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Girit'te 
kanlı harp 

devam ediyor 
Kahire mahafili vaziye· 
tin iyileşmekte olduğu 

kanaatinde 

1 ngiliz avci 'tayyareleri 
Yeniden muharebeye 

İ§fİrak etmeğe 

BU SABAHKİ 

TELGBAPLAB 

Girit'te göğüs 
göğüse 

muharebeler 
Almanlar, cumartesi 

günü de yeni kuvvetler 
indirdiler 

Kahire 26 (A.A.) - B. B. C.: 
Orta Şark İngiliz kararhahı umumi-

K-ııire 25 {A.A.) - Alman tay· .2-ı..a a . ,..__ t......ı-a b tan H h •inin teblig .. i: Cumart".·l gu"nu·· At-
ar 1 · 14 deıı ""roenli\nd a-1fıannwuu enıs muuAreuÇV11 e a ood mu arebe kruvazörü ...., 

. e era cumartesi günii •aat =======u====='"=..-===:==::::=:=:=:::=:::::==:::::::;~===::============ manlar, Ciride yeni kuvvetler indir-
l 8 e kadar kütle halinde ve fasıla• meğe muvaffak olmu§lardır. Fakat 

bCJ§ladılar 

•n: olarak Hanya, Reamo ve Kancli- Atlant·ıkte Suriyeye bu kuvvetler, evvelki günlerde indi-,.ayı bombardıman etmişlerdir. Bu- Alman rilenlere nisbetle daha azdlr. 
aların imhası Rotterdam' daki vüs'' k k h k Kandiye ve Reamo mmtakalann• 

•tte olmuştur. Bismar denı·zaltıları arşı are et da şiddetli muharebeler cereyan et-
i< ...... 25 (A.A.) _ lngiliz avc> mektedfr, Maleme ;Ie Hanya ua• 

Alman Baş 
amir alının 
beyanatı 

Amerika kafile sistemi 
Almanyaya kartı 
harp ve tecavüz 

teşkil edecek 
I 

Berlin 26 (A.A.) - Alman 
filosu bqkumandana amiral 
Rader, Amerikan gazetecilerine 
kafile sisteminin kabu1ü Alman
yaya kartı tahriksiz bir harp ve 
tecavüz teşkil edeceğini ..c; le-• • y 
maş tir. 

Amiral, Domci ajansı muha. 
birine de dem~tir ki: 

cAlmanyanm ln~ babriye
•İ lehinde ve kendi aleyhinde 
Amerikan deniz devriyelerine 
lakayd kalmasını beklemeğe kim
senin hakkı yoktur.• 

tayyareleri, Cirid üzerindeki hareka- takı•p edı•ıı•yor başlıyor mu?. ıında şiddetli ve göğüs göğüse mu-
ta. yeniden iştirak etmektedir. Bu harebeler olmuştur. 
>_eni inkiıaf, Kah"•d• bugün bildi· Amerika devriyelerinin Alman tayya<elednin ıiddetli pi· 1 
rılrnigtir. İngiliz uzun mesafe avcı H d' gezdikleri mıntakaya l ke bombardımanlarına rağmen In-
t 5 2 Al 1 .. re oo • Bir ngı·liz gazete·ı· •. ·ı· Y k 
ayyarcleri, Alman Junkers - as· ınan ara go • • } 

0 gı ız ve unan ıtaatı, dülmana 
ker ınakliye tayyareleri arasında bir dan başlCa bir İngiliz gırmıı er «Harbin büyük kararla· azim zayiat verdirmiolerdir. ngiliz 
çok hedefler bulmaktadır. Bu Al· • • d h ra uğraınİt rindan birinin arifesin· topçusu, Mateme hava meydanını 
rnan asker nakliye tayyarelerinin gemısı e asa Londra 25 (A.A.) - Daily şiddetle bombardıman ederek yer· 
bazıları. küçük pla

1

·1arda yere in· Telegraph gazetesinin denizcilik deyiz diyor deki tayyareleri tahrip temi,.tir. 

ı.ond- 25 (A.A.) - •--ruz aznlral. - m--L-.....:..:_:_ bildır· diğin. e go··re • 

Habeşistanda 
8000 ltalyan 

daha esir edildi 
rnekte idi. Buralarda, çıkarılan kıta· ... ..Ul.lS UIMUTIUUUI ların harekette bulunmas~ ve bu nak· Uğfnln tebliği: şınuıll Atl~t.lJtte ~- bir kaç haftadaııberi Atlantik Londra 25 (A.A.) - O~ler Suri-

7 top, 170 mitralyöz 
zaptolundu liye t l · ·d h valan kü muharebeden sonra. d~~4~A v- muharebesine =·tirak ebn-1

- uz·· ...__ yenin vazlyetl ile m"'"'"'' oluyorlar. 
ayyare ermin yenı en a • vetıerl tnklb eden ıı:uvvetlc:rJ.Uu...uen "'"' .,. ... ~ ... rnası çok güç bulunuyordu. İşte bu kurtulmd'a çaıışınışlal'dll'. Ak.şaln re yeni kruvazörler ve diğer re- Star gazetesi Surlye hava. meydanla-

tayyarcler, İngiliz avcıları tarafın- \l'Zerl bahrlYO ıa.yynrelctlmiz tarafın- fakat gemilerinden mürekkep rının bombardımnnınn devam roll-
da!1 mitralyöz ateşine tutulmuştur. dan yapılan taarruW& biç delilse blr deniz takviye kuYYetleri hizmete mesinl istiyor. Niew Stnteınan: ~suri-

lr:giliz tayyarelerinin Girid. sem~- torpil düşmana 1&1.bet etmıştlr. Düt- gİnn~ bulunmaktadır. Sahil mu• ye istlklA.llnln nglltere tnrıı.fından 
81 d . c· d mu m"nt hartıl kabule mecbur etmeği is- h-L.-'ar &....1.:1:.bnm da emrm· e ll~n edUme6lııl geçen iklncl tcşrlnde 

n a yeniden gözükmcsı. ın . • .. t ed h rek•t devam etmekte an~ ~ teklif etmiştik. Surly~ karşı en bü-
dafı'l · ·· · d ··h· anev·ı tesır tlbda en a u - yeru· tavvarel- --"',-: .. lir· • D ..... erı uzerın e mu ım m u ...... -um.., ... yük süraUe hareket edllmelldir• dl-

Girid şehirleri 
dört saat 
bombalandı 

Kahire 26 (A.A.) - B. B. C.ı 
Orta Şark İngiliz umumi lı:arıırgaht
nın tebliği: Tobruk ve Sollumda 
İngilizler, §iddetli devriye faaliyetin
de bulunmu§lardır. 

:Yaprnalr.tadır. dr~erlfn 25 (A.A.) _Husus! blr teb- nizalblara kartı hücumlar tiddet• yor. 
Cayri resmi intiba, va:ziy.etin ~?'i- ıııtıe blldlrlldlğl üıere filo kumandanı lendiribn4tir. Bu deniz canavar- Diğer tara.ftan Spcetator de dlyor l~!"''* olduKu ,..,k.,;nd•du. Çu:: amJn>1 LtitJens'ln kumandası ııitında lan ırittik .. ,.bilden Adantiğin ki: oTek bir sual varlddlr: İngiliz Nüfusça zayiat nisbeten 

ku Almanlar simdiye kadar Mal bulunan blr Alman fUOSll İsland& ortalarına doğru aürülmüılerdri. kıtalan, niçin Suriyeyi almnğa teşeb- .. k k d .., ·ı h Ik 
tn<" de nneak ta kviy• k"ala"n~n .. !· aç>ktartnda d>r İnglJlz deniz kuvvet- Anla,ddoima gS... - halta bils etmemlşlerdlr1 Şayet Surlyenln yu se egı l a , . ın .. C8i sayeoind• kalabilmiıle<d"· o~- Jerln• rasl•m ..... r. Şlddetll. fakat kl· dilpnan d<mizaltdon .... ı.ı. o ntmm8" '"' bir .... rı m=!e .... büyÜ)c bir soğukkanlılık 

R 

sa. bir muharebe esna&ında. Blsmaltt 
1 

__ _. Waveı .. ne yapa.blleccğlnt her hangi •• d• 
ger taraftan Kandiye'nin ve esmo - hl sı jnglllz saffıha.rp kruvazıöril -.u.ar ileri bir yere kadar git- Londrnlı blr muharrlrden dnhıı iyi goater l 
nun yeniden zaptı, müttefik. kıtalan ~~·u batı.rmı§tır. Bu zırhlı ingU1z ~~ir ld. ~erikan d~>:e· lblllr. Fakat mesele yalnız nskcd de-
Maleme' ye karşı harekat içın ser- donanmasının en büyük sa.fflha.rp ge- lermuı gezdıği mmtakaya pnııf• Clldlr. Kahire 26 (AA) C •• b.,, b k k ınlsldlr. En son !ngUJz modelinde ve ldir. Surlyede yııınJD.Cuk bir harekeUn .. G · · d · b 1' · h-1 ~ma gu· 

"" •en "" Kini oeorgeıı tıplnd• dlıtcr bir safi>- l J ..,.eri rtsklerlnden bqka İnglllz ka· nu "' '" •! ''" ıe "enne Al· Donanmanın rolü barı> gemısı .,, hasara uııra_,. •• • bın..ını oı••a0ar eden '1yas1 r!sk!ert man ••YY••d•n ""alından r•P•l•n 
Londra 25 (A.A.) _ Girid ınu- muharebeyi tetketmeğe mecbur bl- Vanan kralı de vardır. Zaaf ve kararsızlık Hitl.er'e bombardıman bu harbin en giddetli h b Al ı i da.ha ziyade ynrdım edebilir. Hal- bombardımanlarından biri olmuş-

ar~ esi devam etmekteC:lir. man m11•tır ..ı,, .. A .. ıı. b kl ldd Ul blr h .. s ı t o·· t K d h ..,Alm~n detılz tuvvct.leri z:ı., __ "«>- u ş e are ... et ur ye Arap- ur. or saat an iye, Hanya ve 
"Ve ltalyanlar bu hususta hemen e- dan haretMa devam etm14ier- lıın ve Darlan tarafından müzakeresi Resmo oehirleri üzerine bomba 
~~n hiç bir şey söylemiyorlar ve 11!- ı·ııma ve hiJ.kumetı• ~p_!lan ve PCta.ln tarafından mazur yağmuru yağnmtır Bomb 1 y 
B•hzlor de dünkü habed«e fazla b" "'" go,.ıen teotimlyet hare!o:tl -- ·ı h .. ' '. .. • "'• ' •na 
§ey ilave etmiyorlarsa da muharebe- b• da bakir bir vıı.zlyette dü.,tUklerlni ı e ve attı m~~takım .uze.rinde ahi-
lerin devam ettigvi ve Alınanların Asılsız ır JIAısıra gı·tıı· gören Fransız kuvvetleri üzerinde bir mışlardır. Bu uç ıehnn tıcaret ma-t lJ'li tesir yupoblllr. hall•l•d tah•ip •d~miotl.. Bununla 
~tunmağa muvafak oldukları mev· Harbin büyük kn.mrlanndan blrlnin beraber insanca zayiat nisbeten yük-

:tılcri takviye için nevmidane gayret- haber arıreslndeylz. M Memleketin en hara- sek olmamıştır. Cirid halla, 18yanı 
lcr sarfettikleri aşikardır. Almanlar A k .... Ji k.... ~ • k 1 retli arzusu, '1Jphe mevcut olan yer- takdir bir sükunet göstermiatir, u~ullerine sadık kalarak feda edilen 1 erı are atı 1§ i. ıero: blr tehllkeye makul nisbette Bir İngiliz zabit" c· ;d •. l...,,'l · bı 1 k T ki t k .. c· dd göğus cerm.cktli'. Fa.kat Fmnsız mUle- - .. • • ı, • ırı. ı erın so-

n erce insanın ölümüne ba mıya- Almanyanİn ür ye ve e meme uzere ıri en tının Almanlııra veya Vichy ........ .-_ gukkanl.ılıgı. ln~ı~ızlennki Ue müka-
ırak kuvvetlerini hücuma kaldırmak· s· ı·..,. d ldıkl bild tine ka..... tul muhalefet g"-... AO&Jrm-ele- yese edllebıleeegınl e1Sylemşitir. 
tadırlar. 30 gemilik Alman kafilesi· Sovyetler ır ıgın en ayrı arı . iriliyor ..... u.">t.l'C n k d d ""• B ı· d rlnl beklemek tcltllkell blr hııynle ka-
Ac ar§ı yapılan hücum esnasın a transit iste igı er ın e ' -- pılmıık olur. Suriye, Hattı 'O'stüva ve Paraşütçüler Yunan 

kralının ikametgahı 
civanna indiler 

'V !~anların -i,000 kişi kadar zayiat tekzip edildi Kahire 25 (A.A.) _ Resmen Şimali Afrika Fransız müstemlekele-
er ikleri tahmin edilmektedir. rir.deld Fransız subaylıın n.msında. İn-e· .d.. , blldlrlldlğine göre, Yunan Kral glliz Iehtarlığt mevcuttur. Bazı mah-

l

l>abileceklerine bag-lıdır. Mütehassıs- Berlln 25 (A.AJ - .A1m1Ltı ve hükfuneti askeri harekft.tı iş- fllleroe 1ae de Gnulle'e ve ha.teke-ırı ln akibeti donanmanın ya· HarlclY9 
arı f'k H ld retinde ,Alnlanyanın Tilrldyeden . tine karıı yersiz düşünceler Tard.ır 

n 
1 

ri de budur. Daily era ~eezaSo..-tler' Bti1iğindcn bir tra.nstt kAl etmemek: için Mısıra gelmek Büyük bir hararetle İnglllz zaferini ıs~ 
cazeteain· d • h b" · d" ki· • •J- 1r c rrl tı «C. . ın enız mu a ın ıyor . talebinde bulunduRuna da o ;! üzere Giridden aynlmışlardır yen birçok Fransızlar de Oaulle'a 
iii!"kıd muharebes)nin anaht~rı şirn· pella serra'nuı neşrettltt haberle • yardım etmekten imtina edlyorlau 

la 
ı adada değil, adayı çevıren ıu• Romadan gelen diğer haberlerin 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

rdad D fı ve ıl lduıı-.• blldlrllmek.te- ı1111111111111111 
(l ır. onanma düşman tara n• tamaınlle as sız 0 

&'" Un 
•..1 an ihraç yapılmasına miini olrnağa dlr Gazette de Lausanne'ın Ber 
uevarn d b 1 d yı mu'hA"l ... -ln verdiği ha.bedel' de ayni 
i l e e ilirıe Alman arın a a U"" n" etctedl .~~a. için Yaptıkları bu ilk teşebbü- tarzda tekZiP edllm r. 
riun akamete uğradığını •öyliyebili-

z.ı. 

~evlllnı sahife 7 sütun 6 da)_ 

_b'l.kkasier• 

Kırtasiyenin besitle§• 

Roınanyada buğday, 
çavdar, yulaf unlarına 

el konuyor 
Bükret 25 (A.A.) - Resrot ga-

d 
. ti. •ar eden bir kararname 

zete e ın • 1 tin "b"nce ahali ve müessese er e -
ınucı ı d ı f nla-
deki buğday, çav ar ve yu a u 

me&ine doğru ••• nna el konacaktır. 

y k•-- · Belgraddak. i sefa.ret 
k • 0 acuna zamanı gelince, müte- d 'da.~d. dul ve yetimler. karakoldan hey etim1z gel 1 
1 ·~':Ye• dünyanın en büyük eziyet• m.1Z B Tevtlk KA.mil 
berlllı çekiyorlardı. Emdikleri •Üt Belgrad elçi · Anı ve 20 ki-
l Ut\mlarmdan geliyordu. İıtihkak- Koperler i~~ ı::!a~;~IS1 va.rna. yolu 
~ adeti tekrar hakkediyorlardı. şlllk BClgr~ ur 1 rdlr . yugoolav-
t~di ~u .~uamelelerin basit bir tek· ıı~::r~U: ~~:!~ın ıŞ1erlnl gö~
y fragı ıçın bir layiha hazırlanmıt· Y ğ ÜskÜP konsoıonıuz memur ed -

~ unan krali Girit'ten 
ayrılırken bir beyan• 

name neıretti 

Kahire 26 (A.A.) - Dün öğre
?ildiğine göre Ciride lnm1t olan 
ilk Alman paraıütçülerl. Yunan 
kralı JorJ ile BqvekiU ÇudC"roaun 
ikametgi.hlan civarında bulunuyor
lardı. Hatta Yunan Jcraliylo Baı
vekil bir aralık, kendi muhafız kuv
vetlerinden mü.hferid bir vaziyette 
kalrnıılardır. 

Yunan kralının millete 
beyannamesi 

Loodra 26 (Radyo) - Yunan 
kralı Jkinci J orj, Giridden ayrılma
ıı münasebetiyle halka hitaben 
nctrett.iği beyanamede ezcümle eli· 
yor ki: 

cHükumetle beraber, muvakka
ten Yunan toprağını terkediyorum 
ve İngiliz toprağına gidiyorum. 

Habeşi.standa göllC"r mıntakasın• 
da harekat memnuniyet verici bir 
şekilde devam ediyor. Daha şimal· 
de Debra Markostan kaçmış ve 
Adis-Ababanm ıimalindeki dağlık. 
mıntakıılarn çek.ilm§İ olıın ltıılyan 
kuvvetleri Sudan ve Habeı vatan• 
perverlerinin hücumuna uğramıı• 
lardır. Üç gün süren §iddetli mu• 
harebelerden sonra İtalyan kuvvet• 
leri teslim olmu§tur. S 70 İtalyan, 
5,000 müstemleke, 3,000 yerli u
ker C8ir edilmiştir. Canaim arasın
da 7 top ile 170 mitralyöz vardır. 
Esirler arasında 700 sivil de vardır. 

Basranın şimalinde 
lngiliz hücumu 

F ali uca mıntakasında 
yollar tamir ediliyor 

Londra 26 (Radyo) - Orta 
Şark lngiliz karargahının resmi teb
liğidir: 

Fallucada yollann tamirine de
vam edilmektedir. Britanya kuvvet• 
le~i, deniz kuvvetlerinin de yardı.
mıyle Bananın, dokuz kilometre 
ıimalinde ve Dicle nehri üzerinde 
dü11I1an mevzilerine rnuvafııkıyetle 
taarruz etmişlerdir. Basra ıehrinde 
ılik<tnet hüküm •Ürüyor. 

Muazzam bir 
vapur kalilesi 

.. -·---
lngiltereye 25 milyon 

sterlin kıymetinde 
tayyare ve malzeme 

getirildi 

Londra 26 (A.A.) - Harbin 50 
vapurdaın mürekkep en mühim 
vapur kafilesi 25 milyon İngiliz. li· 
rası kıymetindeki hamulesini çıkar
mııtır. Bu hamuleler emniyet için• 
de memlekete dağıtılmıştır. 

Daily Maily gazetC8İ bu kaFile 
hakkında diyor k:i 

• 0 .k1amadan maksad. aylık sahiple- :fşt~r. Belgrad scfirlnllz, birkaç güne 
tın.ın maaş almak hakkını muhafaza kadar Anknrayn gidecektir. 
edıp etmedllderini tesbit ebnek ol- } - E :~na göre, bu hedefe daha kolay Romanya vapur arı ge 

ır Yoldan varılacak .•• Ne iyi. denizinde seferlere 
d Gına. veren, sabır ta,ını çatlatan başlıyacak 
taba nıce ~e n.ice kı~tasiye müşkü~.a- .. 26 (A.A.) - Roman· 
hnız var kı, bıraz hmımetle ve hus• Kostence "daresi Ege denizi 

nü niyetle hepsi de böyle basite irca ya deniz yolları 1 
k 

fB~ arsalıı.rda siperler kazll&
cakl - Gazetelerden -

Hükumetim ve müttefiklerimizle 
kolaylıkla temas temin etmek 
için hu kahraman adadan çekilme· 
~e ~ecbur. oldum. Yunan hükumeti, 
lngıltere ıle sıkı teşriki mesaisine 
d~v.am edecektir. Yunan milleti ve 
Cırıd halkı ile iftihar <"diyorum.> 

.. S:yehat sulh zıımanındaki kadar 
s~~unetle yapılmıştır. Vapurlardan 
bınnde s?n model bombardlman 
tayyarelen bulunmakta idi. Kafilo 
ay~ı ~zamanda yiyecek maddeleri de 
get~ny~rd~. Mürettebat duyduklan 
se~ıncı . gızlemiyerek ~unları söyle
mışlcrdır: 

- Zayiatsız gele., ilk kafile deği
liz. Denizaltıların hakkından gel• 
mek hususunda muvaffnk olunmuş
tur. Atlantiktc dolaşan Amerikan 
donanmasının bize pek büyük fııy· 
dası olmu"tur. 

edilebilir. Devair de sıkıntıdan kur- seferlerine bnşlıyaca .tıkr. : S _ tul B J bandırah hır aç "apur e 
ur, İş sahipleri de ... Şu ıslahatı u gar , d ·z1e r." . ..,.e d'C-b• b. . · l• •V "derek Kara enı ı:;" 

ırer ırer basaracak ıdarecıler ve anıge gı b ı b kanunculımmız heykellerinin dikil- nizi arasında seferlere • a~ amı~ u-
nıesini hakkedeceklerdir. l lunmaktadır. 

- Bu siperleri kime Itarşı kazıyoruz dersin? .. "= 

v- Gaflete karşı gaflete ı ... ' 

Kr~l Giridlilere hitaoen diyor ki: 
1 «Sız Yunanistanın son scddisiniz 

Cihan, bize hayranlıkla bakıyor. Sık~ 
durunuz. zafer bizimdir.> 

1-· ......... , ... «r .• ===. ______ ...... 
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, ............... .__..111m._ ________ um ______ ._ ____ =-----------------------mm------111E2llm!lmı:=:tEl!:!i5~ 
ı· Geceki ve Da Sabahki. Haberler 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliti 

Girid, Suriye ve Habe
tistanda hava hareketleri 

A~nerikada 
bitaraflık 
kanunu 

kalkıyor mu·? 

. 
Bütçe mizakereai 

iMal;ye Vekili B. Fuad Ağralmm 
autkik bugün bafhyor 

lngilterede 
istila ihtima

line karşı 
tedbirler 

K:ıhitt 25 CA.A.) - İngiliz ha.va B R 1 ,. h 1 • . • llaııraf LAA----! -~- 83 mD.yon liraLli 'fevlCal- B c1_: hill ı gilizlere 
kuvvetleri umumi karargihının teb- • ooseve t m aaıı günü , - -.-..ı _ . "".~~ ~uuu, • . L" _ 't:!.ğ . 

1
._.. . nurc , n 

liği: . . fikrini bildirmesi aue taliaısatla 392.734,307 IDsaya DaU 0 au bir mesaj netretti 
Giridde, Ingilh ha.va ltuvvetıer:ıne uht l 

mensup tayyareler düşman mevzile- m eme 
~ 25 (Telefonla). - Bfl.. • lfnliammm varidat 00 Lon.dra 25 (A..A.) _ Bapeki1 B. rine ve tayyarelerine §iddetJI hücum-

1:\ rda bulunmuşlardır. 23/24 mayıs 
r:ecesı, ağır bombardınınn tnyyarelerl 
Mnleme t:ı.yynre meydanına. taarruz 
ederek büyiik bir tayyareyi tahrib et
mişler ve bir mlkdar büyük ynngtn 
rıkarmışlardır. 

Aynı tayyare meydanına gündüzün 
yapılan bir t.iicum esnasında bombar
dıman tayyareleri en az bir düş
ınan tayyaresini tahrip etmişler ve 
dlf,cr m\iteaddld tayyareleri hasara 
uğratmışlardır. 

Dün İngiliz av tayyareleri Ma.leme 
m·ntnkasına asker çıkarmakt.tı olan 
a ~kcr nakliye tayyarelerine hücum 
"tmlıılerdir. Messcrschmitt tayya.rele
r il" cereyan eden bir muharebe esııa
ıanda bir tayyaremlz düşmüştür. 

Suıiyede, Ingiliz hava kuvvetlerlııe 
mensup bomba tayyarelen Halep 
tayyare meydantnda bulunan mü
tea.ddid Alman tayyarelerine hücum 
etmişlerdir. Bir dü.,..nan tayyaresi 
tahrip edilmiş, bir çok tayyare de 
hasara u~ratılmıştır. Bir bomba bir 
hangara isabet. etmiş ve infllAklar ol
muştur. 

İngiliz bava kuvveUerlne mensup 
tayyareler Kermet Ali'dekl isi mev
ıilcrini bombardıman ederek yollara 
Te siperlere tam isabetler kaydetmı§
lcı"Cllr. Asilerin motörlü nakliye kol
ları Habban1ya mıntakasındaki yol-

Vaşington 25 <A.A.> _ v~·- ,. Mmet Meclbd. yanıık1 '(00- ban(lan 308 ıtra nabmıdır. ım- ChU1'chlll, İılgllteredeki brıtfin iti-:: 
da blldlrlldfğlne göre, Amerika. Blrte- gfmkft)' toplantısmda yeni Jlll Jabnet apca 81 milyon HraJık :ı:-=~ fBCflA--nde 
~ devletleri Harlclye Nezareti, bl• bMçeskı1 ~e ~- ~ ...,. _ _.Ur ki bftt\in ertek ft kadınlara: ~ 
mflık kanununun Ug~ hakkında tır. J4'tizakere Jılall e :Vekili B. e tahJR.ı ....,~ bDd1nnlf ve hülAsaten: .sııo dunı-
kongreden gelecek her turlü fildi ve . ' Y' • bu suretle masraf tifttçeshıbı ye- nuz Jşlerlntzle meşgul olunnz• de-
düJijnceleri tayda hazır bulunma.kta.- Fuad ~ğralımn nutka ne açılar ml§iır 
dır. Rcsm1 mahfiller, B. Roosevelt'1u cattu. Evvelce de yazdığımız gi- k:Qnu 392,'134,80'1 liraya baliğ oI- ~ekilin bu mesajı, önümümekl 
pek muhtemel olnrnk _salı güntı ya- b1 masraf bütçesi 309 734,307 akta<hr. hafta 14 milyondan :fazla. niisha ol&-
pacağı cOca.kbaşı müsahabesb n.de ' · rak halka dağıtılacak bir tavsl.yeler 
bu mesele hakkında. t.ikrinı blldlrece- beyannameslnln mukaddhnesinl teş.. 

ğint tahmhı etmdct.edir. M .., 1 1 d el 1 :ıcn etmektedir Başvekll bu IMSa.jm-
.Ayan meclisinin harlclye enctime- u ~ a a z z e e da ~ümle §ljyle demetiedlt: 

~~::~1:~~~fl: ~un1:,1~ ns:e~: :!a ıı:E~ ~S:~ ":ı g::e:~:J 
rette bulunmakta.dır.. , müteessir oimıyaea.ktır. Hatt:l sahille-

Lord Halıfax m devam ediyor rJmJz boyunca dahi. en büyük kısun .. •• } • 'mi'iteessir olınamış kalacaktır. Fakat 
gorutme erı dft§Manm 1hra.Q yapacatı n yahut 

New - ~orlt 25 CA.AJ - D. N. B . · •1hrac.a ~bbüs edeoeğt yerde çok 
Wa.şlngtondan blldlrildl#lne göre, b 1ıtddetll çarpışmalar olacaktır. Muha~ 
Hali.faks, Hariciye Nazırı mnavtnı B. p• • K d 8 k- } • d ki ~ıer yalnız dti.ş:m.an sahile çıkma-
Welles De görüşnüştill'. O~d ISJ, e 0C3, ayır OJ enn e ğa ~bbii.s ederken vukua gelmlye-
Fransız - Alınan anıla.ıpıwı:ı ne aJM:a.- c:ek. fakat, bllAhare, düşnanm ayak 
dar olarak Şimal ve Ba.b A!rikum- evlerden yu·· zde onu harap oldu basablleceği :noktalarda ~ fkldetli 
daki vaziyet baldnnda, cereyan et- multa.bll hücumlar yaptla.cn.k ve bu 
mlştft. noktalar mütemadiyen İngilız bom-

Ncw - Yort Herald Tribune galilete- . 
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bardıman tayyarelerinin çok ağır bü-

sinln aldığı m.a.liimata. göre. lord Ha- .· O U yara 1 var cmn1aıma. hedef teşkil eyllyecektir. 
llfaks, mareşal Pet.aine lle a.mlral De.r- ~ ' Bu mmta.kalarda kalmalan 1cabeden 
lan'm beyanatları hükında Birleşik e.sa.sıı vaziteda.r 'işçllel' hatiç ol.mak 
Amerikanın noktal namnnı ~- üzere ne kadar az sivil -ve gayri mu-
mlştır. harip bulunursa, bu o kadar iyi ola

eat:tır. 

r 
ALi ile VBLI 

Lordluğun mi.naai 
d .... ti., 
egıı • 

Ali - Herif de Jı.erif hani. .. 
Yeli - Ne yapıyor~ 
- Lord gibi yaşıyor. 
- Lord gibi de ne yani} 
- Her ne yapmışsa yapmı~. 

kazanmış; avuç dolusu -vuru
yor ... Metreıler, kumar, ziyafet, 
sefahet ... 

- Affedersin amma, Ali, sen 
lordun yani manuını bilmiyorsun 
galiba... İngilterede bir kanun 
çıktı; gazetelerde okumadın mı, 
radyolarda dinlemedin mi) Bir 
insan 'dünyanın ne kadar zeng.ini 
olursa olsun aydan aya alacni:rı 
para tahdid edildi. Kazancı çok 
olandan kesilen vergi nisbeti o 
derece yüksek ki kendisine de
vede kulak le.alıyor. lşte bu yüz
den lordların bile en zengini ay
da bizim paramızla 3500 lira 
alıyor. Amma en zengini ha ..• 
Bununla eskisi gibi bilmem kaç , 
bin liraya kağıd çekmek, türlü 
türlü metreslerinin türlü türlü 
kaprislerini yapmak, çifter çifter 
ıatolar açıp göllerde kotralara 
binmek, çayırlarda pololar oyna
mak, av partileri tertiplemek 
mümkün değildir. / 

- Demek İaıgiliz lordlan) ... 
- Orta halli bir adam haline 

geldiler... Bu değişi.klik de di
ğer memleketlerdeki sahte lord
lar için cKızım aaııa söylüyorum, 
gelinim sen anlu vazifesini gör
meli ..• Artık bizlerin bol kese
den aarfıyatımızın ne olabilece
ğini hesaplamalı ..• 

Binaenaleyh, eğer resmi makamlar l 
sizlere ikametglhlannız tem etmeniz ~------------" 

larda hücuma uğram~ır. L d d 
Düşman tayyareleri dün Habbanl- on ra ra yosunun ~ 

Aliveli 

ya·daki tayyare meydanını iki defa türkçe neşriyatı 
mitralyöz ate~ine tutmuşlardır. Yapı- Londn 25 (A.A.) _ Yanndan (bu-
L.'\L hasar ehemmiyet.sizdir. 

Habeşistnnda, hür Fransız tayyare- günden) lt.lbaren Londra B. B. C. ra.d
leri Gondar mıntakasında Goang'ta Yo istasyonu her gün saat 13,30 dan 
bir düşman kalcslnl ve düşman kuv- 13,45 e tadar f.ilrkçe dördüncü l>lr 
Tctlerlni bombardıman etmişlerdir. bülten neşredecekUr. Bu nefriya.t 

Bundan bir gün evvel de cenubi 16, 19 ve 31 metre ile verilecektir. 

tavsiyesinde bulunurlarsa., vazifeniz, 
hareket etıni!nlz aöylenfnoe ba$a. bir 
mahalle gitmektir. Hücum ~ğı 
ıııaman hareket için çok~ olacaktır, 

Albay Collet 
-.e o zaman slzlere sa.rih .surette bil.- B l F 

1 t:a bir yere gitmeniz talimatı veril- ütün namus u ranıız· 
(ttleMe, vazifeniz, bulundutunuz yerde lan Hür Fransızlara 
kalmaktır. o zaman, bulabileceğl.nlz il d • 
m emin mahallere gımıenız Te mu- • tihak etmeğe avet e~tı 

Afrika hava kuvvetlerine mensup av .,""'"""'"""""'"'•""''""''"'""''"'""'""'m"'
~e bomba tayyareleri mütea.ddld yt:r-
lcrde düşman mevzileri ve otomobil ~yyarelerl dün gündüz ve dün gece 
nakliye kollarını muvaffakıyetle mlt- lngiltercnln cenup ve cepulıu şa?itl 

1 
r:ılyöz ateşine tutmuşlardır. Omo ır- aa.hlllerindcld. ta.yyal'e fabrlkalannı ve 

, bal'ebe biıtineeye kadar ora.da kal- İn 
man:ız lizımd.Lr. Hayfa 25 (A.A.) - giliz tay• 

Muğ'lada Cümhuriyet meydanından bir görünüş 
mnğı kenarlarında bulunan dftşman liman tesisatım ~~ ~ 
hava dafl bataryn.Jarma. t.a.m. isabet- ler, ceman 3,500 tonilAtoluk ~ .. ticaret Malla 25 (A.X)'- Dün gece Cle yikılmtfbr. Bir çocuf ölmüş •e hir 
kr kaydcdllml.~tlr. ~P~ ~~~~~k tile- tchrimlzde muhtelif Eaaılalarla . yer ki~ de yaralanmışbr. Gerek Muila 

Bütün bu hareketlere ~ eden Ş1mall Afrtad& Alman devrl,eıert ıaanıntm kaydedilm.iıtir. Bunlardan ve gerek bu köyler halla dün geceyi 
tayyarelerlm!zden ancak bır tanes!, e.:ümle Tobnık clva.ımdn ıt1. İngiliz aaat 24,24 de -nık.ua ge]en yer aar- dışarda geçirmişlerdir. Zelzele faaı-
~kanda. da b!ldlrlldliti üzere, üssüne tankını tahrip eUnlşlerdlr. smtnı çok. fiddetli olmu§tur. lalarla devam eylemektedir. 
donmemlştir. Düşman tayyareleri dün ne gfindiiz Yer sarammmdan Muğlaya liailı Ankara 25 (A.A.) - Bugün aa-

A/man l b/•ğ • ne de gece Almanya iPl.ıennde aJr:m P"ısi. Kedoca, Bayn köylerindeki ev- at t t i iki dakika geçe An.karada 
e t l ya:n~:ar:r.Norreç sa.hllleri Qrıoıe- ~erden yüzde onu oturulamıyacalt dipten gelme kuvvetlice bir yer aar-

----- rtne Mşınan tara.fından yapılan aı'.m derecefJe harap olmuş ve ~zde yi": 11ntısı hissedilmiştir. Hjçbir hasar ve 
Girid' e paraıütle yeni- ıeşebbüsü sıııumda AJm.an. avoı tay- mi beşinin °de ı>acalan ve duvarları hiçbir zayiat yoktur. 

den asker indirildi :va:relert iki cm.nen ..... t.a-,,aresi 
dÜ§ÜNDf*:lerdlr, 

nerlio 25 (A.A.> - Resmi tebliğ: 
Hususi bir tebliğle bildlrild1li iizere 
parn~ütçiller ve tayyare ne indirilen 
kıtalar Girid adasında 20 mayıs sa
bahının ilk saatlerinden beri İngiliz 
ordusunun bir kısmlle ha.r'bed.lyorlar. 
Hava yolile cüretıl bir hücumda bu-

italy~ tebliği 

ŞuM .Akdenizde bir 
ltalyan torpido muhribi 

ve bir torbidoıu batti 

Y_ eni bir blok 1 

~anya, İtalya, Fransa, 
So.yetler ve Japonya 

Habesistanda 
' 

İki İtalyan fırkaai 
muhasara edildi 

lunan bu kuvvetler, avcı, tahrip, savn.ş J:lndla 'ıf> CA.A.) _ Btında.y Timooln Kahire 25 (A.A.) - Kahire u-
vc pike tayyarelerinin müzaheretlle Roma ~ (A.A.) - Resm1 teb~: drD!omaUk mu.barrlrl :yazıyor: keri mahfilleri. gcneıal Cunning-
&abiye bakımından ehemmiyeti hııJz Deniz Te ha.va kuvvetlerimlıı 19/20 Jılaan ~uı İngillz ve bam'ın Habeı~tanda idare &tiği ıe-
olan adanın mühim noktalarm.ı zap- _.._.,.,._ beri Olrld adamım c--u "_......,__ ..-.a- um1 ......... , ..... !lrTrt f f h l .. 
Mm!şlerdlr. Orduya mensup ~- ----.. ~ -~AU• ... u ..... u ~" um y_..u ., __ - erin, ena ava prt arına ragmen 
tüllerle takviye edilmlf bulunan Al- ~p=r~ ~n ,:: ~ Almanya. lt.Alya, Fransa. Rusya. b~ parlak malıİyetini tebarüx ettirmek.
man tıtalan karada hücuma geçmiş- larmuz, cuma 7:° ~ ~ .l~nya.dan m.6rettep ku=i'rnak tedir. Sefer semerelerini vermekte-
Jerdir. Adanın garp kısmı fhndiden tebllitlerde cereyan ettiği blldirllen =·~blok ki Bir- dir. . 
sağlam bir surette Iotalannwı _ ~- mcha.rebelerdc mumttera.ne ~ol- Jeo&k Am;eıta harbe girmekten sa.- General Gazzara kumandasındaki 
fından tutulmaktadır. Pa.raflltçiiler muşlar n düıpnan filosuna alır za- lılllmalıdır. ~i ltalyan. fırkası mulwuara edilmiş-
ve t.ayyarekrle nakledilen ~ ylat verdlrmlşlerdir. Torpille müceh- 11,... ile Rnava ,._.,,.,da -r. .... tır. Soddu nun zaptı. rok mu"himd:~. 
<ırduya mensup tetekküllerle i4blı'll- hez bomıbarclıman ta.yya.relerl avcı"'° -J .... _..... ı;...,.. " ... 
ıı temin edilmiş olarak usulü daire- ketif tayyareleri dunnadan ~-aha.re- müı...... · yapılınakt.a ol.tuğu hak- Çünkü Soddu, mühim bir yol iltisak 
slnde harekata devam edilmektedir. beye iştirak etm.l§lerdir. Olrld'de bu- ~a.ki lııaberler müphemdir .ve biri- noktasıdır ve Jumma civannda lta1-

Alman hava kuvvetleri, Girld mu- ıunan hede!let' bir ç:<ic defa muvaf- bll'inl nabede<ı* mahiyettedir. :Maa- yan tahşidah için mevcut bütün yo]
harebelerine müdahale etmek 1'e Al- fa.kıyetle bombardıman edllnılşlerdir. ~lh ~ ~· gerek" M~°: )ar buradan geçmektedir. 
man .muvaf!aloyetlne mfml <>imale Adayı hlnıaye eden İnglllz fil06l.llla. v ._, • .,...,. ri bu muza ere 
ilzere Ingiliz filosu tarafından ~a.pı- mensup harp ~ilerine karşı birçok lerc dair 9lkai'ıla.n h:ıl>erleri tekzip Irak Maliye Münakalat 

Dem&k ki hepiniz 1.ç1n aııır ve va.- yareleri Suriye Ü%erinde uçarak bü• 
zite şu olacaktır: tSıkı durunuz.• tün namuslu Fransızları hür Fransız 

B. Churchill, mesajına §ÖYle devam dava.sına iltihaka davet eden be
etmektedlr: cMemleket dahllin.de yannameler atmışlardrr. Beyanna
mühlm mikdarda. paraş~rl:n ve meler, hür Fransız kuvvetlerine ilti
hava. yolu ne naklıedllen tıtaların d- hak etmek üzere Filistin hududunu 
varlara inmesi takdirinde, buralarda geçen Albay Collet'nin imzası.nı tagı· 
otni-an halk içbı de vaziyet aymdır maktadır. 
Te hareket tarzı aynı olmalıdır. Bil- Ş h d 
hu!a hanı:, :roııan tıtamamalıdll'. am ava mey anını 
Anavatan mllhafızl:ı.n, kuvvetli scy- bombardıman 
yar kolların müzahereti ne, ica.beden u . .ı 
yerlerde, derhal mfıstevlllerle te asa Nnyork 25 (A.A.) - nıtea 
teçectttlr. Anavatan muhafızl:rmm Press' e Beyruttan bildirdiğine gö
bu müstevli kıtalarını sümtle izale re, İngiliz tayyareleri 25 mayısta 
edE:ceğinden ~üphe yoktur. Şam hava meydanını bombardıman 

MemleketJ.n, çarpı.pnalar VUkua gel- etmig1erdir. Irak hava kuvvetleri 
rnlyen ve yakından top ve tü!ek ses- Habbaniyedeki İngiliz hava meyda
leri işitllmiyen bütün diğer aksamın- nını bombardıman etm~ ve Basrada 
da, herkes, ha.ttı hareketini şu ikin- fngiliz topçulanna taaruz etm~ler• 
çi emir ve vazifeye tevfilc edeceğiz: dir. 
Işlerinlzle meogul olunuz.> 

B. Churchlll'in mesajı §U cilmlelerle Associated Press' e göre Kahire 
hDıayet bulmakta.dır: ask.eri mahfilleri lngiliz kumandan• 

•Müstevlinin tamamiyle :yok edil- lığmın Falluca'dan doğru makineli 
me.sinden, y&nl memleıtet~e çıka- müfrezeler ~evketmig clduğunu zan
bUecet en son askere tadar öldfrrül- netmektedir. 
~sl ve yahut esir edDmfllhıden evvel, -----
lrolayca bir kaç hafta geçebilir. Bu Martinique'te vaziyet 
e.mada, çallşmat& Aza.mt nlsbette de- New-York 25 (A.A.) _ United 
~ ohmınalldır ve n.k:U kaybedilme- PrCM'e Martmik'den bildirildigwinc 
ntelldiF .> 

göre maha.lli makaml.ır Martinik"de 
muhtemel bir BiılC1ik Amerika ta-

Hava akınları arruzuna mukavemet için ukeri ha· 
zırlıklar yapıldığına dair Fransız 
matbuatında verilen haberleri tekzip 

Hollaada aç.Jdarinda 
dütman gem.ilerine 

taarruz edildi 

etmiıtir. 
·---•HUllHUllUllHl•ıınııı .. •111n11ın11n111ı .. t .. IN .. 

irtihal 

Jnn te§ebbüslerin önüne geçerdt Ingi- hicumla.r a: ılml§tır DüşmMm uğ- ediyorlarsa da mubalckak olan bit şey N fi ' 
ıız harp gemilerini Girldin şimalinde- radJIJ za~t P~a ve ~uma gün- varsa, o da Almanların. bu müzakere- • ve . a a Nazırlan . 
k! deniz kısmından tardetmlşlerdir. kü tebllğlei:'de blldlrilmlşUr Mihver lerin ehemmiyeti ftzermde ısrar et- aılelerile beraber l d Londra 25 (A.A} - İngı1iz 

Samsun valil sabıkı Hilmi Uluçun. 
kerimesi üst"41tnen Sallı.hattın Giir
lek'in zevoeEi, İ~ umum müdürü 
Rüştü muçun ve mezldir müdüriyet 
oefJerinden Esad ve Stındın hemşirele
ri SeJnlha Uluç vetaı i!tmiştlr. Cena.
resi bugün saat on.birde Feneryolun
da istasyon lta.l'flSl.ndaltl kôşkleıin<len 
kaldırılarak namazı osmanağa. cami
mde kılmdıktan sonra Karacaahmet
teki aile meı:arlığuıa defnedilecektir. 

Hava kuvvetlerimiz aynı zamanda b.W kuvvetler! tarafından zaylaia uğra.tı- melerldlr. Londr 25 (AA} ran a Hava nezaretinin tebliği: Dün, 
~ok harp gemll~rinl batırmış ve ha- lan İngiliz fllosu üslerine çekilmete a · a _.. d:~: :-- , Rcut~r b'ombardıman teşkilatına mensup 
sara. utratıruş ve bütün harekAt mm- me.bur ~t.ır. J _ 1. b -•ğ • J~~ının ~gren ıgme gore Ra11d tayyarelerimiz Hollanda .ahilleri 
tnkasındn hava üstünlüğünü kazan- Şimali Atrlkada Blldirilme~e deteı' ':>UR. fe f 1 l Alinın Maliye NazJn Naci Suve7di açıklannda Clüşman ticaret gcmileri-
mı_~Jr. bir fe)" olnıaml§br. Beynıt 25 (.A.A.) - 27 nmnaralı ~Y~ ~esmi işler için lrana giderken ne fr.arşı taarruzlanna devam etmiı· 

Alma!l kuvvetıerlle sıkı bir IŞ>lrliği Ş&ıti Afrlkada Galla ve Sidamo Irak tebllğl: aıleamı. de ~e:aber götiinnüttür. Yi- !erdir. 2500 tonluk bir emi atcte 
yapan Italyan deniz ve bava kuvvet- mmta.kasında cereyan eden mubare· Garp cephesinde: Kıtaa.tunız Şeri&- ne Raoıt Alının Münakalat ve Nafia ·ı ·~ A . b . d g diğer hir 
leri 20 mayıstanberf Girld muba.l'ebe- be esnasında düşman kuvvetlen püs- dan gelen motörlü dilşm1m Iat.alanna. Nazın da aileaile birlikte lrana gel- ven .m_ı i b ynı ın:ci e muhte-
&lne ~Irak etmll}Ier ve flmdlye kadar Jcüriülmw,t.ür. Düşman zayiat vel"mlş- tesadüf edeö* taamız eylemJşlerdlr. mitlerdir. gemı~ın e.w atın ~ 0 maıııı 
kazanılan muvaffalo~erde mühlın tir. Dogghldl Aınlıarada albay Mara- Anudane bir ınulıaı'el>eden sonra düş- • • mcldır. Dıger gemiler l>omba ve 
blr hisse almışlardır. ventano'nun emrinde bulunan mün- man çekllmeğe mecbUi' edllm1f ve mü- M u n akal at ve k ili mitralyöz ate~ine tutulmU§tur Bu 

Alman hava .kuvvetlert dün yeni- ferld kalmşı btr kol olddetll ve uzun teaddlt yaralı ne hasam ulramlş ara- 1 k harekatta bir tayyaremiz kayıptır. 
den parlak muva.ffakıyetıer temin b!r mukavemetten ve ylyecec ve mü- balan mtıhat'ebe aaııa.smda bıııı.laıu§- $ enderunda Man~ üzerinde bir düpnan tayyaresi 
etmek suret.ile Glrld adası muharebe- hbmnatı tam.amile bittikten sonra tır. Kıtalanınıs taqına.kt& <ilan düş- İsk d _ dü}Ü!'ülmüştür. 
leriııe müdahale etmişlerdir. terem bir surette tesl1nı olına.ğa mcc- manı takl etmektedir. en enm 25 {Akşam) - Munaka- İ gil 
Paraşütçü ta.kvlye kuvvetleri yelli- bur ~tır. Bir denlzaltımtz ceman P • Kıtal lA_t Vekill B. Cevdet Kerim Incedayı n tereye taarruz 

den parqütıe atlamışlar ve avcı tay- 21.00-0 tonilötoluk üç ticaret vapuru Cenup c~pbeslnda.deh~tıerln~ ~'!:1 ak.şamkt trenle İ*enderuna. gel- hafif oldu 
Jare tefelı:küllerlmlzln hlma.yem aı- batırmıştır Bunlardan blrt bir petrol Ba.<>r& mıntnknmn ~.geceyi Soluklt* ya.ylAsında geçlr-
tı:nda adada. karaya inml§lerdlr ~dlr ·Aynı denizaltı bir kruva- !am eımı.,1erdir. miştır. Vekil sabahleyin İskenduruna. Londra 25 (AA.) - Jngiliz Ha-
Savaş tayyarelerlmlz d~ ba,.. zör olma~ muhtemel bulunan blr Irak tayyareleri Ha.bbaniye meydanı Jn.erek Ilınan ltletme, tahmil ve tahll- va ve Dahili: emniyet nezaretlerinin 

taryaiarını ve mitralyöz yuvalarını, düşman ııa.rp gem.isini torplilemlştir. üzerl:nde uçarak ye~e bulunan Gla- Y~ JşlerJni tedk1k ile 1D.eljgU]. olm.u.ş, tebliği: Cumartesi - pazar gecesı 
iıarakaları, kampları ve kıtaat tah41- .Merkezi Akdenlzde hüeumboUarımız dlator ~plnde beş Ingillz tayyaresini ~uccarlan ~_?1 ~e~ Jhracat işleri düşmanın lngiltere üzerindeki hava 
datını muvat'fa.kıyetıe bombardıman vapur kaflleJerlmlzden birine hücum mltralyaze tutmuşlar ve atıeşe vermi4- a.kkında goru.şrniiftür. faaliyeti pek mahdud olmuştur. Cün 
aalşler 'fe müteaddkl İngUlz tayyare etmefe te§ebbıis eden bir düşmnn lerdlr. Hava ~n ~tary~ asker p • . · batmadan önce Estanghia sahi1ine 
dati batarya m.evznnı ve telsfz tesısa.- denizaltısına mukabil hücum yap- na.kime maJınıs dort dlŞIWl tayya.- arute et tevzıab b" k b ba tılmııt Bo bal 
Jlll, yerde buluna.n 1k1 tayyareyı t.ah- mışia.r Te dfu]man denizaltısını batır- resini hasara utratml§lardır. Düşman azaltılacak d u açk omk.im a aJ ır. ~e b:, 
lfp etlnlfler Ye Glrldin eenlJbunda mıolardır mevzileri üzerinde birçok keşif uçuş- an P~ az se yar amnı~ moo tonUAtoıuıc b1r dütman UeaM IJaıti . AkdenbıJde yapılan h~t ıan ,.aptık. Londra 26 (AA} - Paris raCI- hasarlar olmuttur. Hava karardıktan 
spnnmu batannıfla.rchr. eımumda bir tmpldo mllhıil>lle bir İngiliz tayyareleri Batdad ve diğer Y_?SU davar noksanlı~ yüzünden ha- sonr~ da garhi Jngiltenmin Lir yeri-

Xe demeli? 
OY:ukü gazetelerin rcami ilan

lan arasından bir füare: 
c • . • ÇatJllao ıokak 1 6 nu· 

mara ..• > 
Eskiden cÇatıllii sokağı> 

diyecel: yerde cÇatılli, sokak> 
demek, yalnız Beyoğlunun bozuk 
türkç.e konuşan taılıau frenkleri
ne ha.stı. Şimdi halis Tiliklere, 
hatta reımi daire ilanlanna ka
dar sirayet etti. 

«Çahkkaı, ıokak_ı.. 

dememeli; 
cÇabllq 80kağı> 

demeli! .İngiliz anantamna. k.al"§l hareket- torpido taybeWk. M~t hemen erazi üzerinde uçmu~lanhr. Çölde va- zır an ayında et tevzıatwıuı azalması ne bombalar atıhnıştrr. İmanca az. 
Jerine deum ede.o Alman muharetıe tamamııe ~ j ziyet detifmemlftır.. ihtimalini bildirmiıtir~ - - - za,yjat olduğu bildirilmektedir. J-------------" 

• 



lcularm ba;rana 1 ... iki kifilik yere Gç kiti oturmalı: 1 ··· Birbirine cirdilderi Lö;rle •·ı . .. Birer de blkim hwundunıJea _ Neden> •. 
Cumart • ,unleri Flor· ... Bua kıak•ns 1° meMlelerinden... lerde trealelde birer polia cloiil... yeridir!.. B. A _Çünkü dönUtte alllk .., 

7a -;..erinde eeı.:'polia memuru yan bakm.L- B. ~ .7 C~dit ~ .bi amma .ııelit ~ baylana qldarı •• -.,.,.,,..,._.,_, 
... •km .,..,. Amc..... trenlerı lÇUl böyle bir ınzibat.a biG li- k• iki a.mk x•• ..... -.ı.ııııı. .... 

naac • ZlllD yokL. ia ..... ..ı.l.. 



f: !"life 4 

Enginar 
Mevsimin sebzelerinin 

en f aydalısi 

İlkbahar sebzeleri 
enginar kadar faydalısı yoktur. 
Enginar aslında mUdrlrdir ve 
kanı tasfiye eder. Karaciğere ga
yet iyi tesir ettiği, safra ifrazatı
nı arttırdıp için doktorlar bol 
enginar yenmesini tavsiye eder
ler. 

Bu faydalı sebzenin ekseriyetle 
zeytinyağlısı, dolması, ve etlisi 
pişirilir. Halbuki enginar daha 
birçok çeşit pi§irllebllir. Mayonez
lisJ, fınnda peynirlisi, Te tavası 

pek he>§ olur. 

KB ~ D ~ r::! '· I aı~·o~. 
Sofra örtüsü Dünkü milli küme maçlar1 

Galatasaray, Demirsporu 3-1; Fenerbahçe, 
Gençlerbirliğini 4-2 mağlup etti 

Yine İLK VİZİBYON ve p}"'et gÜIDel ve nıef'ell bir mm 
/RENE de ZILAHY. - RENE LEFEVRE 

CHARPIN ve VLADESSO Macar Orke.tra.i 
tarafından Har1ku1Ade bir tanıda ~ 

PAPRiKA 

-

Kirahk 
Mobilyah 
Apartıman 
Maçka Palasta dört odalı, 

her türlü konforu, ve bütün ev 
levazımını ve e§Yayı muhteı.·j 
bir apartıman kiralıktır. Dör
cfllncft kapıda 1 numaraya 
veya kapıcıya müracaat. 



K 

in 
US BAKIŞI: 

'd)eM~.ı, gilterede iaşe 
'il meselesi 

KaraO ğ tekrar. diriliyor mu ? 
Arnauutlarin ne§Ui! 
lü Yunaah Tıranda haqa kra~ 

.. ~r dolatan Anaavutlult 
Jiatvelr.iline akıf etmiı. Sorgu ai
Aamda bir meczup olcluiunu söy
liyen Yunanla ba İfİ cAma'VUt 
milletinin net' eeini kaçırmak> için 

pPbpn itiraf etmif. 

Al. zamaada birgok boiutma
lara aalıne olmat. ilı:i düfman 
memleket arumdaki barbin her 
türlü acısını çek.mit, Yemmt. ya
lılm11 bir miUetin Wa 'kapnlabi· 
lecek neı' eai "1>a1uncmı-• zan• 
•etmek mütec:uirin ..dece mec

a.p deiiJ, fakat bir ~ ..... 
pnu gösterir!.. 

Fotojeni! 
Her cemiyete oMaiu P,i lla

yır c:emiyetlerİDe lza olmak İGİn 
de hazı pıtlar yardır. Bun1ua 
hiz de bir p.rt illn ecfeceiis: 

cFotojenik olmakl.-> 

Böyle fantezi. acletl liib bir 
tarta ne lüzum vu, ~ 
En küçük. ba yardan • .aeaile 
resimlerini S"IP grup pzetel«e 
baahranlar için artık ha JMr zaru,o 

Bü .. 
ketlerd 
iqe m 
tuyor. 
kesilmi 
tereyağ 
peynir, 
kaya 
değild" 
b ta 
birçok 
nanla 
;aabon 

Vilu 
dan y 
bund 
malı:am 
miti 

Loa 
....w 
geceler Bu.., 
lannı 
alsın 
80juk 
hutal 
difeyi 
mııtır. 

vem 
uslar, 
büyük 
Jar. So 
lar, lo 
Şimdi 
Lokant 
etli ye 

Kırnüi kürecikler! ""' maharip .. ımuat ...,.ı... Çok sarp Ve kaya/ık/awJan mfltefekki/ o/an 
TrM11VA7larda tek tarife tat- e olduiu gibi İngilterede de bu memleketin n'illusu ancak 250 bın· dır· 

bik edilmeie bqlandıktan M>nra eeele.i, büyük bir mevki tu· 
caddelerde kırının renkli birinci fnsilterede aığır, dana, koyun, Ajanslar, İtalyanın eski Kara-
mevki arabaları çoğaldı. 1 domuz ıp°bi kaaapbk etle~le dağ krallığını, ihya ederek hiına- ~·~~~:~!,,;~~~~ 

Bundan hoılanmıyanlar çok- , margarin, ~murta, •u!, yesi altına alacağından bahsctti-
tur. Fakat unutmamalı ki ıehir, ,ek•, reçel ıp°bı ,eyler veııı: l ~ ...... d'k" it 1 krali esi 
bpkı bir insan bünyesindeki kan t&bicl" Babk vesikaya tabı er. v...... 1 1 a yan ç ( 
damarları cı"bi, yollarla örülmüt- ır. p~ kızartmalan, hqlama- Elena eski Karadağ kralı Nlko-
tür. NaaaJ bazan inaaDdaki damar• vukJar, tavpn ve adatavpnlan lanın kızıdır. İtalyanın ötedenbe-
lar ıertlefir, kan itJeyeme~ kHeler ,. in pahahdır. Bu- ri Karadağda gözü olduğu gibi 
tehir damailarmda da bazı gun· benıber ngilterede. .uçuk, kraliçenin sabık Karadağ hane-
ler bir .ertlepn• olar, yollar bka- P,i ..,.ı_. oldukça boldur. danına olm Romamn 
mı: nakil ftmtalan ifleyemez. a baza jqe maddeleri orta- mensup ası 
(M...ll bayram sün)eril) ok. olmuıtur. Fakat İngilizler Kara.dağa allka göstermesi için WIJiiil 

Yoll• .... dolatan tramvay ara- an müteaeir n muztarİp ol- hlsst bir sebep de teşkil eder. 
ı..1an tapkı damarlanmmla itle· ~ iate tarzlcwıe deiiıtir- Karadağın sırpça adı Cemago-
,_. ldireciklere benzerler. Baki- erdir. . . . • • ra, frenkçe adı da lılontenegrodur. 
...._.. (lmmm) • •• kadar bird IJirçok 
-L _L..- 0 kadar 1De1Dn• oha. dra sibi bir te ~ • m: Karadağ, ismile müsemma bir 
~ -- okto seçen yaz menunmdenberi . 
uahnca tel&p difer, d ra ini -imaklarda ceçiriyor. memlekettır, yani sarp, yalçın Te 

iotanzl naklar bütün konfor vuata• kara kayalıklardan ibarettir. 
S. eelımptea ,.lair damarlann· haiz olmadığı halde, hiçbir Toprağı r•orak ve verlmsi7ıdir. 

- kınam ldireciklerİJl çoialma• T ..dan da meamaıı olmaLJJZ. Zira hutahk çıkmamıftır. Müz'iç Mesahası 9 OO<f kilometre murab-
.... ....,_. belediyenin .. &- aJgmbkJ~ ve ~e?mlı grip baı, nuru.su' da ancak 250,000 ki-

---•--· ___ :ı LI ıkları bqgo.term11 l8e de en- .di -- d vlılar -tede berid 
..MISaa ~P .,...puece& mucip olacak bir tekil alma- şı r. -ra ag • O • e 

'"ili' imanlar, yavq yavaı mihnet yaptıklan bahçeler için ıcap eden 
y;. _.'abn öndeıliiini ya- qakkatlara alııırlar. Mütehu- topraklan dere yataklanndan 

pmlana Mitin ~etleri. e.ki- mukavemette, iate tarzının toplarlar. Memleket, o derece fa-
Jerin 79Dİ yetifmalere •Yll sös· bir hiuai olduğunu söylüyor- kirdir. 
ı.memeleriilde toplanıyor. n zamanlara kadar nokaan-

Halr.lan yar. Fakat kendilerine kant&larda telafi edilebilirdi. On birinci asırda Kara.dağda 
-nı bekl~erin bafkalann· ise veziyet, böyle değildir. Bizans hlkimiyetina karşı bir Is-
dan ccünda>. captal> diye bah- a müıterileri, ya bir tabak yan vuku bulmuştur. 1623 tari-
Mtmeled. Wlmeyiz, ne derece mek yahut bir tabak balık ye- hinde Türkler Karadağın merke-

meie 
etmeie 

bir •YP eseridir!.. veyahut bir yumurta _intihap zi olan Çetine .... hrini zap•..._..i ... 
ret oldu!.. ........ 11naanaH•-•• mecburdurlar. Poraıyonlar 'r-"" --~ 

-~·~11a119111111HıA11111D1111411ı•H~llll•i•na11•Mnnuo O rı::iiilo o ür. Fakat nizamlar herkes için lerdir. Fa.kat 1702 tarihimle Ka-küçükt" 
müsav -- at dairesinde tatbik ediliyor. radağlılar ayaklanarak orada ya- Eski Karadağm mermi olan ('.etinede başlıca cadde ve KatarQ 

Jtmanınclan bir ariinii<ıı t.,e 
haneler 

nazın Lord Wohon, kahve- şıyan Müslümanları katliAm ey- a--·-y 

e, lo.~antalara, klüpler~, k1ı11- lemişlerdir. Aradan blr müddet mtştir. Bugün Fraruıada Antibes da ÇeUne şehrine Karadağ kralı 
tini ere 
mikda 

ve luka otellere verılen et t'kt sonra Kara~,..;;. Ni v 

ıranda muhim iki yol yapıhyor nmn, İngiliz milletine verilen geç 1 en ~· goş fehrlnde yaşa.maktadır. sıfatüe girdi~ duyulursa hayret 
etin an cak yüzde yedi buçuğunu hanedanı altında tekrar tstlkll- Karadağın SırbistaDa Dbalnn- edilmemek lAzımdır. ı 

. tek« rGn- laomandır. Baedan bqlta biti 1520 ugunu beyan etmiftir. Ahalinin lini kazanmlf "DlmUo'dan yani dan aonra 1921seneslnde menfa- Karadağ, ister prenslik, ister tutt v 
büyük 
meğe 

İran hükUıneb çay.!~ il Or· metre tulünde olmak ikere on dört bir kısmı hariçte yemek ye- birinci Danielden Nikita'- - ... ı da ölen kral btrincl Nllrolamn trallık olsun kendi mall ı,..:ft~dl 
Jnu sayesinde elde ettqp ~.fuıde Ok- yapdacakbr. Yolun geıüıliii b 1 t l ·b· b" ~- .JDA" • ' .ı.a.ıww:ı. 
ta Aayadaki ~haz~ .Lar· d-- -~ -~-..J!-. Zemiıü çok -~lam mec ur 0 ·~ ngi te~e gı 1 ır birinci Nikolaya kadar mütead- üç oğlu ftl'dı. Büyük ojlu Da.nl- Te ukerl menbalarile ~yabilf.I 

memle 
ğildir. 

-•- büyük v ..... ~ - kette bu mabet yukaek de-
pnnusuna baiu.:r•n . • ti Şim- olup )'imai tonluk lı:amyonlann seç- ' did prensler bu memleketi idare lo, Karadat taç ve tahtı üse- cek bir ülke deilldir. Karadağın 

· lu battı yÜcUde gebrlDll • •• 
mdı"arydeo Bahnhazen· Tahrana rapted~- .-ine 111maitür. _ ed . h f etlllİ§lerdir. Prens Nikola 1911 ta- ıiDdeki haklanndan feragat et. stratejik nziyeti çok mühimdir. İngil _ ı:-~ı k ter e peynır, er tara ta az .. t-... tı 1• kü" "'k oğl Zahumlt ~ Adriyatiğtn 
cek bir otomobil yolu yaptırın•• Tahram Babnhaze~~ .,... ıyaca gqndan fazla miktarda peynir rihinde kral unvanını ~ r. m09, çu u 'ye uu- mühim llmanlann• olduv 

imalini 
yedide 

başlamııhr. Son derecede ~ık era: otomobil yolu 139 kılometre uzun· temin etmek ~in aüt tayını Prens Nikola, her sabah sarayının yük voyvodası Piyer, evlM sahibi dan biri .olan Kataro şehrine hfi.· 
ziden geçecek olan bu yol nıan)'9 v dadır. bir niabetinde azalhlmıştır. önünde hWınllk yapar, avukatla- olmaksıZJn 1932 senesinde Meran kim olan Lof çen dağından man• 

Fakat 
ki lngil 

Dm m--ı.ur Avtobahn denilen otS<>; MerLez·ı !randa da l•fehandan d k d k · d · d •· · ik 1 1 "'V'' k -w ~ .. §Unu a ">' etme ıcap e er- rın müdafaalarını dlnler, ertesi şehrin e ölmuştür. N o anın zara emsa simir. 
b"I fOSCleri sibi olaca br. Eznaya 2.fO kilometrelik birinci aı· · · f - ') 

~:.:.etrelik kmılt birkaç köprü-~- ız ıaJC nezare 1
' U9 mı yon günü de kararını tebliğ' ederdi. ikinci oğlu Grahoro ve Zeta bü- Çetineye varmak için Katara-

ana ve 
&. • diden tamamlannutbr. Diier nıf bir şose inıa edilmektedir. Bu hat "tçocug~ btedakv~ ~~ahut pdek Büyu~k kızıl Millça Rus grandük- yük voJVOdası Mirko 1918 sene- dan itibaren yükselen ve Alplan 

ucuza 
tedbiri 

•JÇ f1lll ı· ·ı J • ti Bu lafehanı, Maverayı lran demiryo- u tevzı e me :.;ın JCap e en v . 
iki lmmı da hay 1 ıke~Lem!!__dr. · __ L y ı l · en· al-·-•·r. !erinden Piyer Nikolayevlç ile sinde Viyanada ölmuş- 1se de ar- andıran dağ yolunu takip etmek 

1 
kadar te nı& &u rehne luna bailıyaca&br. o ranm zıraat ~ 

70 un ae b" d lil 3000 noktuuıdan en zenain bir ıntaka- u___ daL.a uzun mikldet da- Od.net kızı Oelena f)ındllrt ftaıya .....,.,. lllfel nammda bfr erJıaek llzmıdır. Dafın zirvesine vasıl Sto . .. ı rdiöine ır e M ...-rlll .. 

ihtıyaç. ros; ki "'Elbruruz geçidinden mndaıı pçecektir. Celeca arı. yanmua için çay ve ,eker te.ziab kralı Vlkt.or Emanuel'le, tlçGncfl eY!Ad buaJmuttu'. Prens lllfel olunca, ayaklannıauı dibinde bir 
tahdit 
71dır 

metre ır • ~ "nde 600 köprü bu- kadar bu :rol dahi bitecektir. editmittir. Bu sebepten dola- kızı Anna Battenberg prens J'ran- 1908 seldnde K.aradlda Podgo- ç8J1&f gibi serilmiş olan Adriya• 
seçen yolun uzen ki çayla beraber aarfedllen sua 1ozefie evlenm)flerdlr. Dar- rfça §ehrlnde dojmuş ve hen'ilz Uk denizinin manzarası- çok mü• 

puta 
ekmek h .

1 
hayvan mübadelesi ve biaküi daha az yenmekte, düncü kızı Kseni ise hiç evlenme- evlenmi§tir. Prens Mip!lln yakın- kemmeldir. 

Va Ş ise daha fazla sarfedilmek-

b da Viııcelllle'de bulunan Paria -==----=---------------------==-=============-----==-tedir. 

Şu,ıu 
fevkal• 
yor. 

lnell 

P · Berlin ve Haınburg hayv~- .;rg t bahçesine beyaz kutup ayı- da aöyliyelim ki, ekmek, 1 •ı• Al d 
nat ~:hçeleri idareleri arasında hı- 1 yv-:ı:tlar. kutup ördekleri gön: ade nefasetini muhafaza edi- n 

1 
l iZ ve man onanması . d 1 P diğerinde bulunmayan darı, . m· Her üç bayvmıat bahçesı 

nn e o u bad 1 . hak· emut • d d"" en 
nhıi hayvanlann mü 1~:;

1 

bu m~dele aayeaint e mU::::ıeri terede timdi daha fazla aeb-
k'1'&da bir anlaşma yapı . · bir mükemmel hayvana ediliyor. Sebze bahsinde harp, ze sarf 

Şimdiden Berline PanstenH halini almıtbr· bir inkılap yapm••br. İn'"liz hakiki 
ev kad 

L - • k 1 elmiıtir. am· .......... •· 
aaylı aralan, ap an g '..::~::.:~-----::-- 1 anlan, harpten evvel Avrupa-

i .. gönderilen mektup ar ıger kıaunlanndaki hemıireleri DlD d"-
kadar 
mahir 

Alman asker erıne .. B iindedir sebze yemekleri pifinnekte 
Al- sekiz yüz kiti er • değillerdi. İngiliz ev kadınla-

Harp dolayıaile milyonI..ca fına Bir ay içinde .evkedilen asker zeleri adeta .israf ed.i:rorlardı. n. seb 
illan aakeri dünyanın ~~ tara ·ıe k lan ,.eyrek milyara yakındır. ise vaziyet aksi olmuıtur. Şimdi 

Hük· v d buıu&nD aı - me tup " ali k" ~,_, 
Y•yılmıı oldugun an etki)a· s-Jann lr.onalduiu posta çuv an umetin tewvi ı ve yapUAAara tec-

riibeler 
patates 

Je:ri i_J_e muha_bere8İ ~~~~erlerin u"ç d7: binden fazladır. üzerine Jngilzi ev kadınları, 
.... I ••tır ~ J - 1 ten, havuçtan, lihnadan, pra· - uzum goaterm.,.. • ___ .__,___ -ta --1.etleriııe oelince, yanız 

aadmı, be yu-__.- p.,_ a- • plgamdan, ve diier aebze-
llıektup ve muha . ~e lamak ve 1ind 3 giinde bir 320000 paket nefis, lezzetli ve besleyici ye-Jerden 

mekler •e posta paketlerını top urin ve B• en ek d" Banlar 70 bii.Jük pifinnektedirler. Mütenevvi 
göndermekle metgul 

111~ 300 ki• _,k,edilm :J'0

c:liJmektedir. ar, salatalar, bugün lngiliz aof-çor bal 
raların ~üstahdeminin miktan d ' iki bin bJD70D jJe e da bq mevkii iRral ediyor-

llYe baligv olm11•tur. Bun an k 
-s antarlara rağbet de fazladu. ]ar, m ==K K z Muallim me - yemiıler. konıerveJere inhisar Taze 

ediyor. 
ri pek 
bi do 

arşıyaka l ek. mezunları n:ı~r~ ~~e:i::.:k:;;;~:: 
tebl·nı·n bu sen 1 minyonlara mabaua portakal. 

linıoa, muz, burma, bzmemesi. ar-
mut ci bi yemifler arbk gözükmüyor. 
Vakıa elmalar eksik değildir. Fakat 

ar pahalıdır ki, normal elma 
liyetine U'f'Uflllak .için önü
ki rekolteyi beklemek li.zun
akat elma mevsimi, ayni za

o kad 
mebzu 
müzde 
dır. F 
maada aebze ve yetrıiı mevsimidir 

mevsimle be.aber tavuklar, 
, yumurta ve süt de bollqa
Y etillenen kırlarda hayvan

rtacak ve biıınetice et de bolla

de. O 
piliçler 
cakbr. 
lar. 
pcak br. Vakıa bu, fevkalide bir 

t demek değildir. Fakat h
apsız tıeÇirdik.ten aonra aene
ütebaki kısmı, kolaylıkla n 

bereke 
fi ızbr 
Din m 
aet'e 

. 
ile areçirilebilir. 

Hood harp kruvazörü nasıl yapllmıştı? -
iki tarafın elinde bulunan zırhlılar 

Gronenland a.çıJt1anııdakl m~ SiiraU aa.tte 31 mlldJ. Bood 1929 - flncl Georses l1st.emi 3 zırtıh donan
bede mütıknma.t dııepo8Qnun ıntllltı 1931 aenelerl arumda yenl bqt.an maya flWıalı: etııılftlr. Dlter 1ldsi de 
üzerine batan Hood muharebe kııı- tamir ve ıalah edDmlf, maklnelertnlıı pek JKında llUl:ıü edecekür. Bwı
vazörü, dün de yaa!Jlımnı gibi, din- tudretl H4,000 benlr iken 188,000 dan bafka dJter 4 zırhlı daha 1~ 
J'Billll en büyük harp cemlıli tdl. tJentre ~ka.nlmıotı. edllmektedlr. Beşinci Georges slsteml 
Ha~ 42.100 tondu. Bood 1918 da Harbin 1pt.ktaaında iııcmz dooan- zırhlılax: 35,000 tonluktur. Suratlerı 301 
te'ıgiha konmUlf, 1918 eeneslnde delıl- mumda 15 muhaM>e cenMi vardı: mlldlr. 
r.e lııdirllmi~. 1920 de tamamlanarak 5 tane Queen Elizabeıtb tipl 31 bln Alman donanmasında h:ut>In 1ptl
donanmaya ilWıalc eUD.ltt1. tonluk (süratlerl 25 mll, ba§bca t.op- dasında beş zuillı vardı. Bunlar 10 

Umumi haıpteıı nvel mubaret>e Jan 8 tane 38,1 ilk, 12 tane 15,2 lJlt, bln tonluk 3 Oep zırhhm (aüratli!rl 28 
kruvazöıierl tnpsı pek reftçta ldl. 4 tane 10,2 ilk top) 5 tane Royal Oak mu, toplan 6 tane 28 llic, 8 tane 15 liaC. 
Bu aınıf gemilere daha ziJ'&(le Alman tıpl 29,150 tonluk (silntlerl 13 mil, 6 tane 8,8 llk) 2 tane 26 bln tonıuıc 
donanma.sı ehemmlyet wrlJordu. bqlıca tıoplan enelktler glbl> 2 tane Bchamchorst ve Gneısenau (siiratleri. 
Zırhlan hafif olmakla beraber toplu'. Nelson ve Rodney D.500 toıılulc SO mıı. toplan 9 ~ 28 ilk. 12 tane( 
kuvvetli ve stiratıert de ful& oldalun- <drat.ıert 23,5 mil, balllCa. StAl>Ian 10 lut). Bunlardan Graf Spee ztrhbai 
dan Alman muharebe kruvuörlerl 9 tane 40,6 lık, 12 tane 15,2 lllı:, 6 ta- cemıt>i Amerika sularında batmış, ta
sık sık akınlar yap110rdu. BaU& bu ne 12 Hk top), 2 tane Renown ve Re- t:ı.t yerine 35 bin tonluk lıkl zırhlı:;. 
kruvazörler blr ~ defa iDcnlB •- palae 32,000 tonluk <süratıert 31,5 mil, blrl Blmıark gtrmlşt.ir. Bunun sura 
hlllerlnl blle bombardıman etm191erdl baflıca llllhlan e tane 38,1 lik, ıe ta- so mil, 1ıoplan 8 tane 38 ut, 12~tan 

Almanlar bu cemllerln göınlltleri ne 10,2 lUc. top) 1 tane Bood. 15 llkUr. Aynı Upte diler blr 
işler ibJerlne yenlcluı dört mabarebe B1l gemilerden Royal oak n Bood daha bhımet.e glnnelc bel"edlr. ~ 
kruyazörü lnfa.lllD& karar vennlşler- baQnıftır. Fakat btmlann yerine be- tnp.at hükmda. malillnat yoktur. 
dl. Inglllzk!r bundan haberdar olunca 
Alman kru\'uörlertnden daha biifük 
ve daha kuneUI surette miaılllh 
dört muharebe laıın0örii ınpa için 
hemen faaliyete ceçmifli!rdl. Bood 
bunlardan blrinclsld1r. Dlterlerl Boo
du ta.klb edecek, Bowe, Rodne,r, An
son lslmlerlnl alacaktı. 

Fakat StaJerrak deniz mllbaftıbeC 

1 Günün Amiklopediai J 
Amiral Hootl 

lıimtlir? 
bu gibi muharebe b1ın.llörlerlnln ha- Ba&ap MJıeean uıranmraıı Hood 
ru zırhlannm atır gQllelen mabtt- mtıb.11, methm bit İngl1Js amlrahnın 
met edemediğini, bunlann bir ~ adına tafe edUIDJttL 

Milli piyango 
Bir senelik safi kar 
Z,620,312 lira Milli 

Müdafaa Vekaletinin , 
hava bütçesine geçirildi 

~m':.'".:"..::"1,..-:=:: &muol Hood. ı~ te Bullelob'la ,.:;:-...:.ı:,-:ı•:::ı W::u~ 

Şehi 

be laılTuörfiniln cepbanellkleıtne lsa- doldu. 1811 da Bat!lı ta öldl. Amerika söre blr aenede dalıtııan Uua.mlye ye. 
bet eden gülle lle blr • aaDIJıe *• muharebeal eaıumda hayli mUTaf- dnu 5,111,254 liradır. 48,270 llr::ı.ı·w 

ti• • ti • de lnftllk ederB bMmul mubaı1ebe .fmJıets1zlWere utraauftı. Jl'akat ..... r yatroıu artia erı b'uft1ıörlerlnm taratdariabnı ....ıt- 1m de pa.rtK -.ferler elde ettl. Fran- &ramiye aahlplert tarafından aran"":! 

-

haziranda yeni turneye mıcıtır. sız amlralı Grw"l nrwn101que Te macııtı ~ hazineye kahn~tır. P!-
staJernk mubaıebeelDQen 80lll'a 8alntes arumda eelr aldı ye Loııdra- yango idaresinin bir ~llk masr-. 1 

.b 

çıkacak .AlımaQa dört m'llbaftbe knıvuörü ya dtüJ'dü. 20'.?,000 kiiaür lira, ae.fl kin da 2 620' 
bn 25 (Telefonla> - İstadıal .inıfıı.,smdan nzgeçmftUr. Bmnm IBe- 1'183 te baron oldu. 1"111 te Lordlar bin 312 liradır. Bu aafl lir. tA.bl ol-
Tıyatmnı nllııanda ~ tar- rlne İngiltere de yalnız Hood bın'a- bmarasma aeçlldl Amiralhk lord ko- duiu kanuna uyul~ Milli Mudafaa 

38 temall ftllldttlr. Şlmdl An- zörünü tnea etmlf, dıterierinl prog- ml!eri tayin edilerek 1'193 te bilyüt blr VeklleUnln hava butıçeslne geçlrllm~ 
brada temsWer vermeöe olan fJelılr ramdan çıkararak Repubıe, Renown ftlonun bafma ~- Toulon'u aldı. üzere haıiMyc verllınJştır. 

Şeb1r 
nede 

trosu artlBt.lerl hazlranda J'Ellll gibi ltiraW ıorblılar tnta etmlfUr. PlloH lle WJtrtkl mesai ederek Korslka- ..................................... .. T1ya 
blr 

- llllf, 
turneye çıkacak Emırum, Banb- Hood mahanbe IEnnuıöribıln bat- Jl ~ tetebbüinde bulundu. nü.p Whltley vikontu ünvanına nall 
Kan, Bayburt, Gümllşhane, Or- kca ıUAhJan 8 &uıe 31,1 Ut, 12 tane Fakat IDlml muvaffakıyetalzlltlere oldu. Kendisine büyük amirallik rut
~ ~ Yorııpdda temslller H lük, 4 tane 10,2 llk tılp, ml&eaddid ulnyarak bundan caymak mecburi- besl w oreenwlch vaıı& pa)'eal ,.. d1ı, 

v~ M wanbula d6necetlerdir. ıanare dafl topu, ı t&J)'afell vardı. yetlnl duJdu. l'M da inclltereye do- rlldl. 
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[=~ı~i çAMAŞIRLAR ]
1 Yüz _sene evvelki (oRDULARI DURDURAN KADINI 

cemal dut a~ının altındaki. k.abal •lin<eslyle bekledi, dunlu. LAkln biti- t eda v 1 usu 11 e rl Tefrika No. 138 Yazan: lSKENDER F. SERTELLi 
hasıra. uzandL Elindeki edebi romanı şlk b&h~e k1m.8e görlinmedi. 
okurken yavaş yavaş gözleri kapıa.ııdı. Ertesi ~ıı. daha erte& ırtmü hep C h"d kki y } Saide bundan sonra ~ 1htlmall - O halde uğultunun sebebi §i.mdS 
!:aten edebiyat klta.plan onun dal.mıı ayni bahçey11Ska.ndll etti. LMôn ge~ erra 1 e tera ! ara an d~!lndü: anlaşıldı: ArgostilıYQnda da aynı 
uykusunu getirirdi. ne emekleri tJ:oş& çıkmıŞt.ı. O §1lt ça- • • •• • - Kasabanın limanına geldilerse, uğultuyu duymuştuk. Hat.ırlı,yor mu .. 

f d ö 1 ldu Kıtap hası- ma.Şlrların sahtblnl görmek kabil oıa.- iyi etmek I ç n bunların uzerıne adanın dört çevresini gözcillerle taras- sun? Oradn.kl dnğlnt da Adeta. konu-
Bu se er e Y : 

0 
• Ma:unaflh madı. sut ettlrcceklennl tahmin ederim. Et- şuyormuş; b~-ok canavarlnr bir ara .. 

nn bl\tar~fınae ci\ı~~k~!ıu getiren Aradan bir müddet geçti. Bir s1in böcekler konurdu' rafa biz de birkaç gözcü koymalıyız. ya gelmiş de bağırıyormuş gibi, kor .. 
onun u ierec d ğtldl Öğle ye- gene bahçede mra sıra asılmış kadın • Haco derhal körfezin sat ve sol gl- kunç sesler duyuyorduk. 
ynlnız edeb roman e · doldur- çnmaşırıa.n vardı. • rı., noktalanna birer gözcü koydu. - Evet. Faknt, buradaki ses o ka .. 
meğlnde mldes~f 1 :! ~azla.cacık iç Uı.kin bu seferkiler tamamlyle baf· Yirminci asır parlak bir suret- rinse «içindeki fenalığı yemeled Akşam olmuştu. Uzaktan görilııen dar uzaktan gelmiyordu. Kayn'IAı 
m~~İ b~nd~ ~erdiği ~lık. edebl ka bir tak11ndı. Geçen defa.ki ça.raa.- te başladr fakat çok geçmeden için» yaranın üzerine böcekler ko- gölgeler toplu bir halde nereye gitmiş.. arasında uğuldıyıuı cananrların ha .. 
rn...,. · un arın 1 1n şırlar pembe idi. Bunlar hafi! ma.vt... ' tl? Saide bunu öğrenmeyi pek merak yaletıerlnl glkür gibi oluyorduk. 
romll?ın ağdalı ~~;:rı ~~ı~:ıa: Fakat mavi çamaşırlar da pı&k güzel- Umumi harp çıktı. Bu harbin ya- nurdu. Kan akmasıill durdur- ediyor ve bekliyordu. o gece gözüne - Eski masallnrdakl deniz devleri 
ce goz kapakla d ~krar g&zle- dl. cemal yeniden haynller k.unnata ralan henüz tamamile iyileşme- mnk için de yaranın üzerine toz- uyku gtrmıyecektı. mı bağmyordu ncaba? 
mıştı. Epeyce uyu u. bMladı o günü nafile yere pence- * Bu sırada kayalıınn arasından bo-
rlni açtığı zaman öğ~ sı~a~ ~;, tede nÔbet bckledl. ~ iken şimdi yeni ve büyük lu örümcek ağı yerleştirilirdi. Yunanlılann <Karayalı) dedikleri l'uk bir ses duyuldu. 
mı~. Hııflf, tntlı blr .. ru~d ç doğrul- Fakat birkaç gün sonra. büabütiln bir muharebeye şahtd oluyoruz. Yaralar lA.hna. yaprağı, domuz bu adanın aı1ta körteztnı dentzcller Mansur korkak bir tavırla: 
Genç artdam ~~nn~ uz:ıa. d~ya.yarak hayrete düştü. Bu sef-er bahçede ba.- Bu defaki harpte tahrip vesaiti yağı ne de tedavi edilirdi. u~ saydıktan için, her zaman - İşte, dedl, aynl ~ .• ayni uğultu 
d\l. 

81 ım u nı; c zı erkek çamaşırlan aa:ılı ldl. L!k1n . .. buraya uğramazlardı. (Karayalı) nın gene başlıyor. 
bir slgara .yaktı. son ne çamaşırlar! .. Ne beıi>ad şeyleri.. geçen muharebelerde görulm~ Kansızlığa karşı paslanmış b\r ııman cephesi Ud yandan nııtun gLbl Saide bir oe'Y duymadı .. güldü: 

Bu sayfıye yerine geldiği için Ya.kalannın Jrenarmda.n akmı§ trenk miş bfr derecededir. Bir zaman- çlvtnin suyu içirtilirdt ki bu bir dümdtlı: bir sed halinde uzayıp gidi- -- Sen o zaman" çok korkınuşsunl 
derecede memnundu. Havasından, su- eömleklerL. Yırtıklarla Adeta ajoıtu · . . yordu. Fırtına şiddetli l..mlf. Rüzgfırlar yüt-
yundan, manzarasından pek ıstlfa- glbl görünen QOraplar". Delik deştiı5 lar harp yalnız cephelere mün- nevi terakki addedilebılirdi. O Saide 0 akşam (Kara.yalı) nm a.r- sek kayalara. çarptıkça. elbette kor-
de etmlştl. Ancak bugünle~~e işleri fanJleler ... Hele bunlar 1çlnde bir p1- hasır iken, şimdi muharip mem- zamanlar mikrop diye bir şey bl- ta körte:ıoJnde nasıl ~acalctı? :ltunç sealer çıkarır. Denizlerde çok do
blrnz fazlalaştığı için şe lh ~~ jama vardı. Aman ne pijama, ne pl~ ketlerin tütün erazisl harp sah- linmediğinden hastalar blribfr1n· Burada he.r da.tıka baslan thtJ.mall· la.şan insanların bu seslere alışrnıı.sı 
vakte kadar kalıyordu. Maamaf "l" jama• ' nl dftıŞilnerek uyumak kabil mlydl? lll.zımdır. 
leri biter bitmez: hemen vapura at- Ce~ mırıldandı: nesi olmuştur. Tebliğler, tayya· den aynlmaz, bazan hasta ile Saide: Ayni uğultu biraz da.ha devamlı blt 
hyor, köye koşuyordu. _ ~te ça.mafırlnnndan bil' ailenin relerin yaptıklan tahribata dair sağlam bir yatakta yatırılırdı. _ Keşke Hacoya uyma.saydım .. Ça- şekllde aksediyordu. Bu seter Salde 

Gençti. Bekardı. Hayali de epeyce iç yüzünü öğrenmek kabU!. .. Her halde her gün uzun nıalumat veriyor. Kimse hıfzıssıhha diye bir şey nakkıaleye doğru dümen kırmışken de duymuştu. 
km"·etll idi bu genç kadının kocasının çnma,,ırlan kimse b i t yıohıma devam et8eydh:n. - Tamam, dedi, uzaltta.n kopup ge-
Komşulnn hakkında hlc bir fikri olacak... Fakat ibret alınacak bir Birçok ler u vaz ye. bilmezdi. On altıncı Louis zama- Dlyor ve bu .L!S1S körfeze geldltıne len bir fırtına dalgasının kaynlııra 

:roktu. Bu sayfiye yerinde her şey şey". Kadının kendlsl ne kadar şık, karşısında eskt zamanlan arıyor. nında. Fransa.da clld hastalıkları p~an oluyordu. çarpmasından hasıl olan blr ses. De-
fcvkala~e 1yl idi. Yıı.ln_!Z _insan yüzü gü21el caI1111.Şırlar giyiyor. Koca.sına «Eskiden hayat ne kadar güzel, korkunç bir derecede idi. 0 va- Düşman adanın llmanma ıelmlt mek ~ ~arda ~ırtma ;:· B~ 
soı ulmüyordu. Sn.nkl bütun köy hal· neler e:lydirlYor ... Hey gldl hey ... Şlmdl kad ll ıd·ı dl B miycl1? sonra_ u ı ınnyı ura.ya ar 
kı bUtün yo.zı evlerinde geçirmek hu· gözümün önüne §öyle blr aııe geliyor. ne ar neşe 1 • yor. un- kitler banyo, ancak delilere ve Bunu mutlaka an1am.a.k llzım.dL mı., gorcc~lz. _ 
su unda hep b\rden karnı; vermiş- Koca mütemadiyen çalll}6n, para kar dan yüz, iki yüz sene evvel hayat sinir hastalarına tavsiye edilirdi. Halbuld a.druım arlmsındı:ı.n limana Mansur goktokl ayı gösterdi: 
• di bl d K dın da b para iht· al b ,...;;,...u;...- i betl d kadar yirmi beş kilom.et.relik bir me- - Ya bu aydınl1'ta ne diyelim.' .n · zıınan r a am. a u - ım u6~u..ue n s e a- Şık ve zari! bir insanın banyodan ............ u kta f rt k ı Ukönce Halbuki cemal çok meraklı bir ço- yı har vurup harman savurınakta.n sa.fe vardı. Ortalık ka ....... ....,.ı. Ge- za ı ına opmuo o sa, 
cuktu Bilhassa komşuları hakkında... başka bir şey dtlşünmtyen bir in- ha sakin, daha n~eli idi. Fakat bahsetmesi müvazenesizUk eseri minin küçük 1}8lopestyle bu yolu sa- a~ .~ıra.tında beysz bulutlar görü-
Acab~ etrafındaki bu köşklerde. ev- san"' acaba o devre hasret çekmek addedilirdi Kirlilik tabit bir şey- baha k~dar kUrek çıekerek gidip gel- n~rdu.: Halbuki, hava. çok sakin ve 

ı rd ? J3 C 1 " ~. d ı · mek mümkün olamazd.L gok yüzü bulutsuz. Jerde klmleı oturuyor n ı u emn o gün akşam ustü Cemalin evinin do6 ..... mu ur? .. B r Fransız mu- dl Evlerde banyo diye bir yer Saide· _ Uzakta fırtına kopmadığına ka-
tçiıı tamamlyle Sl.l'dı. _ kapısı cnlınclı. harriri bunu tedklk ediyor ve yal- oktu _Bu. gece beni uykusuz bırncaksın, ntsin, öyle mi? 

Bir aralık genç adamın bi~ik koş.- Çiçek bozu!nı bir kadın ~lmlştl. Bu nız tıbbt terakkileri öz önüne Y · Hacol - Evet. Fırtınadan eser fok. 
kün sadece ~eyrek <?_rgülu blr telle kadıncağız cemale: g Muhtelif hastalıklar için veri- Diyerek mütema.dlycn Ha.coya ça- - o halde bu uıtuıtunun mtı.nası 
ayrılmış bahçe ine gozlert ıll§t1. _ Ben yanınızda.ki köşkün bl.r odn- alarak eski devirlerin aranamıy~- len ilA.çlar 0 kadar pis ve berbat tıyordu. nedir? 

Ornya ağaçtan ağaca ipler gcrllm~ sında oturuyorum ... dedi. cağına karar veriyor. Muharrır 
1 

di kl bunları okurken insa- ıraco vaziyetten çok emindi: - Işte bu sırdır. Bu u~ klh'-
ve kuruması için blr tnkım çamaşır- c 1 di or ki· şey er _ Dttş:man bu gece (Karayo.lı> 11- tezin sırrı. Onu şimdiye t:ada htf 
lnr as1lmıştı Cemnt bunların hnrt- emBah: sl d h Y • nın midesinin bulanmaması ka- m.anında yatıyorsa yarın her halde bit denl1X:I k~fedemedi 

Ad - l ık k dın "amaşırlan - a çe n e er :>.aman çama.Şlr- O ki h t'-A d ku , AAM B .. A-... Arı ~ ...... 
kn"' e guz~ .. ş n ,.. . lar asılı duran klişk mü? n se 7., a w. on o zuncu bil değildir. kalkıp gider. zı.ra bn adanın yiye..,..&.. - uraya ne zam.an~ Ue;...,.. 
oldu(,runu gordu. Bilhassa gomlekler asırda tıb çok geri idi O devirde lçeceltl pek kıttır. Havası da a~. suz diyorlar? 
tn~ı:.nın gozlerlni uzun uzun üz.erleri- - Evet ..... zaten ben de çamaşırcı- · . Şarabından ba$a meşhur bir §eY1 - Mllıal çocukluğundanberl baba.-
ne ç kecek derecede güzeldi. yun .•• Bu koyde akar su olmadığı için hastalıklara karşı yapılan ılft.çla- R A o y o yoktur. venedlkll korsanlar bu ada- siyle bern.ber buraya 61k aık ~ 

a d lıl Us hafiyesi gibi herkes çamaşırlıınnı bana yıkatır". n tedkik edersek yüz, iki yüz se- dan hiç hoşlanmazlar .. diyor, Saide- DUIJ. Blr §CY yokmuş o ~ ~ 
bu ;~ç !rf:1'güzcf ç~mll§ırhrdan mı'.\- ~~~ansa~~,,1:· te:Jzl~ 1:e~e~ ne evvel yaşamadığımıza bin de- Yi teselli ediyordu. yukall nb yınnı .. ~-~~edenbolllm .. n, deni> 

' k ' h ıı k •ordu ......... JUU.W. • - tm m1 ıA- ı· Bi ı 8 •• kü' ' Gece yarısı olmuştu. c er uraye. ue• ......... o "'i"""· ~ıalar çı anyo:., ayıı. er uru) · ederseniz k~illc parça.lan ıo. büyuk fa şfikre e z ı:ız.ım ge ır. r- ugun program Baskınlar emcriya bu saatte ya.- _ Demek tl, uğursuzluk y1.rm!. bet 
Bu knd~r guzel şeylerin sahibinin parçalan 1~ kuruşa yıkanın l\tlUertm ... kaç misal gösterelim: - pıldığı için, Sa.ide bu sa.ate kadar aenedenbert devam edlyor, 6Jt• 1Jli' 

de pek goz nlıcı.' pek cana yakın ola- Hikmet Feridun E5 Öğle ve ak,am ~ kimseyi yat.ınnamıttı. - Evet. Tıun ylrm.i beş ~. 
<'.al'!ını muhakkaıc addediyordu. Mııa- Geçen asırlarda veba çoktu. 12.30 Program 21.00 Konuşma Bütü de 1 ııer uyanıktı. Kayaların anımnda.n y(lDclea utuı-
maflh bazan da: «Belli ~nı.az kl..İ Bu hastalığın sebebi, sirayet va- 12,33 Tü.rltüler Memleket postası Kört~ a~da bekllyen gözeliler- tuıar glttlkçe artıyordu. 
dlvordu. bir de bakarsın k1 bu güze B u L M A c A M 1 z Wı ı- d ğildi v badan 12.45 Haberler 21.10 Milzlk den de bir işaret gehnlyordu. $alde palasını beline taktı: 
çam şırlann, şu enfes kadın pijama- Sl ma um e · e 

21
.25 <Hoşbeş} Saide· - Ben gldlyarum. 

sının c:ıahıbl olarak ortaya mut.ıılf 1 2 3 4 5 6 7 8 g 1 O korunmak için deriden küçük bir ~::~ ~!~k~;·. 21.45 Orkestra _ Bk saat sonra, gözclllerimlzden Mansur kolunda.n tutı:Qıa« ~edit 
bit acu?:e çıkabilir. _ 

1 
kesenin içine baykuş tırnağı ko- 13.30 Miizllt pl. 22.30 Haberler biç bir lgaret a.ıma.z.m, a.rkadaşlıU'm - Nenye gidiyorsun?~.,. 

znt.en hlkA.yelerde de oyle o maz r bu kese da.ima muska gibi 18.03 Fasıl sazı 22.45 Müzik pl bir 1c.snu uyuyabUlr. n1n gJbl merak edip gt~fı.- da-
mı? .. Çok defa genç bir adam tanı- nu ' 18.30 ~l.ra.at Tak. Diyordu. Sa.baha. kadar nöbeUe ha dönmediler. Acınm sana. Btz1 bu-
madığı bir kadın için ne hayaller boyunda taşınırdı! 18.40 Şarkılar 2'1 Mayıs uyuyacaklatdı. rada yüzüstü mi1 bı.ralcacab:ın.? 
kurar ... Ona bavmın icln.de ne guzel Bo~az hastalığına karşı bire bir 19.00 Konuşma. ııah salıahı Salde ertcet atıah buradan Qeklll.p Sa.ide aldırmadı ve yanındaki fıelt-
gözler. ne biçimli kuflar, ne çekici . 9 15 Mnzık pl 7.30 'Program .gitmek ntyetlnde ldL neye aulendt: 
dudaklar v~rlr. F kııt bir gUn bu ta- addedilen ŞU llAç tatbik edllirdı: 19.30 Habetler · 7.33 Müzik pl •n - Haeoı Palanı beline tak ,. b&-
mmadığı kıı.dınlıı karşı ka~a ıe- Kirli bir çorap hastanın boğazı- ı9.45 Orkestra. 7.45 Haberler nlmle beraber gel.. 
lince• .. Aman efendim ne hayal su- na sarılır çorabın topuğunun 20.l!! Radyo oaz. 8.00 Müzik pt. Uğursuz adanin eırari o güne kadar sa.1denbı her a&aıı. 
kutudur o!.. Ne hayal sukutu!" Ne- ' . . 20.4!! Mfızlk 8.30 Evin saat1. Gece yarısından sonra denlzl.n 118- düşünmeden boyun eten• d~Ia 
rede o düşünülen gözler? .. Hant oh&- tam hançere üzerine gelmesıne tü gttndüz glt>l aydmlılı: olmuştu. AJ çarpışmaktan, dalp.larl& '~· 
yaldekl dudaklar?.. Ö tasavvur ed1.. dikkat edilird1. Çorap ne kadar yükselmişti. tan yılınıyan Haco birdenbire dura.-
len blç!mll ka~ıar nerede? .. Ha.yal ilıe kirli olursa. 0 kadar tesirli adde~ AKŞAM Saide bu adarun neden uğursuz ol- Jadı: 
hakikat arasında ne mütht:, bir uçu.. duğwıu anlamak: memkuıa. d{Şnüşttı. _Nereye gldjyorud 
rum '··• dtldlğinden, bilhassa. kirli çorap Bit o.rnlık Ma.nsura. sordu: _ Şuradaki kayaların arumr... 
Ceınnl böyle dU,Unmekele beraber aranır, bunun berbat kokusun- - Buraya neden ug-tırsuz ada dl- - Ne yapacatız orada? 

1çmde bir ses ono.; ~Bu çamaşırla.- 8oldan sata n yut.andan aşatı: da bin bir şifa hassa tevehhüm yorlar? - Uğultularla bo~~- bu 00.. 
rın sahlbl genç ve guzel bir knd.ın- ı _ İç elbiseleri. - (Karayalı) da. uğursuzluk yoC. ~uk ve korkunç .9eıS1n nereden geldi-
dır ~ diyordu. 2 _ Asyadakl Tftrkiye TopJ:atı _ edilirdi. Ttlrld,Je Ecnebl Denl2cller yalnız bu kömı. uınırswı ğlni öğreneceğiz. 

Hakikaten bunlar çamaşırlarına Tersi çok: değil. Çocuklarda nöbetli öksürükle- derler. Geceleri Mihal bu Jtört~ ut- Ve teldşlı blr tavırla bağırdı: 
hami derecede itnlıı g&;teren bir in- Benellt 1400 kurut 2700 lru?of ram.azdı. Bir. gece fırtınaya tutul- - Haydi, beni l!fa tutma. ~ 
sanın eşyası olduğu llk bakışta. anla.- 3 - Bir vUll.yetım.tz - A!f. re karşı en müessir ilA.ç bir kese- 8 Aylık 750 • HISO • muştuk. Ben de onun ıremlslnde ça.- vaktimiz yok. Kendine güvenemt~ 
ş.hyordu. 4 - Baya~ - :Batjına. ıT• gellree nin içine 9 tane canlı tesblh bö- a Aylık 400 • 800 • hşıyordum. Zarurl olarak bu körfeze aa.n, korkak, bir kedl gibi btıraıda sen, 

ı ın1 kl i kli . dikkatle arafi;ırm.a. demektlr. ceği koymak bunları çocuX<-·n ı A!flık 180 • • sığınmıştık. Mlhal daha lmceden de beni bekle. 
Oema go e ere, pe pıjamaya 5 - Bir nevt Yol - Tenııl damarda , e;~ buraya u~ış, uğursuzluk görnıü.f. Haco matrur bir d~dti Ba 

b kıp mana çıkarma a dev:ım edl- dolaşır. kalbi 112eriıi:le bulundurmaktı. Posta ıtWıadına dahil olmıyan o gece: e:Keşke Kanı.yalı l.hnımma. söz\l duyunca her oeJi unu1't.u.. Dtret:-
yorr!u G - Tersi bir zeybek oyun havası- Her gün ölen tesbih böceklerin- ecneb1 memleketler: Benelllt: yollansaydılı:.ı diyor ve buraya geldi- te asılı duran kılıcını aıa.raaı: ~m.1 .. 

ıjamn biraz küçuktü. Gömlekler de dır 3800 altı aylıtı 1900, Oç aylı.Jı ğlne ~an oluYordu. den kayaların üstüne sıçradı. Ay yWı:-
ovte " Her halde bunların &.'lhibi ufak 7· _ Tersi vücudda PJtlnlittb' _ den biri. atılır, dokuzun~u ~ 1000 kuruftur. Mansut buncı... sonra 8aldeNe 

0 
seldlltçe körfez gündüz gibi aydınJnn-

!ek bir kadın olacaktı. O :zaman Tersi SU1!.1 etmek. çocuk şifa bulmuş addedılirdı! TelefoQJanmn: BaflD.Nıarrlr: 205 gece burada gördük1erln1 anlatmaia. mış. Fnkat uRıııtular dlnmem~ı. 
r.ozlerlnln önünde şöyle bir tip can- 8 - Radyonun yayıcı clha.zı. Yeni doğan çocuk hastalandı· Yazı ~rl: 20'785 - ldare !0681 başladı: Taştan taşa, tepeden tepeye atlıya.-
landı: Ka.radcruz bi~lk bir d ıs Miidür: !049'7 - Gece yansına. d~ kayalanıı rak yük.sek kayaların arasına va.r-

.. Fındık nlt.ını. denilen yapılışta çit- ~bllde bir kA~t. en - ğı zaman patat:sten l~pa yapı- arasından yük.selen tüyler ürpertici mı,,lardı. 
lemblk gibi minyon bir kadın. 10 _ Yol _ Bir eda.t _ Bir meyva. lır, bu l!pa çocugun tabanlarına 29 Rebitilihll' 29 - Bızır 21 bir uğultu duyduk. UQWtunun ardı Korkunç uğultular burada - Meta 

Hayallnt bil bütün Herlye götüre- G~en bnlmaeamwn halli sanlırdı. 8. tın Gil Öğ. İki. Ak Yat. arası kesilmiyordu. DerihcUer korku bir kuyunun içinden çıknr gibi _ da-
~ başının içinde çizdiği kadın rcs- s ld $1p yukandaa aşalı• E. 6,,53 9,05 4,41 8,89 12,00 1,53 ve heyecanlçlnde: cBuradıı.n kaça- ha fazla aksediyordu. Saide: 
mine kocaman kocaman gözler, ince- ı 

0

_ a:eı~o~~. 2 _Elek, ~ Yaraların tedavisi usulil daha 1 V&. S,22 5,34 13,1117,10 20,SO 22,25 lıın .. uzaklaşalım.• diye ba~yor- - Blrkıı.ç yüz asınnın sığı.ndı!P bir 
clk knşlnr ve etli duda.klar lift.ve edl- s - L...NAr, İlk, 4 - tktJsadlı, 5 - berbaddı. Hafi! yaralara yan kır-, ·du. Halbuki kôrfezden çı.knınmız:ı. 1m- inde, hnyvanlar bağınyomıu• gibi.. ba 

"'"" İdarehane: BabıAll elvan .. rordu. ~mi, Ki, 6 - Osrnın. Laz, '1 - Le, mızı şarap, yan zeytinyağı içine Acımusluk sokak No. 13 kAn yoktu. Dalgalar kayalnnn üze- garip ug-tııtulnr tıpkı hayvan sesine 
o günü saatlerce: ,çamaşırların sa.- Dıl, Can, 8 - Azll, Acemi, 9 - Nalık- b t rılmış be nlı dı Yara de- rlnden n.,ıyor, fırtına. gitti~~ artı- benz1yor. 

hlbi bahçeye çıkar da. görürüm!• dü- zaman, 10 - Dik, Nine. a 1 Z 88 r · yordu. <Arkası v:ır) 
E 

Tefrika No. 85 

Güzel Gözlü Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA .. NA), 

~-------~.-.--~~~ 

Melahat, bu sözlerin kendine hi
tap edildiğini nnlamadı. Yoluna de
vam etmek istedi. 

Lakin deminld ses, daha Amira· 
ne duyuldu: 

- Aldanıyor muyum sanki? •.• 
Yok, yok ... Seni tanıdım, yavrum.·• 
Sen bizim sabık Güzel Gözlü Kız· 
sın ... Amma cesaret ha... Amma 
küstahlık ... 

Ve koluna bir pençenin yapışa
rıık kendini durdurmak istediğini 
hissetti. 

Bu garip esmer kadının cüretkara• 
ne hareketinden hayrete düıerek 
Melahat onu itti, 

Meçhul kadınsa, kavga çıkanp 
baıkalarınm müdahalesine uğramak
tan korkmu~ olı.cak ki, cLeyla 
hanımefendi> nin kolunu bıraktı. 
Oradan uzaklaştı. 1'enardaki sokağa 
saptı. 

Fakat uzaklaşmadan evvel ıu teh
ditkar sözleri de söylediı 

- Emin ol yine lcar11na çıltaca• 
iun... Eski heaabımıza temizleyece
ğiz, yavrum ..• Çok geçmez... Jleni 
yeniden görürsün ••. 

Bu muhavereyi Aliye Cluyaıad.ı. 
Evin.in kapıaındaın içeri gfrerk"en, 

Melahat son derece asabileımiııd. 
Acaba bu meçhul kadın ondan ne 

istiyordu? Kendisini niçin böyl• fa· 
tihfaf etmişti> ••• Yoksa deli mi)'<liL 
Falcat. hayır... Deli olmıyacalil ... 
Mutlaka bu işin içinde bir it var ..• 
Zira, ~n zamandır adı geçgüyen 
cGilzel Gözlü Kın ın bir tanıchiı .•. 
0.-.un ismini söyledi. 

Demek l:)u esmer kaCJın, onu bü
ründüğü hüviyetile, eski Leyll ola
rak tanıdı} ... 

Esmer kadını gizli bir bai. Slen 
Leyla ile bağlqorCJu <lem~ ... 
Meçhul kadın on ~it etm~i. 

Leyla, evinin merdıv.derlni ç1• 
karkeın şöyle da,UnUyor&ı~ 

c- BugUn, iki evladımın arasında 

kendimi çok mea'ut saydım... En rin~, koltuğwıun altındaki cüzdan Vehbi Feridun'un küçük dükkil- piyesımı gunun birinde elbet tak
bahtiyar günlerimden biri olduğunu yere fırladı. İçinden renk renk def· nına girerek kartvizit bastırmak is- dir eden ve oynayan rejisör bulu• 
sanıyordum ... Yoksa aldanmış mı- terler döküldü. tediği gündenberi de tam on yedi nur! İşte o zaman ne büyük bir mu• 
yım) Belki de istikbal için ıeamet- Adam, canlı bir hareketle buları sene geçmişti. vaffakıyet knanacağım... Belki dıt 
ler hazırlanıyor ... > toparlıyarak cüzdanına doldurdu. B!llla rağmen ümidini zerrece şöhretim ölümümdon sonra semala• 

•*• Dükkan kapalıydı. Kapının kena- kaybetmemişti. Etrafını: ra çıkacak... Fakat hayır, hayır ..• 
Takriben otuz bet otuz sekiz ya,• rında el yazısile §Öyle bir illn göze _Anlamıyorlar ... Bemim gibi bir Hayatımda alkı~lanacağım ... Omuz-

larında bir adam, Taksim meydam· çarpıyorduı istidadı kıskanıyorlar ••• _ diye itti- lar üzerinde taşınacağım ..• Hissiya-
nın İst.iklll caddeeine doiru ve he- cDifiün münaıebetile kapalıdır.> ham etmekteydi. hm kuvvetlidir; beni aldatmıyor!. .. > 
:yecanla yiirüyor<fa. Uzaktan bakın- Erkeğin C!udakla.nni:lan: Bazan da Vehbi Feridun Beyin Bir tabelncı dükkanında boyacılt-
ca kalıbı kiyafeti yerinde hlssini ver- - ·A .•• _diye hayret saduı çık:• kendisine: ğa başladı. Bazan da matbaalarda 
mekteydi. Fafat ,-anından muayen~ ti - Evlenen ya Oysa) .• , - İzmire dön, azizim ... Orada musahhih muavinliği yapıyordu. 
edlldi§i takdkde, elbi.elerinln kavı Fakat audaklannda bir tebessüm h Böylelikle güç bela hayatını kazan· 
hayli dökiJlmOt olduğu gl>rUlllyor• belirdi. Omuz ıUliti ve dedi klı :~ti;~ ~~~si~=r~: b:~a;~ttu!~:ıı;:;k~ maktaydı. Seneden seneye, çekik, 
Clu. J\yakkaplannın da topuklan - Hey eldi büyüıt' ıan' atUr Sadi ten dolayı da kendi kendini tenkit korkak, mahcup bir hal almağa baı-

lamışh. Eski cerbezesi azalmıştı. Her aşınml§tt. Karateldnl... Senin gibi biri ne ederdi. •v• d · 1 d b. k 
Kıyafetiniıi blSyle fakirane olma- derekelerc dö,ebillyor... Bilhaua Maamafih yaşamak için çabala- geçttg; yeri e ınsan ar an ır te me 

• bal d bl L 1 . . yemege a ışmış, taştan, sopadan, sına raimen bı en memnun r lşı11; o uraa ..• Senin ıevgilin olan bu mak gerektı. Saclı hayatında her k-f· den Ü lı: b. k k k.. ... 
lntft>a bırakinaktay<lı. 2lra. yttzün· l>almumundan kız nasıt evlenebi- türlü sefaletleri, ink.isari hayalleri b~n~ordu r en ır so a ·opegıne 
de saf ve çQcu\ça bir tebeuilm oku- lirL. Zira onun vücudu <la yanm tatm!Jb. Ekmeksiz günler, odunsuz 
nuyor<lu. Çehresi tatlı, solgun ve ha· heykel halinde... sobalar, hattA damsız kıılar." 
zindl. Sevgilisi, camekandaki heykel İstanbulda hiç kimseyi de tanıma-

Bu adamın koltuğu altm<la liJr JCızClı... dığı içm ticarethanelerin birinde ya· 
de cUzdan vardı. İçi evrakla o kaCJar Bir müddet onu seyrettikten soın- hut resmi bir dairede vazife bula· 
doluydu ki, tamamile kapanamamış• ra, Tahfme doğru d<SndU. mamıııtı. 
tı. On yeCU senedenberi, Sadi Kara- Bazı günler hayat o derece feci 

Bir <lülc1anın CSpUnCie durl!a. Bu· t.kln hlll bir piyesini DarUlbeCla- bir manzara arı:ediyordu ki, uvallı 
rantta oameklnuıi:la cBer'ber - ~ )'ide oynatmak ve bir §aheseftııi bü- mozalak san'atkar intihan bile ak
rok'alar yapı1ır> diye yazılmakt.aydL tün ~Urklyede meşhur etmek için lından geçiriyordu. Ukin, §U Um.i

ENı::eti, camekanın 8niln(le lkt e1i- çalı-p duruyoı.d__u. Muvaffak ola- di asla kaybolmuyordu: 
nt kalbin'! butırjlt. Bu hareketl ilEe• mama1'aızın.,. / ~ - - c- Kanunt Sultan Süleyman 

Bin türlü tecrübelerden sonra bir 
kitapçının yanına kopyacı ol~rak 
girdi. Onunla az çok geçiniyordu. 
Bu İş hoşuna da gidiyordu. Zira 
kopya ettiği şeyler, romanlar, tiynt· 
ro piyesleri. ııür ve tarih kitapları 
nevindendi. Bununla boğazını ve ya· 
tacağı yeri temin edebiliyordu. Esa
sen zevk namı~a lWçbir şeye iltifatı 
yok gibiydi. Parası arzusu vcçhile 
hareket edebileceii kadar değildi. 

(Arkası var) 
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Darbe ait resimler 
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AKŞAM 

Bir Fransız 
generalinin raporu 

Almanya, Franıanin. en 
zengin yerlerine 

göz dikmit 
Londra 25 A.A.) - lngilterede 

bulunan hür Fransız mümessilleri, 
İ\lmanyanın hakiki harp gayeleri 
hakkında ifıaatta bulunmutlar ve 
Wiesbaden mütareke komisyonunda 
Fraınıız heyeti reiai bulunan general 
Doyen tarafından Vichy hühimeti· 
nin harbiye nazırı general Huntzin· 
ger' e geçen 5 tubatta gönderilen bir 
raporu neşretmiılerdir. 

General Doyen, bu raporunda, 
Almanların ~ıas itibariyle bütün 
harp gayelerini İngiltere ile yapıl&ll 
harbin neticesine bağladıklarını bil
dirmektedir. General Doyen' e göre, 
Alman propagandası, Alman efkarı 
umumiyesini Seine, Loire ve Rhone 
nehirleri havzasına ve Bretagne ve 
Auvergne dağlık mıntakalarına inhi
sar edecek bir Fra.nıa talep etme~e 
hazırlamaktadır. Böyle bir Fransa
nın tabii şimal hudutlan Eacant ve 
Meuse nehirleriyle tahdit edilmif 
bulunacaktır. 

Girid 
hadisesinden 
allnacak ders 
İngiliz gazeteleri cBu 

taarruz bizim için nhim 
bir ihtardır• diyor 

Loedra 25 (A.A.) - Swıday 
Chronicle yazıyor: cHoocl zırhlısı 

hadiaesi Atlantikto tehlikenin azal
dı.ğuu zannedenlere bir ihtar ise. 
Girici muharebeai ondan da çok da
ha vabün bir ihtardır. Çünkü Al-
manlar ;Yunan ada.sına ender sörü
lür bir cüretle ve a,.ü zamanda bü-
yük bir meharetle ta.anız etmek au
retile bir adaya taarruz için deniz 
hilamlyetine lüzum olmadığını iabat 
etmİf}erdir. Girid yerine Büyük Bri-
tanya, Suda körfezi yerine Canter
bury, İda daği yerine Douvna oku· 
yunuz ve iıte Giridden aldığımız 
ders bu olur. Girid tecrübesinden, 
muvafak olsun olmasın, alıDacak 
umumi ders hiç ıüphcaiz hudur. 
T cknik neitce ise bundan daha az 
vahim değildir.> 

Sunday Tımes ve Observer ıaze
teleri Girid muharebelerinden bah
sederek tayyare meydanlarında da
ha fazla dafi bataryalan, daha fazla 
tayyare bulunması lüzumunu kayde
derek diyorlar ki: 

General Doyen'in ~aret ettiiine 
göre, resmi Alman gazetesi Voel
kisnher Beobachter'in muhabiri, ıon 
günlerde Alsu ve Flandrei da bir 
seyahat yaparak bir makale yazımı 
ve bu mıntakalarda hiçbir zaman 
kendini yabancı bir memlekette his
setmediğini ıöylemiftir. Yine son 
günlerde yüksek bir Alman memu-
ru, ıarki Fransa hakkında bir kitap cEğer Almanlar tayyare ve pla· 

1 F 1 b nörlerle binlerce asker gönderebil-
neşretmiı ve ha is ransız o an u d.l b b b. •. - .. dd 
mıntakalar için almanca isimler kul- 1 ene u~"? ~e e. 1• uç ıun mu et-
lanarak ıarki Fransayı Alman top- le hava hakımıyetını elde tutmu§ ve 
raklarına bağlamııtır. İngiliz av tayyarclerini Girid tayy~-

Franıız generali, Almanlann re meydanlarını t:rk~ ~ecbur elmlf 
memnu mıntakaya nasıl göz diktik- olm~landı~ .• Netıc~ı agır olan. ~u 
)erini bildirmiı ve memnu mıntaka- tcr~n bakikı s~b~ bazılannın ıcldıa 
daki Fransız ahalinin teb'it edilerek etmıt olduklan aıbı tayyare meyda• 
oradaki toprakları i§letmek üzere ~ı olmaması değil. malzeme yoklu
bir Alman ziraat ıirketi te~kil edil- gudur.> 
diğini Almanların mütareke komiı- Sunday Tımca gazetesi, bundan 
yonunda Fransız delegesi ııfatile dolayı hava kurmayını değil, harp 
kendisine reamen tefhim ettiklerini malzemesi nezaretini tenlid etmekte 
yazmıştır. ve bundan mezk6r nezaretin mesul 

General Doyen raporunda gene· olduğunu yazmaktadır. 

ral Hun' ziger' e ıöyle demektedir: Gazeteler her ne olursa olsun hu-
• «Şimr ' i Fransada ~~~1~ ioçile.ri- ltUınetin yeni taarruzları önle,'ecek 

nın nasıl seferber edıldıgını ve hın· db' l . ] ld v .. 'din' ,_,_ 
1 F Al 1 te ır en a mı§ o ugu umı ı anar 
erce ransızın manyaya nası d' 1 1 1 c· . . ı 

ked.td·v• · • d ·· d. · e ıyor ar ve cA man ar mdı a a-
ıev ı ıgını ıız e gorsey ınız 

babnnıza gelecek sual ıu olacaktı: bilirlerse durmayacaklar ve taanuz
Alınan lıükGmeti ahalimizi U.tema• larma derhal Kıbrw. FilİltİD ve 50-
tik bir tarzda naklederek AI..a-Lo- ven üzerine devam edecelderd.ir.> 
ren' de yaptıiı gibi topraklanmızı diyorlar. 

Ati na üıerin de Alman Domler bombardıman tayyareleri 
mı istismar etmek ütiyor) 

Gemeral Huutziger·in kar111ında 
sükutu ihtiyar ettiği bu rapor jfta 
edildikteın sonra Almanyanm Lille, 
Arras, Rcims, Nancy, Epinal ve Be
aançon da dahil olmak üzere en zen
gin Fran11z vilayetlerine göz diktiği 
ve bura halkını davar gibi aürmeğe 
veya esir gibi aatmağa hazır olduğu 

Observer'in havacılık mubaniri 
diyor ki: cGirid hadisesi. ihmal edi
line neticesi felaketli olabilecek, 

'ela JlırV8' askerleri 
Banla Luka . 

neticesine varılmaktadır. 

Türkiye Maraton 
bi rinciliüi 

elim 'bir tecrübedir. Aakerlerimizin 
ve denizcilerimizin kahramanlığı ile 
övünmek .. raaa değildir. Mücadeleyi 
bu kadar güç ve çetin kı1an ahval 
ve tcraiti müsamahasız muhakeme 
etmek zamanı gelmiıtir.> 

Çin - Japon 
muharebesi 

lıtanbuldan Ali Karadu- Çin kuvvetleri Japonlar
man birinci, Ankaradan dan bazı yerleri geri 

Mustafa Kaplan aldılar 
ikinci oldu 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
tarafından tertip edilen Türkiye 
Maraton birinciliği dün Buraada ya
pılmı§tır. 

Bursa ile Mudanya üzerinde ve 
42 kilometrelik bir mesafede yapı
lan bu müsabaka çok heyecanlı •ye 

Amerikada bava liatlari o nisbette çetin olmuıtur. Müsaba
N .. -York 25 ·(A.A.) - Tass: kaya i~tirak eden 13 atletten ancak 

United Pre. ajansına göre, B. sekizi bu yorucu müsabakayı niha· 
yetlendirebilmiftir. 

Rooeevelt müdafaa tahıisahndan 8 t• 

İrak Başvekili 

Raşid Ali Geylant 

milyon dolar, Utin Amcrikasında Türkiye Maraton rekordmeni olan 
Ankaralı Şevki bile yar111 terketmek 

yeni Amerikan hava hatlan ihdası- mecburiyetinde kalırut ve çok aa1u 
na tahm etmittir. Bu hatlar Alman bir mücadeleden sonra lstanbuldan 
ve İtalyan hatlarına rekabet için açıl- Ali Karadaman birinci, Ankaradan 
maktadır. Kongrenin bu makatla Muttafa Kaplan ildnd ohnutlardır. 

Çankinr 25 CA.A.> - Ctpheden se
len haberler Çin kıt.alarmın KuftD
t'Cllg ve Şeklang'da muvatfw,eUer 
elde ettiklerini blldlnne:ttec:Ur. 

Çlnlller. 21 mayıa tarlhln4e Kuvan
tung'da Valyang ile Polo'yu Japonlar
dan ıerl aımııJardır. 

8etiang'da Ç1n tuvvttlerl Şukl'Yf 
za.ptettlkten .sonra Nl.ngpo'nun gar
binde bu mühim Umana doğru llerle
mettedlr. 

IJ&nal'nln cenubunda 8ungtircan 
dallarındaki Çin kuvvetleri yeni mev
ıdlerlne ftrmllJla!dır. Bun.da bir nıu
tal>U taarruza hazırlaruJOrlar. (lal1tl 
ve l&ri>l Şek1angdakl Çhı tunetleri 
muj)l Şanai'de Çin bınetlertne da
ha Pnıdlden nıtnıahem g&Moı:t,.,rlar. 

Irak piyade9l ıeçid ftlllllnde munzam tahsisatlar da kabul edece- Alman neticeler fQlllardır: 
~:::::::::::::::========~===;;~:::::::::~~~~:~:= ği zannedilmektedir. Halen Birleıik 1 - Ali Karaduman (lıtanliul) 
: a ffindiçini'ye Amerika Latin Amerika11nda tabi- 2.58.42. Tarih öir-,..,.www 

Norveçte nazi muhafiz Ja.ponJ 't gönderiJ'or ben -49,000 mil uzunluğuada hava 2 - Mustafa Kaplan (Ankaıa) 
nıüfreze•: te-t.:lj bır heye A.) _Japonya ile hathnı kontrol etmektedir. 3.03, 16. 

- fAAA Tokyo 2S (A. ..ı_ • et 3 - Kostantin (latanbul) • 
._dra 2S (A.A.) - Norveç ~ afUlll-' ~ • • Orba (İa b 1) 

ajana. biP!-· • Himmler bir Nor- Fransız • . • ... münasebetıle Hmdııtanda cemaatler .. - n tan u • 

Ahmed Refik 
Ç«aktwa colnfya 
baatl..i F ailı: Sabri 
Doe Kİlot Cenantea 
Nenden p)iyorm 7 

30 

50 
25 

Sahife 1 

Girid'de kanlı harp 
devam ediyor 

<Bat tarafı 1 inci sahifede) 

Dai)y upreu askeri muharrir• 
de töyle yazıyor: cCeneral frCJ'• 
~"birkaç gün dalMa dayanır ve ln• 
8İliz ~OIU d~ denizden ihraç hare
JtetJenne mMıı olmağa devam eder .. 
muzaffer olmamız dütüniile • • 
Amerika askeri maha • 

line göre ..• 
Vlllİqtor. 25 (A.A.) - Sala

hiyettar ~ menbadan öğrenildiğine 
sCSre, Amerikan askeri mahfilleri. 
Alm:tnlano, iki aün .içinde Cirid.in 
zaptedileccğini tahmin ederek bu 
adaya llücum ettiklerini haber almış
br. ln#ilizlerin aaudane mukaveme
ti Ahqan proiramını ahüat etmiştir. 
Maamafıh Girid' de lngiliz avcı tay
yaresi bulunmaması yüzünden, bir 
çok aakeri müphitler Almanların 
Girid' e ağır techizat ihraç etmeleri 
ihtimali ~erinde durmaktadırlar. 

Yeni Zelanda Baıvekili-
nin beyanatı 

Kahire 25 (A.A.) - Yeni Ze
landa Başvekili Reuter ajansının 
muhabirine verdiği bir mulakatta 
tunlan söylemiştir: 

cGiridde cereyan eden büyiık 
muharebede önümüzdeki bir kaç 
saat nihai ve kati mahiyeti haiz ola
bilir. Yeni Zelanda lutalanmmn. 
onlarıc Britanyalı, Avustralyalı, Yu
nan Ye Giridli kahraman arkadaşla
nnın ıimdiye kadar yapılan hava 
taanuzlarının en ağırına karşı ve hiç 
bir zaman tekerrür etmiyecek olnn 
ıerait dahilinde Ciridi muhafaza 
edeceklerİrlr büyük itimadım vardır. 
Bu kadar yakın üslerile düşman için 
ıerait hiç bir zaman bu kadar mü
saıt olmamıştır. 

Netice hakkında çok büyük üm~ 
clim vardır. Yeni Zcllanda kıllllannı 
tanıyorum ve bunların iş beraberliği. 
birlik, metanet, inzibat ve ferdi te
ıebbüs itibarile hiç bir zaman geri 
kalmadıklannı biliyorum. Bu kıtalar 
Yunanistanda Avustralyalılar ve Yu
naınlılar gibi dümdar vazifesini gö
rerek meziyetlerini göstermi§lcrdır. 
Giridde de ayni mükemmeliyetle 
dövüşeceklerdir. > 

General Heywood'un 
beyanatı 

Kahire 25 (A.A.) - Yunanİtt
tandaki İngiliz askeri heyetinin reisi 
pneral Herrood Ciridden a vde
tiade fU beyanatta bulı:nmuıtur: 

cGiiidi tutabileceğimize lcaniim. 
Yun•nİltandaın çekiliş ve Giridde 
cereyan eden muharebeler bir hare
ketin kmmlannı tqkil etmektedir. 
Arbk son safhaya girdiğimizi, Al
manlartn çıkarabilecekleri kuvvet
ltt için takviye kıtaaı almakta kar 1-

laıhklan müşkülat ve muharebele
rin mahiyeti yüzünden Ciridi tutabi
leceğimizi ümid ediyorum. Domin
yonlar ile Britıınya kıtaatı ve bahri· 
ye ıillbendazları bu gibi göğüs gö
ğü•e muharebelerde iyi savaşırlar.J> 

cAKŞAM. neıriyab 
MUHTELiF ESERLER 

KJruı 

...dıa uker olana 
Necdet Rüıtü 50 

ltal,lld.. AmeribJa 
....ı ...... M. Saffet 35 
lttiUd n T•aldd t.rlüade 
..., l*deli: Yalmp Cemil 
... ........ öldilriiLli 

M. Ragıb 150 
S..... yıldızlan (ciltli) 100 
FUll Alnned 
Hitabeler, tiirler, hicivler 
vesaire 80 
Ecl•lh hatıralar 

Hüseyin Calıid eo 
25 bıap. tam Wr roman e1e1i 

Dipaiz b.Yu V&-Na 25 
p....,_ pD'u1a va-Ne 2S 
iki e...,et pceaİ 

Hikmet F eridma 25 
Y..aracaaluRedin ...-arı 

Vl-N4 25 
Kudet katili V&-Na 21 

Teni J9ri: 
:4"'•AM d:' ....., ma~~ 

cAIC$AM» ....... -·-,.w. 20 twdAt ..... -

Apartıman aabipleril ıwrryor. kili b deunın unz-· F S - Mehmed (Ellzıg). 
-.cç nazi muhafız müfrezesi tetd_L ne h°!.~~et ve İf nıahfilleri ran•:z arasında gerainlik Musa" ba'-adan sonra derece..:-___ _ Faik Sabri 40 

75 

~ 

Bot C:lairelerinize i,yi ·linci ~· Jhatuf olan esas gayesini bapr uı.tan UA • • klannın kuHanu- . 1t ~ 
lonra Almanyaya dönmiiftür. Sadık Hindiçınt11 k~ .. k ümitler besle· Jloml,ay 2S (A.A.) - Bır ae- nanlann müUfatlan mera.imle ve-

Giilli.eria N7abatleri 
y_. JW. Gök Jiid bulmak için cA K Ş A ~'.:"in 

KOçt)K ILANLARı ıulan i.
tifade ediniz. 

Norv.... hf.ll • H. mlerin ()alo- m&11 hakkında uyu celik sükunetten sonra akıam üzeri rilmiıtir. 
-ır ma ı en, ım k di ler 

Ya birkaç ay içinde ikinci defa olara mekte r •. • • Fransız Hindi· muhtelif cemaatlere mensup küme- .============== Faik Sabri 
Bir Tirk lmmm Amerika 

150 

Qh~tığı bu ziyarette Almanyan!n ı:ıı~i. Nlfl b~-;'e~leri ile eko- )erin karı§ık olarak oturduklan ma
u~ling'in Norveçlileri yola gedtır- çiruaının tartl 18 

z -·•h aurette tetkik hallede 3 kitinin aiır aurette liaçakla 
hle1t o .:...· L• '-a1maaın an ·L - arını - I .. ,.ayre...,.,ın a1tım 1t .• ,_:_ noını .. ,... J bükGınetioin yaralanması üxerine cemaat er ıer· 
ınutevellit memnuniyetsizliğını JU&t" ebnek üzere apon • a _:_1:!!.: 'd bqlamı br Polisin 
setınelttedir. btelif nezaretlerle ..,.ayı Ue h~ ·~ J~cı:h.1 • ı/ 'maiaza:yı 

Norveç ajana tunu ilave ediyor: ~ müınellilıeriadea uıüre ~- sura • mu ..ı. te:,,_,._!1'_ •. akim ln-
cN • _,_. d b -tü tet- ....,e - c1ermeie ... rar alete Yerm.- '--" Jait azı rn:u'ınası.nın .muta u ~ ..r ı.ir heJet .- .. kmlfbr. Tnkif eclilmler yadır. 

rn.kinuı flllldı Non<eçe ~ yuqoı. 
.... l&ünnıektedir.•• 

ZAYİ - s tlncU ~ topeu ala- JOlcahaia Faik Sabri 75 
11 2 Dd tal>ur 4 1lnetı bölükten 928 Teni yeri: G Dr. 1HSAN SAM1 
aeneslnde almıt oldutum temla wııl- cAKŞAM> matbwa k k 
bmı •Jt eWm. Yen111n1 aıaeaıım- .---------• ono o aşısı 
dm eeldalnln bümtı Jl(lttur. cAIC$AMa brilerine ··•-. sotutıulu we lhtnluarma br.tı 
K~ TtbtNt -*ak H Mo. h --~- t' lpek tairll ft 1Ue apdır. Dlftllyolw 
bhftde no dolumlu J11ieJtn otı ~ 20 ı_eıı .. ..,.... 1 1 Ahmt4 Kara ın.oaa 11 ı Bwtanahmed &lrbeal No. J 

. 
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Sahife a 

Hangi renk Sizi mesud eder ? 

PARASIZ 
Bu sihramiz 
yeni «Pudra 
renkleri» tec
rübe edilebilir. 

Fena renkte bir pudra. yüzünüze 
korkunç bir makiyaj manzarasını ve
rir ve sizi olduğunuzdan daha fazla 
yaşlı gÖsh .. rir. Teninize uygun renk
te bir pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzi:nüzün bir tarafında bir 
renk ve diğer tarafında başka renk 
pudra tecrübe etmektir. Bu tecrübe
yi hcır.en bugün, size parasız olarak 
verilecek yeni ve cazib renklerdeki 
T okalon pudrasile yapınız. Bu yeni 
cCilC: renkleri• (Kromoskop) tabir 
edilen en son ve modern bir makine 
vasıtasile karıştınlmıııtır. Sihramiz 
bir göz. tam vt: kusursuz bir incelik
le renkleri intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pudra 
sayesinde artık makyajlı bir yüz gö· 
rünmiyecektir. Tokalon pudrası, im· 
tiyazlı bir usul dairesinde cKrema 

10 KADINDA 
9 u FENA 
RENKTE 
BiR PUDRA 
KULLANIR. 

köpüğü> ile kanııtırılmıştır. Bu sa
yede pudranın saatlerce sabit kal~ 
masım temin ettiği gibi pudraaun cil
din yağlı tabii ifrazatını massetme-
sine ve bu suretle cildin kurumasına 
ve sertleşmesine ve binnetice buru· 
şuklukların zuhuruna da mani olur. 
Her vaki~ krema köpügüyle karıştı
rılmış meşhur T okalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç s.ün zarfınd~ .~e~~- ı 
nizde yapacağı cazıp tekrmmulu go· 
rüı:ıüz, daima kutuların üzerindeki j 
Tokalon ismine dikkat ediniz. Teni· 
nize uygun renk intihabında tered- ; 
dut ettiğinizde lutfen İstanbulda 
622 No. posta kutusu adresine (To· 
kalon pudraııı servisi T. A.). vaki 
olacak talebde size memnuniyetle, 
muhtelif renklerde nümunelik altı 
ufak paket pudra göndereceğiz. 

Ordu Hastabakıcı hemıireler okuluna aid bazı 
izahat ve okula kayıt ve kabul şartları 

1 - Ordumuza hasta.bakıcı ve hemşire yetiştirmek fuJere Anknrad:ı. M. 
M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan hastabakıcı ve hemşireler \rku
luna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenl<'r, bulunduk· 
ları nuı.hallin valillğine, kayma.tamlığına veya askerlik şubelerine dilekçe lle 
müracaat edeceklerdir. 

2. - 3433 sayılı kanun muclblnce bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekntidlye alacaklnrdır. 

3. - Mezun olanlar altı :ııenellk mecburi hizmetlerini ordu hastanesin
de yn.pacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşek
küller kendilerine nçık olacaktır. 

4. - Tahsil müddeti 3 sene olup bu müddet içinde okurlara ayda beş Ura 
harçlık vcrllecek ve iaşe ve ilba.11ları tamamen okula aid olacaktır. 

5. - Okuldan mezun ,olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maa.,clan 
başlamak üıere maaş alacaktır ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu za
man dahi inşe, giydirme ve bannma orduya ald olacaktır, 
dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya aid olacaktır. 

6. - Okul 15/Eylül/941 de tedrisata b:ışlıyacaktır. 
7. -- Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye Cümhurlyeti tabaasından olmak ve Türk ırkından bulun· 

mak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeıte mll

aait bulunmak .bunu her hangi bir hastane sıhhi hey'eti raporu ile tesblt 
ettirmek ve evraka bağlamak llzımdır ... 

c - Okunm ya§ı on altıdan atalı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
d - Kendisi. ana ve babası iffet ehlinden olmak cbu vazıyet polisçe tev

sik ettlrllerek evraka bağlanacaktır. 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak •eleme imtlhanlannda mu

vaffak olmak şarttır. veya bu derecede tahsil gördilğllnü iabat etmek• tas
dikname veya bunun tasdikli bir suret muameleyi evrakına eklenecektir. 

f - Evll veya nişanlı bulunmamak ıevveıce evlenip ~!arla kocası 
ölmüş olanlar kabul ed!l!r.11 buna ald medenl hali bildirir müsbeit evrak keza 
eklenecektir. 

;l _..: ; .l. :.: ~ti Mayıs 1941 

Y ann aayfiyelerde hoı vakit 
geçirmek için meşhur 

Temiz Hava ... iyi Bakım ... • 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıeriaini okuyunm t 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 

6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdf yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaası Kitap servisine> ge· 
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
to vapılacakhr. Çocuğu Gürbüzle§tirmeğe Kafi iki Mühim Unsurdur. 

BAYAN MEMUR 

Memleketimizin Sal Havası, Feyizli Toprakları, lı Verimi 
Türk Neslinin Yüzde Yüz Hayat Sigortasıdır. . 

İyi ve Yüksek blr Ticarethane
de çal141DK üzere blr bayan 
memura. lhttyaç vardır. Yüksek 
Tahsil, Lisan ve Daktilo bilenler 
tercllı edlllr. Mektep ile allk.a
lılann öğleden sonra. çalışma
larına imkAn vardır. İş ve İda
reye göre dolgun mas., vereblll
riz. Arzu edenler Istanbul Pos-

Daima ÇAPAMARKA 

ta kutusu 168 numaraya Earih ~ ~ PA R A 
-adr-esle-rln-1 b-ildi-mıe-lerl_. -- I ? ~\ 

«AKŞAM» neşriyatı 
ROMANLAR 

oİREKS!!~-Ü~U~- ~-- -
~~.__.-..-..;.;..:..._ 

Küçük hi.nlar 
Kıvırcık Pqa 

Va-Na 

Sermet Muhtar 
Deli Selami izzet 
Yab Çapkını 

Burhan Cahit 
Bu perdenin arkasmda 

z. 1. 
Düğün .receai 

Kuruş 

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Sumer Km 

lskender Fahreddin 125 
Aıyadan bir giineş doğuyor 

lek.cnder Fahreddin 80 

Pembe mqlahlı Hanım 
Sermet Muhtar 70 

Bir kadın ıreçti 
Selami izzet 20 

Dçvler kaldınmı 
Halit Fahri 75 

~fırtınası 

(~ 

T. IS RANKASI 
·' 

. . . . '\. 

IDARUINI RIUN 1$ BANKASINDA 
iKRAMiYELİ, HESAP AÇAR 

Küçüktasarrulhesaplaii11--~~~~~~~------~~~~~~~~--~~-

1941 ikramiye plani 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lkinciteorin 
tarihlerinde yapılır. 

ı 94 ı iknmiyel..i 

ı adet 2000 Urahk = 2000.- Lir 
3 " 1000 • = 3000.- .. 
z • 750 .. = 1500.- .. 
4 .. 500 .. = 2000.- .. 
B • 250 ,. = 2000.- " 

35 .. 100 .. = 3500.- • 
80 " 50 .. = 400t.- .. 

·~oo 20 " = 6000.- .. 

Türk hava kurumu İstanbul Ş. Başkanlığından: 
ı - Yalnız kağıdı idaremizden verllmek üzere nümune ve şartnamesine 

göre lm!U ettirilecek iki milyon fitre zarfı açık ekslltrneye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedell 2500, muvakkat teminatı 187,5 liradır. 
3 - Eksiltme 30 Mayıs 941 cuma günü saat 15 de Türk hava kurumu İs

tanbul şubesinde müteşekkil komisyon huzurunda. yapılacaktır. 
4 - Nümunesi g<i6terillr ve prtnames1 para.sız vcrlllr. 
3 - İsteklilerin kanunun tarır ettı~t vesika ve teminatlarlle birlikte 

belli gün ve sııatte İstanbul şubesine müracaatları. (3927) 

İstanbul defterdarlığından: 
Açık olan tebliğ mernurluklan için lise ve orta mektep mezunu olan er

kekler arasında cta.hslle devam edenlerle ın yru;ından küçük ve 35 yaşın
dan büyük olanlar kabul edilmezlera 1616/941 tarihine milsadlr pv.artesl 
günü saat d4• de İstanbul ünlversitesl hukuk fakültesi blrlnci sınıf dersa-Muazzez Tahsin 

'-------------·~1 neslı:ıde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
T ev:Z'İ yeri: Imtlhana girmek isteyenler aşağıda yazılı vesikaları hamilen bir istida 

AKŞAM matbaası ı Depo muhasebesini iyi bllcn ve l lle 12/61941 perşembe günü saat 17 ye kadar defterdarlık sicll kalemine biz-

50 

«AKSAM. kan1erine mahsus 1 askerlikle alakası olmayan blr zart müracaat ederek rotoğraflı kabul kartı almaları ilan olunur. 

vi.'zde 20 tenzilat kuponu Memur Aranıyor l 1 - Tahsil veslkası 1 · 2 - Nüfus te?Xeresl 
~~~~~~~~~~~~~~!!!.~P~o!!s~ta~ku~tu~su~5~7!7~1st!:a~n~b!ul~- 3 - Hüsnühal kaRıdı 11 Bu 1k.l vesika imtihanı kazananlardan 

4 - Sıhhat raporu 11 blllhare alınacaktır. 
Devlet Deniz Yolları işletme 

Müdürlüğü llanları 
Umum 

26 Mayısdan 2 Hazirana kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların İsimleri, kalkı§ gÜn ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadenls hattıDA 

Bartın hattına. 

Mudan1a hattına 

Bandırma hattına 

Karablp hattına 
İmroz hattına 
AYTalık hattına 

Salı 12 de (Cümhurlyet>, perşembe 12 de <Eğe) ve 
pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Çanakkale), cumartesi. 18 de (Anafar-
taı. Sirkeci rıhtımından. · 
Pazar, pazartesi, salı 9.50 de, ~.arşamba, perşembe, 
cuma 16 da csusı, cumarte.sl 14 de <Marakaz>. 
Tekmil Mudanya postalan Galata. rıhtımının Ka
raköy cihetine yana.Ş'lr ve aynı mahalden kal
karlar. 
CNot: Perşembe postası İstanbula gellNC'n ve cu
ma postası Mudanyaya. giderken ilaveten İmralı 
adasına uğrayacaktır.> 

Pazartesi, çarşamba, cuma 8.00 de (Marakaz). Ga
lata rıhtımından. Ayrıca çarşamba ve cumartle$l 
20 de (Konya). Tophane rıhtımından. 
Salı ve cuma 19 da <Mersin>. Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar>. ·rophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de <Bursa), cwnart.esı 15 de (Saa
det). Sirkeci rıhtımından . 

. fzmir sürat hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
l:ımir sürat postası - Perşembe 13 de <Kadeş). Galata. nhtımından. 
Çanakkale ili ve postası - Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 

( (4049) 

Not: Vapur aeterlerl hakkında her türlü maltiinat af&ğlda telefon nu
maralan yazılı Acentelecimlzden öğrenllebWr. 

5 - 4,5 x 8 ebadında iki fotoğraf. 

Aksaray da 

Kızılay Hastabakıcı Hemsireler Mektebi 
dahilinde 

Gönüllü Hastabahıcı 
Yetiştirmek için 2 Ha.liran 1941 den itibaren kurs açılacaktır. 

Meccani olan bu kursa apitcla yazılı prtlan ha.Is olanlar 
alııur: 

1 - 18 ...!.. ila 45 yaı araainda bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüı olmak. 
Kaydolunmak ve dersler haklanda maIGmat almak lstiyenler 

yukanda adresi . yazılı mekteblnrlze her gün saat 8 - 16 radde
lerinde müracaat edebilirler. 

ZONGULDAK' ta 
Ereğli Kömürleri işletmesi 

UMUM M tt D C RL t} Q tJ N DE N ı 

SADE YA~I ALINACAKTIR 

g - Okur sıhhi sebepler dJ.§ında okulu kendiliğinden terkettlği, evlenme 
ıureti ne veya. diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı, altı senell.lt mec
buri hizmetini yapmadığı yeya tamamlamadığı ve yahut sıhhi sebepler dı
ıında okuldan çıkanldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep ma.11raflan
nı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna 
dair noterlikten tasdikli ve kcrllll bir ta.ahhtitname verecektir. 

8. - Yukarıdaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihat1$ız olarak kabul 
edlleceiüir. 

Galata Baf Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 42382 IKi Tabldotlarmııs ihtiyacı icin 180.000 kilo erimit sade yajı 
mübayaa olunacaktır. Şartname Ankarada Etibank Umum müdtir· 
lüğünde latanbulda Etibuık: bürosunda ve Zonguldak'ta l.ıetme 
Ummn Müdürlüğünde görülebilir. Tekliflerin 16 Haziran 1941 tari
hine kadar Zolıguldak ftletme Umum Müdürlüğüne verilmit olmaaı 

9. - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler
den, vllayet veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya askerlik 
ıubelerı vasıtası ile evraklarını doğrudan doğruya• Ankara merkez hastnne-
81 baş tabibi ve okul müdürlüğüne gönderilecektir. 

10. - Müracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdlrllmesl lA
Eımdır. 

11. - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri 
aynı makamlar tıırnrından kendilerine bildirilecektir. 

12. - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek 1çln masraf edecekleri yol paraları kendilerine 
aid olacaktır. 3837 • 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : 
Pc:r.be renkli devlet klnlnl komprimelcrinin ahval! hazıra dolayısUe 

beyaz renkte olarak aynı evsafta ve ayni nnbalaj derununda ve beher kilo
sunun 6:1 lira 75 kuruşa ve dört grnm kinıni ihtiva. eden 16 komprlmel!k 
beher kutunun da perakende olarak 27,5 kuruşa piyasaya çıkıırıldığı ve elde 
mevcut pembe klninlerin me1·cudu bitince bu yenı beyaz komprime kinin
le.in satışma başlanacağı Jlan olunur. (3991) 

Galata Şube • 
Sirkeci 11 11 

Müdürlüğü binası altında. 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 40133 
Reisliği binası altında. 
Sirkeci, Yolcu salonu. 227~ 

,; USTABAŞI ARANIYOR ;. 
---------· lbımdır. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi ilanları 1 

Ofisimize ait lskenderun teneke Fabrikumda çallfmak üzere bir 
usta bqıya ihtiyaç vardır. Ücreti yüz liradır. Taliplerin vE'Sikalarile 11 
ac~le Galatada Kozluca hanında Petrol Ofisi umum müdürlüğüne 

muracaatlan. ~=================ıı=============::!::! 

Yüksek İktisad ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Bu yıl ikinci ve üçünci.l sınıfa ge çen talebelerimizden on beş klşlnln 
Süınerbank hesabına bursye olmaları için 2/Haziran/941 pazartesi günü sa
at 14 de bir müsabaka imtlhruu yapılacaktır. İzahat alma.le .ve müsabakaya 
girmek isteyen talebelerimizin pazarte si ve perşembe günleri ~kteptekl ıİf 
btlrosuı.na müracaatları. (4043) . 

Muhammen bcdcll (22841> yirmi iki bin sekiz yüz kırk blr llra olan 
(25) kalem muhteHr llkomotif ve adi ate.ş tu~lalan (9/7/41 çarşamba) günil 
saat (15) te kapalı zarf usulile Ankarada 1dare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1713,08) bin yedlyüz on üç lira sekiz ku
?11~) llralık muvakkat teminat He kanunun tayin ettiği veslkalnn ve tek
liflerini aynı gün saat" (14) de kadar komisyon reisliğine vermelerı lazımdır. 

Şartnamele~ parasız olarak Ankarada malzeme dalreslnden. Haydar-
pa.şad& tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (3937) 


