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Paraşütçüler tayyarelerden atlıyorlar 

Girid'de harp 
bütün şiddetile 
devam ediyor 

Denizden asker çikara· 
cak gemi, destroyer ve 

mavnalar hatırıldi 

Almanlar bir kaç meozi· 
de tutunmuşlarsa da 
l ngilizlerin ıJaziyete 

hakim olduğu 
bildiriliyor 

l.oı.ıtrn 22 (A.AJ - Bugün Avam 
ırası celsesinin nllıayetinde B. 

t:: urchUl, Girit muharebesi haıkkın
da gene tpck muvnkkatıı mahiyette 
olınak üzere şu Jzahatı vermiştir: 

Glrltte şiddetli dövüş devam cdiyoi'. 
't nzlyete İngilizler haklın bulunmakla 
beraber Almanlar paho.lı ödemek şar
tlle bazı mevzii muvaffakıyetler kay
detmişlerdir. Almanlar havadan nak
ledılcn biiyUk miktarda paraşütçü 
kı~ları kullanıyorlar ve bunların 
lnıktnrı her gün artmaktadır. 

B. Churchlll, sÖ'llerine şu suretle 
d~vnm etmiştir: 

Kandlyn'da vnziyet şudur: Alınan
lnr her ne kadar halen şehri işgal et
mekte olduklarını bildiriyorsa cın. bu
nun manası belki Ş2hirde bazı binn
!ara glrmı.ş olmalandır. Hava meyda
nı dalma kıtalanmızın elindedir. 
.~esmo bölgesinde, dün sabah erken 

duşmanın hava. mevdnnına. taarruz 
teşebbüsü. muvaftak°iyetıe bertaraf 
edllınıştl. Şimdi bu bölgede kayde de
ö-er hiçbir muharebe vukuu bildirll
nıcmektedlr. 

Uzunköprü - Svilengrad 
Müzakerelerin yakında neticelenmesi 
ve köprülerin tamir edilerek seyrü

seferin başlaması muhtemeldir 
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Bu sahil hattı bölgesinin başka yer
leri daima ellınizdedlr. Muharebeler 
gittikçe şiddetlenerek devam ediyor ve • 
hiç şüphealz bir müddet daha. devam İdaresi Türkiye Devlet demiryollan ida.re~e g~ecek ~lan Pition 
edecektir. K 1 liburgaz) ile Svilengrad arasındaki şımendifer hattının gçç· 
d Düşman dün gece denizden nakle- <.-~ e 1 ri gösterir harita (Adalar denizinden itibaren Türk • 

ilen kıtalar ihracına teşebbüs etm~- tJgı yer e • . . . 
ec de, Gride doğru ilerllycn kafile de- yunan hududu Meriç nehrinın mecrasını takib etmektedır) 
nız kuvvttıen tnrafındı:uı önlenmiş, • 
iki nakliye geml&lle kıtaat yüklü olma- Dünkü nüshamızda Anadolu a1an-
m1nıuhteme1 bulWlan mavnalar batı- erdig-i bir haber vardı. Bu ha-
rı 1lll§tır K sının v .. S ·1 d iki · eza ka!lleye refakat eden b .. e Uzunköpru • vı engra 

destroyer de batırılmı.şttr. dere. goi köprülerinin tamir edil· 
(D emıryo u T '-! D l t 

evamı sahife 7 ıütun 3 de) mesi ve bu hattın ürıuye ev e 

Bağ, bahçe 
ev ziraati 

b
. Altıam bu haftadan itibaren 
ır · k 

0
• zıraat ısını açıyor. Burada: 
• ılhassa evlerinin bahçelerinde 

çıçck, sebze, meyva yetiştirenle· 
re rehberlik etmcğe çalışacak, 
sorulan il . sun ere cevap verecek· 
tır. Bu f d 1 b h ay a ı yazıları tanınmış 
L ~ f~e rnütahassıslarımızdan B. 

ut 1 Arif Kember rr.untazaman 
Yazacaktır. 

İlk Yazıyı pazar günkü nüsha
mızda okuyunuz. 

Demiryolları tarafından m~vakkkatden 
. 1 ·ı . hakkında D1meto a a 
ı' etı mesı t k 
teknik müzakereler ~~~ey~n e me • 
tedir. Ajansın bildirdıgı '!'1uzat~.rel;· 

1 rin yakında neticelonmesı ve . opru
lerin tamir edilerek seyrüseferın baş· 
laması muhtemeldir. 

Urunköprü • Svilengrad hattı ev· 
velce yalnız Türk arazisinden geçer· 
di. Bunu temin etmek için ~nlka~ 
harbinden sonra Dimetoka musellesı 
namı verilen arazi Türkiyeye bıra
kılmıştı. Umumi harp esnası.nd~ bu 

1 müselles, harpten sonra ':azıyetı ta· 
yin edilmek üzere, Bul~arıst~na ~eç
miş ve umumi harbi miıteakıp Tur~
Yunan hududu çizilirken Yunanıs· 
tanda kalmıştı. Yalnız Edirnenin is: 
ta!lyonu olan Karaağaç, hararetlı 
miizakerelerden sonra, Türkiycye _...., ___________ J. bırakılmıştı. Bunun neticeıi olarak 

Uzunköprüden sonra Meriç köprüsü
nü geçen ıimendifer, Pition (Kule
liburgaz) istasyonunda Yunan top· 
rağına gınyor, sonra Karaağaçda 
tekrar Türk toprağına dahil oluyor· 
du. Tren Karaağaçdan çıktıktan son
ra yine Yunan toprağına giriyor ve 
bundan ıonra Bulgar hudut istasyo· 
nu olan Svilengrada va.sıl oluyordu. 

Bu girintili çıkıntılı vaziyet dolayı· 
~le iptida Milletler Cemiyeti tarafın· 
dan tayin edilen bir zatın reisliği al
tında hatbn idaresi için bir komisyon 
te,kil edilmiııti. Komisyon bir müd
det çalıştıktn:ı sonra Tiirk ve Yunan 
hükumetlerinin talebi üzcrine kaldı
rılmı,, hatta seyrüsefer Türkiye ile 
Yunanistan arasında tayin edilmişti. 

Uzunköprü ~ Svilengrnd hattı bi
zim için iki noktadan mühimdir. Bi· 
rincisi en büyük hudut şehrimiz olan 
tarihi Edirne ile, ikinci'i de Avrupa 
ile muvasalamızı temin etmesidir, 
Bu itibarla cereyaın eden müzakere
nin ehemmiyetle karşılanması tabii· 
dir. --

Ekmeğin 950 grama 
indirilmesindeki gaye, artık 

ve bayat parçalardan 
tasarruf teminidir 

Sahibi: Nccmeddln Sadak - Neşriyat müdürü: Hilanet F.eridun Es - Akşam matbaası 

Amerikan -
Fransız 

gerginliği 

Fransa 2 Amerikan 
vapurunu tevkif etti 

Parls 22 (A.A.) - D. N. B.: Fransız 
makamlan, Amerikan Ilm.a.nlannda 
demlrll Fransız vapurlarının müsade
temne muakbele bllmJsll olmak 112Je
re, 1k1 Amerikan vapurunun Marsllya 
limanını ter'ketmestn1 meneylenılş
lerdlr. 

LAB 

Girid' e Alman 
·hücumu 

durdurulmadı 
İngiliz avcı tayyareleri 

Giridden çekilerek 
Mısıra gittiler 

Kahire 23 (AA.) - Bu gece 
askeri mahfillerde Ciridde vaziye-

Hay}a 22 <A.A.) - Lübnan'do. otu- te hakim bulunulduğu beyan olun• 
ran yuzden fazla Amerikalı, çarşamba 
günü. Fllls\hı hududunu geçmişlerdir. muştur. . . 
Bunların arasında Beyrutfakt Amerl- Muharebeler ııddetle devam edı· 
kan ünlvers1tes1nln, Amerikan profe- yor. Almaııı tayyareleri fasılasız 
sörlert ve talebesi de vardır. Başka bombardımanlarda bulunuyorlar. 
grupların da bu Ut grupu takiben Su- Ciriddeki İngiliz avcı tayyarelerinin 
rlye'den Flllstln'e geçeedtleri tahmin pek az olan tayyare meydanlarının 
edilmektedir. müsaadesizliğinden dolayı Ciridden 

Heligoland'a 
lngiliz akını 

geri alınmasına karar verilmişitr. 
Avcı tayyareleri Mısıra gitmişlerdir. 
Oradan uçarak Yunanistanda Al
man işgali altında bulunan hava 
meydanlannı bombaıdıman ede
ceklerdir. 

Darlan bugün 
beyanatta 
bulunacak 

J"imes Fransada komü
nizm tehlikesinden 

bahsediyor 
Vicby 24 (A.A.) - Amiral Dar

lan bugün saat 1 3 de hükumet na
mına beyanatta bulunacak ve h. 
beyanatı Fransız radyoları tarafın• 
dan neşredilecektir. 

Clermon Ferrand 23 (A.A.) -
T cmps gazetesi komünizmin hil!l 
hazır vaziyeti dolayısiyle Fransa için 
nrzettiği tehlikeye nazarı dikhd 
celbetmekte ve halkı komünzmi ten· 
kil iı;in hükumete yardım etm'!ğe 
davet eylemektedir. 

Falluca geri 
ahndı mı? 

Bağdad radyosu böyle 
bir haber yaydı 

İngiliz tayyareleri hücum 
ettikleri zaman futbol 

oynanıyordu 

Bağdad 23 (A.A.) - Radyo. 

Alman taarruzu Falluca'nin 48 saat İngiliz İşgali al· 
tında kaldıktan sonra lrka kuvvetleıl 

Londra 22 (A.A.) - Hava Ne-
zareti bülteninden: İngiliz bombar· 
dıman tayyareleri Heligoland Al
man üssünün üzerine geldikleri za. 
man bir futbol maçı yapılıyordu. 

Bununla beraber adamn müdafaa 
tertibatı derhal faaliyete geçmi, ve 
Jngiliz tayyareleri ada üzerinde 12 
ila 15 metre yüksekten uçarken ha· 
va dafi bataryalarının ~:ddetll ate-
jiylc 8Tfıl nm r ır. Bir bom 
4 toplu bir batarya iizerinc tam 
isabet kaydcdilmi~tir. 

Polonyada tren 
seferleri azaltıldı 

Zürih 22 ( A.A.) - Bnsler Nacb· 
richten gazetesinin Bcrlin muhabiri, 
bildiriyor: Alman yada, yamı yatak
lı olmak üzere yeniden 21 eksper 
daha kaldırılmıştır. Bu, esar.~n tnb· 
dit edilmi, olan Alman demiryollan 
servisinde yeni muazzam bir tahdit 
tÇfkÜ eylemektedir. Kranauer Zei
tung gazetesinde neşredilen bir ilan, 
Almanya ile Polonya arasında işle
yen ekspresler bari~. meşgul Polon• 
yadaki bütün yolcu trenlerinin kaldı
nldığını bildinnektedir. Bunun sebe
bi, .belki de lqtaat hareketleridir. 

Suda'ya müteveccih ~:~;:;an istirdad edildiğini haber 

Kahire 23 (A.A.) _ B. B. C.: Irak Maliye ve Hariciye 
Almanların Ciridde ağır zayiata uğ- nazırları Tahranda 
ramakta bulunduklan teyid edilmek- Bağdad 23 (A.A.) - Maliye •• 
tedir. Almanlann ekserisi yere ölü Hariciye Nazırları Tahrana hareluıt 
olarak inmektedir. İngiliz tayyare- eylemişlerdir. 
)eri, Yunanistandaki Alman üslerı· ---------

ni oiddetle bombardıman eCliyorın. Fransa n 1 n 
Almanlar, hücumlannı Ciridin en iyi 
deniz üssü olan Suda koyuna ka~ Al 
tevcih ediyorlar. Alman tayyareleri manyaya 
Kandiye ile l·lanya arasındaki nü-
fusu kesif mıntakayı da bombardı- ya d~_ 
man etme tedir. __ 

Ciridin kndın, erkek ve çocuklara 
Alman istilasına kar§ı koymak için 
müttefikin kuvvetleriyle teşriki me· 

1 

Jai ediyorlar. 

Alman mahafili ketum 
davranıyor 

Berlin 23 (A.A.) - Transocecın 
ajansı, resmi ve gayri ıesmt mahfil
lerin Ciriddeki vaziyet hakkında 
sorulan sualleri ihtiyatla karşıladı· 
ğını bildiriyor. Harekatın Alman 
bnşkumnndanlığının planına tevfi
kan inkişaf ettiği kaydedilmekte ve 
harekat nihayete erecek bir noktayn 
varmadıkça ifşaatta bulunmamak 
prensibine sadık kalndığı ili.ive olun· 
maktadır. 

Transoccan ajamı ilave ediyor: 
Bu müddet zarfında B. Churchilli, 
Almanya vakayiini olduğu gibi ifşa 
edinceye kadar söz söylemeğe ser· 
bes bırakıyoruz. 

Hücum botları, 

torpidolar Fransız 
nehirlerile Akdenize 

indirildiler 

Londra 23 (A.A.) - Reutcr 
ajansının parli'tmonto muhabiri bil· 
diriyor: Vichy makamlarının A'· 
manyaya yaptıkları müzaheret hak· 
kındn yeni deliller gelmiştir. Şimdı· 
ye kadar, askeri yardım sahnsınd cı 
en son delil Alman motörbotlariyle 
torpidolarının Akdcni:t.e inebilmesi 
için Rhone nehrinin i:ıt:mıı.li hak• 
k,nda Almanyaya verilen müsande
dir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanyaya Fransız sanayii ta a• 
fından yapılan ynrdıma celince, ma• 
lumdur ki bu yardım çok büyük bit' 
mikyasta yapılmıştır. Fransız en• 
düstrisinin Alman tanklariyle ae
nizalt.larını tamir ettiği hakkındıı 
deliller gelmiştir. Tayyaıc motörü 
ve mühimat imal eden Fransız oto• 
mobil endüstrisi resmen aktedil~n 
bir ı:ınlaıma üzerine S nıtnndan beri 
dü~manla i§birliği yapmaktadır. 
Renaulet, Citrocn ve Peugeot oto
mobil şirketleri anlaşmaya dahil tll" 
tul muşlardır. 

ll 
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[Evlerdeki çorap önne mnklnelerl 
kontrol cdlliyorJ - Gazetelerden -

- Sizin evde çorap örme makinesi var mı? .. 
- Hayır bayım. ben bek~I •• , 

Son altı ayda Fransızlar, Alman• 
lara 10,000 ton aluminyum, 8,000 
ton magnezyum, 38,000 ton bole.it 
ve 90,000 ton ylin ve buğday vcr
mi~lerdir. 

... .kk .. ~Ie•a 

Pabuç işinin 
yüksek nazariyesi 

Kuııduraaı parçalanıp da ihtiyao
lanm 20-30 liraya temin edecelC 
mevkide olmıyanlar. «660 kurutbdC 
tek tip ayakkabılar pİyaaaya ball 
çıkmadı mı?• diye dükkaruara ı,., 
vuruyorlardı. 

Buyurun havadisi: Şimdiye kadar 
ancak tetkikler bitm4. A vrupaya 
ma!zeme de ısmarlanm1'. Önümüz.. 
deki ay içinde malzeme gelip ... ilh. •• 
Belki de yeni, tetkik ve tetebbu ... 

«Harp yardımında acele etmi
yor!» diye Amerikaya nafile ~,ıy~ 
ruz öyleyse... Altı ayda.nberi mi tel· 
kik? ... Nenin bu derece ariz ve amı'k 
tetkiki?... Bu stı"bi İ$1er hakkında 
malumat alırken telefon, otomobil 
ne gÜne duruyor?... Bu vasıtalan 

j 
kullanarak bir pabuc i inin yüksek 
nazariyesi bir iki günd~ halledilemez 
miydi7 

, 



!! Mayıs t!>4t 

2 

( Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler ] 
1 Harp tebliğleri 1 

lngili:r. teblifi 

Girid, Libya, Habetiıtan 

lngiltereye 
taarruz 

ihtimalleri 
ve Irakta vaziyet lngiliz mahafili GiridJe 

lnııiliz adalan arasında 
....._ 22 <A.A.> - ort& ~ tıı- mukayese yapılamıya 

Ekmelin tartısı 
950 grama 

indirildi 
Bu tartiya göre yeniden 

fiat teıpit edilecektir 
sWs 1IDl\mÜ ka.ruclhmın tebl..-: • 
~c Dön büttin ~ yent Alman cağı kanaatinde A.aıbnı l2 (A.A.) - T1earet 
~ dalgalan ve tayyare ne ta.- Veklletinden toblii edilmittir ı Gıda 
~ Alman aakerler!. adanın mllh- maddeleri istihlakinde hallomıır: tara· 

Almanyada 
memnaniyet
sizlik hiJ.kam 

siirliyor 
Bir Aınerikali pzelecl 
.Almanlarla yapbji te
masta bu neticeye vardi 

tııtH n~ taras& Uımete dıe- Londra 22 (A.A.) - Bu sabahki landan söaterilen iııraftan kaçınma 
ftD1 etmıflentir. Y1UUll1 ~tının ye .... iz gazetelerinde. Giride halen şuur ve temayülüne iktisadi 3lçüde ffıutaneler /.na -S~a 
GtrıtHlıedD ~1~~ ~~.!,8'1 yapılmakta olan hücum ile dÜflnanm bir ~-'-An temm" --ek -·'---.:ı'le ... , 
Ye ?'eni Zelılnda ltV1'Y9W., ... mUA,<;ı.ı.uuo:o 1 ·ı . . 1 • . • d bil JJJ1& ""... ·-~w .. .::..::.--'en ı........:..._ı __ _ '* ~ hareket et.mlflerdir. Muh- ft8J.tereyı lf!". ~ın ıcra e e ece· fhndilik Ankara. l.tanbul ve İzmir ,,._na, ~CllClllUn-

Vichy, Alman 
harp gayretine 
ardım ederse ••• 

lnafltere, Cliltmana 
nerede olursa olıun 

ı..am edeceli 

PYtauaıtin val altintla 
&ılanaıt kİMli ile balan

miyan W... araıiiftıla 
'lmk göselUntiyuelt 

tMeln cesaret ve hamle ile maharette ii bır tetebbua ihtimali arasında mu· fdıirlerinde bir ekmoiin tartMa bin larla C:lolmU§ 
eden tmparatomık ktlpetlerhıılz vo ~ayeaeler yapmak temayülü mev• gramdan c950> grama indirilmiftir. Laadra 22 (AA.) _ B. iden 
ınlttetlklerl ınuva!f~etle tetevviJo cattur. Bu ıehirlerde ekmek fiatlan yeni İ ı_:_ .., . l - l Avıuq ~da f rADSIZ • Aw... 
~n fic mukabll taamııı ,apmlflar- Hakikatte. Giıidin müdafaası va· tar~ g3re . 1nahallt . be1~diyele.rce qe IUlrb o mıyan ar itbfrlilİ .'-\kmda sorulan bir ~fe 

· ziyeti ile Britanya adalannın müda- yemden teebıt ve tenzıl edılecektir. açlıktan ve ölünıden aor, ...-ah• })eyanatta bulunmut n ez· 
DfttnMP"' UJJ&tı dün, evvelıkinden B ~db" ·ı t d '- ib.:.. '---&..-1 ~-~...c. ks de alır cahnuttV ve kaıanlık baarl:en fauı. vaziyeti arasındaki fark mu· u ır ı. e va an aıuı.nn, .,.... ~ uyOrıDUf _... aı 
~ bütfın bölg~rde meımnuniJet.l uzamd1r. Bu farkın en milhimini, yaçlan nlabetinde ekmek satın alma- a hüldmı9' Fnm.z mil· 

:. •• -..ı... ~ir halde idi. Yalnız Malıeme'de L --"lizl . Gi "dd ·- d lan hakb ~edilmiı değildir. ba aiyued Frw r pıre6le _....,,. • ~ enn n e .... yyare mey an• a. -•--- 22 d ") · _ _ı.: 22 ( A. A.) .,__ · 
4ür'an muvakkat.en tutunmata mu- lanna malik buluanıamaıı ve İngiliz ~• a yo gazetem - New·Y~ l"'l· - ,_.,,. telif kabul etmez bu eiyuet olarak 
'Y&tiü oıım.ı.ş bulun1.11orc1u. şbnd.l bu- l\aya kuvvetlerini M da h t İstanbul, İzmir ve Ankara telıjrleria- \!erit Poıt aazetesinin n cneneu ı.tmı edeceiinden ve Fransa ile 
NAl&51 nzlyete de :aüıayet veı\nek iofn Kıb ta h U~ ~81j n vay~ ) de ekmeğin 95 O gıama ı.dirildiği ,..._ ajanaının muhabiri B. Hem7 impwatorluiun istiklialinin muzaffer 
harek!t de\tam ebnektedir. D!ifmaıun ı, ~1j n.h •::. ta u unmasıd r. J.ak.kında Ticaret Vekaletinin te~ V.eghan, Almanyayı b .. tan bap n:ıilttefiklerin k8'1diaini kurtaracağı 
havadan naklettl~e.ı;.~: u ngı er b" ayy'~d ~ey ~na- liitnddU ıaye tuarruf teminidir Jl.ata eden bir anket J•plDlftlr. güne kadar azimli bir aurelte istik.il· 
1laebbrn~ü~rri1&kPm1~_. _. __ ~~~ io: ntenık~)mutazz~t eli ır mı ar a 0 maıı eltmek 950 gram olduğu halde bu- B. Hep17 Vaughan ezctlmle diyor lini mlclafaa etmekle deii]. Hitlerin 
f ""'e ra ı,,_ uunull' ı ı eme& e r. .. Ln 1. h f d L d L! d • . L--•· J--L•-
raatı saye-'1nde flmdiye kadar aklın gun.-; .ıat1111 mu a aza e ece.-; e- .g: . .az e yenı nız~ u.un o ~ 
~. d(ifman ka.fileledMa bir ID6- Tayyarelerin derhal müdua- ğildrr. Yeni fiat bu 950 gramlak ıo- Almanlarla yapbğun 'birço~ ~- daha iyi temin eciİlmit ' olacaima 
mı b&tırılınlt, dlter kısmı da c:lalıtıl- le etmek tlzere hareU.t mahalh- muna göre tenzil olunacakbr. at temular neticeaia4e varcbiım ka· iauımıyacağından emindir. - Al-
.ıp11tır. 01rlt mildafllwlnlz; mşne-rlyah de mevcudiyeti, diifman latalannın Harp teıirile birçok memleketler- naate g&re hallon bly&lc bir bma. ı..ıar. 
her s::ı.mankinden daha yukSE."ktir. hava yolu ile yere indirilmesi teıeb· de gıda maddelerinin tahdit edildi- reunen 88,.tenenler •• propaganda BunUDla lMn.];a, B~ bılikO.· 

Hulya mınta.kasında, Suda ko)'una b\ialine kalJI koymak jçin en mühim ği bir devrede halkımızın da tasar· tarafından t.,it edilenler hillhna med Vielly hbktmetinln huelııet ye 

ALI ile VELi 

Şu iptidailikten bir 
kurtulalım! 

Ali - İptidai bir memleketin 
iptidai bir kasabasında otuıan 
iptidai bir iman. ne buluna lSyle 
idare edebilir. Veli ..• Mesela es
kiciden 'bir bozuk jaketa'8y ele 
geçİrmİ§ olabilir. Bunun altma 
bir pijama pantole>nu da ıri.Ytr •.• 
Her yerde o komik kıyafetle do· 
)apr .•• Amma bu ancak, aöyledi
iim gibi. iptic;lai insanlara hastır ... 
Bizse medent bir milletiz... Na
ili oluyor da, istisnasız bütün 
mat'buabmızda 'bunıl benzer ilı· 
mallere düıüyoruz? •.. Mesela 
yukarda Vichy, resim altında Vi
fi ... Bir yerde Ruzvelt, birkaç 

~ aabr apğıda aıli imlbı1e Rooıe
velt... İrfanımızı fU tarif ettiğim 
adamın kılıia!a benzetmiyelim, 
rica ederim. 

Veli- Hakl11ın ... Fakat daha 
haklı olmak içia ıunu bilbusa 
tebarllz ettirelim: Bu ihmal yaJ. 
nız ıuna, buna, sana, bana ait 
deiil... Hepimiz yapıyoruz ..• 
Önüne geçelim. 

- Ne suretle} 
- Ne suretle olacak} lıte 

Aaadolu Ajansı da meydanda! 
Beynelmilel iııimleri asit imlalari
le yazıyor Rooaevelt. Vichy ilh ... 
Bundan aynlmamalı... Ciddi ol· 
maJL •• cHl uabah erkenden _yapılan şiddetli un.urlardan biria1dir. ruf tedbirleri almaları pek tabiidir. B. Hit1er ·ve kenc:IWol prirenler hak· ic:ıaatmı .JiSZ annacfe tutmaia mee• 

hıtva hücum:ı gündill% =~ 0 ... ·ı. l U Girid Her evde bayat ve sofra arhğı ek· ltında d"rin bir inkisara uğram11hr. burdur Eier Vlchy hükiimeti dili· Aliveli 
clc~!ıebrui t:~rlp etm~lryen D~ bu ıger cfı ~enlAd• odıı-~ere,b ..• ı_ •• e mck parçalan ziyan olmaktadır. Ye- Gestapo·nun faaliyeti. parti tqkill· mania .il6n edilen !Jbirliğini tatbik l~-----------~J 
D'f ...... ..,., • nazaran ev- a e ana uyu.-;tur • k .• .. ·1 b"l b" "ki · · d 
mıntakada ·---ıannu:ıs ve mf yM}e- k tli tt t hk" dil . nı ararıa bunun onune geçı e , e- tının ce ır ... e tazyı •eticeam e ma· ederek harbi aevlr:: vo idat"emize za- Bu·. tçe 

""Z' ve uvve •ure e a un e mi§ ._ . y l b •. h. d .. d b b fh f d hd t •·rtiJ rlmlz tara.fındruı şiddetli bir at.eşe tu- . ceııdır. a ~ız u ~ ıe ır e guıı e .•re e .. sa a an~ a ~a . .e go me- rar verecek Teyahut düpnanın harp 
tulmustur r>nem.amn şlmdl Me.leme bulımmaktadır. Nıhayet, hava yolu 4SO 000 kilo ekmek yenmektedir. sme ragmen nazı reıınunın baımdan · d ed ~ b" h 

• &.I~ ·ı · •ıA k v .. d f • gayretine yar un eoeıt ır are· 
tayyare mt!ydanmı ve Karee1n gar- ı e ıati aya •_r§ı topr~gı mu a aaya Yirmide birin ta8arruf edileceğini beri B. Hitler ve etrafının bu derece kete kalkar veya böyle bir harelcete mu••zakeresı• 
binde bulunan mıııtakayı ifgal ettiği hazır askerlerın ve müdafaa malze· hesap edersek günde 22 500 ayda teveccühten dü•tükleri kaydedilme· ü d d d:ı· d 

.. 1 dil k•~dl M flh .. Ü in" k l "kd , • " m aaa e e erıe, ...,rnaına nere e ~dl .. e em "" r. nnrna im meı ın, tan ve top ann mı an. 675,000, bir yılda ise 8 100 000 ki- ınifti. bul k d }ıij J • k d" ·-
geçen tayyare me,-danı hAlA ateşimiz meeeleainin bütün vaziyeti değiştire- lo ekmek tasarruf edil~ıt· oİacakbr HaYa aJônlanna liarıı Cl.uyulan . u~ bo.~a la -ı.cumbçınt endd ımd ı 
altında bulunmaktadır. L "h" h" b" · t · ııa pe1t ta ıı o a.~ •• es a e e- Hud d ah.il _:.LL"_ cteıt mu ım ma ıyette ır unsurunu Her bakımdan kuvvetli olmak için korkuya ıelioce spanya ve Çin da· -JI.:.. k k t ıanı u ve a ı er MR11&t 

Llbyada. knyde diğer hiçbir mühb te,1til etmektedir ı; d" • • hil lmaL ' di"'" h'-bis. ......,_ ve artı u er p anm1Z1n 
Md!se vuku bulmamıştır. • &Cn 1.m:z• .tasarrufa. alııhrmak tahai o .. üzere ... ıun "' ~biki hmuaunda Fransanın i.tgal .umum müdürlüğü bütçesi 

Sollum mıntab.lında. 20 _ 21 mayıs İyi haber alan Jngiliz mahfilleri, ve mılla hır vaz.ifedır. memlekette P°°!_bardı~anlar~an bu altında bulunan kıamile buJunmıyan encümenden çıktı 
secesı zırhlı kunet.1erlm1zln ileri tın- h•ıiln. memleketlerinin paraıütçü • •• .. derece kOl'kulduguna gomıedim. ~a: b..u araunda hiçWr fark g6zetme· 
ı;urle.n so·'o"1l tepesinde bulunan bir btalanna ait olarak tanınmıı bir ünl- Meclıs bugun toplanıyor ıe kartı olmıyan ttv kadını aileeını 1 ie kendimizi mecbur add.tmiyece· 
d ıtman lt~ ~.,·.nu tehl'ip ederek üç formayı labia bulunmayan para~ütle Ankara 22 {Telefonla) - ~Us ya.- açlakta~ ve Blümden süı kurtarab~~- ğiz. Allkara 22 (Telefonla) - Bütç:: en-
Alman . taIN:~"lı hareketten lılkat 'et- a&llan düıman askerlerinin vaziyeti rmkl 1çt1maında. Tftrlı:: ~ bnunu- mektedır. Haıtaneler fena gıda yu- G Av '° clia d B i· cilmenl yeni biltçeyi htlkftmetln ~i-
m~lerdır. kkk d • nun 10 maddeıstn.ln de~ zünden haatalananlarla doludm. Bir eçeıı gus. •un ye ın e, r finden 5 milyon lira. fazlaslle kabul et-

Bu mıutakad lll devriyeı.rtmls tid- ın a sorulan. ıuale sarıh 1Urette al haoklnndKi ~yı mtlza.kere ed•- -~ JaıW-1 ~~ . İGİll &anya htikumeti, :zafer lr.azanıldığı 81n1 v• 'ftrida.tı da 309,7"3,00l lira 
d Uı t zi f il ti....-.... d-" ... ..rap ..... nneldedtt. Bu siW -"--ı.r. .tr ~ b kli ~ v ~ '" ı:amatıı Fran anm tam Jııtlldlltnl •• 'dtarn.k tahl111n et l""ni dün yamı ..... 

t" :ınrru na ye ........., ......... k l ib" ._ d" ·ı b"l' sıra e yor ar ~on~tugum oıı:· .. • . ld &• ""' e..t yorlar tıp ı casus ar gı ı .ırnrıuna ızı e ı ır· gün- toptannrak bütçe müzakerelerini _]• .1 . · .. .1 . d " l • • bütünlijgünü temıne amıetmış o u- ~ bütçenin encümenden çtkan son 
~a.beş~anda: Amba Ala.Ti mınta- ler. yapacaktır. tdo;,~.eld~.1!!1 edrın muid~erı er~ lış endnın ğu h&klunda ııeneral de Gaulle' e M- şeklindeki varidat tahmlnleri şo~lc-

.. _-·-d azl •t •---mlle -klndlr u&u ugun en. m e agrı arın an · · tir ·-=-eli F d1r: trad ve se~t ve""'lleri 64,140,000, .....,,.., a v y.. ....,,..... .... • d :ıl k fikiy d" nwıat •en1111 • YMM ranıamn • ., 

cıa~dka:vv:~~~ı!u=n:!: MareQal Brauchistsch Ankarada Halk ~~~ı.i:;J:!t 
1

e:U:ı aıdae~dıı;: ::t:~a~m ~~k1:!r8etil~~= :~~~e~r~eh:i~5~~~~~~~:~ 
lar ı:ıelga civarında dn~a.nla. sıkı te- 'l nrun fenalığına kargı mevcut hotnut• 1 ..__. ...__ eli • !t.: -'- t alt emlA.k ve emval hasılatı 2,080,000, 

~ ..,... 1 ğ k iç" ·ı b"l res&111 ua e P ebnıyecep v.,-aııu de letçe 1d edile ü l mnstndırla.r. Şimdiye kadar göller • d saz u u yahıtırma ın nazı er ı - . k -·t.)a v are n m e.sscsc er 
mıntnkasında cereyıın eden muhare- Alman orduları baş ku- sıneması yan 1 hwa fakir mıdıaJlelerde ıikayederfe !..~daanm J\lalmanylamn lt.U~·-~--~ 1,082,000. umuml müesseseler ve şlr-
bf.'lerde 3000 den fıı.zla Italyan emri mandanı Parı·ste mücadele etmeie bqlamı§lardır. -.mda yer ıp a mıytı.e&5•_":1~ ketler hasılatından devlet hissesi 
alınmıştır. Şimdi flmalden ve cenup- cBu kargqahk ne zaman bitecek> karar vermek Fraaıaıx m.ıı etine 1,075,000, mütefetrlk varidat 11,535,001. 
ttm ilerliven kuneiterimlz ort'ısında Fı·ıı·mler bı.rden alev aldı .>=-en bir kadın .... .,.r yerinde tevkif metttlp etmektedir.> fevkalAde varidat 84,250,000 lira kt 
lfalmıt ınııunan Ild duşman fırkasına ' uq ..-- _ _ l "l" J • l o d•ı.: yekün 309,743,001 liradır. 
DJ."il harekfıt memnuniyet verici blr Pn 22 (AA.) - Alman ordu- • • t _,_...__ edilnıittir. Maiıeviyat çok duınk:tür. ncı ız enn e e geçır l&• H d d h'll __ LL t 
tarzda devam etmektedir. Jan baıkumandanı marepl Von Bra- ınaanca zayıa Yllll'IRlUl Halk B. Hitlen 1Ulb vadinde Wun- )eri bir emir U u ve aa 1 er 811llla 
E:clasclamanna'nın garblnde tuv- uchitach dün sabah tayyare ile Bour· ı (lqu için mlizaheret ebnifd. B. Hit· umum müdürlüğü bütçesi 

l'ttlerlmlz dl1şmanm başlıca menlle- get'ye gelmiftir. Marepl tayyare Ankara 22 (Telefonla) _ Bueh ler vadini tutmadığı için bu mbahe· ı...ilra 22 (A.A.) - Fraua& .Ankara 22 (Telefonla) - Hudut ve 
• afr kı ti hli •-tmı l:>ab..a...e nezaretmm amiral Dadan le muv n ye e cum e ... M>l er- meydaaunda Franaadaki ifgal kuv· ı •at 1830 da çıkan bir yaqın neti- reti kayl>etmiıtir. ur Ba4W• Sıhha.t umum müd\irlüğü 941 
~· İuktalyablnllhnnn tanklarla yıı.pt:ıklan ~i kumandanı genetal Von Stup· eminde Ulua meydanındaki Halk (Denım aalaife 7 ..... 4 de) '(Devamı sahife 7 lit'8I 2 de) mıııill 71h btitçesf encümenden çıknu.J-
... , m n ucum püskürtülmüştilr. ı fı d IA 1 s. Bu ummn mt\dtirlüğc, masraflan 
Ricnt eden dü.şmana toplanmızla çok nage tara. n an se am anmıtbr. linemuı yanrnııtır. Tahkikata de- ~ 4ıtl,'754 Ura t&hsl.sat verilmekte, 
a~r zayiat verdlrllmlşUr oo.marı Von Braudut.ch yaDJnda ıreneral vam edilmekle beraber yangının al- s • J A •k J k • varidatı da 462,430 lira tahmin edlt-
m11harebe meydanında ıOÖ den fasla Stupnagel olduğu halde, kendi.ine nemanın makine dairesi bitifiiindeki UTlyeae merl QaQ l me!ttedir. 
alü bırakmış, 600 eslr alınmM)W'. İğti- adam resmi ifUI için 1eJmi1 olan İh- '---'--' d -1.. .. x. ,_, d Laylhadakl bit maddeye göre, hU• 

dil l da .......,. • k f • "lı: oenuuuar an ~"'5• ve ma.ıune a· 
•am e en nıa zemc arasın 10 "")" liram atasını te hf etti ten sonra . • d ki fil 1 . b' d bir 1 vaz ,· '1•t l dnt ve sahillerde zuhur edecek hasta.-
ile orta çapt.a be.7 tank bulunmaktadır. Pariee gitnü,tir. ıream e m enn 11 en e a" T ~ Cerevan Qr !de salgınları fevkalAde teııartuz ted-
ZaytatımıE Jiatıl olmuştur. _" 

111
,,_ ... ,_ ... ===w almaaile ıerıJtlediği anlllfllnuttır. Bu 'J b1l1eri ıttııhu.ını iltllzam deoek ma.-

Daha cenupta, plftar kuvvetlerimiz 111ada sinemada bulunan halkın çık- tdyet an:ewtt taırıdlrde, her nevi mu-
Mr liva kararg!htndan ve öç mös- hava lrunetıerl ayı.ta utramamıf- maıı için kapılar derhal açıldığın· Hür Franıiz Jiuvvetleri- emil • :raflan lldemek bere bitçede bir hu-
teınleke taburundan !baret oıan diış- ıır. d • . 1 Si Yapurlara 1ıarp 1r • en· ..ı '-1 açılacak, umum mikltıruı-
mnn dümdar lruvvetJerlnl çev1nnlş ve Münterld dÜ§ma.n tayyareleri Reli- . an ~ncr. za}'Jllt 0 mallUfbr. . • nin Suriyeve crirdigı"'• 
bu kuvveth!rc hücum etmlf]erdlr. Bu gol&Dd a.rlne ıntılA.t bc«nbaJen at- '1eın& binası kullanılacak haldedır. .7 e• nİn refakat ehneaini ~::.::= sa:ı;: ~=-
mıntnkada şimdiye tadar eberisl mıtlaıdır. Y&lnız meS&ı mahalleler- Bmanuı iç lumu eauen ahppb. An· teeyyüd etmiyor i.teyenler çoğalı)'Or • llıbhat ve İ~ Muavenet Vekllt 
İtalyan olmalı.: üzere 4,400 den fazla. de haar olmuttur. Sivil halk arum- kara itfaiyesi böyiik bir gayretle ça· ' JDelllDl olacaktır. 
Mir alıwnış ve 32 top ile 1t tank Jt- da btrbç 1H Te yaralı~~~- Bah!'t- Iııı,arak yanauu olduğu yerde bastır· Londra 22 (A.A.) _ Suriyeden Nevyork 

22 
(A.A.) _ ""-iL- --------

tınam edn-ı..ı.ır ye toPO\ISU, htlcam eden .... ..,ıız tana- mı- B ti (UI ) L!'-' 1·z ~ 
~ . ~-~ .,~r. u aare e aı reruum mue·· ·- '-!) Fran · 1 b" ~ •h • • Irakta: FalluJah clvanndakl hare- relerinden lldsbıl d ........... ...,uilt. Alman • • uuu ıız aıaneına ge en 11 efkarı umumiye mil?ıaeeeeinhı A· f f 

Ut ıntıpf etmektedir. topraklan üııerlne b8fka atın yapıl- ve ovardakı aparhınanlar ve bu me· telgra~a a~re, miiatalı:il Fransız kuv· merika Birleti}t devletlerinde. Jngn. Q l Clnaye l 
B&SI'ft mıntaka.Qnda vazlret &aldn mamı~. yanda Matbuat Umum Müdürlüğü vetlenne ıhihak eden Fransız alayı• t.•ye harp malnmesi nakleden va-

elmakta berdevamdır. 18 Ut\ 21 mayıs ananda dilfman mühim bir tehlike atlatmııbr. nm, Suriye yüksek komiseri aeaeral parlann ~..iade Amerika Bir· 

Al t bl. i cemaıı 3'7 tane.re ~r. Bun- Lentz'in kumandll81ndali kıtalard1111. l.pk devletleri donaamaaınm k.ulla-
man e ,, latdan 22 si hava Jı::unetlert, s i1 Fransız Fasında Filiatinden ırelecek muhtemel bir nılmuı meselesi etrafmda yaphiı 

bahıi]'e topçu.su tal'afmd&n dOtlhill- mlklahaley:i önlemek için Lübnana ~n anketin· neticeaa." ilk defa olarak. 
mif, dtlerlerl yerde t.lırip edllnüftlr. • k im 1 ühim b' .... 

Kaçan fail henüz ele 
geçirilemedi 

Sekiz İngiliz harp gemi- Ayni müddlt lçlnde Dnan ayiatı ıı prme emrini a 11 ° an m.. u kullanılma lehinde bir elueriyot ıöe-
ıine tam iıabetler tayyaMir. A 1 man nüfuzu tqekkülün dümdarını teıkil ediyol"" termiftir. Halkın yüzde 52 ai cevet> ,: ıec~:a~ ~ 

J l b du. ceva'bmı •ennittir. Yüzde 41 cha· AD JUdıpmz Al1 Örd•nr TK&ri 
e)duğu bildiriliyor ta yan fe lifi Ayıai telgrafın ilave ettiğine söre, 7l1> demit. yüze 7 de kuanızJıkla.. mDUektp ~,.t.ı zamtMa )lllP1lad 

Müt• k L • yonu v Vichy hliktbneti makamları, hatta nm ifade eyl-: ... ir. UıH>at din 191 1'aJdt mtıeeı.unll 
Roma 22 C.&.A.) - ~.__- --•~ &re e aomıa e l.üb 1 " 1 kı 1 ..._.... b.&lHD __ .. _... ıea-- et. 

Bedin 22 (A.A.) - Resmi kbllt: ~ _ ... _, • • 1 nana ce mıt o an ta ar araam· Bu ao• rakamlar a}'lli mesele nU.. "' UU&-- ,.r n-· 
Alman avaş ve .pllre t.ayyarelerl dün umumi ka.tal'ltimım Ml D'lllllllRh turiıt ııfatile 8ll'IYOr ar da da bumane vaziyetlerle karıılq· kında geçen ay ~pılan ankete .,.. JldlUr. HaJ?tm0 1M.nm ~es-...,.ti Akdenlr.de Inc1llz deniz nvv• recmi t<eblilk maktadırlar. Hava NUJJ'ı general zaran .Amftikan donaaımamun bu nada bir taa Jcuqunlle yaralanan 
Mile hQcum ederek mükemmel netı- Şimali Afr1tada, '1'4lbr1llc CllllıellDde l.oail& 22 (A.A.) - Almanla.rm Beraeret'nin Suriyeyi ziyaretinin ifte kullamlmuı lehinde yibde j I Şitraıı, Jlueıld. ~e J'&t
.... r elde etmlflerdlr. Bir lldMıarp tıopQu faaliyeti görilJmGıft,b. Alımaıı ~ J'asıM nMuzlm& a.ıt tafsllA.t eaM h~i bu kıtalann P'tain hü- bir tezayüd irae etmektedir. -::-~~:.~ında 9UDi 
temlslee, altı knıvuöre ve btr torpido :,~an ..=ea:ı.: mil&. Lcılldrada ölftnllmektedlr. Alınanlar ktmetine karıı sadak.atlarını kuvvet· _. hl:ldml1l1 bir te'*1f m~ 
-.n.1ne ı.llyfik çapta ~ıu ısa- d!llr'ı:,:.tmı fiddeUe ~ PMa, mf AlmanJaftlan ~eden leııdirmek tef)dl ediyor. ... • . nrmiştlr. Yakalanmumı miite&klp 
'-' ~r. 4 knıvazOaie yangın ~ılı::- etmışlerdlr ~ Uplnde bet def.. m.tideke komtsJGnu dellleWe yerleş- Lendra 22 (A.A.) - ıteoter: Bftr Malddimlann 90rguyıı. ~ekilecektir. 
Jlllfhr. Betlncl blr truvuör de ~a ta: "reeı dDşlr'IHllı6ftı(h' mllleıd1t'. Bu tom~nda hiçbir İtal- Pranm ~erinin Bort~ gir- 1 ... ---1man 
7atlnıt"1'. Torpl..Uerle mfteeiıhez !tal- man na · ha bulunınamaktadır Bu lromis- dilder!. Te llllrtJııedetd bn'etletden bir ça"9uru 
Jmı ta"9ftlerl de hu hücumlara ıttı- İtalyan ve A1ma.n t&narelerl, u.ı- ::m,. Brl f\ıbesi ftl'dır Bİrt bahri e tısmınna balara. lltıhak eCıtttı bak- Ankara 22 <Telefonla.) - Memleb-
flk etmlfler41r. AJnl dealB mıntaea.- ta'da bir tayyare :ıtmamnı bombardı- · v tuıdatl haberi teyid eder matı.ıyette tlmlsdekl cezaevlerlade 0011maıı mah-
11nda 1ıııtr dÜfman tayyanıslae de bir man etmişlerdir. Yerde bahnan it ~dtr; dltert de mıat 1"e tilsadt- hiçbtt ha'*' aJınmMJJJıfbr k6mların mi1rtan 2'1,000 ~ ki 
laomba ıııı.a..t etımif Te bir ticaret ıe- tayyarede yangın çıkanIIlllfbr. dlr. Beret lzalan muııteıtt noktalafa • ıbtmlardan 2,800 tl ~ır 
misi alır ~ utra.mıftır (larkt Afrlwla Galla - Sidamo mın- yerletmif bulunwortar. Ayrıca tAU S d• k T MahkOmlann çabfttnlm&Bl huıırusun-
Şlmall MrD:ada ~ ooÜOOe ha- kkaamda İngilizlerin bit Heri ha.re- komlsyonlan da Tardır. hıarm ~u emen Ire , 8Ş0Z da Japılan tecröbelerde ook iyi net.i-

JUetU MTriye faaMJıett olmtl§tut aoı- keti teşebblisü aklın brraktırı.lmıştır. aubaydır. Zannedlldltıne ıöre. bunla- d J 8 J ) ceıet alınmıştır. Calı4mata ehll da.ha 
Jllln clvarındııı., a.veı ~ Süvari gnıplanmızdan bit mllfretıe, rm emrine bol petrol Te para veril- a 8 anDI U gar ar 4000 mahkQmun ziraat ve hıfaat ifle-
hüewn NeQ ı ı..mz tafyueablden dft§Dlanın matrezelerlne mukabil ta,.. mlşttr. Dıter ıarattuı 4e1'amiı wret- • J • J rinde oalıftınlması tekarrilr etm1ftlr 
betini·~· arruzda bultmarak bu müfre3e!erl te tur!stJer ~tedfr. Bmılarc:\a!l ışga etmış er 
1_.ı altında bulman ~ piblı::ftrtmDş!erdtr. ytiltercesi Ftanmz mıı:ıteh!Jna ıl.mılf •ttu• Mani ahlDertn1n ı.. aı.a.- Hurrlcane tıplndeki bir ta~ do- bulunmaktadır. BU turistler Alınan Sofya 22 (A.A.) - Bulgar bta· 

11211. rl~ htltl 9kMte '8febbils ınnHnanm dAft toplan ta_~ ınalra.mlarile aıtı temasta bulunuyor- lannın bu soaı günlerde Eıre deni
~ G İlıg!I~ avcı tayyarest.ıe 1 -- PanteDerle cenllbunda. dQftlrühnüftör. ıar. Ytbı!eree memuru bulunan komis- zinde Semendirek ve Tqoz adalannı 
ftf t&naresl cereyan eden bava mu 'l'lılllttlbahl!'ledmizdell bk1 llllllle 10ll]ulll a.ta lbdaa okluqa yeni- itgal ettikleri reamep ~clirilmekte-

Ke dem.ali? 
Her ıiin yazıp yazıp eberiya 

ırüzel m..nular bulan genç bjr 
muharrire, ,öyle bir tabir lı:ul
lanmıt: cCanJan koltuklannın 
altında ... > 

Bu aöz Karip bir melezdir. Ya 
ccanlarını ditlerine takmış>, ya· 

• hud da: cKelleleri koltuklanaun 
altında.> 

demeli! 
Mnbelem<le düşilrillm~tür. Alman ~Ur. dlı. dir. ~ 

Milli bp kon~ıi bu 
ıene toplanmıyacak 

-bhara 22 (Telelorila) - Vaziyeti, 
hazıra sebeblle, M1lll Ttiı1t Tıb kon-

1 ıresl bu sene ~1anmJ1aeütır. ~----------"' .... 
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«Bukadar latif bir 
ölüm dururken niçin 

yaşamalı?» 
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Bizim Basm birliği İstanbul mın

t~ası bir i!An neşrederek hepimizi 
davet ediyor. 

Mevlevi tekkesi\Piyasada limon azaldı! Yıldız bahçesi s6ylenecek şarkılar 
Halk bahçesi adile Radyo idaresinin halka ıarkı öi· 

«Nereye ?'IJ diyeceksiniz. 
Müzakere ruznamesi. şu sözle 

hülasal edilebilir: 
- Hazır olun kendinizin cenaze 

namazına! 

Birliğimiz, reisile, azasile, arasıra 
tertip ettiği balolarla, rozetile, lağ
'\'ettiği mehtap gezintilerile çok se
'1İm)iydi, hata sevimlidir de .•. Fakat, 
J\.llab ıslah etsin. bir mergimerg 
huyU vardır: Dirilik halimizle uğraş
_tnaz; mesleki sahada bizlere bir yar
dım faaliyeti göstermesi için ille öl
memizi bekler! Şaşılacak, eseflene
cek şey .•. Anıma böyle .•. Tuhaf şey! 
Halbuki kendisine bırakacak mira
ııınız da yok. Niçin il~ aklı fikri 
cenazemizdedir? 

Adı «İstanbul Matbuat cemiyeti» 
lk~n d~ aynen böyleydi: Çelenkleri
'?ız• mızah mecmualarının, karikatü
rıstlerin virdi olmuştu. Şimdi Anka
ra merkezine bağlandık; intizar na
zarlarımızı dört açmış, oradan acil 
ısldıat tedbirleri bekliyorduk: Ya
Şama şartlarunız bli·aı: düzeltilsin; 
kolaylaştırılsın; umumi hizmet gören 
~eslektaşlarımıza dünyanın her ye
~ın~e bir takını ehvenlllder, zaruri 
•rntıyazlar temin olunur· bütün me
deni alem ortasında yal~ız biz Türk 
gazetecileri bunlardan mahrumuz. 

h
Hatta, ecnebi memleketlerde seya· 
at ederken tekmil bunlardan istifa

~~ .ederiz de, kendi vatanımızda hiç 
ırıne nail olamıyoruz. Şimdi An· 

kara merkezimiz hepsini bize temin 
edecek .•. Zaten bol bol vaidler de 
aldık. 

Böyle umuyorduk. 
Fakat •.• 

. İstanbul gazetecilerile siyah renkli 
bar şaka yapılmış gibidir. Sanki eski 
<:enaiyetimizin hususiyeti aklımıza ge· 
tirilmek isteınmİş! 

Koskoca bir ilan okuyoruz: 

Tamir edilerek müze. 
haline konacak 

Mevırmekapıdaki Mevlevi tekkesln1n 
tamir edllerek müze haline konması 
kararlaşmıştır. Burada şehrin muhte
lif semtlerindeki tekkelere dağıtılmış 
Mevlevi eşyası teşhir edilecektir. Mü
zeler idaresinden bir memur tekkelere 
ait e~yayı tesbit etmektedir. 

Müzeler idaresi tarihi kıymeti ha.iz 
bu gibi binalan harap olmaktan kur· 
tarmağa çalışacak, bunları kıymetlerl
le mütenasip birer müze haline koya
caktır. Müze olmağa elvertşll binala
rın tesbltlne yakında ba,şlanacaktır. 

Hayvanlari koruma 
cemiyetinin faaliyeti 

Türkiye hayvanları koruma cemiye
tinin ı 940 senesi faaliyetine dair bir 
rapor neşredilmiştir. Rapora göre bu 
sene zarfında 934 meecanl muayene 
yapılmıştır. 1,84'7 köpek, 5,293 kedi, 
12 beygir insani bir şekilde uyutulmuş, 
194 ökse, 90 kafes, 191 kuş müsadere, 
10,066 hayvan i~e edllm.lştlr. 

Şehrin tenviri 
Yeniden asılacak 1100 

lamba kazalara 
taksim edildi 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tü
nel işlelmes\ umum müdürlüğü, yeni
den asılacak 1100 lambayı kazalara 
taksim etmiştir. Üsküdara 70, Eminö
nüne 75. Kadıköyüne 76, Beyoğluna. 
110, Beykoza 33, Beşıikta.şa 3, Eyübe 
4. Bakırköyüne 8, Sarıyere 20, Fatihe 
12 lamba takılacaktır. 
Takılacak lambalardan mühim bir 

kısmı kazalardaki meydanlarda bulu
nan direklere asılacaktır. Üsküdar 
meydanı gü:ı:clliğile mütenasip bir şe
kilde tenvir edilecektir. 

- Bütün ua 7 haziranda toplan- -
taya gelsin. Basın mensupları arasın- Tanımadığı adamı taşla 

Arasıra ortaya çıkan limonların 
tanesi 15 kuruşa satılıyor 

son günlerde piyasada. limon azlığı. 
vardır. Bazen hiç limon bulunmamak
ta, bazan ortaya. çıka.n limonlar da 
15 kuruşa satılmaktadır. Limonun az
lığı.na sebep, hariçten mal gelmeme
sidir. Memleket.lm1zde limon, ihtiya
cımıza k:A.fl derecede yetışmı:mektedir. 
Bun un tçln şimdi.ye kadar Italyadan, 
Yuna.nistandan ithalAt yapılıyordu. 
Balkanlardaki harp dolayıslle bu 
memleketlerden llmon gelemediğin
den, piyasada mal kalmamıştır. Ara
sıra ortya çıkan limonlar buzhaneler
de, hususl depolarda saklanılan mal
lardır. 

Limon memlelı:etiml.zde pek bol ye
tl.şebllir. Fakat müstahsiller portakal 
yetiştlrmeğl daha. kArlı buldukların
dan, ıımonculuğa pek ehemmiyet ver
nuyorlar. 

Piyasa.da limon tuzu da azalm~ır. 

Et fiati 
Dün öğleden sonra toplanan Flat 

mürakabe komisyonu, on beş günlük 
piyasa vaziyetini tedkik etmiştir. En 

son tesbit edilen et narhına itirazlar 
vaki olduğundan, yeniden tedk1k:lere 
başı~. bu arada kuzu flatlerlnin 
de tekrar tedkiklne lüzum hasıl ol
muştur. Bu sebepten dün kuzuya. ha
mt fiat konamamıştır. 

Kuzuya henüz dza.mi fiat konmadı
ğından, bazı ufak koyunların kuzu 
diye satıldığı görülmüştür. Yapılan 

tedkikata göre, mezbahada. her gün 
kesilen koyunun sayısı eskislnden 
farksızdır. Kasaplann narh üzerlnden 
et satmak istememeleri, toptan flat
lerin yük.rek oluşundandır. Toptan et 
sı.tışlarına ait faturalar tedklk edile
rek fiat yfr!tsek.llğinin sebebi anla,şı
lacaktır. 

İhracat faaliyeti 
Dün muhtelif memleketlere 69 bin 

liralık mal gönderilmiştir. İhracat 
emtia.mızın 1latl glttlkçe artmaktadır. 
Bir çuval kepek 530, sısa.mın kilosu 
42,keten tohumunun kilosu 43, bak
lanın kilosu 13 kuruşa fırlmıştır. İh
racat emtiası fiatlerlnin yükselmesi 
tüccarın yfu;ünü güldürmii§tür. 

Yeni kararnameler 
çıkacağı bildiriliyor 

Ellerinde yol inşasına mahsus alat ve 
edevat bulunanlar beyanname verecek 

Sınai miiesseseler ithalatçı birliklerine girmeğe 
mecbur olmıyacaklar. 20 kuruştan yüksek fiatle 
göztaşı alan bağcılara aradaki fark iade edilecek 

da ölüm vukuundan yardımlaşma yaraladı 
nıaksadile başlayan teşebbüs müsbet Süleyman Türkman ism!nde biri, Ankara 22 (Radyo gazetesi) - muştu. Ham madde ithal eden 
netice vermiştir. Merkez heyetimi· evvelki gece Tarlabaşı caddesinden Yakında, Vekiller Heyetinden bir sınai müesseselerinin bu birlikle
zin hazırladığı mukavele, Ankara- geçmekt_: !~en meç12ul bir adam tara- kaç karar çıkacagı- haber alın- · · d .. l"kl .... ıa ·· _ 
daki Basın mensupları tarafından fından. anı olarak uzerine atılan taş- re gırmesm e guç u er goru u 
imzalanmış ve iştirak etmek isteyen- la b~ından ağır surette yaralanmış- mıştır. Bunlardan biri 143 nu- ğünden yeni kararlardan biri bu 
leı-e imzalatılması için İstanbu1a da tır. maralı Koordinasyon heyeti ka- gibileri alakadar etm~ktedir. Ya
gönderilmiştir. l'v:ukavelenin esası, Yaralı derhal polise baş vurarak rarıdır ki bu kararla Ziraat ban- ni, münhasıran kendi istihsalleri 
b . l bu işi yapan adamı yakalatmış, bunun '. 

ar ölüm vukuunda, cenazesinin ka - Tufan isminde blrl oldu~u t.esbit edil- kasına, rnılll korunma sermaye- için iptidai madde ithal eden mü-
dırılması ve geTide kalanlara acil nüştir. sini temin için icabında bonolar e.sseseler ithalatcı birliklerine 
bir Yardım yapılması içio bir lira ver- B~ındak:i yarası oldukça ehemmi- çıkarmak salahiyeti verilmekte· girmeye mecbur olmıyacaklardır 
tnekten ibaretir. hh... yetti olan Süleyman, derhal tedavi al- d. ' 

H:t- tına aldırılmış, verdiği ifadede, ken- ır. Diğer bir karar da bağcılan-
Paradaks denen garabetlerden hi- dislnl yaralıyan adamı tanımadığım, Diğıeri 144 numaralı karardır. mızı aldkadar etmektedir Bu se

rine düşmemek için ışunu peşin söy- hlç~ir münasebeti olmadığını mı.ve Bu kararla da, elinde yol inşası- ne cıkan bir kararla gö~taşmm 
liyeyi.m: etmiştir. h AlAt d t b l · 

t Tufanın müşahede altına alınması na ma sus ı:ı. "' ve e eva u u- kilosunun 20 kuruştan satılaca-
• Elbet bu da faydalı birfeydir. f• 1 d b · be · te 
tırak da etmiyecek değiliz. Fakat kilde sözler söylemiş, ne yaptığının mm ar an ır yanname ıs n- ğı bildirilmişti. Fakat bağcılar 
Yaşama __ ı..asmdakı' bı'n hır" ;,. durur- da farkında ~.ımadığını bildirmiştir. mektedir. Kararın neşri tarihin- karardan evvel yüksek fiatlerle 

ıww ~ Tcfanın muşahede altına alınması . . 
ken ÖIÜıne müteallik biricik acil ted- kararlaşmıştır. den itıbaren bir hafta zarfında göztaşı satın almışlardır. Yeni 
biri hemen ön plana alarak, öteki- verilecek olan bu beyannameler- karar aradaki bu farkın bağcı-
~erden ay1rarak. böyle koca ilanlar- Üniversitede yaz devresi de aldkadarlann ellerinde bulu- ıara iade edileceği hakla.ndadır. 
Y:!:~~c~ önümüz\,) sunmağı anla· • t "h olarının neticesi nan alat ve edevat bildirilecek-

H lb ~r:v!rs~enln muhtelif ~akillteleri tir. Bunlar hükumet tarafından 
ı a uki, ne yalan söyliyelim, biz- arasında yaz devresi imtihanlarına değer fiatile satın alınacaktır. 
kerd •u dakika ile teslimi ruh anına girenlerden muvaffak olanların ~.ayısı Bunda aıat ve edevat sahipleri-
.. : • a~ olan mesafeyi, bir cenaze me- 421 dir. sınıf geçenlerden 20~ u tıb, . . • . • v 

sırnınden daha muntazam ve mü- 112 si hukuk, 44 ü fen, 26 sı ıktisad: nın ışlennı sekteye ugratmamak 
reffeb geçirmek tarafhsıyız. Hayab· 24 ü edebiyat, 15 i diş tababeti talebesı ~arttır. Eğer bu aletlerin hükO.
ınd.~z.. temin edilmedi ki ölümümüz arasındadır. Terfi nlsb~tı geçen ~enel metçe satın alınması onun isini 
uşunül.. N. • 1 t ,.. ki gibidir. Umumi tcrfı nisbetl ıkına. ~ 

ı uyoT. ıçın zora eşe um- ımtihanl::ı.rı verildikten sonra bellı bozacaksa alınmıyacaktır. Az 
e~e sevkediliyoruz? «Adam, canım! K · olacaktır. Bıı sene diploma tevzi nıe- mikdarda ve ancak kendi işini •1rnsenın ölüsü ortada kalmamq h> kt 
dıye ki • rasiml yapılmıyaca. ır. O'Örmegv e kafi alat ve edevatı n·· cc er, içimizde ekseriyeuır ......................................... b 

oy]e bir ihtiyati madde, ancak iyi b" • •. • • • k bulunanlar beyanname vermiye-
Y d" H"IA a her ırı nıuş~erıyı en· aşanaağa müteallik ola.dar arasın- ıyor. u as . . w ceklerdir. B eyannamelerin veril-
d~. ı.rhli kapakh, müz&kere ruzname- dine çekmek acın ugraşıyor. . . . . . .. 
nu ı En yamanlardan biri. bu propa- mesınden ıtıbaren yırmı gun zar-

ze a ınsa rakik olurdu. ı •ıA A d t 
H'f. gandanm sonuna nasd bir cüm e ı a· ı fında, bildirilen cılat ve c eva 

Hoş bir fıkra: ve etmiş dersiniz A? .- • . öl- satın alınacağı sahiplerine bildi-
lc Arnerikada rakip vaziyette bir ta· -Bu kadar 1.a!if hır ş~ı!de rilmezse bunlar serbes kalacak-
·~ tedfin müesseseleri zuhur etmİ§· mek dururken ruçm yaşam 1 

• tır. Karar kimseyi zarara sokmı-
Kım· • *** 

•• 
1 «evınden alır, doğru cennete b. • esteki cemi- yacaktır. Alakalı olanların be-

g?t~rürüz!» dive reklam yapıyor; Asağı yukarı ızım m ., 
kirnı mezartnda az kı en nadide 

1 

yet de onu hatırlabnıyor mu.. • yannamelerini vaktinde verme-
ç~çeklerin solmıya~ağtm ~lan ediyor; Halbuki b~ler, orta hallı h!r ~a- leri şayanı tavsiyedir. 
la-· b. • ı k bar cenaze merasımme Ge e d'l n b. k •• .a <ç ıztm napazların yanık dua· yatı para • çen sene n şre ı e ır a-Ma Cenabı hak mukavemet edemez!lkat kat tercih etmekteyı(.Va-Nu) rarla ithal~tçı birlikleri kurul

utraka rahmetli mağfirete er.iııir !» 

Kombinalar idaresinin 
faaliyeti 

Ankara 22 (Telefonla) - Kom
binı lar idaresinin geçen harman za
manından bugüne kadar faaliyetin
d cn iyi neticeler alınmıştır. Bu yıl 
da 1 30 traktör ve lefenüah makine
ler kadrosuna ilave edilmiş olacağın· 
dan faaliyet sahası daha ge:ıişliye
cektir. 

Kahire ve Vaşington 
elçiliğimizin binaları 

Ankara 22 (Telefonla) - Kahi
re sefaretimizin bulunduğu bina sa
tın alınmıştı. Bu yıl 98 bin lira tak
siti ver:Iecek, 1942 de 42,000 lira 
ödenmek suretile bine Devletin malı 
olacaktır. 

Vaşington elçiliğimizin binası da 
1946 da verilecek son taksitle 
Devletin malı olacaktır. 

Bay Amcaya göre ••• 

rebnek istemesi aiinün mevzuiarmJ 
açilması muhtemel dan biri haline girdi. Muhakkak ki, 

geçen 2Ün yazdığımız ve dün de baza 
Belediye İstimlA.k müdürü ile Fen b-ka~qlarım~ bahsettiği gibi chep 

işleri müdürü dün Yıldız sa.ra.yına. gl- ır agızdan soylenecek tarkdarıt ba
derek tedkikler yapmışlardır. Yıldız kunmdaaı pek fakiriz. Bunlara ,id· 
sa.rayı bahçesi Ue dahllin~k:1 binala- detle ibtiyacunız var. 
ı·m ufak blr ücret muka.blllnde Mali- Mesud Cemil bu tarzda •arkılann 
ye Vekö.leti tarafından İstanbul Bele- yokluğundan hazan ne tuhaf vazi
~!yesine verileceğini yazın~. Tesel- yeller zuhur ettiğini radyoda anlath. 
Ium muamelesi. ikmal edildikten son- Şarkı diye bir a w d ·· 1 ra Belediye Imar işleri müdürlüğü l • d.. .. .. K1Z an soy enen 
bahçeye ve binalara verilecek yeni şey ~ı uşund~çe aklıma hep cBir 
şekli tesbit edecek, Vali ve Belediye ayagmda mesti var f •. ıt cümlesi geli
Rel.sl Dr. Lütfl Kırdar buradan ne su- yor. Ostad Ahmed Rasim bir gijn 
retle istifa.de cdUece~int bildirecektir. bakmıt epeyce büyük bir kalabalık 
Yıldız bahçesln1n halka açılması ve hep bir ağızdan, fakat tek cümleli 
buraya Halk bahçesi adı verllmesl garip bir '81'1a tutturmuşlar Unkapa
muh temeldir. Binalardan da istifade nma doğru gidiyorlar. Bu hep bir 
edilecektir. ağızdan söylenen ,eyin giifte:si sade-

Fen işleri müdürü ile İstimlak iş- ce ,undaııı ibaretmiş: «Bir ayağında 
lerl müdürü buradan Üsküdara geçe- mesti var .• ıt ve kalabalık: 
rek Çamlıcada istimlak edilecek saha- cBir ayağında mesh varıt 
yı gezmişlerdir. «Bir ayağında mesti var .. ,, 

Diye mütemadiyen tekrarlayarak 
yürüyormuş. Ahmed Rasim kendi 

Çocuk kampları jkendine: 
- Acaba bu «Bir ayağında mesti 

Askere gidenlerin çocuk· 
ları tespit ediliyor 

van cümlesinden sonra ne ~de02k? 
diye kafileyi takib etmiş. Yürümüş
ler. yürümüşlet· .•. Hep «Bir aya;;zt
da mesti •a: .•• » cümlesi ..• Ve ondan 

-- sonra birşey yok ••• 
Yardım.sevenler cemiyeti İstanbul Nihayet bu suretle Unkapamna 

şubesi idare he~etı dün toplanarak kadar yürüyen Ahmed Ra:;İm l:al"-
kamplara sevkedilecek asker çocukla- b l k d b. d _, ı 
rı hakkında konuşmuşlardır. İlk ola- a 1 arasın 3 ır a a~a Y...u• Z.Ş::"":l!J 
rak 2000 çocuk için kamp açılacağµıı ve sorn;uş: ~ • 

1 yazmıştık. Cemiyet, bu kampların Is- - Bır ayagında mesti vz.r ... An :l• 
tanbul Maarif müdurlüğü tarafından dık ... Fakat Allah aşkına öte!.ti aya
açılacak kamplarla tevhid edilmesini i{ında ne var? ... 
arzu etmektedir. Bu arzu, Maarif Ve- Adam Ahmed Rasimin y~::o:i..:ne 
kaleti tarafmdan muvafık görüldü- ters ters bakarak ,u cevab1 'l.'c:-mh: 
ğünden, asker çocukları Bartında ve N b·ı · b ? 
Istanbulun iki yerinde Maarif idaresi - e ı eyım e~ ·•• .. 
tarafından açılacak kamplara dağıtı- Evet muhakkak kı bugun arbk, 
lacaktır. hep bir ağızdan şarkı oku:n:lk IC.Tm 

A k ·d 1 1 kl t b't gelince «Bir ayağında rne3tİ v:ır •• » 
s ere gı en er n çocu an es 1 diye tutturamayı:ı:. Bir ağu:~an :;öy!e-

edilmektedir. Bunlarla fakir çocuklar ._ 1 1 · t • neceK ııar ~ı ar ıs erız. 
kamplarda parasız yatıp kalkacaktır. Sonra birs~y daha var. Bir g::n 

. «Dağ başım duman almış ı> r.:mrr.ın~ 
KÜÇÜK HABERLER yazılmasında ~k zivad~ a""iı ob~

tardan üstad Selim Sırrı matb::::::-:::ı:::ı * Galatada KulE'dibinde oturan gelmişti. Söz arasında: 
Kohe isminde bir kız, dün Tozkopa- ·- Güzel marş ..• Fa'~al o:;un szr., 
ran caddesinden geçmekte iken ııoför tok ve harektli bir tarzd:\ söyle;;=-si 
Mehmed Ergökün idaresindeki otom~- lazım. Baz<ın dikkd ediyo-.,m. Mz· 
bilin sadmesine uğramış. muhtelıf lA • kıd k" G.. ·· cle~e 
yerlerinden yaralandığı cihetle polis se a aynı şar ô 1 « umusc··" .... 
ta afından tedavi altına aldlrılmıştır. durmaz akar ... » Mısramı: « ~u·11• 

r ümüüü, der· durmaaaaı: akar» şek• * Bandırmadan İstıınbula gelen ve linde Adeta suzinake, uşağa. aı:em:ı• 
ı~atihte annesi Nazlkiu evine gitmek- ııirana kaç~n bir şekilde ok~y:l:ll:ır 
te onla dokuz yaşlarında Kıymet is-
minde bir kız, Köprü üzerinden geç- oluyor·;· w v 
mekte iken şoför Necdetin idaresin- Hakıkatcn dogru .•• Çe k dogru ••• 
deki otomobilin sadmesine uğramış, Bu cihete de dikkat etmek lazımdll'. 
bir bacağından yaralandığından Et- Hikmet Feridun Es 
fal hastanesine yatırılmıştır. 

* Ayvansarayda dubalarda çalış
makta olan Ahmed, Hasan ve Hüse-
yin isimlerinde üç amele, kızak ma
karasının birdenbire kopma.siyle, hu
sulP geten sarsıntıdan birer tarafa 
yıkılıp yaralanmışlardır. 

* Dün Emlnönünde yapılan beledi 
zabıta kontrolünde on dokuz esnafa 
muhtelif suçlarından dolayı ceza zapLı 
kesilmiş, t.ramvaya yürürken inip bi
nen yedi kişiden birer lira para cezası 
alınmış, sıhhi muayenesini yaptırmı
yan iki, nun1aralı kasket glymlyen bir, 
dikiz aynası kullanan bir ~oför ceza
ya çarptırılmışlardır. 

Üsküdar cihetinde de beş esnafa 
ceza kesilmiş. dokuz sütçüden süt nü
munesi alıııarak tahlilhaneye gönde
rilmiştir. 

* Fatihte Malta caddesinde oturan 
iiç yaşlarında Muazzez ismindeki kız, 
sokakta seyyar kağıd helvacısından 

helva almakta iken camekan altm
daki sehpaya ayağı takılarak came
kanı deviı·miş, kırılan c:ınılarla ço
euk muhtelif yerlerinden yaralanmış

tır. Hadiseye elkoyan zabıta, Muaz
zezi, Şişli çocuk hastanesine yatır
mıştır. 

* İstanbul Vali muavinlerinden B. 
Ahmed Kınık, Mo arır müdürü B. 
Tevfik Kut ile birlikte Kil.ğıthane ci
varındaki l:öy mekteplerini gezmiştir. 

Foto F aiğin bİr kızı 
dünyaya geldi 

Gazetemizin foto muhabiri b:ıy 
Faik Şenol'un dün akşam bir kız cv
lrıdı dünyaya gelmiştir. Yavruya uzun 
omürler diler ve genç arkadaşımızla 
allesini tebrik ederiz. 

Askerlik işleri 
~arıyer Askerlik Şube~inden 
Şubemize men.sup dosya veya kayıt 

nıımnrala bllümum yedek subay ve :ıs
kerl memurların senelik yoklamalan 
2 haziran 9'11 pazartesi gftnü baslıya
cak, 20 haziran 94.1 cuma bünü bite
cektir. 

Yoklamalar cumartesi \'e pa7nr 
günleri hariç olmak i.izere her gün 
t'evam edecektir. Yoklamaya gelecek 
z-evatın doğum kağıtları, askerHk veya. 
ihtisas vesikaları beraber buluııduru
lıı.caktır. Yoklamalar şal1san \ eya tc
ahhütlü mektupla ynptırılacal·t~r. 
Hasta bulunduğunu r:ıporla bildirmek 
maksada uygun değildir. 

Vazife dofayısile hari~tc bnlu·mlar 
da bulu11rluklr>.rı yerlerden alacakları 
musaddak m~murlyct veya lknınet ve
sikalarını, \'e s:lir meslek veya ihtisns 
vesika suretlerini teahhütlü mektup· 
larınn ekliyeceklerdlr. 
Yaş haddine uğramış sub:ı:, lar da

hi doğum kağıtlarına bu key!ıyetı işa
ret ct•ırmek üzere şubeye gelecekler
dir. 

Bu muayyen zaman zarfında yok
lnmasmı yaptırmıyanlar hakkındır. 
knın.111 hiilnimler tntblk edilecektir. 

- . Hollandalı arkeologlar milattan! ... Benim en çok şaştığım şey, bul ... Adamın milattan on bln s~neı ... H~r halde yanında nüfus cüzdanı! ·:· ~apısı da, senin, benim iskelet-ı - Muhakkak mı? .. 
len . bın sene evvele aid bir insan iske- kadar eski bir iskeletin toprak olup evvel yaşamış olduğunu anlamaktır... yoktur... lerımızden fn.~xı.ı olmasa gerek!.. B. A. - Evet, çunkü o zamıın gök• 

tı bulup çıkarm1şlar bay Amca." dağılmaması değil de_ B. A.. - Bılakıs, uzun boylu idiler!.. terde tayyare tehlikesi yoktu! .. 



8ablte 4 :AKŞAM 

izdivaç için garip 
istimzaç şekilleri 
M acaristanda evvelce meri 

kısmı eltin baki kalan 
olan ve 
adetler! 

bir 

Yerde süpürge: "Boş yere 
kızartması: " işler yolunda ,, 

israr etme,, hindi 
manasına geliyor! 

Muhtelif memleketlerde del.ikan· Buınu da pek körpe bulduldannı aldı ve erkeğin verdiği düğün hecli· 
•tarın bir genç kızla ev lenmek iste· söyleyerek reddederler. En nihayet. y~i. kadının malı a dded ildi. Buınun· 
d ik leri zaman resmi m üracaattan ev· kcndilerfoe d esti izdivacı istenecek la beraber, bugünkü ahval ve şerait 
Yel yaptıkları garip zemini y oklam a luz gösterilir. Bunun üzerine ziyaret- dahilinde ni~an merasimi, b u eski 
Larekctlerirıden bir kaç gün evvel çilerin en yaşlısı, ayağa kalkarak in- ananenin hatırasını muhafaza etmiş
J>ahsctmiştik. Budapeştede çıkan b•r cild en alınmış bazı ftkralarla kanşık tir. 
m ecmua Macaristanda bu hususta bir hitabe irad ed er. Kati cevap ve· Macaristanın bir çok yerlerinde, 
m evcut e.lci adetlere dair malumat rilir ve kızın akrabası, güveyinin evi· güveyi, genç kızı kendi malı olarak 
Yermektedir. Bu ~arip adetlerin bir ne ziyareti iade ederler. telükki etmekte, genç kız, artık kim
Lsmı zamanla terkedilmi~ olmakla Macaristanda Komarom mıntaka· seyi ziyaret etmemekte ve henüz 
beraber bir çoğu hala Macar köylü- sanda, genç kızın ebeveyni, muvafa· evlenmediği halde halkın nazarında 
leri arasında bakidir. kat cevaplannı §U garip ıekilde ve-ı nişanlısının karısı olarak telıikki edil-

Eski :zamanlarda, evlenme i~de rirlerdi: Şayed genç kızın ebeveyni mektedir. 
a ile reisinin karan kati mahiyeti ha- namzed i, arzulanna uygun buluyor- Nişan merasimine, nişanlı delikan· 
izdi. Erkek veya kız çocuğunun ev- larsa, genç kızın anesi, resmi izdivaç lının şahidi, yakın akrabaları, arka· 
lcndirilmesine ya nnnMile babası ve talebinin yapıldığı günün ferdasında daşları ve evine bitişik iki komşusu 
yahut da aile meclisi tarafından ka· büyük bir tatlı hazırlar, karanlık davet edilir. Şahit, genç kızla dcli
rar verilirdi. Evlendirilecek erkek ve basınca genç kız, tatlıyı bir şarap şi· kanlıya cvlenmcğe muvnfnkat edip 
lu:ı: çocuklarına aileleri tarafındaın şcsile beraber, bir sepetin içine koya· etmediklerini sorıır, muvafakat ce
münasip bir eş bulunur ve onların rak namzedin ekseriyetle geceleri vaplan üzerine onları el ele vermeğe 
fikri aorulmazdı. uyudul;'U dama götürür. Müstakbel davet eder. Macaristıının bazı yer-

lzdivaçlarda yaşlı mütevassıt ka- karı koca, beraber yiyip içerler, ge· lerindc nişanlıların el ele vermeleri, 
dınlar, mühim bir rol oynarlar, genç ceyi beraber geçirirler. Genç kız, or· uzun merasimle yapılır. Delikanlı, 
kızları, evlenme çağına gelen oğlan· talık ağarmadan evvel evine döner. genç kıza nişan hediyesi olmak üze
lann anne ve babalarına haber ve· Ert~i günü. müstakbel güveyi, yiye· re ya bir nişan bıçağı veyahut saç· 
renler ve müstakbel güveyileri kan- cek ve içecekle beraber, genç kıza !arına takmak üzere kordcladan fi· 
dırmağa çalışanlar, bu yaşlı kadın- evinde ziyaretini iade eder. yango verirdi. Buna mukabil deli· 
lardı. Bu bohçacı knclmların en mü· Macar milletinin ahlaki aalabetine kn..'"llı (hicap büketi) denilen ve İn· 
him bir vazifes~ gelinin ailesini izdi· ı bir nümune olmak üzer bu ziyaret cilerle süslenmiş bir çiçek bük eti ka· 
vaç talebine hazrlamaktı. İzdivaç ta· ve iadei ziyaretin en mnııum bir hava bul eder ve bunu evleninceye kadar 
lehine garip bir takım sembolik ha· :içinde cereyan etmiş olduğunu söy- şapkasının üzerinde bulundurmağa 
reketler takaddüm ederdi. Bunları lcmek zaiddir. Delikanlı, müstakbel mecbur tutulurdu. 
kaydediyoruz: zevceııine karşı gayet dürüst davran- Nişan evinde bu merasim yapı lır-

Mütevassıt kadın, genç kızın evine malda, hem genç kızı korkutmamış, kcn, aokakta toplanan köy delikan
girdiği zaman, kapıyı ernc değil, ar- hem de evlenme çağında kızlara sa· lılan, küçük çıngıraklar çalar, hatta, 
kasını kapıya dayayarak kapamak hip olan aileler nezdinde fena bir evin kapısına boş tabaklar atarak 
mretilc ne maksadla geldiğini ihsaıı şöhret kazanmamış olur. Çünkü fena müthiş bir gürültü çıkanrlardı. Bir 
eder ve projclcrirun tahakkukuna bir §Öhret kazar.:nış bir genç, evle· zamnınlnr, havaya silah bile atılırdı. 
maını olah!l~k habis ruhları uzak-ı necck kız bulamaz. ve ancak dul bir Son ıarap kadehi içildikten sonra 
laştırmak ıçın fınnın kapısını kapar, kadınla evlenebilir. nişanlı genç, avluya çıkar ve arka · 
maksadına nail olarak evden çıkar· İzdivaç kararlaştıktan sonra nİşMl daşlanna son vedada bulunurdu. Ni· 
l:cn, müstakbel gelin ile güveyinin merasimi yapılır. Macarların eski şan merasimi bu ziyafetle nihayet 
mesud olmalan için fırının kapısını ananesi, kadının satın alınması csa· bulurdu. 
eski yerine getirip bıu.kır, •ına d ayan wyordu_ Fabl zamanla ~~.B••k• bir yaz.unu.da Macarlaınn 
Bohçacı kadınlar, hu ziynretlerin· kadının bedeli sembolik bir mahiye t diiğün m erasimini yazacağız. 

de, sembolik bir cevap alırlar. Şayed 

Teşekkür MEVLOD 

Eskrim birinciliği 
Türkiye eskrim birincili

ğini İstanbul takımi 
kaza ndi 

Beden teroiyesi Eskrim fedanısyonu 
tara.tından Ankara.da yapılmak üzere 
tertip edilen ve üç gün devam eden 
Tfirklye eskrim blrlnclliklerl nlhayet
ıenmlş ve müsabakalara iştirAk eden 
Ista.nbul eskrimcileri dün sabah ~
rlmtze avdet et~lerdlr. 

Muhtelif spor bölgelerlııden 40 ı 
mütecaviz eskrimcinin 14f,lriı.k ettiği 
bu mfisnbakalar Mülkiye mektebi jim
nastik: salonunda büyük bir kalabalık 
önünde ynpılnuş ve İstanbullu spor 
cular 5 birincilik, 4 ikincilik ve 3 
üçüncülük alarak büyük • bir puan 
farkUe Türidye e.~krlm şampiyonu ol
muşlardır. 
Kadınlar arasında yapılan ka.rşı11l4-

malar çok heyecanlı olmuş ve İstan
bullu b!lyanlar sırasi.le blrlnci, kinci 
ve üçüncü olmuşlardır. Müsabakalar
da almnn dereceler şunlardır: 

Kaclınlar Flöre nıiis:&bakası: 
ı inci: İfakat <İstanbul) 
2 ne!: Samiye <İstanbul) 
3 üncü: İrtet <İstanbul> 
Tt'(•riibeliler FJöre müsabakaSl: 
ı inci: Naci (Ankara) 
2 ncl: İlhan Cic;tanbul) 
3 üncü : Neja t (L<;tanbu]) 
Tt'crübelılrr Kılıç müsabakası: 
ı lncl: Rıza <İstanbul) 
2 ncl: Cihat (İstanbul) 
3 üncü: İlhami (İstanbul) 
'fecriibeliler Epe müsabaka!'rı: 
1 inci: İlhan !İstanbul) 
2 nci : Naci <Ankara) 
3 üncü: Zihni <Ankara.) 
'recnibl'si-zler Flöre miiııabakası : 

1 inci: HnHik <İstanbul) 
2 ne!: Hnmdl CAnknrn> 
3 üncü: İbrahim (Ankara.) 
Tecrübesizler Kılıe müsabakası: 
ı inci: Merih ıistanbul) 
2 ne!: Sabri {Ankara.) 
3 üncii : Hüseyin <Eskişehir> 
Terriihesizlcr Epe müsabakuı: 
1 inci: Fahri (Ankara.) 
2 ncl: Halil~ (İstanbul) 

İstanbul bölgesinin 
ziyafeti 

İstanbul - F.dlme bisiklet m üsaba
ka.sına 1ştlrAk eden sporcular şerefine 
İstanbul bölgesi dlrektö:iüğü tn.ra.tın
da.n dün Nuvotnl salonlıınnda bir zi
yaret verilmiş ve bu z1ynfettc müs:ı.ba
kalann muhtelif safhalannı blrlncl
~a bltlrgn l!POrculara ~ükAta.tıan 
teni edilmiştir. 

Anka ra - İstanbul 
basketbol müsabakaıi 

kemdisine, taze bir tatlı ikram edilir
ae, İş yolunda demektir. Şayed fazla 
oturması kendisinden rica edilmez 
Ye kapıdan çıkarken yere atılmış 
bir süpürke görürse, bu, talebinde 
beyhude yere ısrar etmemesi için bir 
ihtar teşkil eder. 

Aramızdan ebedi gn.ybubetlyle biz
leri yeis ve elmnde bıra.kn.n refikam, 
annemiz, kardeşimiz Azra Arpat'ın 
cenaze merasimlııe bizzat ooşrif eden
lerle telgraf, mektup ve telefonla his
siyatımıza 1.ştJrAk ederek teselli ve tn.
ziyette bulunan bilcümle a.krnba. ve 
dostlanml7.a ayn ayn teşekküre tces
stlratımız mani olduğundan minnet 
ve §Ükranlanmızın arzına muhterem 
gazetenizin tavassutunu rica. ederiz. 

Merhum Bay Ali Mahirin rerıkası 
merhume baynn Ayşe Ş:ızlye'nin ru- Beden Terbiyesi Genci 'Direktör
htmn. ithaf edilmek üzere 24 Mııyıs lüğü tarafından tertip edilen A nka· 
1941 tn.rih!ne müsa.dlf cumartesi günü ra - İstanbul baalr.etbol müsabakası 

1 9 Mayıs bayramında Anlr.arada ya. 
Öğle nanuı.zmdan sonra Kızıltoprakta pılmış ve İstanbullu basketbolcular 
Zühtüpaşa. camllnde mevli'ldü nebevi rnkiplerini 17-37 mağlup etmişler
kırnnt olunncnğmdan arzu buyuran- dir. iki bini mütecaviz b üyük bir ka
l::ı.rm teşrifleri rica olunur. !abalık önünde yapılan bu karıılaı

Kerimesi Nurikadir 

Bazı defalar evlenmcğe talip olan 
erkekler, resmi bir talebde bulun
mazdan evvel genç kızın ve ailesinin 
fikrini anlamak ister. Delikanlı ev· 
do;ı çıkarken dehlizlerde bırakmış 
olduğu kürklü paltosunu saçağın al· 
tında bulursa, bu hareket cKendisine Doktor Mclımet Necdet Arp:ı.t, 

Kirahk 
Mobilyah 
Apartıman 

ma çok zevkli olmuş ve müsabaka 
neticesinde gösterdikleri teknik 
oyıından dolayı Beden Te:biycsi Ge· 
nel Direktöfli General Cemil Taner 
lstanbullu sporcuları ve onlan yetiş
tiren Ajan B. Feridun Vasfi'yi tebrik 
etmiştir. 

yol verilmiş> m&nasınn gelir. Selma Arpat, Nl\zıme Arpat, Atlye 
Na.zım, Müslüme Reşid 

Macarlnr, yüz yüze rcd cevaplar· ---------------
dan hoşlanmazlar. Çünkü bunlar, 
hınç ve itikamlara ııcbcbiyet verir. 
Bu itibarle, hiddet ve intikamı da· 
vet etmiyen dolambaçlı rcdleri ter· 
cih eder. 

İzdivaca talip genç, kızla tanış· 
mak için ikinci bir ziyarette dahn bu
lunur ve bu ziyaretini buğday satın 
almak baha nesilc yapar. Bu ikinci 
ziy.ırctte gence, akrabasından biri 
rcfaknt eder ve evin kızına satılacak 
buğdaydan bir nümune getirmesiru 
rica ed er. Genç kız, delikanlıyı be· 
ğenmczse, fevkalade çekingeın dav· 
ranır. 

iki ziyaretçi, evden aynlmazdan 
evvel yeni bir ziyaret yapıp yapma· 
yacaklarını sorarlar. Kızın ebeveyni 
bu suale ekseriyetle sonradan haber 
vereceklerini söylJrler. Bazı d efala r 
da verilen cevap derhal müsbet o lur. 
Misafirlere ikram edilen hindi kızart· 
ması, izdivaca muvafakat edildiğini 
gösterir müsbct bir cevap teşkH eder. 

Müteakil, safha, resmi bir surette 
izdivaç talebinden ibarettir. Resmi 
izdivaç talebi, gizli kalmak için ekse
riyetle akşam geç vakit yapılır. Fa
kat köyün delikanlıları, işi çakmış
larsa genç kızın evi etrafında klamet 
Ye çıngıraklar çalarak veyahut bir 
tetu::ettye vurarak dolaşırlar. Bu 

VE F AT 
Emekli general Cemal Tooman'ın 

oğlu olup bir müddettonberi kalp 
hıı.stalııPndan Guroba. hastanesinde 
tedavi edllm.ekte olıı.n Devlet DamJr
Y<>llan idarel umumiye mütettişlerln
den Nanm Teoman vefn.t etmlştir. 

Cenaze ma.yı.mı 23 üncü cuma gü
nü roat 2 de mezkilr hastnncdcn knl
dınlnrak Sirkeciden hareket cdcet'k 
olan Haydarpaşa röınorkörlle Kadı
köytlne nakil Te Sahmyiccdldde aile 
makberesine defneclllecektlr. 

Maçka Palasta dört odalı, 
her türlü konforu, ve bütün ev 
levazımını ve eşyayı muhtevj 
bir apartıman kfrnlıkbr. Dör
düncü kapıda 1 numaraya 
veya kapıcıya müracaat. 

' ZARAR LEAl\~ER WİLLY BİH.GEL ile beraber yarattığı 

KRALi ÇEN iN KALBi 
(MARİE STUART) 

Mevsimin en büyük ve en muhteşem filminde 

ŞARK SiNEMASINDA 
Emsalsiz bir muvaffakıyet Jı:azaııma.kta ve takdir alkışlannı 
'toplamaktadır. Suareler için dalma yerlerinizi evvelden aldınnız. 

Ufa Film. --11111' 
•----• Bugün Matinelerden itibaren -----~ 

T AKSiM SiNEMASINDA 

T ürkiye maraton 
birinciliği 

Atletizm Federasyonu tarafından 
hazırlanan Türkiye maraton birinci
liği önümüzdeki pazar günü Bursa 
ile Mudanya arasında yapılacaktır. 
Bu miisabakayn iştirak edcc~k lstan
bul atletleri Kostantin Ali K.aradu· 
man, Hakkı ve Orhandan mürek· 
keptir. 

Aynen maraton koşusu münase· 
betile Bursada bir atletizm müsaba· 
kası da tertip edilmiştir. 

Bu müsabakaları takip etmek üze
re İstanbul Beden Terbiyesi Direktö· 
rü B. F cridun Dirimteldn yarın Bur· 
saya gidecektir. 

Bu haftaki milli küme 
maçları 

Milli k!me maçlarına bu h a fta 
İzmir v e lstanh ulda devam ed ilecek
tir. fsta nbuldan Beşiktaı ve İstanbul· 
apor takımlan lzmire gid erek A ltay 
f>tt Albnordu ile karşılaıacak, diğer 
tara ftan A nkaradan Gençlerbirliği 
ile D emirspor takımlan ıehriınize 
gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray 
ile oynayacaklardır. 

cür.bfiş tcnMüle engel o lan hab is 1 ç A N A K K A LE G E ç . L M E l ruhları uzaklaştırmak için bir kaç 1 
defa tekrar edilir. Genç kızın izd iva- • Galatasaray klübünün 
cmı istcmeğe gidan tahitler, şapka· 
larını ve göğüslerini kordclalar v e Türkçe 9ÖdÜ ve prlDlı :milli "" askeri film. Her Tü.rk'ün göğ- yeni antrenörü 
çİç('klerlc süslerler. Eve girmeğe bir ıritnO kabartacak, b8Jftk ft ktlçtikleri heyecana getirecek sah- Galatasaray klübü futbolcularını 
bal nne bulmak için .atılık buğday n elerle dolu Ttiftn ebec1I 'kahramanlık destanı çalıştırmak üzere bir İngiliz antrenör 
ve} a çavdar olup olmadığını sorar· angaje edilmiştir. Yeni antrenör İn· 

Lır. 2 H A y O U T L A R T U z A 61 gİÜz profesyonel futbol takımların· 
Kendilerine evvela, kıyafetini teb· • da uzun müddet fulbol oynamıştır. 

dil etmiş bir ihtiyar kadın gösterilir: Son zamana kadar Mısır takımlannı 
Alıcılar çimlenmiş buğday :isteme- tsteaJıqMe lllı: 11ıefa ~ W'll w t.nboy fih-ıi Bq rolde: ç81~hran antrenör Galatasarayın 
diklerini söylerler. Bunun üzerine O B A!J& it 8 ~ I ~A B ıı: B T hafta içinde yaptıiı antrenmanlara 
kendilerine lr.üçük bir ~z göaterilir. .-.ı••••••• •••••••~ nezaret etmiştir. 
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J Eski f uf bolcu portreleri 
Bekirin bomba gibi şütlerine bile 
karşı koyan, bugüne kadar mem· 
leketimizde yetişen kalecilerin 

en soğukkanlısı Aslanyan.(Fmıerbahl:;e,1 

h ususlyetler.1, Oyun tarzı, 
meziyetleri ve noksanları ... · 

Yazan: Bedri Giir•oy 
Onu tanJYa.nlar, oyununu görenler 

pek ly1 blllrler. K üçüktüm amma ben 
d e pekı\lA. hatırlıyonmı. Aslanyan. ne 
yaman, ne ma.h1r lca.lecl idi. xısa 
boylu, Waıaz vücudld, kalın bacaklı 
olan bu oyuncu, bu ball lle hSıç de 
fevkal1de bir sporcu ve futbolcu tlpl 
göstermezdi. Hele oo.un lA.sWc top gibi 
çevlkllitine imkAnı Yok ihtimal ver
mezdiniz. Oyun harlclnde koo.uı,ıruı.
sı, oturması kalkması o kadar ağır, 
.sanki kurşun gibi idi. 

A.slanyarun yüzünde derhal fıı.ı'kedl~ 
len, göze çarpan bl.t al~et vardl. 
Etli ve iri bumu ucundan ağıza doğtıı 
adama.kıllı yatık ve basıktı. Bu usta 
kalecinin yürüyüşünde ve 1kl ta.rn!a 
yalpa. vura vurn koşuşunda da bir hu-
susiyet vardı . 

Eşsiz futbolcumuz Beki.rin en bc
~endlğl ve hat.tlt yıldığı kaleci As
lanyandı. Buna. mukabil Aslanyanın 
da en çok takdir et.Uği, korktu~u, go
lün Ü yedlğl muhaclm BeldrdJ. Be
klrln paUattığı o meşhur bomba gibi 
şütlerln çoğu Aslanynnın soğukanh, 
tecrübell oyunu karşısında erlrdl. L:i-

~in~u~~;~~~ub~ul:sı m~r ~ı:~~ Zamanı ınn en.meşhur kalecisi 
ıım kınııldamasıruı. blle vakit kal- Aslanyanın 28 sene evvelkt resmi 
madan kale ağlanna yapışırdı! .. 

Bir zamanlar Fenerbahçe klübün
den ba.,-t.-ı otomobil Nuri, Beklr, Be
leş Cemll ve Hayda~ olmak üzere 
birçok değerli oyuncular ç~lar, 
Altmordu klübünü kurmnşlardı. Al
tınordulular, ar.ılannda Bekir gibi bir 
oyııncu do. dahil bulunduğu halde, 
Fcnerbahçcnin karşısına canlı ve 
kuvvetli r:ıklp bir takı.m çrkannağa 
başlanuşlCLrdı. Bundan dolayı o m
maıılar Alt.mordu ile Fenerin karşı
laşmaları cidden çok çetin olurdu. 

İşte gene bir gün böyle hararetll 
maçlardan birinde Meta bir Aslnn
:yan ve Beklr~Ocadeleal olnı'U9bl ld 
bu futbol hfıtırasmı ömrüm oldul.'"Çll 
unutamam. 

Maç çok hızlı ve heyecanlı oluyor
du. Bu anlarda en çok göze çarpan 
ve seyircileri heyecandan titreten va
ziyet şu idi. Klilp de~lnnek mesele
sinden Beklre son derece içerll~ , 
koyu Fenert>ahçell olan Asla.nyan san
ki Bek:ire gol attırmama~ ahdet
mişti. Bekirln t'n demir gibi §ÜtlerlnJ 
uzaktan, yakından, havada.n, yerden 
ne porz;iisyondn ~lirse gelsin akıllarn 
hayret verecek bir sıoğu.kkanlılıkla ve 
şayanı hnyrC\t bir meharet.ıe yn.ltalı
yor ve her defasında da t.opu geriye 
fırlatırken Bekir! fırsat bu fın;at dl
ye, kızdırıyor, onn şu şekilde babrın
yordu: 

- «Bunu da atamadın .. nntil~ .. ba4-
ka. sefere! .. • 

reket. ynpaıak annud tuur gibi ko
layca tutardı. Hem de nasıl? Büt.ün 
bıziyle ok gibi gelen top bu kuvvetli 
Dc1 tok.atın ve bileğin arasında men
geneye sıkışmış gibi hareketsı!: mıh
lanıp kalmak şartiyle!.. Bu nasıl olu
yordu?. {Zira şlmdikl kaidelere nnz:ı
ran bu suretle top tutmak hatalıdır, 
sakattır, tehlikelidir.} Onu düşünme
yiniz. Belki ba§f.m kaleciler bu şekil
de top tutnuığa knlksal::ı.r, elllrinl de 
yırtarak top lçcri girer gol olur. Hele 
bu Beklrin şütü olursa... Lfdctn 
Asl:ınya.nın b ir defasında. olsun bu 
sureUe tuttuı:tu toplan kM'll"rl• l"ı c •
liı memı r 

Son derer c soğukkanlı ı.ı. .t "\le..,., 
sanki hiç bir ~Y görmüyormuş 
lti.knyd, ağır nğır hareket ederdi, La
kin birden lüzumu anında. zıplar, bu 
llipacı gibi görünen vücud, çcviklcşlr, 
sanki cıva kesilirdi. 

Aslanyı>.n kadar karşısında.ki oyun -
cunun pozüsyonund~ · topu nereye 
atacağını kestiren bir kaleci dlycblll
rim kl dünya. yüzüne pek az gelmiştir. 
Karşısında hasım oyuncu. daha topa 
vunn::ı.dan o, çevik luı.reketıerle der
hal yer tutardı . 

Zaviye ka.payışlnn. Zn.viyeden kur 
tn.rdığı goller, bir taraftan bir tarafa 
şimşek gibi plonjonlar, icabında., bil
hassa kornerlerde, ha.vaya sıçrn.mn
larla top yumruklamaları, oyuncu 
karşısına zıımanındn yaptığı yertnde 
cesur, cnerJtk deparlar b i:- rek keli
me ile mükemmclrl' 

Ku.su.r mu? .. Aıslanyruı glbl kalecldl 
kusur aramak bir pa.rçacık olsun :fut
bolden anlamauınktır. Halbuki ben 
azıcık olsun bu işten nnlnrım diye ge
ç1nlyor.um. Onun ~in müsande edin 
de nrnmıyayım ı 

Lakin Bekir bu._ Bunun altında ka
lır mı? Bir aralık ne yapıp yapıp ayn
ğınn. geçlrdlğ'i topu yıldırım hıziyle 
!kaleye doITT-u sürüyor, önüne gelen 
tam üç k1ş1yi n.yn ayn o müthiş vü
cud ve ayak çalımlyle auatıyor. Niha
yet seri bir cşa.pe ve sonra birden 
on on 1k1 adımdan knlenln sol köşe
slne ~k gibi şütünü savuruyor. Be
kirin topıı vurd.ugu zaman çıkardığı 
kendisine mahsus o bomba gibi tok 
sesini işitiyoruz. o n.ndn. d:ı. topu ağ- İzcilik fedarasyonu 
l:ı.rın içerisinde görüyoruz!.. Asln.nyan 
bu tutulmaz şilt karşısında şa.§ımrnk, başkanlığı 
ha~ket bile edememiştir. _ Beden Terbiyesi Genel Direktöl"" 
Nıhayet. Aslanyanın lna.t.çı ve mu- 1 ..... _ fı d · ·ı·k . 1 · b- - ı_ 

ess1r oyunu ka~clıı. Bekir ştc bu ugu tara n an ızcı ı ı§ erıne uyu~ 
§Ckilde enfes bir gol ile inWmmını bir ehemmiyet verildiği cihetle anha 
almıq oluyordu. ve tesisler dafrcsi direktörü kurmay 

Kaleci Aslnnyan, hızından kale ağ- subaylardan Celal Dinç.er izcilik 
!arına dolaşın topu söylene söylene fede~·asyonu başkanlığına tay:in edil· 
çıkartmakla. meşgul ı_ıren. Beklrln şu miıtir. 

şekUde bağırdığı L.<dtllıyordu : , .. -------.. - ııZahmct etme, blraz sonra. b 
tane da.ha. atacağım!.. İkisini be~r 
çıkartırsın ! .. » 

<Aslanyan bugün sa~ mıdır, öl
müş müdür, nerededir? Bilmiyorum. 
Onu en son olarak Türk mllll takımı
nın 925 senesinde Romanya mllll ta
kınıı lle Bükreşte yaptığımız nınçtan 
sonra. görmüştük. Oyundan sonra ya.-

AKŞAM 
Abone ücretler i 

Ecııebı 

nıını7.a koştu. Bükreşte ticaretle me~ Benelllc 
gul oldu~wm söyledi. Ma.çı Jcamndı- 8 AJlık 

1400 turuf 
'1&0 • 

2700 kuruş 
H&O • 
800 • ğımız ve iyi bir oyun gösterdiğimiz S Aylık 400 • 

ıao • için hep1mlzl tebrik etti . Romanyalı 1 Aylık • 
oyuncular hakkında izahat verdi. 11-------------................. ..;;. ___ , 
GÖ'llert yaşla dolu oldu~ halde istan- Posta 1tt1badına dahil olmıyan 
bulun h:ısrctıni çekUğinl söyledi.) ecnebl memleketler: Seneliği: 

Oyu n tarzı, hususiyeti, 

meziyetleri ve noksanlan 

seoo altı aylıRJ 1000, üç aylıRJ 
1000 turuotur. 

Telefontarunız: BatmNıarrtr : %05i 
Yazı işleri : 20'765 - t dsre 20681 

Müı1lir: 20497 

Rebiülahtr 26 - nwr ıs 
S. İm. Gü. Ö~. İki. Ak Yat. 
E. 7,C!l !l,09 4,44 8,42 12,00 1,55 
Vn. 3,27 5,36 13,10 17,09 20,27 22,21 

İdarehane: Bnbılill elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

Kendi kendine görgüsüz, muallim~ 
siz, antrenörsüz yetişen. Fcnerb:ıhçe 
kalesini senelerdir top u;urmadan 
bekllyen bu meşhur ko.leclnln oywı 
tarzı bambr..c:kadır. Plonjonu, eşapesi, 
blokesi, degn imanı, her şeyi n e şim
diki fu tbol s emine, ne de bugünku l 
kalecilerimizin oyun tarzına benzer. 
Mcselfı , Asi nyan başının ucundan 
havadan kur. un gibi gelen topla n rı
lerinl çırp:ırm~ı g.bı havad.ı bir ha- ı •••••••••l3mıii•••lllİ 



.. 

~te§e atılmak mi lazim~ 
Bugünlerde Suriye meselesine 

faz.la merak salan Hüseyin Cahit. 
aünkü ba§makalesinde şöyle di
yor: cBir nlma.n istiyliısı karşısın• 
da frnnsıı.ların hiç birşey yapa• 
rnıyacakları ve Ortaşark İngiliz 
kuvvetlerinin de yalnız başlarına 
muvaffakıyet temin edemiyecek· 
leri anla;ıılırsa Türkiye hiç tered· 
dÜt etmeden Suriyeye girmek: 
mecbı:riyetindei:lir. > 

. ?atad, Bulgaristan için olduğu 
cıbı Yunanistan için 'de ayni şeyi 
yaz.mı tı • 

. Almanlar Yuna:nistanı istiyla et
tıler, .Yu~?nlılar bir şey yapamadı
lar, ıngılız kuvvetlerinin yardımi 
da işe yaramadı. Bununla beraber 
kılıcı çekip T rakyaya saldırmadık: 
Hükumet ne düşünüyor bilmiyo• 
ruz. Suriyeye saldırıp a•teşe giriş· 
mekte Üstad, niçin daha mühim 
menfaatler görüyor? ille bir yere 
saldırmak, harbe girmek mi la· 
:z.ım? 

'KUŞ BAKIŞI: 

15000 metre yük
seklikte seyahat! 

Kuru gürültü!... Dün Vaşingtondan gelen bir 
Bütün gazeteler ağız birliğile telgraf haberine göre Amerikaöa 

gürül~ kopanp üste çıkamadık- yeni bir bombardıman tayyaresi 
farından mıdır, nedir bilmiyoruz, yapılmıştır. Bu tayyare şimdiye 
§U !stanbul sobklnrının satıcı rt'f d 
gürültüsüne bir çare bulu'llnnındı kadar göıiilmemlş bir i ı a a, 
gitt;, stratosferde uçabilecektlr. Bu SU· 

Sabahın alaca karanlığından retle yerden hava dafi toplarının 
gecenin geç saatlerine kadar so: ve havadan avcı tayyarelerinin 
ka!dar arı kuvanı gibi uğuldamak· attıktan mermiler kendisine ye-
tadır. Öyle ki bu yaygara arasın· ti y t ta re 
C:ıa kimin ne sattığı Cla anlaşılamı· tlşemiyecek r. en yya 
yor. Tam manasile kuru gürültü!.. umumiyetle 15000 metre irtifada 

Belediyenir. ve matbuatın çare uçabilecek, 4 ton yük alacak, sa- ' 
li'uJamadıkian l)u tehir derdine atte 500 kilometre süratıe 5000 
bari Örfi idareden bir yudım di· kilmoetre mesafe ketedebilecek-
Jesek 1.. .·" tir. 

'Köpekler ' Telgrafta bahsedilen statosfer 

Hayvanlan himaye cemiyetinin arzın etrafını kaplıyan hava ta-
1940 yılı içindeki faalıyeti hak· bakasının ilerisindeki ooşlukfur. 
kında bir rapor neşredilmi,, yapı· 11 bin metre irtifaa kaaar hava 
lan haY1rlı işler sayılıp döküldük· mevcud o1duğ'undan stratosfer 
ten sonra köpeklerin insanlara buradan sonra ba§lar demektir. 
olan büyük yardımlarından bir 

Nihayeti de 80 bin metre ndde
kaç misal gösteriliyor. 

Kimisi uyuyan snhibıne zelzele· dilmiştir. 
Başka türlü millet yi haber veriyor... Stratosferde hava yoktur. Bu-
olur mu? Kimisi hanımının beşikte unu· nun için rüzgar, fırtına da mev-
Peynmi Safa, hep bir ağızdan tup trene koştuğu kundaklı çocuğu cud aeğildir. Tayyarelerin sür· 

söylen k k 1 · d yakalayıp trene götürüyor ... ece şar ı mese esın e şu h atıerini en ziyade kesen havanın 
neticeye varıyor: cAh, hanidir bu Dikkat edilirse bu mu terem St 
memleket hep birden söyliyebile· köpeklerin aparbmaın perıcerele- mukavemeti, rüzgA.rlı:ı.rdır. ra-
ceği şarkılarla beraber, hep bir- rinden, otomobil camlarından tosferde bunlar olmadığına göre 
d k "detu konu•acnkrnı• gibi - hem ı rl k büyu-k bir sür e:ı onuşacağı lisanın, hep bir- u " " tayyare e n pe -
d~n kullanacağı ıstılahların, hep Cle ya fransızc:a, ya ingilizcel - atle mesafe ketetmelerl müın-
bırd .. 1 h" l etrafa bakan cinsten değil de fa· Ö .. en yazacagı im anın, ıç o • kiin' dür. Bu ihtimal göz nune 
m • d h kir, yahut ortahallı muhitlerin ye-

. azsa ayni dava grupu için e ep 1 1 alınarak daha harpten evvel b d b h ti"tirmesi oldukları an nşı ır. ır en enimsiycceği fikrin ns• " il k 
retini çekiyor ... > ı Şu halde hayvanları koruma ce· stratosfere kadar çıkab ece ve 

E.d b · 1 miyetine önemli bir vazife daha d ı 1 cak tayyareler imali · e iyatta bu tarza ne der er, ora a yo a a 
h'I dü•üyor: Dershaneler açmak su· d B ks dla ı meyiz amma, hep birden ko· " k il icin uğraşılıyor u. u ma a 
n .. b l d retile mi olur, yoksa köpe çe ı e ! k t U§tul{umuz dilde mü a uga er· 1 1 bir çok tedkikJer yapılmış. a a 1 O hnzırlanmış broşürler e mi o ur, 
er. stadın bu satırlarını okuya:."l b k 1 b ı bır· tu"rlu- netice elde A·..ıııeme-bilmiyoruz, ir o aymı u up §U 'C\.U anacak ki, birbirinin dilini, yazı· k 

salon köpeklerini inkırazdan ur- 'ştl 
sını anlamayan, hiç bir fikir etra- mı • 

Fransız donanma ı vl--üsleri 
lngiltereye karşı kullandırsa .... 

Almanya, lngiltereye karşı mücadelenin 
nihayet denizlere dayandığını anlamıştır 

ı 

fındn birleşemiyen bir cemiyet tarsın. d k Stratosfer, havaya bırakılan 
Zira çoğu köpekten ziya e Ö· 

içinde yaşıyoruz. O zamlan celi- §e yastığına, dört ayak gezen aca- yuvarlak balonlar vasıtasile ted· Bir Fransız kruvazör filosu ve torpido muhripleri 
Yet, dahi' doğrusu mi let 0 ur yip insanlara benzeyen bu zavallı kik edilir. Balonlar 20000 - 25000 
muydu} mahluklar salon refah ve ataleti metre yükseğe kadar çıkar. İçle- Almıı.nya.nin 1stllft. eıtıID, memleket- AıMrlb.nm Kızılden!ze yapmaktn. ol- mllerlnl telafi edecek kıymettedir. • 

Geçl.nme paras'i 1 b'l t Ierdekl deniz 1lslerl, İnglltcreye karŞı doklan nakliyata taarruz i"in Alman Harbin siklet merkezı Akd"11lze ı11tı-içinde hav amasını ı e unu mu~· n"nde oradaki tazyiki, gazların ... " 
S b t t Melih geçen ]ardır. Nerede kaldı k\ zelzeleyi harbi At.ıantlkte ve Akdentzde daha dentzaltııarma. çok lüzumlu btr ils- kal etml~ olduğu bu sırada Almanyn. 
ayın ay zze ' vaziyetini kaydeden Aletler bulu- müessir kılmak için kifayet etmedl~l Uir. Kezalik Fransız Fıısmdnld Ka- §ayet İspanyanın da mihvere lltlha-

cünkü Fikir ve Sanat yazısı-nda haber verip terene çocuk yetişti· yeni üsler elde etmete u~dan za.blanks. Umanı, bu nokta.ya ilslene- kiyle Cebelüttnnk boğazım ele ge~lr-
<'ski ve yeni harp fırtınalarının 1- receklerl... - nur. Fakat bu tedkikler kA.fl gö- anlaşılmaktadır. cek Alınan denlzaltılannm Gattlt Af- meğe muvaffak olursa. Slmnl denl-
tanbuln savurduğu mültecilerden j rülmecliğinden Brüksel ünlverst- Kezalik Almanya. bu denlZlerde İn- r1k.a sahilini takiben giden nakliyatı ztndeki kendi donanmasını icabınd'l. 
bnhsederkcn «genç hir kadın ta· ilan kaleleri!.. tesl profesörlerinden Piccard 27 gUtere ile mücadelesini daha. ziyade ve Cebelüttank bo~azını kontrol et- Akdenize kaydırnbllecrğlndrn Mısır 
nıdım ki yanan yurdundan bir kaç Gazetelerimizin tertip hatalari .. 1 bir b 1 şiddetlendirmek için muhtelif c1ns- met için ehcmm1yetlldlr. Cezalrdekl ve Süveyşln zaptını istibdat edm Ya-
P.ylık geçinme parası çıkarabilmek d mayıs 1931 de boy e a ona ten hayp gemllertne ve bunlan mu- Oran ve Tunusun Blzerte Umanlan kın Şark harekatına girişirken bu de-
. P k boldur. H tta hunlann için e b ~ı t binerek 15 800 met- hnrebcye hazıplamak L.Jn •-rsanel~ dıı gerek ""'-·11 Afrika. lınrekt'ıtı ve nlzde İngiliz donnnmnsmı m,... ul 
ıt;in 821 dişlerini oydurmuş, her darbımesel haline gelmiş, tuhaf ag ı sepe e · 1htlynç duymnltto.dır. Ôerçİ lnçUtcre gerek ingı'i'W~ Ccbelfittnnkta.n gc- edecek mühim bir dPnlz kU\'V ti 7op-
birrni pırlanta ile doldurmuştu! .. > fıkralar arasında yer almış meş· re irtlfaa kadar çılaruş, tedkik- adası, Norveçten İsp:ı.nyayn. lm.dar iş- çlre?'ck Mısım yapmak Jstlyecl'Jcl('rl lcmış olacaktır. Bu takdirde bu kuv-
diyor. hur tertip hataları bile vardır. lerde bulunmuştu. Profesör erte- gal altına. alman ısa.hlllerlo yanm nakllyat:ı. mtml olmnk fçln mWıim vetten ayıracağı surauı knırnzörh ı ln 

Her mültecinin can•nİ dişine ta· Evvdki gücrı de Tasviri Efkar si sene bu tecrübesini tek-rar ede- çember 1çlne sokulm~ ve bu mhll- twerdlr. korsan olatak zaman znınan Atlant e 
kıp yola çıktığına göre genç bir ıütunlannda bu çeşit bir tertip ha- rek 18 ag~ustos 1932 de havalan- lerden hareket eden dentmltılann At- Bundan başkn Suriye Umanlan açılması da mümkündur. D ğer ta· 
k d d 1 1 . lıı.ntlğe kolayca açılmalntı temin Onlkl adadan sert harp gemileriyle raftnn Atlantlk meydan muharcbesi-
·a ının a pır ntalannı diş erme tası vardı: mış, 16,500 metre irti!aa kadar edilmiştir. • bu memlekete ynpılınnsı muhtemel ne 60 Fmnsız tahtelbahlrin!n de 1ştl-
takıp yola çıkması pek tabiidir!.. cŞehrin muhtelif semtlerinde t Ukin Amerllmdan İnglltereyo bn- nakliyat 1çln mihver devlctlei1nin cm- rokl İngiUz nakliyatı üzerine vaki 

Asıl şaşılacak §ey, bir Türk mu· ilan kaleleri yapmak ve ... > çıkmış ı. yük mikyasta yapılmnkta. olan harp rlne Amade bulunduğu takdirde Fills- tazyikin artmasını ve blnneUce Ame-
harririnin en aşağı b:r tnhminle. Görülüyor ki havadisteki cku· Profesör Piccard bu 1k1 seya- mnlzemesı ve iaşe maddeleri n~- tın ftzerlnde Süveyşe karşı harelttı.t riknn yardımının güçlüklere maruz 
tane i on bin liralık Jaakal on iki le> kelimesi ckale> diye yazılmış. hatten oldukça mühim maıa.- tına mevcud denizaltı vo korsan ge- icrasını ve ayni v.n:mando. Irn.ka yar- kalarak teehhure ducar olınasmı mu-
pıtlantanın tutarını bir kaç aylık Bazı tertip hataları .keli~~Jeri matla dönmüştü. Fakat bu ma- mllerl l!e mrını olunanııyacağı hnk- dımı temin edclılllr. Fransanın işgal cip olacaktır. 

· d le kında fupheler günden güne artmak- altında bulunmıyım losmındakl Tulon Hulasa; Almanyanın Fransız do· 
gcçınme parası olarak görmesin· manasızlaştırır, yazan a sınır • lumat stratosferde seyahat me-. tadır. Bahusus dcnlzaltı gemlsl t .... a ve Marsilyn llmanlan 1sc Ş'--U Afrl-
dedir. n·ır okuynn dal.. Fakat bazılan, ü'9 1.ma ınanmasını ' deniz üslerini kullan-

• h . d .. • selesini halledecek C:ierecede öe- eden Alınan tersanelerinin hava bom- kaya yapılacak ısevtdyat için başlıca mnyı ısrarla talep etmesi, bir tara·-
Bir yanlışlık bilakis, onlara

1 
da a yherın ;. ~~· -·ıdl Bunun için tayyare ile bnrdımanlnr1yle mtlte.madlyen 'ta.hrl- mühim üslerdir. tan Atlantlk meydan muhnrcb nl 

T f.k. • d T k k nalar verir. §te bu ava ıs e 1 gı · bata uğnıması ve korsanlık harckA.- Filhakika. Almanya, Ftnsanın yal- ka•.ı.etmek endl.şeslnln belirmiş olma-an Te ı ımız e ür o uyucu- . k' . · h l k st t f .,...,.ak ;rv 
lnra hit d .. 1 .. b. klam tertip hatası da bu i ıncı nevı a· yükse ere ra os ere ÇIAll• tında kullanılan Sc.harnhomt ve ruz deniz üslerini ele nlmakln Atlan- sınd:ın \'e diğer taraftan Akd nlz 
cörd"k .ap e en şoy - ır re talardan ı.. . kabil olamamıştı. Gnelsnau drltnotlannın Brcst llınn- tll: ve Akdeniz muharebelerini kn- harbini çıkmazdan kurtarmak l<:ln 

~ · • • . bizim eokaklar<Ia . nmda yaralı knJmMı Almanlan her zanmak gayesine va.sıl olamaz. Bu va- Ccbelüttnrık boğazına k:ım bir taar-
( C est a ...... que ıe: doıs mon Hakıkat~~ 1 . kule değil Amerıkadan gelen haber Ame- ne suretle olursa olsun Fran.sız do- &1.yet nncak İnglltcrenin bu denizler- ruz hareketine ba.şlnmıı.k ihtly:ı.cındaTt 

ourire eclatantl) kurulacak ılan Yk; e:!' 1_ ek ve rikanın şimdi bu meseleyi hallet- nanmasını ele geçirmek teşebbtısüne dekl nakllyatını güçleştirir. Halbuki doğmnktndır. Görülıiyor ki Almnn~a; 
cBu yanlışlığın sebt!bi ne ola"> .. > kale olmalıdır. 1 tu1r u J:'ı· la· tiğinl anlatıyor BU haber tabak- sevketmlşt.ır. Bu maksadın temlni asıl gaye İngiliz nakliyatının felce geçen umumi harpte oldu u lbi bu 

diye dü .. ·· . 1 Ad bir zahmetle yapılıp ası M1 re am · 1c;Jn Vlchy hlllrl\mctlyle yapılan uğratılmasıdır. Bu da deniz kuvvet dünya harbinde de Ingııt l'<'ye k rsı 
F unmeY1n ... mı . ..mrü bir kaç gün daha uzun kuk ederse hava muharebelerin- müzakereler netlcesindo evvele- ve kudretiyle mümkündür. İtalynn do- mücadelenin nihayet d nlzlcıe da· 

ra.n'!lı~ gazetesine benzetmenın rın ° d mühim bir inkılrtp vücude gel- mirde Fransız tersanelerinden ve sa- nanmasnın Akdenizde tek ba§ma. blr ynndığını ve ezeli rakibine m l dan 
t n~tıcesıt... olsun!.. 111111111111111111111111111 e nayllnden istifade edilmesi teknrrüt kuvvet ifade etmediği ve inglllzlerle okuyacak kudrette bir don:ı.nm 1a a-

11111 11111111aı1111nı111111111111111111111111111111 mesl muhtemeldir. etmı,,tir. her katşılaşmada. hezimete uğradığı bip olmadıkça yalnız kara. v h n. 

~~ 
Her ne kadar Fransiz doruunasının ve harbin bundan ronrnkl lııklşafın- ordularlyle bu buyük muc d 31 ka· 

Günün Ansiklopedisi ve Atlantlkle Akdenlzdekl Fransız de- da ondan mUsbct bir ış bekleneınlye- zano.ımyacağını anlamı tır. F k 

~~~~~~~~~L~~~~~~~-'~o~~~.,.!;~~~ nlz üslerinin mihver Mevletletl emri- ceğt. sabit olduITTında.n bu donnruna nnlnyışında geç kalmıştır. Filh kn. 
.., ne verildiği ka.tlyetle blllnmemekte ruıcak Fransız harp gemllerlyle takvl- bu harbin mukadderatını tayin edc-

k d Marlİnİque ise de Alman ordusunun Oebe- ye edilerek Alman sevk ve idaresine cek olan Atıantık meydun muhıı.r be-
1 Bog ..... a güreşçisi a ln v .. lüttarığa ta.amıza. hn.zırl!ı.ıuxınkta verildiği takdirde Akdeniz havza.sın- sinin kazanılması ancak Ingillz do-. 

y .. d"' .. t" Bu kadının boga gure~· Fransanın Alınanyn. lle uyuşması olduğu bir sırada. Fıansanın tn- dakl harpte bir rol oynıyacağı hesap- nanmnsının kati surette mağlubiyete, 
cgane kadın boğa jjÜreşçisi olan u~muş ~r. . b' misal ol· dolayısile Fransnya nid Martinlque giltereye karşı vn.zlyetlnl de~ !anmaktadır. uğratılmnsıno. bağlıdır ve bu da onıı. 

Cenç ve güzel Amerikalı ,nis Konşi~ lerınd.~kı mbe?are~:dee ü~ müthiş bo- adası bahis mevzuu oluyor. bulunması m.lhver kuvvetlc11ntn fca- Hft.len Vlchy hüktlmctlnin elinde faik bir donanma meydana çıkarmak-~ 
T~nt b .. .. 1 . d k. h mak uzere ır g d•V• · Atıantlk Okyanusunda. Antll rufa- hında. Fransız den.1.3 11slerlnden ıstı- 0.ç drithotla bir tayyare gamlsi, üçü la mümkündür. Maamafih mihverin~ 
retin~0~. t oga kgu~~ş eHrın ll~ 1 dm~ ~- ğayı kanlar içinde yere s.er ıgın~ !arından biridir. auadeloupe'un 130 fade edebllece~& f{lphe bırakma- aiıu' ve altısı hatif olmak üzere 9 kııı- t.oplıyacağı donanmanın kuvveti ne~ 
m . gkos

1
crme ıçın ° ıvu sıknc- söylemek ktifidir. Mis K?~dş~ta aynB. ı kilometre cenubu şatkislndedlr. 65 makta.dır. Afrika. tıtasmın Pl1> Çl• vazör ve takrl.ben 60 mulıtlp ve 60 olursa olsun denizlerin hfl.klmlyet~1 

n şır et erinden biriyle bir mu a· anda yaman bir binıcı ır. ır kilometre uzunluğu, 84: kilometre kmtısı üzerlndekl Fransız Dakar harp denlr.altı gemlsl bulunmaktn. olup bu İngiliz donanmasının elinden r:or-
\'ele imzal~mıştır. Bu yaman Ame- ~:~at yarı§larında Amf:'rikah za · azamı genişliği, 988 kilometre murab- limanı gerek İngllteren1n ve gerek: t:uvvet İtalyanın ta~ hatp ge- alablleceğl kabul edilemez. A. B. 

rikaiı hr, bir sene zarfmJa Mekti· bitleri yenmeğe muvaffak olmu~- b:ıı mesahası, 200,000 e yakın da. nU-
knd ı fusu vardır. Merkezi Fort-de-Frnnce'-

a _Yaptığı güre§lerde 62 boğa ö • tur. du'. Sahlller az Arıznlıdır. Şarkta bayıl 

S k d ted ki ki gtrlntlll çıkıntılıdır. oaypte Fort-de. 
BrhOŞIUk hak 1 n 8 .. . . France körfezi vanlır. Civarda sık 

'A · C 11' arhoşluk uzerınde tetld- -·iP kuvvet.il -'"lonlar olur ~lddetll merıkanın en büyi.ık profesöıle- u ımanın, 5 • • t' Pro CUA DJ.A • "' r· d . v k naat getırmıı ır. - mcddü cezirler de kaydedilir. 
ın en bıri olan Edward Cullirnan, icat yaptıg~nad' 11 

• b t tmek için 
h ı f .. bu ıd ıasını ıs a e Mat'tlnlque dağlı ve Yana.rda~lıdır . . 

~1• 0 0 uğun insan bünye .. i üzerindeki esor kk d zmakta bu· Pelee tepesi 1350 metre yüksekllğin-
~esırlerini inct'lemek İçin sık sık sar· sarhoşluk had ın 2aO;a } ifeyi mah· dedir. Bunun 11vlan 1902 yılında 
oş olmaktadır. Profesör, şimd:ye lunduğu eser en. . !S ı Salnt - Pierrc şehrini mahvettikten 

kad b 0 k • h ld k eye göstermıştır. d ka 1 d naıı.ı d 1 nr ır aç defa sarhoş hır a e, em 'A rikan za· sonra a ayı P a ı. 6 ar an den -
tınıumi asayışı ihlal etmek töhmetile O beraetten sonra, me k' k zo doıtru sel halinde akan derclerl 
tevkif edilmiştir. bıtası prof esörii sarhoş ol~~a ~:a:: vardır. 

h 
Mahkeme, ilk defasıni:?ıı profesörü ladıkça, tevkifhan~ye degıl, Ikllm aynı yeloıcs:ı.k ve çok sıcak-

eract ettinni.,tir. Çünkü mahkeme neye sevketıncktedır. tır. Hlç kar yağmaz. Ha.va ruıca.k kft.-
'" nunucvvelle mart nrn.sındn. sctinlcr. 

K ·ı h talık teşhisi Arazi umumiyetle münbltUr. Bazı an Zerreleri e as . 
yerler son derece ver1mlldlr. Burada. 

1,,. l .. kan zerreleri hac, yarıya sıcak memleket mahsul anın zerreleri üzerinde yapıl· hasta ıgı varsa. . . yarı -
rn?kta olan tcdkikler o kadar ilci'İe- kanser hastalığı mevcut ise, sıvrı zn· Ier1 yetiştirilir. Şeker kamışı, kahve, 

· k 0 1 da pamuk, kako.o, tütün, baharat, yemlş-
nıı lır ki, bu zerreleri muayene ve viyelcr şeklini nlmn tn 11 • nsan 
tedkik d k h 1 .. . h ı.. cut ise kan zer· ıer. h' . e ere asta ıgın nevı ve ma· şeker asta ıgı mev • Nüfusun ekserisi zencilerle Melez-
i} etı sıhhoıt ve katiyetle tayin edil- !eri belirsiz bir şekil almaktadır. ıerdir. Hlndden ve Çlndrn gelmiş mu-

m kted' re . 
K ır. İsviçre doktorlarından Pfeyper hacirler de vardır. Adayı Chd.stoph 

J ~~lal klorlu bakır karısıtırılınca, k l 'ni muayene etmek sure· Colomb dördünctl .ııcyahatlndo keş-
L ıı.b ı ur ribi aksama ayrılmakta ve an zerre en h . . d ıayanı retti. Fransızlar 1625 de müsteınleke-
ı::. ıl'ur: 7.r:-rreler hıı 1 1 ~ • • • tile hastalıkların teş ısın e .......:.. ıeştirdller. İngilizler muhtelit se1el'ler ., • s a ıgın cınsını • . Al'+i 
C<.. .. termektedir. Bir acl.imda verem hayret JICticeler elde ctrrıışt.ır .. ı ~1dUt\.rm d]ı yl~ ~y~ l"'lı'-

~üttank'ıp y_eni vali ve l-uınandaru General Gort bir zırhlı ctomolıi.ı.:, 
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Sahire 8 '.AKŞAM 

HER AKŞAM 
BlR .HİKAYE Evlenmek isteyen adam Albay Potterby 

t Kadriye vagonun pencere3in1 açtı.' ayni lUn& ne katl&dl. cebine koydu. Amerika kadınlarının havdud 
Dışarıdan içeriye tem1z hava, kır, Kadriye memnun gülümsedi. KafŞl- k k k b /d k [ b • 
bahçe, toprak ve çiçek kokusu dolma- aındakf adam: cEvlenmek ıstlyen er- OT usuna arşı U U arı lT care 
ğn. başladı. Bir müddet dirseklerini lreb hakkında yazılan makalenin llk Amerikada garip bir vaka ol- ' 
pencerenin kenarına dnyayarnt b.,_ tartma uyuyordlL muştur Zengin fakat y lı b' 
§ını dışarı çıkardı. Tren hızlı gldi· Kadriye: · • aş ır 
yor, rüzg~r onun saçlarlyle oynuyor- - Gelelim 1.kl.ncl maddeye! .. diye- banker bir gün genç kansının 
du. ret makaleyi okumağa devam etti: yanında yabancı bir erkek bulun~ 

•rckrar yerine oturdu. Yanında du- 2 - Evlenmek 1stiyen adamın 1!-
ron çantasını açarak, tabakasından karplnlerlnln altında bunın ta.rafın- duğu halde otomobille gezdiğini 
bir ... ı nrn cıkardı. Yaktı. da ekseriya küçük btr demlr pıı.rçası haber almış ve hemen evine ko-

MuhakkD.k ki seyahat çok güzel vardır Bunun do. sebebi şudur: Ev- şa k k d h 
şeydi. Lllkin böyle yclculuklarda yal- lenmek istiyen nda.ın har vurup har- ra ·ansın an esap sonnuş-
nızlık fena. idi. Halbuki Kadriye sa- man savurmak istemez. İktisada rla- tur. Kadın, kocasının teH\sma 
dece bu tren yolculuğunda. değil, yedi yet eder. İskarpinlerinin kolay kolay gülmüş ve büyük bi .. k ~ · tl 
.senedenbcrl yalnız yaşıyordu. Dul- eskJmestnt arzu etmez. Şık.lı~a biraz r su unc e 
du. Fakat artık karar vermişti. Evle- aykın gelse bile isknrpinlerinln alt- şu cevabı vermiştir: 
necekti. Ne çare ki ıstediği gibl bir ıanna demir çaktırır.• - Evet, filhakika spor otomo-
kısmet çıkmıyor, istediği tarzda bir Genç kadın şldml iklncl bir meraka b"Hl k 
erkeğe rasgelemiyordu. düşmüttü. Aca.ha karşısındaki ada-

1 e gezer en yanımda yabancı 
Halbuki henuz çok gençti, güzeldi. mın kunduralarının altında demir bir erkek vardı. Fakat bu albay 

Zevkli b!r kadındı. Tahsili yerinde idi. var mı Jdi? Fakat adam bir türlü kun- Potterby idi 
Mao.mı:ıfıh KndrJye hayatından daha duralarının alLuu gooterecek bir şe- · 
birçok şeyler ünıld ediyordu. kilde oturmuyordu. - Albay Potterby mi? 

Sigarasının külilnü sllktlkt.en sonra Bir aralık onun ayak ayak üstüne - Evet. 
okumr.k için yanına aldığı yabancı atmasından istifade etmek ıstlyen B d d . ? 
dildeki bir recmuayı açtı . Orada insan Ka.driye hemen biraz dildi Ad - u a am a kım ... Ben 

0 
• amın bö l b'ri i ı·uhunu çok iyi bilen, bilhassa erkek- kundurasının altına bakmak ı.tedl Y e ı s nl tanımıyorum. 

lerl pek giizel tnnıynn meşhur bir Görülmüyo:cıu kl... Kadriye biletınİ - Tanımıyor musun?.! Çok 
roman muharririnln pek meraklı bir yere dilşünır gibi yaptı. Bu suretle ttıh f .. .. 
maklesı \'ardı. Kadriye bu yazıdan şu eğilip şakakları ağarmış adamın kun- a şey... Şimdi butun kadın-
.satırları okudu: durasmın altına bakacaktı. L1kin bu Jar otomobilde yanlanna albay 

ııErkekler kadınlara evlenmek vade- sırada erkek oturuş şeklini değiştl.rdl Potterby'yi alıyorlar. 
elerler. IAkln baznn bu va.adlerin de Genç ka.dınUl gene tam bu işten • 
durmazlar. İlk gördüğünüz blr er- fimldlnl kestiği blr sırad& adam ye- - Sevgtllm, muamma gıb\ ko-
kel;ın evlenmek, yuvn kurmak niye- niden bacak bacak &tüne attıı ?e anıt nuşmayı bırak da bana izahat 
tinde olup olmadığını anlamak ister aya~ını salamağa ~adı. Artık onun ver Bu albay kimdir? 
m.sinlz? O halde .şunlara dikkat edl- kundurasının burnunda.ki demir par- __:_ Şu gaze.teyl okoyun müşkü-
r ·... Bir erkek sızın karşınızda bun- çası pek milkenımcl bir surette görü- ' 
ları yaparsa evlenmek anusundadır. nfiyordu. lüniizü halledersiniz ... 
Ve bir yuva kurmak istidadındadır.. Bu a.dnmd~ lklcin şart da vardı. Banker uzatılan gazeteyı· almış, 

Kadriye kendi kendine: ııPek dik- Demek Kadrıyc evlerunek ıstlycn bir • 
kate değer bir yazı, dedi, denıek bir erkek karşısında ldl. tek gözlüğünü takmış ve cıddi 
<'rkejln evlenmek niyetinde ve yuva Mecmuanın saydıl{İ öteki maddeleri bir tavırla şu satırlan okumuş
kurmak istidrdında olup olmadığını de birer birer oh.'Udu. Bir erkeğin ev- tur 
anlamak gnyet kolay bir işmiş .. oku- lenmek niyetinde olduğunu gösteren · 
ya_ı~m bakRlım .. b 27 maddenin hepsi de karşısındaki «Kali!orniyada çok tanınımş 

1 :::.m okumasına deYam edeceği sı- adamda vardı. Artık Kadri~nin şüp- olan madam Blank adındaki ka-
!ad:ı kompartımanın kapısı açıldı. hesi kalmamıştı. · · 
Içrrl ::ıs - 36 yaşlarında tahmin edllen Bu sıradn kompartlma kad dm doktor muhtelıf ~l1irlerdekı 
~:ıkışıklt bir ad'.lm girdi. Yaşının genç! bir fırsatını bulmuş on~a ~on~~ hast.alanni ziyaret etmek için 
fım11 ~ına ro.li'?H'n -Şakaklarındaki saç- yordu. Pek terbiyeli bir erkekti. Öyle otomobille seyahat ederken bir 

r tamam ylr nğarmıştı. Biraz .şiş- lüzumsuz aşk sözleri, aşın kompll- . 
manc'l idi Kadriyeyi selılmlıyarnk manlar yapmıyordu. Arkad~a konu- çok defalar haydudlann taaıru-
kar~ı-ınn oturdu Bu şık bir adamdı şnyordu. Onda Meta kız kardeşiyle zuna maruz kalmıştır. Fakat bu 
,,.e enç k~dına !~~lı t~tıı bakıyordu. seyahat eden mliştik bir ağabey hali taan·uzlann hepsinden kurtula-
Kndriye ı;öyle duşundu: Fena erke-k \'ardı. . 
d .ı .. K ndı iyle evlenileblllr. Lakin Akşa.m yeme~lnl lokantalı vagonda bılmiştir. Son zamanlarda taar-
P"" ba hu "lnkaklanna kır düşmüş ırenç karşılıklı yediler. Dışarıda. nefis bir ruzlar arttıbrından doktor Blank 
nd nı da evl"nmek nlyet.~ndc mı idi? .. :?e_ht.ap vardı. Açık bir pencerenin haydudlardan kurtulmak icin şu 

garip çareyi bulmuştur: Madam 

Blank, balmurnundan albay üni
formalı bir manken yaptırmış, 

seyahate çıktıkça bunu yanına 

oturtmağa baslamıştır. Kadını, 

bir zabitle beraber seyahat eder 
gören gangsterler artık taanuza 
cesaret edememişlerdir. 

Şimdi bir çok kadınlar Kali
forniyalı doktoru taklid etmeğe 

b~lamışlardır. Yalnız otomobil 
gezinti~ine çıkan kadınlar yanla
nna balmumundan bir manken 

alıyorlar. Bunlar birbirine benze
memekle beraber hepsine bir isim 
verilmiştir: Albay Potterby! » 

Banker bu satırlan akuyunca 
gülmeğe baı;lamış ve: 

- Affedersin sevgilim, ben de 
boş yere şüphe ederek eve kadar 

gelmişim. Hemen bankaya döne
yim ... 

- Güle güle .• 

Amerika gazetelerinden birisi 
bu vakayı kaydetmekte, fakat 
bazan genç kadınlann yanlanna 
balmumundan albay Potterbyler 
yerine canlı alhay Potterbyler al· 
dıklannı da ilfıve etmektedir!. .. 

Grnç kndın hemen gozlerini mec- onunde, ay lŞ'lğı altındaki kırları, tar- · 
mıı::ıva çe\ircU. Bir erkeğin evlenmek laları ve üzerinden geçtikleri nehri =============================-
niyetinde olup olınndıb'Ull oradan seyrettiler. Birer sigara yaktılar. Pe4c B U L M A C A M 1 Z R A D Y Q 
eıkuyup nnlmak kablldl ya... Kadriye samimi olmuşlardı. HattA. evlenmek
lılrt:z <'V\'Pl yarıda bıraktığı yazıyı ten bile bahis açılmıştı. 
okumığn devnm etti: Kndrlye heyecan içinde bulunuyor-

•r'vlenecck ad:ımı şunlardan anla- du. Nihayet Jşte konuşma mevzuu ev-
yah lirsiniz llllk meselesine dayanmıştı. Demek 

1 - F\•lenmek. bir yuva kurmak, mecmuanın yazısı doğru idi. Yeni 
muntazam bir haynt geçirmek ıstlda- ahbabı: 
dında bulunan bir erke-k burnunu - Evlilik!.. İdeal hayati. 
şu tanda siler .. cebinden muntazam Diye mırıldandı. 
bir surette d~vşirilmtş mendilini çıka- Artık Kadrlyenln kalbi dı.şan fırlı-
rır. Bunun katlarından birini açar. yacaktı. Belki de şimdi bir izdivaç 
Burnunu içeri .sokar. Onu sller. Son- teklifi karşısnda bulunacakt. LA.kin 
ra mendilini gene büyült bir itina ue arkada.,ı sözlerine şunu 11be etti: 
katınr, devşirir. Cebine sokar. Bu bir - Ben 11 senedir evliyim. Ve ha.
erkeğin ruhundaki intizam ihUyacını yattmdan çok memnunum! .. Belki ya
go terir. Evlenmenin de en büyük tacaamıs ... Alla.ha rahatlık versin! .. 
dellllerlnden biridir. Mendilini buru- Hikmet Feridıın Es 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -------'--
2 1 

~ ----=-=ı==-

5 -- --==ı== 
~ -==·ı=--ı.=
g -c-=ı. - ----- __ c __ 

1C şuk bir halde çıkarıp bumunu sllen ===-=======-===== 
ve tekrar mendlll bumburuşuk cebine Trabzonda tütün ıab§lari 
nt:ın erkekler ekseriya inatçı bekA.r- T Soldan ıaıı.a •e ,..•kandan ••aıı.ı·. 
dırlnr.ıı rabzon (Akşam) - Bu yıl de- " • J- -. • 

Kadriye bunları okudu,ktan sonra ranbar edilen tütünlerin ıatı.şlanna 1 - Ziyanı yok. 
l • ccıın ve merakla beklemr.ğe başla- normal fiyatlarla devam olunmakta- 2 - İyi bir şahslyot olamaz. 

1 Bugünkü program 1 

12.30 Program 
12,33 Fasıl 
12,45 Haberler 
13,00 Program pl. 
13,15 Fasıl 
13,30 Program pl. 
18,03 Fasıl gazı 
18,30 Ziraat Tak. 
18,40 Şarkılar 
19,00 Konuşma 
19,15 Şarkılar pl. 
19,30 Haberler 
19,45 Orkestra 
20,15 Radyo oa. 

20,45 Müzik 
21,00 Konuşma 
21,10 Temsll 
22,00 Orkestra. 
22,30 Haberler 
22,45 Orkestra 
23,15 Cazband pl. 

24 l\layıs 

cumartesi sabahı 
'1,30 Program 
'1 33 Müzik pt 
7:45 Haberler 
8,00 Müzlk pl. 
8,30 Evin saati 

• Askerlik işleri 

23 Mayıs 1941 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 133 

Gi"12Jel Bos:for'un ıı.wall Çalı beyin 
gözünün önünden gitmiyordu. Çalı 
bey yolda Recebe anlatıyordu: 

- Donanmayı hazırladıktan sonra., 
ilk işim padişaha Bizansın güzellikle
rinden, cazibesinden bahsetmek ola
cak. Bana öyle geliyor kl, şehri 
zaptetmekte !azla güçlük çekmiyce<!
ğiz. Zira, halk sefahete kendini ver
miş. Kime sorsan, harp etmek tara!
tarı olmadı[;ını söylüyor. Böyle harp
ten korkan bir mllletı içinden bile 
fethetmek mümkündür. 

Uccep reis de şehirde yerlilerle ne
ler konuştuğuna. Çalı beye anlatmaı?a 
başladı: 

- Bizansa. Uk gel~lmde, ordusunu 
çok kuvetu görmüştüm. Askerleri 
memleketi müdata eder; halk da im
paratorun etrafındadır sanıyordum. 
Halbuki, bu sefer görüştüğüm. kim
seler bana imparatordan ve ordu11an 
~kayet ettiler. Ordu hiç bir milletle 
harbetmek istemiyormuş. Halka ge
lince, imparatorun sefahct ve eğlen
cesine göz dlkm~. Ayvnns:ırayda 
birkaç saman taciri bana: cİmparato
run memurları vergi ~rlne rüşvet 
alıyorlar. Hazineye para girmiyor. Ve
zirinden saray bekçisine kadar her
kes hırsız... diyerek derd yandı. 
Böyle bir millet kntlyen harbedemez. 
Eğer padişahın niyeti varsa, Blzansa 
yürümek için bundan dahn iyi ye mü
nasip bir zaman olamaz. 

- Padişah bütün gaileleri bertaraf 
etmeden Blzans::ı. yürümek istemiz. 

- Anadoluda. ve Rumellde ga\le 
kaldı mı? Herkes işiyle güclyle meş
gul. 
Calı bey Mnnnaranın koynunda gl· 

derken, geminin teknesine çarpan 
dalgalara bakarak baısmı salladı: 

- Konyada p:ıdlşnhltı. uyuşan Ka
raman beyinin adamlarından Deli 
İbrahim ism1nde blrl Antalya sahllle
rine doğru - başınn büyük bir ka
la balık toplıyarak - inmiş Çclebl 
Mehmed bu adamı t~pclemed-On, baŞ
ka. bir işe girişemez. 

- Deli İbrnhlml tepelemek güç bir 
iş midlr? 

- Başı çok knlabnlıkm~. Sahile 
inerse yabancı korsanlardan da. ynr
dım görmesi ihtimali var. Bu ihtima
lin tahakkuku biz! çok müşkül va.zl
yete düşüreblllr. Her şeyden önce bu 
adamın kuvetıerini dağıtmak 10.zım. 

- Bu işi padişah, Sadi'ye hayale 
~tseydi çok isabet ederdi. 

- Çelebi Sultnn Mehmed bwıu barın 
açtı: aÇalı ! dedi - Saide OclLboluya 
gelirse, ona DeU Ibrahlmden de 
bahset. Eğer Gcllboludan blr mlkdar 
levendle Antıılyaya gldebUlrstı, ona 
sen de yardım eth 

- O halde düşünülecek blr tarnfı 
kalmadı bu işin. Ben şimdiden slzl 
temin ederim ki, Saide, Karamnnlı 
flsinin hakkından gelecektir. 

- Ya !\siler tahminimizden fazla 
kalabalıksa? .. 

- Siz, Saldeyt tanımıyor gibi ko
nuşuyorsunuz. Ona bu işi havale edi
niz. Ötesine karışmayınız. Kcfalon
yalı korsan SotiriyJ esir ederek, gemi
sini elinden alan Saldıe, Deli İbrahtmt 
çok kolay temizler. 

- O halde dua edelim de Ocllbolu
ya vardığımız zaman Saide ete oraya 
gelmiş olsun. 

Ortalık karardı. 
Recep reis gemiyi idare ediyordu 

Yazan: İSKENDEB P'. SERTELLi 

rekçller ie bafllld&. 
(Yeşllok) böylece Magosa ~ 

yaklapnağa çalı.pyor. 
Burttnun iç tarafında sa.kla.naoak-

Iar. 
Burun göründü. 
Haco, Saldcye nnlatıyor: 
- Bana kalırsa. ıı891!n seferki glbl 

bumu siper alalım. Bir gözcümz de
nize atlasın limanda Jcimler var, k.tm
ler yok. Korsan yelkenlisi var nu? Ha. 
sılı vaziyeti tedk1k edip g.&lsln. On• 
dan sonra ne yapacağımızı dilşttnll· 
rüz. 

- Ben de zat.en bu flk.trdeylm. Düt
manı basalım derken, kendimlzl baa
tırmıyalun. 

Saide iyi bir yüzücüye to.llma.t verdl 
Yüzücü soyunup denize atladı. 
Limanın ağzı çok karanlıktı. 
Gökte ay yoktu. Yıldızlar da. ince 

fitilli mumlar gibl sönüktü. 
(Yeşllok) eski yerine sokuldu. 
Herkes if ba.şm da. 
Mansur ynvaf ya.vaf Saide De konu-

şuyor: ~ 

- Argostolyonlu Mlhaltn bumda 
olduğunu tahmin ediyorum. ZU:a o 
bu aylan Magosadaltl scvgillslnln :y&

nında geçirecekti. 
- Mihall.n sevgilisi Rum mudur? 
- Evet. Adanın en güzel mı .. 
- Onu neden buradan alıp kendi 

memleketine götürmüyor? 
- Kız gitmiyor .. 
- Mlhalln hükmü geçmiyor mu' 

Böyle azılı bir korsan, adalı bir kıza 
sözünü dinletemezse, kaçırmanın da 
yolunu bilmiyor mu? 

- Mihalln işine gelmiyor onu ka
çırmak. Çünkü o Magosaya sık sık 
uğrar. Kefalonyaya götürürse, yılda 
bir kere bile yü~nü göremez. 

- Sen bu kızı gördün mil? 
- Mlhnll.n gemisinde çalışttıtım 

zamnn, bir kere görmüştüm. 
- Akıllı bir kız mı? Yoksa aptalın 

biri mi? 
- Hayr. Cok zeki, çok akıllı bk kız. 

Zaten adalı kadınlar, erkeltlerJndcn 
fazla akıllı, becer.11cll olurlar. Erkek
leri, denlzciUkten başka bir fJl.!Y bil
mezler. Fakat lm1lınlnnnın her şeye 
aklı erer. ellerinden her iş gelir. 

- Bu gece (Akgözlü) şövalyeyi d.e 
bura.da kıstırsak çok lyt olacak. Aca
ba buraya gelir mi dersin 

- Vurgun payına ba.şladılarsa., 
onun da buraya gelmiş olması lfı.zım
dır. Paylar dağıtıldı ise, Uımakaya 
gitmiştir. 

* Limana giden yüzi.icil bir saat son-
ra döndü. 

Denizden silkinerek çıktı. 
Saide çok heyecanlıydı: 
- Kimseler var mı 
Diye sordu. OÖ'l.cü: 
- E~·et, dedi, limanda fkl btıyft• 

yelkenli yatıyor. Sahilde kalabalık vıı.r. 
Koşuşmalar, çı!;lıklar, görfiltüler duy
dum. 

Mansur atıldı: 
- Mlhal yerlilere eğlenceler tertıp 

etm19tir. Du gürültüler bl.zlm iflmJze 
yarar. 

Saide gözcüye tekrar sordu: 
- Gördü~ün gemilerde kalabalık 

var mıydı? 
- Hayır. Çok renha ldl. Adeta bot 

gibiydi. 
Bu haber Saidenin yüıünil g~ 

dü. 
Haco: 

dı. Ah şu karşısındaki adam bir dır. Tüccar ve inhisarlar idaresi tara- 3 - Oruç tutulan &y. 
kerecllc olsun mendilini çıkarsaydı da fından bir milyon kilodan fazla 4 - Tersi valddlr - Tersi kıymeUI 
bumunu sllseydl. Uikln aksi gibi .. ·· 1 T b kUlmd1r. 

Kadıköy Yerli Askerlik Şubesinden: Çalı bey istirahate çekilmişti. 
şubemzde kayıtlı emekll ve yedek Gittikçe sertleşen poyraz rüzgarı, 

- Gemileri yakacak mıyız? 
Dedi. Saide: 

komp:ırtlm.ındakı e k k hl 1 tulun a ınmı~tır. ra zon mıntakası 6 - Btr ecnebt kadın lsml. 
t~ görünmıiyordt;~ r e ç 0 n yet- tütünlerinin kilosu bu yıl doksan ku· 6 _ BIL§ına ıS• gelirse memleketi 

tekmll subay ve memurlann senelik geminin yelkenlerini iyice ş~lrm~ti. 
mutad yoklamalarına. şlındlden b~- Recep reis, Gellboluya varınca, Sal-

- Evet - diye cevay verdt - f.a.· 
kat ikisini birden değil. 

Adam bir aralık elini cebine götür- ruşa k.·dar yükselmiştir. Tütün aatır s1yaret olur - Tersi va.ka.lar. 
dil. Kadriye içinden: larındnn mernnlKl kalan mü.tahsil 1 '1 - Ne7.dlne ıtt. 

:ı.lnmı.ştır. Ancak bu sene yoklamaya deyi ornda bulacağını umuyor: 
20 haziranda nihayet verileceğinden - Biz biraz geç kaldık, diyordu, ta
bu tarlhe kadar şubeye müracaat edil kat o işlerini bitirip Oeliboluya gel
mesi il~n olunur. .- mlştır. Şimdi, eminim k.1, orada blzl 

Gözcü, verdiği malümata. §11 SÖ'Llerl 
de ekledi: 

' •Hah ..• Mend!l çıklyor .. • dedi. Dik- yeni mahsu! için hazırlıklara başla- 8 - Başına ıO• gelirse marangoz 
katle baktı. Fakat o ceb!nden ince rr.ıştır. lnhisatlar idaresi tarahndan cilam yapılan bir maddedir. Babanın 
lılr zincir çıkararak işaret parmağı- yetiştirilen numune fideleri Jcöylüle- yarısı. 
nın etrafında döndünneğc bruıladı. re drığıtılmıştır. 190-:.._ BTüeyürsikstu.~rnş t- dçea.mvuşek.tl• - Telklh. 

Dir sırndn aksırır gibi oldu. Gene .-------------.... • 
İstanbul C. MÜddeiunıurniliğinden• 
Isiaılbulda olduğu anlaşılan Bul~

nık M~lml Naim Akdenlzln acilen 
memurıyctlmize müracaatı 11A l -

mendilini çıkarmadı. Kadriye artık 
ümidini kesmişti. Belki de adamca- Apartıman sahipleri! 
{!'ızın mendili bile yoktu. Genç ka-
dın böyle dfüıiinürl{rn karşısındaki er- Boı 'dairelerinize iyi kiraci 
kek cebinden gayet Jyl katlanmış. bulmak için cA K Ş A M, 10 

bemb"yn, tiril tiril bir nemdll çıkar- KOÇOK iLANLARI ndan j8• 

dı. Büviik bir itina ile onun katını tifade ediniz. 
açtı. Bumunu sildi. Mendili tekrar --------------...: 

Tefrika No. 82 

Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • N6) ________ __.. ___ _ 
Doktor Rauf unsa endişeleri gün· 

<len güne artıyordu. Melahate yal-
varıyordu: ' 

- Kendine de, bana da merha· 
met et... • diyordu. 

Babnonın dostu olmak sıfatiyle, 
<lelikanlının hayatındaki bütün taf
eilatı öğrenmişti. Anne, oğlunun 
İstikbali hakkında ümidler beslemİ§· 
ti. Buna rağmen seneler geçtikçe 
kalbinde çocuğunun hasreti büyü· 
)'ordu. 

Artık tahammülü kalmayıp ıev
g:lisine günün birinde şöyle dedi: 

- Om. görmek istiyorum 1 
Şimdi Artık aradan bu kadar sene 

geçtikten sonra neden çekinecekti) 
Onu tnnıyn.n olmıyacaktı. lstanbulda 
lıattı hareketi ne olacl\ğını vazıh ıu· 
retle biliyordu. Çocuğuna, annesi 
olduğunu hissettirmiyecekti. Buna 
mukabil onu göerecı!kti, onun sesi
ni i,iıecekti ya ... Yüzı.ine bakacaktı, 
ellerini tutacaktı, onunla yanyana 

yqayacaktl, nasıl çalı~tığını, no lla
yaller kurduğunu öğrenecek.ti. Hil· 
/asa hı.yatına yakından ~titek ede
cekti. 

Doktor Raufun ka~lan. lstanllula 
avdet etmek fikri kar§ısında çatılı· 
yordu. Metresine endişeyle anlatı• 
tıyordu: 

- Sen, hiç Cieiiımedin, yine eski
si gibi ııenç ve güzelsin .•• '.Ahbapla
rımızdan biriyle kar§ılaJ&Cali olursak 
hemen seni tanıyocaktır. İşte o za• 
man fellketimiz hı.olar; ikim.iz de 
mahvoluruz!. .. 

Melahat, düıünceleriniıı zülmethie 
boğularak baıını ıallıyordu. 

- Ne olurea olsun ... • diTori!U. 
Ve kalben biliyordu U seneler 

onu hayli değiotirmiştir. Yüzünde b
rıııklar hatlamıı, aaçlanna ak CJQf
müıtü ve Rauf bunu fark.etmiyordu. 

Doktor, hazin bir tel:>euümlo: 
- Ah bari sen benim hakiki ve 

meıru karım olaaydan. •• • 9,i,ygnl_u. 

Geçen bulmacamı:ıın halli 

Sohlan sata ve yukarıdan aşatı: 
1 - Yasak, Ş:ı.ka, 2 - Aya~ kınk, 

3 - Sakalıkısa, 4 - Al~aran, Ka.r, 
5 - Kılabalak. 6 - Kınalanan. 7 -
Şık, Lnval, 8 - Anknnndı. 9 - Kısa 
kahyo, ıo - Akar. Ot. 

ııur. n o u 

* İstanbuldn bulunduğu anı ı 
Osmancık sorgu hO.khnı ş fıışı nn 
Bil • ı era eddln 

gen n Acilen memurlyetimlze ü 
racantı tıan olunur. m -

-
Kadınsa: - Esasen henüz ha lan 'k 
- Evlenseydik bile vaziyetimizde cemiyetin kanularına . ş gıçta_ ı en 

b" ·..ı v· 'ld"k 1 d 1 b W•ı . • ısyan etmış de-
ır. oegışı ı o maz ı • ceva ını gı m~yız) Yapacağımız her hareket 

verıyordu. yaphgımızdan daha f l 1 E b (l ·· k" 1 b'l ena o amaz 
~~s~n Cewtunl Na m~~ ~?ld~~ .. ı - - Hayır, hayır... Eski hatalan-

meaı ıçm, ma ennı run o ugune mızın üzerine ye · b" d iTie . ~ 
<Iair bir haber almaları .icabediyordu. çtmek istemiyo nı r ;.~ .1 ~la ve 

Y• Mellhat, endişeyle diyordu ki: var: Oğlum Brum.' ate ıgım bırıey 
A bb' K .. .. • enı onun yanına gö-

- man yara ı... an un naza- turmenin bir · · b l 
rın<!a ölmüı olmamam için ne müo- fikrimde yalı!arebsını u • • • Aklımda 
k··ı -' l l& z u var. u muamae er yapmamız azım ge· - Eğer <Iön '- ,_, k 
1 k 

• d erse.. esıu ayınvali 
ece .•• _ en oğluna kar11 go"'ıt diw. l&k • 

K . 1 di:r.~ t h'"'-" . d d 1 er gım a a a-
an~ arm ver ~ ceza uırnm- an o ayı bana te ld:ür l · 

ler bertaraf, Mellhat, efkarı umu- seni görecek ve tanışye '-tı• ge ccek; 
. ğ _ ı: I k ..ı.. B acaıt r. miyede <lo aea11; reza ete a ... , en ta• una. cevap verm k . • • 

h ··ı d~~· l h' d' d 'b" · e ıçmmıı amu . e """"7~•~ •• ısse ~yor. u. gı a. o g.ilnlerde Cahidden bir mek-
Doktor, kendi döıuncelenne <lalı- tup geldı. Büyük annesinin lt''tür"' 

yordu. Mellhatın Cielice bit hareket- bir halde olduğunu, yerinden oka~: 
te b'ulu~dan korkuyordu ve madığını yazıyordu. • 
diyor<l11 ide _ .,.._ Doktor Rauf, İatanliula (l" 

_ Şaye<ı kan koca olsaydık, emin mek iç~ metreaile biraz daha =~:: 
ol, bir çok müıkülat haUedilmiı bu- dele ettiyse de nafile. Günden güne 
lunur<lu. mağlubiyetini hissediyordu. 

- Peki amma, azizim. lieni kim - Ne olursa olsun! - dedi; mu-
diy. aldardın >. kadderata boyun eğdi, 

- Kim diye olacaH Leyi& diye... Bu kararından dolayı memnun da 
Zira, onun k&ğı(Uan bizde... oldu. Zira., Melahat oilunu görür 

- - P 1.; ,\....,ma bu~ yepi l:ilr eali· irÖrmez neıelendi. Baınbaıka bir in-
teklrlıli ol11Nlu. san oldu. Daha doğrusu o eslci hali-

İnkisar ~e uabfyet iç"'dcı, crk"e}c ni buldu. . • • 
cenp VC.!,J.Y.9Jd ı . Xcık§.ll!e~ ıçı.n BeJ>eii intihap 

beklemektedir. 

10 uncu kısım ---Saide, Magosa önlerinde 

Gece. S:ı.kln blr hava. Yelkenler ba
zan birbirine çarparak gevşiyor. Kü-

- Ge~lnln blrısl liman a{tzıJML ya· 
kındır. Otek.l tam limanın ortasında 
duruyor. 

- Gemilerden hangls! daha büyült. 
- Liman aı;ztndakl.. 
Saide bundan sonra Mansurta ko

nuştu. 

Mansur, gözcünün tarifine göre, li
man ağzındaki geminin Mlhale a1' 
oicluğunu ve öteki yelkenlinin (Ak
gözlü şövalye) nln y<?ğenlnln gemlsJ 
olması muhtemel oldu~nu söyledi. 

Saide, gizlendiği burunda gece yan-
sını bekledi. (Ark:ısı var) 

edinceye kudar Rauf ha)'li düşün- esasen, kocasının hayAtında büyük 
müştü. Burası hem manzaralı, si- rol oynuyordu. Onun, her suret~e 
nirleri yatıştırıcı, sakin bir yerdi, hem iş arkadaşıydı. 
de, Eren köyüne nazaran Harbiye 1 Yeni kurulan ailenin, bir de, M&
daha yakındı. Cahid buraya kolay- !ek isimli kızı dünyaya gclmİ§ti. F.ı
lıkla gidip gelebjlirdi. kat bu övey kfrd~. Burhana olan 

Escısen bütün zama.nını çalışmağa muhabbeti eksiltmemiş•i. 
h~sreden. ~foktor Ra.uf. Boğazın sa- Burhan, istidadının sevkiyle uo 
kın ~uhıtınde kendı de rahat ede- fakültesine devam etmittl. Tezini 
cektı. verem hastalıkları hakk•nda vermit-

Bir keşifte bulunmak üzere çalı41- ti. Diplomalarından iıtifade etm~ 
yordu. Ancak müsbet bir netice i!l- istiyordu. İstanbulda sadece bir mu· 
dığı zaman mesaisinin neticesini tıb ayenehane açmak, veyahut her han• 
mecmualanna yazacaktı. Doktor gi bir vilayete gidip alelade doktot• 
Rauf bu mühim mesaisine yardım luk yapmak kendisine cazip gelml• 
edecek birini arıyordu. Lakin bu ga· yordu. 
yet n~zik. bir ~cs:le idi. Çünk~, Mesleğine karşı içinde muhddee 
genç hır alıme, cıddl ve çalı§kan bJ- bir a2k hissediyordu. Bsıbaıının Ol'llU 

rine ihtiyacı vardı. yetiştirmek için yapmış olduğu fecla-
Bu sırada dostlarından biri kendJo. karlıklan biliyor ve minnettarlık bor• 

sine arzu ettiği bütün evsafı haiz lıir cunu kat kat ödemek istiyordu. Bun
delikanlı gönderdi. Bu çocuğun 1tdı dan başka kardeşi Meleğe kartı pelt 
Burhandı: Babıaü cadcsinde küçük derin bir muhabbeti vard.. Kenc\l 
bir matbaası olan ve ressamlık :ra· tahsili için sarfolunan paranın bir 
pan Vehbi Feridunun oğlu ... HnkiK.i kısmı Meleğe aid olduğunu biliyor· 
Leylinm oğlu. du. O çocuğa olan borcwnu da öde-

ı;atırlardadır ki, ressnın Feridun, mek istiyordu. 
evladını tahsil ettirmek için lÜ<lü Doktor Rauf Tuğrul'un mesaisi 
fedakarlıklara katlanmışh. Kaml hakkında gazetelcrd&n ,.,ıdığı mahi
~~like de, bu uğurda, elinden gelen mat kendisini çok alô.lcadar edıy:>T• 
tımamı ııöstermiııti. Bu genç kadın, du. (Arkası vu) 



lngilterenin 
vapur ihtiyacı 

Hırvatistan Girid' de harp Almanyada mamnuni- Emekn ve yedek cCır.b UNSURU OLAN 

YenikraiikinciTomiaiav biitiin tiddetile yetsizlik hUkUm sug~ea~~r~:,.~e-Bl()CEL'in 
adım alacak _, _J. su"ru··yor yöklamayadavet 'P. • • • 

Cenubi Amerika liman- aevam eaı)lor F.minönl Y..&... .......... ı 1 sın emın 
lannclaki -aparlan ela z.ırm 22 (A.A.) - Stefani ( .... ~_., l bıd ....... ) (1181tarafl1 inci sahifede) 1 -2 HuiraD 941 aln6 ;yedek ve Sihı·rıı· 

,, ajumıdaıı: Y eai müttalül Hırvat --s ...- euba7 ve ukerl memur ·ye eanat• 
l&bn alacak clevletWn m:illt mecliai B. Pavelitdı" • BQlıı 4'llm&IL olrlde ofdti nd1t ltalyada B. Muaaormi hillmda k&ıtarm MDelik yoklamaları bqlı- ~~ . ;,,ı 

v.....,._ ~<e±> _ ımm. bir in lk -.i)'aal nutkunu dinlemek Dzere >tJD. p diba b_. t:9111ıi1611el' ~ itittilderhn kadar hayret verici it- yacakbr. ve 'bu yoklama 20 llazir• Ufdrıiunaı. Bayan 
Menbaıduı ~ c6d. tn8f1t;e- Zairehde toplanmqbr. B. Pavelitch. Jaqtır. Bu Ab&h 10 'faPUftlln = bemlarm Almanyada da B. Hitler 9.f 1 aiııii nihayet 'bulm .. olacaktır. M. ~ ~ı· • • ..a -~··•e-ı~. 
-. Cenllbl ~ Jlmanlarmda q- Htrvatiımıimı auh laadadlarim tim- t*tl1 bir~ ıtl>aren h.Jclanda yapılcltimı itittim. Bimt 2 - Her 7eclek auhay yok)amaya ~· ~ .u.,cı uı 
lmup da ~ olan bir- diden taJadid etmif olftlmıu ve & dan dr'lllSB JıU,n::;t;kı. 1111'&- kendileri bulunmadıkları zaman yak- bizzat selnıek mecburiyetindedir. 
bç 1lblıaıcl vapmım mDi>&Jl&ll lo1n ier hududlanm yaba Wr zamanda :1 ~ bu tıılfllıeJ~ Jl.11- eek nazi phaiyetleri artt1' ahıemalar· Gelirken ntifwı c6zc:lam0 askeri biz· 
:;:::: Amedb. devlıetler1lıe mlr.alı:ere taı.dld edeceihıi b.Tan etmfttir. ..m .-meıta1 ~ ~ Ka- da alkıılanmamaktadır. Harp lehia- met veeikuuu. ..ıüıt eUbaylar da 
ate ~ MJiendiltrıe l&!e bu mtl- yeni ffln'atistan lira& iklnc:i T °" ıue JQlm>.U T1ID&n lldııuma dolru de veya partinin hey.anımı söater• dipl~ 'H ihtieu veeibluile bir· 
Ame:.U ~~ ~ == mielo~ aClııu -!ac:ak ve Duvansko ~~Ve deıltfo1erle- ~~- için. ~pılan tmhiirata .ancak liit~ l'I~• ı~~· J - AJl .. 
dlter Amerltan othnhurlyetlerl ara- Polje de tmo 8'J'ecektlr. ~ 'baftf ~~ bii7tik nııtinclerde teeadüf edilnuık· vali .mhiyelen dolll7J9İ}e plteye 
llnda. btlttlın Jllbancı-..apurlarhülan- ._,.....,. 22 (A.A.) - Slelani hlemll etmeltm:et ı~wm Pa: teclir. Bu tezahürat da çoğu memur gelemiyecek derececle Uatıa olan
da buctn Veetactcmda J8IJl}makta ajammclanı Bir Hırvat heyeti, Ma- tmd& laalta lllroe* m-ler cere- auııfına mensup olan birkaç kiti ta• lar bulunana bunlar (Mab.lli lıı.ik6-
olan &örDfmelen bal:bdlr. carietaD ile Havati9taa uaNDciakl lııd = ~. Oemllertmılı a&ndan 7apılmalı:tadır. Alman mu• met tabibinden alacakluı maaa4l· 
U. ~ Amer1bn memllbtlertmn ~ haducD-ım talıdidiıne ıııaGtealHk Cıeye hlcam ederlten, ctUtmanm zafferiyeti imkanı karımnda bile dak raporu s3nderecekleıi taah
m:!::.Jeeeııle va.puru bwunmıtdılJ ıtla m...ıelerl mlbak.. el:IJıek &zere ı.w. twnetıerl 4e gemllerimır.e htt- halk kütleleri sevinç göstemüyorlar. hütlü mektuba beilanarak ve pabeı-
P1ll'ların 1'8ı::en btlıttln ~ _.. &ttbl)fbdeld ........... baNp P" cum ~erdir. Neticeler hakkında Ekseriyet, İngiltere mağlup olsa da- de k;ımtlı bulunduğu defter m:a 
Je,e tabi tutnı!,lr halde:=- Jecekdr. .......... Wr Irat *6a btl bir mal6mai ÜDlf olma.matı& bi diğer İngiliz imparatorluk meml~ n~ bildinnek auretile ..ı--
~ aamı:rws lı~ devam edeceli taluDla ..-ımekteclir. l>erlber~av::~~~= ketlerinin mücadeleye devam edece- ye pmdereceklerdir. 4 - ŞaJ>e DD• 

fmerita ~ ~ . ~ bu neUceler ,ene memnuniyet ğini ve ıulhün çok uzak olduiunu tabu haricinde olup la 7oklama-
~llc fula. vapadarı lllm zı· mzem vapuru yerlcl oJmUtan ba,fta türlil olamıya- anlamııbr. lanm ;ppbracak olanlar istenilen 
aJabD~ veya ~. calı ~ izinle gelen askerler fethedilen vesaiki Wr dilekçe ile bulanduklan 
ft ~aınenıa her §e1deJı evvel~ B~ blr •m JJafveıkllln aözü- memleketlerdeki mu4vemetin ne mahallin tube batkanhima mira~ 
eetl ~~ı::ere~ 'V~'-"---'--l·- Jıemen nil :twrek, Bafvetılln Gfrlttıekl tuv- kadar anudane olduğunu anlabyor- ve yahut mektupla tubeye &lndere-
hl atlrlıe dl& tez r nnıt.abıt a.arwnuuu- w vetıeıw 1ıüdlr n h&Jl'l.fthlmı ve bu lar. Küçük eenat, dükkancılar, mü- celderdir. Vesaik (bal terclimeei. 
bJnnnaa ~ ..1::r. wrbea bll'akdacakları aumie de ltlmadmı bllıcllrmesbıi tek- nevverler ve köylüler arasında da terhis tezltere sureti, aiifua ldit&lln· 

-----•--- clogru" deX.:1 llf eıyle~~l A... IMlr· geniş mikyasta memnuniyetsizlik hi.t- de kayıtlı bulunduiu defter ura Bir ~ ...n... zarfında Jtü..r..1-

A 1 il 1 
gu !'is Chubi;' .:ı=~ · kilin .Urmelctedir. Hbfnutauzluk bil· sahife numaralarını bildireooklerdir. b~ ~l -maAya a Ya ~ snzıertne f11 suretle d~;am hassa itçiler arasında ve Mıreti mah- S - Yoklamaya selmiyenler veya .- e 

• ... 22 (A.A.) - Yan resmi e11mi§ttr: auaada evvelce amdikalara ittiralc umlüne tevfikan mektupla 7Çbrmı• zail oldUimıU gö.ı.uüm, bir kaç 
----- bir menbadan bildirilmektedir: Ba· Garip ve lidıdetli bir muharebe de- etmit bulunan yaıh amele arasında yanlar 1076 Ayılı kanunun maddei hatta ~ lse, 10 YBf dal)a 

İttifakın ikinci yıldönimÜ tu'Jla Zemzem vapuruacla ve bilin- vam ediyor. Bu mvharetrede blzlm ta- çok yayılmıtbr. Alman propap.nda- mahauauna göre SO lira cezaya tlbi ~ (IÖl'Ö!ldüm. Bir doktor bil.-
•• L-til B dili P,i WaJ altında bulunb fl'8Jl• rafmuzda hava mtı.hereti yoktur. aı bunlar üzerinde tesir yapamamak- tutulaCaklardır. 6 - Bu :roklama- na dedt ıtt· «BİOCEL» Viyana 

munaae~ e • ~ aada bir yerde sai ulim ve emni-- Bunun 1ebeb1 tanaremlzln olmaması tadır. Harp uzadıkça l>u itçi zümresi- larda apğıdw veaaik aadlarile bir· tt : . . ... 
Rı"hbentropun beyaaatl :rette bulunan mürettehat ve ,.olcu- delil, bava meJdanla,nmız mevcud 01- nin de muhalefeti artmaktadır. Bir likte ve tasdiksiz olarak beraberle- mverslt.esi büyük bir profesoru-

lann Alman .teniz m•k•mlan tara· ~am:~ :m;n:~~r~&~r J::: çok fabrikalarda yabancı itçilerin ~· bulunduracaklarclır. A - terhis nün keşfidir. Şimdi pembe renk-
hlin 22 (A.A.) _ o. N. B. fından yabbda aerb~ bll'akılacak· tan b1çblı1nhı ıicat bnklnı mevcud yüzde 30 nisbetinde fazla gündelik tezkere, tekaüt emri ve diğer ukert teki her 'IOKALON kremi vazo

l..iı..ı: • • Al---- il t&_,_ ara· lan baklanda Amerikada yapılan detlldir. Bu lrorkunç bir mubarebedir. almalan ve memleketlerine izinli git- veaik. B- Nüfus cüzdam;Z teT adet nunda Biocel vardır. Her .............. r'7nyor. ~- e .LUUT• 1. • 1 "',___ • 1 mahfili . ~&& 
9nıftki ittifakın ikinci yıldönümü te m~ ered.l"UlllllAilm -'~dir~ Bilik. enn.- Ve Akdeniz mücadelestnln btıttın. &ey- tikleri zaman yevmivelerinin işleme- fotograf, umumi ahvali sıhhiye ra- yatmaman evvel bu kremden SÜ· 
~betile Alın a Hariciye ce teyit eme5te • 11, ıa- rinde müesmr .~ı~c&lt bu çok ~~ si de amele aras nrl ki memnuniyet- poru. C • Mühendis, Kimyagerlerin behla d be 

B Ri -: yabancı llbiyettar makamlar, ıerbest bırakıl- muharebede dovu.şen erlere hiç şuphe- sizliği artırmaktadır. işçilerin hoıt· hangi tubelerde ihtisaalan bulundu· rünüz ve sa n a yaz 
"ı · vo.'! euPfii· op, ı..-a- malan ihtimali mevzuubaha olma- siz temenni ve teşçi telgrafı göndere- nutsuzluğunu artının dFier bir sebep ğu. (Su, Elektrik, Yol, 1-at, gibi renldeki Tokalon kremini kulla- • 

pzete er mum erme pı UG:t d 1 • 1 • h- . ti hakkıiıda ceğlm ~ ir 
btta buhıamuttur• an evve eeır enn uvıye Bir ·mebus §unu sormuştur: de haftanın yedi gününde günlük veaaikler. 7 - Her subay mahalli mmz. Bu usul, size serian b 

iki hük6met. bi.nihıiyetle sulh e~~Jı:di~~~YJ apılınuı lizım gele- B~ekllin, dÜ§manm tankı olmaclı- mesainin 12 saatten 14 saate çıka· emniyet amirliğinden fotograflı ve gqlik, sert ve esmer tenini7.e 
'l'olu ile halledilmiyecek hiç bir Av- c.,.. PJU.ın aau er. ğına dair olan söderfnden bizim tank- nlmlf olması ve buna mukabil fazla tasdikli bir ikamet ıenedi getirecek- yeni bir eanlılık verecek çizgi ve 
rupa aiyaal meeeleei buJunmadıima Zemzem vapurundan la.nmız mevcud oldutu mlnuınr çı- mesai saati ücreti verilmemesidir. tir. 8 - Her sınıf için tayin edilen b ukluklardan m~a taze 
kanidir. Fakat iki bükGmet, kuvvet kurtanlan Amerikalılar ltarabllir mlytz? sünlerde yoklamaya gelmesine ria- Ul'UI ' 
tehdidine karp ptplfmaya ve ıeref- v:-.:.....1 22 (A.A.) - Ameri- B. ~urehlll şu cevabı verınlştlr: Bir Bulgar ziraat heyeti yet etmesi ilan olunur. 9 - 2 hazi- yumUf8.k. 'te açık bir clld temin 
•--· . • milleti • • ha tt baldan ._..- cMüzakereyt hiç §fipheslz bu vadiye İ . . ran pazartesi gu··nünden 4 haziran edecektir. 
~ve ..ııı ya . - ka Birletik devletleri hariciyesi. sevk nlr.etlnde detillım.11 talyaya gıttı b k kad b".tü ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
aı müdafaa için ha tehdide ellennde Amerikan konaoloıu B. Waterman Kahire 22 (AA) - Bu akp.ı oi - S f • • çarşam a a pmına ar, u n . 
'Lul~nan bütüıı vasıtalarla kar'! koy· Vıchy yolu ile Bordeaux· dan gön• nlldiğine gbre, İngulBler, y~~~ Sofya 2Zi2. (A.A.) - te anıf a1dan- rütbe. tabib, harita, eczac\, ldınyager, habere, oto, hava,. demı?'~l, subay-
aaga da kati surette ~etnut bu- derdiği bir rapordan, Alman deniz ve Girit dağlılarının mü21heretlle 01_ ıın~am: .. ~aat neza.retı 

1
atra hın a~ veterıner, levazım, subaylar. 1 O - lan. 12 - 12 hazıran gunünden. 1 ~ 

hmmaktadır. Almuıya ile İtalyan ak l z d ritte vazy~tl tamamlle Mklm bulun- tayın edı_ nış olan hır Bu ga.r ~!':tı \5 haziraın per,embe gününden 7 cumartesi gijnilne kadar. De.mırcı, 
... }ux.... da t d at m am arımın emzem vapurun an lt ly t B T ,_ d •-!-· ı_ pantaoı: 5 .. araam mevcu o • . maktadırlar. a an z a nazırı · assınan mn haziran cumarteei gününe .. a ar. maıı.ınıst. &amacı, marangoz, ımam. 
luiun ltozulmaz mahiyetinden, dün· kurtak rılan1 ~e~~alıldann Fd~kflns~yı Daily Telegraph'ın daveti ü_ze.;ne 30 mayısta ltaJyaya Topçu, ölçme, lflldak, heeap me· saraç, mimar, muzika, adli ınüşa~ir, 
wada artık kı·mse ,.u·'phe edemez ve ter etme erıne musaa e ver ı erın- "d kt L d" •·f k • k • ll L . 'S • gı ece ır · muru, muamele memuru, ıüvari, münen ıs, tü e çı, as erı mua ım. 
~~bu do& • .......,. lk· O- ~-.....ıK.a...ı-- ~J~••1.M~~~•:1~ 1!i i9tihb• ~ l l - 13 - lıb 1-iran cPU~ı•i aüni.inr 
ltt. ltat,,.n -~ ....... • ~~ ~ ~ ·~ , ........... -· ....... W-ı 
ve dMtluğuna karp her hticum, iki J d ı.uz• 1iıMek ettilfD• Lriiôı.1l • .,_..,..,. "!"~i ~ 15ia'ite idil,tat. fıf _. 20 haziran 
1Demleketin azimkar kuvveti ile kar- b~l"'- - e • f..:. bir et 1 "e zıyor: ~re. uzun zamandanberi. Ji harp• dmm:. Jandarma. mu• cuma afintl wenerat ve Jnrimaylar 

k 
ı ıuıare mu ıapor verece· Almaaıyanm Gıride hücum edeceğini ICSBAM 98 TABvtı.lT. a:: &VRIYO ..,. ..,..... 

planaca br.» .... b"ld" . ti b·ı· d o·· h k" ...,-·- 1 1 gını ı ırnuı r. ı ıyor u. JJtJDan are ahnın stra· " NIJKUD PIATLEltt De.Jet Demiryollan ve Limuıları lıletme 
ı ·ıterenin Malta . • k .• tejisı tet~~ edilmit ve müdafaa plan- 22 Ma l!Ml 
ngı • Eski bır Fransız omu• lan tanzmı olunmUftur. Kuvvetleri YJS Umam idaresi ilanlan 
halkına mea&JI • t mebusu tevkif edildi Ege denizindeki adalara dafjtına• DE LBT llUBOJA.&I 

Londra 22 (A.A.) - İngiliz hü· ms . 
2 

(A.A.) _ F..ki komii· mak ve müdafe.aları Girid ve muhte· L. K Muhammen bedeli (123'10) llra (50) 1turuf olan µıubtelf eb'aUa 145 Kg. 
kfuneti, kahramanca cesaretinden • Pana 2 d buaan mecli- mel olarak.Ayni zamanda Kıl>ns üze- ., '1 ,60 9SS Tilrk oorcu L n. m 19.SO nvarlak bq1ı ıamUlı Olftt.&. 385 kilo dihı he• }lqll tırnaklı cıvata, 1400 
dolayı Malta halkına bayranlıiıru bil- ~ m~~ualar ~ ":üme sabık reİIİ B. rinde tabtit etmek brarlattmlnut· • • 1938 ikramiyeli 19.10 kilo T bal1ı cıvata. HaO kilo altil köte baslı ~102 Jtllo yuvarlak başlı dört 
..1,_ b" . ..x d -=~ Malta • bancıye enc&UD br • • 1933 İkramiyeli Brıant 19.l'l kate d1pU cıvata ne lMIO tllo aomun. (3/6/lMl> Alı gün1l saat (15,30) on 
QU'en ır mesaJ ll"D e .. ~·· " "-'- • l p • n_..:.. ciYannda tevkif • '-- -L" '1 ı ........ 81 ..._ __ ı 19•n -. b.,.._...._ -ı:r ........ _ _.... Gar b'- _._"'.,._ .... ~ "' -'-on tarafından 
da timdiye kadar 6SO alamı ifaretl ~un~ • en p;i}m doatunun evin- ~~eki nar-.~ A!manlarm : • ı93; sı::::g;;;;;;;; 2-'I ıem b.;.h:M-usume--;.~a.ktır .... uı u.A • .._.... ..... o ... '°,, 
Yerildiii ve bombardıman ve avcı edilmittır •• B. da. So hlkbni B preatiJı mevzuubahiatir. Bır Alman • ı 183" Hazine bonolan il.- Bu 118 atnneli: tat.eyenlerln C92'1) lira ('19) tu;ruşluk muvakkat temtnat, 
kepf kollan tarafından 300 den faz. de ~~ .. • krp Gnist pro~ muvaffakiy.etaizliiinin batka memle- • • 1934 • • HJ;O kanunun ta:rln ettıfll vesttaıarl& teJtllflertnl m~vl sarflannı aJnl gün 
1a hava hücumuna uğTadıiı tahmhı Poltier . ~!' om dan zan altı- ~etlerde ciddi. akaüllmelleri olacak- • • 1835 • • 2' ftO aaa.ı (1.f,30) on din otuma. kadar tomlsJon ~ nnnele.rt llzımdır 
9dı1 ktedir pnduı ,...,_ mc;un lir. Fakat ıu cihet de unutulmamalı,- • 1838 • • &3.- lhı 1fe ait şartnameler komisyondan pa.raaız oı.nıt datıtıımaktadır. 

me · na alımtbr. dır ki bu hiicpı ,&iveyı k.analmı al- A. Demtryolu tah'flll I - II 4ı2.JO ,_.'1> 
Vichv hJ!.1-"-etinin Bo- v· h Al a baro malt Ve İnaillzleri Altd..UZden çıkar· • • m 41.25 D Lim-1 ı 1 u M--;~_:ı .ı:=...-ı-..1 

.,, llAUDa • ıc y m n malt bakkmdaki 1 llmn A. Demiryolu mtimessll senet t0.'10 • an an ' etme mum uuur Üg;;.au.en : 
livyadaki elçisi istifa etti 9 cak bir safhasıdır.umum P an- Haydarpqa. Umam M.50 Ketlf bedeli aıtm11 d6l't bin altı yüz eııı bel Uradan ibaret Ga.lata yent 

La Pu 22 (A.A.) - VıchHy hii- gayratı•ne yardım Şimdiye kadar hiçbir Alman tan· B limanı milm~l ıenedt 41.'IS danyolc~,?!1~=~ ~e;_ı: ~~~:.~~n~etl~~rfll ~~:8-k&nıetin=: Bo'!....:... eJ..im B. .erv. e L--- r:..:~e --Ll-~!1--..J:~ ----•. aısss 8Mft"l.mltl AV-V.J'V _. - -- -- ninaSi • - uowu 
---·--Dl ln"IA ,....... A&UH.• ..au...-~ .......... ..uıa -----~-------- el.:alHllıeJ• konulmuttur. llUY&kb.t teminatı -&4:82 TBİN DÖRT YÜZ 

Crandin de l.eprevier dün Polivıya maktadır. Hava 'l'Olu ile nakledilen T c Merkez banltuı 108.ISO QK8Dl :iKt. Ura c'75 YrrMbJ BBlib kurqtur. thaleat 9/6/Ml tarthbıe ıu-
lıı.ariciyesüıe gidecek, f ıanaamn ~· adarsa eni btalana setirilmekto devam T. İf bankMl nama muharrer 9.50 }ayan puartıest g1ini .U 15 de Galata nbtımnutatı umum mDdlrıtlt bJna .. 
mtQya ile itbirliii liJ'uetini. ~ \il olwıac:aiı muı.temelc:lir. Ditınanlar. T. İf ban~ (lıamlle alt) 9.85 .smda toplanacak olan satuvı.Jma tomiılyonmıda yapılacattır. Tekllf sarfla-
9bnİyerek Vichy hükGmetme ·~ sahlfel1 ) mUaferit mıntablarda yerletmek T. ı. bankası miimeaatl hla. 108.- nnm blldlrllen vakitten en geç bir saat eneline kadar kaın16'0I1a. tevdi 
f.aun aöndermif oJdtliunu bildir· (11111 tarafı l imi 1 ~e.ini bulmw olabilirler. Fakat bii- A. Demlryollan flrketı ( ,r, IO) 21.50 edllınet!. earttır. Bu ba.ptatl keşif ve farl,n&.m! .her giin sözü geçen 'komla· 
.u.th. '- . -l·al &-1.-- tuafm- tlıb mesele. bu kuvvet parçalarının A. Demlryollan şlrkett (~ 100 38.50 Yonda ılirüleblllr. Taliplerin şartnamedeki yazılı enafı haiz olduklarma da.il' 

nı•ma &CJD• -=-- nu....- • t. '-.t..:bir'- • il b. 1 1 . ,. . ıı:atnılsat çimento ılrtetı 'l.30 vesika ibraz etmeleri llzmıdır. (3957) 
A-~•-- d imzeJ-nmıt bir eminıameaı m• 11111' aerı e ır etme enne manı ol· flrkett Hayriye 26 
~ donanma...,. .. iktisadi harp nauetinin elh;ıe IQ~. baha~~e ~paratorluk kuvvet- Slrketl Ravrl're temettft 21:: Darphane ve Damga Matbaan Müdürlüğünden: 

mensup tayyareler geçmitt.ir. 8d emirnamede bütün lennın kabılıyotme bağlıdır. Ecneı TARvtLLERt 1 - Asgart ~9'1 saf ve tutya ve alftmlnyibnden lrl yeril malı ve mubam• 
Vlltinatoa 22 (A.A.) - Ameri- Fransız~ ıemileri bp~a Deniz yolile nakliyat Kredi Fonstye 1902 kupon kes 96 mm bedeli 22'150 ve Dk teminatı 1'70S,25 Ura olan 35 ton ldllçe turıun ta-

b. donamna11na mensup Jaava kuv• Jqillzlerin ellne dUpekteme. ~; imkanları • • :uuı .- palı zarf 1ISUllle ekllltmeye konmuştur. 
•etleri kumandam amiral Tavera hında pmil.W babnaalan teb~ ı --~- 22 (A.A) - (Afi) Al- • • Amortı =·50 2 - Me*ill' k.1uşunlarnı fhaleal 9 bazlran 941 pazartesi günil saat l'l de' 
..._ eene ilk do"rt a __ _L_.ı. 1,000 _.J!•-ekteclir. Euh .ede 'bu tali- ......_..l Gir. v_·b . • • KnJ>On ı·ıo idaremlzdeki ~Dıda. yapılacaktır. 
'I" • • Y.~ı-.:..,.;r - • -~ alaim neticeler man ann ıd ve ~ na adalarını ı§• N1JKtJ'f • 3 - İ8tıetlDerhi 2490 ayılı tan~ele.dnde JUIJı 

eni tayyare verilc:liğdıi woY ~· mata nay~ v . et sal .etmek .iltedikleri -lap)makta- lllt ıt. birmde tDt teminat ft teklif dil4e _._ B ._ 
Geçen Mile ayni aman zarfında tevlit ede'bileoeii ve Fnamz ticar dır Almanlann Giride ta d Ttırk altını 2'1.20 tadar komisyon t'iyasetlne makbuz aubblll JtsımdıJ'. 
!~~17Ar3 SOe

0
verilmitti.. ~~ =~; pmil. erin~ v~~~~·=t ta~ ha •ziyade lni bubn ... ::zuietin:; K614)e altın bir cram.ı 1.41 Şa.rtnamıeler her g1in idareden verDlr. (1981) 

"'~ ' tanar- vanur. cu ..... ı:..ı mUCIP ON1&1Ma&A _.,..... -..J:.. rd r!..:~ •---L..d -1~-·· 1 OsmanJt banka.at fbantno'l l.to ~ lliiali fıazJa pil edftirilmekte- ~ d istilzam edeceii ilive ohm· ""'"Y'o u. '-Ul"IQ - e .-..or er gumtyo ak 
clir Ay • ot :r . mikdan ldbatı a a8ribailr 8'$rlimna seçen ilkbahar- -=--~-=-~=~~-...... --
20Ô dilr. da. \,= P°.jt~ll 'bul .. maktada~ ..ıahi,yetli mahfiJleri ~a Kllnderde alınanlara benzer ne- =kb=! ~1:'oıar U4 
e.ktır • a tı a LClll _1_ d tıelmihin Fren- ticeler elde edileceği ümit eclilmifti. o.nene Ozerine 180 fqıık uue · _ .-.•yap .an mttareke ko- Fakat ha hiG fiipheeiz birinci .. fba .. Atına flzerine ıoo dn.1unl 
Alınan Maliye Nazın mz deniZ tiCU9~ mtilaadelere dJl. lıriaci ..S.a ya bazı İtalyan eü· Madrld flzerine 100 ,..... 

Pariate ıniaYbuı:,W:. ,a.teımekte oJ .. d~m1a~, yahut muavin kru- =o~:-t!:'!'!e ı1: ::'oa 
... 22 (A.A.) - Almanya =..u tebarGz ettümektedirler. Tazorler~m. ~ut yalnız denza!tt- a - "1'ilrt olmak, 
~e nazın Kont Scltweria v_. Hakikatte Midin Fr.-s vapurları ~ hhnayW altmdald aakJiJ'e it - il jaiuıı 9ll"N"ll J;atanftü. 
~ Bri&rılcle Alman mak•m- AJ:m.nlar ~ kira)anm•kta· • Denizyo:.•:e .,eı:~:.apıL'-JJL '-lr ~~ -----~ c - .Askerlllı: vazlfealni 71lpmıf cılmat, 
-. n. aa---•erd ltulunduktan cLr • ... ~ a&DllU' u .......... ~ ııa ı1ı1 " .. ....., •• d - Jııı. •ona v11& ,,,...,," t.alJB!1 16mıtl lnılunmalc .ııse ven asteı'\ 
..._ ~ariae• tlmftdr Şim• di Fıaneız1ana eliilde 1,, Qlil- harekettir. Çüinldl aürü Jle Yuma r1:: ~=="'~ eıt>at oblBarını bltlrmlt olanlar tercih olunurlar.• 

~;...==_,,,•,__ · buhınuyor demek· adalannda tahtidat 7apalabilir ve m ......iaJı baMde MOdıdal &&»ha il - a\nkarada. a~ Ye 5 - 1 ay tadar denm edecek olan beden ter-Senenin ilk arpa mah•· 70D tonluk vapur 'banlarm Juıpli u. "l'Uifelerini sa•- tan.tınduı mlddela.1- tatrl Baldo blJesl :tununa iftlrA.t edeıek kurs nlha.,.ettiıde ')apılacalt imtihanda mu-

1.!! • 'd• tir. di 1 ti ler. Baradaıa ııakil için pce karanlı- aleJhlD• açılan bopnma davaat ~ vaffat olmat. 
• u pıyaaaya geı ı Ecnebi p oma ar imdan ildfade eclile&ilir. mtlddlta1'11bhı 16/S/lMl cama göntl I'. - Sıhhat baJtımnuıan her tiirlü iklimde l&Jıfabllecek ve her nevi be-

..... 22 (A.A.) - Bu -enin V!-L-'ae 11•ctivnrlar lakeodeı• e 22 (AA) 16.J mt <l.SI» da .mabbmemtwdıe ham den terbiyesi faaliyetlerlle ıJimnastik, oyun ve sporlarla. iştigll edebilecek 
• arpa mah hl • arzıedil- ırn7 ı ' - *7• • , • - • bahmmuı ıtzum ll'1ıeiı -...mı. durumda o1mat. liıittlr Menen:;.. ..,_,. kö .. a.&ııa J! (A.A.) - Yan reunt manlann Girid e yaptıklan teamaz meal 'tize u h1 - edll- o. - Beden terbiyem tununun umumi talimatı lle iç dis1 Un 
41en Hu.. CandetDir. Ulaeakfm~ kaJınaktan WJdiri&,M: Alman haııl- Mıeı.r0daki Yunanlılar aramıda \._ Drıemell = ~am:=: ft terMJe tallmatlarına tamamen riayet edec tıne ve turs' ımı&am::a ~ 
tlpiril aekiz tuval tua bo 1; oiy zaretiride &lrenildiiine g&reı. y6k bir infial doiurmuttur. Etenler meb 1 hattında vaffat olduktan sonra ıeneı d1rektöd.tikçe verilecek va.zlfeyt kabul •=-
~ aıpa na a ~ :e b lan• Liltln ecnebi c:Uplo· ve Girid'liler komiteleri reisleri hu :Z oı.:.n ve JmlACJ1&P karan lttl- ne dair nilmun sine uygun - taahhütname vermek. 
edildikten ardı Lı:!~ ~~~ =: Vıchy"ye .ıtmele davet edil- IOD hareketin mGttefiklerin sonuna rara aıt ~amemıı ~ı.::. ~ kan iL ~: muvaffakıyetle b tiri~ vazifeye ~ edilenlere 3858 sayılı 
'--~~ .._. ~ 'Y ~ • ..,._ __ merkeDWı ai7uf kadar harbebnelc huau•undaki azinı. un eri da.hlllnde be.mi 140 liraya. kadar ücret verllecelı:tlr. --.............. J8!: ~ pJJa.o a.Iaclir. ,.......a .MM lerlni rtb im aö 1 • 1 m&b1mme dlvpbaııeatne aalnUıf ve ııı. - Müracaat tarihi nihayet 31/Mayıs/941 sonuna kadardır 
~ ..ı.eıri ............ _... malafi)lailade k ·~ a r~ca 1 Y ~ıı er ve keyfiyetin on bet ııün DLliddetle 1JiQlı. lV. - Talip olanların kursa kabul şartlarını ve ...,_ *aı.rı.. ~ 
IDel • 7SP'lm• -.. ffuara Caacler oJuak F.- Miltıfm• ...... lııa 7enl lltill teteb'b~ün ~t~ lçln ıa.bJrWr• 13/1/1141 cama -.a llyet merkezlerinde beden terbiy ı bölg ~ 
.... 9 ıı.t wrAııaell kı ıulıilV _.. Pa delil. ~·· ....... mrette alrıamete uhac:aıı bnaatinı saat (10) a '1rakılımo ddulu tıebHil makpmhklardan aJmaıan ye 18tlda ile :tllfı 
kıl ._ Waar elmitJerdir. Jerlııe ceçmK 1lzere lllıı olunur. zumu Uln olunur. 
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SiimerBank 
Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Mües
sesesi Kayseri Bez Fabrikası 

Miidüriyetinden : 

Dit Tabibiniz. d lşlerln l· 
zin çürümesine m eydan 
verm 9m en izi • m 1 r ve 
tevsi~• edecektir. Her 
t ehlik\tye kartı garantl 
e tmek için mutlaka 
OENTOL diş macununu 
kulianınız. Diş etlerinizi 
kuvvetlendirir ve Muzir 
tesirlerinden vika· 
ye e der. 

Sakın geç.kal~ 
mış 

olmayasınız •• _. 

KA D 1 KÖY 

M RM R iNCi 6 Zi OSU 
Yeniden tanzim edilerek 24/5/9'1 Cumartesi akşamı Garden 

Saz müdürü idaresinde açılıyor. Lüks servis. 

HE R AK ŞAM 
SAZ HE1."ETİ : B A Y A N L A R : 

Keman Sayiın ? ? ? 
Piyano • 
Tambur 

Faize 

Klarnet • Şeref 

Ney Nihat 
Cümbüş Kadri 

Ayda 

Can 
Saadet 

ilik met 
Kem.-ın İsmail l\füberra 

HJ\l'lı'ENDELER: Tahsin Kurakuş, Bülbül All 

Dikkat: 180 tane portatif demir masa satılıktır. 

PORSELEN MERAKLILARINA 
'ıymettar ve özürsüz Porselen Vazo 

Eski bir nlleye nid olup Sandal Bedesteninde 29 Mayıs Perşembe 
gü.,ü saat 14 de satılacaktır. Emsaline ender tesadüf edlllr. Küçük 
kıtada, pek cazip renkler ve rcslmlerle milzeyyendlr. Sakatı yoktur. 

Tamir r:önnenılşt:lr. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

T enbihi Beledi 
1 

:.ı415/!J41 tarihinden ltlbarcn işarı ahire kadar İstanbul Belediyesi hu
dutları dah1llnde ıro.rf ve istihlak edilmek üzere tnbıh olunncak ekmeklerin 
sıkleti 950 gram olacaktır. Tabıh icabı bu mikdar 955 grama kadar tefavüt 
edcblllr. Şu kadar ki 950 gramdan noksan vezinle satılnuyacaktır. Hllaf'ında 
hnrel:et edenler 1608 No. 1ı Belediye ahkam cezaiye kanununa. göre cez-alan
dınlncaktır. 

Keyfıyct 115.n olunur. (3982) 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz lisesinin b!rlncl ve ikincl sınıflarlle deniz gedikli okulunun blrlncl 

sınıfına talebe kayıd ve kabulüne ı Haziran 941 tarihinden itibaren başla· 
nacak 10 Ağustos 941 tarihine kadar devam olunacaktır. 

Istanbulda bulunan lstC'kU!erln Knsımpaşada bulunan komuta.nlı!;ımıza 
tnşrada bulunanların mahalli askerlik şubelerine mürncantlan. (3749) 

Avrupadan diplomalı 

Terzi ve Kürkçü 

SAADET 
Beyoğlu istiklal Caddesi Kari- ?' !:~, ~~,..,., PARA mnn Mağazası yanında ~ ' \ 

Telefon: 41492 '\\ ..} ..,. 

Fabrikamız Tamirhanesinde çalqmak &zere deaeme neticesin
de •• 1röaterecelderi ehliyete göre ücreti tesbit edilmek tartile 
( 8) tornacı (1 ) frezeci ( l ) demir pulanyacı ( l O) tesviyeci ( 6) 
döküm.blıpçuı (1) modelci almacaktır. lateldilerin fabrikamız 
müdürlüiüne timdiye kadar çalqtıklan yerlerin bonservisleri 
ve hüsnü bal varakalarile birlikte müracaatlan ilin olmıar. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Bugüne kadar yapılan mübayaalarda satın alınmıyarak 

sahiplerine iade edilmiş olan yuğurulmUf ve mağşuş afyonlann 
toprak ma.hsillleri ofisi tarafından satın alınmasına karar ve
rilm1ş olduğundan müstahsil veya mutavassıt ellerinde bu gi
bi afyonlan olanlar aşağıdaki hususatı ehemmiyetle nazan 
dikkate alarak bu nevi afyon1annı ofise satabileceklerdir. 

ı - Yuğurulmuş ve mağşuş afyonlar, sandıklı olarak ts
tanbulda ve Afyonkarahisanndaki ofta şubeleri tarafından sa
tın alınacaktır. İstanbul ve Afyonk:arahfsannda malı olanlar 
bir sandığı dolduracak kadar afyonlan bulunmadığı takdirde 
sandıksız olarak nsgarl hadlerde dahi teslimat yapablleceklerl 

gibi, birleşerek aralarından birisini mutemet tayin etmek su-
retlle dahi teslimat yapabilirler. Bu takdirde teslimat sandıklı 
olarak yapılacaktır. OfiB bu mutemedi mal sahibi addeder. 

KUŞ TÜYUNDEN , 

·=~t8WfiUST'UYümYi'Stif1'"liRAoıR lı 

2 - İstanbul ve Afyonkarahisan haricindeki mahallerde sa
kin olup ellerinde mağşuş veya yuğurulmuş afyonu olan muta
vassıt veya mlistah.slller bu mallarını bizzat veya bir mutemed 
marifetile ofisin yukarda bildirilen iki şu.besinden birine nakil 
veya irsal ederek bu 1k1 şubede sandıkb ~tarak mallan tesUm 
edeceklerdir. 

Yastık 7organlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar ı [ 
Ömer Balı ots:lu Kus Tüvü Fabrikası. Telefon: 23027. 

3 - Bu kabil afyonlar en geç 10 haziran 1941 salı günü ak
şamına kadar İstanbul veya Afyonka.rahlsarmda ofta şubesine 
teslim edilmiş bulunmalıdır. Bu tariht.en sonra yapılacak tes
limat kabul cdilınlyeceği gibi bu yolda serdedilecek hiç bir ma
zeret dahi kabul edilmiyecektir. Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

f ÜRl< TlCARl;T.BANUASI A.~ 
UUPONLU VAD~Lf M~VDUAT 
PA~~~ O t0M~~~A -~~LET. 

rt 

Ankara ValiHP.inden: 
1 - Ankara - Cnnkırı yolu lltisnkını te~k!l eden 0+000 - 2+500 llncü 

kilometreleri ar.ısında vcniden Insn olunncnk Mnkadnm şose ve nsfıllt kap
lama inşaatı 2G/ 5/ 041 tnrihlne rastlayan pazartesi s.'l.at lG da vllfl~t dai
mi rncümenlnde ihalesi ynpılmnk üzere knpnlı zarf usulü llc eksntmeye 
konulmuştur. 

? - Kesif bedcH c143.548• lira ıı:l6» kuruş m\wakkat. teminatı u3427• U
ra. c4h kuruştur. 

3 - İstekll!f'rln muvakkat teminat mektup veya mol:buzlnnnı, Ticnret 
Odnsı veslkalannı ve ihale gününden en az n::ı. gün evvel. vlll'ı.vet maka
mına lstlda ne müracaat ederek bu iş için alacakları fennı ehliyet vesika
larını hnmilen 2490 sayılı ko.nun hükiimlerlne tevtlkan ~nzırlıyacnklan 
teklif m('ktuplnnnı ihale günü s..'l.nt .15, c kadar daimi encumen relı;llğlne 
tevdi etmeleri. 

4 - Bu işe nlt keşif ve şartnameyi her gün Ankara Nafia müdürlüğün-
de görebllcceklerl. C2554) (3613> 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Fakültemiz kliniklerinde elektrikle işleyen clhnzları ve diğer klinik L'lle

rlnde calı.smak üzere tı75.t lira ücretu bir elektrikçiye ihtiyacımız vtırdır. Ta-
llp olnr.ların Tıp fakfiltesl dekanlı~na miiracaatl:m. (3928) 

4 - Afyonlar İstanbul ve Afyonkarablsannda ofosln mu
vazzaf eksperleri tarafından muayene edilerek mahiyetleri ta
yin ve mağşuşlardan tenzil edilecek diler ecnebi maddeler 
nlsbeti tesbit olunacaktır. 

5 - Yuğurulmuş afyonlann ince topıanm11 olanlanna be
her morfin derecesi için 50 kuruş, kaba t.opıanmı§ olanlanna 
beher morfin derecesi lçf..n 37 ,5 kuruş ve mab1lf afyonlann da 
kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırak:ılllllf oianlarmdan gayrlslne 
şamil olmak üzere, beher morfin derecesine 25 kUl'Uf ftat tes
bit edilmiştir. 

6 - Bu karar afyonlann temiz ve ince toplanması utrun
da yapılan propaganda ve teşviklere ve bu maksatla oftsce ah
nan ve alınacak olan tedbire zerre kadar halel geUrmiyeceti gi
bi mağşuş afyon sahiplerine ilerideki mabsüller için cesaret 
verecek mahiyette olmayıp, sahibinin hatası yüzünden bu ka
bil afyona bağlı sermayenin seyyaliyetini temine ve hassaten 

memleket servetinden addettiğimiz yuturulmllf ve mabut af· 
yonlann da bir defaya mahsus olmak O.Zere kıymetlendlrllme-. 
sine fırsat verllmesi maksadına matuftur. 

7 - 941 rnübayaasında mağşuş afyonlar sureti kat1yede 
mübayaa edilmiyeceğl gibi yuğurulmuş afyonlar dahi milba
yaa harici bırakılacaktır. 

8 - Fazla tafsilat rnahant viH\yet ve kaymakamlıklar vaaı
tasile köylere kadar temin edilmiş olmakla beraber allkadar
lar bu tafsilMı ekim mıntakalanndald en yakın Ziraat Bftnka
sı şube ve ajanslariJe ofis şube ve ajanslaruıdan da alabWrler. 

tc376b 

Ordu Hastabakıcı hemşireler okuluna aid bazı 
izahat ve okula kayıt ve kabul ıartlan 

1. - Ordumuza hasta.bakıcı ve beınşire yetlftlrmek üare Ankarada M. 
M. v. tarafından 1939 scnc.slnde açılmış olan hasta.bakıcı ve hem§lreler oku
luna bu sene de 50 talobe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, bulunduk· 
ları mahallin valill~lne, kn.ymaknmlığuıa veya. askerlik ıubelertne dlletçe U. 
müracaat edeceklerdir. 

2. - 3433 sayılı knnun mucibince bu okuldan mezun ola.caltla.r, memw 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3. -·Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastanesin
de yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi tefek• 
küller kendilerine açık olacaktır. 

4. - Tnhsll müddeti 3 sene olup bu müddet içinde okurlara ayda bef Ura 
harçlık verilecek ve lnşe ve llbasları tamamen okula ald olacaktır. 

5. - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 Ura a.sll maaşdaa 
başlamak üzere maaş alacaktır ve bu miktar gittikçe 90talacalttır. Bu za
man dahl iaşe, giydirme ve bannma orduya. ald olacaktır. 
dahi iaşe, giydirme ve barınma. orduya aid olacaktır. 

6. - Okul 15/ Eylfil/ 941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7. - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye Cümhuriyetı taba.asından olmak Ye Tilrk ırtmdan bulmı• 

mnk. 
b - Sıhhati yerinde olnuı..k. ve durumu her ıtllmde vazife ıörmete m6-

salt bulunmak cbunu her hangi bir hastane 8Jhbj hey'etl raporu ne teablt 
ettirmek ve evraka ba~lamak lazımdır ... 

c - Okunm yaşı on altıdan aşağı ve ylrml ikiden yutan olmJJacaktır. 
d -- Kendisi, ana ve babası met ehlinden olmalc cbu vaziyet polllÇe .._ 

sik ettirilerek evraka ba~lanacaktır. 
e - En az orta okul tahsilini bitlrmi§ olnıK celeme tmtthant•nnda ma

l vaf!ak olmak şarttır. Veya bu derecede tahsil gördftltlntl labat etmet. tuııi 
• dikname veya bunun taroikll bir suret mua.meleJt evrakın& etlenecettlr. 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak cevvelce evlenip hof&nanlada tocam 
ölmüş olanlar kabul edillr.• buna aid medenJ hlll blldlrlr mtllbe1t evrak k
eklenecektlr. 

g - Okur sıhhi sebepler dışında okulu kendlllllnden ~. ev1emn9 
sureti ile veya diğer inzibatı sebeplerle okuldan cıtankbtı. altı aenellk mee
burl t.;zmetini yapmadığı veya tamamlamadJlı ft J&hut llhhl aebep1er dı
şında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettırllecet mekt.ep muraflan.-

~~~ nı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği yesikalAnn tamamen dotı'u oldatuna 
;;;;;;;;;~=- dair noterlikten tasdikli ve kefllll bir taahhut.name verecettlr. 

~ l11-YATJAR~ı~p·~-
Beşlktnş Tapu sicilli muhafızhğın- JDIREKSIYONUOUR 

dan: Ortaköyde Çayır sokağında eski: ı "' ., .... - ·-~• ~t- · 
20 No. ıu tarla 1290 senesi tahririnde ~$:s=:::;::;~:;::;:;::;;~~:ı:s:~~~i 
Yakomi veledi Yani uhteslnde tahrir E 

8. - Yukandakl şcra.ltl haiz olan okur, okula tmtlhanm• olaralc tabii 
edilecektir. 

9. - Yukarda.ki maddeler mucibince evratınm muamelelhı.l blttrenıer. 
den, vU:\yet veya. kaza, merkezlerinde oturanlar bu m•Jraml•r VeJ& ublla 

• . , ........ şubeleri vasıtası ile evraklarını doğrudan doiıru1& Ankara merbs Jıutane. 
iDARESiNi BİUi 1$~BAHKASINDA j sl baş tabibi. ve okul müdürlüğüne gönderilecektir. 

görerek mumaileyhin vefa.tile vera- ( ~~!!'!! 
seti o!;lu Yorglye ve onun da vefatı~ 
le veraseti bir nefer kızı Loksandra-
y:. terkcyledlğlnl ve bu kere mumat~ 
leyh Loksandra tarafından namına 
intikal muamelesinin lcrasmı talep 
eyledlğlnden ta.puda kaydı bulunma· 
masından dolayı senetsl2ıd~n muame
lesi yapılacağından bu yere tasarruf 
1ddlnsında bulunanlar varsa tarihi 
ilandan ıtlbaren en nihayet 10 gün 
zarfında Beşiktaş tapu .slcllli muhafız
lığına evrakı müsbltclerile birlikte 
müracaatları Utin olunur. 

ZA YI - Bakırköy ahzıasker şube
sinden nlmı.ş olduğum terhis tezkere
mi znyi ettim. Yenlslnl alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 
Küçükpaznrda Mektep sokak N. 12 de 

312 tevellütlü Hasan oğlu Halil 

ZAYİ - İstanbul emniyet dördüncü 
şubesinden aldığım 31/8078 sayılı ika
met tezkerem llc beraber evimin kon
tura tı ve şahsıma nld bazı evrııklar 
kaybolmuştur. Yenilerini alncağımdan 
eskilerinin hükmü yoktur. Vera 

T. iŞ BANKASI~, 
İKRAMiYELi' HESA~ .• At"'.Aa 10. - Müracaatla.rın Ağust.<ıs 1941 nlha~ bdaraı& erdlrtJmeet la. 

' - - ı.ı ~-':11 .T~ ' .1' 1 zımdır. 

f(.üçük tasarrulhesaplaiı 1_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1941 ikramiye plani 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İk.inciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

Maliye Vekaletinden: 
Mahfuz şartnameleri mucibince ihale tarihinden lkinci t.eşrln 941 sonu

na kadar kırtasiye deposuna gelip gidecek malların yakın 1.c;kele lle depo 
arnsındalü nakllyesl nçık eksiltmeye ve bu milddet zarfında klat balyala
rından çıkncaJc kapak tahtalarlle, hurda sandık tahtaları ve fcrsüde amba· 

• • laJ ki'ıatıımnın sat~ ayn ayn açık arttırmaya konulmuş olduğundan istek· 
1941 ikramıyelen lılerln nakliye lçln 120, kn.pe.k ta.htalan ile hurda sandık tahtaları için 112,5 

1 adet 2000 Liralık _ ZOOO _ Lira ve fersüde ambalaj kAa.dı için 105 liralık muvakkat temlr.at paralan ile be-
- · raber 30 Mayıs 941 tarihine müsadif cuma günü sa:ıt 14 de Beşiktaf Maliye 

: : 
1~~: .. • _ ~~~::: : Kırtasiye Deposunda müte§ek.kll hey'ete müracaat eylemeleri... (3860) 

4 
" 

500 
.. = 2000

·- • Kozlu belediyesinden : 8 .. 250 .. = 2000.- ,, 
35 .. 100 ,, = 3500.- ,, 120 lira maaşlı Kozlu belediyesi muhaslpllğl miinhAldır. Memuriyet ka· 
80 " 50 .. = 4000.- " nunundakl evsaf ve şeraiti haiz bulunan taliplerin htıl tıercümelerlle birlikte 

;ıoo 20 " = 6000.- " 28 mayıs 941 tarihine kadar ya. bizzat ve yahut tahrl.ı:en Kozlu belediyesi rl-
\. ____________ .Jyasetine müracaat etmeleri ilfın olunur. c3948ı 

11. - Okurların kabul edlldlkleli ve mektebe barelııet etme tutblld 
aynı makamlar tarafından kendilerine blldiıtleoektlr. 

12. - Kabul edileceklerin okulun bulundulu Al1tarQa b4ar plmıelt 'il 
okulda tekrar yapılacak sıhht muayene netıcal hutabklan tebentln .-. 
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecetıert J'Ol paralan t.enc:U1er1D9 
aid olacaktır. llS''h 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara - A~ Nallıhan yolunun ı+-......ı+aoo tlnc1l Kim. ini 

arasında yapılacak asfalt kaplama ve büz ln.faatı 1fl 28/5/Ml tarthlııe na
Iayan pazartesi günü saat 16 da vllt\yet daimi enetımenmde thalell JaPll
mak üzere kapalı znrf usullle eksiltmeye konulmQftur. 

2 - Keşif bedeli «503331 lira 1.50• kuruş ve muvakkat tem.inak cl'lee. 
llra 168» kuruştur. 

3 - Tallplerln muvakkat teminat mektup ven maJcbuıdannı, TlcaıM 
odası vesikalarını ve ihale gününden en az üç gün enel ı.t1da ne vUQM 
makamına müracaat ederek bu ~ için alacatlan fenni ehliyet vealtalamu 
hamilen e2490ı sayılı kanun hükümlerine tevfltan hazırlıyacatJan tet1lf 
mektuplarını ihale günü saat 15 e kadar daimi enctımen re1a1J11ne tevdl et-
nıelerL ~ 

4 - Bu işe alt keşif ve prtnameyl her gi1ıı Ankara Nafıa llOdlrlQlln-
de görebilecekleri. (2158) (1111) 


