
Büyük bayrak koşusuna 
İştirak eden atletler dün 

Samsun'dan hareket ettiler 
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Hessdündük 
Hamilton ile 
görüştü 

Mülakatta hariciye ve · 
Entellicenı Servis 
memurlan da hazır 

bulundular 

'Hess Almanyada vazi· 
Yetin lena olduğunu, 

halkın harpten bıktığıni 
söylüyor 

Londra 15 (A.A.) - B. Rudolf 
Hess, indiği mıntakad:ıki çiftçilerla 
konuşurken Almanynda katlanılan 
mahrumiyetleri kaydetmiı ve İngi· 
liz hava kuvvetlerinin bombardı· 
ınanlan yüzünden Alm3al milletinin 
büyük bir nevmidi ve telit içinde 
bulunduğunu söylemiştir. Anlaııldı
iına göre Hess, dük Hamil ton' a 
çok mühim bir mesajı hamil bulun
C:luğunu ve dük Hamilton'u, Marki 
Douglas Of Cleyde.sdale bulunduğu 
zamandan iyi tanıdığını ve lskoçya• 
Ya doğru Hamilton'un malikanesine 
İnmek üzere uçtuğunu ve düke bil
(lireceği mühim haberleri olduğunu 
ilave etmiştir. Hess bu haberlerin 
lngilterc İçin büyük iıtifadeyi haiz 
hulunduğunu ve lngilizlerin ıimdi 
'.Almanyada hakim olan istibdadı 
tlevirmeainc yardım ~deceğini söy
lemiştir. Hess, Almanyadan uçmak 
İçin hnzırlıklannı büyük bir ihti
mamla yaptığını bevaın etmiştir. 
Hami) bulunduğu harita Hesa'in bu 
sözlerini teyit etmekt'!dir. Heu'in 
Yolunu tayin için kullandığh harita 
lizerinde çizilen dairelerin hepsi, 
uçuş iıtikametinin dükün malikine11i 
olduğuna delalet etmektedir. Hede
finin l>u kadar yaldn'.ınele ,..... m• 
rnesi, Hcss'in mnhir bir pilot oldu
ğunu da göstermektedir. 

Hess, Alman mille~nin harpten 
J>ıktığım da söylemiştir. 

Londra 15 (AA.) - Öğrenil
Öiğine göre, bugünkü Dük dö Ha
nıilton - He.sa görüşmesinin zapti
Londraya gönderilmiştir. Saınıldığı-

( Devam, ıahife 7 sütun 1 de) 

Lord Bamllton ve zevcesi 

Suriye harp 
sahnesi mi 

oluyor? 
Fransa, Almanlarin 

Suriye tayyare meydan
larını kullanmalarına 

BU SABAHKİ 

TELGBAl'L.A.B 

Suriyede 
harekat 
başladı 

müsaade etti İngiliz tayyareleri Suriye 

I .1 d b l d k. meydanlarında bulunan 
ngı tere e ura ar '! 1 Alman tayyarelerine 

Alman hava kuvvetlerıne h" tt"l 
l l ucum e ı er kar§ı harekette bu unu -

maiina salahiyet verdi 

Lonclra 15 (A.A.) - Reuter: 
Saia.lıiyettar bir kaynaktan öğrenil
diğine ııöre, Suriyedeki Fransız ma· 
kamları. Almanların. Irak üzerinde 
UÇU41ar için Suriye tayyare meydan
larını kuDanmalanna müsaade et· 
mektedir. Bımun üzerine, İnailiz bü
kUmeti, Sariye tayyare meydanlarm
da Alman tayyarleriM kal'fı hare
katta bulunmasma tanı saJihiyet 
vermi,tir. ÖjTen.ildiğine göre, Al
man tayyareleri, Suriye meydanlan
ııi bir ııçrama tahtası olarak kul· 
lanmaktadırtar. 

B. Eden'in beyanati 
Londra 15 (AA.) - Hariciye 

Londra 16 (A.A.) - B. B. C.: 
Burada öğre:üldiğine göre Sm-iyede 
bulunan Alman tayyarduine kartı 
dün harekat ba,lamışhr. İniiliz tay· 
yareleri. tayyare mayd::uılarmda bu· 
lurum Alman tayyarelerine hücum 
ederek birçoklarını tahrip yeya ha· 
sara uğrabnJŞlardD'. 

lngiltere 
ile Fransa 

arasında harp 
ihtimali var 

B. Roosevelt'in 
beyanatı 

Fransiz • Alman anlat
ması garp nıaf küresini 

tehlikeye düşürecek 

Londra 16 (Radyo bu sa
bah saat 9, 15 de) - Amerika 
Reiaicümburu B. Roosevelt yap
tığı beyanatta demiJtir ki: 

«Şimdiye L:adar Fransa ile 
olan münasebatımız, Fransız • 
Alman mütareke esaslarına da
yanmakta idi. Fransa hük~ti 
de bu mütareke .mlan h ricin
de hiç bir şey yapmıyacağına 
dair bize teminat venn4ti. Hal
buki Fransanm fİmdi Almanya 
ile yapmış olduğu anlaşma, 
hürriyeti imha etmeğc. matuf bir 
ittifaktan ba,ka bir 1>ey dcğı1dir. 
Amerikan mill~ ta kanaattedir 
ki Fransanın Almanya ile yap
tığı bu ittifak, dü,mana Fran
ıadan ve Fransız müstemlekele
rinden istifade hakkmı veriyor. 
Bu anl8'1lla, Garbi Afrika üs
lerinin diifman eliıııe geçmesine 
ve binnetice garp nmf kürresinin 
tehlilr.eye düşmesine sebep ol· 
maktad ... 

.nazın B. Eden, bugün Avam Kama- İ . . l • S • 
rasında yapbğı beyanatta Suriyedc ngılız gazete erı urıye A m e rı· kan 1 n 
Alman taY)'arelerlne kartı İngiltere- meselesi ve Fransız • Al-

Amerika • Sovyetler 

o~ h.ar~ketc geçmekte olduğunu bil- man anla§masilc meşgul v· h ' •ht 
cürmıştir. IC y ye 1 arı 

B. Eden demi§tir iti: • Londra 16 (A.A.) - (B.B.C.) Bu aa-
-----==---===============-=~======1 İngiliz hükUınetinin elde ettiği bahki bütün İngiliz gnretelerl Vlchy 

k' A'l mufassal malUmat Suriye maltama- i!c Almanya ara..<nnda vuku bulan an-Jr a Q man tının Alman tayyarelerine lralc"a uç- Iaşma ile ~i?şgul olmıı.kta. ve Vl~l hU-

Sovyetlerin Vaşington 
sefid Ameriı<a Hariciye 
Nazırile bir saat görüttü 

mak üzere Suriye tayyare meydan- kiımetl ile Inglltere arasında ncı ola-
F ranıa, iki tıldan birini 

tercihe davet ediliyor l • h ı 1 1- • "f d cak blr mücadele vukuu ihtiınallntn tayyare erı lannd~ m~~ a e o ara.,.. ıslı ~ . e ~t- 1. edllmesı. lüzumunu kaydetmet-
melenne ~usa~de eyledılcl~rı~1 go~- ~!ıh..ş Londra 16 (AA.) _ B. B. C.I 

b l d termektedır. Bınaenaleyb buyuk Bn- News Chroncle gnretcsi, cBu anlaş· Amerikanın Boston radyosu düıa gelmeg., e Q Q l tanya hükumeti Suriye tayyare m~y· maya verllecek yegfme cevap harptlh gece muhtelif dillerde Fransız hll· 
danlanni:la 6U Alınan tayyarelenno demektedir. Tlm~~ e'OOlcaiirat- kGmetine bir ihtarda bulunmuıt.ır. 
kıır§ı harekette bulunulması için lt ve §.lddetll surette ha.rekct etmcll-

Baıraya lngiJiz kıtalari 
Vqington 15 (A.A.) - Sovyet: ve malzeme çıkarılmaıi 

1 B. 1'"" b'. ..le dçisi B Umanski - ıkJ 
er ır ıgı uyu · . • için bazırl ar yapılıyor 

dün hariciye nazın B. HuJI ıle hır 
saat süren bir mülakat yapmııhr. B. • / • • 

W il b mülalcatta hazır Amerıka, ngılız - Irak 
Sumner e es u "ht"l"I h u· .. 
bulunmuıtur. ı ı a ının a ı ıçın 

tam salahiyet vcrmiıtir. Fransız hli- ylzo diyor. Boston radyosu: 
kumeti, bu vaziyetin mesuliyetin· - Şimdi Fransız halkına husu· 
den kendini kurtaramaz. Almanla- lraka g'ıden ıt bir mesaj vereceğiz. Aşağıdaki 
rın emirleri üzerine Fransa hükGme- tebliğ Vaşingtonda :ıeşredilmiş•i:ı 
tinin bu uçuşlara müsaade etmek Al t 1 ı cSon günlerde Fransada vuku-
ıuretile yaptığı hareket mütareke man ayyare erı bulan ve mareşal Petain'in nut· 
şartlarına çıkça mugayirdir. Ve itiyle aon haddine varan hadi4at 
Fransız hük\ımetinin gİrİşmiş oldu- Birleşik Amerikayı çok derin bir 
ğu taahhütlerle telif götürmez. Fransız avci tayyareleri endişeye düşürmüştür. Fransa it:n 

Tayyare şehldlerl 
hürmetle anlldllar 

tava••utta bulunmiya-
cağıni bildirdi İşçi mebus Cockf §U suali aormuo- de refakat ettiler mütecaviz Almanyanın, yahut Bi ... 

tur: leşik Amerikanın dostluğundan biri· 
Vişi hükumeti Mi11etler Cemiye- ı.onclıa 16 (A.A.) _ (B.B.C.I Kabl- ni tercih etmek dakikııaı gelmiştir.> 

Beyrut 15 (A.A.) _ Basra.dan ö!ire- tinden çekilmiş olduğundan Suriye reden Reutcr muhnblrlnln !4nratına 
ntldiğine göre, bu llm.ana İngiliz kıta- üzerindeki mandasının da nihayet göre Iraka glden 30 Alman tnyyares1-
lan ve malzemesi çıkarılmak 1çln ha- bulmuş olması lazım gelmez mi~ nin ekserisi bombardıman tn.yyarele-
zırlıklar yapılmaktadır. B. Eden cevaben demiştir ki: ridir. Aralarında birkaç nakliye tay-

ı ynresl mevcuttur. Almanlnr Haleb ve Irak' a varan tayyare er Bu suale cevap vermek için evvel- Rayak hava meydnnlanru kulln.nnuş-

Irakta İngiliz tayyare· 
lerinin hücumları 

·-

Dfinkü merasimden btrknç enstantane: Bir manga hnvaya ateş 
ediyor, nutuklar söyleniyor, meraSfmde bulunruıJnr 

seıaın varlyctincle..· 
(Yazısı· 3 'üncü sahifemlzije)" 

Kahi~ 15 (A.A.) _Bir resmi teb- den haberdar edilmek İsterim. Ma- lardır. Fransız avcı tnyyareterl Alman 
llğde denlllyor kl; Raşld Alinin. müs- amafih. Cockf un yaptığı telmih hiç tayyarelerine rcfnknt etmıştlr. Gelen 
taccl bir tnlebl üzerine bir mlktnr Al· §Üphesiz kıymetlidir. Alınan tayyarelerlndcn bazılannm 

Londra 16 <A A.) - (BB.C.) İneni• 
hava kuvvetleri Imktn Imk mcvzllerl
nl, demiryollan, ve askeri nakliyatı 
bombala~lar, Amam, Raşıd ve Mu
sul meydanlannn hücumlnrdn bulun
mU§lardır. 

man tayyaresi Iraka va.nnıştır. Bu (DeT•mı sahife 2 sütun 6 da) Surlyede ka.l~ olınnsı muhtemeldir. 
tayyareler mlhvcrln tahrlkfıtçıla:nnı, 
propayandacılannı ve mümn.sll ruüte
lınssıslannı getlrm~lerdlr. 

Kahire 15 (A.A.) - Snll'ıhiyettnrln
nn mütalfuısınn göre, Surcyooen ge
çen Alman tayyarolerlnln sayıı;ı 30 
dur. Tayyarelerde Alman işareti yok
tur. Fransız 1şarctlert taşıdıkları sa
nılmaktadır. Gene oo.nıldığına. göre 
lbu tayyareler nakliye tayyareleri ol
mayıp mütehassısla.tı. ve stvlllerl hfl· 
mil bulunuyordu. 

Suriye gönüllüleri 
Beyrut 15 <A.A.} - Sw1ye gönllilü

lerlnden mürekkep Uk kafllcler Irnka 
hareket etm!41erdlr, 

ltalyaya en 

büyük hakaret 
Bir İtalyan gazetesine 
göre Necaıinin tekrar 
Haheıistana getiril· 

mesi imi§ 

&ldad 15 (A.A.) - O. F. t.: Irak Roma 15 CA.A.) - İtalyan ga1.ete-
hükllmetl, bazı Amman kuvvetleı1nln ellerinden B. AnMldo, kont Ciano'nun 
huduttatı fnallyetlnı Amman emtrt gazetesi olan Telegrato'da. yaooığı bir 
nezdinde protesto etmlf ve hO.diselere ma~lede şöyle diyor: 
nihayet vermek üzere icabında müsta- tlngllterenln Neca.şl'ntn Ha.beşlsta
cel ve fiddetll tedblrler abnnğa mec- na. avdetlnl temin etmış olınaSl 1taı
bur kalaca~ blldlrm.lştır. yaya karşı hakaretlerin en büyüğünü 
İngı"liz kıtalan arasinda teşkil etmektedır. Hn.beşıstanm büyük 

• blr kısmının İnglllzlcr tarafından iş-
ki Iraklılar kaçiyor gaı edilmesi blr hataret deitlldlr. çün-

Bafdad 15 (A.A.) _ Resnı1 blr teb- kü a.nc~lı: bir harp hAdlsesidlr. Fnk.nt 
llte göre, İngiliz ıotaıan arasındaki Fa.,!st Itaıya, İngllterenln Necıl41 y1 
Iraklılardan blrwtu ka9?nıştır Irak İtalyanların bet seıne hWmıO. aıtmda 
hü 11.- • kalan Habeşlstana medeniyet sokkuuıetl, hllen du.m.arı kıt3la.n a.ra.- mak Uzcre getlrm.elcrlnl öldilrlicft btr 
sında bulunan Iraklılara bugünden hak et addetmektedir. Faşist İtalyn 

(Devamı sahife 2 sütun 1 de) ile ~Utere nrasındo. tek bir sulh ola-
bilir, o da. kılıçla ka7.tlllılacak sulh

.. :l. k k a.~Iera tW». 

I ktisadi ihtiyatkarlık 

Devlet kara aünleri önlemek için 
ihtiyatlı davranarak pekismet sto
ku yapıyor: 

Sen de, vatandaş. ayni üslup ile 
hareket etmeliain: Bir habbe, bir 
lannb, bir artık alanek. bir ampul 
qığı, bir eski ceket israf ebnemeği, 
tedbirli olmaiı milli ıİyaaet bilmeo 
lüinl 

Bingaziye hava akıni 
Londra 16 (A.A.} - (B.B.C) Pazar

tesi gecesi İngiliz tayynrclerl B1ngo.z1 
llmanını bombnln.mışlardır. 

Rodos tayyare mey
danları bombalandi 

Londta 16 CAA.) - CBB.C.) İnglllz 
tayyareleri Rodosta. Marlça. ve Kala.to 
hava. meydanlarma hücum eylemtş-
lcrdlr, _ -

·············································································••l· 

/ 
""-· > 

- Hastamızı nasıJ buldunuz doktor? 
- Harpten evvelki ölç.illere göre zırdeli!.. Fnknt bugunl.ü 

ölçülere göre akıllı, hattA druıt! ... 

' 



8alılte 1 

Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri B. Filof Bulgau- Reislcümhur Londrada Suriye haro sahnesi 
Alman tebli4i meclisindebirl ' söylenen mi oluyor? 

Bertia 
15 

(A.A.) _ AlaıaJı ordıılan nutuk söyledi Yanan devlet nazırı ile Irak har· iki nutuk <a... tarah ı inci sahifede) , 

b • k b [ b Jı l Milli liberal mel:ius B. Morria 
~z~~:ng~ı:~l= A:!f~B: :-..; ıye nazırını Q U uyur U ar Jons. Vişi hükıimetinin keyfiyetten 
tonllato hacminde kuvvetli surette cBulgariatan birliğini Amerika aefiri ve B. haberdar edilmiı olup olmadığıaıi 
silahlı bir İngiliz muam kruvazöri- tahakkuk . miJı '"'ezlrl ...-..,a __ ...__. -"'1 or-ı.. Ed h • ,~ sormuştur. 
nü batırmıştır. Hava. kuvvetleri, ingl- ettiren ver hwfrMe 15 "(A.A:.)' - Reisfcüm- Y' ~ .n~ Şevkoıa .U:DA en ürnyet mücaae- B. Eden demiotir ki: 
liz iaşe gemilerine karşı hücumlarına devletlerine ebediyen hur İsmet lnane, bugOn Çanka- e1ç1s1 ekaeJA.na Klmil OöylADl De lesi yaplldığini söylediler Bu huıustaki vaziyetimizi Vişi hü-

::ı: :g~k.=a~=m~~d~':~ minnettarız» dedi yada.ti köşklerinde saat l~,45 de, birlikte, kabul buyurm.Uflaribr. ktimeti pekala biliyordu ve bizzat 
ticaret gemisi baWmll ve ba$a. bi- Yunan Devlet Nazın ekselAns ...«ıı&'lre+t.ı.-'a v .. ..t..dw V, Loadra 1 S (A.A.) _ İngilizce kendi taahhütleri, vecibeleri hakkın 
yiık şilepler! cddi hasara uğrat.cuş.tır. • .ArgtropaJ:os9u Yunan böyOk el- Bu ~--, .....,...._.Je · e- Jionupnlar birliği tarafından ,erefı- da kafi bir iprettir. 

Dun gündüz. savaş tayyareleri. in- 5?f_ya lS (AA.) :- Bulgar aıanıı kili B amr..n a.-~ıu hazır il b f ............. da Bu hadiseden Birlefik AmerilCa 
gllterede muhtelif askeri hedeflen' bildırıyor: Meclis dan toplanmııtır. ~ ekJıeltns Bafael ile birlikte, · y.-.-u. -.--.va ne ver· en ir ziya et -v;· .. t hükumetinin tamamile haberdar edi 
muvaffakıyetle hücumlar yapmışlar- Baıvekil B. Fifof .öz alarak Yugos- ve saat 18,30 da Irak Harbiye bulunmllftur. Amerika büyük elçisi ~tir ki~ lip edilmediği hakkındaki suale de 
dır Bu esnada bir tayyare meyıd.a.run- lavyaya ve Ywıanistana kar§ı mih- !)eyanatta bulunarak demJt ill. t B. Eden: gayet tabii, evet cevabını 
d:ı bulwıa.n dort motörlü bir çok sa- YeS d..,Iederinin arzu1mma l'alr-en cDünyamn hürriyeti seven m e - · · 

;::st;:IYar Ieri ciddi hasara u~ratıl- btahmil tetcplmb~Jolan hart p hakbıdaFiJ aıfu Kısa vadeıı·, yu"ksek laı·zıı· ~~ = ~~~:mıı:!-: ı::ıı:::: iii~i~ti;·. Darlan mülakati 
Ş · li Afrik da ...._..._._ .. .. de eyana a u unmu' ur o ez- dd üh" • J d 
ıma a • .l.UUZ:UA onurı üale d •. L! lardır. Hür milletlerin muka erab m .. ım netıce er ver i 

yrolden Şiddetli topçu Te ~ kol- c ~tir .ıu: . d d · k 
ıan faaliyeti olmuştur. Tobrukf:a ye • cBu ~b~ ~ bU Hre~te ~e- belki de dünya a mevcut enız uv- Paria 15 (AA.) - D.N.B. bil~ 
SoUum mmt, kasında, di~er ik1 Ingi- tıcelenmeaı hızım lÇUl Ege sahıllenn- tasarruf bonoları vetlerinin kiyaaetli bir surette ku!- diriyor: Vichy siyasi mahfilleri. B. 
li7. tan~ Uı.hnb edilm~ ve bir çok deki, Makedonyadaki Bulgar toprak lanılmaaına bağladır. Koruyucu hır Hitler ile amiral Darlan arasında 
top ve esir alınmıştır. larile garp hududumuz hoyundaki hikmeti rabbaniye bu gergin ve teh: Berchtesgaden" de yapılan ve dört 

Hafif Al Sll..Ta.IJ tayyarele~ Sol- Bulgar topraklaruıın kurtulması de- likeli devrinde ingilizce konU§an iki saat süren görüşmenin birinci dere-
Ju mın+ asında In_~lll.z pi~dt ve ı mcktir. Bu topraklar tiındiye kadar l 35 J büyük milletin batında denizden an- cede ehemmiyetini kaydetmektedir· 
n. kliye kollarına m~ hueumlarry s b d w ltmd . Demiryolu İnşaatı İÇİD Mİ YOD lıyan iki tabaiyet bulundurmuıtur. ler. Tebarüz ettirHdig-ine göre, hu· 
yaparak Afrika kıtaatının muharebe-~ unan ve ırp oyu~ urugu a :' 1 Be'L! d L!- bir d • d • b d 
leııne Lştırnk etmiştir. bulunuyordu. Adaletın ve hakkam-ı } ) k • •k J k uci e ·~ evır e 1f qın a nun neticeleri çok cesuet vericidir. 
Akdenızd , Alman h:ı.va kuvvetleri yetin mihver devletlerinin idaresi al- İ18 1 ıstı f3Z yapl 8C8 bulunan devlet adamlan bu iki f8:1'· Görüşülen meselele: muayyen 

te kküll rl gündüz ve get:e, iyi neti- bnd:ı nihayet bu yeni Avrupa ca- llİyet kadar derin bir vukufla denız- hususlara inhisar etmiş olmakla b~ 
den anlama--1ardır b ce r alarak Malta. ve Gir.ld adaların- mia::ı bölgeainde de muzaffer olma- .&nlı:ara 15 (Telefonla) _ Ta8arrof dutu halde ber URlü vergiden mmf~. • " ra er, Alman - Fransız müzakerele• 

daıki asken tesis:ıtı boınbe.rdmıa.n et- sından dolayı bütün Bulgm milleti banolanmn l'braeına da~ bl'lun IA71-~ 'hamlUne JllllbuTer: balan- bu M~:::k.r~aası için riııin vardığı pratik neticeler, Avru
m tir. Oind adasındaki 1k.1. t.ayyare bahtiyırrdu. ha.mnıı maliye '9le bütçe ene~ mak: S, 8, 1 QhJr:: tılr ba!ııl* "9 nlba.- • •• • • • m~~ek- pada tesisine Franeanın tam hükiım
m ydanınrı. Alın: n hafit tayyarele:rt.. Bulgar milleti Bulgaristan birliğini 11:nee müzakeresi bi1mişıtir. Taaı.rruf yet lk1 ~ ltaıdu' bM. ftde11 bet. ler basıt değildır. Bilim mugaa nuıhk . t•ltl&lil . • le d ~· 
n 1 yaptığı ~ hücum esnasında, ye~- 1 tahakkuk etti:min olan mihver 1 bonola.n küçük: taearrut .sıahiple- on, yirmi Hta gibi bet b8eye eiıverişll, meselelerdir. İngilizce kon ·1- · "'!'e ~ 1 

e •ttiı:a e ec~ 
dC' on beş du::ıman tayyaresi tahrip' d letl . . b d l tl . 1 tiııhı bir işte kullanma.d:k.Jan pa- getlrcceğl. fatz nf3bet1erl biraZ yiiksek- ]etleriıı müşterek idealleri ~~ ~ yenı bır nızamın kurulmasını i tıh-
f:'d lmtştfr. Gırl<I üzerinde vukua ge-ı evl . erlııne A vel '~( .,ev Be e:m ı ralarma karlı V'C emin §'J.rllarla bir çe bulunmak suret.He hazinenin ufa- allerair ki digv er milletler o{ el ı e- daf eden uzun vadeli bir siyaset 
ıen hava muh:ı:rebeleri esnasmd!l, AI- !;ef erı o an do f hıt er ı e enıto . ti! sa.has t . trnck ve bu su- letile ihracı tasavvur edilen (Tasa.mı! V·ld" l B "d un a~ın içinde yer almaktadır. Fransız siya-

rı yedi ta e a·· ·· M lini .. .,, eb d. · tta L_ .ın a 1 cmın c dışında degı ır er. u 1 ealler hur- ıetinin bu istikametinin istikbal için m ve • yyar uşur- usso J e e ıyen mmne r ııua· retle topla.nacak paralardan milli mü- bonolan>na akl her tüttli pmameleler . . 1- f d 
D!' ~erdlr. . _ . . ı lacaktır. Bulgaristan üç taraflı pakta dafaanm fevkalA.de masnı.fla.n hU8U- btr devlet müc881 81!81, ~bankam ~~~ ıeven zu. um~en inde ret e en geniş ufuklar açtiği Ha ve edilmek-

Du.<mıan Alman erazisi uzerıne ht: 1 iltihakile Avrupada yeni nizamın SUDda JısWaıde oluımıak ma.ksadUe çı- ile aılcı a1Aıkası olan amoRtmtan. mıı- butün milletlenn lfına o ukları ga- tedir. 
cum ynpmn~~r. 12 mayıstan 14 ma- teesciiaü için imk&nı.n aiabetinde iş j kanlmakta.dır. dlfı taratmdan Ha ohm'aeatır. yelerdir. • . . Alman tayyareleri 
YI a kadar,_ du man, ceman 31 ?-yyare beraberliği yapmak hususundaki kati Bu suretle Avrupa ha.rtrlndc'l'l. La.yihamn blrinel ddes1 De de Bugün, mgılizce konuıan milletler d ] 
kaybeLmlşLir. Bw:ıla.rda.n 13 ıı ba.n •. ifade ıe-.: ... :. Re . • t ı dota.n umuıml buhrandan milli müda- rtbman --~ ma teda.-.,_. ki yalnız müıterek miraslannı değil, Su?'İye mey an arına 
muh:ı.rebeleri esnasında, ~ü ha.va aDDJDI ey -· vızyon• f: ,:.._ft_ fazla"'"""- 9ıt1 a.n:ııo -....u..... . . .._e h d bal d t · nl • • 
d fi ı....ı.,. ...... ı ta fınd da~..ııı I bir memleket olmak ib"bariyle Ver- aanın muıı.çu• ...... .r--• _....... - mJktan 25 milyon ~ geçmemek er yer e unan me en 1DA a- ımyor 2 ..,.. .... ,,...,an ra an '"'?"-' ...... - 'ya.çJanm 1caqılamak irıJere hemen her ·· k el · • de müda-
mü.'J, mitebaklsi Yt!rde tahrtb edilmiş- cay sistemine karp mücadeleden 'hiç 1 mıemleketJıı Oetfimet bonosu) Cmllli ~re~ ~"'!.,9!.~~ zı:u- f ~~ıtere .g•y .. dJ Kahire 15 (A.A.) - Reuter 
~., :\~! devre zarfında, Alman ka- bir :ram.o ı.aJi lralmamıı olail Bal-! müdafaa bonosu>, (tasarruf 

1

sertifi- n~:a~!: mezuni~'"";~~ a- .:::ı 1'?1 a~ı ı;ıu~a e e tı etrahnc:!_a ajansının emin bir kaynaktan öğren• 
.ı·6"an uç tayyareG!r. garistan daha bidayetten itibaren üç- Jcası) ihracı nniDden almakta olduk- • ' ~ sure e ?P a~mış r. Totali- eliğine göre maskeli işaretler taşıyan 

J l 
-

1
. . lii pakta adil ve hakkaniyedi l:ıir l>a- lan mıııı tedblıierin küçük blr tecrü- 35 milyonluk t~r zulum, .. Machıavel e has olan de- bir mi1ttaı Alman tayyaresi Suriye.-

fa yan teb l~I ı...-ı tesisi için yegane garantiyi gör- besi dıe memll"ketıımi2'ıde yapılmış ola- istikraz sıselere muracaat .~der~k fethedilen de üç tayyare meydanına inmiştir. 
mekte idi. eat. n.tandaşlamı ceplerinde ~ evle- • memleketler ve ?1uttehit bulunmala- Bu tayyarelerin Irak' a gitmeleri 

Roma ıı; fAA.) - İtalyan. llllluml :dnde nema geUrmeden ctu:ran para.la- Ankara 18 - Dirarbabr ısluyo- n lizmı glen mılletleı- arasına ayn- muhtemeldir. 
karargahının. 344 numaralı Wııliii: 1 • ıt m:ııdan milli müdafaanın fnkalide nundan Irak ve İran hududlanna ka- lık sok.mağa uğraşmıştır. Hürrjyetleri k I b" I 

Ilalyan ~e Alman :ıyyareleri Malta- ngı ere ma.smflarmı \emin etmek glbl asız blr dar watılacak gimenıdıl.fer hMlannın mahvedilmek için, ıantaj ve tethiş, Cevapsız a an ır aua 
da hava tL~lerlne hucum etmişlenllr. ı,lıe fa7dalanılacakm. ikmali inf881~15 mll'°11 ıtralık ıs- trika .vf 1 ll il bu millet- Kahire 15 (A.A.) - Buıada 
~ lngUtz t.ayyaresl, hava mu:tıarebe- u·. zer·ı nde Diğer taraftan halk e.ra.mıda .lnki- tikraz akdine dair obı.rı !Ayiha, meclis f0 ~e ::t a {°. ta:llim,tir. haber almdığına göre, Suriyedeki 
led esnasmda düşürühnü4f;ür. §af etmekte olduğu memnunfyetle gö- nrmameslıne alın--. Bu 1sUkrazın er zayı. a ma. 18.e f L '""d Jı: • ı ... ._ 

Ş'mali Afrikada, Totıruk cephealıı- rülen tasamı! ftkrl.nin daha farla ya- BelleUlı: fatz ve ~ tutan yüzde Totalıterler '1Jlldıy~ ~adar mu- ev.-;ans e omıser genera L1Cnts 
de topçu faaliyeti ve Sol!Umun şal"tm- yılması da gfuT önünde bulundmııl- yedi olacak, ve yimı1 senede itfa edi- vafak olmuşlardır. Hadıseler totali- 12 mayısta Vişiye telgraf çekerek 
da müfreze keşifleri olmuştur; maktadır. lecektir. TahvHler bamJ.Ilne nınharrer terlerin tehdidlerini idame etmek, Alman tayyareleri Suriye tayyare 

Tayyarelerimiz, Tobrn limanım '"" Müteaddit noktalara Veraset ~ lnUbl ~-gisi de dahi ol- olacaktır. vaidlerini tutmamak usulünü bildik- meydanlanna indiği takdirde nasıl 
teaiaatmı mütevali bombudaanlara. bombalar abldlyaa da ı terini göstermiştir. Milletleri teker bir hattı hareket takip edeceğini 
~l tlitmuşlanlır. Bk vapurda yangın insanca zayiat obnadı ılı Atlantı•k harbı· teker mahvetmiılerdir. Hüanüniyet sormuş ve iki defa da tekit ettiği 
fıkarı.lmıştır. M a ... eşal sahibi erkek ve kadınlar için tek bir halde buna cevap alıp almadığı bel-
Dü.şrnan t.a.yyareJai, Deme'yl bom-

1 

r ' d ....._ .... tat•• ı · her ınıı-· li değild1r. 
lıard ~lerdir çare var ır: uı& or enn 
ş~~rlkada dii§man tazyiki bü- J.oDln 15 (A.A.) - incniıl Bava •İngiliz Hindistan D ~ f • ' • bsdine kartı bu hüsn~et aabıôi 1 -. ,-.----. ,--t-1 

tün bölgelerde v~ billls.'188., nta.ııı'.mu- ~~:.ôp:m aşatJd9.t1 tettuğı: Nazırı Lu harbi kaza- r e aın tn erkek ye ~dmlar hep 'birlikte bare- ngl iZ pi 0 arı 
sın leYkalade şiddetle muk~-vemet ~sa.hu ta.k:aJannda d~ ket etmelıdirler.~ 
gösterdiği Am~. Alag1 bölgesinde de- nm bazı ba-.am;ıaa!l""1eri olmlı~~ nacağız~ diyor Jekla"'ra• "'onu Ziyafett~ ?ir ?Uluk söyliyen B. -
~etmektedir. Müteaddilı D8kta1ara bcmlbalal' afal- U~ O J Eden dem1ştir kı: cAlmanların uğu- 1200 kİ!İIİk gruplar ha· 

Londra 15 (A.AJ - Diin akşam nd '--- 1 lınel · 

trak'a Arman tavyare-
mış, faka.t irısaıw& sa;vlat hlç olma- Ooventry'cre bir nutuk 1ra.d eden Hin- a JZtırap çeıune eri ve ö erı linde Amerika.da talim 
mqür. HaMr da udır.. d18taın Mazın B Amtty Atlant.ik mey- lazım gelen alçak gaye pdm: Baı-

Buglla İngiltere iberil:ı.dıe ~ düş,-! da.ıl muıtıa~den .fU ıareue hah- Almanya ile yapılan kalanna esaret zinciri vurmak... görecekler 
mau bombarc:lmıan ~esi ~- ......._~~r anlatmadan bahaetti 1 Fakat bu gaye çok hayali bir fikrin 

1 • ı b f d müft.ör Dün gece cenup 8ILb.lll a.Çlk .,..,....._ • b Londn li (A.A.> -Amerlkadan ~-eri 00. meg .. e aQ a 1 lannda. bir diifma,n ta.yya.l'esln1n Y:h: .Biz bu nntbarebeyi ka.:lanacağız.~ mahsulüdür. Avrupa lıiç ir zaman len haberlere göre, İngUbereden ~ 
(i Y rip edi.Iın.lf olduğu şimdi .sa.blt elm.111- ~- Amery ~n soo.baharda biriı~- Vlch 15 CA.A > - :Fransız O F İ hakün bir ırkla esarete vurulmuş Britanya 1mparatorluğundan gelen 

tur el Inglltere hava meydan m~rebesi- ~: · · · ırklardan teşekkül etmiyecektir. pilotlann Amerikan havacılık mek-
(Baprııh l Ülci Nhifed&) ı · nln, Hftlerin miidafaasız Inglltereye aJamı · Almanlar mücadelelerinde tarihin teplerinde tali.ınlert hakkında ilk 

V _ L..-11 He • • • .. ~bu topraklan çllnemet.'. husu• Maref8! ~ bu ak"8m radyoda •• +_ ...... _ 
lt.i'ba.ı:n bir ha!ta müblet ~. au.uer yeti ıçtioıaı sundakl hiilya.mıı nasıl soya diiş{lr- ll4f!fıdalcl dekll!'U1'0!lu ~: tabii akışına karp çıkmak ve zaman tafsilat verilmiştir. .u~ pilotları 
Bu mühlet geçtikten mma. bunlar va- .+ ' - 1 S (A.A) - lcıa v .. müş olduğunu ll&Qrlattıtian soma "'9.r daJgalannı bertaraf etmek jatjyor• =~J: ı1?.ı~~~gt. 
ıa.n haini telakki edilerek o .lllll'e'Ue killeri l-le7eti 1mgmı ~ şöyle d9'aıaa etmiftir: Franu • lar. Binaenaleyh l'ejimler.ini cebren ~ --
muamele göreceklerdir. Haklarmda &.pekil 1 DMtm Re6k S.,.U..' •Büyiİk lk~ ft cmım. A~an- .Amiral Darları'ın. Almaınyadr. gecen- kal:iaJ ettirmeğe ağrapn küçük lıir cleceklenUr. ATdetlerlnde bunlar için 

idam cezası _tatbik ohmaeal'l gilDl 1ll riywtüada baftahk to laahNDı tUtle otan muvasala. yoUannı saran lerde mtlel1e IJ~li lılnndlnS. insanlık grupu uumda aynhk il&- :.-:: :~ ~ohm~ 
mallan cta müsadere olWaaMır. 4' lldncl llaa ft dl'afnltı Jllfl')'dan mu- Bu mülAta.t& Naa a.ıtıe ~ eıe- etleri ··rme1t ha~ mucip birwq 
B. Naci Şevket Aakan- ]Nlpi&fbr. harebesi de §imdi cere,an etmektedir. mlft1m. Bu Jeni göriitme blıle talttk- ~..s..1dir gB hal hiç deiilae hltün ~ - Yort Tıme. gazetesi bnflDS• 

M 'l!_ L--- Bu muhal'ebe,-e karşı )toyabilmek için Hn l'Ohlnu aydınJatırm: Ye .AJman btı- .._... • a " _ +--111-daa T alınma gidecek eeua uuaw topla-cali bat.ün eneril ._ ~ mııan: kftmeıne giı1fUen mt.aereıere de- diDyada ba kadar bü1~ Mr tıeye- ka1eıllnde bunu ~ bava Mldmı-
~ IS (Tclefo.la) - Mee- mmm lhlılndır. B1z be nıubarebeyı "fa1Jl etnıs ımumm ~ t:vt caa uyandıran ve parllfUtle ,.apdaa 1eUn1n teemfisi1 için mmızam blr ted· 

hı-=:, 15 <A.A.> - .. Rieu kralı Jia )'U1ll (bugün) eaat on ı;..t. l'o9- de :ıtuanaeatız. Atlall'tlc muharebesi malOmat almacbtı i9fn endlfere 
0

dtl- son ziyareti izah eClel>ilir. :ıeoı~ ~~Ierinl şu su-
llallye Na:ı = ~ = l lanacaktır. l lar:iciye V eületi T et- ne kadar uzanıa umsın. HitJer eme• fen eMrı amumiye ~ aıtak bugün Dünyanın lfisi hakkındaki ümid- ıAiman Te İngUiz pslkoloJlleri ııra-
eektir. Öğrenlldltme göre-, Anhrada lalat kananaaa ek bnua layilıaaı llne, &Jtı ay enelld blriDei İngiltere 4ILll4larmma ~ tehllbler1 ö~- ler, gjtikçe k.UTVetlenen lngiliz Ame- smda bu harp hakkında çok büyük 
bulunan Irak Harbiye 1'azm B, llad _ _,. __ L _ ı.1 L • meydan: muhaıebesi:nden vazgeçmek IDl!lk" hareketlerlmtzl mahalı:eme et- rilian lttifalandadır. Amerika 'H tdr fart mevcuttur. İnglllzler müthiş 

llnllPl&ere CUHeceıdir. mecburiyetinde kaJcbtI za.manıı. nruıa.- mek mevzuubahis olamaz. Siz l'ran- 1 • __ , __ L.:-..:..'-. 
Şevket Tahrana gidecektir. ran darba ztyade ~ o!mıyacaıc- sızlar için bugfı.n mevzuubahlıl otan agiltel'e aynı anaueaere l!"'™puaıcr ~ taııammü1 ka.bill-

Amerika tavassutta Mathaat amam miidür tır.~ şey mını şeref ve m.nn menfaat Yolun- IDMWmızı '-:'~etmektense ~ilec~ ,etlndedlr. Zlra ya bunu ve ya.but mil-

b ] k w.mi BalkanlaıdaD 'baıMeden B. Ame- da, beni, Pl1 f1kfıier beslıemeıcmtn kert kuvv~bn.in tahmil edeu -- aamaha götürmez bir esareti kabul-
U unmıyaca . A ' ıs ry şunları .söylem'ftir: ts1dP etımetttr. Eler ee1'e7an et~ her Uliralia kartı koym~a hazmz. den bqta çareleri olmadıtmı biliyor-

Vaşington 15 < A.A) - Harıclye. Ne- buat U * ~~~) - . ~- cHlç beklenmiyen Balkan muha.re- olan müzat'erelert efdn umumiyenhı deftiimiz zaman ne e3y)edipnizi Jar. Almanlar da mütblt bombardı• 
zc.reti, Amerikanın Ingillz - Irak ihtl- -. -· lii· besinin AJ.manya.y& tabımU ettfğt gay- mJrı imit>atı içinde netıeeıendtfebfle- anlad .. mm da '6iliyoraz.> manlara utnı:ror. Onlarm. önlerinde 
Jlfmın halli için tavassutta bulnnmı- ~e B. fz:ettiD. Tuinl... M il retler, mtrerhı '1'1htiJeye dolra mu- celt ~. Fftma matıil~l tt- · ıgı ı..tt olan fU tık vardır: Alman ~ne-
Jft<'ağını b!ldirm''i.ir. tar. B. ızzettıia T.p.t .._ .....ı zatferane bit yOıiiJGıl halbıdatl pro- ilham edebllecelr Te d1lınyadakl ~ rlnıhı Te tıJkfilerlnln dellştlrllmest 
İngiliz mültecilerinin 'Cümülciae "ff Oılea b.. 1 ! , .. _ JeJıerini altüst eCmtıJ o?aıblllr. B:ııtan A'ft'Dl>a '9'e mÜl&emleb de'Yle-tt mevti- uabefı·aıan Ja 

ahi
• . n Kömür 1aaYD81 _. !: J&ii "H D111krebea1ntn Almanyanm ml.n~e tnı nnıhafaza ~- ll• U~ 

t ıyeaı tktisat V eJıileti miilen'tliii ~- J'O)lan Da l&te nwphıJan iberlnde ;ıra.- işte qia ctoetı .. .., bagin 11zkıe 
Bombay 15 (A.A.) - Ha.bıbani&'e İn- )erinde bulnmwqtur. ~~ dı aıdml enel b!s- SÖ1li)'eCeflm bundan im.tur u ___ L ... L.!!..L.9!- _-ı,;_1--

gıi.lh; mültecUerinln Bombay'a muva- ___,..._ mım,l\ıKftr.- • ~at UUUID ~ ~-

m.lat eck!n S-On gr_upuna dahil Jdm.seler M"lli Şee_ foto- c:I-: -~"-~ B. ~~ de ---:.-6 Yerici 
Hahbanlye'deki ınglllz kadın 11e ço- 1 ı-1111. g.--..-• .uu;ı.u.ı.r;-...-..- - tıetııa:ett btr ......... ~"'"' Ye • ....,... ............. ,,. .... 
mıkların;n lJemba, tarapneııer, mit- Ankara IS (AA) - Milll Şe- ~e 1"811181: blmıl oıctatunu n 1 sene tarzda devam ediyor 
raJyös gürültüleri Te obüs p::.tfamalan fia hediye ettillni fokain&lin ~ •:-•-:ııı: ~r • _ 
arasında na3lL tahliye edUdik.lerini gğn AE,:.n,. S...... Y~ Te ~ ~ .._b• :. bu••tçesı• 
aıılatıyorlar. Yüz kişi kadar olan ve Beypaaaırında. ---..Je taef IM'Y· Jaftnı Alman~ u\tlnde 
son olması muhtemel bulanan bu k"~- ._ J Clılar d& Ta 

..... l6 (A.A.) - Orta IJuk tn
gllls 18llD1DI ~ telJıDll: 

lnslDs btaJan 8ol1am " Tobrü 
mmtpbknnda flddeU1 dentJe -

grupa dahil olanlanlan birkaçı haki:.. ııcıımıe .-;on!!! 12"· Jeti~tl tım1dlle ~ :raımıaı 
katrn ucue kurtulmuştur. Mültecileri 1 zaruretinde kaldılar. Biz ba sure~ 
nakleden tayyarelere Raşid Ali taraf- talya Kralı Y &llJ'&P ?m ~ ha.ft'ke't eıfımiş olıtıık 
tarlarının açtıkla.:t ateş muvaffak!- ..:..,: Ittlhaz ett~ımlz M.ttı harekette lra-
yetsiz olı:nuı;tur. Ingiliz Müstemleice .,.._ • ~n istiklaline 2ftmlr Teret>ilec.ek hiç-
Ne7aretıbı:in birçok seneler Irakta ka- ltMna IS (A.A.) - lt.ı,. Dah, bir nJynı.mtz yokta. Esasen memleke-
lan ve şimdI kamdle beraber Hlndista- dün Elbuam ziyarettea eonra y..., timiz trmnn ıst!ldlli uğranda elinden 
na gelı:ni§> olan yijksek bir m~muru yaya geçmiltir. gelen her şeyi yapımıftı. Hatta ben 
B2 r::ı.da sukünet mevcud olduğunu tıılmat, burı4m enıeDlt bl>lneJ~rin l>t-
aöyl nuştir. Sinppara yeniden rinde na.miti: ntıttm bit sıradaı 

• bu istiklalin ~ a.mu oldu-
Eslci Irak Batvekilinin lrıtaat seleli ğumu söyUyebillrim. B1z !takın, ser-
··ı- .. t_ !L .J!'t!: S ... e.- ıs (AA.) - a-nm btldl- besçe ~ tttifmn lriikiimlerlne 
o umu teKZlo euıı~yor rildltıne göre. çaıiJ&.mba günü İngiıte- riayecı etJaeslndm m..ıu. bir teY ıste
Bağdad 15 (A.A.) - O. F. I. Fransa 1111Mn ll~bü.yiik kıtıaat a,elmif- mqoru. IrK bu IWfakı tendi em-

aJansı: Eski Ba.şvekll Taha. Ha.şlmi'nin tir. Bunlar~ denJz. ha.Va. ve ta-~ m'Üıı!!sllZ Te Jl!Kl,ne pranti-

309,743,001 lira 
olacak 

:n!lıletlertne cinim edlJor)ar. 
Bal>et fttanpel'teılerile bldikte ha

rekette bultınan Cenubi Afrika :ıata
Jan Am1Ja ~ Mredm m möhim 

Aftkanı 11 - ~ eneiimerd, 1941 mnzti 12 mayut.a ~rdir. o 
mali senesi~ ilerinde son ted- gön 24 İtalyan mtıa11 ne muhtelif 
kiklerinı blt.irmdc üzeredir. Heyeti rtibede 375 tıalyan ve 32 Jel"ll esir 
umumlye 25 mayısta trlitQenln. müza.... almmıfbr. tıett hafeketi devam et-
keresine baflı7acalct?r. metıedlr. 

1941 malt senesi bütçesi geçeıı ~- Daha cenupta ha!'elit bütün ecphl!!-
ti ~ tı.-,111 Ura. fulasile lerde memnuniyet verici bir tarzda 
309,743,801 :ura olacaldlr. Ba faztablm dnam edJyor. AdJııJ Abebaımı cenu
%.2 milyon lirw 'fUfıılıM fA"'allle kar- bunda 13 ~göller mıntakastıwi& 
şıWıAAak mü.t•k'al de Jelli ftlidat cereyan eden muharebeler nettceşin-

DiiDJ' ..... her )'erinde izdivaç 
·-.e yefat ilialan verilirken, ilan
Jula birinci derecede al&kadar 
ıııatlaım Uani ölen -.eya evlene
llİD) isimleri hmm abahumm
kinden ayrılarak daha büyük 
harflftle ort.Iama yazalıı-. Bu-
nun da böyle olınuını matbaalar 
değil, ilan aalıipleri bizzat tayin 
eder. Bizde İle, öyle bir tekilde 
lumnakanttk J'UlhYor ki, kimin 
saadete kaV11§1uia. yahut vefat 
ettiii kalabalık ortaamda farke
dilmiyorl 

Birinci derecede aJibdarlann 
ilimJerini diğerlerinden ayuarak 
ilanlarm ortasına gösterifli harf
lerle 

Yazmalı! 
Tefatı hai>erl burada ya:llınlanmıştır. ra takviye blalarıdlr... .sl olard tabul etmflttr .. lıa.yoaklarlle temin ehınacattır. de 9 hafif tank iğtinam ohınmu~. ._ ___________ ~ 



o 

AKŞAMDAN AKŞAMA, • 4-• ) llDi.r ç:a:rp:.dall 
1~.~~ünün adamı l Ş B *' -~-~ - Yeni bir moda 

«Gunun adamı• ve cbugÜnÜn 

adamı»:Aralarmdabayliminafar· y h•tı • hü metle anlld la etrafında •• 
"•;;,:dsi «Mlekan demekfir: el•· ayyare şe 1 eri r • 1 r 
ınldakçı», «İdareimaslahatçı= opor· 
tünisb demektir: 

İkincisi ise, makbul bir fey: Bu· 
gÜniin icabatına göre en yüksek ev· 
ıafta adam: 

.y..y..y. 

Allaklığı nefsimize karıı dalka
vukluk halinde tecelli etmiş gönek 
hile nefretle kartıları"E: Fakat «bu
günün adamı» nın bariz hususiyet· 
lcrini sevmediğimiz birinde dahi gör
sek takdirden geri durmayız. 

Her asırda «o devrin makbul ıah· 
aiyeti» varmış: 

Yıldırım Beyazıt, atına binmit; 
yel Slibi uçmuş. Muhasarada kalıp 
iimitsizlikle çırpman kaleye ordusun· 
dan evvel yaklaşmı,; kumandana ge 
cenin karanlığı içinden ismiyle hay· 
kırmıt: 

- Doğan! Doğan 1 
Böylelikle, sesini Hisard~ere 

duyurmut. «Dayanın! Ordumla yak· 
laşıyorumht demiş. 

Jan Hunyad (= Janoı Hunyadi) 
da, kellesini koltuğuna alıp Fatihin 
muhasara hattından Belgrada gir
mişti. 

Bizanslı serdar Nicephore Pbocas 
Kandiyetyi muhasara ettiği zaman, 
Endülüsten gelen Arap Emiri ayni 
ıuretle ummanları, surları atıP ku· 
tatılmıt kaleye dalmıftı, 

Ve bunlar hep, devrin en mÜ• 
nevver adamları im~. Gözü taauup· 
la kn:mıt yahut cennet vaitlerile 
buiulanmış bir Hasan Sabbah mü· 
ridi değillermi,. İkbalde, servette, 
aaadette, okumuş. yetişmiş, tecrübe 
achibi olmut, hayatın kıymetini aft· 

lamıt insanların,,, Bun:ı rağmen gün 
görmüşlük, rahat ve konfora alıı· 
mışlık, maddi ve manevi imkanların 
bütün genişliği ile türlü zevkler ta· 
tarak incelemiş olmaklık, onlan 
böyle hamlelET yapmaktan. ölüm o· 
çurumunun ta yanıbaşın~ kadar yak· 
laşmnktan menedememif. 

Belki de bütün o varlıkların ba
rındığı yüksek dağ ancak bu baş 
döndürücü mahvu helak uçurumu· 
nun yanında güzeldir ve muhteşem· 
dir. 

Milyoner kumarbazlar, yeşil çu· 
halı masa ü.:erine servetlerini sere
relı tarihteki o ds:ınevi kahraman· 
ların duydukları heyecan zevkinin 
ancak bir karikatürünü tatmak is-
tiyor'ar. · 

..:O gÜni:'r.I adamı'• - ipek •İltele
re, çifter çifter cariye ve plamlara, 
el etek Öpen köle ve nedimlere, 
Ömer Hnyyamtın «keyfine bak» 
tavsiyesine ve muasır şairlerinin ka· 
sidc'crinc raf:'lllen • çelik gibi asa
bında zerrece gevşeklik duymamıı 
bir bahac!trdı. 

«Bugiinün adamı» da aşağı yuka· 
rı ayni fCydir: Küt!elerin içinden 
cerbezesile sivrilir. Kalemi kuv· 
vetlidir; kandırıcı nazariyeler yara· 
tır. Dili kuvvetlidir; büyüleyici nu• 
tt:klar söyler. Kalabnlıldarı peşi sı
ra sürükler. İman eder, iman etti
rir. Falcat Kurunu vüsta mollaları 
gibi, ehliyeti yalnız laf f..leminde çev
relcnmcmiştir. Bir &le~ ele geçirip 
maddi fezalarda da uçmasını bilir, 
Vicdanı kani olmazsa mukaddesata 
İsyan eder, 

«Cahiller cesur olur!» derler. 
O, Ce3aretle ilmi birleştirmiştir. 

Tabiat ve cemiyet ne verebiline o
na ve'"mi~tir. Fakat o, bunlar da öy
le~ine kıymet görmez ki. yeni bir te• 
şcbbüsü için hepsini bir tahtada f ~~a 
eder. Muvnffak·yet hnlinde tarihı~ 
tru:naindeki yarı ilühlar, efsanevı 
kalırama:ı!ar sırasına gcQCr. Muvaf· 
fak olamazsa nisyana gömülür. Fa· 
kat bundc:.n da pervası yoktur; şıın· 
ve oerefin en yüksek kademesi bile 
gö7"inü doyurmaz ... 

Öyle yapa:-, çünkü öyle yapmak 
İçin yaratılmı~tır. • 

İııte eski a~ırların ve yeni dev:-m 
değişmiyen «yüksek yaratılmış a
dam» tipi... Geçen devrin büyÜk 
tldamı ... Ve «bugünün adamJ» .. , 

(Va-Nu) 

- İstlklii.i caddesinde B:ısın blrll~I 
8alonlannda bir resim sergisi açıldı 
b:ıy Amca." 

Nutuklar söylendi, bir 
• 1 

geçış 
• 

resmı yaplldr 
Bir müddettenberi gözüme çarpı· 

yor. Er!ceklerin freılk gönlJeklerinde 
yüksek !,'akalar tekrar moda olmağa 
batla.~. Şimdi bir cok gençlerc!e 
oldukça dik yakalı gömlekler göze 
çarpıyor. 

Bu biraz insana dimdik, gayet 
yüksek yakalı eski kolalı gönlJekleri 
de hatırlatıyor. 

Lakin ne cendere idi onlar! .•. Sıı
bahleyin kolacıdan henüz celmiı 
gömleği sırbnıza geçirdiniz mi? Ev
vela düğme belası baş!ardL Eğer 
biraz dikkatsiz bir İnsan::anız mut
laka düğmelerinizden birinin eksik 
olduğunu görürdünüz. Ondan sonr.:ı 
kravatı dik yakanın içinde oynat· 
mak meselesi... Yakayı boynunuza 
takmışsınız. Cckersiniz. çekersiniz. 
Kravat bir türlü oynamak bilmez. 
Boyunbağınm içindeki astar kopa
cakmış gibi çatırdar da yine cı:bana 
mıam ?,. demez. t,te o anda insan 
çıldırmak derecesinde asabile,ir. 

Nihayet bu kadar nhmetlerden, 
çabalamalardan, asabileşmeden son
ra kendinizi tam minasile cendere
nin içine ıokardınız Lakin biraz 
terlediniz mi? Yakanın kenarında 
yumuşak, ulak bir çizgi peydahlanı-

Dünkü merasimden sonra askerin geçiş resmi ve Fatihte toplanan halle verirdi. Hatta ıırf bunun için, çanta-

Tayyare şeıhltıert ihtifali dün Fatih Fatih parkında, Beyazıt, Gala.ta kule- mlz ve lekeslz görmek için ölenlerl.n :fa havaya ateş etmlştlr. Mütealı:lben 11!'~n İçinde kıvrım kıvrım b~ halde 
ı t lerl-~. -ı daire .- mü-a-lerde göklerden bir ı•ık -"-l gönüllere düş- merasim geçı.,t yapılmış Abideye çe- kağıda sanlını• yedek temız yaka ""'rkındakl Abide önünde yapı mı.ş, ır. •...n:: •L...... •v """""'"" "' 6 "" ' t 1 d B J d • 1 • d 

İhtifalde vali muavinlerinden B. Ah- ve Umanda mevcud gemilerdeki bay- tü{ffi bir gündür. Nemli gözlerimizde lenkler konmuştur. atıyan ar var ı. un ar aıre erm e, 
med Kınık, merkez komut.em, Parti ra.klar yavaş yavaş yarıya indirilmiş. onlann hayali, tltriyen dudaklarımız- d ki . odalarında yahut yüz numara ve 

K n 1 1 da onıann adı, atan kalblerlmlzde on- Ankara a meraıım saire .. ibi yerlerde çabucak yakalan-reisi B. Reışad Mlma.ro~lu, Hava u- gemiler ve fabrikalar düduk erini ça - .. 
rumu, Parti, Vil!l.yet, Belediye crkl!.nı mışlardır. )lerlres ve bütün nakliye lanndnn knnlanndnn sönmez ışık var. Ankara l5 - Hava şehlt.lerlmlzln nı değiştiriverirlerdi. Bazıları da ik-
ve kesif bir halk kütlesi bulunmu~ur. vasıtaları bir dak-- ""'riııde durmu"- Bu ışık hiç sönmlyecek ulu göktür. hatıralan yurdun her tarafında tnziz tisad olsun diye bir takım lastik 

~ .,~ -1- k · ,. edilmlştlr. Ankaradakl meraslmde al G" 
1 Saat 14 te merkez komutanı mera- tur. Bunu müteakip omu namına. ha- Atatürkün yaktı~ bu ıvılcım Inu- Meclis Reisi Başvekil Vekiller ıne- yak ar takarlardı. omlekten exo-

siml açmı.,, merasim yerinde bulunan- va subaylarından üstteğmcn B -~.dil nünden d~arak koca bir gün~ oldtu lbuslar. Hav~ Kurumu 'ba.şkanı, Genel- nomi olacak diye yalnız önlük ve 
lan hava ıı<:hitlerlnı ve bütün şehitleri Kartal merasim mahallindeki kürsuye Bu hitn.beden sonra. şehit namına kurmay, VekO.letler erkanı. talebeler yalnız kolluk kullananlar da caba ... 
seırımlamağa davet etrn1$lt. Bunu gelere~ blr hl~becre bulunmuş, şun- bayan Mellha Avni, B. Halld Yaşaroğ- ve binlerce halk bulunmuştur. Zafer Hele lastik yakalara arkasmdruı büz
.müteakip borazan tarafından çalınan lan soylemlştlr. lu da birer nutuk söylemişlerdir. Na- anıtına yüze ynkın çelenk konmuştur. meli hazır bir papiyon l.."Tavat da 
atlı. işareti üzerine kıtalar, okullar ve «-Bugün taUı ve temiz serlnll~l ile tuklardan sonra muzl.ka matem hava- Bir heyet şehltllğe giderek hava kur- uydwdunuz mu? ... İşinizi epeyce ko
subaylar sellim vazlyetı. alnu.ş; sivil- göğüslerlmlzl, uçsuz bucaksız mnvm~ sı çalmış, blr subay kumandasında banlannm mezarlannı ziyaret etm~. laylatlırmıt olurdunuz. 
ıer şapkalannı çıkarmıştır. Bu anda ne dolduran Türk göklerini dalma te- bir manga; manevra fişe~ ne üç de- çelenkler koymuştur. 

0 
amanl k 

1 
, .. ı-•~ı . 

z ar o ıuı gom ~ erın 

Et ucuzladı 
Fiatlerin 5 kuru§ indiril

mesine karar verildi 

Fint mürakabe komisyonu dün mu
tnd toplantısını yaparak Mümknbc 
bürosu tarafından muhtelll mevzular 
hakkında yapılan tedkiklere alt ra
porıan gömen geçlnnf4t1r. Kasaplık 

hayvan müvaredatı, et flatıerl hak
kındaki tedkikler ikmal cdildlğ•ı1den, 
dünkil toplantıda et narhı değiştlıil
miştlr. Bugünden itibaren kasnplard:ı 
karamanın kilosu 65 yerine 60, kıvır
cık ve dağlıcın kllosu 70 yerine 65 ku
ruştan satılacaktır. 

Kuzu flat.ine de naııh konacağını 
yazmıştık. Mürakabc bürosunun ted
klkatı henüz bltmedi.ğlnden, fiat tes
blt! başka güne bırakılmıştır. 

Maarif Veki1i ilkmektep 
planlarını gözden geçirdi 

şehrimizde bulunan Maarif Vekili 
B Hasan AH Yticel dün Valiyi zlynret 
etmiş Belediyede, il'Ş.'\ cdUeceıc ilk
mck~plerln plan ve maketlerini göz
den geçirmiştir. 

6 ay zarfında yapılan 
istimlakler 

nelediyc, son nltı ay zarfında şeh!r 
dahlllnde blr milyon sekiz yüz "oin li
rnlık istimlak yapmıştır. 

Barbaros meydanı münııs..""betile 
bu civarclııki çatal, bıçak fabrikası 7fl 
bin liraya istimlak edilmiştir. Kadı
köyünden Altıyolağ"zına uzanan cnddc 
ge:nlşletilecektir. Buradaki ıstıınlfık
ıere 150 bin lira harcanmaktadır. 

Firuznfia camisi önhndckl adanın 
istimlaki için 52 bin llrn ayrtlmtştır. 
Ayasofya camisi karşısında ve Yere
batanın yanındaki ndanın istimlak 
muamelesi yakında bltlrllcccktlr. 

Munferld istimlakler yüzünden ci
vardaki diğer 1stlm1Ak edilecek bina.· 
!arın kıyınetlerl artmaktadır. Bele>diyc 
bu mahzuru göz önünde tutarak hun
dan sonra toplu lstlmHikler yapmağ"a 
karar vermiştir. 

... Bu serginin öteki scrgllerdcn en 
büyük farkı, on üç genç ressanım yal
nız İstanbul limanına dair yaptıkları 
resimleri bir araya toplamasında! .. 

Hastabakıcı kursları Usküdar meydanı 
kollukları talebe olanların pek ziya
de İşlerine yarudı. 

En iyi kopya, İnce ince yazılarla 
bu sert kolluklann üzerine yapılırdı. 
Hele tahriri imtihanlarda bilmedifri
niz birteY rasladı mı? Hemen yavaş
ça elbisenizin kolunu geriye çekiniz. 
O zaman gömlei(inizin kolu ndam

Tıp 

iki 
fakültesindeki kız talebe için 
kurs açılıyor, kursu bitirenler 
öğretmenlik yapacaklar 

Müzeler idaresi verile
cek heykelleri hazırlıyor 

Üsküdar meydanında arkeoloji par- akıllı dışarıya çıkardL 
kı vücuda getirlleceğin\ yazmıştık. Bu- Artık kimseye hissetirmeden bakıp 
gün Belediye reis muavinlerinde? B. bakıp yazınız. Çok defa g5mleğlııin 
Lütfi Aksoy. Belediye Fe~ işleri, Imar iki koluna bütün bir «kimyayı gayri 
işleri, İstimlfı.k müdüru Usküdara gl- uzvi» yi sıidıranlara rasgelirdim • 

Yardımsevenı.er cemiyeti faal ve 
gayrı faal kollan bugün sna.t on be~ 
te Eminönü Halkevlnde toplan:ıcnktır. 
Yardımsevcnler cemiyeti, Sıhhiye Ve
kAlctl tarafından hazırlanan Kızılav 
gönüllü hnstabakıcı talimatnamesine 
uygun bir talim:ı.tnarne tanzim etmiş
tir. Bu talimatnamede kızlarımızın 
harp zamanında yaralılara ynpacak
l:ırı tedavi usulleri gosterllmektedlr. 
Kurslıı.ra Üniversite, lise, orta.mektep 
mezunlarından başka Hkokul mezun
ları da alını:ı.caktır. 
Tıb fııküıtool kız talebeleri, kadın 

aslstaniıırın iştiraki.le bir toplantı ya
parak, gönüllü hasta.bakıcı kurslarına 
Iştira.k ~decek arkadaşlarını tcs!llt et
mişlerdir. Tıb fakültesinden 140 kız 
talebe kurslara iştirak edecek, muay
yen kurslardn.n sonra halka nr.ılacak 
kurslarda öğretmenlik yapacaklardır. 
Tıb fnkültes\ son sınıf talebeleri beş 
sast, diğ'er sınıf talebeleri yirmi saat 
ders gördükten sonra halk kurslaıına 
Öğretmen olabileceklerdir. •raiebc 
kursları Ccrrnhpaşa ve Hasekide açı
lı>.cnktır. Ders gösterecek profesorler 
bugün tesbit edllccektlr. 

Halk kurslarına iştirak edecek ka
dınlo.r 50 saat aers göreceklerdir. Tıb 
talebesine Hk kurs bu nyın 20 sinde 
başlıyacak, 25 inde bitecek, 1klnc1 kurs 
nym 26 smda başlıyacak, G haz randa 
bitcc!.'ktlr. 

Sipahi ocağında 
Sipahi ocağı lıasından birçok ba

yan, ocak merkezinde toplanmış, 

Ynrdımsevenler oomiyetlne fızanıi mü
zaheret karar vennlştır. İçtimada Be
yoğlu IIalkevi reisi B. Ekrem Tıır da 
bulunmuştur. Aza ar:ı.smdan :,cçllcn 
bayan Fikriye Canknrdeş, baya•1 Me
lahat Akset, bayan Nimet Akgün, ba-

yan irrct BıddıJı:, bayan Madra, bayan 
Algivadls'ten mü.rdtkep blr komite 
Ynrdımscvcnler cemiyeti ile temasa 
geçecektir. 

----~~~~~---

dcrclı: meydanda todJdkat 71lpacalc- y h t "" t--..._ • lih • 
Jnrdır a u ıneseuo ana ını anına gr-

ÜskOdar mı-ydanındaki par:kn kona- mişiz. Baka..-dınız arkadaşınızdan biri 
cak taş ve heykelleri ~it ~ Beledi- sağ kolluğuna bütün knınu ulayit ya. 
yeye devretmek üzere müzelerde bir ni ille çağları. sol kolluiiuna da bü
komisyon kurulmuştur. Belediye reis- tün bir krunu vüstayı yani teknu1 

KÜÇÜK HABERLER llğJ, parkın içinde hangi devirler:: ait orta çağlan sığdırmış!... Kronu üla 
heykeller bulundunnn.k istediğinden 

1
. w •• • 

* İstanbul Vllflyetinden: ıou se
nesi 19 Mayıs Oençllk bayrnmı töre
n!.nl yalnız bu merasime mnhsus hü
viyet varakalan nlnu.'} olan gnzete 
ve mecmuaların foto muhabirlerl tes
bit edebllecektlr, 

müzeleri haberdar et.ıniştir. Mfızeler ge ınce .. saga, kurunu vusta gelmce 
Bi?lediyenln istediği heykelleri gönde- sola muracaat ... 
recektır. Bakınız bir yiiksek yaka modaıı ----
İhtikar suçile adli e e insnna nel«:" h~tırlahyor. Eğ~r m.u-

• Y Y harebe bahıslennden ıtık demışı;en z, 

Bu vesikaları alabilmek için, gaze· 
te ve m~mualrı.nmızın foto muhn'btr
lerlni hüviyet vara.kalan ve 2 !otoğ
r:ı.flarlle blıt~ M:ıtibun.t bürosuna 
göndermeleri rica olunur. 

verılenler biraz dikkatle, etrafta bahsedecek 
Bir kahve taciri lle bir eczacı, k:ıh- pek çok şeyler bulııbüirsiniz. 

Hikmet F cridun Es 
ve ve ceza flatıerlnde imtlkll.r yap
mak suçundan Adllyeye verllmişler ve 
haklannda.kl evrak asliye ikinci ceza ıııu111111111111111ııııııııııımııııııııttt1tt11ııınıııııııınnmmt-

* Şevket. isminde biri, bazı eşhas
t:ın muhtelll vesllelerle para dol:ın
dırdığından, polis tarafından yaka
l:ınmış ve dun Adliyeye verilmiştir. 
Şevket, dördüncü ceza. mahkemesinde 
sorgusu yapılarak tevkif cdUmlş ve 
Tevkifhaneye gönderilmiştir. 

mnhkemesıne t~vdl edllmlştlr. F 
Bunlardan başka bir kumaş tnciri atih Halkevinin spor 

* Dlin ınuhtelll memleketlere 200 
bin llrnlık ihrncat yapılmıştır. * Hasköyde oturan 13 yaşlarında 
Jak Isnılnde bir çocuk dün Kasımpaşa 
yollle evine gitmekte iken aya{:'l taşa 

ll" diğer bir kahveci de ayni mahke
med.e nıuhnkcme nltına alınmış ve lkl
sı de tevkif edilerek Tevkifhaneye 
gönderllmlstir. 
Mahmutp:ışadıı bir taclr, basmanın 

metrezlnl 90 kuruşa satarken ve kon
trol mcmurlnrına ruşvet tekllr eder
ken ynkalanarnk Fiat mümknbe ko
m!Sl•onu tarafından Adllyeye "eril
mlştlr. 

talnlarak düşmüş, muhtelif yerlerin- * Eyüp- I~ercstecller hattında çalı. 
den yarala.ndığı cihetle tedavi nltınn I ş:ı.n iki, Edlrntkapı - Cihangir hattın
aldırılnııştır. da sefer c<len iki otobüsün memurları * Şehremininde oturan Nazım Gü- müteaddit defalar istiab haddlnden 
ler adında biri ile, Zeytinbumunda fazla yolcu aldıklanndan. tecziye cdll
oturan ve çimento tabrlkasındn çalı- dikleri halde, dun yapılan kontrolda 
şan Yusuf Demir, nralanndakl eski gene ayni suçu i~lediklert görfümiiş, 
bir mesele doJayıslle kavga etml.şlcr. bunların şiddetle cezalnndınlması için 
Nazımın iddiasına göre, Yusuf. cllne keyfiyet Belediye relsliğ!ne bUdlrUmiı:. 
geçirdiği büyük bir testiyi Nlizunın tir. ~ 

b~şına vum.rak yaralamıştır. Polis, Bundan başka karnesiz çalışan beş, 
Nazımı tedavi altına aldırmı~. Yusuf sıhhi muayenesini yaptırmıyan blr. 
dl ya.kal.anarak hakkında kanunl tı:ı- otomob!Hnrte dikiz aynası kuU:ınnn 
klbata g'l!"~llmi~lr. bir şoför de cezaya çarptınlmıştır. 

programı 

Fatih Halkevlnden: 19 Mayıs pa
zartesi günu Spar ve Gençlik bayramı 
münasebetııe Evlmtz z:mgin b'r spor 
programı hazırlamıştır. 

1 - Snat !l,30 d:ı Ecllmekıı.pı - Bü
yükçekmecc yolu üı0ı'inde CIO kilo."'?lct
rellk yanm mukıı.vemet; bisiklet nıu
s:ıbakası yapılnc::ı.ktır. Müs::ı.b!l.knva 
girmek istlyen bls!klctçll rin sant 9 d:ı. 
S:ıraçhanebn.şında Halk vl kurnğında 
b:.:lunmalan. 

2 - Saat 19,30 da 7 kilometrelik Fa
tlh ynrıın tur sokak koşusu yapılacn'k
tır. Müsabakaya girmek isti}"t'n ntıet
lerln saat 19 da. Halkcvi merkezinde 
bulunmalan. 

3 - Saat 21 de Hnlkcvl merk 0 zinde 
(Andaval palas) tcmsll edilecektir 

4 - Saat 21 de Fatih gurc.ş klübfin
de güreş mü.sab:ı.kalan yapılaca1't.ır. 
Güreş ve temsil davetiyeleri cuma 

günfınden itlb3ren Ev dlrc:ktörlüğün
den alınııblleceırtlr. 

Bay Amca.ya göre ••• 

... Sergiyi ge7ıenler, hem reslınlerl, 
hem limam, hem de Basın blıllğinl 
görerek bir ~la üç kuş vurmuş olu· 
yorları .. 

... Fakat bu llnuın :resimleri arasın
da Haliç, ŞirkeU hayrlye, Kadıköy va
purlan gorülmüyor." 

... Bunların yerinde blr kaç balıkçıl ... Sergide limanın bir kaç yüz yıl 
kayığı ve yelkenli!" evvelki durumu da gorülebillyorl" 

B. A. - O halde bir taşla dört kus 
vuruluyor demek! .. 



erım, 

1 a b ş ••• 
Babamın Kuleli idadisindenberi Yazıp çızıktırmak hususundaki ilk 

arkadaıı, fakat o, sonra Mektebi bilgilerimi ona medyunum. 
bbbiyeye ayrılmı§, doktor olmuş, Kapımızdan jçeri ıanlı ıöhretli, 
M. bey isminde bir aziz ahbabı gayet yakışıklı, biraz kırantaca, göğ
vardı. sü altın imtiyaz ve liyakat madalyalı 

gamberinizin, evliidlannızm başı için 
ya bu adamı yola getirin, yahut da 
beni boıatın 1. .• 

o dn haklı değil mn 

arp 
çölündek'i 

m arebeler 
Kahire askeri mahafili 

bunu top oyununa 
benzetiyor 

alatada ka lı bir vaka 
Salih adında biri bir genci 
bıçaklayarak öldürdü 

Diploma alır almaz taşrada, bil- bir zat girdi. Kadıncağız, tqranın uzalt bir ye-

Evvelki gece yarısı Galatada Ne
catibey caddesi üzerinde bir cinayet 
iglenmiıtir: Gala tada oturan Salih 
adında biri akşamdan bir miktar 
şarap içip keyiflendilc.ten sonra cad
de üzerinde dolaımağa baglamıştır. 

içinde olduğu yere yığılınca, Salih', 
kaçmağn koyulmuş, fakat devriye 
gezeı:ı polis memurları kendisini kan• 
lı sustalısile birlikte yakalamışlardır. 
Yarcılı Kadri, derhal cankurtarııın 
otomobilile Beyoğlu hastanesine 
svekedilmişse de hastaneden içeriye 
girerken ölmüştür. 

hassa Şark ve Cenup vilayetlerinde- Beni derhal tanıyıverip ve koşup tindeki annesine telgraftan, çifte te
kJ askeri kıtaata ve hastanelere ta- boynuma atıldı: ahhüdlü mektuplan yağdınyor; &e-
yin edilmiı. O vakitler merkezi Er- - Gel yavrum!... Gel ciğerpa- rian fstanbula çağırıyor. 

iki tarafın da devriyeleri 
büyük Faaliyet 

gösteriyor z.incanda, dörddncii ordu denilen remi ... Ben ıenin amucanım ayoll... Valc!anım çok bilmişliği ve çc-
mıntakaya aid Trabzcıcn, Mamure- Doktor M. beymiş meğerse... tinliği ile namlılardan. Eve damlar 

Salih; bir aralık kaııiki kaldınm 
üzerinde bir gens; görmüı, bunu her 
halde taınıdığı diğer bir ıahıa ben~ 
zetmiş olacak ki, bi: göz kırparak 
beraberce gezinti teklif etmiştir. 

tülazız.' Bitlis, Erzurum ve Vanda, O gün babam da odasında masa damlamaz bir elinin nnrmağını •aka- K 1 
• • .-- Y ahire 5 ( A. A.) Aalc.eri 

merkezi Bağdaddaki altıncı ordunun başında kitaplarile, yazılarile haşır- ğına, öbür elini böğrür.e koyup plit- mahfillerde ıöylendiğine göre garp 

Bunun üzerine nöbetçi müddeiu
mumisi B. Kemal Özçoban Adliye 
doktoru B. Enver Karan haberdar
edilmiştir. 

Musul, Basra şehirlerinde ve mül· n~ir. nı kuruyor. çölünde harekata devnm edilmekte 
hakatır.da yıllarca kalmış. Kucaklaştılar, öpüş~üler, burun ikisi beraber getirdiği, üçü latan- ve bu hnreld\t b!r nevi top oyununa 

Kadri adındaki bu genç, Saühin 
kendisine bu şekilde göz kırpması
na kızmış, ona yaklaprak kendisin
den ne istediğini sormuştur. 

O devirde ocrek asker, gerek si- buruna oturdular. bul mekteplerinde leyli b .. • aded b 
e. ....., cnzemektedir. Pazartesi günkü Al-

vil, lstı:ınbulda bulunanlar, kem göze Doktor hey, Musuldald askeri erkek evli'ıdı var. Bir peışembe ak- man ileri hareketine mukabele eden 
Doktor cesedi muayene ettikten 

ıonra, murga kaldırılmasına lüzum 
göstermiştir. r,elmedikleri ve ıürgünü boylnma- hastanenin başhekimliğinde bulu- şamı hep i evdelerken lazım gelen Jngiliz kuvvetleri tqebbüıü ellerin

dıklan takdirde, adeta kaydıhayat nurken, Hicaz demiryolunun ingaa- tenbihleri veriyor. de bulundurarak Sollum mıntaka· 
ınrtile yerlerinde mıhlı. Hariçdekiler tına memur müşir Kiıım paşa('"'), Doktor, gece aıırı yı:ni evinde ve 9lnda düııman motörlü devriye müf
de hakeza. Babı seraskeriden muktedir ve ha- lakin o akşam oralı. Her vale.itkinin rezelerini tamamile püskürtmüş ve 

Ağızlarile kuş tutsalar, uğuru hü· zık bir tabib istemiş. Bunu yollamış- çok fevkinde, koltuklarla, pohpoh- Tobruk etrafında düşman kolla
mayunda can feda etseler - devede lar. Hattı teftişe ve ortalığı yokla- !arla karşılıyorlar. Biraz çakıcılardan rını hııpalamışlardır. 

Salih Kadrinin bu §ekilde mua
melesine tahammül edememiş ve 
onunla kavgaya başlamıştır. 

Kadri. Salihten daha kuvvetli ol· 
duğu için, ()IJ'lU biraz hırpalamağa 
muvaffak olmu ... Salih de, bu şekil· 
de Kadriye mukavemet edemiyece
ğini anlayınca, selameti bıçağına 
müracaatta bulmuştur. 

Katil Salih, dün Adliyeye veril
miş ve hakim tarafında:n sorguya. 
çekilmiştir. Salih: 

- Kadriye göz kırptım, o bana 
kızdı, üzerime ab1dı. Beni döğdü. 
Ben bu dayağa mô.ni olmak ve onu 
korkutmak için çakımı çıkarıp bir 
kaç defa salladım. Kazara kasığın~ 
dan yaralanıp ölmüş:. demiştir. 

kulak pek az ki~iden gayrisi - İs- mağa gelen Yıldız erkanından bil- olduğu için tepsisini tabak tabak Ayni mahfillerde znnnedildiğiaıe 
tanbul yüzüne hasret. mcrn kim, hemBerisi olduğunu gö- seçme mezeler, le.uyuya sarkıtılmı~ göre Alman ileri hareketinin iatih-

M. bey de kollarına biri san, öbürü rünce hemen gayretke~lik edip bin- şişelerle donatıyorlar. daf ettiği gaye, Jngiliz zırhlı devriye 
beyaz yüzbaşılık şeritlerini ve yaka- baıılıkla lstanbula nakline ruhsat Mütadı bq altı kadeh parlatmak müfrezelerinin artan müessirliğine 
ına yılanlı güvez kadife yakayı tak- almıı. iken ısrnr ısrar ve kaymbirader bey- muvakkat~ mitni olmaktır. Şimali 

Snlih; ani bir kararla auatalı ça
kısını çekmiş, Kadrinin kasıklanna 
doğru iki üç darbe savurmuştur. Bu 
ağır darbeleri yiyen Kadri, kanlar 

tığı gündenberi ayni hnlde. Yolda jken kaymakamlıca fraı:le ler yarışta: Afrikada sıcaklar yine artmııtır. 
O zamanlar - yine müstesnalar çıkartıp vapurdan indiği ve Mabc- - Bir IMıe de benim elimden bey Mütemadiyen yakan bir güneş al-

Salih hakkında tevkif müzekkere• 
si kesilerek tevkifhaneye gönderil· 

lıariç - rütbe alışı gayet zor, feyiz- yindeki dairesine geldiği gün de enişteciğim !... tında genio mikyasta harekat yapıl-
lcnmesi kör mesleklerden biri he- miralaylık üniformasını giydirmekle - ,Yoo. hatırım kalır ; benden ması müşkül olmaktadır. 

miştir. 

it.imlik., öbürü de bahriyclilikti. beraber (sinci sadakat definesine) del. . Maamalih askeri mahfiller, dü;ı-
Saç, bıyık renkten renge; sene· altın madalyaları da talik ettirmiş... Ardından sofraya oturuluyor. man tarnbndan tatbik edilecek ta· 

Çatalca cinayeti lngilterenin 
Sofya sefir· -
nin beyanatı 

ICTce sol kolağalık. sağ kolağalıkta Yani bizim amca beyin dörtbagı ma- Doktor beyin pek sevdiği Arabistan- biye ne oluraa olsun fngiliz İmpa· 
bekle bire bekle. Tekütlük, mekaüt- mur... kari yemekler: içi fıstık üzümlü, çiy ıatorluk kuvvetlerinin aynı şiddet• 
lük lafı hemen hemen hiç jşitilmez. Ailc;.aini de getirterek, mevkii kıymalı kubbe; nohut ezme5inden le hücumlar yaparak mukabele ed e.
Göbeğine kndnr ak sakallı, beli bü- hem sayfiye, hem gitaiye olduğu için, bol zcytİn)•nğlı ve sarmısaklı hum- ceklerine kani bulunuyorlar. 
kük, bacakları tirtir ne amelimanda- Üsküdarın Sultan tepesinde, konak muz. namı diğer muhammere ... 

İdam kararı bozuldu, 
müddeiumumi 18 sene 

hapis cezaıi istedi 
lar, hırtlambalar. yavrusu bir eve yerleştiler. So&ndan kalkınca kaynana hanım Son taarruz nasıl netice· 

( Kış· i buldukça bunar) diye ata- işaretli geçiyor ve kaymçılar yanaş.. siz kalmış? B d blr müddet evel, Çato.lça- Bulgaristan Almanya ile 
Çocukluğumda. o cskı baba dostu 

Dr. M. beyi ~hsan tanımazdım. Bay
ramlarda Ye arasıra yolladığı ve 
(Meyanemizde minelkadim mevcut 
olan ihlas ve müveddeti kalbiye do
layısile ... ) diye başluyan mektup
lan, (aile efradına alilmeratibihim 
ihdayi tehaya) dan sonra mutlaka 
benim de ( didei enverlerimden tek
rar alcttekrar pus) eden cümle ile 

unan .b.J""'' h • 1 lar sözü vardır ya, doktor şimdi de veriyorlar: Londra 15 (A.A.) Reuter da Zülflye isminde bir kızı zorla ka- 1§ ır ıgıne angı şart ar. 
gidişatından bezgin; zürriyetsizlikten - Gıdı, gıdı, gıdı!. , . ajansının garp çölünde aeyyar bir çırma.k isterken, kızın muvafakat et - d h"l" d k d' 
ıikayetçi; 25 senedir evli olduğu Enişte fevkalhad gıdıklamanlar- İngiliz keşif müfrezesi nezdinde bu- memesi dolayıslle evveli\ Zülfiyeyl, a 1 ın e arar ver ı 

bllfıhare kızının imdadına. y~cn ba· 1 
halde tch evluddan mahrum. dan. Uzaktan bile parmak oynatı- lunan hubusi muhabiri bildiriyor. bası Osmanı öldüren Şevket, bltlncl Londra 15 (A.A.) - ngilterc ile 

lınca. kıvrıla zıvrıla helak olanlar- Almaınlar Mısır hududundan 60 ağırceza mnhkemeslnde idnma mah· Bulgaristan arasındaki münasebetle-

ihayet bulurdu. 
Ve rahmetli baham hemen tuttu

l'urdu: 
- Ne vefak&r, babacan, ayni za

manda merd ve f erasctJi, bundan 
başka da ne ehli kalemdir bilmezsi· 
niz... Biçare mağdur; bir türlü bin
lmşı olamadı gittil... 

O sıralar, gecenin birinde, çat çat 
kapısı çalınıyor. Yaşlı bir kadın ge
lip ayaklara kapanıyor: 

- Bir tanecik kerimemin kızı, oaı 
sekizinde, huriler gibi cariyeniz san· 
c.ılar içinde, ecel teri döküyor. Allah 
billah rizası için iki dakikacık olsun 
tqrif edin; başınız, gözünüz sada
kası bir reçete yazın 1 

M. bey kocalannın peşine takılıp 
gidiyor. Yatakta ateşler içinde yn
nııaı, hakikaten peri misal. 

Ufı uzatrnnğa hacet yok, nice 
Aradan üç l)q yıl geçti, Şehzade- günler görmüş. diyar diyar pişmiş 

başındaki evimizdeyiz. Bahçede, olan doktor 50 yıllık kalbini ol ci· 
hocam topçu yüzba§lsı Emin beyi vana kaptmverrnez mi? Hergün pir 
bekliyorum. aşkına, sabah akşam ziyaretten, ee-

Mehmcd Emin bey Kuleli jdiidi- zııne, falan filan masraflarını da ıi
&inin mantık ve kitabet bocasiydı. neye çektikten sonra taze yatağıın
Erki.nı harp miralayı müteveffa Da- dan kalkar kalkmaz, çatır çatır ni
vudpaşalı Ma7.har beyin oğlu ve son- kahı da ba.ıvermez mi"> 
rnki Darülfünunun kimya müderrisi Şimdi de ilk hatuncağı hergün ka
Cevad Ma7.harın ağa'bcyai... Dört pımızı aşındırmada. Bela baranı gibi 
beş sene evvel rnhmanına kavuşan göz yaşlan dökerek. yolunmada: 
Emin bey Galatasaray lisesinde ve - Ar~ tahammülüm kalmadı. 
ahan ömründe latanbul askeri lise• Bunca sene Anadolu dnğlannda, 
lerinde ed'ebiyat okutmuş, irfanı ve Irak çöllerinde kahrını çektim; mü
aeciyeSi yüksek bir zatı mübarekti. ki.falanı görmedim. Tenrınızın, pey-

ŞA.RK sineması 
Martha Harell - Theo Lingen 

aul Horbiger ve Gelli Finkenzeller 
tarafından fevkalade bir tarzda yarablan ve hergün valslerle 
prlularsıtn abengile aalonu baıtan hqa doldurarak rağbeti 

umumiycye mazhıu olan 

OPERA BALOSU 
Süper Filminin 2 nci Zala Haltasr BQ§liyor. 

Bugün mptinelerden itibaren 

TAKSIM sinemasında 
Dam - Şufil - N 'e .e macera Cfoln hareketli bir programı 

,1 - latanl>uJda illi <lefa olarak 

TEHLiKELI SEYYAHAT 
Tom Brown ve Peggy Moran 

tarafından oynanmlf büyüli macera filmi 

2 -YILDIZ SULTA 
NECATi ve ABDÜLGANi 

iıııı•- tarafından oynanmış Tür1':ço sözlü ve Aro.pçn prkılı 

İstanbul müddeiumumiliğin
den: 
İııtanbulda bulunduğu anla~lan Te
kirdağ sulh hakimi Nebihe Sayasan' 

ın acele memuriyetimize müracaah. 

Asim Baba jübilesi 
18 mayıs 941 pazaı: günü ak.şn.mı aaa.t 

21 de Şehlr ttyntro.m komedi kısmmda 
(Amn Babal Jübllest Mtlntr Nlınd
dln konseri, Halk opereti Naşid ve 
Halide Pişkin. G~ bet cün açıktır. 

dan. kilometre kadar içerde ve 80 kilo- k1lm edilmişti. Temyiz mahkemesi, bu rin inkitaına kndar Sofyada elçi olan 
Delikanlılar üstüne çullanıyorlar. metre uzunluğunda bir cephede tu· karan nakzctmiş ~ tekrar evrakı B. Geroge Rende! dün gazetecilere 

Adam, yerlerde teker meker bitap: tulmu, olduktan ba§ka keşif tayya· ağırceza mahkemesine iade etmiştir. çok mühim beyanatta bulunarak Bul· 
- Aman, beni bırakın evladlar, relerimizin salı sabahı bildirdiğine Dün bu dfı~!a yeniden OOkılmış -ı;ae garistaaun Almanya ile jşbirliğine 

ölüyorum! göre bir, iki düşman kolu çekilmeğe mahkeme, muza.kereden sonra, :!1a.kza hangi §artlar altında karar Yerildiği· 
, 1 uyulmasını kararlaştırmış; muddel- . 1 R B 1 • 

Kim diın iyor "> bile başlamııtır. Bu, Almanların, umum!, katilin on sekiz sene hnpts nı an atmıştır. B. endel u garısta· 
- Bo§a o karıyı!.. . müttefik kuvvetleri münakale yol- ce-aaslle cezalandırılmasını istemiştir. nın Almanyaya mukavemet etmek 
Doktor tıkanacak raddede; kaç larını kesmek maksadiyle çöl- Muhakeme, müdafaa ve kahır için için hiç bir zaman büyük bir a rzu 

aded ~hid de arada. den cenuba doğru yapacakları taz- talik edilmiştir. göstermediğini söyledikten sonra hu 
- Boşadım! diyebilmiş. yike muvazi olarak sahil boyunca Ortaköy cinayeti hattı hareketin şu iki sebebini zikrey-
Kafj)e memnun mu memnun: He· da hücuma geçmek hususundaki ni- h k • b • f lemİ§tir: 

men ertesi sabah Üsküdar mahke- yetlerinden va~ geçtiklerine delalet mu a emesı ıt ı 1 - Bulgar hükumeti, Büyük Bri-
mei ıeriyesinc koşup, meseleyi kam etmektedir. Bu hücumun vasi rnik- Geçenlerde, Ortaköydo ot.urdukla'f'l tanyanın Türkiye ve Yunanistan v e 

evde metresi Hacer! on 1k1 ycıinden 
kitab a uy dur tup halns olmu,lardı. yasta bir taarruz hareketi mi olduğu. bıcakla yaralayıp öldüren Falğlıı mu- muayyen bir nisbet dahilinde Yugos· 

veyahut müttefik kuvvetlerin ve ıın"ıcemeısi dfin birine! ağırccza mabke- lavya ile olan iyi münasebetleri se· 
mevzilerinin ehemmiyeti haklc.ınaa mesinde sona enn~tlr. Müddeiumumi bebile Bulgaristanın toprak istekle.
bir fikir edinmek için büyük bir !.dc:Ua.sını serdederek katilin ~za. ka- rini komşuları zararına tahakkuk et
akından ibaret mi bulunduğu nok- ntınunun 443 inci maddesine lsUna~ tirmck için f ngiltereye güvo.,emiye· 

On aeı."le evvel (Akşam) da tef
rika edilen (Kıvırcık paşa) roma
nımda hanım efendile hulleye giren 
Şehri efendinin boşama tarzım bu 
hnkiki kıssadan almıştım ki eserin 
filime çekilişinde bir ç'>k yerleri gibi 
o orijinal ve güzelim sahne de araya 
kaynatılmıştır. 

Scrmel Muhtar Alu& 

("') İstanbul Merkez kumandanı 
iken mimlenerek oraya qırılan, 
aonra Büyükadadaki fsplandid ote
lini yaptıran zat. 

tası henüz aydınlanmış değildir. den cezalandınlmn.smı talep etmiş, ceği kanaatinde idi. 
Pazartesi sabahı Almanlar §afak- mahlremeı, knrnr için muhakemeyi ta- 2 - Bulgar milleti heyeti umu-

l b b ·ı l d.k b' llk etmışt r. · · · ' b ·ı k Al a era er ı er e ı ten ıraz sonra mıyesı ıtı arı e gere · man orga-
müttefiklerin jleri setir kıtaları ve Mııirçar§İsİnın dahili niznsyonuna, gerekse Alman ordu-
topçu kuvvetleri ilerlemekte olan l'"' ııuna karşı çok büyük bit hayranlık 
Alman tankları ile :zırhlı otomo· P anı hissi beslemekte ve Alman muvaffa-
b·ıı . . k ld d ~ b 1 1 Mısırçarşısının etrafındaki istim- k' 1 . . . • 1 d ı _ 1 kt 

ı crınrı a ır ıgı toz u ut arı !Aitlerin h ft ft' kad bitlrllm si ıyct erının tesın a tın a ..-a ma a. 
.. . b 1 d 1 B Al ...,..rann ar e ne "d' 
uzerıne ateşe aş a 1 ar. u ~teş .. - çalışılacaktır. Perakende hale tahvil 1 1• • • • 

manian durdurdu ve tereddu~e d~- edilecek Mısırçar.şısınm miistnkbel da- B~ başlıca sebeplerın yamn~a talı 
şür<lü. Dügman kuvvetleri miıttcfık hlli şekline dair imar işleri müdürlü- mahıyette sebepler de vardır kı bun• 
menileri arasından beyhude yere tü ta.rafından hazırlanan plan, blnn- lar Rusyaya hissen çok bağlı bulu· 
bir yol aradıkları ıırad" fngiliz avcı nın tarihi şeklini bozduğundan, red- nan mahfillerde dahi ~iddetle hisse~ 

.• tayyareleri göklerden bunların üze- dedllmiş, yeni bir plan hazırlanmasına dilen bolşevizm korkusu ve Bulgar 
Zabıtaya teşekkur rine inerek Almanları muhtelif isti- karar verilmişti. . ekonomisi üzerinde tam bir Alman 

tİsküdardn, Tophnnelloğlundn U ln kametlerde dağıtmışlardır. Tayya- Mısırça~ısuu\ verı1ıecek ~nl §Ckl!.n hakimiyetinden tevellüd eden ikti• 
eve arka taraftan pencere camını . . d d b plfuıını vucuda gct rmek U7.ere mu- d" h' b 1 d' • . reler biri hırı ar ın an ve toz u- ""'ler ve Beledi-den m:-........... M.11 bir sa ı ma ıyette se ep er ır. 
kırmak suretlle hırsız gınnlş ve bazı • d k k ı k "" ., ~ ... ~ B d b k d k ·d 
cşynlar çalıp kaçmıştır. Tahkikata !utları araksın an ·gıeçehr7. çol a ça - heyet kurulmuştur. Heyet yakında 1· kun ak~ aBş al §.urası h akk ad~ k~ 
vazıycd eden Cümhurlyct 73.bıtası bir tan uçma suretıy e ucum ar yap- mtı.halline giderek tedklka.t yapacak, ayı tır ı, u gnrıstan a ın a ı 
hafta gtbl kısa. bli' zamnn zarfında mışlardır. Bu. bütün gün, karaaılık müteakiıben plft.n tanzlm edilecektir._ aaılaşılmaz müaamahasından dolayı 
meçhul hırsızın hüvlyetını tcsblt c;ölün üstüne çökerek tanklarla zırh- lnciliz siyasetine kargı yapılan ten-
ederek yakalamış, ça~nıı.n eşyamızı lı otomobilleri bir zulmet perdesi KİRALIK MÖBLE kidler B. Rende} tarafından zımnen 
da bize iade e1ıml.ştlr. Istanbul znbıtn- allına gömünciye kadıır devam etti. yetinde gösterilmiştir. B. Rendel 
mıa bu ~aallyet ve muva!fakıyet!ndcn Bu harekat unaıında cenubi Af- APARTIMAN şöyle demiştir: 
dolayı şukranlarımı sunanm 'k ı · ··ı .. d ·ık d B ı ı Al ·ı · b 

H:ıydar Süle~angll rfı a 
1
tayykarfe e1r.ı garp ço un e ı ~- b c1 .v~ gdar ar f ma1n~a ı1de v ı~ edril~ .. 

a o ara aa ıyete geçtiler. Eritre - Taksimde Lamartin cadde- er ıgın e rne.n aat en o ugunu • 

TEŞEKKÜR 
Biricik evladımız Ümit Karaman· 

gil'in cenaze merasiminde bulunmak 
ve bizzat evimize kadar gelerek bizi 
tuelli etmek ve te]graflarla alaka 
ıöatennek ıuretile bu bÜyük ve 
aömnez elemimiı.e iftirak eden dosl
lanmıu, akrahalanmıa ,ükran ve 
minnettarlığunm muhterem gazele· 
nizle ilan etmenizi ric'1 ederiz. 

Annesi: Nazlı Karamangil 
Babau: İhsan KaramangİI 
Dayısı: İsmail Bersis 

7 
Mayıs Cumartesi giinü 

BE YAZ JTTE 
MARMARA sinemumm yük· 
sek ve bava.dar tnraçalannda 

MARMARA 
GAZiNOSU 
Açılıyor! 

Şadırvanlar- Asma çiçek 
bahçeleri - Marmara ve 
Adalara harilrulnde neza
ret - 2000 kişilı1' taraçalar. 

'Fevkalade servis 

den gelen cenubi Afrika pilotları ıinde Bil apartımanmda 6 odalı §Ünmüşlerdir. Zira Almanya kazan• 
hiçbir Alman tayyeresi görmedikle- iyi möble bir daire acele dev- dığı takdirde vaziyetleri iyi olacak• 
ri için müteessir olduklarını söyle- ren kiral&ktır. Heı- türlü konfor, tır. Jngiltere kazandığı takdirde ise, 
mişlerdir. Filhakika hiçbir dü\lman sıcak su, kalorifer, Frijider, Bulgnristann kar~ı hakkaniyetli dav .. 
tayyaresi kendi tanklaı ına ltar~ı ya- telefon mevcuttur. lateyenlerin ranacaktı. 
pılan pike bombardımanlarına mü- ıaat 10 ile 12 ve 15 ile 18 Buna binaen Churchill'in Bulgar~ 
dahale etmediği gibi müttefiklerin arasında kapıcıya müracaatlel'İ. lara islnh kal:)ul etmiyen hattı har~ 
münakale hatlarını jz'aç için olsun, ketlerinin kendilerine ağır cezaya 
her hanci bir teşebbüste bulunma· tarda kamyonu, nakliye malzemesi mal olacağı hakkında ihtarda bulu• 
mıştır. ve benzini de vardı. Limanlar bu- nan meşhur beyanatı, gerek geç kat .. 

Bugünkü şerait geçen günkü gibi bombardıman edilmedi- mı~ olması, gerekse o tarihte dahi 

k• • ğinden çok daha işe yarar halde idi. bir kaç İngiliz gazeteııinin cZavalli 
sene ıne çok benzıyor Şimdi Tobrukta mevcut kuvvetle- Bulgaristan) tabirini kullanmağa te~ 
Londra 15 (A.A.) - Libyada rin yaptığı gibi düşmanın cenahını mayülü yüzünden Bulgarları nsla 

bugünkü vaziyet İtalyanların geçen tehdid eden kuvvet yoktu. ikna edememi~tir. 
yaz mevsiminde Mısır hududunu Bu sene düşmanın yeniden muh- Rus müzaheretine güvenen Bul• 
geçtikleri zamanki vaziyetin ayni- telif malzeme stoku yapması lazım- garlara gelince, bunlar süratle ha• 
dir. Düşman, kendi hududunun dır. Bugünkü şartlar dahilinde bu yal inkisarınn uğramış •;c buna bina: 
İçinde, Mısıra taarruz etmek içMı güçtür. lki muhasım kuvvet arasın- en Almııinlara en küçük blr mukn•' 
kuvvet toplam<'kla meşguldür. Bu daki nisbi farktan başka lngiliz ha· vemet dahi göstermeğe yeltenme• 
kuvvetin önünde zayıf kıtnlar var- va kuvvetleri geçen ynza nisbetle mişlerdir.> · , 
dır ve bunlar mütemadiyen keşif 
yapmaktadı.. İngiliz kuvvetleri de 
hafif kuvvetlerle düşmnnı sıkı bir WJARİKA RÖKK'ün 
nezaret altında bulundurmakta fır
sat çıktıkça her defa, asıl kuvvetler 
yetismezdeıı evvel, düşmana taar
ruz etm ·ktcdir. 

Filmlerinin en fazla dansh 
ve şarkılısı 

HALlO! Js iNE 
er 

Maamafih bugünkü "a .. iyetle ge
çen seno h er tlirlü malzeme ile mü· 
cehhez büyük Britanyn ordusu var
dı . Bu ordunun dü~mnn arazısr.ıın 
hududa yakın ınıntakr.lnrında bü
yük mühi..,m at \'e erzak d a bold•ı 
ve mevcut!~. Düşınunın çok mik - 1 ~;CZ!m~~iiı:;~~§:11gmlııi:•••••••••••••••mı6' 



Hess'in macerası 

lngilterede bir ~~,_,,,mIHal 
Sayıları onu çeyrek çok tahminler 

SöZON 6EliŞi 
geçen eserler! 

T esadtlfen tllmc bir K.öycülü kmecmuası geçti. istaubulda 
neşredil.lyor. Fakat mündericatı tarlaya, sapana, çifte, çu-

yapıhyor 

Hess'i Almanyadan 
çıkmağa sevkeden 

amiller: 

Bu ordu nasıl hazırlandı, ne suret 'e 
talim ve terbiye gördü ? 

la dair f ydalı bilgiler ve tutulması refQb getirir nasilıatlerden 
ll>aret olan bu mecmua, ancnk bir avuçluk saksılarda, evde parmak 
ucil toıırak tşlerile meşgul olabilen §ehir sakinlerini fada alakadar 
etnılyeceğl için çok kimseler onun 18 inci sayısına ut. stığmı farket
Dleıniştir. 

Net.ekim ben de, rlasu., bahçesiz, ekin biçmemiş, tavuk yetiş· 
tinnenıış ve ancılık da yapmamış bir şehirll sıfatile bu mecmuayı 
bnştınrken alakam, köy1üye verilen .ameli nasihatlerden ziyade 
'köycü muharrirlerin kö Jü'ye hitap ederken lrullandıklan dil üze
rinde toplandı. 

l 

ı - Hayatım telılikcde görmesi, , 

2 - SovyetJerle daha sıkı bir an· 

!aşmaya muhalif bulunması, 
3 - Bir vazife ifası 

Önceden söylemeliyim ki bu köycülük dergi tinin kullandığı Londra 15 (A.A.) - Bugün hal-
dil şehirlininkinden farklı olduğu gibi köyllinünldııe de yaban· kın ve gazetelerin dikkatleri yine 
cıdır 1\1~~• A b , ısında rifrjligv e dair kitapların Hess·in hı:ırikuladc ~accrası e~rafı?-

• o.;.x.--ıa mecmuanın aş )az >' .- da toplanmııtu. Efkan umumıyenın 
u.1Ji'Uldan c:ı acı şikdyet eden muharrir kitapçılarda mevcud bir kısmı Hess·in Almıınyadan kaçı
isan şöyle hülaS\l ediyor: ııPratik ancılık, ameli tavukçuluk, bah· ıında Alman makinwıının inhilali 
Çe ziraati gibi ayılan onu çeyrek geçmı eserler.» . a~ame.~ni ~örmektedir. o.ah~ ~ut~-

İnsanda, kit.aplann sayısına bakıp saatini ayar etmek hevesı dil ımU§aBhıtller bu kadar. ıl~~· k~~tıruh: 
uy nd k ·· ·· iiurinde durmamak kabil yor ar. un ar, cumartesı gun u a• 

ıı ıran ŞU «Onu çeyre geçen» soztt · d ul . diseyi Alman hükumet erkanı ara-
mi? Demek ıpiynsada kitap az bir ~y fazla olsay 1 m ınrrrr: «... sında bir noktai nazar ihtilafı oldu-
s:ıyılnn on bire yinni kalnn eserler!>) diye ~ilece.kti? . .. ğunun alameti ve Alman itibarına 

Sonra )ine aynı mecınuacla, hem de hır ~adm muha~~· .~oy indirilen mühim bir dar.be ~ddet
terbiyesi mevztilu uzun konfaansırun bir ycnnde: « ••• ben üstün· mekle beıaber hemen hır ıııetıce çı-
de tc 1 kul -.a·ı · · ı·· umlu gördüf:'.rüm meseleleri münakaşa karmaktan uzak bulunuyorlar. 

\'8 { aal mesını UZ Z:t B H . . b LJ d·L • • • • . • ess ın e .. enme ııı; zıynrctını 

tnrlnsına sc.rptım ••. lı dıyor. . ki b b"h k"" r· .. izah için birçok fikirler ileri sürül-
1\1ünakaşa tarlası! Ö)1e unnedı)"Onmı u tcş 1 oy uyu mektedir. Bazılan Hess'lıı Alman-

~şırtnınkla kalın:ız, dilimizi de bir keşmekeşe sürüldiyebilir. Zira yadaki vaz.iyetinin tehlikede buluaı
mccmuayı okuyacak biçare köylü buğday, arpa, yulaf tarlasın- duğunu ve Geatapo"nun kendisini 
dan başkn bir de münakaşa tarlası mevcud olduğu zehabına dü- bita~af bir memlekette ~ulaca~.'~~ ve 

cekt" S . t · · l\l'"nakaşa tarıasıı> dediğini duyan emnıyette bulunmıyacagını duıune· 
~e ır. onra zıran cının « u .' , . . rek lngiltereye iltica ettiğini tahmin 
ticaret erbabı bunun «Münakaşa pıyasası:~ şeklını tercih edecek, ediyorlar. Bu tefsirle Hesain lnıcil
hekim c<Münakaşa hastanesil), baytar «Munakaşa tavlası» deme- 1 terenin mağlup olmak ihtimalmi va· 
ğc kalkacak, Bcle<liycler ise cıl\IüıUlkaşa Jutldınmı1> deme~ ken- 1 rit görmediği neticesin~ varılmak~?· 
dilerini haklı snyaC'aklnrdır. dır. Çünkü aksi takdırde Hcss m 

Bence bu Köyciilük mecmuası nasihatJerile köylüye hizmet akibeti özenilecek bi. akibet ola· 

ederken dilimize hizmeti de ihmal etmemelidir! ş. R mıız. 
Diğer bazıları B. Hitler·i hamil 

~- ~~t~~.8~~~1 
Aydınlatma kolleksiyonu 

Birleşik Amerikada Luizvil ıelı
rinde hir aydınlatma sergisi açılmış
tır. Bu sergide tqhir edilen muhtelif 
aydınlatma alet ve usuller arasında 
büyük fabrikatör Bayaaıın tenvirat 
kolleksiyonu dP mevcuttur. Fabrika
törün bu kolleksiyonunda tarihten 
evclki z.ıımanlardan bugüne kadar 
kullanılmış olan türlü türlü tenvirat 

alet ve usulleri vardır. 
Bu kollebiyonun kıymeti 40,000 

dolardır. Serıide t~hir edilen ten
'V:fr iletleri aroHnda 17 nci asırda 
liullanılmış olan bir uyandınc; çalar 

saat de gösterilmektedir. Saat ku
rulduğu saatte çalmağa bnşlamakla 
bcı-abcr, birdenbire bir nıumu da 
yakmaktadır. 

ipek böceklerl ve sinekler 
Sind.ler canlı her mahlukun Öüş~ ayalclanna, kanadlarına, ağızlanna 

manıdır. İpelt böc~i yetiıtiren bir yaptf&n hin türlli ha.talık mikrop
prof csör, sineklerin, kozalara ipeğin lannı sağlam mahlUklara nakletmelc
tamamen h rap ve mahvolmaaıcna te ve bir rok öldüriicil hastalıkların 
achehiyet veren bin türlü hastalık " 
aşılndıklarını teshit etmi(ftir. türemesine amil olmaktadır. Bu bas-

Sinekler muzahrefnta, her nevi lıklardan ipek böcekleri çok müte
pisliğe ve leşlere lmn.~d::;u::.:k:.:l::.a.:.:n:..;c:::İ;.:h.;.et;,;l,;:e,:..;..::es~s;;.;i•r _o_l_u~yo_r_._ 

bulunan bir trenin yoldan çıkarılma
sı aureb1e B. Hitler'in hayabna kar
ii hazırlanan suikasdin muvaHak o
lamaması üzerine Hess·in alelacele 
kaçtığı, diğer cürüm or~ltlnn:un ise 
yakalandıkları hakkında sarih ma
lumata .sahip olduklaruu iddia edi· 
yorlar. 

Diğer bazı kimselere göre de B. 
Hess hararetli bir bolşevizm aleyh
tarı olduğu için Almanyanın şimdi· 
ki siyasetini tasvip etmediğinden ya
kmda B. Hitler'le B. Stalin arasında 
daha sıkı bir itilaf yapılması imkanı 
önünde nazi idealine karoı bealcdiği 
.imanı kaybetınİ§tir. 

Hess"in diplomatik bir vazife jfn 
etmek üzere İaıgiltereyc geldiği hak
kındaki foraziye şimdiye kadnr ta
hakkuk etmemişe benzemektedir. 
Fakat bazı kimselerin fikrince bel
ki Hess"i B. Hitler göndermemiştir. 
Ancak Hess Alman camiasının diğer 
bir kısmı tarafından tavzif edilmiş 
olabilir. Bu nokta ancak büyük bir 
dikkatle yapılacak incelemeden ve 
Hesa·le cereyan edecek görüımeler
den sonra anlaşılacaktır. 

Şarkılar İÇİn bir ÖIÇÜ 1 Şimdilik bilinım şey Hesa'in mazi-

1 c:ft aidir. Hcss ortakları kadar merha-
Amerikad" LIL-n ho.,u.·~ mdcın nun frin bir ölçü bu unmuı;tur: .,...r- l 

"" na ıu ...... «>· ..,.... 50 b" metsiz ve gaddardır. Hcss, Aman 
tarkılar, bunlan bestd:Vcne mühim kının notasından en az ın tane 

'.T ı. b .. · d meratip silsilesinde ihtiraslarının ica-
para temin eder. Bu "arkılar gra· atılırsa halk prıı;ıyı egcnmıt e· 1 d k _ı k l '" b v .J::::.· bir kı bettirdiği her vesi e e an aö Ü -
nıofon plaklarına alınır, umumi yer- mektirl Hallon egenUJ.to>ı şar • b 

yl d•W• ··dd mesi bahasına yükselmİ§ sevimsiz ir 
1erde sö·vlenı"r, bı"r kısmı fı'lnn" lerde nın her tarafta eö en ıgı mu et 

J phsiyettir. Bunun içindir ki B. Hit-
bile yer alır. lzamt 1.3 haftadır. Bu gibi ıarkllar Jer·in csnğ eli> nin mazisine en ziya-

Bir prkıyı halkın beğendiği na- radyoda haftada J S .. 4o defa aöy- de uyan tahmin, vak tile başkalarına 
ıl an)a~lır) ... Son zamanlarda bu- Jenmektedir. reva gördüğü cezanın imdi kendi-

ıımu ıııııt11DJJ11umuııuıııu11 ımıımımmııııanmımıunıınllllııınıı•ılllllm•lllllauıwllf'!aırımnııım-• sine tatbik edilmesinden korkarak 

B. Necip Serdengeçti'nin cena· 
zesi dün ihtilalatla kaldırıldı 

kaçmış olmasıdır. Almanyada yeni
den kanlı bir temizleme hareketinin 
Heu'in kaçmasına sebep olması bü
tün nazi makinasının sarsıldığına de· 
lalet etmez. Fakat Almanyada nok
tai nazar ihtilafları olduğu ve Al
man hükumeti erkanının önünde 
zorluklar bulunduğu ve tedhi§ üze
rine bina edilen meşhur nnzi vahde
tinin gözüktüğü kadar sağlam ol
madığını muhakkak surette göster
miştir. 

Bu vaziyet karşısında Almanya 
tarafından k~dilerine teklifler ya
pılan milletlerin ve bu meyanda Hit
ler·le mülakattan dönen Darlan·la 
hali müzakerede bulunan Vichy hü-
kG.metinin bir karar vermeden evvel 
Hesain firarı gibi enteresan bir te· 
zahürü nazarı itibara alacakları mu· 
hakkalctır. 

Solda Alınan Afrika ordusuııa mensup askerler bir TrablusJu ile, sağda çölde 
Alman motosıkletli latalan 

Son zamanlntdn. Alman kuvved.lert 
nin şimali Afrikadn gösterdikleri :tan 
llyet herkesin nazarı dlkka.tlnl çek· 
mlştlr. Bingazinin ceıı1J.buna kadar 
bütün Slrcnaik :kıtasını işgal et
miş olan inglllzlcrl burasını tn'hllye 
etmeğe mecbur eden Alı!l~lll kıt.alan
dır. Mısır hududund!l.kl Inglllz mev
zllerl önünde de en büyük fnallycti 
gene Alman kuvvcUert gösteriyor. 
Afrikanın çöllerinde. yakıcı sıcak 

o.ltında harp etmek güç bir iştir. Bu
nun için evvelden hazırlanmak. tallın 
görmek l.Azımdır. Uztm müddettenberl 
Afrika. ile hiç blr alAkası olnuynn Al
manlar bu muharebeye nnsıl hazırlnn
mı§lardır? İsviçrcdc çıkan Joumal de 
Gencve bıma dair bir makale ne:ıret
m1§t1r. Bu mak.:ılcde deniliyor ki: 

Çölde beıı.zin nakleden sarnıçlı kamyon 

Almanya Uk ıamıı.nlarda müstemleke O zamanlar Almanyııda kilpük bir Bu işlerde çok tecrübesi olıın mirn-
işlerine alAka gösterm1yon1u. Rltle- müstemleke ordusu te§klll duşünülü- lay von T$chirren'ln tavsiyesi üzerine 
r1n k\tabında da müstemlekeden ba'hls yordu. Bu ordu daha ziyade polis va- bu orduya girecekler evve15. sıc:ığa. 
yoktu. Fakat Hitler ı., b:ı.§llla geçtik- zilesinl görecekti. Bunun 1çbı sıcak mukavemet bakımmdıı.n muayeneden 
ten sonra müşavirleri kendlslnl mUs- iklime mukavemet edebUecek azimklı.r geçirildiler. Bundıı.n sonrn çölde 'lie sı
temleke meselesine meylettlrdller. Bu- ~nlara ihtlya.ç vardı. Bunların c:ıkta muharebe usullerine alışt.rıldı
nun neticesi olatuk 29 haziran 1~34 de cMüstenıleke gençliğb mensupları ara- lar. Bu askerler haftalarca. ısıtılmış 
bir müstemleke slyaset.1 ofisi kuruldu, sından seçilmesine karar verlldl büyük limonluklarda ?I~m gördi,ıler. 
bu oflstn ~o. da gunenıl on F.pp cMilstemlekecl gençllb askeri hlr te- Bu suretle suni hattı üstuva iklimine 
geUrlldl müstc.nılckc ecrcynnına Jruv- §ekkül değildJ. Buradaki gençler b!r nlıştırıldılar. Bu esnndn doktorl r qJn 
\"et verilmesine çv.lı.§ıldı ve cHlt.ıercı gün Aterlknd:ı çlfllk sahibi, tJcaret kontrol yaptılar. Askerler malaf)a:}.ı 
gençllka te§klliı.tı gibi bir de cAlmnn memuru, müfettiş. idare memuru sı- san hlimmaya. dizanteriye ve di~rr 
müstemleke gençliği. teşltllfıtı yapıl- latlle hlzmet edeceklerlnden teşekkül, birçok hastalıklara. karşı :ışılandılnr. 
masına başlandı. azasını mils'.cmleke hayatına h:ızırl:ı- Kendilerine husust yemekler verıldi. 

lI b Tüb. ı~... 'deki k mnk için kurulnıU§tu. Gençler gecele- susuzluğa bazı pastlllerle mukn\ emct 
am urg ve .. ""ben sıca ri müstemleke derslerine devam ede- etmeğe nlıştınldılar. 

memleketler enstltulert çalışmala'i'Inda rek Afrika ..,..rlllerlntn Suahell ıı-nı- Bunlar b1ttik•ft so "l 
teşvik edildi Wl~ausen mlistcm- J~ ~ ..:n nra sıra ç.., ma-
leke mektebi genlşletlldl' Mün1hde nı da öğreniyorlardı. nevralanna geldi. Bunun lçln şnr'kl 
müstakbel mOstenüek<ı 1d~re memur~ !_JaAf:ttarlksondunkldaibglençldcrıkırlnra çıkn- Pnısyada Memel . civarındaki geniş 
ıannı yetiştirmek bere bir mektep ra.. a a g ça ır ar klt!"ll.yor. kumsallara nnkledıldller. Burada kum 
açıldı Bütün lbu hareketle h1 bl ağaçlara tırmanıyor, ıtmnn.st.ik hare- tepeleri ve çöle benzlyen yerler v, r
müs~mlekesl olmıynn bir ~~et~ ketleri yapıyor, sıcak ik.llmkıin ynşa- dır Burada çöl haekatı için tallın gor
te yapılıyordu. Geçen llarbln bütün ma şartlarına alışmn~a ~lıştyorlardı. diller. Bütun ınotörize kıtnat, motoslk
galiblerl <Itıı.J.ya ve Japonya da dahill ;;:nç1e:ı:~ bir~ç :ınk mustakbel po. leUller, küçük ve büyük tanklnr. tny-
Almanyaya. eski mü.stemle'kıelcrlnin teş a ına ın ı. unlar askerlik yareler müşterek manevralar yaptı-
VE-rllmesinln aleyhinde idi. yaşına gcldıklerl znnıan diğer as.'k.er- lar. Efr:ıd kum uzerlnde hücumu. bir 

lere karl§tınlmadılar, ayn bir Afrlka mevzu zaptetmeği, dikcnll tel dlknıc-
Hıtıer, ilk nokta1 na.zarını deltl§tıre- ordusuna verildiler. ~ <iğrendi. Motorize kıtaat yalnız s:ı.r-

rok eskl ,Alman müstemlckc1er1nln Bu plli.n sulh zamanında .• eski müs- nıçlı kamyonl:ırl:ı değU. ta.yynıı>lerıe 
l:ıdeslne taraftar: oldu!nından yeni temlekclerhı avdeti için Ingilten:ı ve de levazım alıyordu. Arbalann tamiri 
yeni müstemleke politikası hazır- Fransa ile nnlaşmn ya.pılacn{\1 üm1d ve saire de seyyar tamlrh:mcl r \a 1_ 
lama.ğ'a başladı. Almanya, miıs- edUdlğl bir sırada ha.z.ırlanmıştı Faknt ta.sile temin edildi 
tcınlekeci devletle arosnda tekrnr beklenilen netice elde edllemeylnce İşte bu suretle Almnn1'1r sıc. k 11-
mevkl aldı~ı zaman her şeyin hazır Almanya da tekrar .. Afriknda yerl~- monluklarda ve kumsalda bir mustem. 
olmasını, müstemlekelcrln teknik, Ik- mek için bir harp luzumu na.zan dik- leke kolordusu yetfştlrmeğe nımnf
tısadl, askeri bakımdan ldnreslnfn te- kate alınmağa başlandı. fnk oldular. Bu sene Afrlknya çıh.,nca 
min edilmesini Ist1yordu. O ?.amanlar Bu sırada. harp çıktı. Blrkaç ny ne meçnul arazı, ne alıŞllınnınış bir 
Hitlcr Afrlkada fütuhat düşünmüyor- Afrika ordusundan bahsedilmedi. Fn- .iklim ile karşılaştılar. 200 bln kl§lllk 
du. 1937 U>ndra konferansında Al- kat Fransa ma~lup olunca Bitler Af- mfıstcmleke ordusundan dörtte uçü 
manyanın müstemlekeye malik: olına.k rlkada mevki aldmağa karar ven11. sllfllılan, cephaneleri, levazımı ııc ta
ıhakkı esas itibarile kabul edildi. Hat- Afrika ordusunun yeni esaslarn tevtl- yln edilen yerlere vasıl oldular Tank 
tA A!rikanın Almanya lehine taks1- kan daha geniş bir surette teşkil edil- ve tayyarelerin ekeertsi şimdi ·harbe 
mlı1den bile bahsedlld1. mesine başladı. !ştlrak etmektedir. 

Sovyet Rusyada 
28 bölgede pasif korun

ma talimleri yapılıyor 

l\loskon. 15 (A.AV.) - O. F. İ. Fran
sız ajansı: Bu akşam, Moskova mın
takasuıda 28 bölgede pasif korunma 
talimlerine ba§lanacaktır. Talimlerin 
mevzuu, topmklann müdafaası içln 
orou ile sivil halkın işbirliği yapma
sıdır. Talimleı1 Moslrova mıntaknsı 
karmayı He ... ossoavlakhim• cemiye
tinin pasif korunma tcşklUıtı crld'mı 
idare edeceklerdir. 
Diişman tarafından paraşüUe inme 

teşebbüslerine karşı mücadeleye hu
susi bir ehemmiyet verllmektedlrt. 

11 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
Havan adaDaıro 

Bir ismi de Sandwich olan Havai 
adalarını, Amerikalılar hava fLSSti 
olarak tahkim ediyorlar. Bunlar Pa.
sit'lk Okyanusunda Polinezya'da. Şi
mali Amerikaya en ynkm ofan takım 
ndala11dır. Sek!z bilyük. karn. parça
sından mıirekkeptlrlcr. Islınletl §Ull

lardır: 
Nlihaou, Ko.ounl. Oahou, Moloknl. 

Lana!, Maoul, Kahoulaouı. Havai. 
Beş de küçük o.da mrdır ki, yan 

yanya boş gibidir. 

eşek, koyun, inek yctiştlnnc ışı de 
muvaffak olmu~ur. 

Cenaze Divan yolundan geçerken 

Kızılay umumi 
müc rlüğü 

Kızı.Inyın son kongresinde bir umu- Birmanya umumi valisi 
mı müdürlük ihdnsı lkararlııştınlmışt.ı. Londraya gidiyor 

Mecmu mesaha 16.946 Km 2 dlr. 
3800 kilometre uzunluğunda. bir hat 

üzerine dağılnuş bulwıan bu takım 
adaların etrafında 4000 ve 5500 ı met
ro derinliğinde deniz çukurlan vardır. 

Yerli halk, zeki ve güzeldir. faknt 
B:ırhoşluk, frengi ve cüzamla kırıldı
lar, azaldılar. Yerlcrlne Çinliler, Por
tekizliler ve Amerikalılar geldi. Umu
mt nüfus 200,000 kadardır. Hrlstıynn
Jıkla budizm teammüm ctmtşUr. Ev
velce burada Havai şeflerinin mu•te
hld bir hükümdarlığı vardı: on dolnı
zuncu asnn başında. bütün takım 
n.dal:ınnın idaresini toplamış bulunu
yordu . Fakat iktlsa.den adalarda Ame
rlka Birleşik devletler! bil.kimdi. 12 
nğust.os 1898 dm 1Ubaren, adahr 
Amerika ldareslne geçti. 

V f t • d 1 h h ki aı"le kab.: ... ftnına götürülerek "def-e a ını ün teessür e a er •~"" 

vek;~ğiBmiz Şehir Meclisi birinci reis ncdilmiştir. 
ve ı ı ay N .. ~· S d t•• • Cenaze merasiminde lstanbul Va-• ........ıp er engeç ı nın K 
~el~~ı dün öğleye doğru Beyoğlu Ji ve Belediye reisi Dr. l.lıtfi . ır· 
Bcl d~ye .?a.~tanesindeıı knldırılıırak dar Parti reisi Bay Reşat Mımar-

e ıye. onunc cetirilmiştir. Burada oğl~ • .ŞChir Meclisi, Parti, ~le~iye, 
~eş dakıkn bir hürmet vakfesi ya- vilayet erkana, merhumun aılcsı er
pılmış, müteakiben yaya olarak Be- k&ıı ve dostları bulunmuştur. Mer
yazıda kadar gidilmiştir. Cenaze bumun rulesi erkanına ve mesai ar· 
namazı Beya7Jt cnıniinde kılınmı!l kadaşlarına tekrar taziyetlerimizi 
cenaze otGmobillerile l3akırköyünd~: sw.uuız. 

Bu mevkJe Malatyn bez ve iplik fab- M ill 15 (A A ) St f · -''•ft- nd- ~ B Zi ............... an e . . - e anı 
UA41•>• mu uru . ya .. u.u.;,ın Ay- • d n· . 1" • 
gün'ün getirileceğini hn.'ber nldık. B. a!ansın an: ırmanya umumı va ısı 
Ziya Tahsin Aygün Kızllayda. uzun sır Archibald Cochrane, Amerikaya 
seneler çalışmış kıymetll blr znttır. gitmiştir. Oradan Londraya gidecek-
927 senesinde ihdas edilen miidlrl tir. 
umumiliği yapmakta iken Emlak b:ın- ç· d k" İ .1. k I • 
kasının teşkiline memur edilerek bu ın e ı ngı ız uvvet erı 
vazifeden ayrılmış, blr müddet sonra Şangbay 15 (A.A.) - lngiltere-
da umumi müdürlük ilga edilml§U. nin Çin sefiri Çinde bulunan 20 - 30 
Çekirdekten yetlşmlş olan ~u kıymet- yaş arasındaki bütün İrngiliz.lcrin ln
:i idarecinin Kızılayn. büyuk hl.zmet- giliz kuvvetlerine kaydedilmesini is-
ler yapacağına eminiz. temiştir, 

Hnvai'dakl en yuksck dağ da 4206 * Bakırkoyde hamal Mchmcô ıs
mM.rcdir. İkllın gayet lıltif, t.abiat tasyonda bulunan hurda dcnJr va
Ocnnet grbi güzeldir. Burası dünyanın gonlanndan yük boşaltmakt~ iken 
m mükemmel, en hoş ta.biatli parça- nyağma du.ş<"n buyuk bir demir par
l:ın arasında sayılır. Pek şairane bir çasıle laralanmrn. ~C' el koyan z bıta 
diyardır. Nebatları \e hayvanları ns- tnrnfından Cerrahp:ı.şa hastan ne 
!ında fakirse de, Avrupalılar geldik- kaldırılmıştır. 
ten sonra birçok nebat ve hayvan ik- *Dün, yalnız n yazıt. mtlnd y:-. 
ilme ~ydurulmuştur. Yerli nebatiar pılnn kontrold:ı iki yuz altmış altı rk
Hlndıstnn ce~lzl, muz, ekmek ağacı, me{'ıin tartısı nok an oldurıu "'orule
~ambodur. Şımdi patn~.~· pirinç, şe-ı rek ekmekler nıü adere cdllm! . fıım
ker. kamışı, kahve, tutun, portaknl, cıluı- hakkında da ceza zabıtı.ı ı t n
zeytın, bağ da ycUştirilmlştır. At, .c:ım olunmu,tur. 



Sahife~ AKŞAM 16 Mayıs 1941 

Feridenin ölümü 
, _, 

.Ad~ edlnm1§fmdlr: Bir tren lrompar-ı sen i.ste~!n. ~ bWlUll ~rlna 
tımanındıı.n, bir vapur salonundan çı- öldürmek l~zım geldi. A.111Yamk bunu 
karken, etra!ımıı. yalnız: cAca.ba blrşey yaptım ... Amma, kıırbuluo öyle lcab et.
unuttum mu?ıı diye bakmakla kal- tirlyordu.ıı 
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mam; ayni z11.manda. eyol arkadaşla-
rım blrşıey unuttular nu?• di~ baka- Artık göPiilmden ateşler fışkırıyordu. 
rıın. Demek bu sefil herif, clna.;ıetınt bU 

Ah, insanlar ne dalgındırlar. Buyu- derece bıı..c;it bir şeldlde sevgilisine ıi'lı
run. meseli, geçen kl\nun, Mudanya k:iye edeıbilmiştl... 

Bu seneki müsabakalarla bay
ram 12 nci .Yaşına girmektedir l 

R.eıep rei8 Irendl kendine söylem- Çll\Ca;k deWt a.raJnlf ve Saldenin ham-
yortiu: l~lertndeıı:ı tena hald4t yılmıJb.. 

_ ~ aGltl.on• körfezine mim- Saide insan kelleef. n.aml U9Uru!du-
sa.y.dik. ora~ ra.hJ.t edeıblllrdik. Bu tunu Sotlrlye gösteriyo,tdu B1.rknt d&.
tfl3]Jk Umanda blr kazıl.ya, uğram.a.ıruz- ktka lçJnde düşman jlenizcllerlndell 

vflpurunda bir bayan kayak takımlan- Sevişiyorlar ... Ar.ada. b8.lka bir ka.dU:l 
nı unuttu. Halbuki ke.ndl dağ kılığına vnr ... Bu aşk mektubunu böyle mMtı<
bürünmüştu ... Uludağa o kılıkta nlftt ınane okuyan kan, rakibesinin katl:tni 
ve edevatsız gitmek ... Ne komik düşe- ferman buyurmuş ... Deli llşık da za
cekLI ... Bereket versln, kendisine hatır- vallı Ferldeceği Boğazın sulanna göm
!a.ttım. Trenden indi. Koşarak vapura. müş_, Hem de ayağına agır bir taş 
döndü. Aldı amma. treni kaçırtıp oto- bağlıyarak ... Cinayet meydana. çıkma... 
mobille Bursaya gitmiş, sonradan ras- sın diye ... 
Jadım. Bana teşekkür etti. Sonra da, cürm.ünü mektupta. açık-

Ayni fi.det dolayıslle başka macera- tn.n açıb yazıyor ... 
hırım da olmuştur. Bu anlata.cağım Vay alçak ... 
hayli eski. Hem o, hem de kadın alçak ... 

Bir sabah, Yeşllköyden İstan.bula Melek yüılü iblis ... 
doğru geliyorc\\lk. Bakırköyünderı ?ir Ah şunları ele verebHse.m ... Aınms., 
kndın bindi. Çıtır pıtır bir şey. Sür- nasıl? ... Kim olduğunu bllmiyorunı .•. 
müş sürüştürmüş-... Misk gibi de koku- Maalesef bllmiyorum ... Ancak, poll&e 
yor ... Geçti, karı;ıya oturdu... Birbç giderek eşkaliml tartr eder, bindi~ ıs. 
gazete ve mecmua almıştı. Bunlan tasyonu haber vereblllrtm. .. 

~
dan kqrkuyorum. hemen hemen meydanda kimse ka.1-

Ba1d.e: mamış gibiydi. 
• - Matapan bunıunu kolayca. geçe- R~eple Saidenhı bu ı:ava..,ta. gös-
··. meWi.k, dedi, o yüksek ~ ıştklan- terdiği cesaret akılları c:tuniurocak ka .. 

:ıa v-e korkunç uğultularına böyle fır- dar büyüktü. Saide: 
•malı havalarda. hiç tahammül edil- - Sotirlyl yakalıyalım. 
nıez. Diye bağırıyordu. Zaten Recebin de 

Bu sırada. denlzcilerden blrt acı maksadı bu idi. Dü.şmnn genıisinhı gli-
acı bağırdı: vertesi insan cesetlert lle dolm~u. 

- Baskına. uğruyoruz .. dikkat edi- Bir "aralık y-erde yatan yar bir 
n.lz .. arkamızdan bir yelkenli geliyor. korsan, eline geçirdiği bir bl(.akla, ya.

Sahi• derhal yerinden fırladı, arka- nıbaşında duran Sa.ideyi arkasından 
ya bsJd;ı. urmak istedi; Recep bunu gördü, kor-

'l'amam. BJ.r btlyük yelkenli <Ye~U- sanın bileğinden y~ayıp göğsüne 
cık1 un üzerine doğru geliyordu. bastı ve elinden hançeri aldı. 

Haco: Saide bu sahneyi görünce ürperdi. 
- Ben size söyledim, dedi, keşke Ki- Eğer Recep va.ktlndi! görmemiş olsay-

tera. adasına gitseydik. dı, adalı koMa.n, Saideyi arkas-rndan 
Saldi! denlzcllere: :raı·alıyaca.ktı. 
- Yaylarınızı geriniz .. ufak bir ta.ar- Saide. Recebltı. bu yararlığına sade-

ruz başlarsa, hemen ko$3.nlan ok ce ; o:Allah senden ra?:l olsun• sfü:lerile 
yağmuruna tutacağız. mukabele etti. 

açıp okudu. Bilhassa tefrikalara büyük Mektubu bir kere daha. dikkatle 
blr ali\.kıı gösteriyordu. Hayal!ta dal- okuyunca. o gün 1çln Beyoğlupda. bir 
dı. Sonra kompartıman arka.daşlanna lokantada randevu verdllderlnt öğren
birer birer baktı ... Nihayet. el çanta- dlm. 
~andan bir mektup cıkardı ... Okudu... İşte lll bir ip ucu ... 
Oülüm~yor, m~uniyetinl her sa.- Ben de hemen o lokantaya. gidecek-

Bu müsabakalara her sene büyük bir kadro ile 
iştirak eden Kollej atletleri 

Diye bağırdı. Haco yelken gem.1sini Korsan yelkenlis!nde diri olarak üc; 
tanıdı: klşt ka.lmıştı. Bir Sotirt İki yerlnden 

- Bu, Mihalm ar~ıdır. Yaman yarası vardı .. kası~dan ve omıaun
blr korsandır. Blr pala sallaNUa lld &m kanlar akıyor, hii.la teslim olmu- • 
ldŞnin kellesini birden uçurur. cKelle yordu. İki gemfcl de direklere tırma
uçuran Sotirlı derler ona. nıp yelken arasına gizlenmişti. Saide 

tırdn beJ.li ed!yordu. tim. Gittim de .. Va.ktl.m boş olmamuı- On blr senadenbMt muntazaman 
Yan gözle tedklk ediyorum. F.ntek na rağmen ... Hak.l.katen muayyen sa.- bazir:mın ilk haftasında. yapılan İs

hn.ttile ve Arap harfler!le yazılmış bir atte mahud kadın bellrdi. tan.bul atletızm. bayramının bu sene 
mi'ktupta bu... Kadının hallndeın de Kartı kaldırımda bir polis dolqı- gene yapıl.ııwıına. ka.rar verilmiştir. 
b!'ll!ydk Müteaddid kereler ayni sahi- yordu. O, sevgillslle buluşur bulnşmtt Hemen hemen Tftrklyenin en seçme 
ie!erl olet.tmuş, şimdi yeniden dnya do- haber verecektim... atletlerini blr a.raya t.c..playan bu baY-

irl d İşte genç kadın, gözlerlle etrafı :ı.m- _.,..., atı.J.·ıerlm.lz her ..-. ... dört. ....xn1e yıı .. ~indin!, sindire g&l. gezd yor u... H.......... ı:a, ..., .... .., t:.v"" 
Bu yruıılan yazan adam her kimse dı... beklerler. 
onu ~ok alftkadar etmekteydi Farket- Gülümsedi... Türk aıtletlzı:n.lntn bugünkü bariz 
mistim. Bir masaya doğru yütüdil. kalkınmasuıda be1k1 mUhlm b\r !mil 

Ahi '-·:ıtlırıın böyle tedkiklere... Bir de ne bakayım? sayılabilecek bu bayramın datma mu-
.,..,, Orada meşhur gazete tefrikacısı r• •· 1--- "'""le ""en ileri gel 

Anım .. , "--imizde İstanbula """klll.4- va <a~ ou........,. şu se..,_,.., ıu -• .. 111.,.., ,,_ Vedad Nafiz oturmuyor mu?... mektedir. 
mıı;tı. Onun tefrllınlannı ben de okuyor- _ Bu bay,ramm on blr senedlr aynl 

Ben. en :rcride ltaldını. Zira, arka.~ dum. İçinde Feride dlye bir kız var- tarihte tekrarlanması. 
d:\l~ı üçüncü mevkide bahçıvan vardı. dı... - Müsabakalardaki clddlyet ve in-
Onunla bulu:;ı.cak, Paı.artesl pazarın- Neymiş ... Ben ne sanmışım!. tlzam. 
rlan çiçek tohumu alacaktım. Pence- Nakleden: Hatice Si1reyya - En kuvvetli Türk a.tletlerinin bu 
r,,.rlen bir geri, bir ileri baktım. Mahud bayramda b1rlb1rlerlle ka.rşı.la.şmalan. 
1'.adm1ı11 kalabalık arasında güzel en- Bu seneki İstaaı.bul atıetlzım bayra-
d;ı.mlle kaybolu.şunu ~yrettım. İşte Galatasaray - F enerbahçe mının seçmeleri önümüzdeki pazar 
bahçıvan da geliyor... Ankarada günü ııabahı saat 9,SO da. Be~kte Ko-
l)s.vrandım. Fakat rovledim ye. ... Es- MUıt küme fikstürü muclblnce bu Iej sahasında yapılacakttr. Istanbul 

·ki itiyad: Kompa.rtımanda. birşey hafta Ankara.da GençlirdlA'f. ve Demir- atıet.tzııı ba~ seçmelerine her 
unlitmıyayını diye, sata sola. baktım. spor kulüpleri Ue karşılaşacak. olan sene yilzle:ree atlet iştirak ederler. Bu 

-:._:,.. ~ne göreyim? Galatasaray ne Fencrbahçe ta.kımlan sene 18 mayısta.ki seçmelerde finale 
~-.. 'l'ız, mecmualarını. gazetele- bu sabah Anka.raya hareket etmişler- kalanlar 1 haziran pazar günü öğleden 

ıını , .iütmuş ... Onlar birşey de~il ... dir. Her lk1 takım Ankara nuı.çla.ıı.xıa sonra. sa.ıı.t l~,30 da gene Kolej s~a
Ma.hud ml"i:tup dn, onların arasmdan fazla ehetnllliyet verd.1~ cihetle kafi- smda son müsa.bakalıı.rını yapacaklar
b ... e:ını çıkarm..ı~. bana bakıyor. lede birçok ihıtiynt oyuncu bulunmak:- dırı. Bu mü.sabakalara her .. sene oldu-

- İ~to ... savuruk ... _ diye söylen- ta idi. Haber aldığımıza. göre 19 Mayıs A'u gibi bu sefer de dl~r bolgel-erin en 
dlm gençlik ve spor bayramında. Fener- seçme atletleri davet edlleceklerdir. 

İlli hıSflım. hemen şunu alarak hızlı Galatasara,y muht.eJiıtin1n Ankara Istanbul atletizm bayramında bütün 
hııı:J.ı ylirlimek, sahibine vermek arzu- muhtelit! ııe hususı bir ma4J ya~ atletler bl.r ~~ yan.,~~a~~a~n·. Ya
svydu. Ftı.kat hem kalabalık uzaklaş- için muta.bık kaldı~da.n sporcular n1 birinci, üçüncü ve do:ctuncu kata-

l .. u yim An.karada pazardan sonra. iki giin da.- gorl atletler ayrı ayn musabaka yap-
mı.~ ... Hem de ... Ne ya an soy ye : ha kalaca.klaroır. m.ıyarak hep b1r arada tasnife tfı.bl tu-
İclınt blr men.k lrepladı: tulacaklardır. 

Gi?nç kad•nı böyle memnuniyet te· Bu haftaki maçların Atletl2lın bayramının on blr senelik 
b:ıt:~ümlerile gi\ldüren, ~üphesiz aşk- mazisi şöyle gözden geçirilecek olur-
tan b~hseden bu mektup ne olahlllr- programı sa. bu müsabakalarda dünyaca tanın-
d "··· İçinde ne yazılıydı. İstanbul Futlıol aja.nJıluıjan: mış bazı maruf atletlerin de iştirak 

Gazeteleri bıraktım. S&d~ mektu- 17/5/9i11ıarlh1nde yapılacak ettlği görülür. Şimdiye kadar bu nıü-
bu aldım. Trenden indim. Mllll ldime ma.çlıı.n sabakalara iştirak eden bazı er.nebi 

1".vvelA. Pamrtesl pazarı ... Alış verif... Şeref stadı: Sa.at 15.,30: Altuıordu. - atletlerln isimlerini şöyle tasnif ede-
Bı:>.hçı'M.nı mvdım. Doğru yazıhane- lıt. Spor. Hakem Şazl Tei'.Ca.n, yan billriz. 
mı-... zaten mektup ceb!ml ya.kıp du- ha.kem: Şek.ip - Bülend - Kolier (Amerikalı} 1928 ollmpt-
ruyordu. Hemen açıp o~ baş- Saat 17,80: Altay - ~1.ktaf. Ha.- yadı lk1nc!st 
la..1ım. kem: SelArnı Akal, yan hakem.: Sa- - Cate.s (Amerikalı) 1924 olimpiyadı 

Cidden, tahminim doğruydıı.. Ne aşk: mih - Muzaffer Çizer. Amerika ~ınından 
me!üubu, ne yaman hisler bunlar böy- - Mantltas (Yunanlı) 1932 ollmpi-

18/5/ /941 te..rihindıe ya,pılaeak yadı altıncısı 
Ie... .Kiı.ğıtlaM.n elimde tutu.~adığına MHU küme ma.çlai1 _ Slllas (Yunenlı) Balkan birincisi 
hayret ettim ... Pek de ustıa.ca yazıl- Şeref stadı: Saat 15,1G: Al~rdu - · ı 
rrı.ı~tı. Üslübun güı!ıeııı~e hayran Beşıtaş. Hakem: Ferldun x.ı.tı.Ç, yruı w Ingtltere şamp yonu Balkan 
kaldım.. - Frangudes (Yunanlı) 

ha.kem: Eşref Mutlu - Muhtar. oamplyonu 
Saıı.t 17,30: Altay - İst. $pol'-. Ha- __ Yurgopulos (Yunanlı) Balkan 

k~m: Halit Galip, yan haem: Baha- şampiyonu 
O satırları buraya ~etmiycyim .. . 

ZL1e.n m.evzuumu alakadar etmez .. . 
M~~h~un bir yerl ~ldi ki, as daha 
gözlerim yuvalarından uğnyaea.ktı. 

eddln - Necdet. - Peıtrak.is (~anlı} Yunanistan 

Işte şu satırlar de.h~ie önünıde di
kilmişti: 

•Ferideyi öldünnek mecburlyetlndc 
kaldığımı ~renince hüzün duyacak.
sın. güzelim. .. Evet, ıaen öyle lstemlş
tin, ben de onu Boğazda Sl.ıya attım.. 
Boğdum. Cinayet meydana çıknınsın 
cliyc ayağına a,iıı- bir taş ba~lama~ı 

KÜÇÜK İLAN 
okuyucularımız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
mmt.madım ... Emin ol bu yüzden çok vasıtadır. Alım. satım, ki-
vicdan azabı çcktlm. ra iılı:rinde it ve İ§Çİ için is· 

F'akat elden ne g&lir? A,rtık onwı tifade ediniz. 
ya~aması z."l.l~ti. nem de bu ~leey1 •mımllllll .. mu••••••-

Tefrika. No. 75 

Güzel Giizlii K:rız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • Nft) 

~~~~----------~~~ 

şampiyanu 

- M~ (Awsturyalı) Avusturya 
§8Jnpiyonlarınd8.a 

- Aptelbek (Avusturyalı) Avustur
ya şampiyonlarından 

- Gançıef (Bulg'ar) Bulgar ~mpi
yonlarJ.tld.an 
İstanbul atletlun bayramının re., 

korlan da çok llerldlr. Bu rekorlaruı. 
ufak bir hiil!sasmı yapmak bl7.e bu 
güzel dereceler hakkında kafi bir fi
ld.r verebilir. On bir ~nedir yapılan 
miisa:baknlnrda. eide tdUen en ıyt de
receler ~unlardır: 

si iktiza eden parayı ne yapacağını 
bilemedi. Cemal Nermi' den haber 
gelinceye kadar beklemek istemediği 
için doktor Raufun bu husustaki mü
talaasuu sormak istedi. Ona gitti. 
Fakat imkanııızlıkla karıılaştı. Zira 
doktor İstanbuldan aynlmı~. 

- İşte sen de o yol üı:erinden yil- eli. Zaten Cemal, pab"onluğu au-a• Ahmed efendi bunun üzerine şu 
rürsün t • dedi. aında da ona iyilikler etmitti. Ah .. kararı verdi. Melahata tıı.hsiı edilen 

Birlikte evrakı tadlcik ettiler. med, bu adama karşı derin bir mu· pMayı kendi ıaklayacaktı. Cemal 
Sa<ltçi, hoca gibi, Çaçaron Recebe b.abbet besliyor, e1inden gelen hbı- Nermi meseleyi öğrenip de ona emir 
ders verdi. Gittiii yerden kasadar meti geri bırakmamağı uzu ediyor- verince o da ernk üzerine hareket 
Ahmed efendiye telgraf çekecek; du. edeeekti. 
csatılan mallarımın bıı.na aid para· Onun için bor• hAdieeeinden ~ cPa~onunJın> teJgrafını alıııca. o 
sile mötebaki evrakımı ve bana ~- ra, paç.alaTı 1ıvadı. Şayed kendi iti' da aynı ewecle o adreşe telgn.ffa cc
le:-. mektuplarımı yollayınl> diye- olsaydı böyle canla baıla çal~mazdı. vap verdi. 
eekti. Tab11 bu telgrafı1. da Cemal Satılacak ıeyleri en müsait şeraitle 
N•ı<mİ imzasını atacaktı. sattı. Toplanacak borçlan topladı. Zevcenls vefat etti. Tafsilat nıek· 

Canla başla uğra~tı .• , taplac 
hte, Leylanın sabık aııkı bu ~era

it İç 0 'tde yola çıktı. 
.,.,,..,. 

1-;. ::ı•adar Ahmed efer.qi bahsi ge· 
çer, telgrııfı alınca geniş ve rahat 
aolurlu 

- Oh, elhamdü!i1!ah ... -dedi
Oenı ek gid •·ceği "e!e vardı. İşleri
ne 1--aıılamak iizcre Haydi Allah 
muvnff.ık etsin ... 

Cemal Nemıi' r. in çocukluk orka
d<1.ş ı olduğu i.;in onun iyiliğini ister-

Buna rağmen, Cemal Nermi, a~ 
kadaşı doktor Raufa anlattığı sami
mi ve ~ahsi sırlannı Ahmed efen<li· 
den gizlemişti. Zira arkada;,lıklaııı 'O 

sahada değildi. Yalnız i~ ve pa..-a n· 
hasaındayd.. Buna rağmen doktot' 
Raufa, Ahmed efendi ile temas ede
rek işlerini ona göre idare etme
smi söylemişti. 

Melahat hanımın anl vefatı üzerj
ne, kasadar Ahmed, elinde mevcut 
olup pahonunun zevcesine verilme· 

Ahmed 

Recep l>u telgrafı alınca §aşırmiı 
gö~üiı<la. Akıl hooası Haydar yarun
da bulunmadığı için yanlıı bir it 
yapmaktan korkuyordu. Buna rai
men bir cevap göndermele kanız 
verdi. 

Cenazede bulunamadağundan bU... 
bütün fellket icindeyim. Sabırsızhkla 
mektubunıızu bekliyorum. 

Cemal Nermi 

110 metre manialı 15 saniye Faik 
sıtO metre 1.59.5 dakika Rıza Maksut 
104! metre 10.9 sani~ Muzaffer 
3000 metre 10,9 dakika. Musta.fa. 
1500 metre 4.17.8 dakika Recep 
400 metre 50,8 sa.ntye Mantlka.s 
200 ınetre 22.9 sa.niye Frangudls 
Gülle atma 14,02 metre Arare.t 
Sırık ile atlanıa 3.55 metre Feth1 
üç adını atlama. 14,275 metre Ömer 
Disk atma 47 .44 metre sına.ıs 
Yüksek atlama. 1.86 metre He.ytlar 
Cirit atma 56.36 metre Kara.kaş 
Uzun a.t1ama. 6.75 metre Tuvfl'lt ~ 

Petrakis 
Bu seneki müsabakalara çckJç atma 

da ithal ediimt.ştlr. 
Yukarıdaki listede görülen rekorla

nn üçü yntıancılarn aiitlr. Bu üç re
korun sahibi Mantfkas, Fra.ngudl.! ve 
Sillasdır. 

Dünya buhrş.nı bu seneki müsaba
kalara. yabancılann iştirakine mAn1 
olmaktadır. Maam.afih gene atletleri
m.izin kendi aralannda ya.pacaklan 
bu müsbakala.rda. ıyt dereceler yap
malarını ihnid edebiliriz. 

Büyük bayrak koşusu 
Atletlerimiz dün 

Samsundan Ankaraya 
hareket ettiler 

Samsun 15 (Akşam) - Ebedi Şı!f 
Atat.ürkün Türk yurdunu kurtannak 
ü:rere Samsuna ayak bastığının .vıl
dönümü mtinasebetile Beden Terbi
yesi genel direktörlüğü ta.rafından 
tertib olunan bayrak yarışına bugün 
saat 16 da başlanm~tl!'. Bir be~ 
vapurla, vapurların demirli bulundu
ltu yerden bayrağı iskeleye getirmlş 
ve valiye vernılştlr. 1 numaralı atlet de 
bayrağı. validen almıştır. Atletler. 

Güneş ufuktan şimdi dopr, 
Yürü.yelim arkadaşlar ... 

Marşını ooyllyerek kQ.?mağ'a başla
mışlardır. Ata.türkten Mllll Şef İsımet 
Inönüne sembolünü taşıyan bayrak 
19 mayısta t 19 Mayıs sta.dyomu) nda. 
olacaktır. Atletlerin hareketi parlak 
tezahürata vesile olm~ur. Atletler 
tam bir Tiitke yaraşan çevikllkleı koş
makta.dırlar. 
Koşu gece gündüz fa.sıla.sız olarak 

devam edecek.tir. Samsun bölgesi at
letleri bayrağı yarın sabah saat 9,30 
da Amasyalılara, Amasyalılar aynı 
gün saat 20,40 da. Çorumlulara, Ço
rumlular 18 mayıs saat 5 de Çankınlı
lara, onlar da aynı gün saat 14.30 da 
Ankaralılara teslim e!lecelkerd!r. Bay
ro.k 19 mayıs paz:ı.rtesı günü saat 11 
de 19 Mayıs stadyomuna gelecektir. 

Samsun - Ankara arB.81 tayin edilen 
güzergiih üzerinden 484 kllOlf).etredlr. 
Bu mesafede 242 atlet koşacaktır. 

Korsan gcmlsl <Yeşllok)u bastırın.ak bunları gördü, ıı.şa~a inmelerini söy-
lstiyordu. ledi. Korsıa.nla.r dinlemediler. Saide: 

Saidenln emrlle ok yaktmuruna - Ben şimdi sizi indir.meslni bılirim, 
başladılar. diyerek eline bir yay aldı. Yayı gerdi 

Korsanlar blrdenbire oa.şalıya.ralt ve bl.r ok attı. 
birer birer yaralanıp k:A.h denlu, klh İlk atılan okla korsan küpeşteye yu-
~mi küpeştesine yuvarlanıyorlardı. varlandı. Diğer korsan bundan korka-

Haco, korsan Sotl.rtnln sestnı duyu. rak kendini direkten denize attı. De-
yordu: nlzde ı ' kurtulaca.!Pru umuyordu. 
«-İşte, Türle donanmasındıuı ka- Saide yayını tekrar gerdi: 

çan dişi kartal şimdi karşımn:ıa. çıktı. - Al san da bir truıe. 
Haydi, gayret edin, ya.kalıyalım onu. Diyerek, denize bir ok attı. 
Osmanblara eok pahalıya satarız. Pa- Sa.klenln attığı ok, denizde yüzen 
ra. kazanırız.• korsanın tam alnına saplandı. Korsan 

Haco bunlan Saideye anla.Urken, iki m~l kaybetti, dalgaların 
teknenin yanyana. gelmesi yüzünden içine gömüldü. 
ok dövüşü durmuş, şlmdl sıra palalara Bundan sonra sıra korsan kaptanı-
gelmiştl. Saide: . na gelmişti. 

- Haydi aslanlarım, palalarınıza SoUri azılı blr adamdı. Elinde bir 
sarılınız! palası vardı: 

Diye bağırdı. - Yanıma sokuhnayın_ canınızı 
Bir aralık yerde yatan yaralı bir yakal'ım. 

muharebe başlamıştı. Dlye haykırıyordu. 
Haco yatt$ yerden eline gıeçlrdlği Saide bu te'hdide kulak asmadı. Pa-

bir hançerle sürfine s~e lmlk.tı .. ha- 1asını çekti: 
latlann arasına saklandı: - Ha.yeli, türkülerinizi söyleyin, ar-

- Alla.hım. sen bana gayret ver. kada$arl Şimdi b\r dişi kartal ile bir 
şu kattrciklerıden bir ikislni de ben deniz canavannm nasıl dövüştliitüni1 
tepellyeyim. seyredeceksiniz! 

HacQyU - yerde sindiği için - gör• Diyerek, SotirinJın üzerlne atıldı. 
müytıriar<lı. Hace, bu sayede yanıMan ••• 
gelip ~nleri hançerleyip yere dü.şil-

1 
rüyordu. Allahta.n diledl~i gibi, düş
manın bir ikisini değil, yedi sek1zln1 

« Kanini içmeden 
ölmiyeceğim ! » 

yaralayıp düşürmüştü. 
Bir aralık Sotirtnln seıet yükseldi: 
«- Kasığımdan bir hançer yedim. 

buna karşı on Türkün kanını içece
ğim.• 
Rec~ reis bu sözleri duyunca çile-

den~: 

- Türk lnsana kolay kolay kanını 
1çirmez. 

Diyerek palasını savurmağa başla.dl. 
R.ecep, bu dövt1ştıe kendini tam ma.

nasile röstermlşti. 
Dü.şm~m kelleleri, tarlada. yuvarla

nan karpuz ta.neleri glb1 küpeşte üze
rinde tekerl~niyordu. 

Sotırlnin yelkenlisl zahire yüklüydü.. 
Kolay manevra yapamıyordu. İçinde
kiler kırık klşiden fazla lıd.I.. Fakat, 
bunların ancak yirmisi deni'Zclyd\. 
ötekiler adlardan Kefalonya.y~ giden 
yolculardı. Birkaç esir de göı;e çarpı
yordu. 

Sot1r1 yolculara da kılıç, bıçak da
ğıtmış: 

- Her birlnlzden bir Türk başı iste
rim! 

Demişti. Sotirl, Venedik1iler hesabı
na ça.lışan bir korsandı. O güne 'kadar 
elliden fazla. insan kafası uçurduğu 
söleniyordu. 

Saidenin gözü dönmüştü. Meşhur 
palasını çekerek: 

- Allah Allah .. sen blze nusı-et ver. 
Diye ba.~ıı.dı ve tek başına düşman 

gemisine atladı. 
Sotiri, işte o z:unan bir fare gibi ka-

(Yeşil ok) un baş küpeşte.sinde btr 
meşaie yakmışlardı. 

Döğiiş korsan gem.l.sinin ambar üs
tün de oluyordu. 

Sotirl 1rl boyu ve kalın blle-klerile 
bir dev gil>i. heybetli görünüyordu. 

Türk d-enl7,clleri: 
- Bir ok atalım da şu köpeği ~

bcrtelim... Belki Saideyi yarnlar. 
Diye söylenirken, 8alde bunları duy

du: 
- Ok atanın canım yakanın - diye 

bağırdı - ben onunla döv~eık lstiyo-
rum. 

Recep arka.da.şiarına: 
- Bırakalım... Dövüşsünler, dedf, 

Saide iş1n1 bilir. 
Şimdi, düşman gemisinde dünyanın 

en korkunç. en h&}'ecanlı blr düğii4 
shnest geçiyordu. Bütün denizciler o 
gii.ne kadnr bö7le mütht., bir dövüşe 
şahit olmamışlardı. 

Sotlri: 
- Beni yenersen, sana köle olaca

ğım. 

Di~ bağırıyordu. 
Taş limanda arasıra yükselen rüz

gar uğultularından ba.şka bir oos du
yulmuyordu. Haco sürünerek gemlnln 
kenarına geldi. 

- Düşman gemisi blze kaldı. Geıt
boluya giderken, içi erzak yüklü b!r 
gemi daha götüreceğiz. Fakat, Sotlri
yi mutlaJ.ta dirl olarak yakalamalayı'Z. 
Onu Gelibolu muhafızına tesllm cder
s~k, bu iş padişahın da hO!!una gider. 

(.\rlta~ı var) 

Bahsedilen mektup çok. geçmeden Recep, Ahmed efendiye şöyle bir 
adrese vardı. Ahmed efendi, patro- telgraf çekti. 

göre davranmalıyd • •. Kim bilir, 
belki de acele ediyorum. Cevap ve
rir... Şimdi işleri başından aşkın
dır. Kaıısına da kederlenmiştir. Bu• 
lunduğu memleket de uzak ... > 

nunun harelcetmden sonra vukua 
gelen bütün müessif hadisleri tafsi- Paralan derba) bana gönderin. 
latife anlatıyordu. Zavallı adam, bü- Cemal Nermi 
tün samimiyeti ile eseflerini bildiri· Fen alık yapmak niyetinde olan 
yordu. in.sanların ekmeğine yağ süren, ıyı 

Recep ıu satırları o"kudu ı adamlann saflığıdır. Buınunla bera-
.................... .. • . . . . . . . . . . . . . •• •• • • ber, Ahmed efendiye de hak ver· 
«Hanımefendinin emrine tahsis meli. Zira şüphesini davet edecek 

ettiğiniz bir kaç bin liraya gelince, hiç bi!'§ey olmamıştı. Omuzlarına 
bunu, kendisioe verecek :zamaJı daha yiik gibi aldığı bu vazifeden biran 
olamadan feliket ba.ttmıza g.eldi. evel kurtulmak için tehalük gfüter· 
Sataoak 6tebeıtinkı muameleeim hi· di. Bir müddet sonra, sahte Cemal 
tirdikten ıonn bu paralan ne yap- Nermi' den paraları aldıima dair 
marn lazım gelcliğinl ldtfen bana telgraf da geldiği için kalbi ranat-
bildirin. !adı. 

Bir kaç gün İçinde, yahut bir haf- Sabık kasadann bayYetini mucip 
tayla on gi1n zarfında bütüın muame- olan yalnız birşey vardı ki, patronu 
leleri nihayetleodireceğiml sanıyo- ona telgraflar çektiği halde mektu
runı. Ondan ıonre memleketime çe- buna cevap vermertıi~ti. Ne yazdı iııe 
kileceğim. Orada bir müddet ba§Ulll mukabelesiz bırakmı~tı. Kasadar 
dinliyeceğim. Onun için bu msktu- buaJaın dolayı biraz üzüldü. Şöyle 
bumu alır almaz, h'.ltfen telgrafla pa· düşündü ı 
re.lan ne yapmam icab ettiğini bildi- « _ Doğru, onun bana hayatta 
rin; hu mceuliyeti üzerimden a1ın ... :t borcu yoktur. Daima beni kayırdı. 

· · · · • ·· · •· · · ·' •' · ·• •·• · · · '· • • • .... · · · · · • • · Ben ona medyun vaziyetteyim. Bu-
Bu satırları okuyuıhca, Sahte Ce- na rağmen yine de bir nezaket eseri 

mal Norminin g<Szlerinde sevinç göetenneliydi. Şimdiki hayatının, 
lilklan yandı. projelerinin ne olduğunu Ögreınmek 

Şüphesiz, tereddüde Hlz~m yok~u. ho~urna gider. Bunu anlayıp ona 

Fakat Ahmed efondinin intizan 
bo~ çıktı. Beklenile:ı mektup gel· 
medi. 

Bu sırada, Recep Can keyif sürü
yordu. 

Haydar' a mektup yazdı. Ancak 
yeniden para kopaıttığını buraya 
kaydetmedi. Sak.in Babaya «Leyla
nın izini bulunp bulamadığını> sor
du. 

Fakat Rece;p Can'ın ecnebi mem
leketlerdeki sükunu birdenbire bo
zuluverdi. Bir akşam evine döndüğil 
vakit bir mektup bulmuştu. KO'llso• 
loshaneye müracaat etmesi kendi-
sinden isteniyordu. . 

Bir kaç saat tereddüd etti. Dü
şündü, taşındı. Nihayet bu davete 
icabet etti Fakat caninin kalbi. kon
solosun karşısına çıktığı vakit, şid
detle çarpıyordu. 

Şehbender: 
- Cemal Nermi Bey ... - dedi. • 

İstanbuldan aldığım l,jr haberi size 
bildirmek icin teşrifinizı rica ettim. 

(Ar kası var) 
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Her halde bu teehhtlr fena olma
ml§tır, esasen bu teehhürün önüne 
geçmekte mümkün değildi. Çünkü 
her §eyden evvel paıafiitle iaeo Al
man ta:ryesecİ8İDİn hüyiJetiai teslııit 
etmek lazundı. Bu baamta mÜÜD 
deliller vardi. F abt •al,eriııt. lııaJTd 
Yerici mahiyetine bina~ bu deliiler 
kafi aöriilmedi. Zwaedeaim ki ... 
zar günü idi bunu haber aldıimı Ta• 

kit inanmadım. Fakat Hessi tani
,_ ve onunla iyi Almanca konuta· 
cak bir ınemm derlııal a'ndenliıa. 
S.. esnada da H•e'ia delliii T• 1. 
Jı:aeaya uçtuğu hakkındaki Alman 
teWiii çıktı. Bia.-.ıeyh bı. fuazi
,_ •eya ihtimal telakki edilen bt'i 
Lir nıabfyet almıı oldu. 

Franaacla te•kif edilen 
Yahadiler 

~~ f.U.) - D. 1'. B. aJaml 

l.ltfAJI 

••• 
Sarıyer Askerlik Subeslnden: 
Mmtakamur halkından olan 312 • 

332 yerli ve yabancı aeemı ihtiyat er
lerin doğum cüzdanları ve varsa as- 1 C kert veslkalarile birlikte 18 mayıs 941 _____________ _. 

tarihinde şnbeye behemehal müracaat 
etmeleri. (2801 l 

AKŞAM 
Abone ücretlen -

Ttırkiye r.enebı 

2'IOOttılaf 
1450 • 
800 • 
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tıtl50•1.•• ........ . 

CO • iti • t,IOO • 
otlr&&Tı .... larmdakt pallluo Mr .mıa llfllde IO ....... 11111J 

,u; .. mıveıilere ikramiye eıktıll talııılllda 1'. 28 feshaBe W!Dleddlt. 
ıtwmdar senecle t defa 11 eyi• 11 MrinclMnmı, llJnad ve 

11 hulran tarllllı!riııde ~. 

Londra ftzerıne ı aıerlln 
Nevyork flzerine 100 dolar 
cenevre flzerlne 100 frank 
Atına tizerlne 100 drahmi 
Madrld &zerine 100 pezeta 
Yot~a ü,ıerine 100 yen 
S'°khthı fizierlne ıoo kuron 

5.22 
132.20 
30.-
0.995 

12.89 
31.0175 
80.6275 

BahJfe T 

YANICI MADDE ALINACAK 
Ziraat Vekaleti zirai kombinalar kunuma 

mlldlrlQUnden: 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
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~'\PARA_ ~ \ ...,HAYAT YAR•ŞINlS 
DİREKSİYONUDUR 

T.IS RA 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 ikramiye planı 
KEŞIDE:LER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağusll)s, 3 lkincite~rin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

/ 

19 ayıs 1941 
Bayramına 

mahsus 
fevkalade 

Piyango planı 

İkramiye 
adedi 

:ikram'7e 
mildan 

Lira 

hramlyo 
tutan 
Lir& 

1 
2 
4: 

30 
60 
60 

300 
3.000 

30.000 

50.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
10 

2 

50.000 
20.000 
20.000 
60.000 
60.000 
30.000 
30.000 
30.000 
60.000 

?3.45'1 - Yekfuı - 360.000 

Tam bilet 
2 lira 

Yarım bilet 
lira 

16 Mayıs 1941 

YARIN AK.ŞAMDAN İTİBAREN 

TAKSiM IK Bahçe inde 
Busu q lnl4NW M E L J• HA Tamburi SWilADDİN PINAR ye 

ok117uQJ1 Bayan Kemani NECATİ TOKYAY'm 
14areslnc1dd Muazzam Su beydi Do seanslanna. başlıyacaktır. A7rıca bü-

tiln. kqmetll bayan ok11111calan bir arada röreeekslnts. 
Bayanlu Sazendeler 
SUZAN Piyanist ı FEYZİ 
SUZAN Klarnet ı ŞtlKRtt 
FAİDB Udi SELA.NİKLİ ABDİ 
NEZİHB Kanun ı İSMAİL 
FAİKA Banendo ı AKSARAYLI YAŞAR 
NADİRE Hanen do HAMİD 
MUBİBB Darbuka : HASAN TAHSİN 

Müessesenin g&ıterdlti büyük fedakO.rlığa. ra~en flatler ga.yet ehvendir. Tel: 40099 

Pazar ünleri 8::~ 1:a:~ MATiNE: KONSOMASYON 27+ kuruştur. 
SUMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi MüdUrlUğUnden: 

Bankalanmız Pamuklu ve Yünlü mamulA.tırun mağazalanmızca toptan satışından caı1 u
uller dairesinde istifade edecek olan 1.1.1940 tarihinden evvel müesses toptancı ve perakendeci
erin sıraya kaydedilmek üzere lüzumlu vesikalarlyle 31.5.1941 tarihine kadar mağazalanmıza 

izzat veya tahriren müracaat etmeleri ve bu tarihten sonra vaki olacak yeni müracaatların ka

1 
Bugün cıktı ... 

61 inci sayısı dört renkli bir 
kapak içinde buıü.n çıktı_ 

TILDIZ'ın bu sayısındA: 

Perdenin Çam Sakızı: Ann 8to
hem - Loreıta Younı evlendi -
Türk sanatkin Şevkln - Son 
çevrilen filmler - .Jeanette l\fac 
nonald UoJlivuddan bıkmış. 

FraDS1% arti Uerl - Mıı;l.I' yıldız
larından: Leyli ~lurat - Güzel 
erkek olmak felaket midir! Dert 
ortağı, Biyografiler T. ~. 

r 

'- lJER PERDE 15 Kurut -

İLAN 

1 

TASFİYE HALİNDE 

1ST ANBUL TELEFON 
1 Türk Anonim Şirketi 

l SER1\fAl'ENIN İADESİ 
26 Mayıs 1936 tarihinde . fev-

bul edilmiyeceğ'i nrın olunur. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Bugüne kadar yapılan mübayaalarda satın nlınınıynrak 

sahiplerine iade edilmiş olan yuğurulmuş ve mağşuş afyonlann 
toprak mahsuileri ofisi tarafından satın alınmasına karar ve
rilm~ olduğundan müstahsil veya mutavassıt ellerinde bu gi
bi afyonları olanlar aşağıdaki hususatı ehemmiyetle nazarı 

dikkate alarak bu nevi afyonlarını ofise satabileceklerdir. 
1 - Yuğurulmuş ve n"c.işuş afyonlar, sandıklı olarak İs

tanbulda ve Afyonkarahisarındaki ofis şubelcıi tarafından sa
tın alınacaktır. İstanbul ve Afyonkarahisarında malı olanlar 
bir sandığı dolduracak kadar afyonları bulunmadığı takdirde 
sandıksız olarak asgari hadlerde dahi teslimat yapabilecekleri 

gibi, birleşerek aralarından birisini mutemet tayin etmek su
r<'til0 "'ahi teslimat yapabilirler. Bu takdirde teslimat sandıklı 
•' ..,ılacaktır. Ofis bu mutemedi mal sahibi addeder. 

anbul ve Afyonkarahisan haricindeki mahallerde sa
kin olup ellerinde mağşuş veya yuğurulmuş afyonu olan muta
vassıt Vf'l"'.ı müstahsiller bu mallarını bizzat veya bir mutemed 
marifetile ofisin yukarda bildirilen iki şubesinden birine nakil 
veya irsal ederek bu iki şubede sandıklı olarak malları teslim 
edeceklerdir. 

3 - Bu kabil afyonlar en geç 10 haziran 1941 salı günü ak
şamına kadar İstanbul veya Afyonkarahi~annda ofis şubesine 
teslim edilmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak tes
limat kabul edilmiyeceği gibi bu yolda serdedilecek hiç bir ma
zeret dahi kabul edllmlyecektlr. 

4 - Afyonlar İstanbul 1.'e Afyonkarahisarında ofosin mu
vazzaf eksperleri tarafından muayene edilerek mahiyetleri ta
yin ve mağşuşlardan tenzil edilecek diğer ecnebi maddeler 
nlsbeti tesbit olunacaktır. 

5 - Yuğurulmuş afyonların ince toplnnmış olanlarına be
her morfin derecesi için 50 kuruş, kaba toplannuş olanlarına 
beher morfin derecesi için 37 ,5 kuruş ve mağşuş afyon tarın da 
kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırakılmış olanlarından gayrisine 
şamil olmak üzere, beher morfin derecesine 25 kuruş fiat tes
bit edilmiştir. 

kalade olarak toplanmış olan 
!!~~§;N Hissedarlar Heyeti Umwniyesi 

tarafından ittihaz olunan mu
karrerat ''e 22 Temmuz 1936 ta
rihli itilflfname mucibince % 6 
faizli Tahvilatm 3 numaralı' ku
ponu ile % 6 faylzli Deyin senet-

6 - Bu karar afyonların temiz ve ince toplanması uğrun
da yapılan propaganda ve teşviklere ve bu maksatla ofisce alı
nan ve alınacak olan tedbire zerre kadar halel getirmiyeceği gi
bi mağşuş afyon sahiplerine ilerideki mahsüller için cesaret 
verecek mahiyette olmayıp, sahibinin hatası yüzünden bu ka
bil afyona bağlı sermayenin seyyaliyetini temine ve hassaten 

memleket servetinden addettiğ'imiz yuğurulrnuş ve mağşuş af
yonlann da bir defaya mahsus olmak üzere kıymetıencllrllme
sine fırsat verilmesi maksadına matuftur. ' JI .f'f • .. •• 

iDARESiNi BllEN 1$ BANKAS1NDA , .. 
iKRAMiY~Ll tiESAP,' • AÇAR 

----------------------------- Ierinin 3 numaralı kuponu ve 

Debagat ve 
satın 

deri yıkama 
alınacaktır 

dolabı 
hamiline ait hisse senetlerinin 9

1 
numaralı kuponunu tediye ya
pılmak üzere 26 Mayıs 1941 ta
rihinden itibaren istanbulda Ga-

İktisat Vekaletinden: latada Osmanlı Bankasına veya-
1 - ŞanJm:ı.nlı iki tarara müteharrik, 2 x 1,30 cb'adında ve biiLün te- but Londrada 123 Old Broad 

terrüatııe birlikte 4 ndet dnb:ı.gat, ~ adet deri yıkama dolo.bı, bir dab.aı;at ve Street E.C. 2 kain Banka şubesi-

7 - 941 mübayaasında mağşuş afyonlar sureti kat'iyede 
mübayaa edilmiyeceği gibi yuğurulmuş afyonlar dahi müba
yaa harici bırakılacaktır. 

8 - Fazla tafsilat mahalll vilft.yet ve kaymakamlıklar vası
taslle köylere kadar temin edilmiş olmakla beraber alakadar
lar bu tafsilfttı ekim ıruntakalarındaki en yakın Ziraat Banka
sı şube ve ajanslarile ofis şube ve ajanslarından da alabilirler. 

<t376h 

bir adet deri yıkama dolabı için luzumlu transmisyon ve 4 adet be.şer bey- ne ib ed'l 1 ri ı·· ·ı~ = 2000.- Lira c:lrllk elektrik motörü kapalı zo.rt usulile eksilt.meye konmuştur. Dol:ıplar, raz 1 me e uzumu 1 cın 
= 3000.- " trnn misyonlar, motörler ve di~er teferruat kullanılmamış olacak, ihale ta- olunur. 

ı adet 2000 ı.ırahk 
3 " 1000 •• 
z .. 750 .. 
4 " 500 .. 
8 N 250 n 

= ısoo.- .. r:lhlnden ltlbnren 4 gün tçlnde ve anbalaJiı olarak istnnbulda teslim edile- Mezkur adreslerde hft.milter 
= ~OCO.- .. cektır. . 
= 2000.- " 2 - Bu eşyanın heyeti umumlyesinin muhammen bedeli 8.800 lira olup emrıne bordrolar hazır bulundu-
= 3500.- " muvakkat temtnatı 660 liradır. nıacaktır: 35 .. 100 " 

80 .. 50 .. = 4000.- " 3 - İhale 24/5/941 cumartesi gUnll saat ıı de Ankarada. Veki\let bina- 16 Mayıs 1941 tarihinde Şirke-
= 6000.- .. sında toplanacak satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ~ezkiır tin defterlerinde mukayyet bulu

~-------------'glln ve saate kadar 1ıemlnatlarını yatırmalan ve 2490 sayılı kanun hukfim-
300 20 " 

Fenni sünnetçi lerl dairesinde tnnzlm edecekleri zarfları ekslltme saatinden bir saat evve- nan nama muharrer Hisse senet-

A VN1 TÜRKCAN 
line kadar komisyona tevdl etmeleri lftzımdır. leri için tediye emirleri (War-

4 .- Satın alınacak e.şya. hakkında .rıı:~ııı:. ıı:arn~at almak lst.cyenler An- rants) 28 Mayıs 1941 tarihinden 
Aşı, enjeksiyon, kanlı, kansız h:ıca- kara Iktlsat Vekf!.letl Sanayi Umum müdurluR-üne, Istanbulda mıntaka lktı- ifb • ad 1 ta i 

mat ve pan•mman yapılır. sat müdilrlüğiine müracaat etmelidJrler. (3567> ı aren alak ar ara pos le 
Kabin~: Car ıkapı tramvay duralı ------=----~------------------ gönderilecektir. · 

No. 9!1 Fenni sünnetı;nlk. Sümer Bank Sellüloz sanayii müessesesi Lottdrada ibraz edilecek kuponlar 
tediyeden evel berayı tedldk üç iş gii-

OSMANU BANKASI 
· Gençlik ve Spor bayramı dolayıslle, 
Q.,manlı banknsının Galata merkezlle 
Ycnicaml ve Beyoğlu şubeleri 19 ma
yı.ıı 1941 pazartesi gunu kapalı bulu
nnc ktır. 

l(alörifer kazanı 
Radyotor ve Borulo.n satılıktır. 

Perapala karşısında 187 No. Ba· 
rnn apartµnnnına mür caat. 

ZAl'İ - Seyrüseferden aldı~ım 
2406 No. Iı blsfkletlmln plakasını kay
bettim Yenlsinl alacağımdan eskisi-
nin hllkmü yoktur. Ce..ınll İlkay 

müd ür lüğünden: nü ve tcdlye emlrlerl cwarrantsl da 
t:ım bir lş günfi nlıkonulacaktır. 

Milessescmlzin muhabernt servl.c;lnde istihdam edilmek üzere Türk5e 
çok seri ynzan bir dakLllo ııe almanca bllen bir daktilo alınacaktır Mu
sabaka imtiho.nı 20 mayıs 1941 salı günü saat 14 de Sumer Bank Ist~ınbul 
şubesinde yapılacaktır. 

İmtihanda gostereceklerl llyakatn. gO?-e Usan bilen daktiloya TL. 120.
diğerlne de TL. 100.- liraya knd:ır ücret verilecektir. 

Tnlıplcrln lmtlho.no. girmek üzere ~a~ıda yazılı vesikalarının asıl veya 
mu~ddak suretlerlle Sümer Bank İstanbul §ul>Cs!ne müraca.ntları Han olu-
nur. (3714) 

ı - Tahsil vesikaları 
2 - Hüviyet cüzdanı 
3 - Hfisnühal vesikası 

4 - Husnü hizmet vesikası 
Sıhhat muayeneleri banka doktonı tarafından ynpıtncaktır. 

İstnnbulda ibraz edilecek kuponlo.r 
ve tcd1ye emirleri (Warrants) ibraz 
günündeki rayiç üzerinden Türk 11-
rası olnrnk tediye cdllecektlr. Kupon
larını kendi bankerleri vnsıtasile lb-ı 
rnz etmeleri hn.mlllere tavsiye olunur. 
Yapılacak tediyat ~lardır: % 6 

fo lzU t:ıhvllüt Ue % 6 falzll Deyin se-1 
netıerinden kıymeti muharrerel"rinin 
% 4.30 u. Bedelleri tamamen tediye 
edllmlş hlsse seneUerlne: Kıymetli 
muharrereleıinln % 2.25 1, ya.nl 5 İn
giliz liralık beher hisse senedl için 
E 0.2.3 Tasfiye Memurlan 

E. E. Font - A. Billotti 

6e ç 
e ç K 

iZ r 
ınl r 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin tıcmndls1nl 
mümkOn kılacak olan yüz tuvaletine blgD.ne kalmışlnrdır. 
Kadınlara. dikkat edilmesi pek mühlm olan nokta: en
din lnccllk, ve tnravctln1 ebediyen muhafazadır. 
Seneler. blnb1r vnzlfe içinde çalışan ve yorulan genç ka· 
dınla.nn blamnn diışmanıdırlar. Bedeni ve dimn~ yor
gunlukların neticesi guddeler, eliı.stlklyDtlnl kaybederler 
ve cildde (Leke) diye tnvslf edilen nvarizl (Rüzgflr vo 
guncsln de teslrlle) husule getirirler. İ.şte bu g!:b1 halfıtta. 
''C bu glbl avarlze knrşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde clldl besler ve hara:blden kurtnnr. 

Yüz binlerce kadının tec,.Übf' ctU'i -re <;evıliklcrine tavsiyeden hali 
kuJmadığı Krem Pertev ile gıindc yapılacak 3-5 dakikalık bir ma
sajın ne gibi harikalar yarattığını ııek kısa bir :zamanda s.iz de nııı
tcrlf olacaksınız. J{rcm Pcrtev'in yarım asırlık beynelmilel şöhreti 
asılsız değildir. Ondan istıfRde ediniz. 


