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~ Wr ufta4anlıleri unh mnbarebeler eertıJaD .._ekle elaa l.oaclra H (AA.) - Amiraıtık dalrell 
Olrl4' .. BUJ& febrlnla amaml sirbltl taratmdall nefl'9dllen remıl bir teb-

l..ondra 24 (A.A.) - Gelen ma- 1Jide f61le denllmektıedlr: Loadra 25 (A.A.) - Dün Gro-
JGmata göre, Giridde Kandiye teh" o 

1 
İnglltıere bahrt kunetlert bu ııabah enlind ad.. açıklannda .Uubul• 

~ile hava meydanı düpıandan ta· M ti da şiddet 1 eltcenden OroenlaDcl ~an.- deniz muharebeei. Almanlarm para-lllaınile t~n_ıi~le~mi!tir: ... Düpıanı.n. u a larmda B111mark zırhlm da bulunan filtle Groenllnd adaanın baza Juaun .. kuvvetlerı ıçın ındırdıgı malzeme ~&mis kuneUertnlıl &ılemltler· lanna asker indirdiklerine dair geçen 

Irak Batvekilile Har
biye Nazırmm aileleri 

erki.nı Ankarada 

Anbra 25 - Irak BapeklU 
Raşid Ali Geylbl'nln kanii, 
km ve oflu, lluWye Nam 
Naci Şeftet'ln bım, km ve 
oflu Toros elmpreslle Anb
raya plmlflerdtr. Gelenler, 
dolraea Irak .ıaret1ne ctt
mlflenUr. 

Girit'te çetin 
muharebeler 

timdi lutalarımız tarahndan toplan-

1 1 
1 1 d :~;::::ı~:.,,~= a! nqredilen haberleri takip ebnit-

1Daktadır. Rea.:nodaki yaziyet d e ze ze e er o u taflmakta olan Bood zı.rhlıamm barut tir. T 1 aRyeanımd0e0rec1.neednedmu .. eımmannuniykeıttalv::~.d:...· mamentne taıl1vdz1ttıe bir Lsabet va- Habrlardadır ki B. Roosevelt bir ayyare erin çektikleri ti olmut " mblı tnflllk etmlftlr, gazlteciler toplanhıında 111 sözleri planörler ve taııdıklari 
temizlenmittir. Şimdi kuvvetleridUZ BLmıark zırhlısında haaarlar vuku· ıöylcmitti: cAlmanlann Groenland 
hem şehri ve hem de hava meydanı· I I • • b [ı bulmuştur. 00pnanm taklbl devam m bazı kııımlannda bulunmadıkta· paraıütçüler 
Ilı ellerinde bulunduruyorlar. . Ualk kdmiıell evıerını o--a ta- etmektedir. Bood zırhlıal mtiretteba- nndan emin değilim.> 

Melemedekl
. vaziyet ise bu dere· flj T tından ancak Pek azının lturtulabll- O " d b · A ,_ d • __ .ı_ 25 (AA C dd danı mlf olma.smdan korkulmaktadır gun en erı merııı;a onanma- LoUllUl'a . . ) - iri • 

C:e müaaid değildir. Hava mey • k -1 ı -1~ L ..M l -'IJ ' n. İngiliz, donanmuile birlikte o ha· fevk.alide çetin muharebeler oluyor. 
nı elinde tutan düıman bugün d.e Td meyaaft ara aı RU Ui rHood dtın:vanm en btıyüt harı> ge. valide devriye hareketinde bulunu- Kandiye ve Reamo'da vaziyet in• 
J>uraya kıtaat indirmeie devam edı· mlsldlr. Hacmi "2,lOO tondur. 1918 de yordu ailizlere müaaittir. Malemoda halea 
Yordu. Hatta havadan bir m~tar ve k • h denize indlrtlmlf, 1920 de h1mıete • --- --- -- • 
belki de k.ıamen 

15 
milimetre)~ to~ şehrin yeni ve es i su tesısab arap glrmlştir. uzunıuıu 282. genlşlltl 32 B R it oldukça ciddidir. 

la bı'r kaç tane de havan topu mdir- oldu, ko•v}erde de hasar var metre, silratı 31 mlldl 8 tane 38,1 ilk. • ooseve dNewp -York 25 (A.A.) Associe-1 .1 12 tane H lük, 4 ta.ne 10,4 lük t.opu te ress"in bildirdiğine göre Cai-
rneğe muvaffak olmu,tur. mpara· vardı. 8 milyon İngiliz lirasına mal ride '1ıen planörlerin her biri 16-20 
torluk kuvvetleri Meleme hava mey· olmu•tu. '- '- d H ·1 • • tutu <1ötiilm"'..M" Y S 1 · •• •• ı· ""• asıı;cr ta§ımaıı;ta ır. er nakliye Clan•nın prkındaki mevzı erını h " Mufla 24 (A.A.)' - Dün gece lara YAJ....... Hood hamln lpıidasında.nberl İngl- a 1 gunu ıöy ıyecegı tayyaresi 1 7 parqütçü taşımakta v• 
yorlar. Burada .cereyaa .de~~,:ak: yansına doğru başlayan yer sar- Denkll 24 (A.A.) - Dün saat llzlerln kaybettikleri ikinci zırhlıdır. nutuk meraktır iki planör çekmekte idi. Aıkeri mu· 
rebenin tiddetlı olduia an..., tıl k ı--1 ... 1arıa devam 50 san1 k dar sür Birlncl zırhh Slca.pa Flovda bir tah- h · l l k d l tadır Meleme müıtean& olmalt üze- sın an seyre a.ıwA& 22,55 de ye a en telbahlr tarafından batınlan Royal bekleniyor arr~~.er. ~ece. eri i .i e:ı fazla .P ~nör 

· . t .. olmakla beraher ada· ediyor. Şehrin yeni ve eski SU oldukça kuvvetli bir zelzele ol- Aok'tu. çektıgmı ıddıa edıyorlar. Planorler 
~~nv:tinfe:ft yerlerinde ha1l k .. üçük tesisatı harap olmuştur. Oyuklu· muştur. Hasarat yoktur. Hood esasen zır.blı değll, harp knı- V :..... 25 (AA) - C" • 30100d-6000 metre yükseklikte tayya• 
1'lmaP grupları mevcut olmadıgı da dağda da şlddetll yer sarsıntılan vazörüdür. Yani zıı1ı levhalan asıl h 8!~Bon R I~". 1 ':'.~. re er en ayrılıyor. 
aöylenemez ki, bu \llll izaç edici ma- ,,.,..,.. ,.,...,_ 1..J:. ~ .. ~ .... ,.,. .............. ~ VU Bundan ~ biri tuvvetıt, zırhlılar kadar kalın det\ldlr. Mürette- ~rrl~ı v: 

00~~vc 1~_1
18 

bı -'~lun~ Alman tebligı"' • 
, . ..,...a'Yf, ..- MJY"'"vıu -~ • tıaa.,llıf~ . .831.A ·811Nh taia11' aoy ıyecegı nutuıı; mera .. a CA enı· 

h•fettedor. 24 (AA) - ..... ı.a-~. llall& - lıAml- (lllMI ..... - - - .,. ...... ;::;;;. --t.- ,_ R 1 ........ ı.. - w.ı- -... ıs (AA) Ada:-- Al .... Kahıre · · l' . Gi "dd 1m evlertn1 bop.ltımf, m9Jdan- sanmtıa i'lab& olmu,tar. ~ 8UlaftPda dnrl19 ftllllellnl ifa da aondan .ate ....- _..pta de- bafkwnand-lıimin tabii: 
n kuvvetlerinin teb ıii:. . M t • etmıştl. Oeml ne dan 119 aemslne mittir ki: Bu nutuk ae Amerika 'H ne Ciridde 20 Mayıatanberi harp de-
bombardıman tayyareleı:ımız e e- kadar Akdenlate kalmJf. bu tarihte de yabancı memleketlerde demok- vam ediyor. Ayın 20 nci günü pa-
rnedeki dü~an kıtaah ı~e ~yyd~- A rnavudl'ukta 'rakt'a diin -'e İnglltlreye gelerek anavatan flloemıa rui muhalifleri için hoı bir fey ol- raıütçülerimiz Ciridin ıtratej~ 
lerine geni§ hasarlar veı~ırıııqler ır. i l ıi a~ ıltlhak etmlftll mıyacakbr. ehemmiyeti olan bazı noktalarıru 
Hava meydaaılarında bır çok .Yu~- ellerine geçirmitler ve müteakiben 
ken 52 tayyaresine hücum ~dılm~ bı'r suikast çar,nışmalar Sur·ıye'de Süveyf kanalına bunlar hava tarikile takviye edilerek 
lir. Müteakiben düıman mıtralyo:ı ı- taarruza geçmişlerdir. Giridin garp 
Metin• tutulmuıtur. llk raporlar ~n yapı 1 -1.I ol' J.U yeni bir taarruz kıımı elimizdedir. Dü"man gemile-
• 

08 

dütman tayyareslnia tahrıp IUl aı Kalüre 25 (A.A.) - (B.B.C.) rine muhtelif zayiat verdirilerek bun• 
edfldiiini ve diğer bir çoklarınm ha- Yükaek Franıız deniz Mıaır dahiliye nezareti tarahndan lar Girid sularından uzaklqmağa 
•r• 11iradığını bildirme~tedir. D~- l 1 krala BatYekille Kerkük ye Bağdad vila- ıubaylan hür Franıızlara neşredilen bir tebliğe göre cuma ge- ic~ar ed!l~iıtir . . Havada ~ati hiki-
ha sonra yapıian bir ket1f uçUfu bır ta ya ' •d k ti • d L- hali •ttihak tt• cesi Süveyt kanalına taarruz edil- mıyet elımızdedır. Churchıll Alman 
çok Yünkers 52 tayyaresinin kömür birlikte gı er en • • ye ·~ ... e .u:-r~ ı e 1 miı, birkaç bomba atılmıtbr. Zayıat kıtalarıru Yeni Zelandıılı aıker kıya-
~aline, bir çoklarının da. tamam~ Baıvekile atet edildi ilan edildı ve maddi zarar yoktur. fetil~ ~ndir:I~kleri~~zi . söyle~i"t.ir. 
lltimalden sakit hale gelmıt olduiu Lonclra 24 (AA.) - Surtyeden pek 1 • ı• d • it 1 Bu ıddıa varıd desU.diı. P.u ıddıa• 
nu teyid eylemiıtir. Uzun mesafe A. - ıa.....ıani Lenclra 24 (A.A.) - 0.1'.t aJan.sı- az maldmat gelmekte ile do yültsek nuı iZ enıza 1 arı dan dolayı parqütçülOJ.i.aİ-.ft bey• 
avcılarımız da düşmana hücum ede- nran 24 (A.,-..) kral OllU:rl nın BaldaddlD aldıtı bir habere gö- Fransız denlz subaylannm htir Fran- nelmilel kavaide muhalif muamele 
rek dört b .. yük asker nakliye tana· ajanaınd•ı 17 ma.,..td ve.~ re Kel"ldlk ve Bald8d vlll1eUerlnde mlan. lltuıaıc ett*lert anJa§Jlmakta.- Akdenizde 3 vapuru yapıldığı takdirde öldürülecek bir 
reai tahr' ut 'ılerdir. jyeti Tiran hava mey an~. il er"' harP hall lllD edllm1fı!r. dır. kiıiye mukabil elimizde bulunan in• 

l..ond ıp ~,:UCA A.) _'Almanla· lerkea Yunan tebaua~an ır :.;:- Kahire 24 (A.A) - lnsiliz hava Franıiz makamlari Suri- batırdılar giliz esirlerinden on kifiye h rp ayni 
hn Giri~a d · paratütle man· :ıub kralm yanın~ 

1 
.unan bana- kuvvetleri orta prk umumi karar· ve • Filistin hududunu • __ ..wra 25 (A.A.) _ Son 48 muamele tatbik edilecektir. 

itenler tbkluınb"ld' 'lmektedir. Bu vutluk bapekill er~~ tM ~- gihınm Irak bareklb hakkında dün " ıı..u... lıarek t h ';t fi 1 1~b surette anla- ıile bir kaç el atet et~· erMi~· akf8Dl ncorettiii teblii: İrakta, ut kapadılar aaat zarhnda lıngiliz denizalblan Ak- Bir Alman gener&li } 
l 

e ın e e aarı b ka 1 L!-aeye •bet ebnemıt ve • k t1 r dün f alluJ"aya hücum et N_.,0 ..a. .... (A.A.) _ surt- • _,,_ denizde mühim muvaffakiyetler elde l 
.. rnarnalda beraber bunun &feci •. ~, v·--" • --1 •- !- l ··-an mü- ~VTleedire. F'-L -1..ld-·'• b' b .. -·# ... llT ,_ .rUID'" ngı·ltere üzerinde , noktala "h' t ihraç e- bailo .... ....-& ~ ";" bal- DUf r • a&al pu ıcuı ır om· tin hududu Pranm meJramlan tara· cbnişlerdir. Bu denizaltılar İtalya 
bilrnek ra İu·ı!'im~ aldatmak için tecaviz derhal tevkif edlierek bardımandan ıonra, eaki mevzileri- fır.dan kapatılm)ftır. ile Lı'bya arasında naitliyatta bulu- maktul düttü 
'hpıldı~e za ngıedız·~yrıor Almanların bn intikaınınd~, kurtan~tır. 

6 
miz latalanmız tarahndan yeniden Bı"r Fransız hava filo•·u nan 9000 tonluk bir düıman nakli- Londra 25 (A.A.) _ (B.B.C.J 

Lavada': iki n~k indlrmeie teteb- Tabkikab ltkaı ebn~mr. ve~.; itPl edilmittir. Bir miktar kamyon • • • • • • ye, 7000 tonluk petrol gemisini ve lngiltere üzerine yapılan bir taarruz• 
hu. ettild . • . bir taraftan tecayjziıı muhtemel cu~ '° ve tank alınmıtbr. Surıyeden Fılıabne geçti cephane tqıyan diğer bir gemiyi ba- da Alman hava generali Gravcrt'i• 
ına"1mat erıke daır bıc; rini meydana çıkarm~~I! iÇlll::; hl- Baidadın 20 kilometre kadar ti· Kahire 2.; (A.A.) _ Hüt Fran- hrmıtlardır. Bir İtalyan destroyeri de maktul diiftüğünii Almanlar bildir• 

>'0 tur. dile fİIDdiy• kadar ı~ tu mg- ~alinde Keuela karakol mevkiinde sız Şark radyoıu. Glen-Martin tipin- tahrip edilmiıtir. mektedirler. Sovyet askeri tur. • . mevkuf Ama- bır. lr~ petrol.d~~ bom?ardıman de Franıız tayyarelerinden mürek· llHlllllHllHlllllllllHllllHI HHH llHHHH IHHHHHHllllHllH llllH• 

lôvabı ıemuında b plı. eclilmıt ve mıtra1yo:ı atepne tutul- kep bir filonun Sudyec:len gelerek 

hazlrllg
v I vutluk biik6metİ erklnına .:t..c1ı muttur. Burada dört büyük yangın Filiatinde İr.gil~ hava kuvvetlerinin 

at blllUIDeti ol~u~~ .,..efeSÜÜ ka: .çıkanlmıtbr. • • bir tayyare meydanında yere inmit 
om ArnaTUt nıilletiJUD Dv .a 1 Avcı tayyarelerımız, Muaul tay- olduğunu bildirmektedir 

So b har _ ı: çumaktan ibaret bululıdusunu Y • yare meydanını mitralyöz atqine • 
il a da aakere au• miflir· . tutmutlardır. lki dütman tayyaresi 

nacak gençlerin çoğu MibaiJofun daYAll pe1' yakında tahrip edilmif. diler birisi buara ... k k - ... e ... 
Iİnıdid hizm t Iıııdi Arnavutlukta askeri inahkem• tara· uğrab)DUfbr. 

en e e a &ndan rilyet edilecektir. Alıma ta17areleri. Habbaniyeyi Kıymetli bir kadronun 
M bombardıman etmifler ve mitTalyöz 

ı. ~•kova 24 (A.A.)" - Reuters k atetine tubnutlardır. Binalarda ban yükaek ıereli 
go"Yistler Birli.ı;.;..deld askeri hazar S ...1.ı·re --'-Lklar hakkınd-:ki aon aJlmet, IOD" e menaı hUar TU&U& ıelmiftir. Zayiat hafif· • ı -
•.a..rda hizmete çalı!...1acak olan ı tir. ~üdtü"n bu b~r~attan. iki tayya· Türk _....__ ...a ..ur _. 
11941 .... ...::. QJıOB remız onmemlftir. niyet 1_-1...L.nn.-!-.I- .......... _. 
4l 411llfınıı menaup gençlerin,...... VB T Berlin 24 (A.A. ) - Yan remıt lekıett~e. ...W al&-
~ 7:ö:O~ı!!o•:ı::,j:t.diden ta· A1DWl mahfil· bir membadan bildiriliyor: Alman- bd......_ ............. de ........ 

M 
-L • Ç __ !L BerlJa 24 (A.A.2_;.:..... .. .-1 edllen ya ile Irak araaındaki diplomatik Bir --•U.. talaaDca • ..;--• mı ye O~ova mert kooıisen el'JUAo --•-""""'" ta~u- ..-- •• eb ) d L:-bi ~ ...... L....· t LI_ 1 T d lerl BUllS-- Tft- _ ..... , .... haldDn· munu et er e ~ ·r deiitiklik vu- OD dört _ ___._ LJ.. ... aw....-. 

"fil eteıu:üllerinin organı o an ur direk ye - -- ....._ '- ı · • 
1

.......- ....-Razet • .. • da. ~ semen muhafas& etmelde .....- ıı;ua ge memıttir. ........_ ...-.1 ......,_ • 
lecek eaın~;ıgı .hır yazı tınacak da ket~etin daJılll meseleden Bu huauata ıorulan bir ıuale, Al- ilsili delildir· O mU-.aıeldir. Fa
olan b~on ar a h~e.te ~d iyi rabert JdutunU nısaa etmektedirler. man Hariciye Nezareti yukarıdaki kat.- de akL. .. .._,1 Emni-
Lir .

1 
ır ç~~ .. gen~l~nn df~~ı b~..,. 1bal'9 cevabı vennittir. lrakın bir huıuat yetimis için eline tabanca ftftiiii-

lt pı ot, ıgerlermm e ıyı ır bil b• h ftalık mümesailinin Almanyada bulundu- miz bir memar oau ancak emm,.e. 
Cl~~ olarak yetitmit olduklarını - Orta Şarkta ır a ğundaaı, Berlinde hiçbir ıey bilin- timia için Jmbnabilecek bir sibni-

çyeor .. ,~ k l'k 
1
. 

1 
. . Fin· tayyare kayıbı mcdiği de ilave edilmiştir. yette, baleti nahiyede, ailm vaai-

1 
rnııı;, as er ı ta ım erının (AA.) (BBC) dd• " k ol 

andiya h b" d 1 derslere "'-L=- 25 · - · h. f. yette, ma ı ve manevı ontr ~ ar ın en a anan ~., h't bulan a ta M"" k I"' t V kil• al d buJ---1-d Qayandığını ilave etmektedir. Pertembe ak§llml ı am . 71 una a a e 1 tın a 1llJllllUI .... 

ı . zarfında mihver ~evletlerı tayya- Adanada Bu kıymetli kadroya girecekleri, 
ki İngiliz tayyaresi re kaybetmitlerdırf d Britanyanın Adana 25 (A.A.) - Münakalat ini ve kiıbi ahlülan sebebiyle bu 

Halebe bomba atmı§ Bu müddet za~_ın ~unlardan iki- Vekili Cevdet Kerim lncedayı dün tan bir iti yapamayacaklar araım· 
Beyrut 25 (A.A.) - Ofi ajaınsı· ~a~bı ~12 tai~=rıl~ııtır. Bu ıuretle tayyare ile Adanaya gelmif, bir dan ı~ek yollannı ~ok daha.in· 

~a göre iki İngiliz tayyaresi Hale~ sın9n. pı otu taYYt1t:9ine mukabil mih- müddet kaldıktan ıonra trenle İs- ceclen mc:eye ~k .. zarureti)'le 
lize '-. d,. ı r - k ; ı..i b ,,:nba atmış. hır 1 rdıtat~ı.,; 3 .ıanare b,Ybetmit- kenduruna gitmiştir. Vekil sah gü- brfılaf•YonJS· Bu. bir ıriiklek ... 
ltac ' ' ' : . • ö& .ate11!.Jle tut- ver • ev ,..._. .. • • .......... 

Kayınpeder - •lŞehirde müt.eharrlk ilAn vaaıtalan yapılacak. •• • 
Karuwalde - Oooh !.. şu geline nisbet. nihayet bize ele bir Jf 

bulundu 



Bahlf e 1 

( ve Haberler ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz teblili 

Molemoda ıiddetli mü· 
cadeleye devam ediliyor 

Kahire 2f (A.A.) - Orta Şaıt. 
umumi kara:rkihmm tebliği: 

Almanlar Giriddekl kıtaıannm tak
dyesl i~ dün azlmll gayretler aar
fetmf'1erdlr. KandiJe ve Rem:ıoda 
havadan lndlrllcn müfrezeler kati 
.surette temizlenmiştir. Daha malt 
mıntakalara lndlrileon paraşütçüler de 
Yunanıııarm müzaheftil.t temizlen
mektedir. Malemoda ve civann<la fld
dt"tll bir mücadele devam etmektedir. 
.Almanlar b!daydtıe tutunduklan yeri 
ıen!Şletmet .1çln ga.yretlerhıi burada 
aarfetmlşlerdir. 

Pike bombardıman tayyarelerinin 
büt8n gün ~aptıklan şiddeıll hücum
lara rağmen azlmkarane bir su.rette 
doı;ftşen ıutalanmız dü.şm.ana çok 
ağır zayiat vcrdimılşlerd1r. Keza. 
du~man askeri nakliye tayyarelerln
den bir çoğu tahrlb edilmiştir. Kuv
vctlerlmlzin manevtyırt.ı çok yfibek
Ur. 

Llbyada. Tobruk bölgesinde kum 
fırtınalan dün lstiqafian ve hare
ütı mrlaştınn.Jfiır. Sollum mm&aka
mnda devrlyelertmlz faaliyette bulun
muştur . 

Denizlerin 1 
htkllniyeti lı 

A'ihaY. ICacNt Amel jlielıi
lani 1ia pnnıibi Ye hlbıi
yell' mMafaa ebnclaW 

lawiye etti 

IW.ire 
İla-

.... ~ t 
lllllllk 

t bn
'ft!I l>u 

• oJılu.. 
iitderi . pren-

znndtr. 
.A__a:&a

lçia ve 
,.pr1an 

payı 

Çin - Japon 
muharebesi 

• !:..a!~:...~ -~~~uıan Şarki ve şimali Eski Ankara Maden çm ı.omilniat JDtalari c1a 

Al.j ile vaı,ı ~· ıı 

il 

M - Cueaelerden "-inde ' 
Jenİ 1ilr il c:lenhde ._. iMiyo
AllD. Ama pek kolay olı.ıııuı. Ne ~: 
tawiye edeniD. Ali} 

Veli - ~et buit. 
- Neymi• bakalım} 
- Bizim f1I .Uiıfeaia alemde 

cNe demeli h aitanu ..,.r ya ••• 
Onwı bir benzeriai de ... aç ... 

- Batka pzeteler bıllW etti 
diye kiaaye ve telmihde ati bu.. ,, 
lmJ'OHUD) 

-~~··· C..et 
c:irıılcli .öylüyorum .•• Tabi o ıü-
-.u idare etmek için tüikçeye [1 
&pk olmak ,art .. , Falaat mev
ZU:armı bulmak ö7le kolay ]d... \'ı 
Hansi pzete .ütunUll&, haaği 
melııtaba, enaka, tabeliya. 
ldeba batb de.tine, kitap aalü
f..U.e söz atan iri iri.. olgun. 
Clolgun yaaılJtlar ..• Beğen beğen
diğini, aeç seç yaz... Ala yem
lik!. .. Yanlıt furyası ... 

Aliveli 

Aosta dükü 
lnailiz kumandanına 

nasıl teslim oldu 

:;~~~ braıgihmtn 353 numaralı Alrikada harp Çankirıkapıdaki liafri- istihsalatımız Ja~"!~~~·te:için 
ş.mali Afrikada Tobruk cephesinde ~ Londra 2f (A.A.) - ötrenlldlltiııe 

Brcscıa tırknsının lşgall aıtınd::ı. bu- yatta kiymetli eserlere göre, dük d'Aoste"Un teslbnl merasimi 
Junan arazide düşmruı müfrezelerinin Habe§İıtanda İngiliz 1 Seneden sene•e terakki- r-~:- 24 (A.A.) - Çin ı:o- gayet basit olmuftur. Dille, çok SıM:le 
tanklann hlm::.yealnde yaptıkları bir ff kı raa anıyor ~ ~· ıı; tılkl renkte bir üniformayı I&bls oı-
hucum daha bidayette aklın kalmlfl.ır. muva a yelleri devam ler görülüyor m&nistleri lideri B. Şuan Lay, komü- dutu halde İngiliz yüksek subaylan-

SoIJum'un şarianda iki JngllJz tan- ediyor, Libyada mihver Ankara 24 (Telefonla) _ Türt: ta- ııiat kıtalannın, Çinin ıimalinde Ja- na dolnı llerlemiftlr. Dük'ün aıita-
tı ile bir kaç top tahrip edllınlşt.I~ rlh turumu, Qankmkapmnda ,.enı- ponlarla muharebe etmekte olan mulan, meraslııı ünltormalannı gly-
Duşmanın Bingazl üzerine yaptığı kuvvetleri müdafaa den hafriyata hql•mlfN'. Burada; ıı Ankara 24 CA.A.> - Geçen aene Çin merkez b.ükumeti kuvvetlerine miııı Te bütün n1'anlannı takmış ol-

bir hava akını neticesinde Müslüman- tertibatı aldılar uır evveline a1d bir hamam meyd&- maden istlballtmmda götlilen te- yardım için harekete lr~ oldukla- duklan halde beş Italyan general 
Jı:.rdan bir kaç kffl ölmüş ve yaralan- na çttanlmışb!'. Bu hamamın 1dDc} ıııalckilel', hali hazır vaziyete rağmen mu dün aöylemittir. B. Şuaın La ge!m.lftir. Dük, general CUnnfnghamın 
mıştır. asırdan dokuzuncu ura tadar 1calla- yeraltı servetlerimizin aıttınlma61 k iinİlt k tle. . b" y, otomoblline blnmlf ve otomObil hare-

352 numaralı teblltde 22 mayıs se- J.onclra 24 (A.A.l _ ~lstaıldak1 mJdılı hatrlyat Mnumda bulanan hususUDda h~ Terilmlıl oJuı om uvve ~ 11 kaç •Y tıet ede~en. Dük. İngiliz subaylarma 
e si bir isabete hedef olduta blldlrl- vaziyet hattında bunda 791>ılan be- paralardan da ~ Haf- kararlara uygun olaıak saımJmM btil e'V'f'el Şan • Kay • Şelün emri üzeri· dömnüt ve •Allahıanarladık, pnaınız 
len knlnzörden maada 5450 tıooluk yanata göre, Sclaaela llıfanna'nın fO rlJat e*1 Anbnmn a~ azim De Dert aeyrfnl muhafaza eW- ne Şianc nehrine çıekildik.lerini ilave açık olnn• demiftlr. 
Dldo amıf~ diler bir kruvazör de kilometre Pınalt ga~e kain oe- babnındaıı ebemmlJ'eWdtt. Hamam llni! gtBel blr mJa1 teıılkll ey~ ~ittir. Ş.n - Kay - Şek ba emri Te. Ve, Duçe'nln knpara.torluğu, eeref
aynı harekat esnuında b&&mlm)ftır. lut.e ta.saba.sı fiddetıl muharebelerden ve cvanndaki binalar tamamDe mey- dlr. Verilen nsm! nlramlara. g6re mken 'bu sene batanda dördiiacü m bir devreden sonra, işte bu suretle 
Torpldola~ızdan blrl gündüz sonra ve cfütmanın &anklarla. yaptıtı dana ~cbktuı IOlli'a buralı An- geçen yılda Zonpldak ha;nıumda Çin komüııİ8t ordu.unun terbiaüü in- llihayete ermi§tlr. 

Ü" kn:vazörden m_ürekkep bir İn- bir mubbll htieum piıııkiirtüldOkt.en taranın turilıtlk eazlbeelnl bir tMr kömiir ı.stıbsalltl 3,019,458 t.ona ~ ta; etmit olan kavplardan ~ Londra, dök d'Aoote'un te:ı mine, 
gıllz filosuna teaduf ederek bun- mma tuneUertmlZ taraf:mdan sap- dab& anuae.lar. JIUIW'. Bu nUkdar m dan m,osı illi ilat9&f1ar ...__ __ .. _, ~·.ye- an.aasyonel bir haber mahiyeti ver-
Jnra pelt 7akmmn hk111n 9'ml9 ... tedllııntftir ... den fmıla eııtr lllm- ,._ --- 1571 ,,, n ........ .. n ~-d cnuem~ .. ___ ._. ~ Babellataıı :baıblnin 
7l:70 tonluk Lcandcr tipinde bir kru- DU§tır. Daha garpte §lrndJye tadar misli fazladır. Linyit §lmdlye bda:r mfttir. _ • Adis - Ababa'nm zaptmdanberl ntha-
v:ızôre bir kaç torpil ısa.bet ettirmiş- ileri hareketimW.e büyük bir mAni Ekmek farflSl kaydedilmemiş bir ~r olarak yil7.de ~ haberle.re gore, ~omünistler Yete erml§ olduğuna kani bulunuı-
ıtr. Bu gemi ortasında vuku bulan in-~ etmit olan Bilate ırmalı be- yüz artmıf ve tahmlnen 230,000 tona Şanai ve Hopa eyaletlennde Japon maktadır. Tarihi blr hadise glbl te-
fl1At neticesinde ikiye ayrılarak bat- rinde bir tiiprübql tes1a edDmip.lr. vanDlfhr. Dtnik madenlerin.dekl de- miiınakale ba&lamıa fimdiden hücum ll1*1 edllebllecek olan bu teslim olUf, 
mıştır. Daha. eenupta. kıtalanmız Dalle'm. Dün" d iti• •L_ __ 

31 
vil'"' mir cevheri 130,337 tıondut. Bakır ı. tmİfferdir. -hıslt bir formalite Olarak te1A.tkl 

Bugüne kadar aluıan netice~ 50 kilometre tadar cenubunda varra- en ~D &• Wlaalit.mm 1le 258 tonu muaff& ol- ~lr. 
~:ı~~ ~~~~a~~:, =: :ı0::~~!rı~ı~~~~·~= yette dbaah

1
a ~~ikine = :~ 'kıO:~~ ~ıı:~?s~~ Yugoslavya krali ııe=~ne;~:~ g~;::2ek m~: 

tayyareler tarafından batınlm14 ol- Hula'7& varDllllardır. f anu.a kilogramı toz olmalt tize1ıe ı,<M0,681 Kanadaya gidecek detfldlr. Mar.maflh, eier hareketinden 
mak Ü7.ere dört kruvazör ta~ Somali' de Gardafui feneri hasara kllogramdır. Nwyork 24 (A.A.) - New-Y ork enel İtalya parçalanmazsa., Diıkun 
t!r Bundan bafka '.iki lrnıvuor canot uğramadan zaptedUm.lftlr. Tabmln Tmıeein Ottawadan aldığı bir tel- bir çok eslr İtalyan generallerinin 
otomobil torpidolanmız tarafından edildiğine göre, Dalle'm cenubandak.l Ankara 2f (Telefonla> - Ekm~ F" .. k L _ k d .grala göre, bir kaç sin evvel yapı- bulundutu Hlndfstana gönderileoceti 
ağır hasara uğratılmlf ve bir kruvn- c1üfmaıı tuneüeri 60,ooo ~kadar- ta.rWınm 1000 gra,mdan 950 grama ıat mura aue a rosu• lan biY talebe cevaben. y sanılmaktadır. 
zöre bir torpido tarafından bir torpil dır. ln4.lırilmeai hattında.ki tarann bu- na ila"'veler yap1ldi kralı Piyere Kanadaya oelm~oalav -----
lsnbet ettirilmiştir. Llbyada. Tobruk mmtatasında d;;_,,_ günden ıtll>aren 31 vllAyette daha d · :ı_:., • • - mü- 1 "it •• • d h 

E rkl Afdkada Galla Sidamo mın- man .slperler kazarak garb clbetlınde tatt>ttlne ba.,Iamnl§tır. Bu YIIAyetler Aıık:va 24 (Telefonla) _ Plat mtı- ua e9I veru~tir. ngı ere uzerın e ava 
tal,a.sında kıtaıanmızın ka.hramanane mildafaa tertibatı vilcude get.ınnek- funl~rdır: Afyon, Amasya, Aydın, Ba- mta.besl 1.ıerl ~in Jmbal cıhmmı bı.d- f aaliyetİ hafif o}d11 
rnuk:ıvemetlle karşılaşan diiıpnan tedlr. lıkesır, BIH!clk, Bolu, Burdur, EI8.zıt, roya yeniden blr blro tefi, 42 ftaı y • f d l..onc:lra 24 (A.A.) - Hava ve 
6o 0 du istikametinde tazyiklnl arttır- Solluın'dan gelen 'haberlere göre Erzurum, Eskişehlı', Giresun, Ordu, kontrolörtl ve 4 daMfJ<> ithal edilm1f unanıs an a dahili emniyet nezaretlerinin tebli-
nuı.kt dır. Amhara'mıı cenubu pRi tıtaıarmm 20/21 mayıs labahı ~ük Rlu, Srunsun, BeJıhan, Sinop, Sivas, ve Ticaret vekAlett emrlne bu kadro- W• c l tı mında üstun kuvvetler tarafından bir dfiıJman müfresestnl imha etmiş- Teklrdat •. Tokat, Tralnıon, Zonguldak, nun 1941 taıcvlm tıenesi nlba.yetine A t 1 • t gı: ece, düflllanın ngiltere üzerin· 
D1Uhasa:a edil n ~ her tara1tan hü- lerdlr. 21 DlaYJ3 sabaıhı da kuvvetle- Manisa, !çel!. Kayseri, Kocaeli, Kaa- Ddar Jedl AJlık 1aP.rfılığı olmak frl.e- vus ra ya zayıa 1 ddci hava faaliyeti çok hafif olmuf-
eı m:ı ugmyan munrerld garnizonla- rtmız bir ~ toluna hüeum tamonu, Kutahya, Marat. Muğla, re "3,510 lira VJwls edllmi§tlr. Diğer tur. Az miktarda bomba ablmı!}tır. 
nmzıdan bir karı anudane ve kahra- ederek bir taç tank tabrlb etmişler- Niğde ve Kırklarell. taraftan ge~e VekAlet eınrlne vilAyet- Bu bombalara:;: hasan mucip o'mut-
manca mukavemetlerine devam ede- dlr. Ticaret VekAletinln tebl.llindl de ıer flat müraka.be komisYonlannm Öl"" _1_. • 3 983 tur. Ölü ve yaralı miktarı da azdır. 
rf'k teslim olmalan için yapı]an tek- bildh1lmfş olduta TeÇhlle elemek tta- maaaııan lçin 15000 ve flat kontro- u, yarau, ve eaır , 
lifleri ~ddetmeırtedlrler. U ll60 gramhlc tartıya ..L.. yenkieD lörlOtil lçln açılacak kurs maaraflah L.! •d •ba etti• Fran••d L•-~ d"I Denlıaltılanmnıdan biri Atıaııtilt'te eı•taraflık kanunu tesblt edllecetalr. ı.ua<> b.rf11ılt olmak tızere 7500 Ura tahll.s 1Ufl en 1 r r - a m&DKUM e 1 en 
12 bin tonluk blr vapur batırnuıtır. olunmuştur. zabitler 

El Sanayl•ı• M ••t k •dler llıelbourae 24 (AA.)_ ona ş.m Mermont F~nand 24 CA.A.l On 
Mecusilerle müslümanlar Am !1,__ U e 81 orduıan Betln""•™"an nma.vhıl ıenıe- 1içünctt -~rı mmtaıca. harp dıva.nı 

eram ayan hariciye ra1 B1amey Tel'dllf bir raporda Yuna- lsi subaylardan iki klşlyı gıyaben 
arasında arbedeler encümeni reiainin nlltandatl A~ •,.tatamı s idama, tç subayı 20 sene, üç tüçülc 

Bombay 2-4 (A.A) _ Müslü- beyanab Yeniden 4000 tezgah ve Yoklamanın kaldınlmui ::,:S~~ ~~ == = ~ı;h:m~e ~~~!!~:: 
manlarla m~iler arumda Bom- bu kadar da çıkrık hakkındaki layiha Meclia IMorl~ tunetJerinhı Yunanı.tanı rilmlştlr. 
bayda dün yeniden arbedeler ~- almacak .... he tine• ta1ıllJeel sona erdJi1 dakllraya kadar Mahkiımların aaken rütbelerinin 
mıftır. Polis halk &zeııine pae &tef Vatlnctoa J4 (A.A.) - Mf\nwmDJer umumı ye Yunaıı toprat]armda bıraJalmq olan ret ine ve mallarının haczıne aynca 
açma.~ mecb.riyetiııacle ludmııılttn. mıeclls1 barlctıe encftmenl retsl B. ıevkedildi ölü. yaralı, esir ve tayıp ınlkdanm karar verllmlftlr. 
Perşembe akşamı da bir bı....-hk :-... ~ dlıD Pi beJanatta bulun- ~ana 24 rrelefonla) - Bl sanat- gftırtei'mektedlr. Yedi 8*ert do1ctıorla -----
zuhur dnıiş ve polis bir yerde lilll. ..;:,; •• s d ..___ 1*a ı.mım blldfalmı temin lıçln önümüz- nnıhtent muflara. :mensup 150 er de Hırvatiatamn cenubu 

--- _..,,. ka.- deki •ne daha ıenı. mJtdarda faa,., Ankara 24 - Askeri ve Mülki tanuımaıanna imkAıı olmadıimı till-
kulianmıştu. lııllll 1111' ..:=-:a ~ ,11ıe)'a- llyet gösterllmesl tarar~ ve Tekaüt kanununun 61 ncl maddesi- dikleri halde ~ yaralı- şarki hudutları 

Bomhay 2.f (A.A.) - Son sün· ıth '* llııllNc Gldllla ....,.. ,.&" ı:; bu maksatla İktlaad VeUletl bütçıe- nin değiftirilmeai hakkındaki kanun ll.ra bıabna.Jı: için kalm'flanlır. Bad..,..ıe 2.f (AA.) _Doktor 
lerde Bombayda müalümanlarla me- ltDa ededlmt. enc•aı, ba '-nun slne 400,000 Ura bmm.tı.7t11r. Bu para layihası Umumi Heyete sevkediJmit- Ant~ Paveliç. 8. Oraponag gazete· 
caUler arumda zuhur eden kaTp• tıadlll ......... _..,leeJen dll1ıal He 400t tadh ft 4800 çıJı:nk alma- tir. Bu l&yiha yoklamaya dairdir. Amerikada bulunan sinin Zağreb muhabirine yaptığı 
tarda 11 JDpma ö1c1üiü •• 90 kitinin cftn"""'le lwptem•la Jsaradla.. ~~-~ynı:a kua1ar da tetkil edl- Maaı sahiplerinden fotoiraflı bivi- ecnebi vapurlar beyanatta, Hırvatistanm cenul>u 
yaralaadiia tal.it edjlmitfir. .: BI=:= =~ = c- 7et varakuı istemek. ıqaq uhibi Vqington 24 (AA) - Mmnes- şarki hududunun, pek muhtemel, es· 

Bc...Jw,- 24 (AA) - Ahmecl .U:!., BarldJe llUln B. CGnlell Hull ümriik tarife olup olmadıklarına dair nüfus büvi- ailler meclisi ile A~ meclisi Azasın- ki AYUSturya • Macaristan hucludu-
• At..dda .- '? e•larla mu..Rer JlellıafennlJ:.rterilb eCmlf oldutunu reportuvan 7et va~na teTla vermek n "" dan terekküp eden buaual encümen. nan ayni olacainu eöy)emi!tir. Eğer 
u a ,.._ - ... lerd<S w•d r • llıbe e,temllUr. Aüara 24 (Tele ~diklen takdirde bana derbal b~ Amerika 8irletlk devletleri liman• ahalinin yazjyeti icap ettiriyorsa, hu 
ubed lrr üzerine pce ....... .... mandanberl .....!:!"~~~ dı~ek ~oldamad~ beklenen netir fannda ahi bir vaziyette bulunan 80 hadudda buı deiifiklilder yapıla-
dibilmesi emir •• w•ie ı• •• Al----.1- nizlı· radyo ~ tanıe Jll)Oliatwı -.w n..nı ceyı .!~ edecektir. kadar 7abwı ceminin wamet ta- bilecektir. Karaclai ile de tariLt 
JWk edilmiftir. S..- _.. ..,. .........,....,... e• Gal8fıe De Dlll'ıke •..av. a. llJl9- ~utekait memur iltibdam eden rahiıdan müsadereeine müaade e- hucludlann yeniden tesisi muhte-
...... Şimdi teeWt edildiiiM ... iataayonları de anlafl'rnee dl a,ııJuı stııımra mue.MHler de buna mal undıiına den kanun projeaini tesvip eylemir meldir. 
mnzmıbalm ~ n - Berli 

24 
tarife w.tblbta mJQ••cü ve m..,_ il.bara mecbur hıtmQftur. Bu auret- tir. ,. ___________ ... 

da 9 fdti ö'-it. 7S kiti.~ manda:ıılı. ~ttıtı ":~e~ tilAtarm ani almacattır. le yoklama aüçlükleri ortadan kat. I . . . ... ıı ~ .. -a1ı? ... radyo verici lstuyonlannın fazlalq- Emniyet umum m6clürlti kacaktır. talyan ikincı pnellmr-
... dolayıaUe, amatör da.hl olsa, • may batbnl istifa etti 

Al :::..... tlıtl :,. -.erici ıstasJon BBhlı>- iiiDin J.alka bir tavsiyesi Girid liarekib ve Alman Roma 24 (A.A.) - Re91Bt bir man haflamıandanİ• lmı w:".,..:.ara çaıptınlaca.- .&aba 24 (Tcletonla> - Bui tar- gazeteleri tebliğ, general Cuzzoninin, genel 
Dm garpte teftitleri la ve bahçelerde, umumi harpten kal- lleıftn 24 (A.A.) _ Bir hu.11Md mu- kurmay ikinci bqkanlıiı ve barbi-

Berlin • JDJI bomba ve top menn.fslne mslan- bablr bUdlrb'or: ye müsteşarlığı vazifelerinden istifa 
biJ..l:..:.. 24 (AA) - D. N. B: l.oncfrada bir liaftada dJIJ, bunları~ bulan çocuklar tal'lr Gazeteler, Alman etin umumiye- ettiğini l>ildirmektedir B. Musaolini, 

• .. ;.iyor: Almaa ordalan batku- tından kurcalandığı esnada patladıt- ılnt Almanyada henüz blldlrilmemlf el yazın j)e gönderdiği biY mektup· 
mandam marqal •on Braachibch. toplanan para lan ve telefata sebebiyet verdflt P.. bulunan Glrld hareketine hazulamd: ı c · h · lerin, 
kıtaab teftit için bir kaç sün prpta Londra 2.f (AA) _ cHarp n- len ha.berlerden an1qılmakt.adır. ma.ksadlle, Qlrld aduı baldanda uzun tda, gened lar11. t u~k~~uyet .~et 
ifgal altındaki arazide bLmt "9 lllJan haEtuo imü Yen1en bu haf- Emniyet 1.mumı miidörlütii halka bir makaleler netrine başlamJ4lardır. en ° Yl e,eıı; ur e rruştır. 

Tan gazeteamde üç aütun tize
rine bir ibarede ( 6 ına) yazıl· 
mıı. 

Altııncı değil, altıncı' dır. Yani 
(ı) harfi, (6) nın bünyesine da
bildir. Ondan sonraki harfler 
(ncı) dır. Binaenaleyh 6 ıncı 

yazmamalı; 
6 ncı 

yazmalı! 
ba münasebetle ordu k......,.nhiw ta ariuıcla Loadnıda tuanaflar· tava17ede bulnnmaJıtadır. Her nerede Maama.flh, Almanlanıı bir tebllğ net- Arnavutluk or~ulan !e.vazım rei· 
makan ları ve muhtelif ordu ve iqe dan toplanan para. bafUııiım henüz otura olsun bomba ve mennlye ben- retmeıertnı de ~emek Jlzımdır. ai general Antonıo Scuera, harhiye 
ınıbayfan ile görüpnelerde bulun- Lilmemit ohıumuı ralmen 

100 
mil- ser fe11ere l'U1a.ndılı aman ddtu- Cftnktl İnglllz mutavemetl çok çetin müateprlığma tayin edilmi~tir. Ce· 

mut a. y-. llerline ı....1::. o1......... nulmadan en 7&bı brlbDara ha- Te flddetll oldutu ltbl Aetice bll1 nel kurmay ikinci ba,kanbiına kimse ~ ~ ber ftlGmeJldk-.. tebellb etmemAet&. tayias edilmiyecekti,. ~----------1 
' 
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ister istemez çoc.uğa tam numa
rayı verdi. savdı. 

Dün gazeteleri karışhnrk.en 
Bebek • lstinye yolunun hala ya
pılmakta olduğunu görünce ~
lmuza mümeyyizin suali geldı. 
Eğer çocuğun eenelerden ber! bit
miyen, uzayıp giden bu. bırkaç 
kilometrelik yoldan haberı v~l~~
clı muhakkali cevabını deglfbnr 

ye: el _ Bebek _ l.tinye yolu 1.. er 

çık.ardıl 

Kô"' t: gı (1 • Ji müdek-
Mathuatıınızın eger .. Efkar 

Jı:iki Server lak.it, ~asvm bk 
dak.i k .. ,-incM yenı ve kısa 
lıedk:iki: daha ne,retti. B~ te~· 

• te ltlğıdııı bizdeki tarıbçe~, 
kik · d Kiğıdhane k.o• 
ti 14 5 3 ·~n . e ... " d dejir-

.. civarında ıılıyen kagt . ... " d 
yu . d b••lııyarak lznnt kagı 
uıenın en ""Y • d""' · f 
fabrik.aeına kadar geçır ıgı sa -
ha)ar anlatı1ıyor. cl il" 

Bu tarihçeye ıunlan a ave 
etmek lizım geldiğini aanıyo~: 

K ... " d b'zun" memlekette bırkaç 
agl ı . · 

ikba.1 ve idbar devresi geçırmış-
tir Mesela büyük harp ı~nele-
. . de banknot ,ekülerine gırerck 
~h bir sevgiliye yorgan . o~uf, 
kah tutuıup bir dildadenın ~a
ras111ı yakııu~I.: B~ onun ikbal 
deVTinden bir mısaldir. . 

Son senelerde ise tasfi>:ecı 
d b ell.nde bir kara lıst~ ü e anın . _ 

şekJine girmiş ve edebıyat ~an1? 
dan koğulması istenen edıplerın 
isimleı-ini taşımıştır!.. . 

Bu da 001un idbar devrmden 

'bir misaldir. 

Tatlı aert! ·• 
Günlerce ilandan sonra hafta-

hk siya.si n edebi Gün gazete
sinin ilk sayısı çıktı. 

Yazı k.adroıunu teş~l ~d~ 
uıuharrirlerin hepsi de Hilmı Zi-

Nuruııah Ataç. Celaleddin 
~ne Bedri Rahmi, Ahmed Mu
hib, Asaf Halet Çel~bi gibi a:a·. 
zetenin ancak c~debı> cephesını 
tqkil edecek liyakatte insanlar! .• 

Geriye kalan cıiyash cepheyi 
kimler kuracak'> .. diye düşünür
ken aklımıza eon günlerin orta· 
ya çıkardığı melez bir muharrir 
tipi geldi. 

en uzun adamı .. 

1 Serbes sütun J Alman paraşütçüleri 
Gençlik bayramı 

ve marşlar Nasıl seçilirler, ne suret1e 
"'ksekVe t ı· t be .. ee 1 ? ııe;~~:~:[i:0~iıı;: a ım ve er rre gorur er. 

kara sta~:r:!'da tıoJ>lanan vata.n-
f~in duydukları gurur ve surur Almanların Giride karşı baılıyan ~3 
~~~u. ·il taarruzu, dünyanın nazarı dikkatini ••, • >iiJ 
İrade ettiği biiyük m.a~~kd~~~gı~ gene pa.raoütçü askerlere çekiyor. 

11 
-

samsu~~an gelen ~ııtcvdi merasimi Hatırlardadır ki Almanla~ Norveç ;rr )ili 
nın Büyuk Mllll 'tugünkü ha.şımetli ve bilhassa Hollanda ıef erınde, ha~ (ı~-
Türk mllleL~~ün dünya.ya bir defıı. vadan yere asker indirmeği muvaf- f'<- f'_ )ı· c; 

duruın1:1;11~rdl u fak.ıyetle tatbik eylemişlerdir. 08t;:d:: Terbİye&l bakunmdan mera- Havadan asker indirmek. usulünü d ~ 
sim memnuniyeti mucib mahiyette kil. ilk defa bu harpte Almanlar lı:allan~ Jl 
.Fa.kat çok miihim oıa.n ~l ;4°- makta ve paraşütçü askerler, harp 
ının~an lyi netlcelneldıegözle ~~rü~en silah ve vasıtaları araııında mühim 

. M~~ :~~~1~~ ;:rı de~ldlr. A~i bir mevki işgal etmeie namzed bu-
h=etı mustki ve okuma.da. da gos- lunmakt.~dı_~· .. 
~ ek lazımdır. Tiitk milli marşında, Paraşutçu askerler yebftiımek te:ik ba.klmdan büyük bir zorluk uzun n çetin bir talirıı ve terbiye
yoıttur. Marş, 20 senelik bir hayata. ye mütevakkıftır. Bir ukerin tayya
ma.Jlktlr. TÜrk gen~lerl: :ata.s~ ~ redcm boşluğa atlaması için sade ce
ahenkll bir suret~:rvee ~uh~:ı~ ~- ıur olmaıı kafi gelmez. Cesaretle 
mak .. ri~fes~~i muallimlerine dü- beraber askerin, bedent tetekkü-· 
~ekk~lrev~iledir. }atı. bünysi, kalbi, adalatı çok aağ
şe~Do ne re) yi t.efrik ve bu iki notayı lam olması icap eder. 
doltru terennüm edemlyenler marşımı- Alman ordusu, paraoütçü _efradı a~ 
21 doğru okuyamazlar. . yırmak için askeri gayet aıki muay• 

İşt.e merasimde bu elim n.etıce ile neye ta'Gi tutar. Paraıütçü olacak ef-
karşılaştık. B~~o +~le ~~tuıer:u aragib~ radın tayyareciliğe dair malUmat .a-
sında hiç bir ,....,ı..... J'V<L • L ,.,_. 1 ı·· ı_ y 1 · ı rd hususile bandonun re- ruoı omasına uzum yo,,.tur. anız 
merasım e e uk d ·· 1 d' .. · · 'b" h f katile okunaca.k marşlar lçin sesleri y an a soy e ıgımız ıı ı em ce-
ı!üsalt ve nat:ı.ya. biraz rışına gençleri sur, hem de bünyece çok sağlam 
intlhab etmek ve bunlan çalıştırmak olması elzemdir. Ahnanyada para~ 
lazımdır. .. şütçü askerleri yeti,tirmdt. talim ye 

19 ma}'lS bayr:ı.mı m~sebetile Y3:- terbiye etmek için takip edilen u.ul 
zılan yeni marşlara gelınce. iyi bır udur. 
netice alınamadL Mesela radyoda dln- ' · .. .. 
lediğlmlz bu yeni marşlardan birisi, Askerl~r paraşutçu kıtalar~ tcf-
marşdan ziyade bl.r zeybek havasını rik edildıkten ıonra cesaretiıu ve 
hatırlatıyordu. Tek:n.Lk rokı:nıdan çok meharetini azami dereceye çıkaımak. 
daha zor eserler yazaıbll~. ~'.1-z.ı: beste- üzere mektep vazifesini gören hu
.karlamnız basit olan bir yuruyuş mar- susi kamplara sevkolunurlar ve 
şı yazamıyorlar. İzahı kolay olmayan d çok ııkı bir talim ve terb!ye-
blr keyfiyet... Harbiye mekteblnin ora a . l B k 1 d 
bandosu islaha muhtaçtır. Bir bando ye ta~ı .. tutu urlar. a amp ar a 
ile okuyanlar arasında rabıta olma- paraşutçu askerlere çok zor ve ~eh
dı~ takdirde tahammül edilmez bir likeli talimler yaptmlır ve tehlık.e
hal alır. Gençlerin kulakları 1se bu lere alıştırılır. 
falsolara alışır gider _ ve artık Bilhassa şu nokta. çok mühimdir: 
ıslah da ed!lemez. Müzik.de bu . . . .. .. saı· · 
noksanlarımızın sebeblerlnl ıımı bir Sı":~l hır paraşu~fçu. biım~ yertehmli• 

) 

kuvvetli .bir sarsıntı, paraıüt açı!. 
dıktan aonra yere doğru yavaş ya• 
vaş iniş ... 

Bütün Tiicudü hararet kaplar. Pa
raşüt yere yavaş yava2 yakla11tıkça 
ınıı meydanında bekliyen ~bitin 
apğıdan yukanya doğru yükselen 
sesi duyulur: 

- Ayakları birle!ltir, rüzgara 
dikkat eti 

Bu ihtar, hazırlık talimleri esna
sında paraşütçülere verilmiştir. Fa
k.at b'oşluğa atlamanın doğurduKU 
heyecan arasında unutulmu' olabilir • 

Bu eebepten dolayı, ini§ meyda
runda bekliyen zabit, yere inmekte 
olan paraşütçülere aes, işitilecek 
bir noktaya geldikleri z.ımnn tekrar
lamağı asla ihmal etmez. Yavaş ya
vaş yere yaklaşır. Bu defa, aşağı
dan fU ihtar verilir: 

- Paraşüt bezinin arkasına atıl, 
nçra ve bezi derhal sar. 

Böylece ilk atlayış -:nuvaffakıytc
le bitrniıs demektir. 

Toplu atlayışlar? 

surette çalışa.madığınıızda. araIJUlık IA- digı zaman T~ ~ ~'? .. :'e e -
zmı.dır. Ya. dünyanın en büyük m'l.ISUt1 keyi savmış telakki edıldigı. halde, 
teşeklriillerinde çalınan en yüksek aeker p.araıütçülerin ,a11l nnf~ ye
eserlerl çalmak için uğraşılcyıor, ya re indı1cten sonra l:iqlar. Bır llAt' 

bud da tek bir noktayı doğru çalına- kerln paraşütçü kıtalannda geçirdi-
mak veya olrumamak suretıle musUd ği muhtelif safhalar şöyle hulasa Münferiden yapılan bu atlayışlar-
rezabüratı yapılıyor. Bunlardan mesul edil bil' 41.an sonra toplu bir hRldc atlayış-
klındlr? e 1 ır: lara başlanır. Zincir 11ibi birbiri 

aarp musikisinde haki:laı.ten çok Paraşüçüler nasıl ardından giden tayyareler, bir bölük 
gü:zel marşlar vardır. ~~lerlmiz ve ·ı· } ? askeri ~e indirebilirler. Askerler, 
mera.simler Çin bunla:roan bit ıeper- aeçı ır er. . J -· 

tuar vücude getınnek artık -.nırldlr. Askeri paraıütçüler, bu tealı1ıielı hep Dirden deiil, birbiri arkasııı· 
Başta Harbiye olmak Wıere a*eri ınesleğe girmeğe talip efrad aramı- dan b.,,luğa atlarlar. 

1 

bandolarımız için elzemdir. dan seçilir, yani ounlar gönüllüdtir- Bu toplu atlayıılara evvela bir ta• 
_________ AzI_11_ç_o_rhı....., ler. Bunlar, uzun ve gayet sıkı bir ~n sonra da gittikçe daha bü-

_,,ayeneden ge .. irilclikten sonra Te • • .)~ kıt.alarm yere indirilme ta· 

Z t
• .. , .-- y • Bir ~yere ımyor ;.'.-. 1 ey lnyao arımız bu ioe elverişli olduk.lan anlllflldık> ~rine baılamr. lk atlayış tc.· 

tan sonra parqütçü lı:ıtalanna kati ~ubulur: Umu.ımyetle aivil para· ümı~ silahsız yapılır, !lonra siah1a 

Iraktan mühim talepler 
vuku buluyor 

bir surette kabul edilirler. Yan! tfitçüleır, parqÜlÜ açmak: için onu ve teçhziat ile atlam,1 talimlerİM 
itÖnüllü neferin paraıütçülüie tefrili liaiJaY.an Jpi liendileri çekerek Da.,lanır. Silahla ve teçhizatla atla• 
edildikten sonra nibat surette bu panflitü açbllan cihetle, ukert pa- Yltlara göre ayrı ayrı puraşütler kul• 
nzifeye kabul edilinceye kadar ıe- ratltlerCle tayyareden boşluğa lamlmaktadır. 
çen müddet. bir tecrübe dcvreei atlanirlieırı, liu ip kenCliliğinden Yere inen neferin derhal ıilahına 

İzmir (Akşam) - lra.1c plyaı.asm- addolunur. açılacak: surette yapılmlfbr. aanlarak hücum 'Vaziyetine geçme-= ::1~~~a~~= . :ecrübe devr~in~. ~uvaffakryetl.e Tayyareden atlandı)(. ai lAzımdır. Yere indirilen kıtaat, 
d.lrler. Ticaret Vekıiletınden vebrt- bıtıren vep~!°aşutçülugc kal:>ul ed~- iEa edecekled vazifelere göre silah 
mi7.de1d alftka.darlam blld.lrildlğine len efrad, dıger alay}ann efr~dı ~- tan SODra. • • Te teçhizatla mücehhez: olmaları la• 
göre, Irak piyasası, zeytlnya.ğlanmıZ bi dört ay umumi askeri. tal~ g~- Tao:ıueCI~ bo~luğa atlayan bir zmidır. 
için çok mQU:mmel bir plyaııa.d:ı1'. rürler, sonra mektep vazıfesını go- paratiltçünun ihtisulan, f3yle hu- Alman ordusunun ilk parqiit 
ŞbndJye kadar Irak plya.sası, da.lm..ı. ıen hususi kamplarda dört hafta la.sa edilebilir: mektepleri ve kapmlui 19 3 7 sen 
Filistin zeytinya.ğlnrma. iyi bir pazar süren nazari dersler görürler ve tek- trayayreden l:ioıluğa atlark:en, ainde açılmıştır. 
teşkil etmi.5tlr. Harp sebcbile Fll~-tin- rar paraşüt kıtalanna SRde edilerek 
den Irak'a yağ sevkedilememektedir. . . d d 1 
Bu sebeple Iraktan zeytlnyağlarmuz talimlerıne evam e er er. 
ıçın yapılacak sip~lerln ehemmiyet- tık talimler 
le karşılanması ve 1-2 a.sldll yağlara Paraşüt, düşme hızı:tı azaltan bir zmtnte fuar haz1rllğma hız verHdi 

" ere kadar gitmek ıçın 
yapıldıgı Y .. hususi surette 

d . h yuna gore 

Dünvanın 
- d Mil<J 

Dünyanın en uzun a am.;• d "si 

Irak ~~~~I fazla rağbet bulun- alettir. Paraşütle yere inerken tıpkı 
d.uğu r~ __::___ azbir yükseklikten düşmedeki ıürate 

Almanya ve Macaristan bu sene 
fuara geniş miJi.yasta iştirak edecekleF \ 

Darden namında biridir. ,...alen · . 
'Amerikalıdır ve Carolina ey etın2 
•..ı d . boyu 
ue oturmaktadır. Dar enın "unda· 
lllctre 24 santimetre uzunlug d 
,dır. Sıkleti 440 kilodur. Yaşı .ı 
;4 1 dir. h . de 

Dadren San Fraıns:sko şe rınd 
' l 1 arasın :ı ı llzun boylu Amerika ı ar 

Yapıla.n müsabakada birinciliğı ve 
(I·· d ünvanını 
unyanın en uzun a aını 

ken ı 0 
• b"I kullıınmışbr. 1 bır otomo ı 

yapı mıŞ b lu adam sa'bah kah· 
Bu uzun ~y 18 yumurtadan ya

valusı o!ara 1 t bir kilo salanı.. 
pı1rnış hı~ om e~ekte ve iki litre 
kırk peksımet y d' 

.. k h içmekte lf. 
sütlu a ve k' bu dev insan yal· 

Anlaşılıyor ı, boylu adamı 
d··nyanın e.ı uzun .. .. .. 

nı% u . da yeıyuzunun en 
d v•ı ynı zaman . d 
egı' a l ... kk" dilıe yen var ır. 

obur insanı te a ı e 
ı. .. bakanın 
~az.anmıştır. Dar den :m:u:s=a==--------

- b"ır Amerikalı 
~ d .. rnanı ı::.lektrik UŞ . Bansener, fırsat 

. d O gündbj~:kça elektrik tcsisabııı 
Arnerikada çiflik sahiplenn t'~ ve jınkin . 0 Bu suç yüzünden 

John Bansenerin dünyada en ço tahrip ed.iydor. henı on defa ha,>3e 
{ llefret ettig"i bir "ey varaa, her aka- • d' ka ar 'lı ı_d ... l şırn ıye d ara ceza.sına ma .• 
.._ ~ büyük inkılaplar yapan e ~~ girıniJ, heın e P 
hilctır. Bu Amerik,lının ha~~. kUın olmuıtur. ] Baneseneri mü· 
!Jegan~ gayesi kendi söy)edı.gıne fakat bu ceza a~·bT. O -elektriğe 
a·· • k .... kaldu- bb"h etıneD11' • -1! Ol'e Yeryüzünden ele trıgı tene 1 ., da ışrar ewyor. 
lhaktır. karp düşmanbrn vinden elektri· 
• Bansenerin kalbinde bu nefret ~ı: Bu sebepten .. do~~:· :ifliğinde .bulu
' Cliişmanlık, yegane oğlunun elektrik ği kaldır~~gıte~isatuıı da tahrıp et-
e: 'ld .. v .. gün- nan elektJ'Jllo. 

ı· ereyanıma çarpılarak o ugu . . 
CJ b al mıştu. 1111111HHHI• 

ı en eri dal ve budak s nıışbr. 11111111 un•111 

.. .............. - . 1 . ......... ........................ kkabı fıat erı 
P · b. ] · lzınirde aya DA et na.t mü-
asıf korunma ted ır erı izınlr c~> - v ~ı satış 
İzrrıir (Akşam) - şehrin her taraf rakaıbe kozniSYODU~ Ayakkal>ıla

flnda Pasif korunma ha.zırlıklarırıa f.latıer!nl teıı>it e~aıng~ ile ttmıanın 
e,am edilmektedir. Siperlerin hazır- rın aıtına ~ tıerl yazılacaktır. Bu 

•l'llası ilerlcmlştlr. ı hazir"..ndan iti- ısını ve satış ~a. yüwe 10 - 40 nisl>e-
baren her tarr,Ita kontrola tıa.şıan:ı.- fiatler rnallY:dllecek JtAn ihtiva ede-

! 
e:>.ktır. Teşkil edilen tan kom.lsYon tinde zamxıı ~i bundan fazla olduğu 
'te komiteler, her tarnfta çalışarak ~~~ ~tanlar, ibt~ su~ \ ~Jkı tenvir etmekte ve her türlü -emıere yerUecekle -

Çok şeni bir tecavüz muadil bir h;z alm~ş olur. Bu .seb~p,-
İ.zmir (Akşam) _ İkiçeşmelik cad- ten ~olayı, ılk talımler,. az hır yü]{

d inde Hüseyin oğlu 37 yaşında Hü- ıeklıkten sıçrama suretıyle yapılır. 
see:ın Günce, evde yalnız kaldığı sıra- Bu suretle paraşütçü efrad ansı• 
da öz heınştresl 15 YMlnda Sa~ti zm önlerine çıkanlan bir takım teh
tehdid ederek klrletml§Ur. Suçlu, şl- likeli manileri, viicudleri :ı:edelcn~ 
kliyet üzerlnC: zabıtaca tutulm~. ad- meden ve zarar görmeden yere sağ-
llyeye Terilmıetlr. lam sure'ttc atlamayı öğrenmiş olur. 

'.G
ünün A "ki eli • ı Bütün bu talimlu, evvela bit 

-- nsı ope Si tayyare hanganna asılmıı olan es-
ki bir tayyare kamarasından yu-

Asor adaları muşak toprağa tak.uti surette atla
ma suretile yaptırılır ve para§Üt be

Roosevelt'in son nutku dola.yı$le zini süratle toplama ameliyesi bu 
Açores <= Asor} adalan mevzuubahis askerlere öğretilir. 
ediliyor. 

AUantik Okyanusunun ~imal kıs- Muallim zabitler, bütün talimle--
mında bulunan bu adalar, alt olduk- re en küçük teferrüatına kadar n~ 
Jal1 Portekiıden takriben 1300 kilo- zaret ederler. Askerlerin yanlış ha
metre mesafededirler. Takriben 300 reketlerini gösterirler ve hatasız 
bin civarında nüfusları vardır.. atlamayı öğretirler. Bu nevi talim-

Bu adalar dokuz tanedir. Isim.lert ler bittikten sonra ba1Dki tayyare• 
şunJa.rdır: lerden atlama talimlerine başlanır. 

saınte - Marle ve Salnte Mlchel f 1 .ır 
(C. Ş.'da); Terceria, sa.ınt George.s, ilk atlamaları, ne er er .':°u ım~ 
Gra.ciosa, Fayal, Plco (ortada); Corvo lerin nezaret ve kontrolu alt.-ıda 
ve !r'lores (Ş. G.'de). münferiden yaparlar. 

Bu çıkıŞlı, volkanik, ~arlar~ ve Muallim, tayyarenin süratini ve 
zelzelelere ~ruz ada1ann ı1tlimi Ç(ılt rüzgarın tesiriyle paraşütün alacağı 
mutedil ve guzeldl.l'. Toprak da. iyi su- l'f .11 • .. •• •• d tut ·· b'ttl 1gn· a .. e -. Hind muhte ı meyı en goz onun e • 
ıanır, mun ı r. m u n...... . · d b ı 

t 1ıesl muz portakal limon kıy- tuktan sonra tayyare ıçın e u u· 
pa ;a • ' ' ' 1 l · · • metli şarap istihsal olunur. nan nefer ere at a~a emrını v_er~.r. 

Merkez Terceira adasındald,Angra- Bu emir, sesle verılmez. Motörnn 
dır. Fayal adasında. Horta en iyi ll- gürültüsü ve neferin heyecanı feci 
mandır. bir yanlışlığa sebebiyet verebileceği 

Bu takım adalarını, 1431 yılında. cihetle muallim atlama emrini her 
Ca.bral keşfettiği zaman ~ok miktarda. neferi~ omuzuna elile ayrı ayn vu-
çaylağa rnsladı. Yerli dilde <Açor = '-' . 
ASOr) çaylak demektir. Adaların adı raraK verır. . 
da bwıdan kinayedir. Paraşütün açılması ıu ıekilde 

, 

İzmir fuarında Kültür parktan bir görünü, 

t.mrr (Akşam) - Mecarista.n hükd- .na. Ticaret odaları ve dlğ(lr müessese 
metinin bu seneki fuara. zena1n bir ler salonlarına talik edllecelı:tır. 
şekilde iştı.rft.k edccdinl ya:ıımıştı.k. Bu seneki fuarın, geçen yıllaxn. nn 
AJmanyanın da. genlş bir saha üzerin- zaran çok zengin ve mükemmel ol 
de btlytik bir pavi}'()n ~ ettirerek cağı anlaşılmakladır. Birçok yen'lll 
Alman sa.na.yl eserlerini tevwr edece- lcr yapılmaktadır. Sergisarayı 
ğ1 anl~mıştır. Fuanıı açılma. zama- standlar, muhtelif kısımlara nyrılmı 
nı yaklaştığı i<;ln hazırlıklara hız ve- tır. Paviyonlarla standlnnn birç 
rllnüşt1r. Fuar broşürlerinin b:ı.skı işi şimdiden kiralanmıştır. Bunlann '. 
yakında ikmal edilecek. her taratn ridatı, ayn bir hesapta toplanmak 
tenl edilecektir. Broşfırlcr, muhkllf dır. Memleketimizin muhtelif sana 
dillerde bastırılmaktadır. Aynca fuar müesseselerlnln, fuara ço!~ zengin .ş 
afişleri de çok cazip ve zengin bir şc- kilde iştirttk edecekleri, vuku bul 
kilde taıbettirllmektedir. Bunlar, Hari- müraca.atlcrden anlaşılmaktadır. Y 
clye Vekalet! vasıt:ı.slfo dış memleket- kWda fuar davettyclerlnln tab'ı ıııı 
lere de gönderlleeek, nakil v:ısıtalan- de b:ı.şlanacaUır, 
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Giizel Gözlii Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • NQ) 

~~-~,.._ ... _. _____ __ 
-- Hakikatem kendisini beğeniyo· 

nım. Samimi ve neııelidir. Onu gör· 
mekten memnun oluyorum ... Ciddi 
bir hayat sürülen evimize biraz ne~e 
getiriyor .•. 

- Pek İyi efendim, 11e demek İs• 
tediğinizi galiba anlıyorum. 

Burhan kalbinin burkulduğunu 
hissediyordu. 

- Acaba anlıyor musunuz) İn· 
sanın aempatilerinin muhtelif nevi· 
leri vardır Burhan bey .. . Zamanla, 
hürmet, dosth.:k... Olabilir ..• 

- Ve aşk!... 
- Burhan bey 1 
-- Cahid beyi seviyorsunuz!... 
Sesi titriyordu. 
- Hayır! Zannettiğniz tarzda 

sevmiyorum 1 

Ani ve ciddi bir karar alır gibi 
Burhnn devam etti: 

- Beni affedin efendim! Artık 
kendi:ni tutamıyacağım. Sözler gay
ri ihtiyari ağzımdan çıkıyor, kal· 

bimden tqıyor 1 Sizi tanıdığım gün
den itibaren dünya bana bir cennet 
gibi görünmeğe baııladı. Sonra içim.. 
ddti histen korktum. Dalmı§ oldu
ğum tatlı hayalden uyanmanın 
pek acı olacağını anladun. Heyhat 
ifte o uyan11L. · 

Kız. delikanlıdan daha heyecanla 
lc.ekeliyor: 

- Sizi söyletmek ıçın böyle bir 
vesile mi lazımdı) Beni kıakanma· 
nız mı lazım geliyordu>. 

Erkek: 
- Kıskanmak mt) - Cliye iti· 

raz etti. '- Bunun içb kendimde 
bir hak görmeliyim. Oöyle bir şey 
yokf... Fikir ve hareketlerinizde 
hürsünüz, sevmekte ıerbessiniz ..• 
Lakin çektiğim izhraba dayaname.• 
dım, aize istemiyerek itirafta bu· 
lundum. 

- Demek Cahidi size tercih etti
ğimi zannediyorsunuz? 

Burhan cevap vermedi. 

AKŞAM 

Hafif bir teb°"ümle Aliye: yük bir heyecan içind~ olduklarım lurl - diye Cahid alaycı alaycı ce· 
- Hakikat öyle ise) • diye ıor- anlaması için fazla dikkat etmesi vap vcrdı. - Fakat bugünkü gün· 

du. lazım gelmedi de sizin aranızda bulunarak neııenİ· 
- Tabii bu hissiniz önünde ei?i- İkisine de dikkatle bakarak: ze iııtirak etmeği pek isterdim. 

leceğiml Uldn artık burada kal- - Oooo, m.aşa.Uah, memnun ol· Yemek zamanı gelmiııti. Sofra ha-
mama imkan yoktur. Ebediyen siz- duml - dedi. - İkiniz de bugün şına geçtiler. Muhavere çabucak 
den ve lstanbuldan aynlacağım. bahtiyar görünüyorsunuz. Sevindim canlandı. 

- Naaıl) Babamı bırakacak muıı- doiruıul Son geliııimde iıe, ikinizin Doktor Rauf. Cahide mektebe 
nız) O lci .W bir evlad gı'bi telakki de ıurab asıktı... E. vallahi ben dair ıualler soruyordu. Genç adam, 
ediyor! asık ıuraltan hiç boıılarunam. •• canlı canlı, hararetli ve neşeli ko-

Titrek sesle Burhan mınldandu Burhan: nuşuyordu. Melahat oğlunu hakiki 
- Aliye hanım, rica ederimi - Doğru ..• - diye cevap ver· bir neoeyle dinlemekteydi. Onu as-

Söylediğiniz sözlerin Fecaatini dil· di. .• - Biz.·· Şey.•· Ben çok. mcsu- la bu derece güzel bulmamııtı. 
tunun.... Bu tarzda benimle konu· dum ou anda.·· Ah, bu çocuğu göğsüne bastır-
şarak kendinizi bana bağlamıo olu· Cahid: mak, bu canının canını öpmek, kok-
yoraunuz. .• - Bugün neşeli olmayan sade 1anmak için neler feda etmezdi. Ôy-

Gcnç kız, l&tif bir mahçubiyetk ben .•• - di,.e içMıi çelıti. k bir an gelmiyecek miydi ki bü-
kızardı: Aliye, alak.aylaı tün bu manialar ortadan kalksın; 

- Biliyorum ..• Fakat bunun da - Niçin) Melahat, Cahide: 
sebebi aizsiniz... Bu sözleri söyle- - Çünkü yanndan itibaren ka- - Sen benim oğlumsun ..• • diye 
meğe beni mecbur ediyorsunuz ... panM'tlk imtihanlara hazırlanmaia haykırabilsinl 
Halbuki blUla hacet bile olmadan başlıyacağım. Bugün sizinle kala- Delikanlı yemektC111 sonra: 
sndece tahmin edebilirdiniz! mıyacağım. - Müsaadenizle hen kalkayım .·· 

- Sizi sevmekten beni menetmi· Genç kız. samimiyetle: Mektebe döneceğim ... - dedi. 
yorsunuz, demek>... - Zavall: Carudl - dedt Melahatse: 

/\liye, hoş bir ıelcilde batını önü- Burhansa: - Durun, Aliye ile biz de çıka-
ne eğdi. - Zabit olunca hepaini unutur· cağız:!. . • Sizi otomobilimizle ycrini-

Durhanın gözlerinde ne~e ve saa- sunuz .. · ze bırakırız! - dedi. 
elet ışıklan parlıyordu. - Et'et ... Elbet ... Gen erat, ordu Doktora baktılar. O da bir bao 

Tam bu sırada kapı açıldı. Cahid~ kumandanı olduğum günde ma- işaretiyle bu projeyi !ıısvip etti. 
Nermi eşikte belirdi. Dostlarının bü- J z.imdeki diğer sıkınblar hep unutu· Mclabatin kalbi saadetle ça.pı· 

25 Mayıs 1941 

(1) ~o 7.:ıman Kıbns Romnlılı:ırın i•
gali alhnda icli. Pnfos <şimdiki E:ı.I> 
§ehrintle Roma serdarlanndan (S~r
dos Pa\'lo ) adındo. btrl otururdu. 
Havvariynndan Pavlos hu sır:ıda 
Tı:ıhrı~a ıelcrek. Romalı Serdara 
hıristiyıınlık telkin etml11 ve ser
darı imana getirmiştl E!ıkl etsa
oeıere göre Serelo5 Pavlos hırl ti
yan olduktnn sonra büyük bir ~eml 
ile Akdeni-ıde nkıllan durdur:ın :.kın
lar yapml'J ve hepsinde de ufak bh 
:irızay:ı ve zorluğ'a uğramndan mu
va1fak olmuştur. Serdar Serclos, B:ıY• 
varinln i~mlnl bund:ın S-Onra almıştır. 
Rcrcios bu muv:ıffakıyetlerlnden son
ra, (aıiz PavJos)a daha fazla bağlan· 
mıı;tır. Aziz Pavlos. Hırlstiyanhtın 

neşri için Rom:ıya gitmiş, oraf11\ bir
çok Romalıları da imana getirmiş91 

de, ltiliidm 66 net yılında .Neron tn.ra
fınd:ın çatnlarnk, imparatorun sara
yına gıtmiş: Ncron kendisine: ais:ınrn 
dinine girmiyenlf;r ne olur?~ diye sor
muş, Pavlos aksi bir cevap •ererek: 
oBütün bayatı i'.jkcnce ve mabruml· 
:retler içinde ıecer ... demiştir. Ncron 
bu cevaptan hiddetlenerek Pavl089 
idam ettirmiştir. 

Pavlos <St. Pauıı ::~lil:ldın ikinci se
nesi Tarsu~ta doğmu tu. Bir Yahudi 
çorotn idi, acııl İ!\ıni <SauJ> du. m 
zamanlarda t~anın dininin en mühim 
aleyhtarl:ırındandL RIIihare İsa',.a 
iman getittrek bu djnin en hararetli 
uaı;irlerinden olmuştu. Kemikleri Ro
ın:ıda •Saint Picrre .. kilisesine nekle
dilmi!)ti. Her yıl hazlrnoın 29 onda 
yortusn yapılır. Yıınan denizcileri çolı 
dl'fa (.Aziz Pavlos} ne Romalı CSerdiol 
Pavlos) u tlrblrine kanştırmışlanlı. 
Denizde fırtınaya tutuldul~Jarı zaman: 
nPavlos, bu denizlerden ii.nzanz G'~· 
Jni~tir.) diyerek onun ruhundan Is· 
tlm(lad ettikleri görüıürdü .• 

- Kıbrıs tarihi -

yordu. Zira oğluyla biraz daha faz-
la kalabilecekti. Fakat İşte, araba
ları Harbiyeye vardı. Gene de ay• 
rılmak lazım geliyordu. 

Cahid, eJlerini sılcank, Mclahatle 
kızına veda etti. Tekrar geleceğini. 
ilk imtihanın neticesini bildireceğini 
söyledi. 

/\raba. yeniden Bebeğe döaıdü. 
cLeyla hanımefendi> ye öyle ğeli
yordu lıı.:i, §aşaalı bir gündüzden 
sonra gece olmuotu. iki damla. g6r 
kirpiklerinin ucunda belirdi. Ancak 
evlerine yaklaııtıldan zaman Me
lahat kendine gelir gibi oldu. 

Şoförüne: 

- Dur burada, dur ... - dedi. -
Bak bir ~y unuttuk. Ben bazı ki
taplar alacaktım. Sen, dön, Beyof
luna git. Şu listedeki kitaplan aL 
bana getir ... Biz de küçük hanımla 
yürürüz... İki adımlık yer ..• 

Aliye önden yürümeğe başlada. 
ilerledi. Annesi onu takip ediyordtL 
Birdenbire geri döndü; zira kula
ğına bir laf çarpmıştı. 

- AJJah AJlab... Garip şey ••• 
Sen misin, Leyla} 

Bunu söyliyen, esmer, ince bir 
kadındı. 

(Arkuı var) 
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Çocuk Esirgeme kurumu 
kongresi dün toplandı 

Kurumun bir senelik faallyet1 
kongrece şayanı takdir görUldU 

Dllnkü Milli 
küme maclan • 

AKŞAM 

(Battanfı 6 DCI ......... ) BUZ DOLABI ALINACAK - Kolla.-
da sağdan yaptıklan bi;T • h~~~ K 0 C 0 K l L A N L A R nıimış bir buz dolabı .satın alınacaktır. 
lskenderio Fener b)eunm Clırepu Fevtallde ahnHn devamı Galata Nord§tem han 11-12 No. ya 
....,.---'-:..eri tdHn topla birinci gol-. m11ddet1nce pJri muanen gtln- mlracaat. Telefon: 441G8 
-..-ar- "" ı F terde haftada ttı TeJ& ilO defa 
lerini kazandıklar. Sa go enen neıredllecetttr. BUZ DOLABI - Vltrlnl1 180 boy, alt 
JCDideil canluadırdL 3 7 inci daki· Jr:ısmı aotuk hava deposu, ltelvlnator 

Sahife 41 

CEVİDJKTE SATllllt ARSA -
CevJzlllı: l.Stasjon yakınında fştlkll:1'1 
çok parlak, tamamen deniz ve Ada• 
lamı dllnefln manzanunna hlkim, 
hiç blr zaman manzarası kapanmall 
.20• dönüm arcı aatılıkıır. o~ 
fınnı karşısındaki kahvede tellal ıa.. 
maile müracaat. _ 2 bela Fenerliler merkezden ilerler· iŞ ARIYANLAR marka yeni bir halde, 900 liraya satı-

lerken NiYazi çok .ıkı bir ıütle 1:_e- 1 - lık. Mektupla Galata Danup Sigorta 
nerin üçüncü solünü de yapmaga BiR MATMAZEL tş ARIYOR -Ya- ban 10 Dr. Ekreme müracaat TARABYADA - Satılık ve ltlralıie 

..1_ v bund e.partıman teklinde 1kl katlı lı:öok htt 
munffak ol- • oyunun an zıhanelerde İngillwe muhaberat, veya. ltAMYOS ARANIYOR - Müstamel katı iki oda blr aalon bir mutfak ve; 
908

rald zamanı Fenerin ütün bü· blr allede yaz tatilinde <>tretmenllk Dtl kamyona ihtiyaç vardır. satmaıc hell antrell müracaat. Tarla.başı W. 
cuınlan albnda geçerek maç 1 • 3 için bir matmazel ~ arar. ingUlzcesl lstıeyenlerln Gala.ta. Per§embe pazarın nwnara Eml§.k yazıhanesine _ 2 
Fenerbahçenin galibiyetile bitti. kuvvetllclir. TÜrkçe ve fransızca blllr. da Arslan han dördüncU b.t bet nu· -~----::--------_;; 
G. Saray • Gençlerbirliği Ak§ama 114 rımnmma mektupla mU- maraya müracaattan Tel.: 41359 - 4 KİRALIK KÖŞK - Heybeli.ada, ~ 

Ga 
racaat. SATILIK OTOMOB" - - --Aı metpa§a caddesinde '16 No. lı 13 odab. 

Gu-nu··n .!L:-ci ka ... ıl•ınnasını - °' "' "~ beh-" mrnı" o.'"""'a. kuyu ...__,., ~ .,, -y-· BİR TttllK GENct tf ARIYOR - Fonl markalı tü,.ük motör taksi mil- 'k~ "'' -·- 'MILD_.O ,.., 
latasaray ile Gençlerbirliği yaphlar. Y elektrlkll mhhl köt;k lrlralılctır. Talip 

__ L d '-'ld _1 Eski ve yeni türkçeyl mükemmel okut temmel bir otomob!J acele satı.lıktır olan H_,belladada Jtomı ......... cu ba,. 
Takımlar ııana a fU tes;ı e yer - uk t ha le ... -de adJI- rn...ı .. """" 93 N Em'" .. ._ ... "' .. _ ..... _ ~.. ...Jvu ,., yazar, av a yazı ne cu• vv .. '".._.,,. o. .- ,,-.....-.--.ue Pananlfe müracaat. _ a 
c:lılar: lşlerlnde lhtlsası n dıı.ktllo yaza.bilir. 2 --~----------

Galatasaray: Onnan • Faruk, Ad- Askerlikle UlşlR't yolı:tnr. Her ne iş . SATUa BİNA - Maçkada Bayır 
nan • Musa, Enver, Halil • Musta- olursa olsun yapar. Bir apartımanın BATILIK PiYANO ..... GQıel blx Al- aokaimda her katta. 1:k1 oda blıt 
fa, Arif, Bülend, Eşfak. Mehmed kapıcılı~ını nlleslle birlikte idare ede- man plyano.ru 1çl demlr Te çapraz tem sofa banyo mutfak alt katti. oda ça-
Ali. bilir. Muhtaç vaziyette olduğundan olarak satılıktır. Ta1ts1m Tarlabaşı maşırhtı·mutrak kömürlük bahç.e gü-

li R hbn R Ah bayırsevenlerln Beşiktaş Akaretlerde Yathane sokak No. 50 - 4 n"•M nezaretli ayda. kırk y~dl bU"Uk 

.. .__ _ __-....MI •.a- intiba Gençlerbir ·il: . a .ıza. - ._ " ün)dl &VP5..- .... Ö 40 numaralı kahvede bay Ali ellle Hnı. kirada 18 nmnaratı apartlman 
Çoc k E · eme kunıınunun d med - Selim, Halıd, Keıfı, mer, Emln Somuncu - 2 4 - Kiralık • Sablık tarzındaki bina. 4500 liraya Mıtılık\ır. 

u sırg .,. __ , .... ın .......... ·pta mertez heyetine: Mucip, Ali, Muatafa. Mustafa. B lekt"'" ... te·"m•· _. 
.. ~---1 A....- ....- Dr B Fethi BİR ,.,.,,RK 0 •YANI iQ ARIYOR - '· ava gaa e ..... .... ., ·~ va ... ır. 

"'~uk 'll'""-eaıe ıcuruınu ı.sww-- Dr B AD -"-" şa-vıı. . . Hakem Şazi Tezcan: iL un '>: Tnl&.. olanların --·..vtakl 80 nu 
"""" ~u.ır. d._ sır.at · ... ~.. B Hit d '""eki ve yen' harfi·-' mu""kemmel oku- ClBANGiRDE - Oenl7.e naZır Te ...... .,.._...,,. mara-

llleı'kezlnln ..,,1* ~w-flreel..ı -· _.:.... .... -ft "1'7-- JCırd,ar, • - ()yuna Gençlerbirliöinin orta an """" ı ..a• • va müracaatları. ı 
"" __ ...ııt'lftıift21' ""'_. .,_,_ DA.1 .. .,- ..__""'-' Ziit1 ... yup Y"""n mal"-atlı bir ....... "'aneyl vlll!I. '"·"~'"'a elvct1şll kl'ışe bcomtJıda ,. -

H de merkez bınasmd& -MM g-~ __ -...._ sonoı. Dl'. B. ~ yap•·:=.. bir hücumla baıland1. Gala- ~ WJJ .,........ .._... ..... CeTdet _..... .,.__euu&U Ba an ~· mükemmelen idare edebilen avukat, yüz beş metre murabbaı bir arsa satı KiKAUK KAT .... Kule knpısında; 
Konıgre reisliğine B. r1tezln bir Öget. Dr. B. Kut.el JJa]!lcac1, Y tasaray muhacimleri hemen tazyika doktor veya.hud hususi hut.anelerde lıktır. Milelllf Sokağmıia 20 numaralı evin; 
&lı.'ll scçildlkt.ien "°~-~ul Jç1nde Jı111Ub ~l. BaJUl Kaile T. Sal'- teşebbüs ettiler. Cençlerbirliği canlı ldanı kısmında t~lfll' tem.ıs bir alle- Galata - Köprüb1ı4t Mehmet Ali pa.- d6rdDncl katı kiralıktır. l1tl odn bl.ıı 
8enellk mesatsı ve .ı.ı........., __ d ,..,. ....... Bayan Refika '-' ı · · 'k indi ~ h Afif Türel _..._ _ __.__ "'-lllevcud 

35 
fUbenln faaJlJ'd -- ıam, B. Refi yaYUAo.• Reşide MH!ıat oynuyor ve raıı:ıp erının tazyı ına den lkl kişilik blr alleyt geç rece .. 1& an YR-=--rır mun..- na bir muUak tertms ve elektrik v8 

Dr. Fethi Erden ıaratmdlln '*::: Huldsl Behçet~ Ba.'JB.ll EJueGl. B. hem karşı koyuyor hem ~e muka- ve pek mü;kul mevkide kalmıŞ olan caaı Tel.: 43741 - 2 ha:vagazı Tardır. Klrası. 19 liradır. is-
nıuşt.ur. Raporun muh~ un Ree&l. Dr. BaJal1 eemıramı; K'nt B. beleye çalışıyordu. Netekım santr- bir bayan münasip bir v.Ue anyor. ŞEHZı\D'EBAŞINDA _ Ot.m metre- teyenler Taksimde Uygun a.partımanı' 
saran Çocuk F.8frgeme ~!'!~-~ O~~ ~Jatıl'.mıt- forun solaçığa &ec;irdiği ilk top Ga- Mfıracaatıarm ciddi olınası pyanı ilk Mustafakemal cad.deatnde ve kÖfl kapıcısı )'ıecep efeooiye müracaat et·1 
l>u seneki faaliyeti, cidden ~. e&-- zmııtı İDllUl 81i!ı5ld1~ tonpe- lata.saray kaleaine pahalıya malolu- tercihtir. A~~ gazetesinde tafsllltlı ba§ında mükemmel lk1 apart.nnan 1n sinler. - t 
"'-u lbe..._ .... .a-ede ~ - ·---da gene _ ...... M b . 1··1tı k adreslerlle .N. K. Z.ı rftmuzuna mek- "'""'"'a m'"~-•d alt .... "'·-'-• --~'- m.... . - ce ..-...""" ...., .... y ı .. ın ..... t;aınam -· ıu....,..... ..---n ....._..., ~ yordu. Oııman unu güç u .c. or- ı .,,..._. ..._. •.TYI.< ., .. uu <>CAao ,.,.,... AOI LlllAVA MAK.TUEN SATJLlK -
-4Dtl Ezcümle bu yıl ...., ,,_ _._.._ • ....._ __ ,.., __.. .- d f d tupla müracaatları. - re murabb"' bir arsa. satılı-.r. Kadıko-,,.;-1.nde n--•- ,....,.... ı--"'-'le· 
- r. • turUlll tıefldlltmda 3IDU"' ..--=aillı~ .,. Dr. B. ftt- nere çeldi. Gençler bun an itti a e ... a.w ,. ~ ~u r--r- .....-. 
~1 iteni m:e:ıştır. B. ~:tm1fleldb'· ~- edemediler. Oyun 8 inci dakikadan FEN MEMURU - Içecek su hattı, Galata - Köpr(}b~ Mehmet All pa".. sinde Düz sokakta Haydarpaş::ı. çayı-
aaBüt~ün buaş-t t,akdirie ~~ b1 ön,,__....a.t _.artında ta.11>1.k itibaren Galatasarayın nisbi bir ha- Nlvellemanl, münhanlll harita ve he- fa han Afif Türel yazıhaııe;lne mtira- nna nazır 14-1 ve 16-1 sayılı iki bap 

.......... _ .. .,_, .... , .. Bilı.u.u nn wu_.. ~'Li ... ~k N rapları işi yapabilir. inşa.attan anlar, caat Tel.: 43141 - 2 !kArgir hane ne blr kıta arsa satılık ve 
llU§ ve rapor ıuvJ&> eauı-ır-_· ~ ~mesfnl amvaf* uua&...-· - kimiyetile devam ediyordu. ete- 1nd K. A 
_.__le-'" nAı --"' bntçeslnl ~--n. •--' e.tenrn1f T8 lifıırf*lere ~ kim bu nisbi hakimiyet 9 uncu da- iş arıyor. «Akşamı gazet.es c: . VSKVDAKDA - ~ancılarda. klrallktır. :Bahçekapıda eczacı Salih 
,..,., .... ~ ıııc~· __ _ .-n ........ ----"'..........-1rn.n ~.uvo. ... ·IL rümuzuna. - 1 NecaUye müracaat. - 5 
eden (73058) lira 11 =~~.._ ~ ~,:,;;;r kik.ada Bülendin bir vuruıile ve bi- , tramvaya bir dakika. :mesafede denize --------------

) 
~ ..... ez be,, .. - ıın·.a-- -- nlbSJet ..,.........._ d. B 1 BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Inglllz- fevkalade nezaretll iki vn .. elll aek1z s.o.n11 • .,. iKi K4•ç(l"' .. RS.. -

CI unaraa. moe.... ~'18 rinci golle semeresini ver ı. u go hA......,. bil ,. - • a.aa u • '" 0 

-cı-•Jır d G 1 ce rra.nsızca ve biraz mu "°"'llÇ en metre murabbaı blr ar8a sat.ılıktır. Göztepe tramvay dura~ı yakınınd"' 
•"'-' .... uıı~ • Gençlerbirliğini caınlandır ı. a a- d ·· _... •• " "' 

1 
bir bayan bürolar ıı. mun=•P l'i ara- Galata - Köprübaşı Mehmet Ali pa- cadde üzerinde lld yolun köş~slnde 

U 
"• senekı' mezun arı tasaray müdafaası önünde yaptık- makla ber-ber, on yaşına kadar olan şa han Afi! Türel yazıhanesine müra- bnarca ~ent ifraz edimlş iki kllçuk 

Kız ensfl•ıusıın n -'J ~n bir kaç hüc.umdan bir türl·ü· is: çocuklara. öğretmenlik yapar evlerde caat Tel.: Q7U - 2 panel ayn ayn satılıktır. Göztepe ls-
tıfade edemedıler. Oyun bınncı gece de kalılbilir. Akşnnıda S.S. rümu- tasyon caddesi 15 3 e müracaat. - s-

k k · h zuna mektupla müracaat. - 3 T .UCSBIDE - Caddeye çok yakın, 

bmı'raç;earney~~ ta~~vp -=~iy:;du.er~:;~~ ayda otuz bet Ura trad ptlren yedi EiuLDt - M~kada Eml~k cadde-
BİR l\ltlREBBİ~E İŞ ARIYOR - edalı kbglr bir t:V i)ç bin befY{ız Ura- ainAle Balil XA.nıll a.partımanmm: 7 

da bütiiı· gayretlerine rağmen bir Tiirk tabaalı .Aima.n blr tadın yeni ya satılıktır. odalı Te SJCak sulu 8 No. Ju dairesi, 20 
türlü netice alamıyor, oyun da tat- doğmuş bir çocu~a ve yahut birkaç Galata - Köprüba.şl Mdmıd Ali pa- tqriııl.enele kadar 300 Uray:ı. deTTen 
sıi bi:.- seyir takip ediyorC: u. Devre- çocuı;a bakmak için iş anmaktadır. fa haıı Afif Türel yazıhanesine müra- klraht\ı~ Gönnek içhı apart.ıman 
nin sonlan iki takımın karşılıklı hü- Adres: Arnavutltöy Sucu Bağcı sokak caat Tel.: 43741 - 2 bplcıama kirala.mat için Ayazpa.şada. 
Cumlarl·ıe o _ 1 Galatasaray lehine No. 3 ~-tadame Marla. - 2 i Park oıeı tac>ıeısına müracaa.t. - ı 

STANRULUN - En güzel sayfiyesi -------------
bitti. r.iıt GENÇ İŞ ARIYOR - Lise son olan Fcnerbahçe mevklinıde her türlll SATll.IK BANE - Üsküda.rda Ayaz-

ikinci devreye Galatasaraylılar sınıfa 1':3dar tahslll bulunan bir genç url ton!oril havi fe.okalAde tık bir vll- ma mahallesinde Yudıkçı aokalmda; 
başladılar. Devrenin ba~ında Cenç- hususı veya resmi müesseselerde lf ll kiraya verilecektir. 10 numaralı '1 oda ba.hç.e ve kuYllSU 
lerbirliiinde bü7(ik bir canlılık sö- aramaktadır. Akpmda 8. A. 518 rü.- Galata - Köprüba.fı Wım•~ .All pa bulmıan a.lı.tal> eT sat.Wkt.ır. iat.eyenle
ziiküyordu. Bu oanhhk azan müd· muzuna mektupla mtıracaat. - l ,. han Alil Ti1rel ~ milra.- rln hl tııkıelesinde Baıımacılal' tica.-
det denm etmedi. Galatasaray da ECNEBİ MttREBBln it .A&l'l'O& - C9&t 'J'lıl.: G'lfl - 2 reCJuın...rrıe milracaatları Tel: 21480 

Gençlerbirliiine mukabeleye bat- Genç kibar ecnebi blr bQan d>ar KbtAJ.IK MODERN YALI - Şifa -
1 

ladı. Maç 15 inci dakikadan itiba- alle nezdinde mürebbiyelik yahud n B1IY1J ve ban.sile mefhar VanıkÖJÜllde J&B&!O[ÖY KOZYATAÖINDA -
rem çok durgun ''e < nisbette heye- idaresi için iş anyor. Akşamda C.M. 15 elettrlk, Terkos, telefon, havagaaı ÜSküdar caddesinde 62 numaralı 3 oda 
cansız bir seyi: takip etmeğe, oyun- rümuzuna mektupla mQraçaat. - l banyo, güzel bahçe mükemmel rıhtı- blr ..:lon bir mutfak ve 3 domun ara

mı havi yab klralıktır. Birinci katı zlde ~R Te çeşitli meyva a.laçlannı 
cular toı;.u gelifigüzeJ oynamaia iŞÇi ARIY ANLAR bq, lklnc.1 katı yedi odadan miirekkep ha'Yl KOQatağı otobüslerine 3 daltlka. 
bqladılar. iki takım da kar§ılık- 2 - olan yalı ya. toptan Te yahud her ta\ tadar bulunan bir f!'f acele Jrtral1ktır. 
b bir tarzd. biribirini zorlamain ça- MODiSTRA BAYAN AJL&NDOB _ ayn ayn kiraya vertHr. Her katın ka- Talip olanlann: Eren.köy KC2J)"atağın
bpyordu. ()yun bu tekilde devam Zonguldakta çaJıtmalt üere t>ıoen ye ptm ayndır. Telefon: 38-t3 da bb.Tecl bay Mebınedc muracanua.
ederken 30 uncu dakikadan itiba- diken mocllatra bayan &raJUl"OI". Slm- Kta:UIK OD,\ _ Bir Alman mual n. 
ren biraz luzlanmağa ve ayni za· el Anknra caddesi 90 No. tıem Nlmn llmesi nemmde 1_2 k14lllk möble Te --------------

manda sertleımek iıtidadını gös- lJzman. kapalı balkonlu büyük bir oda kira 5 - MÜTEFERRİK 
let'İyordu. Hakemin yerindeki BiR MUTF.KCiM AKANIYOR _ lıktır. Mektep talebesine de kiralana 
bütün tedbirlerine rağmen favul yap· Almancadan tllrkçeye ly1 tercüme ya- blllr. Pa:&ariesldcn cumartesiye tadar ALMA.."'iCı\ DEBSUQlİ _ Bttl1nll 
maktan keındini almıyan Gençler- pab!llr, ifadesi düzgün ve tercihen ey- saat üç buçuk ile Yedl arasında İstik- bir Alman mnallbMsl kolay ve seri 
birliğinden Mucip nihayet oyundan velcc gazetelerde bu işi ynpmı., öğle- W caddesinde 133 numaralı Hasan USQJlerle almancayı kısa blr zanı.:ı.n· 
çıkanhnca •ertlik te sona erdi. Fa- den sonra, 3, 4 snat çalışacak bir mü- bey apartıınanı, ikinci merdiven bl- da ötret.nıekt.edil'. Bu Usandan ikmale 
kat takımlar oyun tempolarını bir tercim aranıyor. Ayni zanuında. inci- rtncı kat 11 numaraya milracaat. - 3 kalan talebeyi tatll devresinde lmtl
türlü düzeltmeğe muvaffak olama- llzce bilen tercih edilecektir. cAkşamı MOBiLYALI ODA AUHIYOR hana muvaffak olacak d reccd ha· 
dan bu maç ta O • 1 Galatasarayın da !!Mütcrclın• adresine yazı ilne mü-, Yüksek tahsil gormii§ ve yabancı 11· zırlar. M\infeı1dcn veya grup halın .. 

racaat. Mektupta evvelce m tercım • sanlarda bilen blr bay BeJoll .... de talebe lcabuJ eder. Bu talebeye @y-
galebaile nihayetlendi. olarak çalıştığı yerler 1'e şlmdlkl .sa-! Kadıköy, Mocl& u,a Botasiçiııc~nbi; lü1 aonu11a kadar pek ehven blc \ICl'el 

_.ıı~ü, lıG yıl 48 ..-m Bugün mü.abakalara Fenerbabçe r1h adres y:ızılmoluiır. - 4 aııe ner.dinde bir möbl& oda. arıyor. tat.bWc edileeekUr. Pazardan maada 
,._, .. ~ Jas _. __ ., ,.,._,..,.., JDıl WU- stadında devanı edilecek ye saat 1 ......... her gün -.ıat 3 buçuktan 7 ~ ka.4aı: 

.... (Aqam) - .P&1W ~ 9l0d8ıCI --- y..-..mlltl d r _ 1_ ...,._ • 1 KAPICI ARANIYOll - Maçkada t ._ .. m eueteı.lnde cÇakalof• '9mlnt istiklal eaddcdnde 133 n"~"ralı Ha· 
~ BmlJ&lm,n 38 sl dldd. 11119!' lll~.urn 15,30 a ua1ataaaray. ucmınpor a, daireli bir aparlıman için çocuksuz miraca.at. ,_.....,. 

._._. -- bayata eo glllll ~ ~ znesgnlan ayn 111"1 saat 17,30 da Feınerbahçe, Ge~ç-. bir karı koca kap1eı aran•wn.. .. .. 1ık ------------- san bey apa.rtıman, ikinci merdi ea 
-~ .,__.._ - aeıd1 lllD- ,... b 1 • il k 1 k Mill v-· <AJ ACELE SATIUK EV VE ARAZİ birinci kat 6 numaraya müracaat. 
ftıdmteıdi enstltiiJ10n .,.. ~ ..__..,a:- ler ir iğı ı e a11ı aıaca tır. 1 ylmıl liradır. Temina\ venneat prttır. - _ 1 .,. nnıammımıe blr nrad .. ~runu:rv .. 

1 
küme maçlanndan evvel Galatua- Taliplerin Eminönü Arpacılar ban ıt 6 oda 7 dönüm bal 8 dönüm alaçlı 

• r•.,,. ve Fener B takımlan arasında numaraya müracaatıan. - 1 ınernıı bahçe elektrik, tath 111 kuyu- t"RANSIZCA DE&SLEat - üniver-
- su tramvaya. ıo dakika mesa~ man-

• hususi bir müsabaka yapılacaktır. AŞÇI KADIN ARANIYOR_ Alaf- Druı mükemmel Östnda.r JOmklı '1teye hazırlık dersleri, lise ve orta 
lzmirdeki maçlar ranga alaturka ıyı yemek plşlrmesln1 Çflehane kal'llısmdıı. 19 No. ı.an okul dersleri kısa. bir zam:ında öğre-

•-ir 24 c ......... m) - Milli kimle bilen bir 8.fÇı kadın aranmaktacıır. 4G- pebllvana müracaat. _ G tntr. Adres: Kadıköy telgraf serTlll 
auı• ~ -~----.;.;....._----~.: tefi Nuri Merlçe müracaat. - ı 

maçlanna bugiin de Alaancak stad- 4S ylU)lannda olması, 20 lira.dan 30 11- -------------
yomunda devam edlldl Beşikta,, takı- rayıı. kadar ücret verilir. Akşam ga.ze- SATILIK EV - Öç kat kArglr. ~dl ~ERMA YE İSTEYEN llESUX SA· 
mı A?tayı 2-1 yendi. Altınordulular tes!nde •~h rihnuııma mektupla oda, mutfak, 1k! h&nyo, çamaşırlık ye HİBİ ŞERİK ARANIYOR _ Me r~ 
:lstaııbulspora 4-3 ga1lb geldi. müracaat. - ı ufak bir bahçeyi havi deniz görüı ihtisas sahiplerinden ••ınt ııerıetm«* 

M İstanbul maktuen 15,000 liraya. Adreı: Türbe »1 
Oyun esnacında dU§Cn - ERKEK ECZ.\Cl KALFASI ABA- Plyerlotı caddesi No. 40 Telefon: 21001 için sermaye isteymı 30 Ul 45 yaşında, 

sporlu Cel!Un tolu çı:ıttıtmdan oyun- NIO~R _ istanbulda çalıtmak üzere ~ı. tiahsWS. fft"lk aranı;,or. Isffnl-
dan eü:anldı. sanata vakıf. Ya:n Ue İstanbul 'lS'I - 3 lecek sermayenin a..o.garl miktarı. bu-

s d b• •k} t posta. kutusuna müracaat. _ 4 KİRALIK APARTIM.\N _ Olşllde günkü vazifeleri, bal ten:imelnl, re-
anyer e 111 e yanıı mobilyalı klral!k tüçllk. apartıman, w teranalannm M!nalerl, ailevi vazıyet-
San:rer Jla)kerin~en.: BİR MtJnENDts ABANIYOR - oda. mutbu, bavapzlı baııJO mtın- Jerl, fotolnftarınm remıe CAJ!:.şa.nıda) 
2515/Ml puar ~ü saat 9,30 da Anadoluda bir dökihn at.e~de ça- eaat ır-12 telefon· 8032I _ 3 R. M. D. rimmun& nzılma81. -1 

BiJÜdıll'9 tle YenlüJ arumda 8&n- lıfmat üzere blr miihendlse Dıtlyao FIUXSIZCA BDIAL 'IABUT öö. 
,er tamsı gençlerine mahsus olmat Tardır. Sirkeci Mühilrdanade han n Btfrt1K ft »:6'3b mi ~at- BENME DERSi _ Netıeed.en em1u ol-
imate bbdıklet 1ıefTtk mi\eebe!rası n- numaraya mtiracaat. _ ı •M.JKTIB - l:IHırik bol• tıllebf mat için (Çaqıtapı. Hüseyin aıw., c• 
pılacattır. İsUyenler lftlrlk edebilir. tambk ~ M ..-e dcUt illik 87- ... -

3 SATILIK Eşy ... nea ııatılıllW. Boıı&wı Ktıçütyalı u- mt 80bt 1'o. 9 d'a l1R rransızca ~ 
Bbiik tebhir istasyonu - ~ ıaıı. w Telefen: U.Ht - 3 meni Rurtn Ölııen"e-mtiraeaat. ' 

hmJr (Aqam) - Beledlye. tzmırtn YAZI V& llDAI' M&Khw! •* BA· &tK&ı.IK KÖIK - Qözteped• RW-
Tepeclk .-ntlnde büyOk bir teMı1r TIN VJ: T.udB - Yua " h ... p ..- ft.11P9P Milat 31 aaauah bahtell 
ıstasyonu Tttcude getlrmektedil'. Bu- k1nelerlnlzbı ınf\lremwe\ w ..-i tuıl· &erk.ol Te elett.ıWi 15 odah k6flı tet
nııda bbiik bir tiitüa depon lsttm· raü için anı Hlefan edllme8l fMill- mW .,.,. W b' ayn •1" 7aztıta13 
l1k edllml.§Ur. Bazı inşaat ve tevslat- fıuDe1 J"aZl w helap ınaıkJnelerl iyi n- veya anellllnt tıralıktır. Gemnek itin 
la tebhlrbane ricude aıetlrllecek, her Mle -.mı ahmr) Oa1a&a •iri ıtmrüt 29 naıuaya miiraeaaı. - ı 
tOrll naldl ftlltaa. battl bir ray C&d. lılttatidf han ırat 2 Bafbn aıeı
mat.mak suretlle vagonlar bUl'lıda yesJ. - ı AMADOLmdSAaJNDA KHtALIK 

MEKTUPLUINIU M.lllmllrz 
Gazeteınta Maı erıane~ıt adres :! 

olarak P*rımt oA&ı. mum. , ; 
mlzden 
A. - B. D. - E. it. G. - Radyo 

N. s. - Mtt. - 'r. c. ıı 
D.. A.. ... - ~ KatiWş - Ana 
namlanna ~n mektuplan ıcta- • 

rehanemlzden aldınnalan rica il 
olunur 

dezenfekte ~ektir. Bazı.rlanDU§ ntrStJsl OTOMOBİL ALINACAK_ BAllÇD.İ KÖIK - HaTadar nesaret1 
olan pllna gore bu tebhlr ıstuyonu. '8,39 veya 40 model kllçllk mot.örlQ fevblideye malik müteaddid daireler. 
yalDD 1'mı1rin detll. civar 'Vlllyetlerln lA.st.ikleri Tesalr akaamı miikemınel Müracaat: -ıeni:nahalle Bayram köt-

t ye ımu- llıUyaçlanna da cevap verecektir. ta.pah ve dön kapalı ot.omobllln1 at- ti yakınında. Cuma sokak No. U - 1 ll"!~~---11111!~!111~•-•" 
IAD&I *"gnda .... umAan Izm1r tebhlr ~u. Tüıtdyenln mak i.stevenlerln adrealle model mar- S1JADİYEDI'! DEVREN JUKALIK L k 

...... u•=} - iımdZ ~ ~ * ...... ~... menr en büyük tebblr l!tasyonu olacaktır. ka. evsai ve en son fiatbıl blr • mek- APT. - Suadiycde Yenlmahallcde as-\ o man Hekim 
~ .._:..ennlf, tnı mOe_!"'~ tfleDClıl lılt' l8IWi ~ retsım tupla dordüncü vakıf han birinci lat faıt üze.rinde bakımlı bir bahçe içeri-
•~~ &elllmden m:ur-~lnde v.ıı. se~...,!" Talebenin w ZAYİ - So.rıknmış 9 uncu fırltıı. 36 numaraya. bildirmesi. - 2 sinde 11 odalı ve mobilyalı modem bir (Dr. HAFIZ CEMAL) 
lllnııe 8'1, __ s rntn ~a =----ner 1ııa1unınU9-6--· --r~-rt topçu alayının Udncı ta.bunmdan aı- apartıman uyrrun btr r•-tı d Dahilı·ye mu"'teha.a···· 
Te illl-·mııcı{h1el11e P""" ... - mutfak. ~ ..,...... .,,, tmcı bölüıtünden almış olduğum tıer- SATJLIK TUÖLA PRES - <Eksen- "' """ c evren kl- --
zn~ btr tıeft}e cUkif. nalal~. ·Ta)ebe:ter. ziyaret- hl& tezkeremi mY1 ettim. Yeıılabıi ter> beton, tireç, ve çil topn.k tu~ıa ~~ır. O~nbey Trak apartıma.n ~- 104 
lı;tn bamrı*1an ~ standlar Q(ılC ~U1non&taıar ~ ~~: alacatundan esklsinln btlıkmü yoktur. için. D>ad: Hxııx~ cm. ~ballj- · 

9 
a muracaat. - 3 

~n~ 1ı:endl JıUU'lamış oldutıan ~ vertsnl l&J9111 talıdlr ı:•r eıtarm& Rbe Mapanı nahiyesi l'tlusaclatı da 170 kırmdır. Bat.Wtt.ır. Uskidar ~Çlt.\DA KtlÇVK ÇİFl'UK P.IJllll Mu-.yeae mtleri Paa~ ı. ıc 
..\kfam. Kız &mat o1tUiunun b~~ ~ ye ta)el)enbl ttttl ~ :- tile-: köyöııden Kadıotuııanndan Sultanlept 1eJU1 e.•Jıdl IQttık Ho. 2 •••uwna - TWlaıltlılt • mnaıa ..... -•• aü;..·.·.2-S·--·j ·T·ti·r·2•l•)9D&.lll 
Ylıtandakl reamıer aerstden --· e-re....,. tul~ lbllurW ................. m E1daı - 1 BmlAk ,,_....... - 1 ,1 
lllerlade ztyaret.çllere b1r !Ud: ~-



Sahife 8 

Yedek subay· ~ 
tarın yoklaması ~ ~ 

Fatih Asker!;k Şubeôndm ~ 
f - Yedek Subay yoklaması 1 /. 

,,

l laziran/ f 941 den 20/Haziran/941. 
gününe kadar devam edecektir. 
2 - Her yedek subay yoklamaya 
~izzat gelmek mecburiyetindedir. 
'A - Rahatsız olup gelmiyecek hal-
ae olanlar (Mahalli hükılmet tabi
binden muaaddak rapora bağlaya
cakları taahhütlü mektuba şube def
terinde kayıtlı olduğu aıra kayıt nu• 
marası ve Rütbe ile sınıfını bildir
mek ıartiyle ıubeye gönderecektir. T. iŞ BANKASf 
Mesela 6/ f O gibi.) 

3 - Hükumet memuru olupta be- Küçük taaarral hesaplaii 
rayı vazife ıuhe mıntakası haricinde 
olanlar (Tavzif cdildilı:.leri emrin 
aureti) serbest meslek ~hibi olupta 
Haziran ayı zarfında hariçte bulun
maları mecburi olanlar (bu mecbu
riyeti bulundukları mahalli.n emniyet 
müdürlüğü veya amirliklerinden ala
cakla.rı vesikalar) Yoklamalarını 

1941 ikramiye plani 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İk.incitell'İn 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
kerre dahkilindelci vesaiki me~tupla 1 at'let 2000 Uralık = ıooo.- t 
gönderme suretiyle yoklamalarını s 1000 ,. = 3009.- ,. 
yaptıracaklardır. Vesaiksiz gönderi- ! : 'J50 ,. = 1500.- ,. 
)en mektuplar makbul değildir, Ve t " 500 .. = %000- • 
yoklamaya gelmemiş addedilecek- 1 • ıso • = ıooo.- .. 
!erdir. 4 - Mektupla yoklamalarını S5 • 100 " = !500.- " 
yaptıracaklar bizzat yoklamalarını 80 • SO • = 4ooo.- • 

:_ -'· ~ .'l : -

--;-rt 

Yüksek İktisad ve Ticaret Mekteb.: 
Müdürlüğünden : 

1 
t 

' 

Bu yıl ikinci ve üçüncü sınıfa ge cen talebelerlmlzden on be., kişinin 
Sümerbank hesabına bursye ohnalan fçln 2/ Haziran/941 pazartesi günü sa
at 14 de bir müsal>ıı.ka imtihanı yapılacaktır. İ1.ahat alma.k ve müsabakaya 

girmek isteyen talebelerlmlzln pazarte sı ve perşembe günleri mektepteki ıİş 
bürosu~na müracaattan. (4043) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : 
Pembe renkli devlet kinini kaınprlmelerlnin ahvali ha.7.lra dolayıslle 

beyaz renkte olarak ayni evsafta ve ayni anbalaj derununda ve beher kllo
sunun sa lira 75 kuruşa Vle dört gram kinini ihtiva. eden 16 komprlmelllc 
beher kutunun da perakende olarak 27.5 kuruşa piyasaya çlıka.nldıITT ve elde 
mevcut pembe klnlnlerin mevcudu bitince bu yeni beynz komprime klnin
ıerln satışına başlanacağı ll!n olunur. (3991) 

k b 1 ki 
300 tf zo • = 6000.- .. 

yaptıraca 8U ay arın getirece eri L s·ı· . A ı· H k k H~1-· ı•v• d 

25 Mayıs l 941 

HaliS.-l<itif kokulu ve aetz 1Çliı ·miıkemmel b'i,.'antisepİikJr,; 
1 

IDENTOl; küçük ve bügüklırirı büyük bir zeukle kullaıt!J.. 
, dJdan diş macunudur; 

Dentol 
aşağıdaki vesaiki taahhütlü mektupla ıı...-------·----~ ı ıvrı S ıye U U B.K.ım ıgın en : 

Silivri belediycs!nln aleyhine açtığı iptal senet davasında İstanbulda EN ERAKLILARJNA 
göndereceklerdir. 5 - Şube mınta- R A D y Q K.adıköyünde Moda caddesinde Kabuklu Ceviz soka~ında 6 numaralı hane- PO RSEL M 
kası haricinde olup ta } ok lamalarını de ikametgA.h gösteren Samiye Ekere çıkarılan davetiye Ü7.ertne mezkQr ika-
yaptıracaklar istenilen vesaild bir metgahını ter1c ederek semti meçhule gıttıın davetıyeye verııen meşruhat- Kıymettar ve özürsüz Porselen Vazo 
dilekçe ile ıube başkanlarına müra- ı Bugu·'nkü program 1 tan anlaşılması üzerine hakkında gıyap karan ittihazına karar ~erilml.lj ol-
caat etmek suretiyle yaptırabilecek- _ _ duğundan 1$>U ilan tarihinden itibaren bir ay 1.arfında itiraz etmez ve mah- Eski bir aileye ald olup Sandal Bedesteninde 29 Mayıs Perşembe 
lerdir. (Maliye müfettişlerine) aittir. kemenin muall!k bulundu~u 26/ 61941 per.,cmbe günü saat 10 da gelme-z ve- günü saat 14 de satılacaktır. Emsaline ender tesadüf edlUr. Küçük 

ötıe Te ak,am ya vekil kanuni göndermezse mahkemeye gıyaben ba.kılnca.lh gıyap karan kıtada, pek cazip renkler ve resimlerle müzeyyendlr. Sakatı yoktur. 
6 - Gerek mektupla gerek dilek,.e '" ı ti 

y 12.30 Program 20,15 Fasıl he~tl maknmına kalın olmak lizere llan olunur. (4029) iı..•Tıiıaimiiilrı.iıı:iörniiii1C1"1iiiiııii.siiiirıi. ••••m•••••••••••••••i 
ile müracaatlarda nüfus cüzdanların- 12,33 Şarkılar 21,00 MemlEkP.t P 1 

da 940 yoklamasında yazılmı~ şube 12,45 Haberler 21,10 Müzik (Pi.) 1 1 ~---------~ ''STABAŞJ ARAN/YOR 
defter sıra kayıt numarası ve rütbe 13,00 Saz escrlerl 22,30 Haberler Gu·· nıu·· k B ır..ııııı••• v 1 

" 

ile sınıfının hildirilmesi lazımdır. 13,30 Konuşma. 22,45 Spor orsa «AKŞAM,. neşriyatı Ofiıimi.ze ait İskenderun teneke Fabrikasında çalışmak üzere bir 
(Mesel;\ Yedek Top. Tgm. 4 / 160 l3,45 Orkestra 23•0° Cazband Pl. '-------------· ROMANLAR usta başıya ihtiyaç vardır. Ücreti yüz liradır. Taliplerin nsikalarile 

0 b 0
) 7 y ki 1 1 18.03 Orkestra 26 l\fayıs ESHAM ve TAU\'iLı\T - KAI\IBİYO gı 1 - 0 amaya ge meyen er K acele Galatada Kozluca hanında Petrol Ofisi umum müdürlüğüne 

usuline tevfikaı• mektupla yaptırma- 18,30 Ziraat Tak. Panrte:;i sabahı ve NUKUD FİATLERi uruı 
1 O 6 18,40 Orkestra 7,30 Program 

yanlar 7 numaralı kanuna göre 19,00 Şarkılar 7,33 Müzik (Pl.) 
(50) lira cezaya tabi tutulacaklardır. 19 30 Haberler 7,45 Haberler 
8 - Hııziran ikisinden yedisine ka· 19:45 Müzik CPU 8,00 Müzik (Pl.) 
dar (Kimyager, Levazım, Veteriner. 20,00 Yurd saati 8,30 Evin saati 
Dişçi, Eczacı Tabib,) sınıfına ait 
bütün rütbe subayların yoklaması B U L M A C A M 1 Z 
yapılacaktır. 9 - Hazıum dokuzun
dan onikisine kadar (Top, H~ap 
Memuru, nakliye ,istihkam Oto.) 
sınıfına ait bütün rütbe subayların 
yoklamaları yapılacaktır. 1 O - Ha-
7.İran onüçten onaltısınn kadar (Mu-

-; 

habere, Süvari, Demir yol, Jandar- 4 
ma, Hava, Ölçme, Harita, imam, ı:; 
Adli Müşavir, Sanayii Harbiye) sı
nıfına ait bütün rütbe subayların 
yoklamaları yapılacaktır. 1 1 Hazi
ran onaltıdan onsekizine kadar (De
niz Güverte, Sanatkarlar, Muamele 
Memuru) sınıfına ait bütün rütbe 
subayların yoklamaları yapılacaktır. 

1 ") 3 4 5 o 7 8 Q 10 

21 l\layıs 19U 

DEVLET BORÇLARI 

~ 7 ,50 933 Türk borcu ı. n. m 
11 11 1938 ikramiyeli 
11 11 1933 İkramiyeli Ergani 
11 7 1934 Sivas-Erzurum 1 
11 11 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
11 2 1932 Hazine bonoları 
il il 1934 il il 

il il 1935 il il 

il 1938 • • 
A. Demtryolu tahvlll l - ll 

11 11 m 
A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. limanı mümessil senedi 

HİSSE SENF."f1,1ml 

T c Merkez bankası 
T. İş banknsı nama muharrer 
T. İş banknsı (hamile alt) 
T. İş bankası mümessll his. 

L. K 
19.30 
19.10 
19,20 
19,50 
19,60 
61.-
15.50 
29.50 
53.-
42.4() 
43,25 
40.70 
44.50 
42.75 

12 - Haziran on sekizinden yirmi 
sine kadar bütün rütbe (Piyade) ler 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: A. Demiryolları şirketi <% 60) 
ı - Blr Alınan adıı.sı . A. Demlryollnrı şirketi ı % 100 

108.50 
9,70 
9.85 

110.-
23.50 
38.50 
7.25 1 3 - Bu yoklamalarda aşağıdaki 

vesaiki aı:nllr.rile birlikte tasdiksiz 
olarak beraberlerinde bulundurula
caktır. A - Terhis tezkeresi, Te
lcaüt emri veya diğer vesaik sureti. 
B - Nüfus cüzdanı iki adet fotog
yaf, C - Hekim. Eczacı: Dişçi: 
V eterinerlcrin (Diploma ve ihtisas 
vesika suretleri) D - Mühendis ve 
Kiml.ngerlerin hangi şubede ihtisas
ları bulunduğu (Su, Elektrik, Yol, 
Jlah ( gibi vesniklerin. 14 - Hali 
hazır mahalli emniyetler tarafından 
tasdikli ik&met senedi. 1 S - Her 
sınıf için ta.yin edilen günlerde yok
bmaya gelinmesine riayet edilmesi: 
16 - Temmuz 1940 ve daha ev
velki senelerde yaş haddine uğra
ya:-ların nüfus ciizdanlarına yaş had. 
dine uğradıkları kayıt edileceğinden 
§ubeye müracaatları. 1 7 Yoklama 
sabnh snat 8.30 dan 12,30 kadar. 
Öğlcdcı.-ı sonra 14 ten 18 ze kadar 
devam edileceği ilan olunur. 

••• 
Beyoğlu Yabancı Askerlik Ştıbesin
den: 

Beyoğlu ve Be:ıikta:ı kazaları mın
takasında bulunan ve şubede kayıtlı 
olan ve olmayan tekmil yabancı sa
katların sakatlan incelenmek ve ka
yıtları yapılmak üzere nüfus cüz
danları ve ellerindeki rapor ve ve
eikalarile 2 7 /5 /94 1 günü şubeye 
müracaatları ilan olunur. 

YENl NESRİ YAT: 

Kütük Çocuklarda Zeki Mu:ıyeneleri 
(Testler) 

Yazanlar: Prof. Dr. Charlotte Büh
lcr, Prof. Dr. Hildegard Hetzıer; çevl
nm: Prof. Dr. Şevket Salih Soysal. 

Bu kitrLbın mev-zuunu teşkil eden 
ı - 6 yaşlarına alt teknmill testleri, 
tekll.mül psikolojisine dair yapılım 

tcdklkatın neticesi olan hususi bir sls
tomi tasvir etmekte ve bu testin he
def ve imknnlannı iz::ıh eylemektedir. 

2 - İnce knlbur - Bir erkc-k ismi. Esklhlsar çimento şirketi 
3 - Bir Rum ismi - İptida. Şlrltetl Hayriye 26.-

21.- 1 4 - Tutumlu. Strketl Hoyrlye temettü 
5 - İsimler - Beyan edatı. ECNF.Bt TARVİT,LERİ 
U - Bir elektrik ampulü markası -

Karadeniz uşağı. Kredi Fonslye 1902 kupon kes 96,5() 
88,50 

- 60.50 
1,05 

7 - Tersi bir Aznm.ızdır - Lisan - 11 11 1911 
Ruh. 11 11 Amorti 

8 - Mem.uriY'!tlnden tard • Usta 11 ı Kupon 
değil. --------N__:.U_K_t_l1-,-------~ 

9 - Tersi ibadet edendir. 
10 - Sarp - Büyük anne. 

Gt<çen bulm:ıc:ımuın halli 
Soldan s:ığa ve yukandan aşafı: 
1 - Gestapo, Ev, 2 - Elealınan, 3 -

Serbes, Şiş, 4 - Tabi, Saksı, 5 - Ale, 
Yak, 6 - Pıssaatüm, 7 - On, Akta
ran, 8 - Aşk, tireme, 9 - Enis, Ma
mut, 10 - Şık, Netl. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Benellk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 lruru.ş 
750 il 

tOO 11 

150 il 

Ecnebı 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

• 
Posta lttthaıiuıa dahil olmıyan 

ecnebi memleketlt:r: SeneURI: 
3600 altı aylığı 1900, üç ayııtı 

1000 kuruştur. 

Telefonlanınız: Ba!(lDNıarrtr: Z056 
Yazı iflerl: 20'165 - tdan %0881 

Miidür: ZOf.97 

Rebiülahır 28 - Hızır 20 
B. tm Gü ÖR. İki . Ak Yat. 
E. 6,55 9,06 4,42 8,40 12,00 1,5 
Va. 3,23 5,34 13,11 17,09 20,29 22,24 

İdarehane: Babı~ll elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

İstanbul üçüncii icra memurluğundan: 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmnnlı bankası !banknot> 

KAl\IBİYO 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork iizerlne 100 dolar 

Cenevre üzerine ıoo rrank 
Atına üzerine 100 drahmi 
Madrld üzerine 100 ı><zeta 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

27,30 
3,42 
2.85 1 

5.22 
130.-
29.95 
0.995 

12.89 
31.0175 
30.98 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zayi Hayat Sigortası 

muka velenamesi 
Güven Türk Anonlın Sigorta Sooye

tesi tarn!ındnn Teğmen bay Bedri 
Başkurtun hayatı üzerinde akdolunan 
5186 num:ı.ralı ve 4/mart/1938 tarihli 
bin Türk liralık hayat sigorta muka
velenamesi zayi olmuştur. 
İşbu mukavelename üzerinde halen 

herhangi bir hak veya talep iddiasın
da bulunan killlse var Uıe işbu ilanın 
tarihi neşrinden ltl~:ı.ren iki ay zar-ı 
tında Sosyetemizin Istanbulda Gala
tada. Vayvod:ı. caddesinde Sümeroank 
binasında kAln merkczlne müracaatla 
hakkını lsbat etmesi lüzumu ve bu 
müddetin mürurunda zayi olan nüsha 
keenlemyekün addedilerek yerine ye
n isinin tanzlm olunacağı llAn olunur. 
Güven Türk Anonim Siıorta Sosyetesi 

ZAYİ - Fatih askerlik şubesinden 1 
aldığım askerlik tezkeremi kaybettim. 
Y~~lsl!ll alacağımdan eskisinin hük- 1 mu yoktur. l 

826 doğumlu Çatalca Boğaz kö
yünden Salih oğlu Mehmed Karanfil 1 

ZAYİ - E!cezlre askerlik şubesin
den aldığım tertıls tezkeremi kazaen 
zayi eylemiş olduğumdan yenlslni ala
eıığımdan eskisinin hükmü olmıyacağı 
illin olunur. 

Hasköy dcğinnenlnde Alicuralı 319 
doğumlu Hıısan oğlu Osman 

.ZA YI -- E:mlnönü yabancı şubesin
den aldığım askeri terhis vesikasını 

Küçük hanlar 
Kıvırcık P-.a 

Va-Nu 

Se?met Muhtar 
Deli Selami izzet 
Yalı Çapkını 

Burhan Cahit 
Bu perdenin arkasında 

z. 1. 
Düğün ıtecesi 

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Swner Kızı 

lskender Fahreddin 125 
Aıyadan bir gÜnef doğuyor 
• lskender Fahreddin 80 
Pembe ma,lahlı Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın geçti 

Selami izzet 20 
C"vler kaldınmı 

Halit Fahri 75 
At" fırtınası 

Muazzez Tahsin 50 
Tevzi yeri: 

AKŞAM matbaası 

«AKŞAM» karilerine mahsus 
vi zde 20 tenzilat kuponu 

.. ---•Uoktor ----il 
Bahaddin LOtfi 

Varnall 
OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalık.lan 

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

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Z.\ Yİ-Petürge nüfus memurluğun
dan aldığım nüfus tczkerem.1 ve bera
berinde 49 ncu fırka yüz em yedinci 
alayın birinci tabur birinci bölüğiin
den aldığım askerlik tezkeremi kay
bt'ttım. Yenisini alacağımdan esklsl
nin hükmü yoktur. ç 

310 tevellütlü Hüseyin oğlu 
Ramazan Daktaş 

Çocuk analari 
Babalari! 

cYavruma ne hediye. verece{tlm.• 
diye artık düşünmeyiniz. lşte 
emniyetle seçebUeceğlniz g11.ıel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Yazan: Faik Sabri Duran 
50 kuruş ----· 

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik 30 Kr. 

Tevzt yert: AKŞA!\-1 matbaası 
Tel. 206!11 

Yüzde 20 tenziJit kopona 
Bu kuponu kesip 6Jparlş mek
tubunuzla gönderlrsenlz kitap 
flatlerinden yüzde 20 tenzll~ta 
hak kazanırsınız. Sipariş bede-

lini o suretle hesap ederek 
gbnderlnlzl 

Kitap 1711 sahifeden ibaret olup 
içinde 50 resim ve muhtelif cetveller 
mevcuttur. Flatl 225 kuruş . Maarif 
mntbaarında basılmış ve Maarif Ve
L .l.ğl yayınevlerindc kıtılm:ıttadır. 

936'1936 Bir alacağın temini için 
haczedilip paraya çevrilmesine karar 
verilen ev eşyası meyanında gardirop 
halı, konsol endam aynıı.sı ve piyano 
ve dikiş makinası kanepe takımı kar
yola vesaire Biiyükada 23 Nisan 
caddesinde 43 numaralı evin öniinde 
3/61041 tarihine müsndlf salı giinü sa
nt 13,5 cln birinci nçık arttırma sure
tlle cat1lacıı.ktır. Işbu kıymetin 75 ini 
bulmadığı tıı.kdlrde 5/61941 tarihine 
müsadlf perşembe glinü aynı saatte ve 
nyııl mnhalde ikinci arttırma suretlle 
satılacağı nan olwıur. 

Araç Uğur köyü İğldlr ıınhlyesl Şa-
zayi ettim. Hükm:ü yoktur. ı 

kir oğlu İsmail Kahvccı 316 ~--•••••••••~ 

müracaatları. ,, __ _,_ ____ . ________________ ..., 
ZONGULDAK'ta 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
UMU)\I MtJDtlRL"OôtJNDEN: 

SADE Y AGI ALINACAKTIR 
t,çi Tabldotlarımız ihtiyacı için 180.000 kilo erimit sade yağı 

mübayaa olunacaktır. Şartname Ankarada Etibank Umum müdür
lüğünde İatanbulda F.tibank büroaunda ve Zonguldak'ta lşlebne 
Umwn Müdürlüğünde görülebilir. Tekliflerin 16 Haziran 1941 tari· 
hine kadar Zonguldak t,letme Umum Müdürlüğüne veram~ olması 

İİl ........ ZPAlllmMhllll .. ftlB@&llli-S~· l&zımdır. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Mc.>hmet Cemil ve Cafer ve Hediye Beklr oğullarının 3/ 6140 hesap No. 

sile Sandığımızdan aldığı (2625) liraya karşı birinci derecede ipotek edip 
vadesınde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. 
lu kanunun 46 cı mnddeslnln matu!u 40 cı maqdesine göre satılmıı.sı 1cah
eden Üsküdnrda Ahmetçelebl mahallesinin Uzun yol sokağında eski 10 yeni 
16 numaarlı knyden 990 metre 50 desimetre mesahası olan bahçeli ahşa::> 
evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tnpu 
sicil kaydına göro yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen <3751 lira pey 
akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin wmlnat mektubu da ko.bul 
olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve tıellallye rüsumu 
bo~luya aittir Arttırma şartn9.!11esi 25/5/941 tarihinden itibaren tetkik et
mek isteyenlere Sandık Hukuk ~leri servisinde açık bulundurulaco.ktır. Ta
pu slcU kaydı ve sair lüzumlu maliımatta. şartnıı.mede ve takip dosyasında. 
vardır. Arttırmaya glnn~ olanlar, bunları tetkik ederek satılığa. çıkarılan 
gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telii.kkl olunur. Birinci art
tırma. 1417/941 tarihine müsadıt pazartesi Cağaloğlunda kilin Sandığımızdıı 
wat 10 dan 12 ye kndar yapılacaktır. Muvak:knt ihale yapıln.bilmesl 1çln 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması lrabeden gayrimenkul mükellefiye
tile Sandık alacağını tn.mamen geçm~ olması şarttır. Aksi takdirde son 
nrttıranın taahhüdü baki kalmak şartlle 30/7/941 tarihine müsadi! ça.rşrun
ba günil aynı mahalde ve nynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art· 
tımıada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu 
slclllerlle sa.bit olmıy:ı.n alakadarlar ve lrtlfnk hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masnrl!e dair iddlnlarını ıırın tnrlhinden iUbaren 
ylrml gün içinde evrakı müsbltelerile beraber dairemize blldlnnclerl lô.zım
dır. Bu suretle haklarını ibUdlrmemlş olanlarla haklan tapu slcillerlle sabit 
olınıyanlar s:ı.tU} bedellnin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla rna
liımat almak isteyenlerin 38/1699 dosya No. sile Sandı~unız hukuk 1§ler1 ser· 
visine müracaat etmeleri lüzumu ilfm olunur. 

* DİKKAT 
Emniyet Sandığı: Snndık.tan alınan gayrimenkul il ipotek gö.stennct b

teyenlere ınuhamınlnlerlmlzln koymuş olduğu kıymetin 3 40 nı tecavüz et
memek üzere ihale bedelinin yarı.sına kadar borç vermek suretlle kolaylık 
göstermektedir. (4032> 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Çorum Daimi Encümeninden: 
ı - Çorum - Çelikli YQlunun 16+000- 35+000 inci kilometreleri ara

sına c7957• M3 ham taş ıhzaratı: 941 haziranının 16 mcı pazartesi günil 
saat 16 da dalmt encümen riyaset odasında ihale edilmek üzere tSO. gün 
mliddetle kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmu.ştur. 

2 - Yapılacak ihzaratın k~if bedeli ıc20827• Ura c29.t kuruatan ibaret 
olup 941 malt yılı bütçesinden ödenecektir. 

3 - Muvakkat teminat: c1562ı Ura c5.t kuru§t.Ul'. 
4 - Bu 1.şe ald evrak şunlardır. · 
A - Keşlfname ve sllsllet fiyat. 
B - Ocak gratlsi 
C - Eksilt.ıne şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel Ş{lrtnamesı 
F - Umumi ve fenni şartname 
5 - Bu vesaik her gün Nafıa dairesinde ve encümen kaleminde g~rüle

blllt'. 
Keşif ve grntık arzu edenlere cl04» kuruş mukablllnde verilir. 
G _ Eksiltmeye girebilmek için teminat akçelerinin yatırılması ve 

- Tatil günlerl hariç - üç gün evvel vilayet rnakanuno. müracaatla alma.-
cak ehllyet veslkaslle Ticaret odası belgesinin ibraz edilmesi şarttır. (3027) 

Üsküdar Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Hukuku Cımme namına Kazım ve Fatma ve Şaziye aleyhine açılan aktin 

butlanı davasından dolayı Kazımın ilk kansı Şazlyenln ikametgahı meçhul 
olduğundan ilanen rnumnlleyha Devriş Mehmettcn olma ve Zehradan 
doğma Şaziyeye tebllğat icrasına karar verilmiş ve tahkikat 13/6/941 cu
ma saat 10 na talik cdllm!§ olduğundan yevmi mczkiırdn mumnlleyh'.l Şazl
yenln mahkemeye gelmesi veyıı snlahlyettnr bir ve:kll göndermesi nks1 tak-
dirde gıyabında ta:hklkata devam edileceği ilô.n olunur. (4023) 


