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Kabl~~: c~~.> teingl~~!numı 1 
brargl'ılunın tebllğl: 1 

Llbynda, Tobrulı:ta kayde değer bil 
teY olmamıştır. 

Sollum mıntaknsında ke§lf faallyet
Jerlmlz devnm etmektedir. 

Habeşistanda, Amba Alagi'de it.nl
ynn kuvvetlerinin te61lml Jşlnl uanal 
etmek 07.ere görüşmeler yapılmakta-
dır. ~ 

Cenup nunta.kasında. c~un ya6-
murlar harekfltımızın Ink.işafına mu
\•akkaten mrını oJmnktndır. 

Irnktn Irak kıtaıan lle kısD. blr çar
pışmada~ sonra İnglllz kuvvetleri 
Fallujah şehrini zaptetmlşlenlir. Bu
rada mühim bir köprü sağlam olarak 
bulunmuştur. 

Habbanlyede ve Basra mltl-t.Muın
dn vadyet sakindir. 

Glrldde Alman paraşütçüleri ve 
tayynrelerle getirilen kıtalar aday& 
Jnmek teşebbüsünde bulunmuvlardır. 
Bunlnrdan bir kısmı izale ~r. 

Alman teblifi 
Berfin 20 (A.A.) - Alman ordula.n 

b::ı.~umandanlı~ın tebliği: 
Bir Alman denizaltısı Ingillz vapur 

kafilelerine dahil bulunan, cema.n 33 
bir. ton hacminde müteaddit petrol 
gemisi batırmıGt,ır. 

Avcı tayyarelerinhı hlmaye.'1nd.e 
uçan stukn ta.yyarelerl Suda koyun
dakl gemtleri ve Glrld adaınndakl ha.
va meydanlarını bombardıman etm~
lcı dlr. Bu tayyareler York sınıfından 
bir kruvazörde yangın çıık.armışla.r ve 
yerde bulunan 6 Hurrtcane n tyyare
sinl tnhrlp etınlşlerdlr. Aynca altı 
tayyare dMi topu da işe yara.maz bir 
bale gctlrllınlştir. 

İngiltere etra!mda.kf sularda muha
rebe tnyyarelerlmlz Weymouth'un ce
aubu garbislnde bir İngiliz den.lzaltı
aını imha etm~ler ve Mllford l!aven'
de büyük bir ticaret gemlslni ciddi 
surette hasara uğrat.ı:mşlardır. 

Inglltcrenin cenup sahlllerine yapı
lan bir akın esnasında Alman avcı 
tnyya.releri, hava muharebelerinde al
tı İngiliz avcı tnyyaresHe blr muhare
be tayyaresi dilşilnni14lerdlr. 

Dün gece muharebe tayyaıelerlmlz 
f nglltcrenln cenup Te cenubu fQ.l1tl ' 
aahillerlndckl liman ta!lsatına hücum 
etmişlerdir. 
Şimali Arrlknda. karşılıklı tefl! ha.

rekütı olmuşt.-ur. 
Düşman..-nc gece, ne de gündüz Al

man t.oproklan üzerine akın yapma
mı~tır. 

Jtalyan tebliği 
Roma 20 (A.A.) - İtalyan ordalan 

umumJ karargtlhının 341 nlMnaralı I 
tebllğl: 
Şjmall Afrlkada Tobruk cephesinde 

:=~euf~ ::~~-~:;1 
~a teşektüllcrlmlz, Mane. - Matrouh 
& Tobruk'u bombardım&n ederek bü
,Uk yangınlar çıkardık. D~an Bln
pzl üzerlnc bir akın yapmıştır. 

Şarki Afrikru:la Oondıır mmta.kasın-
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ece ki ve Bu. Sabahki Haberler ) 
Martinik'deki,. Polls mektebinde Habeşistan

daki lngiliz 
kuvvetleri 

Kısa mtllüatıar 

altırılar 

Amerikalılarin eline 
geçmemesi için kale 
berhava edilecekmit 

F Ta118iz. tayyare gemisi 
ile kruvazörü altinlari 
alarak hareket etmeğe 

haz.irlaniyorlar 
---

New York 20 (A.A.) - Tue. 
OYeneaa Newı aJanama ıröre 
v .. inatondalô diplomatik mah
fillere, cBearn:t Fruwz tanare 
semiai ae cEmle Benin. lauva
JIÖrÜıriin MartinUr aduaa ten.t
meğe hamlandddanna dair ha· 1 

berter relmiştir. Ayni mabfiller 
ba gemilerin Martinikten mühim 
mikdarda altm sötünnek &ti,.e
ceğinden korkmaktadırlar. 

Londra 20 (A.A.) - Alman 
kontrolu altında bulunan Paris 
radyosu, Martlnik aduma el 
koymağa kalktığı taltdirde l:>wıa 
fiddetle muhalefet edileceğini 
ıöylemiıtir. Spiker Fransa ban
kasına ait altınların muhafaza 
edilmekte olduğu F ort - de -
France kalesinin, Amerikalılar111 
eline geçmeme:ıi için berhava 
edileceğini ilave etmiıtir. 

Amerika meclisine 
bir tekliE 

Londra 20 (A.A.) - Va
gingtondan gelen haberlere göre 
cumhuriyetçi meb" uslardan Case 
meclise bir kanun proje.i vere
rek Amerikadalti Fraaau: müa
tomlekelerinin, Franaaam ıatma
ia nza ııöstereceği vapur, tayya
re ve vapurlardaki h~ulelerbı 
aatiın ~hnmuı için hariciye nazı· 
rına salahiyet verme-tini teklif ct
miıtir. 

Hariciye Nazirinin 
bir cevabı 

V~n 20 (A.A. - B. 
CorClell Hull dün gazeteciler 
toplant.mntla beyanatta b'uluna• 
ıak dmıi,tir iti: Garp yarı küre· 
sindeki Fransız müstemlekeleri
nin iııgııli meseleei hakkında "di
ier hiçbir Amerika Cumhuriye
tile istipre yapılmarnıttır. 

Vicl\y'nin Almanya ile itblrll-
11 lta1'.k

0

ınCJa yapılan tenlcif!eA 
rafl:nen Amerika Martinique'm 
yiyecek ve aa.ir maddeler Jhttya. 
cını ııöz önünde b"ufun<lurmakta
dır. 

Bu sene mezun olanlara merasimle 
diplomaları tevzi edildi 

Bunlardan bir kismi 
Libyaya, lraka veya 

Suriye liududuna 
nekledilebilecek 

IAadra 20 (A.A.) - Reuter 
aJammm djp]omab"k muhabiri yuı· 
yorı İtalyan mukavemednin Amı.a 
Alqi' de yıkılmaaı ve dük d' Aoata' 
nm tealim olması Hab~iatan muha
rebesinin bilkuvve bitmit olduğunu 
ifade eder. Şimdi yalnız C:lajmık bir 
halde bir kaç ııedik kalmqbr. Küçük 
İtalyan t~ekkülleri buralarda mu\a
ve.mete devam ediyorlaraa da bun
ların da taarruz kabiliyeti tamamiie 
lanlmJJtır. Bu tqckküllerle istedikle
ri gibi uğraşmalan güvenle Halieı 
Yatanperverlerine terkedilebilir. 

Amba Alagi'nin zapbndan ıonra 
~liee kalacak kuvvetler ehemmiyet
liz deiilcHrler. Bu kuvvetler yalnız 
Lôya ç6lilnde cereyan eden muha
rebenin mukadderab değil ayni za• 
manda lraka karp ve Suriyede yapı
lan bareklt lizerinde de müeeair ok-

Dönkü merasimden bir kaç enstantane bilecekl•dir. Cenubi Afrika bava 

-•-•-•~• ize """"""" ha lı ha kuvvetlerbıin Habqiatanda g&rdük-Poli~ mektebinin em dördüncü yılı ye.uu.u.w ...... e s Y-· yır - 1 · ilk ı b · ti b k et 
dolayıslle dün öğleden evvel Taksimde lefler olacağımızı bir tere daha mA- en m •mme ızme er u uvv -
Ciimhuriyet A2Jlde81 önünde, Ol~ nevt huzunmuroa tıekrat edlyonıız.> lere mensup avcı ve bombardıman 
sonra da Yıldıadıalı:i polis mektebinde .ı;oolerlle vazife şehltlerlne hitap et- tayyarelerinin yüksek vctSıflarını gos-
meraalm yapılmıtt.ır. mJştır. termiftir. Cenubt Afrika hava kuv-

Ablde önündekl merasim saat on Mektep müdürü B. Ahmed Demir de vetlerinin harekatın gidifinde ıuıh 

Edebiyat faldiltenin 
iki mensubu, yeni Pir 

haklanda ne 
dlt~or? 

Üniversite Edebiyat F akaJe.i 
memaplannc:lan iki blı,uu ~ 

tairlerdea B. CeW ~·· hera
ber pcllm; banlar. Ba. Ane 
ile S.. F uilet' tiler. 

K..dileriıae eorclam: 
- ...... pilıleriD eeerlerini 
n..J~l 

- Garip PT··· • «17• cnap 
-..erdilew. - Matlı.e•len dolap-
YOrllZ. Hemen IMitiln m.Jekdat-
lamm bize ayni mali aordu. 

- Kim meeeJ&) 
- 8. Orhaıa S.,6. 
- TaWI. •• Herkea üniveılit~ 

··~ ba1pww Ed.W,..t Fak61t..me • ....., .-ti in. 
genç aeele izafe edilen tiirleri 
nasıl tel&lli ettiiini ötrenmck is· 
tiyor. 

Bayanlar, CeW s.lay'a baka
rak, nezaketle: - ... 

Sa+kr. 
- Ha;JU'. ~. fikrinizi ba

ca eöyı.,.m ~ deiiJee... Yeni 
tara tiirlerl •• .-irleri mufta 
döıwl&ıl)or _, ~ba bet 
numara Yererek onlara muf _. 
çirl7ormU111luz) 

ikimde. ittifakla .. hilm.. 
nrdılar: 

- Döndü~onuf 
buçukta başlamış, önde bando oldutu hitabet mevkllne geleretc birkaç * bir dönüm noktası teşkil ettiği göıü· 
halde, süvari, Ja)'a ve motoslkletll sa- söylemiş: _ _ _ . nen hali hazır prtları içinde Libya- ._ ____________ ,, 
brt.a meınurlan lblde önünde lçtlma c- Arkadaşlar, buyük Türk milleti, 

1 
l . . 1 1_ 1 

Y. (. 

e~lerdlr. Burada, mektebln bu 111!- vakur, ciddi, sa.tln ve ağır başlıdır. ya ge mc erı memnunıvet e 11.artı ıı-
neki me'ZU.tılan al'Ullld& blrlncl olarak Bariz va.sıfianndan blrt de şeref, hay- nacaktır. w 

c;ıtaD B. Cahid Akhan JÜZCl bir hita- alyet ve izzeti nefsine ballı olması, Dü§Ulan Sollumda durduıuldugu 
bede bulunmuş le müteüiıben yeni fahsf ve mllll tere!inln gunuımu fUUr gibi Tobrult' da bir ilerleyiı kavdı 
merunJar, Cü:mhurlyet kan1Dllan üze- ve hassasiyetle ta.şıınasıdır. ~öyle dursun, bilak.ia geri çekilıniş
rlne and lçmJ.şlerdlr. Bu da blttllden Türle pollal de Türk olmak itibarile tir. Almanyanın en büyük tazyiki ne
aonra mett.ep mesunlan blr geçld :rea- bütün bu vuıflan cami oldup gibi, reden yapmağa teıebbü.s edeceiini 
mi yapmı,ıardır. husu.st bilgilere Te kuvvetli meslek . d'd k ti mek için vakit biru 

Öileden eonra saat on alb.da da. küıtürüne sahiptir.• deml.ştlr. oım 1 en ~ r . 
1 

b- ii1' 

Roman yada 
yiyecek 

sıkıntısı var 
Yıldızdaki mektepte merasinı yapıl- Nutukları takiben Perapalastald aon daha erkendır. Surıye yoluy e uy 
~" Bu mernslmdc Vail Dr. B. Lfıtfi infilak hAd..lsesl em~da şehit dilfen kuvvetler gönderildiğine delalet eder Kadınlar yiyecek teclarl
Xırdar, İdarei örttye komutanı namı- B. Reşad Mutlu ile, B. Mahmud Ar- ortada bir şey yoktur. fraka alelace-- ki ı·çm• .... ~azalann 
ııa Jrurmay 'be.şkanı B. Remzi. İstanbul dıç·ın isimleri tehltler llvhasma. llAve le bir miktar ltuvvet ve tayyare ıön- --e 
kumandanı korpıneıw.l İsbalt Avni, olunmuş, bu esnada muzlta mdeın derilmiıse de tayyarelerle mühim ve önlnde uzun müddet 
Pnrt1 başkanı B. R,eoad Mbna.rollu, ha.va.sı ça.Jm.ı.ttır. Bu Taalf~ ~ bilhaasa taarruz kabiliyeti olan bir beki• J 
Vall muavini B. Ahmed Kınık, Eınn1- fçln Vali B. Lfltti Kırdar, iş ~anbsı kuvvet meydana getirmek 0 kadar ıyor ar 
yet müdür veklll B. saı~hadciln, Be- ve polis tettllltı tarnfmdan gondert- H kad 
yoğlu taymakamı B. Gafur, Bakırköy len çelenkler de me'V'ltllerlne konmUf- kolay olmıyac&ktır. er ne ar Bübet 20 (AA.) -O.F.l. Fran-
kayma.kamı B. BA.hlr, Kadı.köy tay- tur. Almanlar Trablusgarbe ulaşmak iç1:1 sız ajansı: Ahaliye yiyecek maddeleri 
makamı B. Cenap, fube müdürleri ha- Bundan sonra Vali B. Lütfi Kırdar, kullandıkları cUçan köprülerile temini halen Rumen makamlannın 
zır bulunmuşlardır. İstanbul kumandanı korgeneral hıhak övünmüşlerıc de, Libyada görülen baılıca megalesini tqkil etmektedir. 

İstlkHU martınsı çalırunasını müte- Aml ve Parti baştnnı B. Reflld Ml- büyüklükte ağır tanklamı hava yo- Her ne kadar Romanya mükemmel 
aklp bu sene meıunla.nnın blrlnclsi B. maroğlu sıra lle mektebin elli dördtbı- fuyle nakledilmif olması maddeten bir ziraat memleketi İle de yiy~•c 
Cahid, Polls şehltlert lbl<t!sl önüne cü devreslnl bitiren 238 pol1sln d1pJo- imUnsızdır. Almanların bu ağır maddelerinm" .. -ı... handan böyle n• 
gelerek bir nutuk aöylemlf, müteakl- nınlannı datıfm1§1ar ve her birinin _u __ F ___ 1 ·· ü kl... ...-.-
ben: ellerini ! lmu.olardı ta11.11.Ulll ran111ZJann cur m orta •gı- lika amlüne tlhi babmmaktadır. Bu 
<'İman dolu kalblerlml7Acn taşan Bu oeklılde me~ bittikten IOIU& ile naklettikleri gittikçe daha aşikar usul derhal merlyete pecektir. Ga· 

aam1m1 duygularımızın lfadeııd olan mektebin miize61 ge'Lilmlş 'fC davetli- bir mahiyet almaktadır. zeteler hergiin makaleler nqrederek 
halkı bu tahdidab memnaniyetJe 

d:l, şlddetll mukabil ta.amızumm ne- '-------------~ 
B. Roosevelt'e 
geniş salahiyet 

lngiltere Dakar'ın ~:: :::~~e di8iplinli olmsi• 
Haftada iki defa et yenecektir. 

Beyrut ehemml·yet•ı Tereyq:. teker, kahve ve çay ana.& tlcesinde düpan 17 ve 18 mayısta 
irerleşınetc muvaffak olduğu meTZ1-
icrden çıksrılml§tır. Dil§ınanın ayle.tı 
ağırdır. Bizim r.aylatımız da fazladır. 

lrah tebliği 

Mecliste çok b&yik milfkilltla tedarik edi~~ 
bilmektedir. E.,, bchnlan, biraz 7i-

Zemzem vapuru ha- kOnSOIOSUnU Amerikamn takib ettiği yecek tedarik edebilmek 8midile t.er 
Bugün müzakere edile· gÜn mağazalann önünde mun m6d4 

diaeıi bu lüzumu makaadlara kimıe sed det sıra bekliyorlar. Ekmek de lna--cek kanun la-!Lalari ku ı d. • • v d · k • 
Beyrut 20 <A.A.) -21 numaralı Irak ~uı vvet en ırmış gerı çagır 1 çekemıyece tir lunmamakta ve haftada bir kaç kere 

asken tebliği: ek.mele yerine mmr J&paaı yem1m'9k· 
Garp cephe.sinde plftarlanmız düş- Ankara 20 (Telefonla) - Mec- Loadra 20 (A.A.) - Oaily Te- Londra 20 (A.A.) - Dally Telegraph ted.ir. 

mania temas ~ kalmaktadır. liain yannlci içtimaınds Askeri Mu- legrapb gazete.i, B. Rooscvelt' e ya- f ·r F dJyor ki: Son mahaWün fena obnua eeue.-a 

oll>üşnanb keşif tetlol~!- btbr EE~ı hakeme Usulü Kanununa ek layiha kında fevkallde ahval aalihiyeti ve- ngı iZ - ranıız gergin. LonAmdraermlkalılüsell' ~ .. INne"?~~:.~ü: mevcut UD buhramm nhimle,tiunit· 
m~. unun n c~ u ... ...,,... .o - il J h" __ı _ _ U M~d'" ı··v .. T b d b h 1 d k" }""' • "dd t) • . ~ Al'""'.......,uu " · .. _ _. L• __ L __ ı.n_ '-"'L---· ları zayiat verdirilerek plştaı-larımız e n uıanaa: mum u ur ugu ~ rileceği ha erin en a is o iyor ı: ıgı tı e enıyor da!aa.sı lçln ne kadar ehemmlyetJi ol- tir. vn6muzaeu maımunm uı~' 
~dan ger! pilsıkürUilmilftür. kilat kanunu Jlyibası ve diğer bazı cFevkalade ahval vaziyetinin ilanı duğunu müdriktirler. Suriye ihanetin- buğda:rlMalmmndan 1Ji olduiu mem-

Cenup cephesinde, kuvvetlerlmlz, layihaların ikinci müı:alterui yapı1a- milli istihsalin arttırılması husuıunda J den n Vlchy ile .Almanya &rUJında nuniyetle anl-plmal:tadır. Bazı m&s:-
ıerll kabllelerln müzahereti ile, 17/18 caktır. büyük. bir rol oynıyacaktır. Zem.zem ngiliz gazeteleri general cereyan eden müzakerelerin daha Heri tehlikler tarafından yapılan toptan 
mayıs gecem, düşman ~kkfillerine Tasarruf bonoları ihracına cfajr vapuru ile batan 200 Amerikalı, Dentz' e _viddetli hücum- vardırılacağı lUraf edlld.Lk.ten sonra mübayaalar bir panik bqlanp:uıa 
hücum ederek bu teşekkullere in.sazı.es. layiha ile §eker ve glükozdan alına- Birlqilı.: Amerika devletlerinin itti- ".!:' Mrlkadakl Fransız topraklarının tclı- ıebebiyet vermit ve bu bal rami 
ve malttmece zayiat verdl.rmiştlr. Ikl k • tihliik • . . rttınlmuı h _ _] ... h h k . . t larda bulunuyorlar d!d altında bulunduğu büsbütün A.§1- makamlarm '--l:..etini eon derece 
ger] hücum botu bir tal'Q3Sllt mcvk.H- c:a LI vergısının a az euecegı ath are eti fayın e - klr oımuvtur. Alman tayyareleri dün ._..,.,. --L-Ll 
ne hücum etın4Ur. Irak kuvvetleri halckındaki layiha ve Diyarıhakır ia- meğe yarayıcak olan amillere yeni Haleb'de idiler. Yarın kazablanka.'da sekteye uiratarak hayamı ..-..... at-
du~manı gcrl çekllmeğe mecbur et- tuyonundan Irak ve İran hudutlan- bir unsur ilave etmektedir. Hayfa 20 (A.A.) _ Reater: ve Dakar'da olablllrler. Amerlltnn mil- maınm intaç etmiftir. 
nılşlerdir. Savaş ta.yyarelerlmlz k~ na kadar yapılacak demiryollannın Bazı nazi guetclerinin Amerikan letinin yalnız deniz.in bir emrJyet per- Büheşin un ihtiyacım temin etm"k 
uçuşla.n yapmışlar ve blr düşman ikmali için istikraz akdine dair liyi- tealimatJnın müthiş bir ıaddeye var- Suriye - Filiatin hududundan bildiril- desl teşkil etmediğini gün geçtikçe da- maksadile hükOmet bir koopV&lif 
zırhlı teşekküIOne ve a.skeı1 nnldlye halann birinci müzakereleri yapıla- dığım kabul etmeleri dikkate değer eliğine cöre, İngi]teraıin Beyrut bat ha fazla anladı~ görülmelctedlr. Siyasi kıırmat ve Bükret fnmcdan ı. te-
kollanna hilcum etmişlerdir. sa tank caktır b" hAd• dir konsolosa B. Havard geri cairılıml- şahsiyetler ve gueteler muhtellf ııa- oellile itliıak etmitl•dir. Fsuıc1-
ve otoınobD tahrip ed~r. Dii§man • ır a ıae · > halar<la yeni müdafaa tedblrlerlnln ları tacirlere müncaat etmele t&-
kolunun geri kalan tısını kaçmıştır. H fy 8. I br. s.. komoio. mümkün olduia alı.nması hususunda. :ısrar ediyorlar. .. .l-L.·d 
Düşman tayyareleri, Bıığdad fizertn- am a on U gar kadar aiiratle Be,-ruttan aynlacakhr. B. Cordell Hull, Amerikanın ta.kip zum girmeden 1111 ruu uus•u a:ı 

de uçm~lar ve Raşid üssüne blrlw; ettJıH m.a.lısadlara. klmaenln aed çek- doğruya bu kooperatiften ahyorlat'. 
bomb:ı atmışlardır. Bu bombalar a.z Lond.ra 20 (A.A.) - Salahiyet- m~ müsaade etınlyeceğinl ve ıw;- Bu auetle BilmıPn ekmek ihtip.:a 
hasarı muclp OlmUıftur. Bundan ba.t- Toprak mahsulleri ofisi harbiye nazırı dar mahfillerde beyan edildiğine gö- bir millrıhaza öoünde eğilmiyeceğinl bir nizam albna alınmak iateru1mek-
ka, düşman Ira.km muhtellf mmtata- re Vichy hükUınetinin siyaseti gittik- söyllyerek uyanmakta. olan e1tln tedir. 
lan üzerinde b1rço't ~ oç~n müstahsilden mübayaat çe tezatlarla dolu bir yola girmek- umumiyeyi herkesten önce ifade et- ı • ... ._ ... _ 
yııpmı§tır. k Nazınn Berlini ziyareti tedir. Suriye Fransız fevkalade ku- miştlr. spuqra JllJID9S'--

Polls teşckküllerlınlz dalına vaziyete yapaca ha'ln d • .. t...L .I-~ ArGlr 
hiklm bulunmaktadır.• n a ketumiyet mandanı ıeneral Dentz bir taraftan, Iralan Kudus bat konso- mr uea1P 
Düşmnn tayyareleri, Fıra.tın garbin- ... -•-~ 20 _ Top·a'- Mah- muhafaza ediliyor laciıtere;ye larp. Suriyenin iatiltllli- U 6iıl 20 (A.A.) - Bildirilcli-.ruıamo• • -" • loıu Tahrana gönderildi iine alre it uam a. Jcsqalsa e..-

clc tAln bir tayyare m~ beıinde eu.lleri Ofisi kanununu:ı "bazı mad- • aı müdafaa etmeğe hazır olduivnu Befrat 20 (A.A.> _ Baldaddan bll- • --1:.. -~ J AA-
llÇmQflar, fakat Imfl ha.'f& dlf1 be.tar- del • • d ... ti la 'h b ·· Berliıı ıo (A.A.) - Yan rcamt ~ylerken diier taraftaa Alman tay- dlrlldlğine göre, Irak Harlclye Nazın iwne8 --V• _...,.... OM 
plan tarafından p&ıkürtillm1ıışlerd1r. Mecler!nı ri1e:.tir~en ı f:.-~bı ah ugufn bir nıenbadan bildiriliyor: Reamt ,.,.relerinin Suriyeye inmcsile bu İa· B. Nıarl SU.eydl, Suudi Arablstanm tonio Coi.on da it ......... la7İli 

ıae ve • '-""'' a, am a - .11 d ld ğ .b. • ,,_ ~ •·ı • • 
n1ann d .. dan doğruya Ofis ta- mahfi er e 0 u u Si 1 yan resmı tiklllin tehlikeye marw: kaldığını merk~l Elrlyad'dan dönmtıftür. Irak eaı mipir. 

K b da yo ogru b mahfillerde de Bulgar harbiye nazırı Lb l . . • Mill1 '-'iid f Nazın d& Ankaradan -.-------------.. 1 rı s a Si rafından aabn alınmasını mec urt 1 o k J f B r . . . 11.a u etmemektedır. Frarua ıatikba- -. ı a aa • 
kılan hükümleri ihtiva etmektedir. gdenc~ L-ukk ado ~nt'• ebı_ınke ntıçın_ gı-t li bakımından gittikçe tehlikeli bir Bağdad;ı dönmtiftür. •• 4.-.... -wıl • 

l)j.. f Of" üa•-L-'l" eceııı;ı na ın a aa ı ır e umıye Ü ""kl k d" Diler taraftan blldlrlldiğlne göre, ......... ... 
ger tara tan ıs, m uırı.sı ın L-f d'l '- d" uçuruma ı ru enme tc ır. !rakın Kudüs başkonsol06U huınısl blr 

ı al bu ,_ t 1-'l"t alik bu muna aza e ı meli.le ır. h gönderil •·tr Bir düşman keıif tayya
re i ada üzerinde uçtu 

ma m~ a eceAa. cşıı;:ı ıı a m - Evening News, general Dentz'in vazife ile Ta rana m".l . 
lundugundan layiha kanunlaflne& sözlerini çok haysiyet kıncı addet-

Bir kariimiz eoru:roc: 
cMenimi seldL ıcn. ml ae

meli. kiraz mı demeli)• 
tatbiltata kolaylıkla geçilebilecektir. Bugün 4 üncü sahifemizde: mektcdir. General: cVazifcm Suri-

Şimali lrlandada lstanbulda doğan bir yenin göklerini ve topraklarını mü-
1..efkoşa 20 (A.A.) - Resmen /nailiz e•eri dafaa etmektir. ve vaı.ifemi jfaya 

bildirildiğine göre bir düşman ke- mecburi askerlik et azmetmiş bulunuyorum• demiıtir. 
fif" tayyaresi dün öğleden ıonra Kıb- Belfast 20 (A.A.) - Baıvekil cSon aerv,üzeşt adamları» piyesi Bu meydan olı:uyu' kime karııdır} 
na üzerinde görülmüş ve elli dakika hükUınetin şimali İrlandada mecbu- Yazan: İZZET MELİH Hitlere değil, !>ize kar11. Bir amn 
,.da üzerinde uçmuıtBr:. Bomba abl- rt aıkerlik hizmeti jhdaıına kararı· 
mamı~tır. nı yakında bildirecektir. (Devamı ıahife 7 ıütun 5 de) 

Erdün'ün Iraklılar tara
Eından istilası haberi 

doğru değil 
L-Onclr& 20 CA.A.) - Reuter: Mave

rayı Er<lün'ıin Iraklılar tnrnfından ls
tilA. edildiği Mkkında düşman men
baından vertı. n ha.beri teyld eder 

Her iki tellffus da c:ailıdlr. 
Acıık 1 ,,_. 

B. Edvin Kamhr1e: - Baı.
scttiiidiz gramer henOz btl,Jet 
kcsbetmemittir. 

mahiyette hiçbir haber alınmamıştır. '------------"' 

·. - - ....... 
.. -..., ..... ~ ~--: J7:.. -·..... - .... ~ - - . 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 1( ) 1101.r 1:' ..... ._ .. 13 
50000 sineğin ş E R D A B B R LE R i 1 .._ __ • _________________________ _.i Radyo idareıi de 

garip kolleksiyonu Y l k 1 8 ) d k K . J J Bı·co, bı· .. _ıe Bı·co! •• 
BuaünJdi haberler araamda ...... apı aca oş arsa ar a, par - orıuorua M gı 

:: ~~ a- yeni yollar I d . k l k bir dövlifme .,..:.-;-:_~ ~ 
m!:::;·:.~~~l~.!:: ar a sıper azı aca ı , ~ t..-.:-.... -= ~ 
beck vefat etmit: yesine mim ola· Belediyede bu buıuata kiıide takibattan vaz eek llizel .-.ı- itretmek itini 
rarak da muhtelif cinste 50000 ıi· bir cedvel hazırlandi seçtijinden dava aukut Uzeriae alchiuu da lrÖrii>'ona. e. 

:J.:tı::= .. ~ 19fl ...... bil-"· --- ,._ Dahlllya Vakllatlnln tamimi Uzerlna dUn etti ~.;:s,,5 
ainek vmlbama ! ler alA.tadar Beledlye mOıdtlrletlerl ta- v· ıa tt kazalara tebligatta bulunuldu Dün, Adliye toı1dorlannda blr d6- derecede udır. 

Fakat bu ilime: ~~r~:fn=lt c:!:1ıı~: .::: 1 ye en :=1m:o~ := .:= ~ nıdyo clialericilaiae 
- Ahmak herif mi? - diyeceğiz? dürlüttl tarafındaJl hazırtaııaı1* ma- Ierdlr. HAd.Jee Ticaret maııtemesl iatenea ilk ......,. dinle-

••• kama al'Z8dllmJttlr. 8 k •J t • ı•k } • f önilnde cereyan etmlft.\r. Bu mahtte- dk Promnmm ba fMhnda animl 
Metiım hikayedir: Adanun biri Bu iene İnöntt gezlalnin cbllll1 rol e ÇJ er, emJZ 1 8Me esı, en mede, Nlyazl tanJnde blrlmn Mebmed dc.tum Mesud Cemil hir mabddi-

zamamn bükiimdan kartıaanda mari- lan yapılacaktıt. Ham1anaD pro ah'-~mJa b adında blrl ale,tıtne açtatı bir dlva me yapb n atail 7llkan Ye....._ 
ıet söatereceiini iddia etmit. göre dahUl yollar ta bin llr&J'• amelesi ve m .. ô rdan u girtllmektedir. Dl.a görülüp blttlkten nmda kaldıima söre dedi ki: 

- Buyursun. ne hüneri varsa aöa- !.,.~~0~ .. Y!::'. :=sarıercıa-- b • •f d d•J k sonra. blr phlcUn oehadetl tberlnde - Hep bini• airtiJ'ecetimia..,.. 
tenin! • demifler. _.- ~- .,...,.. ususta ısti a e e 1 ece koridorda mikldel " mtlddeıaıe,li ıaı.r................ ,,. silaiü • 

Herif b 
nJt olacktır. Her Oo IMıwnelrtıe" münatqaya tutafmQflar, lf tua bir ,..._ _Ah,.. -...._._.._ _: __ 

• ortaya İr çuvaldm ..1:1-:... bir dA-IA .. bul_____ da bA--•· b ...... __ ... _ - __ ... --- -
kartadan yüz tane iğne abp b::: Al -~~ bdar im- ~ tobt b~~ -;,o; riatw .W-bir lae,elimia pek bml 
dtliiincfen ~. ua::reden yolun yaya b1dınm1. 8al- Vill7et Seferberlik komiqonu olwuU:akbr. Kazılacak siperler pasif mn:ıerdlr. Bldlleıe AdlJıe ...,._ .. ......_. brı -d• bhn'lb. a. 

-Kaç zamanda ba meleb,1 tanahmed meJdanı yaya bldu'ılm. diin öileden aonra. Villyette Vali korunma talimatnamesi ahk&mına el ko:yuuq, her Udll de, bakJannda tu- M7ete • .na. .. aıirafette MacaNr 
edindin yavrum? YenJpoltanıe Ue İf t:ıen\'MI aruuıdakl muaYiDlerinden B. Ahmet Kımim muvafık olmalıdır. Kazma kürek ai- tulan ctlrmömef!ıud zapU1e blrllkte hep bir aiml.a Wrçok mDli ......._ 

- Bütün ömrümce, hatmetlim. :yolun JaJa taldınml asfalt olal'alt riyaseti albnda toplaıum,br. Top- bi vuıtalan olmayan halka Belecli7o blrlnc1 nlh ceza ~ B. Refldln aö~er • .oma da bizimkil .. 
-:- ~Je,ae, tu k•ata7a 100 alim ppda~:-. lnpatma u bln lira lanbda Dahiliye VeUletinden selen ve nafia emrindeki vuıtalarc:lma hUEUnlll& çıtanluuıftır. rica etmitl...tiı 

•erın; muvaffakiyeti için. •• 100 '°" ~h;at hu1ranm blrlnde bir tamim a&zdea aeçirilmiftir. Bu emanet •erilmek suretile yardun Blklm, llcl tarafı ve lllhldlerl din- - Sis•• birteJ aö~. Bir 
Pa da aba; iatid..tuu böyle Ww mtlteahhlde ihale edllecek&lr. tamimde nlenleld ••umumi 7erlor· edilmelidir. lemlf, lklllni de ncıu ~ ...... !... 
ettiiinder. dola7J... deki 8iper ve +aklann kontrola Seferberlik komisyonu clGnkü top- b1:! :!r.IPJ!= ~ da dl~ S. teklif brpamda ~et U.. 

••• 1 1 • k trol ediliyor ve yeniden b.....t miınaklann yapb- laiıbdan eoma kazalara bir tamim WmdaD vazgec;mJf. hlllm de 41.,._ pek '' 4 ......._ 
Geçen rinde ... arkad-.mm bu- f yer en on nimu etrafında izahat veriliyordu. göndermiftir. Tamimde balkın bava nm nntuna karar 'Nl'!Dlftir. Acaba ae aö,u,..a,ilirlerd? O za. 

lla yakın bir hikaye anlattı. İt ntzanmamMlnln tatbik teldlllıert Dahil" V kll . . · · d taanuzundan korunma huaunnda mua laıd• hep Wr aiucl• ....ta 
Sö d dünden itibaren kontrol edllmektedlr. ıye e ~ tamunın e tenvir ve .iqat edilmeai, mu.ait bah- Puif korunma tecrübe- al7'eclidsiai hie laabrlamıyorlarch. 

• 
3 e Cenp Hana. terbiye edil- Bu nizamnamenin hütOmlerlnl yerine IU esaslar vardır: Bir hava taarruzu • lanlar açık k pah • 1 H • • Wlcliii .. 

hı!' bir aruun mevcudiyetini bildir· getırmlyen 1f yerlerinden ytız llradan eanuında en mahzurlu hareket hal- ~eaıcL 1 a Jımi~ a L-- aıperı.:r lerinin neticeai tedkik S:'!'. . tarla da yolda. 
1rır;ler • Bu üyle bir mahlalmıut ki, Afatı olmamak ürıere para cezuı alı- kın cadde ve ıobklara fırlayıp küt- az " ~ fe ....,. ana • edil• IC8 hep birdaı: «Allabl 
havaya salıverilince hızla uçar. av• nacak ve notsanlann Htma.Jhle tadar le halinde kaç .. tqebbüa etme· d.a da ~perler ~~· mevcu! ıyor ekber ••• Allahü ekber .. ve lilWai 
tan .. ak kıq Jt -rı '"-patıı-~'"tır. Kontrollar Mm- • d mapb d l sıperlenn temizlettirilmeaı. reamı BeledJve hududu dahlllndelti kaza- hamd •• ıt d:We tekbir -:-:_ı_.:ıı! .. e un ukdei ha•a.._ __ bulur•, .1w .... ~ veya ıura a ura :ı top anması- " .,, g..-uır.....-....-u.. 
aok nca hayvanı tepetaklud·· ürür- taka İktlaad müdörliilti tarafından 11 

•• devair odacılannm bOı zamanlarda larda yapılan pasif konmma tecril- Yine bir ıporcu kafilesi Avrupa ae-
1rı:· UI yapılmaktadır. Mıntaka :ttt1aad mi- dır. Hava ~u~umu eanaımda tahs~n siper kazmaya yarar arsası olanlar beleri tamamıamm.tır. Alınan netıce- yahatlerinden birinde böyle bir va-

H 1_,:_ dürlftlilnün talebi ile zabıta memur- korunmak ıçın ,unları yapmak la- için daire emininin tensip edeceği bir ler vlllyet tarafından tedlk edilmek- • d- - H • k d 
İla.Ümdar: ıan bu nizamnamenin tad»Ud için ya- zımdır: Alarm ifareti üzerine cadde memurun nezareti albnda siperler tedlr. Yapılan tedldklere göre lllt tec- zıyete llflDut ve: « amaı oy 11111 

ı- Getirin, bakalım... • demit. pılacak kontrollarda vazife alacak- k ki t k d ek evvelden .. . . rübelere nazaran son tecrübeler daha tatatavaya, batladı o)'DamayL •• • 
dd.anın doirulağu. bir tecrübede ve ıo a an er e er kazmaları. beton ve kargır bınalar- muvaffakıyetle geçmiştir. Kaza kay- tarlmını söylemek mecburiyetinde 

tahakkuk etmia: !ardır. hazırla~ıı konmma yerine girme~ da parça tesirlerine mukavim sığı- makamlan tecrW>eler esnasında ha· kalnutb. 
e.·:- bo~:m kam tm içinde aalda· Tramvay, sular hava hucwnu bqladıktan son~a g~- naklar yapbnlmuı bildirilmektedir. zıt bulwıduklanndan, nolı:.sanlar gö- Bize hep birden söylenecek amel 

it n ipe • sicıek ıülüne saldırıp ona recek bir yer buhınmazaa metin bır Umumi siperlerin kazılmuı itin· rülerek düzeltllmelctedlr. tarlalar limn. 
~a ·i boıluklardtuı kara topraklara d~vann arkaama veya bir çuk';!ra de kazalar, mahalle bekçilerile te- Bu siizel m-..ıdimeclen soma 
tndirdikten sonra. keneli de kamlt ·ıdaresı·nı·n ı'hf,·yacları gızlenmek. bu da bulunmazaa aga- mizlilc amelesi ve fen heyeti amele- Trakyadan Anadoluya hep birden aö,1...wlecelı: ......,. 
k .. tkiine dönmiq. cın gölgesine veya açıkta yere yata- sile mabkOmlardan istifade edilecek- ll bekledik. Bana öil.....P...-.... 

. Herkeı bekliyormn•: Aceba Cen• r~k ~areketaiz .durma~ .. Yan~n teh· tir. Hafif cezalı mabkGmlar jandar- 'd ki dık. Kalemimiai bPlllnm ~ 
tız ne hüküm verec;k? ükeame kartı hına hanemde sıper ve- ma nezareti albnda çalıfbnlacak ve u 1 ece er - ko,.dulc. Niharet radyoda .. 

H lbuki . 1 b. Romanyalı bir firma ya sığınak bulundurmak çok muva· mahktimlara verilecek yevmiyenin S.... tiirkM blıı' .... : 
L a m-.hur Cibımgır fÖY e ır fı'-tı 
uuyrultu çıkartm1': Belediyeye müracaatta ıt r. miktannı Cümhuriyet Müdeiumu- cBico nereden geliyon) 

-Arm 1 katli... ~Zira kendiain· bulundu Siperlere ;ıelince. ıimdiye kadar miliği Villyete bildirecektir. ilk kafile 31 mayÜta Harmandan 8flliı 
d.en biiyük bjr ktqa öldürdii!) ••• Ma· yapılmıt olanlar temizlettirilmeli, Her kaza kendi mmtakuında ya- b k ed k Dalla Bico, dabara Bico 
rife'çinin de biletinin keailmeai... mümkünse üstleri örtülmelidir. Hal- pacağı umumi siperlerin mikdannı. are et ece Sen de Bico, ben de Bico lıey .. > 
(~ira, arıyı böyle bir cinayete te,- Romanyalı _bir rtrmaınn mümessili kın, devair ve müeuesatm kendi nerelerde yapılacağını ve kaç insan itte bu kadar!.. Malaakbk ld 
•ik etti.) belediyeye muracaa~ edeftıt blru:!- bahçe vo araalannda ıiper kazmala- alabileceğiai gösterir listeleri Vilaye- İstanbuldan Anadoluya tara yolu halk türküleri güzel teJl•dir. S... 

Sanmm., derebeylerine dalka'hk· ~ s!'1~~~::°ıda~ ,:ı işle~ rı ciddt ıurette takip edilmelidir. te gönderecektir. Her kazada eaki- Ue para.sız naıkllyat 7 hazlraııda bite- larm ~iu ballan içinden kopmaf
luk olıım diye uydurlwnut bir fık· müdürlüğünün ve tramvay ldareslnln Mahalle analannda bot yerlerde, den yapılanlar Mayıs ayının son gü- crlttr Tr8f'Yadan ~=ı: tar. Ukin biraz enelld mukaddime-

~:--..:: =".u.:.ı.==. = :'~.:)== 1:ı..uı!: ~~t!;'}~ bo.f.:; :::. ~4~ı:,~1i.,:ç~ =~~--=-.:.m~m~ ::7:~ 
limde öyle c-anlaadırmwL •• C...,. W. ....... Wdlll._. ...._._ ...._...,....siper bzdrnnalan -.nin tıeı1i V-~ Wldirilecıekdr. JertDID ini .. _, N bulll*llln~ p& 1 .... ,.._. W. AYnıPa .... 
hükümdarlıimna kartalma mahafm tıedJdklere b91'··-r. tikten 80DJ'& __,.. "'I' "MÜW. rWe .._ ...._ "-a - ~ 
etmek için böyle bir k....Jı biue Tramva:r ldareelnln en llılıde malı- Tnlr1adaD ıa parum naUıat 11 alla? Beld • ..,, ,. !L 

. ,_.__ K taç olduRu malzeme, ray, bandaJ " KÜÇÜK HABERLER -- __ ,____ .a-.. 11 inde • w ,.~ 
propagandasına ihtiyacı')'oııuu... ü· demir aksamdlr. Fen lflerl, IUlar lda- Karllerı·mlzln ~~=.:.:::.~.:. ~ ..,.,_.._ ~ !M! ...... "'-~ ... 
çiiklüğ,. tenezzül ebnezdi. resi ve tramvay lfletm~ Uıtlya.;- * ıı,... lıllnlnde blrl Bettll tmılnde • lar -.u~~ ;ı~er, b~ np, elini~ ~ 8İcoJll 

... lan tesblt edllmelttedlr. İhtiyaçlar bir :ımı sorla taçumat auçundan bl- mekt 1 .Mudaıı1&1a ve Bu.rap, Bandırma ta- ...tde aor&ı.w&r-. Lakin ..... 
V arialerin memnun olmaları icap tesbit edlldlkten aıra ~- rlnei atırcesa mablrmıestnde ~lce U p 8rl rlkl Ue de vv.sa. ve haftl.lllııe gide- Bicoyu - hep ..._ ~cek 

~er. Bu tarzda biriktirilmit 50000 la temaslara geç11ecetttr. d6rt ay Jlrml gtln mp. mahk6m edil- ceklerdJr. tarla bilmedip..j. iciıa teld.ir ...... 
._._ her halde o mad• altmdan miftl Bmıa mtlmull diler bir IPen Sala ·ıı . . d l TraQadan ltlncl tatlle 1 haziranda diiimis A..,.. ..--.. - IÖll-
çe,k dUa kı>-melliclir. Sa:ret yirminci iki çocuk aiaçtan doıa:va da leldzlnc ull1'e ceza mabb-1 enmız e çöp er vapurla Karadenlse cldeoektlr. vapur nWlir mirb?-- m... «Jae,l.er• .a, 
.... mecl .... (ıon vabtetine ni· du·· ~rek yaranladı ı:ıeatnde bir a:r Jlnnl bet gün hapee 2 bazlruıda Zonnldala ftnCalc " tok. ..., ..._ da•lbliıli içia .._... 
1rıen) L!_ -•- --L_,__ s- mahld\m bulunan İlyaa hakkında Çanları J'Olculanm da benber göttl- •--- LL _J__ _._uıı---&. 

• • • Qll' Çua --da bili aldı ae- Tophanede oturan on ilç 18flannda atırceza mahtemellnJn vermlf oldu- İhlıuılJede ııa numarada b&)' reeettır. Tetlrdalmdan lo Anadoluya -.. _. -- 117-
~ •. ~'Ybe!°'edine, baterat ilmi- Silleyman l.smlnde bir çocuk. bahçede tu tarar Temyiz mahkemeelnce nalt- Abdullah Bayrak 1UIJ'Or: gidecekler B bul.randa Ha:ydarpa.fada .-lalar " ........ lbamclw. Mesel& 
lulc ~:' brr hazineai ol• milyon- oyun oynarken blr ataca Çlkmlf, fa- zedlldlll lçln dün bu dbaya yeniden İataftbul 96Plerlnden blr ıamu bulunacaJtlardır. «Dal .,.._ d.... .ı...• ...-
._. .:oıoaJ::.:.. Ynıet İfade edecektir. Be- kat burada muvazeneslnl ta:rboderelt batılmqtır. Miltldelumuml mntaıluı- denJzln ~le bir :yerine clöldllibor istanbulda bllet aldılı halde valt- siW-. - .__, maald -'-' 
-- bedelini taaavvw baya- diifmÜf, ebemml:retll IUMtıe ,yara. nı aerdedeıü mahkemenin eski ta- ltl, auıar bunlan KJlku1ıeslnJn clva- tinde aJnl,mJJanlar veya ftlrUnde bl- ........_ ille o - racbo w.r.ı 

run 1 Ve lıtanbuJ1111 yaz menimlsin- ı.anmqtır. rarda mar etmemıt istedi. nna atııor. Oatldarm 0 llb1J1erl let alamıyanlar bundan -.ınıkl bft- de de Bico. nıdro _.._ da Bice 
de h-.erat kaYDajı olmasa itilNuile Betllctafta oturan~ :f~ Mahbme, Teu:qbd:n nenına uyulup mikrop " taatttln 1UV8ll haUne lelerle gldeblleceklerdlr. ol. .. 
de ~~~ini göz önüne aetirin... da Orhan 8=: ataçtan dOferek alır uy11ımamMJ hattmda bir tarar ver- gelJJor, 

«-.1• der. koYanz; «•-• .. öl, audönretateynJ ~-ı .. nm1&. polis tarafmdan mek tlzere mlllıüeme:yl talltt ettl. Bllh•• :ru mnllmlnde bunun Dokumacılar bir koope-
Hikmet Feridun Ea 

saa•I- ••. :ı.._. --. ~----.. __ ._...... önflne ıeollmeslnl temennı ederiz. 
~ muaaueı: hayvan!• deris. .. Fa• Etfal ııastanealne yatıu.•u~· * Şof6r Tlryandaflllnln idarealn- ratif yapacaklar Isparta kız aanat 

kat •caba 'u beldenin sinekleri ara• deıkl kam:von Ue, toför İsmallln tul- ~-----------' ::ada,· Pul kolleluiyoalarmdaki aa· Tıbbi müsamere landılt tabi dün Beyoğlu caddesinde htısad v~ tazaıann- okulunun yıllık aergiıi 
.. ve beheri bilmem aç bin lira darpata Askeri butaneal yedin- biriblrlerUe ça~. her Uda1 de ha-

eden • Parça)• sibileri yok mud•? 1:tı m~resl 20 5/Ml salı günl1 sara utramıttır. 
Ne yaldızlılanm. ne telli pallulm'I· ~ablp albay Dr. Zahit Tolun'un re- * Eneıtl akşam Slrkeclde Azerl sl
~ ne kocamanlarmı. ne aanalmu Jslltinde ıopıanmıttır. Bu ıoı>Iantıda nemasmın makine daJreslnde yangın 
... deli ve musallatlanm önlük ıu meseleler görftşülmil§tör: çıkmlf, fWmler ve makine tamamen 
Maddi •e mane .. İt ~ 

1 
••• 1 - Bel gün hümmeaı: (DahlllJe yandıktan sonra itfaiye tarafından 

9· . vı oet Çef _... • 11tehaasJSl Dr. Hamdi Ergeılıe). söndürülmlltUlr. 
av ır çok ırr.e~ avcılan. bu sineklen m ~ _ Ree absesl tedavlslnde sülfa-
~ auretile Landbeck'in kol• ıtıer: (Dr. Ziya Göğem). * Tahtakalede yemlşçlllk eden Ni-

l~ıyonunu zenginlettirir; aiıaek a•• Dl 3 _ Bir hemotoralts Takası: CDr. konun dllkkAnmda kavrulmakta olan 
cılıgmdan kurtulabilirler her hal· zı a Götem>. nohutlar, dlln bir aralık her naaılaa 
del!!... ~ _ Bir amibll dlzantıerl valtalı: tutUflDUf, bu !lohuUar yandllı halde 

(Vi-NO) 'Baktel'lloloe Dr. Razl Maner>. ateş söndüriilm1ifUir. 

Toptan~ l&bf ::h:rtı:1rı:~ davet ııa:e=. lapmta (Aktam) - Isparta Ak-
fiatlen YenJ kooperatifler kuruluıt.en yamıa tam Kız Sanat okulunun yıllık •er-

Dün zahire borsasında mh1re O:ıJe- ve dokumacılar b>operatlflnln nizam- gİaİ vali B. Tevfik Hadi Baysal" m 
rlne miitılm satıflar ohnuttur. Top- namesi v,e mesatal göe önlinde tutu- ve birçok davetlilerin huzurunda 
U.n satıf flaUert nohut 13,5, fa.sulye lacalctır. Ilttlsad Veklletı, kooperatif- açılmıttır. Bu münuebetle okul-
22, ket.en tohumu 40, suaem 38,S, kut ler kurulunca el te-r.gilu bulunan köy- dan mezun ola 46 t 1 b d. ı 
yeml 10,5 turuttur. Piyasa hararet- lüye Sümerbanktan yapılacalt tevziatı mala t . ed1 . . a e eye ıp o-
lldJr. . doğrudan doğruya tooperatlfler vaaı- .? .. evzı ı mlftir. 

taalle yapacaktır. Bu '8kllle tezglh Mudur bayaın Bedriye Tabu, öi· * Aarl mer.ariıtın lnfa edilen dahlll aahibl k.öylWer mtltktllltan kurtula- retmen Hatice Conun. Şaziye At
yollan BeledJye tarafından belenll- caktır. tıt olare.Jt Şile ve Beykoz ka- lan, misafirlere mektebin dikit. ça
memlftlr. llil&eabhlt JOllarda tadlllt zalarmda faallyete geçilecektir. Blll- mqır, çiçek ve moda aalonlan 
yapuıala mecbur tutulacaktır. hare dJRer tazalara geçllecettir. hakkında izahat vennifleTdir. 

Ba~ ••ca~a l'lre ••• 

dtı- Dlln mevalmin Uk sıcak günüy
de sanının bay Amca. Öğle yemeğln
b n aonra töyle bir şekerleme yapar
be n acalp bir rüya gördüm: Benlnle 

raber Bunaya gid11orınutuz-

Ben Doğruca vapurla Mudanya- ... Bir yol ki Cennetten ni1munel .. 
d~~ gldelimıı diyorum, sen •Hayır, Adı~ başmcı. bir orman blr çayır bir 
otomobUe blnellm, Mal tepeden bafla- pl1'J ... Ve mlnJmlnl, kut yuvaa ltb1 
yır Mannara kıyılannı dolaşan as- dağ otellen!.. Bc>l!burun tarafla~da 
raıttan gidellm!• diyorsun. Tabll se- b.r pllJ gazinosunda denize glrlp ~le 
in dediAin oluyor ve yola çıkıyoruz ... yemeğini yedikten aonra Gemlik tor-

11 fezi kıyılarını takip ediyoruz... 

- Yollarda ve geçtllfmbl ,erlerde ... Bursa ve Ç~edekl btly(Hc ve 
çetlt çeoit otomobWer, çoluklu oocuıu lüks otellerin hepsi komple!.. Kiminde 
aileler, aevdalı çiftler görültiyor. büyük f8.Ila oyunları, k1mlnde etıence 
Nihayet Mudanya - Tlrllye asfa.Jtıyle var. Barı mudala ÇJkalım, diyoruz. 
Abulyond g6Ulııe varıyoruz. Gllnqln Dal istasyonunda elimize bir pafta 
batı.tını 161 tenarmda bir lokanta ta- veriyorlar ki görülecek 4e)': Koca Ke
raçaamda ~ 80llra ver ellnl şişin her kôşesi bin bir ~nce, ısıı
Bursal. rahat ve tedavi yeriyle süslenmlş.. 

Hattı Aşıklar için bile yollar, tuytu 
çamlıklar a)'l'ılmJf 1. 

... •Şuradan mı gitsek, buradan mıh 
derken Yoğurtçunun sesiyle uyanıver
dim!... Hayırdır 1'allah!.. 

B. A. - Hayırdır lşallah bayma 
amm , sana ruyn değil, Burs nıa 
mukemmel bir imar pliııı ıorün
mut ! " 



Sahife 4 AKŞAM 

rikir ve San'a• 
'-----------------------------r 
lstanbulda doQan bir lngiliz eseri 
Patmore ve Salter'in "Son sergüzeşt 
adamları,, adlı yeni piyesi - Harp 
muhabirlerinin yaşayışları ve duy
guları - uerin en mühim şahsı : 
Yaşadığımız feci ve garip devir. 

' 
Fecl olduğu ka.dar garlp blr devird 

yaşıyoruz. Di~r 1JIJlum1 harpten aon 
ra Rus muha.cirler.inln 111: Slğındığı :ve• 
lstanbul olmuştu. O zamanlar Beyoğ 
tunda, Bebekte, Modada açılan çalgı~ 
lokantaları, hlmıetçl prensea.lerle şar 
tıcı kontesleri ha.t.ı.rıa:mınıa (Z&rll bl 
dostum: eHiç değilse «baron.. ol 
mıyan bir Rus tnültecislne mslamn 
dım.• derdi.) Bunların ekserlsi ne lA 
tlf insanlardı: Kayıtsız ve h<J'f"ll.l'da 
becerikli ve cesur ... Bu sefer de, blrçol 
Avrupa. memleketlerinden şehrlmlz: 
kaçnn yüzlerce kadın ve erke41:: gör~ 
dük: Bombalar altında yirmi, otu: 
giın, yürüyerek, ormanlarda aç ve se-

Yazan: iZZET MELiH I 

fil saklanarak selamete varan Lehllle' 
ve Çekler; kurşuna dlzilmeğe veYl 
parçalanmaya götürülürken mucl:zıel 
bır tesadüne kurtulan Romanyalılar. 
<Genç bir kadın i.anıdım ki yanar 
yurdundan birkaç aylık geçinme pn. 
rn.sı çıkarabilmek için w:ı d~lerinl oy 
durmuş, her birini pırlanta ile dol 
durmuştu!) Fakat şimdikl çıeşit çeşl 
muhacirler burada kalamıyorlar; gCYt. 
lerindc korku ve deh.,et gölgesi, yü 
tPklcrlnde ümitslzllk acısı taşıyarak 
gidiyorlar; meçhul diyarlara. ve ka

11 

Mr. !>erek Pabnore 

ranlık: maceralara doğru geçıp gidl- ve ihtilal huırlıklarını ve başl~a
yorlar... nnı görürler, bu yerler bannılamzya-

Leh hezimetindenberl Tfırklye'ye ~- cak hale gelince, korku ve tebll1re · 

Ankarada 19 Mayıs merasimi 

le'll yabancılar arasında ga:r.etcciler de lçlnde kaçarlar ve nihayet Afr.lk:a. or- ~.11' 
nr; istilaya uğrayan memleketlerde tasında toplanırlar. Vak'anın sürdilğil iDiii 
bulunmuş, bJn biF fel:ikete şahit ol- üç, dört ay, aralarında sevgiler, heves- •*~ 
?nuş, bilhassa Inglliz ve Amerikalı ıer, hissi milcadelelcr doğurur. Brown 
barp muhabirleri ... Bunlara, M.r. De- ve Tanla .scvlşlr1er. AteşH delikanlı, 
rek Patmore Son ~rgüzeşt a~n Slav dllberlle evlenmek, onu memle-ı 
1snıinl veriyor. ~u U9 perdelik ve dort ketJne götürmek ister, amma serin 
tabloluk piyes Istanbulda yazılmış ve kafalı, görmüş geçirmiş Tanla, ken
gcçcnlerde Ahmed Halid tarafından d.inden on yaş küçük A.şığı.nın t.ahay
bastınlmıştır. İngIUzce. yeni bir ese- yül ettiği şalra.ne maceradan kaçınır: 1 
rin blr Tüık kitabevi neşriyatı arasına •Ka'bil de~ı. der. Blllyorsunuz, sizi se-ı 
girmesi... Karışılr ve acaip zamanunı- viyorum. sızın de benl sevdiğ'inlv..e 
Eın bir hususiyeti; lii.kin hlç ol.uıaz.'>a eminim. Fakat evlenirsek, müna.slbetl-
bu. hoş ve munis... mJzl yıkarız ... Amerikadakl evtmlr:e hlç 

• • • bir uman &lışamam. Büyük hadiseler • • 
Dcrok PaLmore. otuz üç yaşında, dlyarlannda. ra.ı:Ia. uzun bir milddet Relsicümhur jimnastik hareketlerini temaşa ediyor 

uzun boylu, kibar ve sevlmll blr za.t- yaşadım; mesleğim, nazarımda. o ka- ••••••••••••••••••••••••••' tır. Gözlerinde nü!uzlu bir zeka. par- dar kıymetlldlt :ti onu, tam muvaffa- ~ 
ıar; ~vrl burnunun: .Herşeyt olduğu kıyete erl~en bırakamam. Çokça- ÇEMBERL.ıTAŞ sı·neması 
gibi görürüm; hayale kapılıp aldan- ~. çok çabaladım; artık saldn, 
mam ı.. diyen bir hail var. Patmo\,"C yeknesak yaşayışa. müstald deiIUm ..... 
Loodrn'nm büyük .u~raı.. ga.zetest Diğer cihetten Helen, Morley'nln ol- Bugün matinelert:len itibaren · 
Newı. Chr<tnicle muhabiri o~ Po- gun fikirlerine. derin mA.nalı s&lerlne ş K • H T • R A s 
Jonya hududunda. Rooıanyada. Bulga- kapılır; Itır saçlı üstada esir olur. Fa- 1 _ A v e 1 ı 
rlstan'da, Yunanistan hududunda. bu- kat Morley sert, hırçın, hatta. tn.satsız-
J1mmuş, harp ve 1stlltllan görmüş dır. Helen tatlı rüyasından uyanrr; Fransızca sözlü 
ve yedı, sekiz ay evveı-~·ye ge1- gönlü yanık ve zihnı perişandır. o de- • p D ı· v· k 
mLşt1r. Ankara'da, Dil ve Tarih recede ki .s&rtıoş edici zehlrlerde w Gaby Morlay - Elvıra opesco • a ıo ıc tor, • 
Fakültesinde .ve istanbul'da Eminönü çapkın Canuto'nun toUannda teselli Bouclier • Andre Lefaur 
Halkevinde cinglliz tiyatrosuena. da_lr arar ... Velhasıl bu .sergüzeşt adam- • • • _:_1_ kı tıi artisti ri tarafından 

- verdiği konferanslar ve makalemın la.rın, derin sevdalar ve devamlı bağ- gıbı sıneına fileuı.uuu en yme e 
nıevzuunu teşkil eden eser gösterlr ki, !ardan Azade ~an, gergin sinirleri- oynanmış emsalsiz bir şaheserdir. 
Patmore, gazetecilik işini dikkat ve nl muttaSıl içki lle gevşeten, kaygu ve n KANATLI HAYDUTLAR 
feraseUe yaparken pek sevdiği edebi- emeller! uzaklara gidemlyen ıruıhlfik- 1 .e. -
yatı hiç ~ut~uyor. Zaten o, irsiyeti ~dır. Marley, eserin felsefesln! w şu ROCHELLE HUDSO N • KENT TA YLOR 
ve zcvklerile guzel san'e.tlere bağlıdır: sözlerde toplar: cBen dalma. duşun-
Büyük babası Coventry Patmore, düm kl, harp muhabirlerl göçebe aşı- ' bin bir maceralarla dolu heyecan filmi 
Tenııyson, Carlyle ve Ruskin'in arka- retlere benzerler. Diyar diyar dolaşır-
daşı, mühim bir şairdi; anası güzide Jar; ne evleri ne yurdlan vardır. Ha- R A o y o ı BUG'VN 
bir ediptir. Kendisl lsc, genç yaşında yatlarını cihan hadiseleri sevkeder. 1 

Paris'te musiki öğrenmiş, Amerika'da Bir gün Avrupa'da, diğer bir gün ALEMDAR MıLL""'ı 
.tezyin ve tefrl.§11 Ue uğraşarak bu Afrika'da bulunurlar. Ölüm, heyecan, 1 ı • 
san·at hakkında. kitaplar yazmJıŞ, ni- afet, onların günlük ekmeğidlr... Bugünkü program Sinemalamıda 
hayct muharrirliltl seçmiştir. 1931 de Bizler, meçhul topraklarda geçici mu-
şair dedesini ve 1935 de, İnglltere'nin vaffakıyet1er arıyan son sergüz.eşt, ötıe ve ak'Jam Mevsimin en fazla beğenilen 
iki asırlık tarihine karL}an a.1- adamlnnyız. Başkalannın sefalet ve filmi 
lesini tasvir için çıkardığı kits.plar pek fcliletile geçinen bir zümre... Yirmi 12,30 Program 21,00 Konu.şma 
beğenilmiştir. Tiyatro müellifi olarak i>lüden blr fıkra, bin ölüden kalın 12,33 Şarkılar 21,10 Halk türküs 
Patmore, R. Aldlngton tle birlikte harllerle basılan bir başlık: çıkar. Hu- 12,45 Haberler 21,25 Bando 
Bir J,:ıdy'nin bayatl'nı, Marguerlte susi hayatmıız yoktur. Sevgl lşlerbnlz 13,00 Orkestra 22,30 Haberler 
Steen ile beraber Aşk için frenkçe•yi geçicidir ... Bununla beraber, dar yolu- 13,15 Şarkılar 22,10 Oyun ha.val· 
ve kendi başına The Grand Manner muzda faydalı netlooere varırız ... Bi- 13,30 Orkestra 22,45 Cazband Pl. 

BALALAYKA 
NELSON EDDY 

(Büyük tarz veya umıl)ü ~tU. ribirmize yardım ederiz; uysal, müsa- 18,1)3 Türküler 
A"k için ftenkçe (French of Love) mabalı, bazen de cesuruz ... » 18,15 Ziraat Tak. 22 Mayı!ll aynca: 
en cok rağbet gören kcimedlsl.dir; ••• 18,25 Konuşma Perşembe sabahı M A o ENLER 
Londra'da fasılasızca altı ay oynan- Patmore ve Salteı'in piyeslııl anlat- 18,45 Çocuk saa.tl 7,30 Program 
dı. Patmore şlındl Balkan Muhabiri mıya çalıştım. Şahıslar canlıdır; vak'a 19,30 Haberler '7,33 Müzik Pl. 
adlı kitabını bitirmek üzeredir. rnebaretıe tertib edllmlştl.r. Um111nl- 19,45 Kadınlar fa.• '7,45 Haberler ŞEYTAN ı 

••• ~eu_e selis ve edebi olan üslüpta. ba:zan 20,15 Radyo gaze· 8,00 Müzik Pl. 
Yukanda işaret ettiğim gibi, Son Ingillz ve Amerikan ıargo»lanndan 20,45 Müzik 8,30 Evin saa.tı 

aergüz~t aclamları (The Last Adven- ~ış sözler var; lWn bunlar ~-----------.. ~ ., .... CESAR ROMEO -
turersl, harp muhabirlerinin mace~ı yerinde kullanılmUftır; yanı konuşan 
ve t~hlikeli ya:}ayışlarını, bu asri go- adarnlann aıtzına Yabşıyor. 
<>ebelerin sevgi ve duygularını anJa.tan Eserde, bqtan sona. kadar merakı 
bir piyestir. <Sahneye konmak fçln uyanık tut.an bir •hlU,-e,, bir dram 
Arnerika'ya yollaıımı.ştır. Patınore bu yok. Bu, belkl blr kusurdur. Ancak 
.son eserini de bir arkadaşla, gazeteci son İngiliz romanları ve Ame~ 
Cedrie SaUer ile yazmıştır.) Birinci tun~ı ha.yatın lnslcammz, dağınık 
perde, Avrupa'nın şimal dolusunda talıllliğlnl gOOtemıek yolunu tut.muş
bulunan Luvinia'da blr otel bannda, tur. Bu itibarla. Snn .-güzeşt adaınla
ikinci perde Slavonla denilen b1r Bal- n, Yeni Dünya.'da beğenilecektir. Ba
b:n memleketinde diğer bir otel ba- husus ki, ooerln, dekor ar.kasınd& giz
rmda., ve üçüncü perde Orta. Afrika.'- Jenen en müh!ın şahsi, yaşama.kta ol
nm küçük bir şehrinde gene bir otel duğumuz devirdir. Morley ve Helen, 
barında geçer. <Hakikat.en Anglo- Brown ve Tan.fa'nın şen veya. hüzün
Saxon gazetecilerin ömründe bar ve lü seslerini, tıklr ve his çarpışmalan
içkl, pek esaslı bir yer tutar!) nı uzaklardan gelen blr uğultu, blr 
Başlıca şahısla.r: Milletlerarası bir ı;lıilltü kaplıyor ~ umamt beşer 1'a

şöhrete varmış, elll yaşlarında, tecrü- clamııın fe.tyadları o ferdt seslerle cl
beH ve cazibeli bir İngiliz muhabiri dailerl kısıyor, boğuyor ... 
cMorley); mesleğe yeni giren, hisli bir İzzet l\feUh 
delikanlı (Brown>; laılbali, kabaca .-------------.. 
Canuto, (bu iki gazeteci Amerika'lı- Apart1m' an sahiplerı" '· 
dır;) şirin İngiliz muhabir! Helen 
Brooks; dünyaca tanılmış diğer bir 
gazeteci kadın: otuz beşlik, zeki ve 
işveli Tania Mtrova. <Tanla, Rus mu
haciri bir Kont.estir; fakat ünvanını 
ve asıl ismini saklar.> Beş arkad~, sı

Bot daiıelerinize iyi kiracı 
bubnak için cA K Ş A M> ın 
KOÇUK iLANLARI ndan la4 

t:iİade ediniz. 
ra"1ı]e Luvinla ve Slavonia'daki harp --------------• 

TÜJ'k Hava Kurumu menfaatine 

Münir Nureddin 
KONSERi 

KADIKÖY 

OPERA 
SİNEMASINDA 

Yarm akşam saat U de 
Biletler OPERA gişesinde 

. sa tılma.ktaciır. 
Istanbuldan gelecekler için ve
sait temin edilmiştir. Tel: 60821 

Ye.rlerlnlzl acele temtn edln1z.. 

Kiralık 
Mobilyall 
Apartıman 
Maçka Palasta dört odah, 

her türlü konforu, ve bütün ev 
levazımını ve e~yayı muhtevi 
bir aparbman kiralıkbr. Dör-
düncü kapıda 1 iıumaraya 
veya kapıcıya müracaat. ,, .................. p, 

Beyoğlu ffalkevinden: *Yıldınm Davutpaşa klübü b'a.ş· 
21/5/941 çarşamba günü saat kan lığından: Klübümüzün senelik 

17,30k dab_Hal~ed~~~~~ kongresi 25/5/941 pazar günü 
mer ez ına.s t 1 O da C.. h · H Ik · · mlyeti i·tanbul Merkez heyeti adın:ı aaa um urıyet a partısı 
Bn. Şük~fe Nihal Başar tarafından Süleymaniye Nahiyesi binasındaki 
•Yardım ve şefkat duygulan» mevzu- klüp merkezinde yapılacağından ka-
ımda. bir konferans verilecektir. yıtlı üyelerin behemehal te§riAeri 

Herkes gelebilir. ıica olunur. 

_. = 

Bu akşam '.&BK sineması 
Bdtün i:lünyayı cezfj ve teshir etmiş ve rejisör CARL FROELİC 

tara.tından vaz'ı sahne edilmiş olan şaheser 

KRALiÇENiN KALBi 
MARİE STUART 

Zengin ve müstesna filmini GALA MÜSAMERESİ olarak tak
dim ediyor. Gala için yerlerinizi evvelden aldınnız. 

't BİR UFA stlPER FİLMİDiR. , 

Bugün Matinelerden itibaren 

MELEK SilEMASINDA 
2 güzel ve Zengin film birden: 

IOAN CRAWFOIU> ve ALiCE FAYE ve DON Al\'IBCH 
CLARK GABLE tarnfından tarafından oynanan 

Yarablan 

Mahkumlar 
Gemisi Son.Beste 

Güzel bir müzikal film 

Mevsimin ilerlemesine rağmen büyük !edakArlıklarıa Bugün 
matinelerden itibaren 

-f A !!aK 1;; T~~N 
Büj'ilk ve zengin program 

.....•.. ........ ........ ........ 

K·ARA ÇAYLAK 
Artistler: ROBERT PAİGE - JAMES GRAIG 

Her ııafhMJ, her sahnesi, her kısmı 1001 entrika, 1001 heyecanla 
dolu 1nsa.n havsalasının erişemiyeceği meraklı büyük bir mevzu 

tıAveten İJbeten 

TURAN' da 
ZÜPPE KIZLAR 
BARBARA STANWİYK ve 

GARRY GRANT 

AZA K'ta 
ÇILGIN GENÇLiK 

Ken Murray ve M~şhur Ameri
kan can. Dans Müzik ve Güzel· 
li1c. filmi 

Bugün Matbıelerden itibaren: 

YILDIZ Sinemasının 
Takdim ettiği S iliıcü müntehaP. Süper Filmi 

SARAJEVO 
Şaheserine lllveten: 

YANGIN TUZAGI 
Büyük macera fllmlnde gösterecektir. 

aMONDİAL FİLMıi 

" Bug(ln matinelerden itibaren 

SARAY SiNEMASINDA 
2 l)üyük ve sı{lzel film biTden 

Zorla Tayyareci ö'K~'i~ve , 
. CORINNE LUCHAIRE. n X-. ~l- ı 

Komik REU. YS in Kahltaha ERRE AUMONT tarafından °'"-
rekorunu kırdığı Fransızca a<Szlil nanmı~ FraMızca sözlü giizel ı 
film. bir film. 

Tetekkür 
Ö L O M Blrkaç gtin evvel toprata tevdl 

edllın1ş olan l'.ll!'Vclm, babamız Kadri 
Doktor İstepan Zive_;'in eti. ba.J&n Erginerin c~slne 1ştlrA.k etmek: 

Dikra.nuhl G. Halaçyan m klZl, bay ve allemlzl ıerek ziyaret suretlle gerekse 
~yan Jan Vital.L9 ve bay ve bayan mektup n telgrafla taziyet etmek 
Var~ Kundakçıya.n_ ile Krlkor Ha.- llltfunda bulunmuş olan abt>ab ve 
Iaçy:ı.n m hem.şlrelen, avukat Leon. dostlarımıza ayn ayn teşekküre tees
zıver'Jn g~lini... . sürümüz mAnl olduğundan muhte
Bayan ETii: 1_,VKINE DOKT. ZİVER rem gazet.enlzin bu hususta tavasru
Vefat etm~r. 9ena.ze mera8!:1nl, tunu rıca ederiz. 
21 Mayıs 1941 bugun çarşa.~a guntl Refikası: Tevhide Erginer, ~lu: 
s~at 16 da K~çeşme Ermem kilise- Beyda Rıza. Yaltınm, Kerimesi: Melek 
sınde icra edılecek ve f.ilşli Enn.enl Münif Erman, damadı: Doktor Münif 
kabristanına defnolwıacaktır. Erman. 



Bir ders 
Kalabalık karpBında söz söyle

meğe çıkan hatiplere bakınız: 
Hepsinin elinde kocaman bir ka· 
iıd vardır ve kıraat derslııe k.a:I· 
kan bir talebenin yeknasak ahenk 
ve hareketleri içinde bunu okuyup 
lürsüden inerler. 

Bunlar gösteriyor ki, mektep
lerimizde: <Kalabalık karoısında 
söz söyleme> yi öğrete-n bir derse 
fiddctlc ihtiyaç vardır. 

Genİf hürriyet 
Nadir Nadi, Cumhuriyettclti 

kö~inde üniversiteye ~ük.letil· 
mek istenen spor mükellefiyeti 
hakkında yazdığı bir yazıda: 
c ... Bazı memleketlerde bu mü· 

eseye devlet içinde devlet de· 
cıecek kadar geni~ hürriyetler ve· 
rilir. Kapısından polisin girmesi 
menedilen üniversiteler bilirim ... > 
diyor. 

Bir müessesenin muvaffakryetı 
İçin mutlaka devlet içinde devlet 
olacak kadar geni§ bir hürriyete 
malik olması icap ettiğini zannet· 
ınemekle beınber bizim üniversi· 
temizin de bu büyük nimettecı 
Vaktiyle nasibini alm11 müessese· 
lerdcn biri olduğunu unutmamak 
l:ızımdır. 

O kadar ki. bu kapıdan polisin 
değil, fakat dersleri rnunta:z;amım 
takip etmekle mükellef olan tale• 
~nin ve onlara bir şeyler öğret· 
nıekle mükellef olan kitabın gir· 
diği yıJlarca görülmemiştir 1 ••• 

Kirazdan evvel ••• 
Bir gazete doktoru yazıyor: 
« ••• Kiraz kırmızı bir kabuğu, 

etli bir İç kısmı ve içinde ufak bir 
(dcirdeği ihtiva eder. 8aZI cim· 
lerinm kabuiu beyaz veya aan 
olabilir. Kirazın kokusu hafif, li· 
tif ve kendisine mahsustur. Lezze· 
ti tatlı, hazmı kolaydır .•• 

••• Kendisine çok yakm olan 
~ neden farkı lezzetinin tatlı 01-
rnasıdır ..• » 

lıkmektep kitapları bile kirazı 
bu kadar etraflı tarif ctmeğe lü· 
zum görmemi§lerdir. Çünkü insan· 
henüz konugmayı öğrenmeden bu 
mcyvayı tanıyıp öğrcnfr. 

~ğer maksad kirazın sağlık ba· 
kımındnn ehemmiyetini tebarüz 
eıtirnıckae masum kirazdan evvel 
halkm dikkatine arzedilecek nice 
nice neydiği beliniz y.iyccdc ve 
içecckle.r var. Tıb diline asıl bun
ların muammasını çözüp halka 
anlatmak vazifesi düşer. 

Y d
. ,,,. , 

a ıgar . .• 
1Kömür diye yan yarıya laf" 

toprak nlan birisi derdini anlabr· 
kmı kömürcüden: cYadigilr .•• > 
diye bnhsediyor. 

Hakikaten cYadigliı> böylele
rine vurulacak en güzel damga
dır. Zira, kendi kan için bir 
hem~erisini zarnra ııokan adam, 
bugün yegane kaygusu milli bir· 
!ile. ve milli menfaat olan vatan· 
da~ kitlesi arasından çıkmıyaca• 
ğına göre, eski devirlerden kal· 
ma bir yadigardır. 

T arile dışı! •• 
Bu yaz aÇllacak çocuk kamp

larına dair bfr fiat listesi nqredil
di. Bu tarifeye göre esnaf çocuk
ları ayda J 7, memur çocukları 
ayda 15, muallim çocukları ayda 
14 lira ücretle kamplara kabul 
edilecekler. 

Tarife dışında yalnız bir .unı
ftn çocukları kalıyor: 

Sanatkar çocuklan 1 ••• 
Bir sanatkarın çocuğu olamıya

cağı, olsa da bir kampa gitmek 
ihtiyacı duymıyacağJ, yahut sa· 
natkann 90cuğu için kamp ücreti 
veremiycceği elbet iddia edil&
mez. 
Şu halde bir ihtim:ıl akla gele· 

bı1ir: 
Sanntkiir çocuklanndan ücret 

almamak! ..• 
Böyle §ey olur mu, dememeli. 

Çünkü binde bir yet~en sanat
kar, medeni ve j}eri cemiyetlerin 
gözbebeğidir. Ona tarife dı11 mu
amele bir yardım değil, fakat 
bir borçtur. 

I simsiz eserler 
Rııdyo programlanna l:)azi ye

ni numaralar eklcındi: Ho§ b~. de
reden tepeden ... gı"bi. Bunlar ara· 
smda bir de mizan saati var. 

Yenilik bakımından hiç birine 
diyecek yok .•. Fakat mizah saa
tindeki eserlerin: cBüyük mizah 
muharnrle:imizdcn birinin~ diye 
takdim cdi~ çok garip! •.. 

Esere isim iki sebeple veril· 
mez: Ya eser kötüdür, ya sanat
kar mütevazıdır. 

Devlet radyosu gibi bir ağız
dan yayılacak bir esere ismmı 
vermiyecek kadar lüzumsu~ ve 
marazi bir tcvazua hiç bir bü
yilk aanatk&rm düflDİyeceği le.a
bu] edilirse ortada birinci ııebep 
kalır. 

O halde muharririnin hile be
ğenip ismini vermediği bir eseri 
halka dinletmeğe ne lüzum var) •• 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııı••····· .. ••••••• 
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l G/. de Gaulle'ün 
bir notası 

Vichy hükfunetinin 
anlaşmasını tanımıyor ve 
Fransanın elan muharip 

olduğunu bildiriyor 

Londra 20 (AA.) - Hür Fran· 
ısız kuvvetleri umumi karargahı dün 
Londrada mümessilleri bulunan bü
tün hükumetlere apğıdaki muhtıra
yı vermiştir: 

Vichy hükumeti ile Almanya ara
nnda son defa aktedilen anlaşma
lar münıısebetile ve bu anlapaların 
Fransanın menfaatleri bahsinde do
ğurabileceği neticeler ve diğer dev
letlerin hu huııuata muhtemel hattı 
hareketleri bakımından General de 
Gaulle ve Fransız imparatorluğu 
müdafaa konseyi apğıdalci mülaha· 
zalan alakadar hükumetlerin dikka· 
tine arzetmcği lüzumlu nddeyler. 

1 - Vichy hük\ımeti mütareke 
ile kendi kendini müstevliye karşı 
bütün istiklalini kendisinden alan 
bir vaziyete koymu~tur. 

2 - Bu ayni hüküm-t iktidarı ele 
almış ve Fransız milletinin reyım 
katiyen sormadan ve millet mümca· 
sillerini en iptidai hürriyet ve ve.kar 
şartlan içinde reylerini vermeden 
esas kanunları değiştirmiştir. 

3 - Bu gasıplıktıın sonra Vichy 
büklımeti, Fransız milletinin hiçbir 
kontrolu olmadnın ve memleketin 
üçte ikisi düşman işgali nltındn ol· 
duğu ve diğer üçte biri de mezkur 
hükUmetin :kontTolu altında kati bir 
sükut inhisarına tabi bulunduğu için 
milletin sesini duyurmasına en küçük 
bir imkan dahi mevcut olmadan ic
rayı hükumet etmektedir. 

4 - cKanunu esasi> ismi verilen 
ve Fnıınsa kanunu esasisinin yerine 
keyfi olarak ikn.me edilen metinlcT 
mucibince Vichy hükumetinin otori
te kaynağı münhasıran 85 yaşında 
bulunan ve senelerdenberi yaşının 
tesirile zayıflamış olduğu sabit olan 
bir ihtiyann ,.ahsında mündemiç bu· 
hmmaktadır. 

5 - Bu vakıalıırdan Vichy hüku
metinin Fransız hükümranlık huku
kunu tatbik ve icra edemiye<:eği ve 
buna hakkı da olmadığı neticesi çık
maktadır. Bilhassa, müstevli ile iş 
birliği yapmak için almakta olduğu 
tedbirler ne serbestçe alınmış, ne de 
kanunidir ve buna binaen Fransız 
millet" i t hhüt ltın sokar mahi
yette telakki edilemez. 

6 - Fransız vatanda;ıı hakiki 
hissiyatını ifade imkanını her yeı-de 
Fransanın elinde kalan imkan ve va-
11talarla harbe devamı hususundaki 
arzu ve azmini ifade etm~tir. impa
ratorluğun Vichy" den kurtulabilen 
bütün topraklarında \ e bütün ya· 
banc.ı memleketlerde müstevlinin 
emrile hnrckct eden Vichy hükume· 
tinin §iddetli tahdidatı~a rağmen 
hal böyle olmuştur. Diş tedavisi için abonman sistemi 

7 - Otoritesi düşmanın kontra· 
, . Birleşik Amerikada Otah §ehri ta ve mukabilinde bir makbuz ve- lundan hariç bütün topraklarda ser
dış tabipleri cemiyeti, yeni bir rilmektedir. bes bir surette tnnınmı~ olan ve va
abonman sistemi ihdas etmİltir. Ce· Bu makbuı:, cemiyete dahil her tandaıslarının hakiki hissiyatlarını 
miyetin nCJrettiği beyannameye gö- dişçiye müracaat ederek iste~ği te- temsil ederek ellerinde bulunan ve
J'C. ııencde on dolar 8bomnan üc- daviyj yapbmı~ h~kkını.ver.ıy~r. sait ve imkan dahilinde Fransanın 
reli veren her ferd, dişlerim mecca- Otah di~ tabıplerı c~~yetı~ın ~u akdettiği muahedelerin ve taahhüt
n_e? tedavi ettirmek, çürümüş di§1e- 1Ut1lü, o ınıntakada buyuk bır hus- lerin tatbikini temin etmekte bulu
mu çıkartmak ve temizle~k hak· nükabulc m.~ar ol~u§t.ur .. _Ot~h nan General de Gaule ve Fransız 
kını haizdir. havai.isi eha.lısın.den ~_hın kış~. dı~· imparatorluğu müdafa konseyi şu 

Senelik oa dolar abonman üe- Ic::riııi tedavı ettmnCk JÇJ.n cemıyet:in hususları beyan ederler: 
rcti, cemiyetin veznesine yatırılmak• veznesine on dolan yatırmı§tlr. Fransa, iktidarı gasbetıniş ve 

Fransız ordularının hür milletlerin 
mÜ§lerek selii.meti için harbederken 
uğradığı mnğlubiyetten istifade ede· 
rek bizzat kendilerini düşmanıaı 
tabiiyeti altına koymu!I bulunan hü· 
kumetler tarafından kendi adına 
irtikap edilen hare!:etlerden mesul 
tutulamaz ve tutulmamalıdır. 

izdivaçta mesud olamadığı için 
gazete aleyhine dava açtı! 

ı: Bayan Adela Hiam namında bir 
·cı:dın, .talihsiz bir izdivaç yapbğın· 
ilin n bır Arnerikan mecmuaaı aley· 

e .tazminat davası açl'IU§br· Bu 
tum~oat davasının ıebebl flldur: 
,Yaktıy1e aleyhine tazminat davası 
•Qlan mecmua, mesud izdivaç hak· 
bıda 22 sual sormuş ve kadıiı kari· 
leii arasında bir anket ilçmJJtı. Ba
~!? AdelA bu müaabakada birinci· 
liğı kaunmı§tır. Çünkü mecmuanın 

sorduğ_u 22 ıuali de, nişanlısı hak· 
bıı<la edinmif olduğu kanaate uy-

gun gömıüflii. 
Fakat genç kadın aiıanlısı ite ev· 

lendiktmı l.irk.aç ay sonra bopn
mııbr. Şimdi bayan Adela, mec
mnanm anketini iatinad ett.İrııÜ§ ol
dniu 22 ıualin hakiki aaadete ~ 
kabül etmediği ve aldatıldığı iddia
siyle mecmua aleyhine tazminat µa. 
nsı açmı§tır. 

Garip bir mukavele 
J>• Amerilcada Yeni Cenubi Gal'de 

11 cenaze müteahhidiyle bir berber 
arasında çok garip bir mukavele im· 
hlanmıştır. Bu mukaveleye göre 

erber, cenaze müteahhidini bedava 
baş edecek kendisi öldüğü zaztıan 
ceı:ıaze müteahhidi cenazesini be<ta
•a kaldıracak ve defnettirecektir. 

nin idaresini deruhde edecek olan 
halefi, öldüğü zaman berberin ce
naze mera.imini parasız yapacak, 
fakat mukabilinde berber tarafın
dan bedava tra~ edilmek hakhm 
haiz olmıyacaktır. 

Fazla olarak cenaze müteahhidi, 
l)erberin cenazesine bedava bir çe· 
lenk göaıderrneğİ de taahhüd el· 

Fransız milleti, düşmanın kontro
lund811 kurtulmuı olan askeri kuv
vetleri ve erazisi vasıtasile harbe de
vam etmektedir ve buna binaen 
mü,terek düıımanla mücadele eden 
bütün devletler tarafından muharip 
olarak addedilmesi icab eder. 
FraMız milleti, dünyanın her 

hangi bir devleti tarafır:dan düşman
lar ve kendisini idare, iddiasında 
bulunan düımana tabi gasıplar yü
zünden dü3tüğü bugi:nkü vaziyetin
Ôen istifade ve bu vıtziyeti vesile 
ittihaz edilerek hukukunun hiç bir 
suretle haleldar edilmesini halen 
tanımamaktadır, istikbalde de tanı· 
mıyacakbr. 

Tuna - Çemavoda kanalı 
Bülaet 20 (A.A.) - Tuna üze

rinde bulunan Cernavodayı Karade-
d Şayet cenaze müteahhidi berber· 

en evvel ölecek olursa müessue- miıtir. 
============================== niz sahilinde bulunan Köstenceye 

hirle:tirecek olan kanal 60 kilomet· 
Budape§tede beynelmilel Fransanin bir protestosu 

kaplıcalar konferansi Vicby 20 (AA.) - Resmen bil· 
H B~apeşte 20 (A.A.) _ Stefam: irildiğine göre Frnmsanın Vnşington 
d azıranın başlangıcında Budapcşte- büyük elçisi B. Henry Haye, Ame-

e b Ynelmilcl bir kaplıcalar lconfc- rika limanlannda bulunan Fransız 
ransı toplanacakbr. Konferansa ltal· vapurlarının müsaderesini Amerika 
Y~n, Alman, Slove.k, Fransız ve İs· hükumeti nezdinde protesto et· 
-.ıçre dclegel• · d · · k d k • • · ~rı e ıştıra e ece tır. mı~tır. 

re uzun1ui:'llnda olacak ve Tunadn 
seyrüscf er eden vapurların doğru· 
dan doğruya Köstenceye gilrne!!İne 
imkan verecektir. Kanalın açılma~ma 
haziran bidayetinde başlanacaktır. 
Kanalı Romanya hükumeti yapacak
br. Alman hükumeti mali ve fenni 
müzaherette bulunacaktır. 

Altından ev e , 
altın kaplı sandal ! 

Büyük Okyanus nasıl keşi edildi? ilk 
seyyahların gözlerini kamaştıran servet 

Birkaç gün evvel gelen telgraflar 
Amerikalılarm Havai o.dalarında bü
yük manevralar ya.pmıı#a txışladJkla
ruıı blldlrlyordu. Son z:ı.nuı.nlarda. Bü
yük Okyanus, Yeni Dünya lnsanlannı 
en fazla alAkadar eden yerdir. Amc· 
'.ı:ikalılar memleketlerinin en güzel sa· 
h1llerlnden olan Kallfomiya kıyıların· 
dan tA Guam adalarına ve Flllplnlere 
kadar Büyük Okyanus üzerinde gıra 
sıra tnhklmnt noktnlan, müdafaa hat
Ja.n yapmışlardır. Sinema memlclretl 
Holllvudun bir ild s:ınt llerlsbıdeki 
San Dingo'da. en bfiyü:k deniz ilslerln
den biri vardır. 

Son seneler zarfında nazarlann üze
rine çevrildiği Pasifik Okyanusu dün
yarun en büyük dcnlzldlr. o kadar 
ki, yeryüzündeki butün kamlar blri
blrine eklense vücudc gelecek mu.:ız-
7.a.ın kıtn gene Pnsl!ik dcn1z1nden pek 
küçük knlır. 

Pasl!lk Okyanusunu baştan ba.şa 
kesfetmck lnsan1ar için bir: tnkım tüy
ler ürpertıci hMlsclerc sebep olmuş
tur. Avnıp:ı.lılan Pasifik O!cyanusu kı
yılnnnn sevkcden en büyük hırs ge
ne altın olmuştur. 

Krlstot Kolom.b'dan sonra Amerika.- Ilü~ ük Okxanus sahillerini gosterir harita 
ya seyahat eden Ralboa a.dındakl ~y-ı 
yalı bu yenl kıta.nm Atl:ıntlk snhllle- olursa olsun kocasından nynlma.k ts- linlboa sandalı kendisine hediye 
rlnden ga.rbe doğru ilerleme •e başla- temlyordu. eden vahşiye sordu: 
mıştır. Bu sımdn Ralboa ras geldlt'1 Nihayet yola ç~lılar ve Amerlkaya - Bu lncllerl nereden buldunu 
vahşilerin elinde pek çok altın gör- geldller. Donnıı. Iza.bella, Avrupadan Vahşi elilc Pasifik en inler n ~ 
müştür. Vah§iler, ellerindeki bu kıy- Amerlkaya gitmiş ilk kadındır. tererek: 
metli san madenleri Avrupalılıınn Pedraryas ile kansı Donna Izabella - Uznklardakl adalardn.w • 
kendilerine verdikler! çıngırak vesa.lre g~ldlkten sonra seyyıı.h Balboa Bü- adash nda ... 
gibi ufak tll!ek eşya ile de~e~e yuk Okyanusun meçhul noktnlannı Bu sefer de Balbo:ı. İnci adasını 
can atıyorlardı. Ha.ttô. bir vahşi ka.- keşfetmek için bugünkU lnsanlnra keşfetmek için yola. çıktı. 
hilesi relsı Jmlubeslndcki altından ya- b~e hayret verecek rnfıthiş bir teşeb- Uı.kln müstnkbcl knyınpederl ono. 
pılmış bütün eşyasını Balboa.'nın buse girlrnılşttr. fena halde kızmıştı. Kendisini dlnlc-
a.damlnrınn hediye etınlş ve muk.abl- Pasifiğe gemiler miycn seyyahı, Panamaya doncr don-
llnde hiç blrşcy ıstememlı;tlr. Avrupa- • •1• rnez bldurttu. 
lılar bunları paylaşırlarken blrlblrle- geçırtı ıyor Balboa'dan sonm Pasifik birçok 
rile kavgaya tutuşmuşlardır. CüretkAr seyyah Paslflk kıyılann:ı. seyyahların gittiği yer oldu. Dun~ 

H 1 
geldiği zaman burnlnrda gemi inşa rağmen bu büyük denl.zin üzcrlnd ki 

esapsız a tın edecek malzeme ve 1mkftn bulama- adnlnrdn ve sahillerinde h ı'ı. bir ta-
Btınu gorcn vahşi reisi kıendi dilini mıştır. Halbuki Büyük Okyanusta se- kım ilmi keşfiyat devam etmektedir. 

ça.t pat anlnmağn ba.şlayan seyyahlar- yahat etmek tst.ı.yen Balbon için ge- Mesela son sen()lere g Ilnceye k..'\
dan birine: mlye ihtiyaç vardL Bllllun üzerine dar bu büyuk d n in n d rln y rl 

- Boyle ddi maden parçalan için seyyah Atlnntlk kıyılarında. gMıllerl- Karolln adalan civarında Ncro hufre 
kavga etmek yakışır mı? Mndem ki, n1 Inşa ettlrmls ve bunları büyük olduğu sanılıyordu. Bu Nero hufresl 
bunlardan fazla fazla ele geçlnnek parçalar halinde, hamnllnnn sırtın- 9636 metrelik muthtş blr uçurwndn. 
slzl bu kadar memnun ediyor. O hal- d.:ı. bütün btr Panama berzahını ce- Nero yalnız Pnsiflk denlzlnln de il 
de be,? !"izi bumdan çok uzak blr yer- çlrterek Büyuk Okyanus sahillerine lbütün dentzlcrin, daha do mısu yer~ 
de, buyük denizin kenarına götüreyim. getirmiştir. yüzünün en derin çukuru addedlll-
Orada bu madenlerden o kadar çok Işte Panama'dan ı;cçen ilk gemiler yordu. 
var ki, ahali butfin ev eşyasını, su ko- bunlardır. Fakat bu geml1er şlmdl- Lakin sonra Almanların Emden 
valnnnı blle şu sarı şeylerden )apar... kiler gibi su üzerinden değil, kam- kruvazöriıniın yaptığı bir seyahatte, 
Vahşi bu sözleri ile büyük Bahri- dan geçmişlerdir. zırhlının zabitleri bu denizde SCleblz 

muhit kıyılannı knsdediYordu. Balboa Bu sıradn Pedrııryns L<;pa.nyad bu- adalan clvo.rmd çok daha derin ibir 
oralarda hem mütlılş aıt.ın bulundu- Junan ve gü eııı ı ne dlUerc dcstnn çukur bulmuşlardır. Enldcn 1snıl \C
ğunu ve bir de buyük deniz olduğunu olan kızını seyyah Balbon. ııc nl§an- rııen bu hutre 10430 metre dcrlnll
habcr nlıncn hemen garbe doğru bu- lıınıı.ştır. Bu genç kızın Amerika.ya ğlndcdlr. Şimdi dünyanın en derin 
yük bir seyahate karar verdı. getirtilmesi ve Pasltlk kltşltl ııe ev- ~ukuru bur:u;ıdır. Dlinyanın en yük.-

O zamana kadar hiç kJmse Amerl- cvlendJrilmesl duşünuhıyordu. sek tepesinin Hlmalli.}a dağında 8840 
kanın öteki tarafında büyuk bir de· Alb · ·r d 1 metre ırtıraındaki Evercst tepesi ol
niz olduğunu dı.i.şünnıcmiştl blle n ve ıncı 1 san a duğunu duşünursek bu Emden hur-
Balboada hem hesapsız altmlarıı k~~ Balboa gemilerini Büyuk Okyanus resınln dennllğl hn.kkmda. blr flklr 
vuşmak, hem de Amerikanın ote tam- kıyılarına getirdiği zaman oradaki edinebillrfz. Yani Hlınalaya dağı en 
:fındakl buyuk denizi keşfetmek için vn.hşi reislerinden biri kendisine gıı.- yfilcsck tepesiyle blrliktc bu hufre~e 
hazırlık.lam. başladı. rlp blr sandnl hediye e.tU. Bu san- sokulsa gene 1590 motrellk bir derln-

Kendlsine bundan bn.hseden vahşi dalın dışı nltmlarla kaplı ldl. Kürek- llk kalır. 
reisini vaftiz ettirip ismlnl Don Kar- lerlnln ~l 11e tutulacak yerlerinde 1sıc Büyuk Okyanus dwıy nın bir kıs
los ~o:r.du. Onu yanıruı. alıp yola. çıktı. gnyet buyük, lri lncllcr göze çarpı- mındakl insanlar için pek hayr.ti kıy-
0 gunu 1513 scnesı eylülünün tam blrl yordu. mette bir snhadır. 
idi. 

Balbon yolda va.hşllerle sayısız mu
harebeler yaptı. Akla hayale gclml
yccck miit,hiş nuıcera.la.r geçirdi Yal
nız bir gün !cinde bu seyynhm 1000 
vahşi öldurdüğünü ooynlıat kJta.plıı.rı 
kaydederler. 

Bu arada. dik dağla.rdruı, k:ayalrk.lar
d~ bin bir mu ·ull'ıtla 11erllyorlardı. 
Boyle, günlerce yürüdüler. Nlluı.yct 
uzakt n muazzam blr deniz cörününce 
Balboa ve nkndıışla.rı, tıpkı 1lk defa 
Arnerlltıya. aya.kbasan Krlstoil Ko
lomb g bl yere kapandılar ve toprat"l 
optüler. Iştc şimdi, Amerikanın öte
ki ta.rafındaki büyük denlzln karşı
sında idiler. 

1)1 bir talih eseri olarak Balboa 
şimdiki Par.ama. ernzisi üzerinde do
laşıyordu. Bunun için blr sahilden 
öteki sahile yüıı.iyerck 26 günde git
mişlerdi. 

Bundan sonrn Ba.lboo. burnda uzun 
müddet kaldı. Ik! deni?. kıyısı arasın
daki en dar noktayı buldu. 

Dalma vahşilerle muharebe ediyor 
onların altınlarını alıyordu. Yerıİ 
~ilelerle uğra.şmak lçln gayet bü
yuk ve azgın köpekler yetlştlrm~ ve 
bunlan kendisine alıştumı.ştı. 

Kendisine bir hücum yapılınca, ya
hut vahşll<!rle muharebeye tutuştuk
ça bu köpekleri onlann uzerlne sal
dırtıyordu. 

llk İspanyol vali 
Kcş'f ettiii'l ~rleri i"Jl):ıny:ı. hükiime

tlne hediye et.mLştl. Balboa dakna do
laştı~ı lçin Ispanya hükı1m<"tt onun 
kestettiC-1 yere Pedrarya.s adında bir 
vall tayin etti. 

Pcdraryas'ııı Donna. İz:ıbella adın
~a. güzel blr 2evc~ vardı. Bayan 
Izabelln kocasına. pek düşkündü. Kan 
koca evlilik hayatın.nnda. bimlrlcrln
den hiç aynlma.mışlardı. Halbuki o 
z:ınıana kadar Avrupa.dan Amerllmya 
hlç bir kadın gitmiş der,rildl Henüz 
Yeni Dünyaya beyaz derlll Avrupalı 
bir kadın ayağı basnuunıştı. 

O vakitler kadınların öyle korkunç 
maceralara girişmesi, vahşılerle her 
daklkn gırtlak gırtlağa gellnen yer
lere gotiirülmcsı yelkenli gemi ile 
uzwı sc-ynha.tler ya.ptınlnınsı bir çıl
gınlık addediliyordu. L.l\.kin Donn:ı 
Izabella ~k vefakfır bir zevce idi. Ne 

( GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 

HIRVATLIK 
~anlarda. harbin bltmesile orta.-ı sııe d h"li ._._ ya atılan Hırvat devletinin ..,..,..,1 kra a ı .ruaredekl hukwnrnnlığı d:ı 

.1~· • tanınmıştır. 
lının taç giyme merasfmlntn yakında . . 
Banla Lucn'da yapılntnt\l blldlrlllyor Umunu mnlı, tıcan ve askeri 1ş1 rde 
Bu münasebetle Hırvn.tlık ve Hırvnt ~ırvatıar Peşte pnrlfunentosı.ında kcn
mllleti hakkında şu malO.matı verlyo- dılerinl ~O mebusla temsıl ediyorlardı. 
ruz: Umumı harbin hitamından sonra 

Bugünkü Hırvntlı(;'ll'I eski :zaman- 24 te.şrlnisant 1913 de Hırvatlık, blrle
lardaki ismi Illriya'dır. D.lrlya, epey şfk Yugoslavya devleti hudutları dn
zama.n Roma imparatoru August'un hlllnde kaldı. O zamnndanberl Hırvat
ldaresi altında bulunmuştur. Mllletlc- lar, lstiklalleri için çal!§tılar, mücn
rin büyük hicretleri zamanında Ilır- deled_e bullllldular. Bir aralık Sırplar
vatıık, sıra ile Ostrogot'lnr Bizanslılar la mucadcle o kadar şlddctlenml§tı ki 
ve Avarlar tarafından 1şgaİ edilmiştir bu, kral Aleksnndr'ın öldunılmeslnl 
Sa.bık Iliriya'ya Hırvatlar, 040 yılınd~ mucip oldu ve Skupştlnn meclisinde 
yerl~şlerdir. Yanlnnndaki erazldc de Sırp mebusu Punişa Rnçlç, taban
de Slovenler mevki tut.tular. Hırvat- casile Hırvat önderi Slıepan Rndlç"e 
lar, 806 yılında Fran!t krallaı ının ve ateş etmişti. 
8'?7 yılında da Bizanslıların hltklınl- Bir aralık! Hırvatların onderl Dr. 
yeti altında bulımınuşlardır. Maçek'in Belgrad meclisinde Bnşwkll 

On birinci asrın ortalanna d~ muavinliğine getirilmesile, Eırvntl::ı.r, 
kral Kreslınlr, Hırvatlığa ve Dalmnç- Sırplarla nnlıışır, uyuşur gibi oldulnr. 
yaya haklmdl. 1091 de Hırvat saltn- Fnkat Yugoslavya;p Alnınnlnnn l;ı;nl 
natı sönmuş ve bu memleket Mn.car- etmesi üzerine, fırsattan blllstlfnde 
1arm ~aline uğramıştır. On beşinci Hırvatlar. Dr. :ın~ Pavellç idaresinde 
asrın. ortalannda 1sc ayni kavın üze- isUklAJlerlnl ilan ettıler. Buna rağmen 
rinde Türkler hAklmJyet tesis ettJJer. tesahup iddia ettıklcri milli erazlnln 
1699 yılındaki Karlofç:ı mualıedeslle tam:ımını elde edemiyorlar. Çunkü 
Hırvatlık iki kısma ayrılmış cenup Hırvat sahiller nin e~rl kısmını 
kısmı gene Türklerin ellnde knlmL.o;tır. Italya alıyor. Ve bir llnlynn nsilzndcsl 
1814 yılında Hırvatlık ve Slovenya, de yeni Hırvat devletinin tacını gi~ i-
Macartstanın klaresinde kalmıştır. -=y=o=r·============= 
Fakat bu diyarlar, dahili ldarede 

Sıvasta 16 eski altın 
bulundu 

muhtariyetlerini muhafaza. etmişler
dir. Bu esnada. Gay, piskopos Ştros
ma~r gibi vatanperverler Hın·atlara 
mllll rubu aşıladılar 1848 deki Macar 
lhtllall zamanında Hın•atıar, Avustur- Sıvas (Ak nm) - Bir metruk 
ya imparatorile beraber Macar ihtl- mezarlık arsasında büyiık bir saraj 
Ifllcllerine karşı mücndcle etm~lerdir. yapılması kararlaştırılmıcıtı G · 

1849 Avı.ısturya k . il . . " . arnıın • anunucsasıs e, yerını tesviye eden ameled b" · 
Hırvatlara kendi kendilerine idare to v Ji•· kl en ın 
edilmeleri için büyük imtiyazlar veril-

1 
pragı ~re .. e .. atarkD.., bir takım 

mlştlr. Faknt Avusturyalılarla Mucar. n ~nlar go~mu tur. Amele huni rı 
larqı 1867 de anlaşmaları yüzunden sa l~~a~. ıstem" se <le diğer nm le
Hırvatlar Mnearlstnnın lda~nde kal- ler gormuşler ve i e hükumet el koy
mı.şlardır. 1868 de yeni Avusturya _ muştur. Altınlar l (, taned" ·· ı 
Macar nnlaşmn.sllc Hırvatlıktn, Hır- frıde 66 t tarihi vardır ır.Buuzler e· 
vat lisanı resmi lisan olm H S • . n arın 
lann Zagrob'de mahall uş veJA-ırvat- elc;.u_kıler zamanına nid olduğu zan· 

1 par i.ULICnto- nedılıyor. 



Ttirk clenizciei BizaM 
sarayında 

Recep reis, kMl.erin bedelini almalc 
üzere saraya gider gitmez, yanındaki 
adamlannı kapıda bıraktı. Bir sar&J 
teşrlf atçısı: 

- imparator hazretleri bir aydır 11-
ll bekllyontu. 

Diyerek, Recebi derhal imparatorun 
huzuruna çıkardı. 

Recep, kemerin deterinl bll.ml)'or
du. İmparat.or, Recebi görünce neroetı 
geldtğinl sordu. Recep: 

- Edlmeden geliyorum, dedi - lı:tı
çük bir yelkenUmlz Umanda bekliyor. 
Onunla Oellboluya gidecetlm. 

Manuel, padişa.hı sordu. Ve Recebe 
bir bayll iltifat ettikten aonra: 

- Alı:denmte bir Rumdan atın al
dılın kemeri zevcem c;ok betendl. Bu
nu bize satmanı llıtlyorum, dedi. 

Recep, Çalı berin geldiRinl aakladı. 
- Madem ki, imparatoriçe hazretle

rt betenmJ.tler ... Aldığım fiate aata-
rım. 

Dedi. Manuel bedellnl aordu. Recep 
çok yülı:aelı: bir rakam ~ledl. ırataı 
imparator ltiru etmedi; parayı der
hal verdi. 

Recep saraydan aynlacağı zamaa, 
imparator - paranın neşeslk! belki 
denlzclnln alzından llf alırım düşün
cesine tapsldı - Recf:be sordu: 

- Padlfah yeni bir sefere hazırla
nıyormUf, dotru mu? 

( bkası var) 

Tefrika No. 80 mamııb aanki... mektebinin en parlak talebeainden- renmek istiyordu. Genç. babaaın- amDc~~na gRitti. fı d ._ 
Melibatin kuvveti yeniden gel- di. Talimden döndüiü zaman, su- dan haberi olmadıiını bildiriyor ve oıdor auf tara n an çoıı. iyi 

G •l ı G •• ı •• w.p_ - dikten sonra, seyahate çıkhlar ... bayı ona bir mektup verdi. kendi yekınasak hayabna dair müc- bir tekilde kaqılanacağını zaten 1' ze oz • ~ Birçok yerleri dolqblar. Rauf Tui- Delikanlı ıu aamlan okuduı mel malUınat veiryordu. umuyordu. Fakat istikbal ediliı 
rul'un Hl'Vetİ bu gibi fanteziler Büyük anne, torunmıa hangi mes- ıekli ümidinden de w daha iyi çıktı. 

Aşk Ye macera romam Nakleden: (VI • N4) yapmaia tamamen milsaiddi. Evladım, Jeği arzu ettiğini sorunca, çocuk. Dok.tor, dostunun ogluna ka111 pek 
Mellhatla Rauf, çılgın bayat~ Bebeie yerlqtik. Adresimizi zar- tereddüdsüz: samımi davranmakla kalmadı: ka-

Se'V'Cn bir kadınm kalbini alev· nannda ınfbazevl bir n tuttular. nın ih.:-- ı-ı-..ııe, bütün dünyadan fuı arkasına kaydettim. Seninle .,,ö- _ Zab't 1 iı 1 • d-: •• : rw cl..eyla> hanımefendi de ona 
1 b·ı---L L _ı__ h Or d __ L.!.._ -- ........ • 1 o aca m ..... _ L b··...::L b" CL ı·L .. _ 
eye ı cc-. ne ıı;aaaJ" söz vana ep- a a INl&m bir 6milr .ürdüler. ailia!!'!:! bqka bir bayata gir- rÜflllek, maalesef hayat ve mema- Ve ilave etmİftİ: peıı.. u,,.'"" ır ten•at ve a aıı.a g._.. 

aini .öyledi. Bunlar, koncama açıl- Mel&Jult ancak böylelikle ınannl diki _.,.orlardı. tmdan haberdar olmadıiunız baba- - Büyük anne, benim annem terdı. 
muına yardam eden cünet harareti samnblarını atlatta. Kendine az çok Ba sarada da Cemal Nermi, bü- na dair k.onutmak ietiyorum. llk yok; belki babam da yok ... Ordu, Ayni gün zarfında, müstakbel za-
gibi, Mellhatin hisleri üzerinde mü- gelebildi. viJ'eti ta.....,iFle unutulmut bir hal- fırsatta gel Amcan ailesi olmıyanlar için mükemmel bir bit, Aliye Tuirufla tanıttı. Ancak oa 
eair oldu. Etraflarındaki panoıamanaa ati- d-. Fen~ hapishanesinde bu- Doktor Rauf ailedir. yedi yqlannda olan bu genç kız. 

Doktor artık planmın tatbikatına ıanu, iklimin mükemmelJiiL çok lmuy-da. Annesinin vefabndan ve babası- lıte bu surette askeri tahsilde gayet zarif v~ terbiyeliydi. Cahid 
baılamlfh. Gece yarısıoa doiru. geçmeden Cabid'.in anne.ini bi etti. AdD.fede ıal.hat yapmak istiyen nın kaybolutundan sonra Cahid daima birinci dereceyi kazanarak onun arkadqlıgından pek memnun 
evin kapısı önünde bir otomobil Raufun qla da, mucizenin mtlte- Mr Vekil. (fmrah tecrilbeeinden büyük annesinin yanında Y&fllDllfe sınıflarım geçiyordu. kaldı. 
durdu. Rauf, hala hasta ve halsiz baki kumını yaratb. evvel) bafka bir teıebbÜıle cirit- asker mektebine aimıltti. Rauf, her mektubunda, k19& yaz- Aileyle Cahid, uzun bir muhave-
olan sevgilisinin koluna girdi. Onu Genç kadm dütünilyordu ld, bl- mitti. Feaerbya denen bir sahil- Senede birkaç kere. amca bildi-- dığınclan dolayı itizar ediyor; ar- reye giriıtiler. Bu da zaten mek-
qağı indirdi. tün hayatında, ruhunun biltfin t.-e- de, maldtt.a1an ~ıtbrmak üzere ii doktor Rauftan kısa mektuplar kndaıının oğluna: cKendine aid te- tuplarda verilmiı ola.n malumatın 

Genç kadının bap, genit bir plla tiyle özlediği erkek zaten buydu. ,...ı tan Mr. ha~e kurmutlar- alırdı. Bunlarda kendWne karp ferrüata dair bana malGmat ver; tafsilah mahiyetindeydi. Genç adam, 
sarılmııtı. Şayet onu bu halinde gö- Düıünmemek, zihninden uzaklqts- eh. Şeraiti çetin olduııundan dolayı tefkat ve muhabbet göetermı cüm- uzun yan diyordu. büyük annesinin onu nasıl ihtimam
ı en olsa bile, doktorun eviııden bir mak istediği halde, için için rolılba.11 buraya nelameU malıkumlan gön- leler eksik olmazdı. Cahid. doktor Hayli zaman.lan beri Cahid, la yetiıtirmeğc çalııtığını ve mek· 
hastanın çıkmasını gayet tabii bu- oynayan bir hutalık tarzında, ıre.t d•orlardı. . • ameasına ka'll büyük bir hürmet amcasından ald~ mektuplardan ıu- ~pt~. nası! dersleriyle uir~!~ı~nı. ta-
lacakh. • kadm onu seviyordu. R~ Can saaılan Ce!l'al ıçın de, ve muhabbet hiseediyorda. Onun nu anlıyorduı Alim doktor, gurbet til gunlerınde nasıl s•dıgını hika· 

istasyonda da her fey tamamdı. Mezardan çık.DUf, yeni Mr hayata mıd ld~iln~~pishane li~rUI_ adde- dünyayı dolaprak, ilim muhitlerin- memleketlerinde gezip dolqmaktan ye etti durdu. 
Rauf Tuğrul bütün muameleleri kavupnuı gibiydi. İki taraflı bir i . 1

• ~ Yftn~ lf gomlek- de tecrübeler yapbiana, Avrupada artık yorulmuıtu. Evvelce müphem Büyük anne hayattaydı: hala 
evvelden yaptırmııtı. Yataklı vagon• sevginin cana can katıcı güzelJiİbıi lenndee b&lnfd·Fdirdiler. Ona 3 IJ hastanelerde çabtbima kaildL surette yazdı; •onra aıikira vurdu: Erenköyündeki evinde oturuyordu. 
da yer de tutmuıtu. dUf11yordu. numara:rı ver 1 e. Mektuplarıma h• birinde, Rauf Türkiyeye dönmek istiyordu. Mektepten hariçteki 1ıünlerini. Ca-

lsviçreye gidiyorlardı.. iki ltıim damarlannda 7en1 bir '.,,, aıcı· KlS.1M delikanlımn hayabaa ft taMiliııe Bu haberi, delibnlı büyük bir bid daiına onun yanında geçiriyor· 
· .. · ..... · · · .... · · · · ·· · ·•· ·· · .... ··••·••·• kan dönOyor gı'biydL Biribirlerinin .f A.. iT dair sualler son17or: CımaJ Nenni.r memn1.1niyetle kar11ladı. Yukanki mut. 
Lac de Gardes denen sölUn ke- olmadan evvel, kalbleri ula çarp- Cemal Nernünin otla Cahid. den bir haber olup olmadılıni öi- mektubu alınca da. ilk iminde (Arkası var) 
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Kurtlar arasında büyüyen 
iki kız çocuk 

9000 metrede 
muharebe 

T okyocla bir 
görilfme 

Girid'e mühim para
suıcu kıtaıan indi 

Yeni tayyareler 11,500 
metre idifaa çıkabileceli ' 

Amerika sefiri B. ~11111 tarafı ı inci sahifede} 

Matauokaya nezle ec1kalamıyaca1t bir mü.sademe ;ptidat 
il... - • erek inki,af )'olunu tutnı tut 

... ı.-lra 
20 

(A.~}' _ Şimdi ..-... acı Vel'IDlf Giriddeki kaır.etlerimiz,. UC• 
Bunlar, kendilerini kurtaıanlan 1S1nyor, i:~,..:..=::= .~ ...... 20 <A.A.~ _ D.N,B. ı.ıı. !:.:tl:.~:;r ~=~ 

1 
• ••t d• h ı ı d Me. 109 tipiaCle'" bilbuaa ,.abek dirVor: Bug&nkü pzeteciler toplan- ~dad .. ır. •• allatlar • Dü,mana tlll gece erı mu ema ıyen av ıyor ar 1 irtifalara tak•'-1ecek 11.SOO irtifa..~ ı..,ı.nlM*'da. ecnebi ma& .. ~ar. ~ır mukavemette bulunul.-

da ~ecek ~ tanare kul- birler aaalledai eormaia ~- caaına ıtimadmuz •ardır. 
Tarih ve fea. anneleri tuafın 1-r :r-ek w iGmel: ~ Juu,.orlar. Ba tanarelere makabil dan evvel Japon lıük6melinin mer- ~-~cbillda • lıarbin diier aaO... 

terkedilmit ve yahut kQbolm bml • bz1aiı JIÇbkta brlumÜ Lıailizlerin 80ll model Spjtfire ye 1:.ezt idlı'barat .ofisi 88zdll6 pzete- b~.na bulund• 
Pmi kadar çocuiun kurtlar iGin yetimlaa...,in k8pekl.inden ele Hurricane tayyareleri kullanılmak· cilerden lcenclmne zor ...U. eoral· ~ 80

nra. cela~~ nih. ayetinde bİll 
dan büyütüldüğünden hah.eder. idifade etti. Kmt. Jm)ar, 7 etimha. tadır. mamaamı rica etmif Te m6fki1 • .ı ... ere ~a Cınddeki vaziyetten 

Hatti meıhur K.ipling cÇen aeniD köpelded ile dfiliip kalkmaiJ. Sunday Tımee pzeteaiıün muhabi- lere cevap 'Yerebilecek nziyette bu· ~ ve .. demiftir ki: 
aeliatan Jc.itabı> namındaki · ölm onlarla beraber 7İ)'ip ~ terdh ıi lıava lıarbinin bu yeni tabiyeleri- lunmadıiuu 88yleımiftir. . :ra~•pn beywbn büyült 
eseimde de bunu mevzu ittihaz et ediyorlardı. Kurt • bzlar, lut siriia· Di anlatarak Stratosferde muharebe Baiıua &zerine 88zciM:len,, B. Mat- bir e!ıTtette olduğunu iddia ed .. 
mişti. Kurtlar tarafından büyütül· c:ıe l)elJeriniıı etralma birer pflftemal etmeie mahaua bombardıman tay• auoka .ile Birletik Amerika dnlet- b:jm. d .. u eydab •rf toplanm11 
miif çocukların mevcudiyeti ba aınlmuına itiraz etmediler. Yavq yarelerinin .,yakında muntazam lllz. leri büyük elçiai B. Grew arumda un ugum~ ~ Te Avam Kam .. 
~eiil. bir vakiadır. Şimdi anlatac:a Jaftf kendilerine aö7lenen .özlere. mete gireceklerini derpif etmekte- din 7apılan mülüaaa dair ta&illt raauun ~ıamı tam~mile haberdar 
gımız vaka da Hind ormanlarm hemurtular n havlamalar yerine dir. Amerikadan gelen Boenis m.te- •eıımen rica edilmiftir. Japon mü· tu~ ~o~ ~!etli eurette arm 
ceTeyan etrnıitir. jpretler ile mukabele etmeie batla- mindeki uçan kaleler aayeainde in· meeaı1i de mevzuubaha mGl&bbı:ı ettiiinı autundüfümden dolayı ,.... 

Hindaitanda. Midnapore mıntaka ddar. İlk aöz. büyük kurt • kızı Ke- giltere bu laareketin bapnda selmek· h118USİ bir vaziyetten ibaret oldaiıa pıyorum. 
amda J. A L. Sing aammda · malanın aizmc:1an çıktı. tedir. Bu tayyareler 9000 metre .ir· cevabını •ermit ye B. Crew'in B. Stıda koyuna ve civardaki muhte-
nıİayoner yqamaktadır. Misyoner - Sabi 1 tifada 2 ton bomba nakledebilmek· Matnoka;ra bir nezle illa TeriLliRi· lif tayyare ı:DeYcı.lanna karp bir 
5ing ayni zamada 

0 
mıntakanın .iç· Kurt - kız. bu aözle velinimeti mis. te ve aaatte 400 kilometre yapmak· Dİ .öyliyerek J•pon harid)'e nazın· çok tiddetli hava bombarchmanlarm-

timai yardım itleriyle uiraf1r, ana· yoneri çaiınyordu. SatJan keailmif, tadular. Ba kudrette 'bqka bombar- Dili Avrupa ~atindea dö6aeli beri ~ -~ 1500 kadar düımlllll u-
aız, babası Hmdli çocuklara uıahsua betJan taranmlfb. Artdt el ve )'Üz· dımaa tayyareai yoktur. Bu irtifaa nezleden muztarip balaDClaiunu i!I- ken, yenı Zelanda muharebe ünifor-
büyük bir yetimhaneyi idare eder. lerini yıkamaia aht!Dlflarda. Aylar çıkan bir bombardıman taY)'Ueli bir •• ebniıtir. 1DU11U Jl'f)j, olarak - nefret n i.tik-
Miayoner, bu miiteadciid T&Zifeleri ~eçtikt~n. aonra b•nlan, görenler, çok dafi toplarının aletinden muun rah. tenli~rleri • para9~tl~rle ve u-
dolayısiyle Midnapore mıntakuuıın fikren 1ptidat lıtalmlf çoculdar aanı· bulunmakta ve aYCI tayyareleri İçİD ı • ıt - B t ken nailiye tayyarelerı ile, Hanya ~öylerinde sık sık dolapr, yerli halk 7'0l'lardı. MaamafiW fmat buldukça de kolay bir aT tetldl etmemektedir. noı ara eyru Te ~-mıntabınnda yere inmit-
ile temasta bulunur. kuzulara aaldırmaktan sene yuge- lerdir. Ba haber, bugün eaat '2 de 

Misyoner, Midnapore mmtakaa ~orlardL Araduırada ceceleri çı· n - Japon konsolosunu gönclerilmiftir Te ukeri makamlar, k~ylerinde, bir sezin~ emuında 9)'11rken riiyalannda keskin keskin .azltete bakim bulunduiunu ita,.. 
Hındli köylülerden mürekkep bir baYlamaia deYaJD ec:1İ7orlardı. • d de,lemiflerdir. lley~ti kabul etmiftir. Heyet. civar· Kiçük _~ala ~ç yqma -~ca \ harbi gen caoır 1 . Sut 1 S de gönderilen muahhar 
dalu ormanlar kenarında otlamakta <mamn oldu. Misyoner., olumune , liır rapor, faaılalı hava bombarc:h· 
olıwı hayvan sürülerine vahti bay- . çok acı~ı. !~~~~anın bu bek- (Baf tarafa 1 lnel sahifede) manian ve bilhassa hava dafi batar• 
Vanların aon zamanlarda ak sık .. ı. Kwla iiiliiH7.U J'iirib'or lenmeruk olumu, buyült kurt • bzı A •k . yalanna karp mitaryöz ate,i ile mii-dırıp paraladıklarmdan bahaetmit. İ d • d Ji Kemalayı. imanlara n miayonere men anın tavauut B. De~ean bu yazınnda tôyle diyor: terafilc devamlı keşif uçuılan ol'a.-
J,u hale bir nihayet verilmek için naan an ~ya e ayvana daha ziy~de mndırdı. Yuq yavq edeceği haberi . ~e, ~icby'~ tam•miyle t~ iunu bildirmektedir. Hanya Matemi 
•kı tedbirler alınmaaını iatemiştir. benzıyorlar ! konıqmaga baıladı. Maamalih az d ... d ... ·ı limiyet ıoatermeuade sadece bu ortuuıda düfillan tarafından ele e· 

Misyoner Singh. köylülerin bu Yetimhanede yqayan Hindli ço- konıquyor, yetimhanedeki diğer ÇO• ogru egı batlanRtu.> • çirilen bir askeri hut.ıne, timdi ~ ("• 
IDÜracaati üzerine silihlarıru doldur· cuklar, korkulanndan bunlardan cukl~rl~ beraber oyıı.~nuyor, aükOn ~eral Dentz dea ~en ~- niden ceri alınm1ttır. Hanya • Ma-
11ıu1, kapanlarını bazırlanut ye or· bçlyorlardı. Ba iki kurt - bz yaman ve m~va!'. terdh edıyordu. Kema- Londra 20 (AA.) - Afi ajan- zetec:i. ba zat baklanda fOyle eti- lemi yolunun cenubunda oldukça 
nıan kenarında, dört direk üzerine teJlerdi. Bunlar, iki ayak üatüade lanı~ ıd~aki ve zekuı gün geçtikçe aının Honı • Korıg' daki muhabiri ~ :.General ~entz -.tle terfi kDYTetli bir düpn.an srubunun henüz 
Yaptırdıiı dama geceleyin adamla· duramıyorlardı. Haynnlar gıÖİ, el· keakinlqıyordu. Kendi kendine ar· bildiriyor: cAmerikanın Çinde bü· el&de bir. k1!11!ıaadendır. En temizlenmemit olduğunu bildirmek· 
riyle beraber, siz)enerek köylülerin )erini de ön ayak sibi kullanarak b~ ~iyor, giyeceği elbiseleri ken· yük elçisi B. Causa, Birlefik Ameri· P,:j!:,k m~beai Parilıi Almanlar.• tedir. Fakat. .anıldığına göre, ha,. 
sürülerine aldırmakta olan canuar· müthit kOfllYorlar, adaleleri de tok. ~ aeçıy~rdu .. Kmnızı rengi diğerle- biwı Japon talebi üzerine Çin-Ja• t. t li!:eaı olm~ •• Dentz Pan- ka puplara hakim olmQ§tuı. Malemi 
lan beklemeğe batlaıruttır· kuTTetli oldaia ııı'bi. 7erden yere ~e tercıh edıyordu. Kemala söz pon ihtilafında tavuautunu teklif mı • muamelesaıu yaptıktan tanare meydanını inal teteb'büeil 

Singb, aaatlen:e bekledikten .on- .mçnyorlardı. Kol. 'bacak. omuz ada- aoylemekle beraber, konul18bildiği edeceği hakkında Moakovanm Prav- ~°!a .Alman senerah ile pmpaııya fimdiye kadar akim kalm11br. 
ra ormanın .içinden büyük bir dİfİ leleri. caaavarlaruW sibi 8ert ve kelimeler elliyi seçmiyordu. da gazetesi tarafından netredilen ~r.> Hareketin fimdiye kadar naaal 
kurdun çıkarak meraya doğru yü· kuyyetli idi. Aradan yedi ıene geçm;ş, Ke· New York haberini hayretle karp- Daily Telesr~pb. .• Alman>'~ cereyan ettiiini bilmek iatiyeceiini
rüdüğünü, cinalerin; iyice tefhia ede- Gözleri, ateı gibi parlıyordu. Ko· mala on beş yaıına baalDlfb. 15 yq. lamıştır B. Gauu böyle bir tuav• Franaız h~rp emlenıun • b&yük zi düpindüğüm için bu beyanatı yap-
mediii 3 • 4 ~'ftflD kemcliMni ta· b almak 1.-.ıunda b.Tet Ye bd· bilbaaaa Hindiatanda kadın1.%..n d k t• h b, • 1 d w kısrnun elinde tutmak lımusunda it- bm •• Al"'·-lar • L• 
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d .. _ _ • .. "-' vur an a ıyen a en oma ıgmı ye tt'"· • I __ L .. _..ı• Ba. "'19 

&ıp ey eme&te uu un u:rxnu gormut- retleri harikullde olduklan cihetle uyandıııı bir çağdır. u=-oner bu bu h. b. k t d .... • bll rar e ıgıne ıpret ey emc&wull'. B ,...,_ _L,ıı. L--b· di" a__ r · o· . k d k' ' ...... T ' na ıç ır ıyme •erme ıgım • Alman F ÜL..,___ da . ""°arcn.u lllU' m ger ........ 
ur. ışı ur u ta ıp e en bu maJı. çiy etin lıatti ço-p tenekelerine atıl- ya§Jn, kurt - kızın benliğinde bir de- d. . ti. yanm ranaız n llmUllUD • •---- L Amb Al • f . a..a...•~ ~ ~ ı·ı~ 0_,__1~ - --..L.-c • ... ırmış r. h · d l . .ı:~ • - ~ ıeçere.. a BiP za erın• 

- -~ w ı -•· _ ~ ... 1 N kr ••• ~....,... ~ l'APUNuu ~ edi.MC.. • .;: . a zıya e aza masanı 19teuıg1nı go1- d d 'bahaetm• Dült d .. A , ayı mı idıyler>... Haya-1 Çtlırddl .............. K •& ...._ mr-1- F'iiliat IC~ erk.H----...._ ~ K~ • ıc...- Çin _.. ~ en e ~· o oat a ayılardan daha çevik ve çalak i.:lil.r .... 11111. .a.Jed • lue eiilerek ~-. kendialae kar ~ı.,...,.a ~en de J,s~e Wr IMa~ lra- &ıkl F.- ...... dw ......... W.~ .u;ı- :r-ı.. ~et· 
Büyük maymunlar da olamazlarc:h. faa7yaalar slııl ~ lahammll etmiyol'du. tiyen malGmatlan ~chimı .a)'ll- Mdirfldili-e .... F.- .... ~ - . 7 

1
• ı.lim ~ 

Çünkü kurtlar, muhakkak surette Bunlarla a çok a1rqan miayo- Kemala 1 7 7llllD& baanıı:a, baa 'bir yorlar. Eaaaen m&phitler JapoJl7&• ........u,.em izahat almak u..a.da er--- itllylemJf T~ b.a h;arekebft 
1 r ..Idınrlar ve paralar- c:.....ı. id. Onlar • ecekl • . laaatahiı müteaki -Jd" u:~. nın hu huuata Amerikaya YWflDlf aabuaızlanmaktad İtalyanlar S. ,....Jaiın Halie,i.tandak.i mub-

mala dymun a a ner:~ı-:~: -.! !JYrd ~1 bu katt. km :-1..:!_,0 ttirm~ ":~!~aer, olmaaımn ihtimal dalülinde olmadı· ie tlzerind-L! iddi:ı· __ .ı TO- Temetlerine nihayet Yennİf olduiuna 
r ı. Ye ~·- o SChuru)'O a. .ru• U&&lpl& e - .IÇID en iuıı. zira ha . • t. • b. Çin cu llQllUan TU seç· İll•e etmittir 
Bu cina meçhul canavarlardan bi· tık biıbç a7 ..,.... mİl)'on•• maruf paikoloilara Te anormal tu ftan . ~e .re~ ır ba medikleri hakkında fqİalar deve• ,.. .L!.-1 _ • • 

ri. misyonerin saklandığı dama doi· adamakıllı allfDl1'1ardı. Misyoner bilainlerine batvurmuttu. Cenç b- 1 d iun 
51~~- e1ttet1• 1 te • l'all etmekte Te Nl.e dair istekler Ull"KI uzerincle 13 Alman 

ru batını kaldınnca misyoner .bun· ~tıkça ... rmaia tete'bbüa etmi· 21 muayene eden llimler, fU entice· un a u 
1 ırm ır er.> laal7ada. ~elaar ine IÜl'Glmek.teclir. tayyaresi dütüriildü 

ların nhıi hayvanlar değil. inaan yorlardı ye Tarmıtlardı. Lizbo d 1n...:ı:- dörtte bırı kadar müddet Frwaam olduklarını örmü tüfeiinin tetiii· r~-1.1 t b• - Kmt • bz ne aptal ve ne de n an seçen ...... :ram bapada harp etmit. ~aklan ~ 20. (AA) - lnsiliz ha-
ni çeltmekt:n va:~eçmiftir. ~edil~~r )er ıye aaormal~ir. Belki imden hile daha ve Amerikan heyetleri Frama ~ &Jmflt. mtlatakbel zaferi ~~etlj,,c:!:tqark umumf ' •· 

ı ıyor ar normaldir. Fakat sık ormanlarda 
1

• lacm 
20 

Franaaaıa zaferi olarak ilan edilebi· ._. ........ ın te us•= 
DAna benziyen iki Mi8yoner ı;u .aJıh Gzerine, kiz. kurtlar aruında seçinnit olduğa • 0 7 . ~~~)da - b'Stefaııi lec:ek İnptere IPa. Mlatakbel Fran- _ ~ t~yyareleri, dün bu.an 

mahlUk 1ann talim n tea~le megul lıa;rat, lıG'Yiyetini öldürmGttür. Jn. ;::toaab· l ' il ıAmr ~~ -. a-eral Dentz'in meydan okuma- san .. Ciriddeki tayyare meydanlan 
imala brar .,...eli ye ilk İl olarak anlu, doiut)anndan iki yqma on ar, tayyare e en- mu öirendiii aman utanandan 76- &zerine devamh lıüeumlarda bulan-

~u miitahede üzer.ine miqone! ile o iki qak Uzerincle ayakta dm- bumcaya kadar, 80Dradan ckarak- ~ya ':eyahud lnsiltereye • citmek ı- lmeacakbr.> m ....... r. Han,..da bir hutane 
ad mJan. derbal damdan apaaya o~ aJ.ttmnaia tetehbGa etti. Ba· terimin decfiiimix ...,ı.n öirenir- uzeer Lizbondan geçmcktedırler. Sari Lüb----1-1..! bomLudnnan edilmit Ye mitralyös 
·~aımtlar. ba prip mahltildan ta-~ • ~ " jçecekleriai ler. HaJ1>uki ı;.. brt . im. ha >'.,. General O.emua'un riyueti altua· t_ ~ye ve IUUKl&IU atefine tıldulmuttur. Hutane men• 
kip etmeje batlm..ıar, Imrtlarm iDi-1;:.:t" yeri kOJ'IDAia bat1a4 1aıma kartlar aruuada 8eçirmif ve daki bir Amerikan ukert lıeyeti. uısiliz komolc..ıuklan .......,. uumda birkaç 616 •e yarah 
.. ~ ııokulmutlardu. ·~- A _..ı..ıida lıl; jôir lıl; Wr ,., ..._.... Nnyo.ı.·- ~ ..,ımı,m. Ha- - 20 UUlJ - O. •· 1 o.ı- .. ~ 

oner adamlanna: w.r•••• va mubarehelenma teairabm mlp- blldlrlJ'or: Wlll'e alman raporlardan -ıa. 
• - Katiyen atet ebneyiniz. emri· hede etmek &zere Loaclra;ra pı.. 8arlJe ~ ""9'JldU'lvmm tn- Plc:hinıa göre, 16 Ma)'l9ta. Ciriıl 

.. ~nru:edlwffn. kadar ........ Ttlrk ceza kan•ıdlı Pol11ya Bapakili -.:.iıiz iatihbuat •emeli UtiW :~~~h=: ::-.. .ı:::nd:~7!:.:: 
DÜaycıner De adamlan. medhaJde • • ı ddale amumtai B. Rould Tree de Loaclr.. ~ timin İnlfDs 1'ik Z&7iat verdirilmiftir. 
dte, :rakllUflar, atqten flllUall 'YC ..... ,.,,,,..... il r cAmerika kati Wbir ,.. gitmek iixere Lizbona seJmittir. ftrllleli brarlqtmı:::-Bu ~ Kahire 20 (A.A) - 16 Mayıs .. 
unıandan boiulacak bir nzörcte uvy ' llD 19 mayısta İngt1lz ~arma. bil • Cirid üzerinde 8 diipnan tayyaremie 
d~.br~ meclhalde 

8
erileaaila- na- tllnfl 

1 
llld ..... ,. almak lzeredirıt eliyor AmenKa.daki Framız dirllm1ştlr. Konaoıosıar, lmısobduk: nia dütürülmüı olduiu bildirilmittL 

nn M;me ııırerek aailam yablamnlt' ,._ •• mi k I • lan bl>aracaiar ve ba hatta iOJnde BagiinkG bava tebliiinde tahribi bil-
!-nhr. Fakat kartlarla beraber n h9n'tmln blr-dlıta W1 ed°!'!!' Laadra 

20 
(A.~) p l muate e e en memurlan ne blrllktıe BmtJe w ~ dirilen diier S tayyare ile berabet~ 

?1~a benziyen iki mahliik. ajlann _,.... _......,. wlıt e1la lıDe b8tvekili seneral Sik.,;;.. :k:.: Vatinston 20 (A.A. - Hariciye nanı tedcedeceklerdlr. diipnanın o giin Cirid üzerindeki It .. 
ıçıne ~üftflkleri halde çabaJı .. ,,.1r.. bir -o ..,aır. ,..._ baDdlD do1a11 ... ıcwc1aya yaptıiı N)'Üat ı.ak- Nuu_ı . d6n gazetecilerle görütürken Gazetelerin makaleleri yıplan, ı 3 tayyareye balii olmak• ::ii DUayoner ile ac:Lunlaruuuı el ve .....,..._.-.a11111a....sm:ra- kmdaki lnb'balarmı sazetecilere bil· kebdımne Franaamn Ameribdaki ~- 20 (AA) - Gazeteler tadır. 

annı mrmaktan, uzun tmıak1a- ıva bdal' anttnJJr.- direrek demittir ki· Franaz mU.temlekelerinin kontrolü Sunyedeki Fransız ~kumandanı 
i!";ır.brmıklamaktan yazgeçmemil• - ~ ~ ......... .-ra B. Rooenelt Te Amerlia bd bir ilıtimali bakkbnda Birlqik Ameri· g~~ .. ~ D~tz'in Almanlarla tam it Heu'le sörüameler 

En nih • !'I d--'-- 411 _.a u "'::_ ....... ,enJıııllllılsmem- tedbir almak &zeredirler TaDM b· bile Ceau'bl Amerika lıüldbnetle- bırliii yapbjını ~orlar. evam ediyor 
b ayet mıayoner ue a aJJUA&• .~ ııwuu- -L•-- B. • ri ananda iizakerel Vernon Bartlett, New. O. 'd 

u iki mahlUku bluvrak yakala· J.e]Det.e d'm•la php.nlad& ...,,Jar rar r.......,.or. • Rooenelt ,..hm edip ed:,cim er ~ pzeteai pı1a • rom e Lz-jw 20 (A.A.) - lnsiliz P-
ınağa ve baiJamağa muvaffak ol· " mea'ıearet ltlblllle lllDll9 .-nı.ıo kendi memleketinde delil hitGa hayır etm hau 80~Uf~· Nazır cAcı ~yjtyoı. deü utelerinlia He."iııa beJ'ecaalı aeqii-

mıqlar ve hunlardan birinin aekiz 
19 

aıuıı.r-,.,. • .-9me JIDmda t:7:i: ;:"·~ Gxerine hl. cna •ermiftir. kapenm:k Uzer~ if.:: ~ -..l etraluada a&terdiii ~ ı... 
78flnda, .ikinciainin iki buçuk .,. ..... ~ w lnmJarm abmP •· iL .-UO 8. Rooee- oa iki bit bir .uk.4.a cfarsmdak --ı.-- zail olmapr. Ba il cer .. 
da iki kız olduklanm prilace ..- ıaır•ea "bir Jl8 mıtıUe oı.-. ol· nlt ....,_ .. ıbwll igia -cbiı AKŞAM -....: tMY:ir .... •w, de ,..... tdip etmekte olup ~ auma-
llnP kalm,.Jardır. Misyoner ...... 

11111 
...,,. ,.,a ıı:aamıJrr 1A m-zam mi ıWedea dol&Joı 8. m...;.. ıtuancl __...ı 'ilee.1a•- .ı. ..-.; k..dW ile ;rapdaa miikl-

larla konnpak iatemit. ı.bt ho- ... GlaDIU: ........... llmııO Oaan:hille ... lnsiliz milletine brp '!"' dkbt ~ .:..... a6rlhmıekte- u• .
4 

-a...da • bir tetkike t&-
llltartulardan batb bir mukabele ecleDler ft ..;...,. blll 'JW llldMM .. bi.J1k bir. WDpati da,.m.ktacllr. 6,... Muepl Petaia'in matavaam. lai ~dır. Bu iaticvaplann 
drnaemiltir. ...,. bllD .aıetll 1laal oelıederek ~ Mlicelerind• Wrt l'a t rr f11o.aımn dahil baJunmama. ~"":den. M1bn haberdar ediJ. 

Banan herine misyoner Sinsh ba tlmllaftD anne cm lııD1aJlllll· olanık ~ diler ....... • ...... MırNt TeNCek lıir 111rdir.• ~eli ... ~dır. ~akat bu buu-
iki kıza Midna etimh • raniar bir .,.cleD bit .._,.. bdaT den plec:ek a&ıGll&l•le ha ._. ftltlb6 _.., AJıı.mJena daU fimclid• M.- ta Lüyük bir ketumiyet nwhafauıı 
söt&rnaeie ar!°~~ ~ ı.p11 e•"" ~ .._ __.,.ıar.. Polo~ b.Tetleri arbmf .halana- 1ıiDMP' w-. -- ..la 7er1etmit olduklaruu yazan Cz ..ı&biyetJi lqi1iz maWillerl ICem.ı.. kiipiiüae de Amala adam dllD 1*tDdl JnfU.,.... imi W al ~· Kanedwla Wrincl .-.. ea- ı Afi* • • 191 a Hllw a.r-icle pzeteli. de CaaDe mabmlanmn elde ettikleri 
•ennittir. _.,_. ..... t'r znM ... llıSID lim m~kezi ~ •• Celıoek 1 _.. • • • • taıaftan pzetecilerd• B. Dejean•- ~lam.ttan ~ oldWUanai 

Bu ild ka:aa yetimhaneye ptiıjl- elWI w _,4ı mm ..,,.,.., bel aeae Jkind Polo.,.. koloni-. ....., l _. • • - • m Wr ~ da sibetmelteclir. sizlememektedirler. 
nıeli, ba _. • _ .. LA.... L-- - WJ& lıllm9 ICbl lılr nn. ı-- kir'....,..., --. ııın..e=• .-- •• ı• Almaıic:a -.ri7at "apan l--=1!-

-•111111111• -ve - -- _LA.&--· ... _---..:_ ~ -- - ·· - .,_,. K 1 v· · _..._,_ · ....... zuruıuı 1:tozmup.r. Kart • bı:lar. tdle a11r para e d!o • ......., -- • ,,.......... Te K.aaCla hllklmı.._., ...tııl zmw lr. ......,: .anu aro lel'J adala· nau7VM1 netredilebilecek azami m... 
artlarnaa ai7dirilea eDmeleri ditJeri lider ... adar ............ ber am ma.m..m.nı. Po1..,..ı.1arla .. ... da .,. ..... .,. rina hareket etti l6mab 'Yermekte Te elde edilen .... 
ile parçaQorlar yanlarma .,kulan· balde • 1INdaJ1 8lllll oınnn• maalanmdan tememL ----. l.a ........ &.mld ..W.. 20 (A.A.) _ berlerin mebZU:. n: memnuniyet ... 
lan da Jan)'orLardı. Buııler hiç bir Kananda ,.pı1an tadil le 111 JICI ..........._: &p lltınlrı rici olduğunu açlk.ça tebariix ettir-
dil bilmezlerdi, azan azan lıomar- maddtıJe 

111 
Mn '*'"•ittir: Zajrepte Roınan.ya ~- ..... : .,. _ tane ... Elki Romall)'a balı Kaıol ile Bayan mektedir. Almanya 'bu mesele hake 

d1111Uor, havlularda. .--- lball bM1nnda m •Jllı orta .ı.-:1:~ llUlr:... l..apeako dün Vierj adalarındaki Imı_ da hala endişe izhar -lemrkteo 
h -- )Wflarlııkı bl»al ye ,,...._. S.U.t - Thomua lıareket etmiflerdir. d -J 

tin çL4?.'L er sece, yetimhanenin liü· tan.unla TGm Bükret 20 (A.A.) _ Stefud• ....,..._ 1&-11m1 H ır. 
dan ~ baaJama ı...1ama1arua- ıafldtlne dair ıaa .,ılı bnumm R.ml ~ .z.sreı,· de bir aom-: a. im. OL Ol. m. Ak. Yat. U kJ• 
ile ;~~Ta huret kalQUfb. Komala Jmidatca menmldıe$ " ~ _1_:1~~ Jbdu ediP:!:- dair B. ,.. t.n fM UI n.oD 1 D 08 lyat İŞİ mÜnakasası 
.__~a ı.- sece sGnetin suna· ıe mtlba!lf bat'eb& edml• "1B U8P-ı :ra orta ~ • ...,.....e VL ı.ao ı.n ıı.ıo 1'118 ıo.t& 21.ı 
U1QHlll8 bir .. t aonra. pce .,..nu fa ean 

19 
amet ..,_ıaı S &J'& ıı:a- bir bn:IDamenln metnini netretmR• ~ - ~ da.bilinde un natllye işi miinaJrasaya tonulmuftur. 

•• Plak .Skmexden bil' .at __ , -- -- -.- w ıo Jlndan IOO n- tedir. Elçiliie RomanJDID timchli t= ~-elftno. 11 - M aka.saya. girmek ıstlyenler Ticaret. Zall1re t»onumda 
-... CYYm - - - ~ ..ı . -n... n-..1-- _. n ' llUU'&ya. mih'aca.atıe bu işe ntt şartnameyi b!llbeclel aJablJlde1:' 
.ı ._ ~vle oıtahla nıJa bdılr ı.ar lllrA AIU"I .-- aret1 "\(E!;~~ ı - Un natııye illn1n lhaleei 2111/Mı c.. aan• 'l'!o.lm&. 
~ U .. 8 Ted.>-orlarcb. ~ .. ...,..... • IMPde JllP'q'"8r. 



Sahife 8 

1 Günlük Borsa 1 
ESBAl\t ve TADViLA.T - KAMBİYO 

ve NUKUD FİATLERİ 
20 MaYJS 1941 

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
,"lo 7 ,50 933 Türk borcu L D. m 19.15 
> • 1938 ikramlyell 
> • 1933 İkramiyeli Ergani 
> 7 1934 Slvas-Erzuruın 1 
> • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
> 2 1932 Hazine bonoları 
> • 1934 • > 
> • 1935 , • 
> 1938 • • 

A. Demiryolu tahvlll I - II 
' • m 

A. Demiryolu mümessil senet 
Haydarpaşa Umanı 
H. llmam mümessil senedi 

HlSSE SENETLERi 

T C Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. Iş bankası (hamlle alt) 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Demuyolları şlrketı < % 60) 
A. Demlryo!Jarı şirketi C % 100 
Esklhisar çimento şirketi 
Şlrketı Hayriye 
81rkPtl Hıı vı·lvr> trmettü 

El'NEUI l'A HVILLERİ 

Kredi Fonsiye l 902 kupon kes 
• • 1911 
• • Amorti 
.. " Kupon 

NUKUT 
~ürk altını 

Külçe altın bir gramı 
o~manlı h:rnk::ısı (banknot) 

KAMBİYO 

Loncıra uzerıne ı sterltn 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üıerlne 100 !rank 
Atina üzerine 100 drahmi 
Mndrid üzerine 100 ~zeta 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stoklıolm üzerine 100 kuron 

19.05 
19.07 
19.45 
l9.55 
81.-
15.50 
29.50 
52.75 
42.70 
43.50 
40.60 
44.'15 
42.50 

108.50 
9.50 
9.85 

108.-
23.50 
38.50 
7.20 

26.-
21.-

96.-
87.50 
6();-

1.-

27.50 
3.50 
2.95 

2.24 
132.20 
30.-
0.9975 

12.9375 
31.1375 
30.745 

Emekli ve yedek 
subaylarla aske

ri memurlan 
yoklamayadavet 

Eminönü Yerli as. şubesinden: 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

] ı--ı--ı.--+--ı--+--' 

Soldan sap ve yukandan ap.pc 
1 - Koruma. 
2 - Bıkan - BoyUn. atıcsı.. 
3 - Kıymetli klllm. - Perende. 
4 - Yadedilmek - Şl.kAr. 
5 - Nota. - Sivil memurin sınıfı. 
6 - Bir vi1Ayetlm1z. 
7 - B~ cB» gelirse ba'k'Jcalın 

satttğı eşya olur. 
8 - Sevda. - Tersi bir Rum Lsmkllr. 
9 - Üç tümen - Cerlha. 
10 - Malı elden ele geçir. 

Geçen buimacamı:ıın halli 
Soldan sağa ve yukandan aşağı: 
1 - Postahane, 2 - Oturmaz, Na, 

3 - Surat.sız, 4 - Trağ"a., Ra, 5 -
Amtasmılaç, 6 - Has, Mayalı, '1 -
Azıtıyor, 8 - Larus. 9 - En Bal. Sel, 
10 - Apaçık, La. 

Avrupadan 

Terzi ve 
diplomah 

Kürkçü 

SAADET 
Beyoğlu İstiklal Caddesi Karl

man Mağazası yanında 

Telefon : 41492 

İstanbul asliye 9 uncu hukuk M.-
kimliğlnden: 41/198 
Beyoğlu Yenişehir Gölba.şı sokak 

86 No. da mukim ölü Ha.san kal'lSl 
Hanife Arar tarafından Ankara be
lediye inşaat kanallarında bay Ya.kup 
Kılıç aleyhice açmış olduğu feshi ni
kah davasında: M. aleyhe dava ar
zuhali ve davetiye ilanen tebliğ edil
diği halde mahkemeye gelmemiş ve 
bir vekil de göndermemiş olduğun
dan muhakemenin gıyaben icrasına 
ve davacının lddlasını i~bat zımnında 
şahit listesini ibraz etmesine ve yir
mi gün müddetle gıya.b karannın ila
nen tebliğine ve muhakemenin 11/6/ 
941 saat 14 e tallk edlldlğl gıyap kara
rı makamma kaim olmak üzere illin 
olunur. 

GAİP 
Tatbik mührümü kazaen zayi etti

ğimden yenisini yaptıracaıP.m. Zayi 
mührüm.le kimseye borcum olmadığı 
gibl ve bu günden itibaren de hükmü 
kalmadığını ilftn ediyorum. 

Eyübün Bahariye caddesinde '76 
No. da emekli deniz sübaylarından 

Salih eşi Cemile Atasoy 

1 - 2 Haziran 94 1 günü yedek 
subay ve askeri memur ve sanat
karların senelik yoklcı.maları başlı
yacaktır. ve bu yoklama 20 haziran 
941 günü nihayet bulmuş olacaktır. 
2 - Her yedek subay yoklamaya 
bizzat gelmek mecburiyetindedir. 
Gelirken nüfus cüzdanı, askeri hiz
met vesikasını, sıhhi subaylar da 
diploma ve ihtisas vesikalarile bir
likte şubeye geleceklerdir. 3 - Ah· 
vali sıhhiyeleri dolayısile şubeye 
gelemiyecek derecede hasta olan· 
lar buluilursa bunlar (Mahalü hüku
met tabibinden alaca.klan musad
dak raporn gönderecekleri taah
hütlü mektuba bağlanarak ve şube
de kyaıtlı bulunduğu defter sıra 
numarasını bildirmek suretile şube- İstanbul İkinci İflas Memurlu· 
ye göndereceklerdir. 4 - Şube mm- iundan: 
taka~ı haricinde olup ta Y?klaı:ı'a· Müflis Natta Seyahat Şirketinin 
ların~ !a~tır~cak ol.anlar ıstenılen ı lflas İdare azası avukat lsak Sages 
vesaıkı bır dılekçe ıle bulundukları 1. t"f t · ld v d İk" · 

h ıı· b b k 1 ~ .. t ıs ı a e mış o ugun an ıncı top-
ma ahın ~u ek aş) an ıbgına m.~radcaa \ laınma yapılamamış ve toplanma 
ve ya ut me tup a şu ~ye gon ere- . . . 
ceklerdir. Vesaik (hal tercümesi, 26(5 / 41 saat .. 11 talık edılm1ş . ol- ı 
terhis tezkere sureti, -nüfus kütüğün- / dugundan o gun alaca~l~ların daıre
de kayıtlı bulunduğu defter sıra de hazır bulunmaları ılan olunur. 
sahife numaralarını bildireceklerdir. (S 140) 
5 - Yoklamaya gelmiyenler veya 
usulüne tevfikan mektupla yapbrmı- Askere davet 
yanlar l 076 sayılı kanunun maddei Beykoz askerlik şubesinden: 
mahsusuna göre 5 O lira cezaya tabi 312 dahil 332 dahil do~mlu müs-
tutulacaklardır. 6 _ Bu yoklama- Um ve gayri müslim acemi ihtiyat 
larda a~ağ1dc..kı vesaik asıllarile bir- eratın sağlam ve sakatlan sevkedile-

ceklerdir.Toplanma günü 22/5/941 dir. 
Iiltte ve tasdiksiz olar.lk beraberle· Şubemiz halkından bul b ibi 
rinde bulund~racak~ardır. -~ - terhi~ eratın derhal şubeye u::ı~ac:atfan ı 
tezkere, tekaut emrı ve dıger asken ilan olunur. 

AKŞAM 

her evde ••• 
OENTOL drş macunu, sabun kadar kullanılır. Ço"' 
kO. DEN TOL sıhhi, sa~lam ve beyaı; dlşl~r• 

malik olmanın yegane unsurudur. 

Den tol 
Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Blrlnci 1ç ha.stalıklan ve çocuk hastalık.lan bakımı, ÜroloJ1, Kulak - bo
ğaz - burun hastalıkları ve göz hastalıkları kllniklerile radyoloji - fl.zyote
ra.pl enstitüsünde münhal asistalık olduğundan talip olanların tıp fakül-
tesi dekanlığına müracaat etmeleri. (3929) 

OSMNALI BANKASI 
1 

TORK ANONllltl SIRKETI 

TESiS T ARiHi 1863 
Statüleıi ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.ınakit mukavelenamesi 

22Q2 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 lngıli:z Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası İhtiyat akçesi: 

MISIR. 

Türkiye11in bAşLca Şehirlerinde 
PARİS, MAHS!!..YA ve NİS'de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

KIBRIS, YUNANIST AN !RAN, lRAK, FlL1STtN 
ve MAVERAYI ER DÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Filyalleri ve bütün Di;nyad~ Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muzrnelelerİ yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari kıedileT v-: vesaikli krediler ki.;şadı. 
Türkiye ve Ecnebi mer.ıleketlt-1 üzerirıe keşide senedat İskontosu . 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahslliitı ve saire. 

'E'.n vükııek emniyet şartlarıtıı haiz kiralık 
Kasalar St-rvi:ı: va:·dır. 

Piyasanm en mfüa!t ~~rtlarile (kumbaralı veya 
kumbaras~z) tas.uruf besapları açılır. 

ZAYİ - Beyoğlu Kılıçali şubesin
den ıılmış oldu.,~m aSkerltk tezkerem! 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Rizenin Yalı köyünden Osman Çep 
oğullarından 320 tevellütlü 

Osman oğlu Osınan 

ZAYİ - Ankara milU Müdafaa Ve
kaleti nizamiye khrakolundan aldı

ğım terhis vesikamı kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. . 

322 tevellütlü Pötürge11 
Mürteza Yılmaz 

fotograt umumi ahvali m~iye ra- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vesaik. B - Nüfus cüzdanı, 2 şer adet 

1 
poru. C - Mühendis, Kimyagerlerin ., --- .)~ ' 
hangi şubelerde ihtisasları bulundu-

/ ~,._,,. ~...?' ~ 
ğu. (Su, Elektrik, Yol. inşaat, gibi • ~ 
vesaikler. 7 - Her subay mahalli 

emniyet amirliğtnden fotograflı ve ~~ PA R A 
tasdikli bir ikamet senedi getirecek- o."t"\~~\ 
tir. 8 - Her sınıf için tayin edilen 1' " ' 

günlerde yoklamaya gelmesine ri~- \. \. 
· ·1~ 1 9 2 hazı- _ ,,.A.YAT~Y ~RISININ yet etnıesı ı an o unur. - ~:zJJJ.ıij> ~ ,.. ı. 

ran pazartesi gününden 4 haziran ~ . 'DiREKSIYONUDUfr: 
çarşamba akşamına kadar, bütün /lfı .,-• .,-•.• ,_':'.~-::J> 

rütbe tahib, harita, eczacı, kimyager, lkss=:=::::~~a~~~~~~ 

İDARtSİ~) 8iuıJs BANKASIMDA 
İKRAM_İYELi_ HEŞA9' ~Ç~R 

veteriner, levazım, subaylar. l O -
5 haziraı.-ı perşembe gününden 1 
haziran cumartesi gününe kadar. 
'.f opçu, ölçme, ışıldak, hesap me· 
muru, muamele memuru, süvari, 
nakHye, istihkam, subaylan. 11 -
8 haziran pazartesi gününden 1 r 
çarşamba akşamına kadar: Dişçi, 
sanayi harp, deniz, jandarma, mu
habere, oto, hava, demiryol, subay-' 
lan. 1 2 - 1 2 haziran gününden 1 4 
cumartesi gününe kadar. Demirci, 
makinist, kamacı, marangoz, imam, 
saraç, mimar, muzika, adli müşavir, 
mühendis, tüfekçi, askeri muallim.: 
1 3 - 16 haziran pazartesi günün- ı' 
Öen 19 persembe aksamına kadar: 

. , 
T. iŞ BANKASI 

/(üçüktasarru1hesaplarl~~~~::::=::::~~~========~===========~~ 
Merkez Hal Müdürlüğünden : 

Piyade subaylar. 14 --- 20 haziran ı 
cuma günü general ve kurmaylar. 

ZAYİ - Eminönü yabancı askerlik 
§Ubcsinde muk:ı.yyed Edime askerlik 
şubesinden aldığım terhis vesikamı 
k:ıybcttim. Yenisini alacağımdnn es
klsinin hükmfı yoktur. 

1313 tevellütlü Edirneli 
Salih oğlu Süleyman 

1941 ikramiye plani Halde 23 No. ıu yazıhanenin müsteciri Kcrope Çilinglryan mezkür yazı-
haneyi başkasına devrettiğinden mumalleyhde alacağı olan müstahsillerin 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 Ağustos, 3 lk.inciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lir 
3 " 1000 " = 3000.- .. 
2 .. 750 .. = 1500.- .. 

" .. 500 .. = 2000.- " 
8 .. 250 " = 2000.- .. 

35 100 ., ;:;: 3500.- .. 

bir ay zarfında müracant etmeleri ilan olunur. (3900) 

Türk hava ~ur~mu İstanbul Ş. Başkanlığından: 
1 - Yalnız kağıdı ıdaremizden verllmck üzere nümune ve şartnamesine 

göre imal ettirilecek iki m~lyon fitre zarfı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muh:ı.mmen bedel! 2500, muvakkat teminatı 187 5 liradır. 
3 - Eksiltme 30 M:ı.yıs 941 cuma günii saat 15 de TÜrk hava kurumu İs

tanbul şubesinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Nümunesi gösterilir ve şartnamesi parasız verilir . 
5 - isteklilerin kanunun tarif ettiği vesika ve tem.lnatlarile birlikte 

bellı gün ve saatte İstanbul şubesine müracaatları. (3927) 

50 " = 4ooo.- ,, Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
20 = 6000.- • 

80 
300 

' ı . Fakültemiz ~liniklerlnde e~_ektriklc işleyen cl~azlan ve diğer klinik işle-
; _____________ ,.,~ rınde çalışmak uzeı~ v.75• Ura ucretli bir elektrlkçıye ihtiyacınuz vardır. Ta-~ 

lip olan.la.ruı Tıp fakültesi d.ekaıılığma müracaatlarL (3928) 

21 Mayıs 1941 

TE il HAV - iYi llAKIM 

Çoculu giirbü:zleştlmıete lifi iki mühim unsurdur. Memleketim.Wn saf 
havası, feyizli topraklan, tş verimi, Türk neslhı.in. 

yüzde yfüı: l}ayat ~igo~asıdı.r. 

Daima: ÇAPAMARKA 

Siimer Ba:n.k 
Birieşik Pamuk ipliği ve Do
kuma Fabrikaları Müessesi 

Kayseri Bez Fabrikası 
Miidüriyetinden: 

Fabrikamız Tamirhanesinde çalışmak üzere deneme neticesin
de ve gösterecekleri ehliyete göre ücreti tesbit edilmek ıartile 

(8) tornacı (1) frezeci (1) demir pulanyacı (10) tesviyeci (6) 
döküm kalıpçısı ( 1 ) modelci alm acakbr. İsteklilerin. fabrikamız 
müdürlüğüne şimdiye kadar çall§tıklan yerlerin bonservisleri 

ve hüsnü hal varakalarile birlikte müracaatlan ilan olunur. 

Ankara Belediyesindeen: 
1 - Kale parkına yaptırılacak esas merdiven ve saire işi on be~ gün 

müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli t34,982• liradır. 

ı 
3 - Teminat cı2623ıı lira ıı65ıı kuruştur. 
4 - İhalesi 30/5/ 941 cuma günü saat 11 de yapılacağından şartname ve 

keşif projesini görmek ve «175» kuruş mukabilinde almak isteyenlerin her 

l 
gün encümen kalemine ve tstekliler!n de ihale günü olan 30/5/941 cuma gii
nü saat ona. kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
belediye dairesinde müteşekkil daimi encümene vermeleri. (2545) (3612) 

Debagat ve deri yıkama dolabı 
satın alınacaktır 
İktisat Vekaletinden: 

ı - Şanjmanlı ikl tarafa müteharrik, 2 x 1,30 eb'adında ve büttın te
ferrüatlle birlikte 4 adet dabagat, 4 a.<let deri yıkama dolabı, bir dabagat va 

, blr adet deri yıkama dolabı için ıtizumlu transmisyon ve 4 adet be~zr beyi girlik elektrik motörü kapalı zarf usulil~ eksiltmeye konmuştur. Dolaplar, 
transmisyonlar, motörler ve diğer teferruat kullanılmamış olacak, ihale ta
rihinden itibaren 4 gün içinde ve anbalajlı olarak Istanbulda teslim edile
cektir. 

2 - Bu eşyanın heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 8.800 Ura olup 
muvakkat teminatı 660 liradır. 

3 - İhale 24/5/ 941 cumartesi günü saat 11 de Ankarada VeklUet bina
sında toplanacak satınalma komisyonunda yapılacrı.ktır. Taliplerin mezkür 
gün ve saate kadar teminatlarını yatırmaları ve 2490 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde tanzlın edecekleri zarfları eksiltme saatinden bir saat evve
line kadar komisyona tevdi etmeleri lazımdır . 

4 - Satın alınacak eşya hakkında fazla malümat almak isteyenler An· 
kara İktisat Vekfıleti Sanayi Umum müdürlü~e. İstanbulda. m.ıntaka ikti-
sat müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (3567) 

Gençlik Eğitmeni Alınacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden ı 
1. - VllAyet, kaza ve müesseseler gençlik kulüplerinde beden terbiyesi 

mükelleflerini beden terbiyesi nizamnamesi esasları dairesinde çalıştırmak 
üzere aşağıdaki şartlan haiz olanlardan t.gençlik eğltmenı. alınacaktır. 

Şartlar: 

ıı. - Türk olmak, 
b - 35 yaşını aşmamış bulunmak, 
c - Askerlik vazifesini yapmış olmak, 
d - En az orta veya. muadili tahsil görmllş bulunmak a:ll.9e veya askeri 

1 
erbaş okullarını bitirmiş olanlar tercih olunurlar.• 

E -- Ankarada açılacak ve 5 - 6 ay kadar deva.m edecek olan beden ter
biyesi kursuna iştirak ederek kurs nihayetinde yapılacak imtihanda. mu-
vaffak olmak . 

F. - Sıhhat bakımından her türlü ikllmde çalışabilecek. ve her nevi be
den terbiyesi faaliyetlerile o:Jimnastık, oy-un ve sporlarla., iştigal edebllecek 
durumda olmak. 

G. - Beden terbiyesi kursunun umumi ta.lima.tı lle iç, disiplin ve tallın 
ve terbiye tallmatlanna tamamen riayet edeceğine ve kurs imtllıa.nmda.. mu
vaffak olduktan sonra ~nel dlrektörlükçe verilecek vazifeyi kabul edeceği
ne dair nümunesine uygun - taahhütname vermek. 

n. - Kursu muvaffakıyetle bitirip vazüeye tayin edilenlere 3656 sa.yılı 
kanun hükümleri da.bilinde azami 140 liraya kadar ücret verilecektir. 

HI. - Müracaat tarihi nihayet 31/Mayıs/941 sonuna kadaroır. 
ıv. - Talip olanların kursa kabul şartlarını ve daha. fazla malüm.atı vi

layet merkezlerinde beden terbiyesi bölge başkanlıkları Ue kazalarda. kay
makanılıkla,rdan alına.lan ve istida ile mezkfır ınakamlarn. müracaatları lü-
zumu Uô.n olunur. «2657• «3816» 

Aydın Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
941'141 
K0çarlıda Çerkes Ali kızı Emine tarafından Dinar Cami Kebir mahalle

sinden Er.ı:urumlu Mehmet oğlu 321 doğumlu ikametgahı meçhul Yusuf aley
hine açılan boşanma davasının yapılan muhakemesinde: Medeni kanunun 
131 incl maddesine tevfikan tnrafların boşanmalarına vıe 1731 kuruş malııke
mc masrafının Yusufa aidiyetine 24/2/ 941 tarihinde karar verilmiş olduğun
dan işbu Ufı.n tarihinden itibaren müddeialeyhin kanun! müddeti içinde 
davayı temyiz etmediği takdirde hükmün kat'ileşeceği ilanen tebliğ olunur. 

(3902) 


