEDİSİ 
V cüncü Fasikülü: 

Maarif Vekilllğlnce neşredilmekte 
olan İsl!m Ansikloped.lslnin üçüncü 
fasikülü çı~tır. Muht.evlya.tının 
büyük bir kısmı, zam.anımız 1lmlnin 
mütalaalarına göre taBb1h edilen bu 
fasikülde, yeniden kaleme alın.mı.ş 
maddelet Jie büyük blr yektın tutmak
tadır. Tiirlt Kültür A.lemlni pek ya
kından al!kadar eden mevzular üze
rinde değerli !llmler1m1zin büyük b1r 
mesai mahsulü olan bu ara.ştırmala
nnı t.ertip sırasiyle kaydedlyotuz: 

ZJtaat Bankasında kumbaralı ve lhbarsıZ tasarruf besaplannda en 
az 50 Ur-.ı.cıı bulunanlara senede t defa çeltllecelı: kur'a Ue aşaıtıdakı pJılna 
ıtöre ikramiye datıtılaea.ktır: 

_____ K_A_M_Bt_Y_o ____ Mütekaid, dul ve yetİm· 
Londra üzerine 1 sterlln 5.22 1 • • dikk • 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ul'8 

' • soo • ı,ooo • 
100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
120 • 40 • 4,800 • 

Nevyork üzerine 100 dolar 129.20 erının nazarı · atine: 4 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 
Cenevre üzertne 100 tranlr 30.- 1 - Blltlmum zat ~lan .sahlple-

Büyük ve beyecanh roman 
serisini okuyunuz 1 

40 • 100 • , ,000 • Atlna Uzerlne 100 drahmi 0.995 rinln blrine1 altı aylık. yokla.malan 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar blr sene lçlnde 50 Uradan a.şaRı 

..ı füımlyer.lere ikramiye ~ıktığı takdirde 'Kı 20 fazla.sile vetllecelı:tir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyldl, 11 birinclkinun, 11 mart ve 

Madrld üzerine 100 pezeta 12.89 10/5/941 ta.rlh1nde ba.şlı.yacak ve 25/5/ 
Yokohama üzerine 100 yen 31.0175 941 tarihlnde bitecektir. • S tokholm tl7.erlne ıoo kuron 30.62'75 2 - Yoklamalar her glln saat (9) 

Askerlik itleri 
Yerli Eminönü ukerlik ıubeain

Cien : 
Lv. Atğm. İst. 314 Hasan Rlz:ı oğlu 

Abdülha.mlt Mazhar (16831), Lv. Atgm 
İst. 316 Esat oğlu Osman Nazır (16424) 
Lv Tğm. Hasan oğlu Ahmet İhsan 
Çakar 313 İst. (16113). Yd. P . TA'm. 
Nuri oğlu Mazhar Çelebi (47910)nm 
kayıtlan tetkik edllme'k üzere nüfus 
h üviyet cüzdanlarile blrllkte en kısa 
blr zamanda şubemize müraaea.tlan 
aksi takdirde 1076 sayılı kanunun ce
~at hükümlerine U.'bi tutula.caklan 
11~n olunur. 

~~~ lsTANBULDA 
EV TAYYARELER 

den birinde Marmara göklerin-
de tenezzüh eder gibi 

Marmara ve adalan göriilme
mq harikalı hir nezaret. tadır
vanlar, asma bahçeler, havai 

2000 kişilik taraçalar 
MODERN HAV Al 

MARMARA 
GAZiNOSU 
Beyazıtta ( MARMARA) sine
masının mubtetem taraçaların

d a pek yakında açılıyor. -

AKŞAM 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

-
Türltlye Ecnebl 

1400 kunJ4 2700 ktıl'1lf 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
1150- • • 

da.n (12) ye ve (13,30) dan (17) ye 
kadar devam edecektir. 

Bu ıeri 6 büyük ve resim li cilttu. 
Beher cildin fiati 80 kuru§. 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

S - Zat maa.şl&n sahipleri fotoğraf
lı nüfus cüzdanlarlle resm1 senetlerlnl 
ve birer tane yeni çek.llmlş fotoğraf
lannı ve m.alfil olanlar maUillyet ra
porlarını yoklama 11.müha.berlerile blr
lllcte bl.zzat getırtp lbraz etme~ mec
burdurlar. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel : 2068 1 

Ahmed I, Ahmed ll, Kara Ahmed ·--------------------------· Faşa, Bonneval Ahmed Paşa, Ahmed 

Satıhk Teneke ve Varil B. Hasan paşa (M. Cavid Baysun), Ah
nıed m (Enver Ziya Karal), Ahmed 
Hlkmet, Ahmed Vefik Pa~ (Ahmed 
Hamdı Tanpınar>. Ahmed Midhat, Zonguldak Ereğli kömürleri işletmesinden: 
Ahmed Rasim (Sabri ~ Slyav~- İşletmemiz am.barla.rmda e&k:l ve kısmen hurda vaziyette bulunan 4 - 25/5/ 941 tarihine kadar yotıa.

maya gelmlyenlerin muameleleri an
cak umum1 ma~ tevzllnden soruaya 
bırakılacaktır. Alll.kadanınm buna 
göre mensup oldukları malmüdilrlük- ı 
ıerlne müracaatlan. 

Yüzde yirmi iskonto kuponu 
gll), Şair Ahmed Paşa, Ahmed Yese- k d 
vı, Ahmedl (M. Fuat Köprülü), Gedik ta.trlben 450 adet sa.ç var11le 2000 adet kadar tene e ambar a teslim 

Bu k uponu kesip cAKŞAM 
Matbauı Kitap se rvisine> ge
tirir veya gönderiraeni:ı. fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon· 
co yapılacaktır 

Ahmed Pa.şa (Mükrlmln Halil Yı- olarak sa.tllacağından ta.llpledn A.zamt 15 Mayıs 941 ta.rlhlne kadar 
nanç), Ahsa, Akdeniz, Akhisar <Be- f:~d~uıı:-= um.um müdilrlüğüne % 15 teminatlartle bir_llkte 

filmDarkot), AhWld (Zeki V~ld1 To- iİlll• ................................................ .. 
ean) ve Akçe. Akıncı (İsmail Hakkı 

AÇIK A RTTIRMA 
iLE SATIŞ 

liz;::~;~~lmizfn bu kıymetli eserl- Harp Okuluna Havacı Subay yetiştirilmek 
nı bütün karilerlmlze hararetle tav- üzere sivil liseden mezun olanların kayıt ve 

941 Mayıs 11 inci pazar günü sa- . Sultanahmet 1 inci sulh hukuk siye ederiz. kabul ıartlari 
bah saat 10 da N~ta.şında Şafak mahkemesinden: 941/189 ... • 
so1mğmda 14 numaralı apartımanın Davacı İstanbul Telefon müdiirlü- 1 - Lise olgunluk imtihanını vermlıf bulunmak. 
1 numaralı da.lresinde mevcut ve in- ğüne lzafıeten vekili avukat Bürha- 2 - Aldık.lan mezuniyet diplomalarındak.1 kanaat notu ıyı veya COk JJ'l 
glllz Mr. Charles Atkln.sıon'a. ait ga- ne<idtn Tahsin •ft-fından telefon he- E J"k lm k k bulunmak. 
Y- temız 1 ık artt wu... m a a a ve satma arzu 3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla. mliddet geçmemlf 
~. eşya ar aç ırnıa ile sabmdan alacaıtı olan 70 llra.nın tah- edenlerin Beyoğlu Parmakkapı bulunmak. 

satılacaktır. NUjantaş istasyonunda s!ll talebUe davalı Taksim Cümhurl- Havagazı Şirketi karşısında 4 - Sağlık durumu pUotluk hizmetine müsait olmak. 
Rumeli caddesine giriniz, solda 1 inci Yt't caddesi Stadyum karşısında Şark (54) 5 - yı:u•lan en yukan 21 o•-~ıc. 
gel z 1 k ıı..- numarada veni açılan -. "'·"""' en a er so·a6 • .,a girince sağda apartımanı No. 2 dairesinde Mustafa Not: 
1 lncl sokak Şafak sokağıdır. Ka- · Mecdi aleyhine açılan alacak dava.- ,. la Bll~bare hava muayene heyeti taratmdan yapılacak muayt?nede sa~lık 
bartmalı kadife ile 11taplı Pom.le sis- sından dolayı kend.lsln!n Roma.nyada durumları pilotluk sınıfma. müsald görülm.lyenler isterlerse harp okulunun 
teml asrt ve gayet rahat 1 kanape Vtl meçhul bir yerde bulunması ha.seblle dljter sınıflarına verilmek gibi hlc bir mecburiyete" t!b1 tutulmazlar. Tanı 
2 kol~: oymalı .. som meşeden ma- dava. arzuhallnin ııancn tebliğ edil- bürosuna teşrifleri menfaatleri serbesttirler. Kendllerln1n arzulanna göre muameleye ta.bl tutulurlar. 
mul guzel bir bufe; Baker mağaza- mest üzerine icra kılman duruşma- ' icabıdır. Tel: 43376. Okul tedrisatı 15 Mayıs 941 de ba.şlıyacağında.n talip ola.nlann, bulun-
smdan çı:knıış ceviz kaplama otoma-! da: Davacı veıkillnin talebile muka- I dukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdlr • .Askerlik şubeleri. yaptı. 
tik bir yemek masası ve yepyeni 61 vele ibraz edildiğinden ve imzanın ı .... ~------.. -• .. ıi racaklan sıhht muayenede müsbet netice alanlar evra.klartıe harp okuluna 
adet nıasit ceviz son model yemek inkarı halinde berayı lstllctap mah,,. Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk sevkedlleceklerdlr. (2822> 
sandalyaları; yanı çekmeceli bir ay- kemeye icabetinden aksi takdirde hakimliğinden: 

nalı dolap; birTualet-La.vamanove kaçınmış addi itibar olunacağından Davacı İstanbul Telefon direktörlü- .Çam~ıca kız lı'sesı' mu"du .. rlu"g""u"nden bir komodlnodan mürekkep masif bahisle muameleU gıyab kararının bir ~ü avukatlanndan Ramiz Bakan oğ'-
keetane. yatak oda takımı, iki ki§Ul.k ay müddetle mı.nen davalı Mustafa lu tarafından İstanbulda BahÇıeka
beyaz lake karyola, hasır yepyeni 3 Mecdi'ye tebliğine karar verilmiş ol- pıda. Agopyan han No. 22 de İstanbul 
koltuk ve masa'. elektr!k asri avize ve duğundan muhakemesinin icrası lçln Avcllar ve Atıcılar birliği alcyhlne 
glop; meşhur Island Inglliz fabrika- tayin kılınan 12/ 6/ 941 tarihine rast- 941/803 No. lu dosya ile açılan (17) 
sının gayet güzel bir demir sobası ve !ayan perşembe günü saat 10 da tapu lira 65 kuruş alacak dava.sının yapıl
~rular; gümüş ve gümüş kaplama dalreslnin alt katmda Sultanahnıed makta olan muhakemesinde müddei
guzel parçalar; yağlı boya tablolar 1 incl sulh hukuk mahkemesinde ha- aleyh birliğin ikmatega.hının meçhul 

Çamlıca Kız Lisesi talebesinlıı 12 Mayıs 1941 Pazartesi güntl 
öğleden sonra saat 2 de Lise binasında bulwımalan ehemmiyetle 
il!n olunur. (3596) 

likör takımları; vazolar; port.man~ olmasına binaen ııa.nen davetiye ..... Deniz Fabrikaları Umum M. üdürlüg'"'ünden ı 
zır bulunmadığı ve tebliğ tarihinden ... 

ve sair hayli ev eşyaları. Hayli oofra itibaren 5 gün zarfında itiraz etmedi- arzuhal sureti tebliğ edildiği halde Erkin ana gemisinde çalış:ma.k ilııere kl!ayetll bir motörcU. ve diğeri 
örtüI~r~. ve peçeteler; çarşafiar; yas- ğl takdlrde muhakemesinin gıyabın- mahkemeye gelinmemiş va vekil daıhi tesviyeci olmak üzere iki. işçl alınacaktır. Taliplerin 1cab eden veslkalarI.a 
tık Y\lZU ve sair keten takımlar; meş- da icra ve intaç edileceği gıyab karan gönderilmemiş olduğundan berayı is- Gölcük deniz tabrlka.lanna. müraca.a.tlan. (3559J 
hur RCA nıarkalı 939 Beyzi modelin- yerine olmak üzere Uan olunur. tiktap mahkemeye gelmesine ve gel- _______ _..:. ________________ ___ _ 
den 8 la.nıbalı yepyeni bir Radyo meyecek olursa !stlktaptan ı:ekinml.ş 

Posta tttınanma dahil olmıyan Pikap ile bera'ber güzel bir Radio ma- addine karar verileceği huSUSUnun 
ecnebi memleketler: 8eneU5 i ·. sası, be-rraz "ini fınnlı yepyeni M lht til ka e J y gaz «AKŞA » ne•riyatı arı sure e gıyap rarının tebll-
3600 al~0~~Iıf0;~,!>.:.. Co aylıtı ~~İıı~~ apartman m~aml:ıası - Ba.- Y ğine ve müddeti llanın da. 15 gün ol- İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSÖÖUKLUÖU, İdrar zorlu~. Me-

• ...,~~. ROMANLAR masına ve muhakemenin de 26/ 5/ sane ve Prostat iltlhaıbı, Slst1t ve Koli Sistltlere. Böbrek rahatsızlıkla-
Tetefonlal'lJDJ2! Başnmhantr: %056 111•• Dr. tBSAN SAMi 941 tarihine müsadif pazartesi. günü nna. karşı en mükemmel ll!ç BELSAMİTOL,dlll'. BELBAMİTOL kulla-
Yuı işleri: 20765 _ tdare Z0681 1 TİFO AŞI S ı Kuruş sa.at 10130 a talikine mahkemece ka- nanlar yukarıda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurla.r. Eczanelerde 

Müdür: ZOft7 Tifo ve parat11o hastahklarına rar verilmiş olduğundan müddeti ka- bulunur. Umu.mı satış deposu: Sami Aksu Yenl Valde IDın No. 20. -------------1 M~~~~ln~~rikanmu- ~~k~~- Va-~ ~ nun~~~inde U~Uedllmed~n ~lll-111 .. 111 .. 111111111111••·-------------· 
Rebtiilihı.r 13 _Hızır 5 afiyeti pek emin taze aşıdır. Her Kıvırcık Pata yevm ve vakti mezkiirda bizzat veya ~==========================n 

8 . İtn. Gü. Öğ. İki.. Ak. Yat. eczanede bulunur. Kutusu 45 lru- Sermet Muhtar 75 bilvekale mahkemede hazır bulunul 11 l 1 
E. 7,33 9,34 4,58 B,51 12,00 1, ••llıiillİlllİli r~tur. Deli Selam i tzzet 30 madııtı takdirde gıyaben muhakeme- Devlet Demiryollan ve Limanları tletme 
Va. 3.47 5.43 13,10 17.05 20.15 22,02 Yalı Çapkını ye dwam ve karar verilece~ ilanen Umum idaresi ilanları 

İdaretıane: Babıllt civan ...... Doktor••••• Burhan Cahit 30 tebliğ olunur. "===========================::! 
Acımusıuır aokat No. u Bahaddin LQtfi Bu perdenin arkasında 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak: bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamlann ortasında fevkall 
de güzel manzaralı c;ok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü bastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunu dinlendirmek ve ncka
hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

V 
ZL ~ 

8 r nal I Düğün gecesi 
OPERATÖR VROLOG Burhan Cahit 100 

Sumer Km 
Böbrek. mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı· 
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

........ ıÇ,ocuk doktoru111••• 

Ahmet Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas 4 nu
mara. Pazardan maada h er gün 
saat 15 ten sonra . Telefon: 40127 

lskender Fahreddin 125 
Asyadan bir giine, doğuyor 

lskender Fahreddin 80 
Pem be maılabh Hanım 

Sermet Muhtar 70 
BU: kadm geçti 

Selami İzzet 20 
Devler kaldırımı 

Halit Fahri 75 
A~k fırtınası 

Muazzez Tahsin 50 
Tem yeri: 

AKŞAM matbaası 

cAKŞAM» kıuilerine mahsus 
vi:zde 20 tenzilat kuponu 

Suıtanahmet 3 üncü sulh hukuk 
MkimlJğinden: 941/628 
Davacı İstanbul Telefon direktörlü-

ğü avukatlarından Oemil Anlı tara
fından Ş~Ude Büyükdere caddoo.lnde 
8/1 No. lu boya. fabrikasında Artin 
Solmazgüle aleyhine 941/ 628 No. ıu 
dosya ile ~ılan (34) lira 80 kuruş ala
cak davasının yapılmakta. olan mu
ha.kemesinde müddeialeyh Artın 
Solmazgülün lka.metgahınm meçhul 
olmasına. binaen 20 gün müddetle ila
nen arzuhal ve davetiye teb11ğ ed!ldi
g-ı halde mahkemeye gelmemiş ve ve
ı...~. daı:u gönderilmemiş olduğtmdan 
mudde1aleyhe berayı istiktap mah
kemeye gelmesine dair ilanen tebU
ğat icr:ısına. ve muhakemenin 26/ 5/ 
941 tarıhlne müsa.dlf pazartesi günü 
saat 10,30 a talikına mahkemece ka
rar verllmiş olduğundan yevm ve vakti 
me-.lk:frrda bizzat veya bllvekii.Ie mah
kemede hazır bulunulmadığı takdirde 
gıya.ben mahkemeye devam ve karar 
verileceği ll~en tcıbllğ olunur. 

15/5/ 941 tarihinden 1tlbaren: 
Fevkalade muva.k1ı:aıt tenzilMiı tarifelere alt §eraltl. te.tblkiyenlıı tekrar 

sevkiyat ha.kkındaki i ve 5 tncl maddeleri değişt1rllın1şt1r. 
Bu tarihten itibaren her hangi iki istasyon arasında.ki nakliyata k.ablll 

tatbik olan tenzllll tarlte~re tevfikan mevrtdlne gelen ha.mUleler tesellüm 
edildikten sonra 1stenlllrse yeniden kaydettirilme-k suretlle aynı V88onlar 
dahilinde diğer bir ı.stasyona tekrar sevketttrileblllr. 

Tekra.r sev'kedllen hamuleler, tekrar sevkedlldlkleri mahreç ıstasyonla.
rma mahsus tarifelerden 1stl!adc edemez. Mevritle mukayyet bir tenzilfl,ttan 
istifade etmiş olan hamulelerin tekrar sevklerinde evvelki nakle alt tıcret, 
nakil ınesa.feslnde kabili tatbik tarife ücretine ibl~ğ suretue :refedillr. 

Fazla tafsilat lçln istasyonlara müracaat edilmelidir. ~2508 - 3589) 

Satılık Sefaret 
Otomobili 

Gümrüğü verilmiş Ford oto
moblli 937 model lô.stlklert yep
yenJ makine ve diğer aksamı 
mükemmel vaziyette, son fiatı 
1500 Türk lirası, isteyenler, 
Ayaspaşa Güm iişsu apartımanı 
kapıcısına müracaat. 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hlik.lm-
Jlğinden: 937129 

Mukaddema mahkememizce hacr 
edilen ve kardeşi mühendis Fahri 
Tanur'un ve-sayetl altına. konulan 
emekli Dr. Hasan Basrinin akıl has
talığının devamı dolayısiyle va.slsinin 
vasilik müddetlnln 1214/ 941 tarihin
den itibaren 4 sene müddetle daha 
uzatıldığı alakadarlara ilAn olunur. 

(4938) 


