
Dün Beşiktaş mıntakasında 
yapılan pasif korunma 
tecrübesi muvaffaki

yetle neticelendi 

Sene 23 - No. 8094 - Flatl her yerde ~ kuruş 

Cenup hudutlarımızda 

yeni bir yangın 

başlangıcı 

ı İrak, bir taraftan dürüst bir 
lstikl!l enöi§esi ve İngiltere ile 
~ostıuk siyaseti, diğer taraftan 

Almanyanın 

Balkanlarda 
erazi menlaati 

yoktur 
•aziyetten istifade ederek ingillz . 
nüruzundan kurtulmak ve bü- «Almanya bu <levletlerle 
f1ik Arabistan kurmak emelleri ekonomik münasebetler 
arasında dalgalanıp duruyordu. tesisine çaliımaktadir» 
1:ç idarede sıksık değişiklikler, 
<hş politikada sinsi ve şüphell B Hitler "Jünkü nritkun-
hareketıer bu iki cereyanın za- • • •• • b 
nıan zaman tezahürUnden iba- Cla boyle Jedı ve '! 
retti. Son hadiseler, lngilterenin mün~betlerde heT. ı~i 
nıüskül vaziyetinden istifade ede- tarafın menlaatlerını 
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Irak kıtaları 
Basradan 
tardedildi 

İngilizler doklar minta· 
sini, hava ü11ünü, elektl'ik 
santralını itgal ettiler 

H abbaniye' de iki aahayi 
/ ngilizler kullanıyorlar 

BU SABAHKİ 

TELGBAFL.A.B 

ra 
tayyaresi 

tahrib edildi 
İngiliz hava kuvvetleri 

Irakta faaliyette 

Londra 4 (A.A.) - İngiliz Har- Habbaniye civarında 
biye nezaretinin tebliği: 2 may11ta, / k .1 .1 M k 
Irak' da Habbaniyede muhasamat ra mevzı erı e, OS aT 
ba§fadılı:tan sonra kuvvetlerimiz Ra,i.d tayyare meydanı 
Baara?.a .~~ldar mın~kasını, de~ muvallakıyetle 

lngiliz milletinin 
minnettarlığı --

B. Eden tarafından 
Yunan milletine 

bildirildi 

Hanya 5 (A.A.) _ B.B C. 
İngiliz Hariciye Nazın B. Eden: 
Yunan 8afvekiline gönderd~ 
meaajda Yunan ordusunun kab· 
ramanlağına kU'fı Avam "4-
maraaiyle İngiliz milletinin derin 
minnettarlıiıru bildirmittir. 

hava uasunu ve elektnk. ıantralını ıı· 
vurulduğunu gösteriyor. gal etmişlerdir. Irak kuvvetlerinin bombalandı 

Hükumeti devirerek zorla iş Tu·· rkiye realist oral;.rdan çekiliti daha evvelden mu-

rek bu emellerin artık açığa tebariiz ettirdi 
Yunan Başvekili cevabında to

ıekkiir ettikten sonra Yunaru.. 
~'! kahraman İngı1iz müttefik
lennaı yanında harbe devam 
edeceiirıi temin etmittir. 

1 

t 
Kaire 5 (AA.- - B. B. C.: Orta 

basına gecen şimdiki rak hükft- bir hattı hareket ayyen bir mühlet verilerek iatenil- Şark İngiliz hava kuvvetlerinin teb-
metl, görünüşte memleketin tam miı ve yüksek rütbeli bir Irak subayı lifine göre İngiliz tanarleri, Iralı:- ~------------J 
tst t ki t kt dl .. ,___ huna muvafakat eylemiJti. Fakat B "d ikldUni korumak kaygısına a p 0 m e e r ~ Devlet Reisi B. Bitler <Devamı sahife z sütun 1 dal ta ag ad civarında Moıkar Ra,id lraka tayyare ile 

Alman askeri 
gidebilir mi ? 

C:layanmakta, fakat hakikatte tayyare meydanmın benzin ve mü-

hem tngilte yi h 
.. yerin himmat depolarmını "iddetle bom-

re en ass .. s • Berlin " (AA.) _ o. N. B. ajansı " 
aen vurmak, hem de lngiliz nü- blldlrlyor: Fiihrer Rekbstag'm bug\ln- T .. k k d t A balamışlardır. Birçok tam isabetleı-
fuzuna karşı isyan bavrağını aç- ldl toplantısında hüldlınetın beyan&- ur a ınını va anı görülmüıtür. Askeri binalar tahrip . Al · 

1 
tını okumuştur. Führer denı11Jtir ki: edilmi§tir. 

mak suretıle manyanın eme - .. icraatın her şey ve s&ılertn de pek Pazar sabahı, Irak baatryaları 
terine Alet olmaktadır. Uzun za- az blr şey oldutu blr devrede, siz mll- vazı•feye davet Habbaniye hava meyd.ınını tekrar 
rnandanberi bütün frakta hay- letiıntn müntehap mftmeadllertnın bombardımana baolam•ılardır. Bazı 

. ' önüne zarurt ahval harlclnde -ımett tel f t d 1 ·ı· b b d rPte değer bır meharetle çalışan nt'll'Ptlnde de~ııım. a~ e a var ır. ngı ız: om ar ı· 1'.I J v r; man tayyareleri bazı Irak toplarım 
man propagandası semereleri- Size ilk de!a olarak harbin başında suıturmuşlardır. 

Londra mabafili bunu 
imkansız gibi görüyor 

ni vennıştır. Kendisine büyük sulha karşı Ingtllz - Fransız su!kasdl Bayan Mevhibe lno·· nu·· 'nu·· n Kahire 5 (AA.)- Dün llf'\m 
'.Ar~bistan h~miliği vadedilen ~ori::n 0~:bn::-!11~::1'tür~uh:: neoredilen f evkali.de tebliğde Irak· 
Bagdat hükümeti ingili?;lere sil~h ma teşebbüsünü ak1m bıra.ktırdııtı •• k k d b · • ta Moakar Raoid hav~ meydaınma Londra 5 (A.A.) - Irak hüldi-
çekmeye bile cesaret etti. vakit, hıtap etm~tım. Ur 8 ınına eyannameSI İngiliz tayyareleri tarafından yap•lan meti, lngiliz kıtalanna karıı yardım 

Blr anla.şma ve hattl devamlı ve yeni hücumda 22 Irak tayyanu\ için Almanlardan yardım talebinde 
Zaman iyi seçilmiştir. İngı'lte- dostane bir anııuma ~-~-ldrulc ettir- h h · · d'l · · Y • h b 1 t M l A ...., ....,...,. arp arıcı e ı mi.Jtır. enı ,va u unmuo ur. ese e, lmanlana 

re i~in hfi.disenln vehametl A.şi- mek hususundaki büt\ln gafı:etlerim, Sizlere milli müdafaa hizmetle- muharebelerinde birçok dütman tayyare ile lrak'a kıtalar taoıyabilip 
~~rdı~. Afrikadan Mısıra, Ege ~lla~~ m1:1ngi!~et~r n~:e~:re1!! rinde gönüllü haatabakıcı ol- tayyareleri hasara uğratılmıştı~. taştyamtyacağıdır. Bu ;0 gayri müm-
ôenizınden cenuba doğru ilerle- bahasına olursa olsun harbl istemek mak, uker hastanelerinin muh· Şimendifer hattt bombardıman edil- kün gibi gözülı:metketdir. Çünkil 
meye çalışan Almanya, Mesopo- kararını gizlemtyen ve her türlü Al- telif aervislerinde çalışmak, or- miş. bir zırhlı tren geri dönmüotür. katedilecek rneaafe, nakliye tayya-
tamvada da kendisine bir ortak man anlaşma teklifini reddeden kQ- dunun ihtiyacı olan malzemeyi Hıı.bbaniye civannda Irak mevLI· relerinin yere inmede:ı kntedebile-

• çök bir ztbnı"enln arzuau dolayısUe h ı ,_ .,,,_ '- J • b · k b ki · f 1l'lrak hem inf!iliz kuvvetlerini akim kalmıştır. Bebemahal hatt>l çı- az:ır amaıı; ve aıAmeır. için An- en, iıyü ir muvafflllı:ıyetle bom- ce en mcsa enin azamisini teca· 
Clığıtmaya hem ôe4sva ve Orta Jmrmalt 1!:K~lb~l~b~a~~ıft~b~~=~~""'!""'~~~f;:1f~bjl[ıF1i'fııZDl~e~e~r/lıe~~~~n~-H+,~lt~a~r~ad:a~k~i~il~k~t~ec~ru~-~be=lerıy~· ~le~m=u~-.JJ!ba'.::rd~ı~m~a~n~ed~i~lm~iş~ti~r.~3~Jrıak avcı tllY· vüz eylemektedir. Londra' da umu-

• • nemt projenin muharrllc kuvvetleri 0 • • · • • • lü miyetle iyi haber alan mnhfi]Jsrin 
Şark yolunu kapamaya uğraşı- zamanlarda mlster Churchlll ııe en- lerdeyiz. Böyle günler, kadın mıı ve rehber olmut bulunmak- tahnp edilen Iralı: tayyarderi adeii fikri &u merlı:ezdedir. 
y-0r. Bunda muvaffak olup olma- rüm ortaklan şlmdJ İngiliz .hükftme- erkek, bütün Türk milletine ıuur tadır. 25 i buluyor. Bu rakam, elliye v"- Ayni mahfillerde cu cihet teba-

. . . tlnl teşkil eden adamlardı. Bu emel- ve hamle veren günlerdir. Her ıchirde buna benzer iın- ran hak tayyarelerinin yansı de· ·· ·ı y ması Ingılterenin bu sılahlı is- ler Okyanusun bu tarafında ve öte Türk le.adını her bliy·u'k gu""n· k"-I d 8 . T mektir. r~z etticı mektedir ki Irak'dnki güç-
yan b t kta .. t ği t f d özde bü..r.k demokrasiler illl1 ar var ır ütün ürk ka- lukler, elde mevcud pet .. ol mikdan 

ı as ırma gos erece ara ın a s 3~ de, erkeğinin yanındadır. Erke- dınlarını, cemiyet hayahna ya· Prens Abdülili.hın bakımından lng·ııtereyı· na,yrı· mu-... 1.d 
sürat ve kltvvete bagwlıdır tarafından alen:n teşvik olundu. Mu- ğine eıtir. 1 ·ıı· ··d f hiz .. ..... · vafta.kıyetsiz hültümet uydurmalarlle rar 1' mı 1 mu a aa · metlerine bir beyannamesi vaziyete hiç bir suretle aokmaya-

Bt.itün Şark tein hem iktisadi, milletlerin hoşnutsuzluğu arttı~ bir Bu ezeli hasleti yeniden mey· hazır olmaya davet ediyorum.> Londra 5 (AA.) _ B. B. C.: calc.tır .. F~lhak.ika.~rak petrol kuyu• 
hem askeri bakımdan oldukça devirde mesut adamlar, artık bastını- dana koymak fıraatı gelip çat- Yardım Seveni• Cemiy Ra§id Ali tarafından Irak.tan ayrıl- l~rı~ı~ ıstıhsalı, dıge: mıntakalarda-
s k t l b. ma.'U mümkün olamıyan meselelerin mııtır. Himi Reisi mağa icbar edilen Irak ._ral naı'bı' kı ıstıhsale nazaran 7ayıftır. Irak 

1 ın 1 1 ır vaziyet yaratan, da- bir harple en çabuk halledilebllec~l- Yardım Sevenler Cemiyeti, ME 18 ıı; 19 39 
ha geniş ihtilaflara yol açması nl zannettiler. Bunlann arknsında VH E İNÖNO ~~dülilah, Iraklılara hitaben neşret- _da 4 milyon ton petrol istih· 
da muhtemel 

1 
b l bankaların, borsalann ve silAh fabrl- tıg.. beyannamede ezcümle di:r.or sal edıyordu. Halbuki mesela lran 

· 0 an U yen yan- kalannın entemasyonal yahudJ ser- T b ki: seınede 1 O milyon. Hollanda Hindis-
gın başlangıcının çabuk önüne mayesl vardı. Bu scrmare. evvelce de o ruk'ta Kolonyaya cRaoid Alinin cürüm ortağı olan ta~ı senede 8 milyon, Borneo bir 
geçilmesi, İngiltere kadar !rakın muvaffak old~~ üzere. temlz olm:ı.k- ve satılmıı bulunan askeri bir müıı- mılyon, Mısır 600 bin. Hindi.-
da m f ti ' la beraber buyük bir 1t elde etmek taarruz .dd tebitler grupu, beni zorla vazifem- tan 300 bin ton istihsal etmektedir. 

en na icabıdır. imkAnlarını ümid ediyordu ve evvel- ŞI etıı• b• B Tü U ır d.en uz~klaıtırdılar. ~ulh nimetleri- u •.uretl.e, pe .. tr~I temini kolaylıkları. 
.. rklyeye gelince şüphe yok ce de olduğu üzere altın uğrunda m • nın ycnne harp felaketleri ikame Irak dakı hadıaclerin neticesi ne 

ki bu h~dlse, bizi, ~enup hudut- i:i!r~dtı!~~ vı=t=~· d~': durduruldu hava akını edilmiotir. olursa olsun, muazzam olarak kal-
lanmızdaki emniyet sahamız böylece başladı. Vazifemin ne olduğunu biliyorum: maktadır. 
itibarile hlc olmazsa Balkanlar Bir kaç hafta •onra, bu kundak- Namua ve ıerefini temizlemek için 
kadar alak~dar eder. Bundan çıların .emri il~ ve mali!weci.lerin men· D nkl - - 1 lralı:'a dönmek. Bu hainleri koğ- İng·I" t b h • • liolayı h~d' i i kl f bü faatlerıne hafıfmetreblıge ılk kapılan Üfman ta arının ngİ}iz}er endüstri mer• mak ve sevgili vatanımıza hürriyet I iZ e aası arp esırı 

. . ısen n n şa mı - devlet mağlup ve münhezim edil- geri çekildiği kezine binlerce ton ve istiklali iade için bütün hakiki diye tevkif edildi 
Yük dikkatle takib ediyoruz. mi•ti. Bu •artlar altındıt, diğer devlet bı.ldır· 1·ıı·yor bo ı:: lrak'lılara hitap ediyorum. Lo d 5 (A A 

"Y " 1 moa atblar ı k'l k 1 n ra · .) - B. B. C.ı 
Necmeddl·n Sadak adamlannm zeka ve vicdan anna ra ı as er eri Ocaklannız.a dö- Vich 'd 1 ı_ b 

Al 
·· •· 1 k' Y en ge en na erlere göre Irak 

tekrar müracaat etmeğe man n~uz v': ~a a dönmeme ve meşru hükOmeti tevkif edilen ban lnın· 
ml'lletun· 

1
·z ve bir çok namuslu ve Kahire 4 (A.A.) - Resmen bil- Londra 4 (A.A.) _ Almanların dn- hukGmetı ıı ba•ına iade etmeme 1·n- ı· J h 

R b
• d 1 İn u.ı.ı. 11 wız ere arp esiri muamelesi yapt•lA-

Omanya da büyük ır maıum insanla: müvacehesinde ken~ iri diğine göre, düoman.ın Tobruka gece glltereye yaptıltlan akınlar tizar ediniz.> ga karar vermiştir. 
. yangın ditni mecbur gördüm. 6 teorinievvel yaptığı taarruz: durdurulmuı ve düı- esnllSUlda lG dilşnan ta11aresı dü- ıa1111111111111111111111111111111111 

ı 1 ki L'l · · şürüım:ı· oldu'"· halde IngUlz •- 1111111111111111111111111
""""" 11111111• Bıikreş 4 (A.A.) - Moldavyada Goc- 1939 da Almanyanın .ngi tere.w·v~ man t~n arı çe.u mıttır. . . "'9 e;~ -Y- N l 

l'Ulnl şehrinde büyük blr yangın çık- Fransadan hiç bir ıey ıstemedıgını, Kahıre 4 (A.A.) - İngıüz Orta ~~ı::e~e!~~on::pt=· =~d: e er İcat edilmeli! •.. (17) 
nııştır. 14 ev harab olmuştur. Diğer harbe devamın bir çılğınlık olduğuaıu Şark umum karargahının tebliği: klimllcn dönmii§letdlr. 
25 ev tahliye edllmlştir. Hasann 14 ve her§eyden ziyade >:eni ~ilahlar~.a Tob.~lı..un ha~~ci. müdafaalarına kar: Bomba tayyarelerlmlz Kolonya en
mll~on ley raddesinde olduğu tahm.1n yapılacak ve tatbik edilır edılmez bu- ıı duşman hucumu tekrar ctmesı düstrt merkezine binlerce ton bomba 
edilmektedir. yük mıntalı:alan tahrip edecek o~an muhtemel ol~.alc.la beraber dün öğ~ atmışlardır. Bu bombalann anısında 
-------------~ harbin fecayiin= tekrar beyan ettım. leden sonra duJman tanldannın top- bhılerce yangın ve en kuvvetll 1ntllak 
.. :i. k k a ~ I e ra Sivil mahallerı- uzun menzilli ağır çulanmızın ıid8etli ate§İ knryısında bombalan da vardı. 

toplarla yapılacak taarruzların karıı- geri çekilmesi üzerine hücum kati Halen Brest'de bulunmakta olan 
· le. ı tt ·· ı · · Alman Schnmhorst ve Gnelsenan 

Böyle vakaların teakubu lı~lı olarak ~ncalk ge .. nıt mdınta .~ ahrın sureSo~ı:~ enmışttırk. d .. l'· zırhlılanna ağır bom.balar atılmlf ve 
• • • .. •• •• •• zıyamı mucıp o ac:agını a muşa e- mm a asın a motor u Brest tersanesi d b-,.;;ıı, 

hepımızın yuzumuzu de ettim ve ihtarda bulundum. Ve kuvvetlerimiz muvaffakıyetle tetev- çıkanlmıştır. İ~~ ~a ':1:;:1~ 
kızartır (De.anı• aahife 7 sütun 1 de) v~ç eden mühim bir akın yapmış, lert Boulogne ve Chett>ourg dokla-

duşmana kayıplar verdirtmiı ve nna, Touqueı tayyare me:vdanın&, 

Ard arda zabıta vakalan: 
1 - Bir anne on bet günlük ev• 

~dını. boynun; tat bağlıyarak de
bize atmlf, 

b 2 - İzmirde bir d~i tüc~, b~ 
kar lcıznıı. on yedi ya,ında bır deh· 
'd~lı ile dansediyor diye vurup öl-

urmÜf, 

I 3 - lzmirde, ik. ıev«ili barıttık• 
ö":1kin!e~efine alem ederlerkep biri 

e ı bıçaklamı,, 

b• 4 - Kollan ve bacakları kesilmİ§ 
ır c:eaed 
ı ... 
lh. 

rin~~ !11ernleketlerin hapisbanele
olrn:d vır tek adamın bile mevkuf 

a· ıgtnı ~öz önünde tutmalı .•. 
I&• ... ~ ınilbletın içinde sivrilip hayırh 

.. oren •· :''-I •hrtt '-la uy._ er, o milletin yüzünü 
1" n ........ b'· 1 1 • nı-.a YiİzüDii ... ~ e en de umu-

Avustralya 
Başvekili 
---

Amerikaya gitmek 
üzere lngil tereden 

hareket etti 

Londra 4 < A.A.) - Avustralya Baş
vekili B. Menzies ~lrleşik Amerikeyn 
gitmek üzere dün Inglltereden hare
ket etmlştlr. 

B. Menzlcs Ltzbon'a varmıştır. Ora
dan Amerlkaya gldecektlr. İngllte.re
den Portek.lz'c kadar bir Hollanda şir
ketine aid tayyare ile seyahat etmiş 
ve yolun bir kısmında İngiliz av 
tayyareleri de bu tayyareye refakat 
etml§lercilr. 

esirler almıştır. Rotterdam petrol hazinelerine ve ke
Kıtalarımız Habetistamda mühim za cenubi Norveçtetd petrol hazlnele

bir noktayı zaptetrniıleTdir. Cenup rlle bir tayyare meydanına da ta&rw 
b 1 

nızlarda bulunmUf}ardır. 
ö geainde harekat devam etmek· İnglllz bomba tanareleıt ıı:.en ve 

tedir. DW!SCidorf tlzerlne de daha k1ıçtlt 
· akınlar yaPmışlardı!'. 
İki Hollanda Nazırı 

Avuatralyaya gidiyor Hindistan müslüman 
Batavia 4 (A.A.) - Hollcmda Hıırl- gazetelerinin hücumlar! 

clye Nazın B. von Klcftens ve müs- Labor 5 (A.A.) - B. B. C.: 
temlekeler nazın B. Weter, 11 mayıs- Hindistan müslüman gazeteleri en 
Uı t.ayyare ile Sidney'e gidecekler ve şiddetli tabirler ile Almanlarla ltal
orndan Amerika Birleşik devletleri yanlan lrak'a davet eden Raıid 
yollle Londraya döneceklctdlr. B. von Ali'yi tenkid ediyorlar. 
K!cffens ve Wcter, hareketlerinden -
evvel sumbaya deniz üssünü ziyaret Emir Abdullahın ziyafeti 
edecekler vetsı~ollıı.nd~ı!!- fmanya Kahire 5 (A.A.) _Ürdün emt: 

~~~::cak 1 m~h~i~ 0U:pıa~~~~ ri . ~bdull~: reğeni a~bık Irak kral 
iştirak eyllyeccklerdlr. Bu münase- ~~ıbi ~bdu!ıl8.h t.er~fine dün bir 
betle, iki nazır, Hollanda Hlndlstanı ogle zıyafetı vermııtır. Bu zi:Tafette 
halkına hitaben radyo Ue nutukl&r Arap ıefleri bulunarak Irak YaD• 
~ • eclilı' .... 

' ' rr 

.. .. 
tk 

.. 
a 

1 
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Harp tebliğleri Cenubi Afrika! Ankara VB lzmlr •n 
başvekilinin 

Alman tebliği 

Maltada Valetta deniz 
tezgahlarına taarruz 

edildi 
----

Berlin 4 (A.A.) - Alınan orduları 
B~kumandanlığının tcbll~l: yüzlerce 
a:ıv~ tayyn.resi dün gece Liverpool 
limanım san.tlerce ve tahripkar bir 
tesiri~ bombardıman etmişlerdir. Jer
tty'ın şark sahillndekl tesısatta, dok
larda, hububat ve yük nntrepolannda 
Ye diğer askeri hedeflerde uz.aklardan 
r;özukcn bir çok geniş yangınlar çık
tığı blldirllmektedir. Merkezi iİıgilte
renin garp sahilinde diğer mühlm bir 
limana da en ağır çapta bombalarla 
1.ıı.arruz edllmişUr. İngllterenin şark 
sahilinde Mıddlsborough llman mın
takasllc endustri tesisatına. ve İngll
terenln cenubunda blr siliih fabrlkn
slle bir gece tayyare meydanına da 
diğer müessir akınlar ya.pılmışt.ır. 

bir nutku Fener, Altay, Albnordu takımlan 
dünkü maçlardan galip çıktılar 

c Mihver ayni zamanda 
Asyaya da yayılmak 

istiyor» 

Kap 4 CA.A.) - Cenubi Afrika bli"
llği B:14veklll general SmuL<;, dün me
busan meclisinde irad ettiği nutukta 
Habeşistan 11Cferl ha.t.kında fUD]atı "' 
söyleınlşt.lr: •Habeşistan M!fer.lııe blt
mf~lr denebilir. Cenubi Afrika kıtn
lan, Habeşlstnnd:ı. yaptıkları iyi işten 
dolayı memleketin mlnnettar.lığuıa 
hak kazanmıştır. General Cmınlng
ham da harck!tı idare tarzından do
layı tebrlte §ayandır.» 

General Smuts. Yunanistan mesele
sine de tema.s et.ıııiş ve şöyle demiş
tir: cBalluı.nlarda ve Yunanlstanda 
İngllterenln, karşısında bulundu~ 
vaziyette. yaptığından ~ka ne tarz
da hareket edeblllrdl?• 

General Smuts, sözlerlne şöyle de
vam etmiştir: cEğer düşnnn Mısınn 

maçları t:ıkib eClule'rlten 

fzmirde yapılan maçlarda C:Ja :AJ. 
tay fevkalade bir oyun çıkararak'. 
çok" favullu O)"nayan Deminporu 
4- l, Altmordu da Cençlerbirliğini 

kontrolunu almağa ve §imali Afrika- :Ankara 4 (Telefonla) - Bugün 
Yl sıkıca elinde tutma.ğa muvaffak 19 Mayıs stadyomunda Calataaa
olursa, vaziyet blzlm için bittabi çok rayla Maakespor klüpleri arasında 
tehlikeli olacaktır. Cenubt Atrikanın yapılan maç 4-4 berabere Fener • 
:;'yHeedtınedrenalnfazlaA emin dbulğilunmalı- Harbiye arasındaki maç d~ 4- t F e-
3-. J ız vrupa. e dir fa.- • lib" • ·ı · · t o 1 d kD.t mihver, aynı zamanda Asyay~ da nen_n_ıı:_a_•_Y_e_tı_ı _e_s_o_n_a_e_rm_ış_tı.r. ___ • -y•e•n•m•i•ş•e·r-ir_. ------
yayılmak istemektedir. Bir kaç gün 
enel, nüfU7Ju blr Japon ga7.eteshıde 
b!r beyanat okuduk. Her halde res
mJ laıynaklardan ilham alan bu be-

Şimali Afriknda Tobnılt istlhlim
Jnrma giren Afrika Alman heyeti se
feriyesi cfizütamlan İngilizler tara
fından tanklarla ve topların. yapılan 
mukabil taarnızlan tardetml.şlerdlr. 
Bon günlerde yapılan bu muharebeler
de 16 düşman tankı tahrip edilmiş ve 
müteaddid top elimize düşmüştür. 2 
mayısta, Alman ve İtalyan Stuka fi
Jol:ın bllhnssn iyi sfüıhlanmış savaş ve 
avcı tayyarelerinin de müzaharetlle 
Tobruk limanı ıstıhkilmlanna ve test
.satına müteaddid defalar müessir blr 
tarzda taarruz etmişlerdir. Tobnık 11-
manında yüksek tonilatoluk bir ge- ya.natta . Avustralyada .Tapon nüfuzu 

Almanyanın 

Portekize 
teklifi 

Türkiyenin 
vaziyeti 

Manchester Guardian 
gazetesinin baımakalesi 

mlyc isabet olmuş ve bu gemi ağır ha- altına glre:ektlr denlllyordu. U7.ak 
sara uğramı~ır. Şarki Akdenlzde, Al- Şarkta böyle bir vazly<:_tlıı inkl§af 
man hava kuvvetleri 3 mayıs gecesi etm~kte olduğunu ve dunyanın en 
Glrldde Suda koyunda ıo bin tonlliito- biiyük memleketi olan Amerika Blr
Juk bir ticaret gemLs.lnl batırmışlar ve 1?şik devletlerinin kendisini ciddi teh
diğer bliyük bir gemiyi ciddi hasara lıkcde hissederek Brita.nya impara-
uğra tmışlnrdır. torluğu hesabına mücadele iç.in değil Portekiz üslerinClen 

. takat bizzat :tendl menfaa.Uerlni mü- Lond 5 (A A ) M h Maıtada savaş ve !>tuka teşekkülleri d:ı.taa için bütün kaynaklarını ııare- İstifade mukabilinde ra · · - anc cıter 
Valetta llmanına. hucum ederek dev- kete get.i d"linf ~ em1z b da. Cuardian gazetesi baş makalesinde 
lct deniz tezgı\hlarına petrol hazine r 1 gonn • ura ce- mülki tamamİyetİnİ djyor ki: Almanlar, Yunan seferini 
Jcıine hava dafi b~taryalanna. .,; nubl Afrikada tendi vaziyetlmlz hak- k "" · bild" • bitirdilCT ve yenı" bir te!!ebb;:.e .,.;_ • tmda fazla emln olmamaklı~ 1.ç1n oruyacagını ırmış ~ .... ... 
doklara lsaoot.ıer :ta.ydeyleml§lerd.ir. birer ihtar te§kil etmettedl rİ§mek üzere oradaki kuvvetlerin 
Düşman, dün gece Almanya üzerin- r.• bir kısmıiu geri alarak tensik ecf e-

de hatır kuvveUerle uçarak garp mm- Amerika Cümhur Reisi- Looclra 4 (AA.) - Gazeteler, ceklerdir. Alman taarruzu Llbya'. 
taknsının muhtelif yerlerine ehem- • "'} Çunki d Portekiz vaziyeti hakkında mütalaa- ya inhisar ebniyeeektir. Hitler'in 
mlyett az mlkdarda infilak n yangın nın og u ng en lar neıreylemekteclir. Bazı gazeteler, M · k 
bombalan atmıştır. Askeri te.!lsata ve dün h•,.eket ettı• lbren''- yanmadaaından alınan bir h ısıra &r§ı taarruza hem tarktan, 
11.lah mü~erine basarlar olma.- - "" em de garpten geçmesini bekle-
mıştır. Sivil halk arasında müteaddld Çanking 4 (A.A.) - Amerikan Rel- muhabir telgrafına istinaden, Hitle- mek lazımdır. Bu yeni hareketler. 
&ü ve yaralı vardır. .sl.cümhurunun oğlu Jane Roooevelt bu rin Portekiz Ba§Vekili B. Salazar"a ispanya. Cebelüttank ve Şimali 

Gece avcıların ha.va. dafi ""'+"-- sabah tayyare De Çun.klngden harelret 'bir garanti teklifind bulunmuş ol· Carül Afrikası hakkındaki Alman 
.--..3... ~r. B. Janne Rooeevelt yakında d v ·r k d. B • lan birer düşman tayyaresi dü.,ümıüş- askeri müşa.bld sıfatile Kahir gi- ugunu J P etme le ır. u garanti niyetleri her ne olunıa olsun, gecik-

lerdlr. decekttr. eye teklifine göre. Almanya. Portekiz meden belirecektir. Şark dahilin-
hava ve demiz üslerinden serbesçe de Alman planının anahtarları he

Suriyenin 
o • 

vazıyetı 

Almanya Suriyeyi' üs 
olarak kullanmak 

istiyormuş 

Otomobil 
imalatı 

Almanya, Fransa ve 
İtalya araainda itbirliği 

~ yapılıyor -, 

Londra 4 (A.A.) - Müataltil VıcLy 4 "(A.A.) - Havu - O. 
• Fransız ajansı bildiri}or: Londra F. l bildiriyor: Milli techizatlanma 
eiyıui mahfillerindelti umumi müta- bat delegesi B. Francois l..ehideus, 
llaya göre Hitlerin bugün Viclıy l:ıü- Pam gazetelerine beyanatta buluna
lumeti üzerine yaptığı tazyik Fran· rak'., Alman, İtalyan Te Fransız oto
Ndcn Alman askerlerinin geçerek 1.. moLil endüstrileri mümeaailleri ara• 
panyayı iıgal etmesinden ziyade Al- anda Berlinde bir anlatma imzalan
ınanyanm Suriyeye yerlqmesini ve iDii olduiwıa ve bu anlaıma muci
}>urasını Şark harekatında bir üa ola- hince otomobil imalatı ..ı...mcıa 
ıak kullanmasını mümkün kılacak bir bir Avrupa it birliği İçİlı muvakkat 
'.Akdeniz j§birliğini İltihdaf eylemek- bir komisyon tqkil edilmiı buhm
tedir. Binaenaleyh, Almanlann ami- duiunu bildimıi§tir. 
ıal Darlan'la yapmakta oldukları Salahiyettar mahfillerde turih 
müzakP.~e~erde, Is~anyaya Alman edildiğine gÖrf:. Almanya, f tal ya ve 
askerforının geçmesı meselesine hü- Fransa, bu İ§ birliğini, tam bir mü
yük bir ehemmiyet veTir gibi gözük- savat üzerinden temin edecdderdir. 
meleri ve bu taleblerinden vaz geçe- Komisyonun ilk içtimlll, 6 haziranda 
rek mukabilinde Suriyede her türlü Berlinde akdolunacaktır. 5 Alman, 
kolaylıkları koparmak istemeleri pek 5 ltalyan ve S Fransız delegesinden 
muhtemeldir. terekküp edecek olan komisyoıiıa al-

iatifade etmek mukabilinde. Porte- nüz vuzuh bulmamıştır. Burada bir 
it.izin istiklalini ve mülki tamamiyeti- ıual varit olmaktadır: Hitler, Tür
ni koruyacaktır. ldyonin boyun eğmeai için tehditte 

Portekizde yalnız 6 hava meyda- ve taaruzda mı bulunarak yoksa 
nı vardır ve bunlardan bir kaçı da Türkiyenin ıu veya bu suretle ya
askeri faaliyete gayri salih bulun- nından geçerek doğrudan doğruya 
maktadır. Fakat bunlar, Atlantik Suriyeye mi gidecektir? Türkiyenin 
muharebesi için Hitlere faydalı ola- eografi vaziyeti nedir? Almanlar 
bilecektir. Her halde, B. Salazar, bu Karadeniz.i, Bulgaristan ve Roman· 
ana kadar Hitlerin teklifini müzake- ya sahilini kontrollan altında tu· 
reye hiç bir temayül göstermemiştir. tuyorlar. Buralardan tayyarelerini 
Alınan ayni habere göre Portekiz, ve hafif deıniz kuvvetlerini kullana
fspanya hududunu muhafaza için 50 bilirler. Alman kıtaları Türkiyenin 
bin asker seferber etmiştir. Avrupa hudutlarında bulunuyorlar. 

Esuen §İmdiye kaclar Portekiz Selanik, Kavala ve Limni nazilerin 
bir istiladan muun bırakılmı§ ise, elindedir. Hava kuvvetlerile bura
bu beliti de. Hitlerin, nazi tecavüzü dan Oniki adaya bir adımlık me· 
olur olmaz zengin Portekiz müstcm- ıafe vardır. 
lekelerinin fngiltere tarafından kul- Irak' da Raıit Ali' nin isyanı, Hit
lanılmuından korlttuğuııdan dola- ler"in ıarlttalti tertibah ile ayni za
yıdır. mana tesadüf etmek üzere hazırlan-

Hayf a'ya petrol 
akıtılması durduruldu 

Irak hükUmeti, Irak 
petrol tirketinin 

i.tilıaali.tınl menetti 

mıştır. 

Bu imkanlar hakkında sorulaaı su- bay Thönisaen riyaset edecek ve iç· 
P.l!er~ karşı Londranın salahiyetli tiınalar, münavebe ile Berlin, Roma 
mahfilleri şunu söylemekle iktifa edi· ve Paris" de yapılacnktır. Baidacl 5 .(A.A) - Irak hüku
;yorlar ki, Suriyeye tehlikeli olabile· Bu yeni müeuesc sayesinde, 800 ~eti ~r .. hndan" sıqredileı:'. ~usu.si 
eelc: miktarda Alman gelmesi bin Fransız ailm. sullıun imzamun bır. tebilide,. huktlmet reısırun ka
Fi~istin ve Türkiyeye bunlann gel- akabinde. harpten evvelki kuançla- ıarile ~r~n !'etrol~um C:o?1-
llllt§ olmasını icabettirir. Çünltü At- nnm esaslı kısmını yeniden bula~ P~Y> tırkeüne aıtv t~~t~ :ıstih-
ınanlar denizden kafi derecede va- celderdir. aalMm dmduruldugu bıldjnlmekte-

Hitler'in maltsadı her halde Tür
kiye'yi çember içine almaktır, fa
kat Türkiye Almaınlara yol verme· 
mekteki azimli lc:ararmda devam 
ederıe - lci bütün alametler böyle 
olacağını gösteriyor - Almarıya 
Anadolunun çetin dağ maniaları ;Je 
karşılaşacaktır. fıte Almanların 
Türkiyenin yanından geçmesi naza
riyesi buradan doğinuştur. Fakat 
bu da imkansızdır. Çünkü Atina· • 
da.n Rodos'a 260 mil. Rodos'dan 
Kıbrıa"a da 80 mil vardır. fngiliz 
filosu bu gibi seferlere mani olabi
lir. 

Diğer taraf tan Suriyenin mihver 
tarafından bir üa olarak kullanıl
maaı Vichy llültUınetinin lngiltercye 
lr.arıı hasmane bir hareketi olur. purla asker getiremezler. Kıbns' da dir. .Petrol pipeline .vaaıtaaile 

!>ir İngiliz deniz üssü bulunduğundan Amer· ı·ka or· dusu Hayfa ya aluhlması da (lurdurul: 
&nıiliz harp gemileri Alman nakliye maıtur. Bıw tufiyebaneler, lraıt lrak hifkAınetı• 
'Hpurlannı kolayca yakalarlar. Di- durumunun ihtiyaçlarını temin et• U 
ier taraf tan tayyare ile nakliyat da Bağdad, Tahran, AnJia- mek üz~e faaliyetlerine devam ede-
r>elc tehlikelidir. Bundan baıka mü- raya mütahid subaylar. ceklerdır:. • • . . Almanyadan yardim 
lıim miktarda asker, silah ve malze· Ira~ hukumetı ~aaarruf tec:lbm ol- istemediği söyleniyor 
me nakline de müsait değildir. Bina- gönderilmİf mak uzere. huıusı müesseselere ya-
enaleyn Suriycnin işgali daha evvel y .. :.. .... on 4 (AA) Reuter· pılan '-""~cnzm !8tırnın ve.sı"ka usulü- Buda~ 4 (A.A.) - O. F. l.: 
mücavir memleketlerdek·ı va .. "ıyetı"n _,,_. · · - • ne tauı tutmaga 5.arar vermictir. y D '" A ·k d ba • an resmi rester Uoyd gazetesinin 
bıki.,<>fın~ bn;;Jıdır. men an o.r usuna mensup zı lrak.ian Petroleum Company'nin ..- " ., b 1 B d d T h L Bağdaddan aldığı bir telgrafa isti-

M
")]"' Ş - . . _ su ay ar al( a ve a rana as&.e- •ene1ik petrol istihsalatının 5 mil· el d v ı ! efın ımzalı resim• ri. müşahıt olarak ~önderilmiflerdir. yon otn olduğu hahrlatılmaktndır. na en yaz ıgına göre, Irak hükumeti 

lerı sevgi tezahürlerile Bır ıubaym da aynı sıfatla Ankarqa • • İngiliz iddialan hilahna olarak, Al· 
. k gönderildiği öğrenilmiştir. Eski Romanya Kralı manyadan lüç bir yardım talebinde 

yerıne onuyor H ha k t U. bulunmadığını cuma akşamı bildir-
Aıık:ıra 4 CA.A.l - Edime, E~fill, Drahminin marka avanaya re e e ı miştir. Irak hükümetinin deklarasyo-

Nevşehlr, Ergithan ve Ay~'!:lnn aldı- • . ~ ~ 4 <A.A.) - Es'kl Romanya nu czci.:mle ~öyle demektedir: 
Amıız telgrnrıar, Milli Şer Inönünün nazaran fıatı kralı Carol ve bayan Lupesko cuma ı ak t "it • h d • ih · a"'"....,.. Exa.mblo Am rlka.n il < r • ngı ercının mua e eyı ı . 
lmzalarllc hediye et.mlş olduklan fo- l..ondra 5 (AA ) - Sctfııni ajan- . ........,.ı n e vapur e lali · 4\ T k ı k d" 
ıoıtratııerln bu vilayet ve kazalarda aının Berlin" deın ~ldığı bir habere LiZbondan Ha.vana.ya miitenekklren e~!1.: ve. ngı ~ ıta annın en ı 
}'artı mcrke .. ve Halkevleri şeref mcv- .. d h • . . . 

50 
d h . 

1 
hareket etmı.t1en'llr. Vapur m1kmcaya erazısıne gırmclcrıne kargı yalnız 

kilerine içte~ sevgi tezahüratile ko- gorc rk jınınk. rayb.1 _..J!} r.a .mı ~ ka.&\r etki~ ~U R1ıll ıutul- baıına müci\dclc eğecek _vazi.r_e_tte· 
auımu. olduiwıu 'blld.lnnektedir. rayomar o ara tes ıt ıı:w mıım. mupur.. dir.~ 

lngiliz 
Bahriye 

Nazırı diyor ki: 
.. ·cAmerilianin miicade
. leye ablacaği zamanin 
. yaklaıtiğini gösteren 
l alametler vardır.» 

Load.ra ol CA.A.) - Bahriye Nazın 
Aleksander bugün bir nutuk söyllye
ırek demiştli' ki: 

.Yunanistan harekAtmda.n evvel 
Dunkcrque haıUseşlnlıı to.rihlıı en 
bftyfik tahliye hareket.! olduğu net.l
cesfne nnlnu4tı. Fakat Ynnanh:tan
da yapılan ta.bllye hareklt.ı esnasında 
donanma, pl.k.e bombardıman tayya
relerine lml'Jl hemen hemen himaye
m bulunan 45 bln kişilik bir kuvveti 
kurtarmıştır. Yunanlstanda:tı kuvvet
ler tahllye edilirken yalnız lk1 torpl
do muhrlbl kaybetmiş olmaklığımızı 
bir mucize tela.t:kt ederim. 
Şimdi İngiltere hafbJn en nazik bir 

1 dcvres1nl idrak etmiş bulunuyor. 

.A.Li ile VELi 

Adami kırkında 
iakarta etmek ~lur mu? 

Ali - Kaç yaşındasın} 
Veli - Kırk • 
- Hapı yutmuşsun .•• Atken

dini denizci 
- Niçin, yahu}... cHayat 

kırkında b~lau diye nazariye
ler bile var ... Ondan da ba§k-. 
askeri hizmetin kaça kadar sür• 
düğünü hesaplasana .•• Niçin İll· 
tiyar olacakmlfllll... . 

- Senin ııöylediklerin mac:lal· 
yamn bir tarah ••• Öteki tarafım 
çevir, ne manzara görecelcsiı'Ü 
Hali gazetelerde ilanlar çıkıyor; 
ücretle hizmete alınacak mem\I~ 
run kırkından ek.sik olması iste
niyor •.• 

- O hizmete genç adam İcab 
ediyorsa bile, böyle sfo kayc:lma 
yazmamalı bana kalırsa, Ali ••• 
Memurluk elbet askerlikten çetin 
değildir •.. Hem ellisinde ne cev
val kimseler var ki otuzundaki
lere taş çıkarhr. Sıhhi ahvali iyi 
değilse. dayanıkh değilse alma 
mal. ..• Yoksa. kırk.ındakini çaJr 
pmaz saymak olur ~ey değildir. 

Al iv eli 

Çünkü Atlantikde, Akdentzde. hatta. 
Basra. körfezinde bir ~ meseleler 
karşısında bulunmaktadır. Ametikan 
yardımının artması nllı:ı! neticeye 
olan imanımızı :tuvvdlendlrmektedlr. 
İcab ~ Amerikanın bütün sı:tıe
We mücadeleye atııacalı zamanm 
ya.ıcıa.ştı~ı gösteren aliimeUer var- , 
dır. Ortada b1Dıu ima eden satıam 

sebepler mevcuddul'.• "'------------..ııı• 

Asker futbolcu· 
lar oynıyacak 
Spor talimatnamesinin 

18 inci maddesine 
bir fıkra ilave edildi 

Irak kıtaları Basra
dan tardedildi 

( Battarafı 1 inc:i aahif ede) 
mezkur mühlet bittiği halde lrÜ 
kuvvetleri ,ekilmek için hiçbir ted
bir almadıklarından kuvvetlaimis 
onları oradan tayyare ve topçu bo,... 
bardıınanları ile tardetmişleTdir. 

Habbaniyede iki sahayı kıtalan
Ankara 4 - Asker futbolcularin mı% kullanmaktadır. Cumartesi saba

maçlara i§tirik etmemek için evnl· bı İngiliz bomba tayyareleri lraklılan 
ce verilmiı olan karar, söylendiği- durdurmu§tur. Iraklıların topçu atefİ 
ne göre önümüzdeki haftadan iti· fasılalı olmU§tur. 
haren kaldırılacak ve uker futbol- Londra 4 (AA.) -Reuter aj ... 
eular, mezun olmak prtiyle maç- ıınıD bu sabah salahiyetli kaynaldas• 
lara ;.lirik edebileceklerdir. dan öğ:cndiğine göre Irak' da dünkC 

Bu maksadla apor talimatnamesi- cumartesi günü. bütü:ı gün Jnsi!iz 
nin asker futbolcuların mac;a ~ti- hava bombardımanlan c:lüşmama 
raklerini meneden 18 inci maddesi- Habbarıiycdeki İngiliz ordugabma 
ne üçüncü satırdan sonda şu hkra tevcih ettiğ: topçu ateşini kırınlfbW~ 
ili.ve edilmiştir: Iralı: topçu u dün sabah erkendıtn 

cAncak silah altına Javet olu- ordugaha hakim bulunan yayladm 
nan erat, ve yedek aubaylar me- mevzilerden atqe haşlnmıştır. Jn~ 
zun bulunduktan zamanda amirle- ]iz zayiatının az olduğ•J söylenmek· 
rinin, spor güçleri başkanının ya- tedir. 
zıiı müsaadesiyle evv~lce azası bu- Lond.ra 4 (A.A.) - Reamen bil
Jundukları klüplerin yelı:diğerleriyle dirildi~in~ ~öre İngiliz kıtaları • lralı:

0 

(Ordu apor giiçlerine karşı olma- k1;1vvetlerını Basradan tardetrnıtler• 
malt prtiyle) yapacakları müaaba- dır. 
lcalara iştirak edebilirler.> Hayfaya İngiliz askeri 

çıkh 
Ankara vapuru İnebolu- Boda}Jt'.şte 4 <A.A.> - o. F. İ.: ııas

yar Nemzet gnzetcsinln Beynıttan al-
ya vasıl oldu dJiı blr telgrafa. istinaden blldlnlill· 

İnebolu 4 (A.A.) - İstanbuldan dev- ne ıöre, İngiliz Jntalannı hrımll bl9 
Iet hesabına Anadoluya geçmelc lst.1- çok nakliye gemileri Haytaya. gelmlf
yenlerden lkincl tatileyl hA.mll bulu- tir. Bu gemilerden takriben üç ın. 
nan Ankara. vapuru dün buraya gıel- kl.şl. kam.ya çıkarılmıştır. Bu kıtalana 
m1ş ve yalculamıı çıkararak tekrar Jrak'a gidecekleri tahmin edilm4te
İst.anbula dönmüştür. Yolculal' gettk dir. Şarki Ürdün'de bulunan İnlllla 
va.pui'da ve gerek llmanımu.da tahllye p.mlwnlan da Rutba limanı yolll9 
esnasında gördü.:tlerl lı:olaylıklardan gönderilmi§tir. 
ve yardımlardan memnımiyet.ıe b&h- Bağdad' da gece yasaii 
setmektedlrler. Bafdad 4 (A.A.) - Havns (O.P1.~ı 

Petrol 
Almanya ancak Irak ve 
lran petrollarile sikmti

sını giderebilirmİf 

Alıılam saat 22,30 dan sabah •• • 
'tadar alvillerln sokaklarda dolafl!W
m ve alqam saat 20 den sabah .., 
5,30 a kadar araba. n nakil vasıtaıa
l'mln seyrüseferi yasaktır. Bütfin ..
hlrlerde, güneşin b:ıtmasile beraber 
ışıklar setredllmek:tedir. 

Hükfunet asiler hakkında umumi af 
11~ etmiş ve bunlarm orduya girme• 
lhıe müsaade vermlştlr. 

Baidad 4 (A.A.) - Irak kumandan-
Lo d 4 (A.A.) _ mtıertn Ira.k lığı bir hususi tebliğ neşrcde:ek dlıa 

n ra _ düşman ta.yyo.relerlnln Fırat wıertncW 
petrollarına el lı:oymala teeet>bus e.t- Falluja §Chrhıl bombardımnn eUaJe
mesl çokta.nberl beklenl:rordu. Al- r!nl bir camiye bomba isabet ettlllnt 
manyanın petrol lhtlya.çla.n senede ve kadınla çocuklar arasında öla w 
ıs milyon tona baliğ olmaktadır. Bal· yaralılar bulunduğunu bildirmekte.lir. 
buki Romanya ancak '1 mllYoll ton Irak kumandanlığı halkn aşağıdaM 
Ç?b.rmaktadır. Sovyetıer Blrllğfne ıe- talimatı vermiftlr: 
lince. onun ıst.lhsallt.ı 30 ınlll"Oll ı _ aotut:tanlılıtı muhafaza ._ 
tan olmakla ben.bet bunun pek ası- mek, sıtınatıara girmek. 
nı lhraç etmektedir. Ea8en Almanya 2 _ BotMlarda toplantılardan ıe-
Rus petrolunu ta.yyarelerlnde kulla- n:tki etmek, ~ glnnek, 
namaz. Binaenaleyh Almaıı:ya Irak'ın 3 - Tayyarelere :turşun atma.lttan 
ve İranın petroııa.rma muhtaçtır. Bu tevat.kl. suretlle tru'ek meımUerlDI 
iki memleketin senelik ı.stthsPJAtı 14 tasarruf dmH. 
milyon ıondur. Almanya ancak bu 
iki memleketin petrollerlnl ele geçir- ıJ 
mek BUretııe bugün çektiği petrol aı- Ka.s 7a.zm&lı7 
~ndan kurtulabilir. ._ ____ _...._ _____ _. 

Bisiklet yanılari 
İstanbul bisiklet aJanlıtı tar&fm

dan tertib olunan seri ya~ be
şinci ve sonuncusu dün sabah Top
kapı ile Silivri a.rnsındn. 150 kilomet-
relik bil' mesafe dn.hlllndo ynpılıruş
t.ır. Ankara, Bursa ve !stn.nbul blsik:
letçllerinln iştirak ettıkleri bu yarış 
çok muntazam ve o nlsbctte de heye
canlı geçmiş ve neticede İstanbul böl
gesinden Halid Ofinz 5 .saat 42 daki
kada birinci, 13 dakika farkla Bursa 
bölgesinden BiklJlet Altmta.§ iklncl, 
İstanbul bölgesinden Babri Dotuclatı 
üçüncü gelmiflerdlr. -

Hu isimlerle onlara biti.
ıonckler arasına (') ifaretİllİ 
koyan da var, koymayaın ela. 
Şüphesiz cAhmed'in> diye y.;. 
mak ihaL Her has isimden soa-• ra buna belki lüzum yok: lakin. 
cRontİ> diye tanınmamı§ bir iaİJa 
tasavvur edin: bununla la.hik .. 
arasına (') koymadığınız takdir· 
de cRontinm> diye yazacalcsıaa. 
Mücerred şeklin cRonti> mi, y 
ıa cRontin> mi olduğu anlapl. 
mayacakhr. Bu gibi ahvalde (") 
ya kati lüzum duyuluyor. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Masa'nın asası 

AKŞAM Sahife 3 

Mektep argosu .. 
_,_. 

Bu harbin neticesi hakkında aıü
talia y\iriitenlerin bemm hemen 
hepıi !Öyle diyorlar ı 

Eski surlar Boğaziçinin imar 
plinları hazırlanıyor 

l Et fiatleri Kıymetli romancı ve en bol tale-
~i hocalarımızdan olan Rep.d Nu· 

K 1 • • hİ n Güntekin'in sou yazdığı bir yaz:•· 

k
asaldp ar

1 
cemıye!ı !1ar n 1 ımda ,öyle bir cümle okudum: • 6 ... 

- it döner, dolqır; lna-ilterenin 
istila edilip edilememesine dayanır. 

. Churcbill'in ıon nutkunda da bu 
· vardu Orta Şarkı - Uzak Şarkı hep 

tali meseleler sayıoyrdu. Britanya 
adalarının müdafaası t Atlantik har
bi! Birinci derecede bunlar .•• Hatti, 
diişünülüne, Atlantik harbi. de ln
giltere müdafaaslltln teferrüatına 
dahildir. 

Demek dava. nazi tanklanmn 
Manşı geçmelerinde ..• 

Buna dair Cemal Nadirin nefia 
bir karikatürü vardt. Darbımesel 
aribi akıllarda kalınq. Pek çokla.rmın 
tekrarladıklarını duydum: Alman 
askeri Mantm bu kıyumda otur
mut. düoünüyor; Musa'nın hayali 
k&l"fıdan görünüyor: 

- Şayet beni gÜcendirmeseydin. 
usulünü öğretirdim t • diyor. 

Buna benzer bir hikaye daha 
4ittim. Naziler, Musa'nm asasını 
ararlarmış. Bir baham bqıyı yaka
lıyarak huzura çıkarmqlar. 

- Doğru söyle! Gözünü patlatı
rız. Dünyada asa bili mevcud mu? 

- Mevcud efendim. 
- Nerede? ... Yerini çabuk ıöy-

le! 
Haham, sakalını kurnaz kurnaz 

aıvazlamq: 
Londra müzesinde! 

:::: .... 
Alan da gaçan mı? 

Dür..kü pazar sıünü, Mebmedcik· 
ler, hafta tatilinden istifade ederek 
ıokaklarda Reziyorlardı. Ben qağı 
doğru yürüyordum. Oc; bet kifilik 
bir kafileleri. küçük parmakların· 
dan, ananevi şekilde biribirlerine 
zincirlenmlşler: yukarı gidiyorlar. 

Harap olanlari 
muhafaza edilmiyecel< 

Müzeler idaresi tara.tandan hıı.zırla
naralc Belediyeye ver&n bir raporda 
surlann yıkılabllooek ve bıraJoln,oak 
kısunlan ıha.klonda maUlın&t bulun
mo.Jı:tadır. Harap blr halde bulunan ve 
her gün bir ta41 daha dökülen surdu
varlannın muhafazasına Müzeler ida
resi de taraftar görünmemektedir. 
sur kapılarının muhafaza edilerek 
restore esaslarına göre tamlrlerl is
tenmektedir. 

Belediye sur kapılarını tamir eder-
ken etraflannda birer meydan vücu
de getirllmeslnl de ön plAna alm14tır. 
İlk olarak Londra. asfaltının istanbu
la glrn noktası olan cTopkaPh tamlr 
edilecek, önünde bir me,dan yapıla
caktır. Bu kapı dar olduğ'undan, ve
saitin ayni zamanda girip çıkmasına 
müsait değildlr. Kapının yanında 
Udncl bir kemer vücode getirilecektir. 

Sıtma mücadelesi 

Rumelisahilinin planları için de 
yakında tedkiklere başlanacak 

Boğ82:içinden bir görünüş 

Mücadele mıntakaıın· B. Prost, n!zım plftnı Şehir Prost ağaçlandırılacak yerleri 
da bu sene de faaliyete meclisi tarafından tasdik edilen pl!nlara işaret edecektir. Tespit 

baılandı Boğaziçinin Anadolu yakasında- edilen sahalara ne nevi ağaç di
ki yoHann rnaktalan, güzergah- kileceği Belediyenin bu işi hava-

İlkbahar dolayı.sile sıtma mücade- lan ile iştigal etmektedir. Nazım le edeceği mütehassısın raporun
lesi vllAyetln muayyen mıntakala:ın- prnn üzerinde B. Prost'un ted- dan sonra anlaşılacaktır. 
da fallyete ba.şla.mıştır. Sıtma muca- . . w 

dele heyeti senelenrenbert büyük blr kıkleri bıttikten sonra tafsilat Bogazın ağaçlandırılması işi 
gayret sarfetmiş, mücadele mıntaka- planlarının hazırlanmasına ge- evvelce de mevzuubahs olmuş, 
ıannda sivrisinek sürfelerinln çoğal- çilecektir buraya dikilebilecek ağaçların 
masıno. meydan vennemL1tlr. Sıhhiye · .. . 
vekUetl, geçen seneki mesaiden pek Evvelce Boğazda büyük bir nü- cinsleri uzerlnde tedk.lkler yapıl-
iyl netlce.ler almıştır. Bu ~ünasebetıe fus kesafeti vardı. Büyük yan-- mıştı. Bir iddiaya göre Anadolu-

~~~;:;~ r~:,n~~~~ı=-ev~u~frd~~~~= gınlar ve diğer sebepler dolayı- hisarından so~ Şileye kadar 
name ile ta.ıtır etml.ştlr. Sıtma mü- sile buranın sakinleri eksilmiş olan sahaya zeytın a~lan dlkl
cadele heyetinin yeni mesai yılı için- dağılan halkın avdetıeri imk~ lebilecektir. Boğaza hangi nevi 
de del aynd lrlgayretl sarfetmesinl te- dahiline girememiştir. Son sene- ağaç dikileceği bilahare tespit 
menn e e z. d'l kt' 
Şu vesile ile bir daha tekrar edelim Jerde nüfusun tekrar arttığı gö- e ı ece ır. 

a ırı masını ıstiyor ~ene aene iki d~sten çaktı: Kimya 
ile coğrafya ... » 

I>ill ed0 

Fia.t müraka.be komisyonu bugilnld at ıyor musunuz? clki 
- erıten döndüıt iki d t '--Jd öğleden sonra toplanacaktır. Kasap- a:ilc. • « er en llUl ,,. , 

lar cemlyetl tarafından ya.pılan ted- • 1 dl e~ste muvaffak olamadı.» de
klkata nazaran kasaplık hayvan mil- ğil... ki denten çaktı ... 
varedatı arttığından, et flatlerinln Simdi bu «çaktı» sözü, cdöu· 
düşmesi lbım gelmelctedlr. Kasaplar dü» yü, «muvaffak olamadı» y., 
ftzamt narh usulünü tatbik ettiğinden, ckaldııt yı, cibka:. yı tamamile unut
etler ucuzlatılmama.kta.dır. Kasaplar tunnuıtur. 
cemlyet1, et füt.tlerlne konan narhın Bugünkü çocuk smıft d"" ;· 
kaldırılmasını teklif edecektir. Fia.t 'bka kal an onmu-
mürak&be komisyonu Cemiyetin nok- yor, 1 mıyor, aade çakıyor .• 
tal n02.arını muvafık 'bulursa ete Jı:o- Vakıa Refad Nuri Güntekin'in :ta· 
nan narh tamam.en kald~ktır. zumdaki bu cçakb& tabiri, kendbı

ııin aö:deri arasında ~cçmiyor. G~
riifünün inceli~e meşhur olan Re
p.d NW'i. bunu başka birisinin ağ
zından aöyleterek, bug\ın konuşulan 
mektep argosundan küçük bir n:i
mwıe veriyor. Evet. önümüzde ted
kike değer bir mektep argosu VA'r· 

dtr. 

Baba- Oğul 

Bir baba evden kaçan 
oğlunu yaraladı 

Dün Galata.da bir kahvede b:ı.ba lle Bu areonuo bqlangıcı da - zan-
oğ'ul arasında. a~r blr yaralama va- nederim - çok gerilere gider. Ben 
kası olmuştur: On beş yaşlanndn Sab- bunlardan birkaçını burada sıralıvu
ri isminde blr çocuk, son günlerde ba- yun. 
basile ya.ptığı sık sık k;avgalar üzerine, tik aklıma ıtelen de eden ka t· 
evl tcrketmı,,tlr. Sabnnln bab:ı.sı Ah- • • . . YDJ\ 
med, günlerce oğlunun 1Z1n1 aramış, makıt tabın oldu. Bu bl%Ull zamanı-
nlhayet o~lunun Arapca.mlslnde bir mızda pek m~hmdu. 
kahvede yatıp kanrtığını öğrenmiş ve Meseli son derecede zor bir ders 
dün bu kahveye giderek Sabriyi bul- var. Muallim de gelip müzakere va
rnuştur. pacak, içimizden birçoğunu kaldarıo 

Ba.b8:. oğul burada. ka.rşıla.şınca der- deni soracak. Halbuki kimse de 
hal munakaşaya başlamışta!, Sabri bir ,ey bilmiyor . 
babasına kar111 biraz ağır sozler sar- l .. · fetmlştlr. Ahmed, bu hal karşısında fle boyle vazıye~erde. çOC\lklTU' 
asabiyetine mağlüp olmuş ve yanında toplanırla, karar verırlerdı: 
taşıdığı bıça~ı çekerek oıtlunu altı - Nasıl hendeseyi kaynatabn 
muhtelif yerinden tehlikeli surette mı? 
yarlamıştır. Kaynatalım, kaynatalım ... 

H1\dlseden haberdar oln.n zwıta Hendeseyi kaynatmak!.. Daha 
mem~rlan derhal yetişerek Ahmed! doğrusu aleliımum ders kaynntma.ı: 
bıça~ıle beraber yo.Jı:alamışlar, o~lunu ,··yt l d H h ·dd. 
da Beyo~lu hasta.nesine yatınn lar- ? . e o ur u. er ocanın. en cı . ı· 
dır. ış sınm ve en az kon~anmın bile 

Ahmed, dün Adliyeye tesllm edU- zayıf bir tarafı. bir bam teli vardır. 
miş ve sorgusu yapılarak Tevklnıane- Bunu bulUl\ca arhk mesele kıll-
ye gönderllm1ştlr. mazdt. 

İçl~rinden biri tatlı ve ,akacı se
siyle, ötekilere bir feyler anlahyor. 
Yakınlarına vardığun zaman. bir 
tek cümlesi kulağıma çalındı; ıonra 
yine mesafe, sözleri qittinnez oldu. 
Duyduğum ,uydu: 
- Alman, alman diyon emme 

alan da gaçan mı? 

ki Şlfll, Taksim, Nlşantaşı, Maçka ve rülmüştür. Yeni yollar hazırla 
civarında da son senelerde ç~alan k ·· r k f t" ·· ·· · d sivrlsln~klerin bir an evvel imhası için nır en nu us esa e ı gozonun e 
Sıhhiye Vekaletinin Sıtma mücadele tutulacaktır. Pasif korunma 

Mesela hendese hocamız spora 
aon derecede severdi. Cografya ho
camız seyahatlerini tafsilatı ile an· 
labnasma bayı1udı. lranı. Efganı do
laşl!l1', Hindistana kadar gitmişti. 
Kimya hocamız mesleğiyle alakadar 
olmadığı hı:ılde edebiyatçı idi. işte 
derı kaynatmak hususunda bunlar
dan istifade olunurdu. 

Alman, altnmayan neydi? Anla· 
yamadım! Fakat tesadüflerin tertip
lediği bu Anadolu ağzı cümle beni 
çok dü,ündürdü. 

Bir kitaplık lit.f ••• .... 
:::ı 

Edebiyatın huaudu 

teşkllA.tını bu sahalara da teşmll et- . A A •• 
mesl, bu havallnln sıhhati bakımın- Yenı nı:ızım plı:ına gore Bey-
dan çok faydalı olacaktır. • kozdan üç yol ayrılacaktır. Bun

lar, Üsküdar - Beykoz, Şile - Bey-

Bir çocuk havuzda koz, Akbaba - Beykoz yoludur. 
boğuldu Anayol olan t.tsküdar - Beykoz 

Dün Beşiktaş mıntakasında 
tecrübe yapıldı 

Be§lkta~a otun:.n B. Ta.hslnln 12 yolu Nafıa vckMetınce tasdik olu
Yll§lanndakl <>Alu A:vdoA'nn evin b•h- nan ofOkilde ~O ımf>t:ro olarak lca- ~-~·--
çesinde oynamakta iken, orta yerde . 
bulunan bUyUk bir havuza düşmüt, bul edilmiş ise de kasabanın şi-
havuz derin olduğu cl.hctlc kısa bir mal kısıru.ndan başlamak üzere 
zamandıı. boğulmuştur. bu yolun mütebaki kısmının ge-

İtfalye tarafından havuzun suyu bo- nişliği seyrüsefer bakıı d 
şaltılmak suretlle cesed çıkalnmıştlr. h • . nın an 

c emmıycti az görüldüğünden, 

KÜÇÜK HABERLER 14 metre olarak kabul edilmiştir. 
Akbaba yolu mühim bir mesire 

Meseli cografyacı gelince pannak 
kaldarıp ,öyle bir sual ortaya ab
lardı: 

- croı:nuun ow-aaan "'"21DU e tı:aç 

günde gidilir? •. 
Artık ondan sonra hocamız bura

dan Kabil'e kadar ıı:idifi ballandıra 
ballandıra anlatırdı. Daha hocama 
Kabil'e gelmeden teneffüs zili ça
lardı. l,te bu suretle ders kaynamıt 
olurdu. 

Bi.r zamanlar sınıflarda mütehassıs, 
üıta~ den kı.ynabcılar vardı. Muhak 

Münevver bir kariim. halle ro
manlarım edebiyabn dıtma kovdu
ğunu gösteren bir mektup yazınaf. 
Kendisile hemfikir olamıyacağmı. 
Evvela tunun için ki, ancak bunları 
okuyarak daha yüksek ıeviyedeki· 
lere erişilir. Hangimiz muayyen yq· 
larda ve muayyen dimağ ihatasın· 
dayken hatta en basit zabıta roman· 
larını okumadık? 

* Kasımpaşada s~cı meyda- mahalli olması ve spor sahası ile 
nında bir evde oturan Ibrahlm ism1n- alakalı bulunması hasebile gene 
de blrl, evinde ölü olarak bulunmuş ve 

ı.Wjjgı,;ı--. kak ki mektep argosu toplansa epey· 
ce birfey tutar, meseli cTop atmak» 
cTopçu» tabirlerini bilmİyen yok
tur. Bugiinkü çocukların sık sık 
bahsettikleri a:Simit almaluı sıfır al
mak rninasına ııelir. Bu argo yeni
dir. Çünkü eski sıfırlar ,imdikiler 
gibi simit ,eklinde değildi. Gürle
mek gme dönmek manasına gelir. 
cTakınbıt ikmale kalmakhr. cıTarih
len takınhm var.» denilince mesele 
anlqılırdı. 

Bırakın ki, bunlar, zekinın tertip
lediği ve bilmuh.abele zekayı açan 
hoş kitaplardır. Bir köylünün düz· 
düğü alh üstünü tutmaz mani edebi· 
yatın kadrosuna giriyor da bir tehir· 
linin böyle kalem mahsulü neden 
kadro hı.ric" oluyor? 

cesed doktor t.'\mfında.n muayeneslnl ayni genişlikte olacaktır. Kaza 
müte~lp ölümün hakikt m.a.hlyettnı dahilinde ikinci derecede bulu
tesblt için morga kaldırılmı.ştır. nan yollar umumiyetle dokuz 

ibrahlmln otopslslne ait morg ra
poru bugün Adliyeye verilecek, hMi- buçuk metre olarak yapılacaktır. 
sede bir cinayet mahiyeti olup olma- Yalnız bu şekilde olan yolların 
dığı anlaşılacaktır. birleşerek anayollarla irtibat ey-* Aksa.rayda oturan Tevfik Yaray ~,.'!·~· 
u.mlnde biri, dün, Valdecamll önünde h."Uıgı kısımlar 12 metre olarak 
tramvaydan atlamak isterken muva- yapılması kararlaşmıştır. 

1,te «mektep argosu» ndan birkc:ç 

Yalnız ritme istinad eden, yalnız 
•arkıya benziyen sö:ıleri yüksek 
edebiyat saymamağa başlarsak, hu· 
dudlan genişletirsek bir adım daha 
ileri atmtş olacağız. Çünkü ,imdiye 
kadar devam eden nazari telakkile
rimizden ar.cak şimdiki mahsuller 
doğdu: Cep takvimi ve mabadı ... 

zeneslnln temin edemlyerek düşnüş, 
muhtell! yerlerinden yaralandığından 
zabıta tarafından Cerrahpll§a hasta

Rumeli sahilinin 
imar planı 

.. nümune. Hikmet Feridun Es 

Bnşka bir umumi netice doğura· 
cak başka bir nazariyeye cidden 
muhtacız ..• cva. - t'u) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jimnastik bayramı 
hazırlığı 

19 Mayıs Jlmnastlk bayramı .. prog
ratnını tcsblt etmek üzere bugun Vl
liıyetle yapılacak toplantıda Vali mu· 
a\•lnlerl. mekteplerin beden terblyesl 
muallimleri bulunacaktır. Lise ve or
tamekteplerln son sınıf talebeleri bay
ram günUnde yapılacak seçld resnıl-
_!!e hazırlanıyorlar. 

----

- İnglltercde, toplanan liizumsuz 
~adan 20 bin tank yapılmış bay 

ca." 

nesine yatınlmıştır. 
* Ga.Iatada bir bakkalın, bir mü.ş- Şehircilik mütehassısı B. Prost 

tertslnln istediği kadar şekeri ve~- Boğaziçinin anadolu yakasmda
yerek şeker sakladığı zabıtaca tcsbıt 
olunmuş, bakkal hakkındaki evrak ki yollan üzerinde yaptığı ted-
ile birlikte adliyeye verilerek tevkif kikleri ikmal ettikten sonra Bo
edllmlştır. ğazın Rumeli yakasını etüde baş* Kasımpa.şada oturan B. Aklfin layacaktır. İstanbul Belediyesi 
üç yaşındaki oğlu Rıdvan, sokaktan . . Dünkü tecrübelerden iki intiba 
dört metre yiık.~liğindekl oda pen- emrınde çalıştmlan nafıa veka-
cereslnden bakarken muvazeneslnl leti şehircilik şubesi müdürü B. 
kaybederek düşmüş. yaraıaı:ımıştır. Hilmi Baykal bu işte de çalıştı-
Hadlscden haberdar edilen polıs, Rıd- • 
vanı Ettaı hastanesine göndermiştir. nlacak, plan raporu bu zat tara-

- K lto _.,. 0 B Enı'- fından hazırlanacaktır. * Dun, ızı pn ....... a r. . ... 
}Jlye ald evin üst kat odalarından Boğaz sahllleıinin programlı 
birinde yangın çıkmış, bu oda ile çatı surette ağaçlandırılması için ay-
.kısmen yandı~ı halde itfaiye tara- . 
tından söndürü.lm~tür. nca tedkıkler yapılmaktadır B. 

İstanbul VllAyett dahilindeki kaza
lann mıntakasında yapılmakta. olan 
hava hücumlarına karşı pasif korun
ma tecrübelerinden blrt de dün Be
şiktaş k.aza.suıda yaprlmı.ştır. 

Vali muavini B. Ahmed Kınık, Se
ferberlik müdürü B. Ekrem, Beşika~ 
kaymakamı B. Rlz.a ve dl~r alAkadar 
memurların huzurlle yapılan tecrlibe
d!' al~nn düdükleri saat onda çalma-

Bay Amcaya göre ••• 
' 

\\ılı 
--...... (_Q)-. . ;;-

- Q -
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b başlamış, ka1.a da.hllindekl tram
vay ve diğer nakil vasıtalan seferleri 
durmu§, yollardaki halk. umuml ve 
husust sıjpnaklara çekUmlştlr. Mefnız 
düşman tayyarcleı1nln attığı bomba
lar İskele meydanına dilftii~den, 
enkaz temizleme gnıpu fallaycttc bu
lunmu§, Köylçlnde çıkan yangın lt
talye ekip! tarafından söndilrülm(l.ş. 
bu arada zehirli gnzla gazlanan blr 

b"" 
1 

mühim bir mü-ı ... Kadın eşyası desen onlar yükte l ... Erk.ek eşyası desen onlar nrasın-ı ... Mutfak e~yası desen .... 
··· Hiç yokt:ın d 0!,,c an bu liızunısuz hafif, pahada ağır nesnelerdir!.. da kravattan başka. bir lıizumsuzunu 

dıı.faa kuvveti 0°ur bulmak güçtür!- • 
eşya ne olabilir dersin?-

···································~··· 
mıntakada temizleme eklpl taratın-
dan temizlenmiştir. 

Saat 11 e doğru Mecidiyeköy ve Zin
clrlikuyu tnrnflanna düşman tayare
lerlnln paraşütçüleri inmekte oldu!hı 
haber alınmUJ ve parnşütçlı.>rle muca
dele gruptan hemen faaliyete geçm ş- -
tir. 

Yanm saat kadar süren bir müca
dele n.cUcesinde düşman p:ırnşütçlilert 
zarar veremiyecek blr hale sokulmuf
lardır. 

Saat on blr buçuktn öten .:tehlike 
geçtb dlldfıklerlle tecrübeler hitam 
bulmuş ve B~kt.aş kazası mıntnka
sında tabll hRyat avdet etmiştir. 

Tecrübeler neticeleri üzerinde meş
gul olan hakem heyet.1 tecriibclerln 
muvaffııkıyeUe tatblk olunduğu kara
rını vermiştir. 

l 
B A. - Ne olduğıınu bilemeyiz 

amma her halde kübik ev eşyası de
ğildir! .. Zlrıı tankın cvvclA snğlam 
olması J!izımdırl-

' rr 

.. 
ır 

il 
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Meyvalar 
ve dişler 

Uç şehir 
atletizm 

Dünkü profesyoner güreşler 
--

Meyvaların di§ler üze
rinde büyük tesiri vardir 1 müsabakası Tekirdağlı Hüseyinle Mersinli Ahmed 

İstanbul- birinci, Ankara yenişemediler. Mülayim - Molla Meh-
Yaz geliyor, yakında meyvalar 

/ i ,} f \ 
bollanacaktır. Meyva insanların , / 1 /\ 

sıhhati üzerinde büyük bir rol OD "" AtlcUzm federasyonunun senelik 
oynar. Hazmı kolaylaştırır, vücu- faaliyet programı mucibince Anka.-
dun muhtaç olduguw vitaminleri /" ra - İstanbul ve Balıkesir atletleri 

arasında tcrtib edilen atletizm mü-

iki~ci.~ ~ahkesir mede, Kara Ali - Kasıma galip geldi 
uçuncu oldu 

--
ternin eder, kana tazelik verir. sa.baknlan dün Fenerba.hçe stadında 
Meyva bilhassa yaşlılar, yorgun büyük blr kala.balık önünde yapıl-

olanlar için hem gıda, hem ilaç- mıt.~· heyecanlı geçen bu karşılnş-
tır. mnlarda dereceler düşük olmasına 

Mcyvalann faydası yalnız bun- ' rağmen İstanbul takınu büyük bir 
tei'evvuk göstererek 148 puanla bl-

dan ibaret değildir. Meyva dişler J rlnci, Ankara takımı 100 puanla. lkln-
ve diş etleri üzerinde de büyük el, Balıkesir ı8 puanla üçüncü ol-
tesir yapar. Meyva dişleri kuv- muştur. Müsabakaların t.eknlk neti-

1 { , ) celerl §Uillardır: 
vetıendiıir, bozuk ve hasta dişle- ı '\ \ • I 100 metro: ı - Muzaffer Cİstnnbul) 
rl, içindeki madeni tuzlar ve vita- \1 I 11.3, 2 - Cezml <İstanbul) 
minlerle tedavi eder. Muntazam ı' ( 1 ~ ,, 200 metre: ı - Muzaffer <İstanbul) 

\ , ~' Jr 22.9, 2 - Cezmi (İstanbul) 
surette mcyva yiyenler dişlerini • 400 metre: ı - Ahmed (İstanbul) 

uzun müddet muhafaza ~derl~~· Son zamanlarda Amerikada si- Yukanda bu elbiselerden üçU- 53.9, 2 - Anços CistanbuD 
Az et, çok meyva yiyenlenn gu- nema yıldızlanrun muhtelif fi- ·· d edi So d 1 soo metre: 

1 
- Rıza Maksud (İs- Dünkü oiiıoe•ten bU". m· tiba 

1 
be d' 

1 
• b 

1 
d - " nu ere yoruz. l ak asker tanbu)) 2.2.G 2 - Galib (Ankara) .. - .,. 

.. 

ze ' yaz ış en u un ugu go- limlerde giydikleri elbiseleri tak- k tini b" • .. 1500 metre: 1 - Rıza Maksud <is- Proi'esyonel pehllvanlar arasında l"' 
riilmektedir l"d t k od ce e andıran ır bluzd.ur. Ta- t.anbul) 4.27.5. 2 _ Vladimlr (İstan- ,,.n tuş yapamadılar. 

M 
: . ·~ eı·di B ı e me ~ m a olmuştur. Bunla- banca yerine çanta asılmaktadır bun tertip edilen güre~ müsabakalnn dün Çok hareketll ve Romanyalının gtt-

eyvayı ıyıce çıgnem ı r. u nn arasında Madelelne Carrol ve · 5000 metre: 1 _ Mustafa .Ankara) Şerer stadında yapılmıştır. Uzun blr zeı oyun tatbik etmesııe onuncu da-
suretıe dişler, dişleri kuvvetlen- Paulctte Ooddard'ın Gary Coo- Gene asker kaputunu andıran bir 16.06. 2 _ Artan (lStanbul) müddettenberl Tür'klye baş pehlivan- klkaya kadar deum eden güreş bu 

1 -~ 1 -1-~ lığını muhafaza. eden Tekirdağlı Hü- daklkndaıı ltıbnren Knrn. Alinin Mı.-
diren meyvn usaresi, meyvanın per ile birlikte çevirdikleri son mantosu vardır. Ortada Ameri- 16, 12° _11~~:11ı~is\a~b~F (.l.filnnbul) seyine son zaıruınlnrda protesyonelliğı klmlyetı altına girdi ve üstüste rakl-
eti He temasta bulunurlar. Dişler fillmdeki kıyafetler çok beğcnil- kan polis ceketlerine benziyen 4.00'manlalı: 1 _ Raşid (Ankara) kabul eden Mersinli Ahmed tnratın- bine saldıran Kara Ali nihayet on 

d · i · f d ı • · dan meydan oımnması ve Hüseyinln lklncl dakikada nefis bir sarmayı 
ve iş etlen çın en ay a ı mey- mtş, hemen herkes tarafından bir çocuk ceketi sağda mevsim- 59·7• 2 - Faik (Ist.n.nbul> bu güreşi kabul etmesi üzerine iddia- müteakip çelme ile Kasımın sırtını 
valar elma, armut ve şeftalidir. taklld edilmiştir. lik bir kıyafet. gÖrünüyor. 45~~ ;o~ ~~~~ ~akı~nbul tnkımı lı bir mahiyet aru?derı karşıla.şına yere getirerek güreşi kazandı. 
Bunlarda mevcud maddeler diş- 4.x400 bayrak: ı - Ankarn takımı büyük bir aı~ta. görmüş ve stada Tekirdag"'lı -

2 · L beş blnl aşan büyu"k blr kalabalık 
lere fazla beyazlık verir. - Istanbul ı:.akımı. 

Meyvalann tatlı veya ekşi ol- Pandispanyn 1 MÜŞKtlLLERE CEVAP ' 2 ~~:~~ed ~t:.:u\t:ı~mbul) l
3

.1
9
, ~;~ış~~rşıl~a tahmin edildiği Günün m~=~~~!~i!ı:h:~~:ı-

masırun dişler için o kadar ehem- Cevizli blskÜ•i Dlsk: ı - İbrahim <İstanbul) 36 59 kad: ;ev:u olmadı. Pehllvanlar ara- kasına. pehl!vanlar sürekli alkı.)lar 
i ti kt H k fstediY• • 450 gram ince makine ı:ekeri 2 - Yavru <İstanbul) · ' ~ 5 lloyu bulan fark yüzünden arasında çıktılar. Uzun süren ha-

m ye yo ur. er es gını :ı Şltll, Mediha: Cevizli bisküvinin Clrid: l _ Kemal <İstanbul) 52 93 ~~~a daha fazla Teklrdağının kem münakaşasından sonra Yusuf 
seçebilir. Pişirilmiş . meyvalann, 12 yuifüU(a ~CIJ f&rl!ll e•1 lnce tertibi şudur: ıoo gra.m ınce tın şe- 2 _ Şevket (Ankara> · • ustünluğü ııe ve Me~llnln yalnız Aslanın hakemliği altında güreşmeğl 
kompostoların dişlerin sıhhati ba- [un gibi] irmik, 2 llrnon alınalı ker, on gram un, iki yumurta, blr Çekiç: ı _ Balcıoğlu (Anka ) 13 4.0 alta yatıp kendlnl mudafaa etmeslle kabul ettiler. Yukanda da işaret et-

k il urtal 1n çorba kaşığı ruhm veya. konyak, bir 2 _ İzzet (Balıkesir) ra · ' geçtl. Ha.kem heyeti de dünkil nilsh:ı- tlğlmlz gibi karşılaşma hakem heye-
kımından faydası yoktur. Ara sı- şe er e yum ann ya ız çay i'incanı makineden geçlrllmlş ce- Yüksek: 1 _ Nadi (İstanbul) 1 70 m_uıda işaret .~tığlmlz glbl danı.şıklı tinin yanlış bir knrarile on beşer 
ra limonlu su ile gargara etmek sansı beş dakika kadar kanştırı- vız alınız. Yumurta. ne toz ~crt b~ 2 _ Mehmed <Balıkesir> · ' gureşe çok musald olarak güreşi da- dakikadan üç devre devam edecek ve 
de diş etleri için faydalıdır. Iıp telle vurulduktan sonra ince dakika telle vurup töpürtünüz, son- uzun: 1 _ Ömer ci~bul) 6_54, kik.a. ile tahdld edince pehlivanlar ye- devre aralarında pehlivanlar iki da-

rendelenmiq iki limonun kabug~u ra ruhrn veya tonyak ile unu ilave 2 - Çaroğlu (İstanbul) nl.şemedller ve sahadan berabere ay- kika. istlra.hat edeceklerdi. 
~ ederek daha beş dakika vurduktan ü d · ı y t nldılar. Müsabaka çok sıkı b:ışlndı. İlk nn-

Y az için limon suyu ve suyu içine llave edilerek daha sonra yağlanmı~ bir tepsiye yuvarlak- 2 _ b~::.°c~nbau"7,'1 c stnnbul> 
13

·
55

• Halbuki ~u gibi a~r sıklet pehll- lan birbirini deneme ne geçiren pch-
Yaz geliyor. Yazın, harareti beş dakika vurulmalı, İrmik lar halinde dizip her yuvarlaR"tn üze- Sırık: ı - Halid '(İstanbul) 3.22, Yv!::~~Z:ciy~ll.'!Akbaadnkre..~d !ddlalı t ohlmi ckla ıllvanlar dakikalaır ıtlerledikçe açıldı-

h t 
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rlne yanm ceviz içi yapıştırdıktan 2 - Celal (Ankara> "i evam e mc ar ve oyun tatb k ne başladılar. Bu 
kestiği lçin, limonataya çok rağ- amura a ı arak gene beş daki- sonm kı7.grn !ınnda plşlrlnlz. Müsab:ı.kadnn sonra derece kaza- netice beli~ olsun. Çünkü bu pclıll- sırada Mersinlinin taktığı tek inle 
bet edilir. Halbuki yaz mevsi- kn vurulduktan sonra ayrı bir Çaına~rdaki ütü lek~i nanlara muhtelit müklifatıar veril- va.nlann b rısı alta yatıyor dltterl Teklrdnğlıya bir haylı korku gcçlrt-
minde limon fiatıeri çok artar. kapta vurularak köpürtülmüş Ankara, Belmıı: Fazla 1w.gın ütünün ml~lr. raşbunıyounr svıertıdnakı Yı'kerealargebt.ıunna!kkllldçein ugğe: tiyse de fazla kuvveti sayesinde bu ,.... tehlikeyi atlatan Tekirdağlı mukabil 
Bunun için şimdiden yaza taze on 1kl yumurtanın akı dahi na.ve çamaşırda bıraktığı hatır yanık leke- Dün yapılan hususi çerek. nihayetleniyor. Neticede miisa- oyunla Merslnliyl köprüye getirdi. 
limon suyu saklamak istiyen- edilerek tekrar kanşt.lnnalı, yağ- sini gfdennek için bir bardak su içi- baka mecburi surl!tte berabere ilin Fakat amatör müsabakalnrda köprn 

• 
1 

ne bir tutam boraks atmalı, yanıt maçlar ediliyor. Neteklm dünkü mühlm ur- ı.-urmağı çok iyi beceren Mersinliye bu 
lcr limonları sıkarak çıkan anınış ve un serpilmiş kalıplara yer bu su ile yıkandıktan sonr:ı te- Dün_ sabah Şerer stadında Beşik- şıla~a da bu şeklide geçti ve 45 da- bir tehlike değildi. Netcklm güzel bir 
suyu kahve fincanı ile ölçe- yahut bir tepsiye konup orta mlz su ile çlkalnnmalıdır. Lekeden taş, ıstanbulspor, Beyoğhıspor ve klka devam eden mfi.sa.bakanın yanın sıynlış ııe bundan kurtuldu. İlk nn-
rck şişelere doldurmalı, on fin- ateşli fırında 45 dakika kadar eser kalmaz. Şlşll taltımlan aramnda antrenman saati Mersinlinin altta yatması, Te- lar Mersinlinin iistüste oyun tatbik 

1 .. frm L Gözlerin altındaki cMer mahiyetinde h··-· ... """"l ıJm klrdağlının nst.tc çalışması teklinde etmeslle ....,...n müsabaka yava• ya-
can lı·mon suyuna bir fın" can is- P~ el ~ .. W>u.:.ı ··....-y ar yap ış- ld .. ~ .. ~ '" Moda, B. T.: Gözlerin aıtındakl şiş- tır. Günün Uk maçı şazı Tezcanın gf'Çtlğl hn e netice alınamadı. Dün- v~ Tekirdağlının lıaklıniyeti nlt.ın:ı. 
pirto karıştırmalıdır. Bu suretle ler muhteıır sebeplerden ileri gelebl- idaresinde Beşiktaş ııe İ5tanbulspor kil nüshamıWa da kaydettiğimiz gibi girdi ve sıkı bir elense ile Merslnllyi 
•'ı:elere dolduııılmalı, agzı· iyı"ce Öksürüğe kar§İ basit lir. Fazla yorgunluk. vücuddak! bir arasında olmuştur. Bu maça her Jkl önümüzdeki lıaftıllar için aynı peh- altına alan T<'klrdağlı devre sonuna. 
ll'~ lnza bu hususta tesir yapar. Buna takını da eksik bire .. Ad ıı ık Jlvanlann muhtelli' namlar altında kad:ır rakibinin us·· tu""nde gu··-...11 • 
kapanmalıdır. Yazın bundan şe- bir ilaç karşı ba.slt ııAç, geceleri ya.tınazdan mışlardı. r ..... ro e ç - yeniden müsabakalar tertfb etm.ele- de oyun tatbik edemedi ve 'bl'rl~~~ 
kerli suya illive ederek çok güzel Öksürenler için basit ve mü- evvel ılık çaya batınlmış bir pamuğu Müsabakanın ilk devresi her 1kl ta- rlne yol açılmış oldu. devre pehUvanlar birbirine fazla te-
Jfmonata ynpılnbllir. essir bir llAc; tarifi: on dakika gözün üzerinde tutmaktır. rafın ka~lıkh fakat neticesiz akın- Müsabakalara. sant 14,30 da baş- i'eyvuk gösteremeden nihayetlendi. 

Daha. esaslı net!ce elde etmek ıster- lan arasında geçti. İJd.nel devre baş- landı. Başaltı mahiyetinde yapılan !kinci devreye Tekirdağlı atak baş-
Porselen veya sırlı bir kap içe- seniz ldrnr tahlUI yaptırarak bir dok- Jang1~ında çok canlı bir oyun çıka- bu karşıla.şmalarda. Kumkapılı ~- ladı. Mersinli daha fnzla müdafaayı. 

Romatizma ağrılarina rlsine yinn1 gram katran koyma- tora müracaat etmı-llshılz. ran Istanbulsporlular 6 ncı dakikada mal - Izrnlrll Mehmed e • dakikada tercih eder şekilde güreşiyordu. Bu 

kar 
.. ·

1 
lı, üzeıinc biraz sıcak kaynar su Turan va.sıta.c;Jle yegAne gollerini ta- tuşla. Çatalcalı Receb• - Raml.sll NI- sırada Hüseyine muhtelit oyunlan 

~ 1 S ) zandıla B da hakimi t• Yaziye pes 1~, Merlçll Mehmed - Be- blllıtlznm ve.rdl'-'se de Huse-yln f •-
Bu mevsim romatizma ağrıla- dökerek sallamalı, sonra ayni sı- aç arı ıarartan ve kizıl- alan B~Şıkı:.1ııa~ :me; t~: şı~ta.şıı Fethiye 18 dakikada tU§la, bir şey yapam;dı. Bir defasında a~ 

nnın şiddetlendiği zamandır. ! caklıkta kaynar olarak bir litre laştıran iki tertip bulspor nısıf sahasında. oynadılarsa G<inenu Hamdı - Dinarlı İsmalle kündeslle Mersinllyl alta dü.şüren 
dah ila t eli ~ Baş k dık da bir çok tırsntlan taçırdıklannda.n pes ile, Manisalı Halil - Lüleburgazlı T.ldrdağlı tuş için çok uğrnşUysa dn 

Bilhasda ma!salJardaki ağnlar l~u a ve e m ve soguma- yı an tan sonra saçla- oyunun netıceslnl değiştiremediler ve Al~ Ahmede pes ne galib geldiler. Bu muva!!ak olamadı. 
artar. Petrola batırılmış bir fa- ga bırakmalı. nn rengini açmak için kullanıla- maç 1-0 İstanbulsporun galebeslle müsabakalardan sonra Mülı\ylm - Devrenin sonlnnna doğru Mersln-

nll:\ ne ağrıyan yere bir kaç gün Temiz bir bezden süzerek gün- cak iki tertip vardır. Birisi saçla- bl~I.: _ :!~:~~~~~~~;-:~:::;1: g~uç· fı~ ~ı~kr~~rp~\1:!a~ın~1:c~~t~kurn,.: 
masaj yapılırsa ağn çok hafif- de (fasıla. ile) birer bardak m.ik- n sarartır, diğeri kızıllaştınr. şışuu~u~~kl:~~~~ =~~~P!~~ Mülayim _ vetile çalışıyor fakat" tuş vaziyetine 
Jer. tan içmeli. 60 gram papatya ile 60 gram dı. Hakem sa.mihin ldarc5inde yapı- Molla Mehmed getiremiyordu. Bu devrenin ekseriyeti 

--- Arzu edilirse şeker de ilAve kuru soğanın zar gibi olan dış .ian bu karşılaşmaya. her 1kl takım en Tekirdağlının üstünlüğü altında ge-
Yüzün cildindeki· kepek edilebilir. ' kabuklarından alarak bı"r ı·ıtre su kuvvetli kadrolarile çılonışlardı. Şl§H Günün ilk mühim güreşi Mülılyim çerek nihayet buldu. 

Hk devrede hl\klm oynadı ve 32 ncl ile Molla Mehmed arasında yapıldı. Sonuncu devreye her iki pehlivan 
Bazı kimselerde yüzün cildi ke- . i~e ateşe koymalı. Kaynamağa da.klkada oyunun yegft.ne golünü ka- Karşılaşma. çok hareketli oldu. hk: çC>k yavaş b:ı.şladılar. Ayakta itlşme 

pekli bir hal alır. Sürülen bütün Saçların yumuşa. k. ve başlayınca iki dakika daha kay- zandı. İkinci devre çok sıkı oldu. İlk anda rakibini güzel bir perende ile halinde geçen karşılnşnın Mersinlinin 
k ı f d lak 1 t yinni dakika barlz bir üstünlÜk te- üstünden atlatan MüH'ıylm biraz sonra ani olarak tatbik ettiği nc!ls blr ka 

rem er ay asız kalır. Buna ge- par O ması ıçın . na malı, sonra inditmeU, ve ya- mın eden Bey-oğluspor, üst~ Şlşll nefis bir sanna ile talihini denediyse fa kol oyunu llc tekrar kızıştı. 
celer! ?~ken sürülen şu basit Saçlar yıkandıktan sonra lı- 1 nm saat öylece bırakmalı. Bir taleslnf tehdld ett1yse de netice ala- de çok teknik bir pehlivan olnn Molla Beşinci dakikadan itibaren Tekir-
llfı.ç ıyı gelır: rnonlu suyla çalkalanırsa yumu-ı tülbentten süzerek yıkanan sa _ madı ve mü.sab:ıka. llk devrede yapı- Mehmed bu oyunlardan gayet ~..a- dağlı sıkı bir tırpanla tekrnr Mcrsin-

Yüzü yıkayıp kuruladıktan şak ve parlak olur. Limonun pa- lan bu su ile çalkalamalıdır. B~ !:i~a;:r~~~ı~lle Şl§llnln galiblyetue Iık~~ ~~t~~k~ı::ıt~~u!1e~İedikçe onun ~?ı1ı!~n!ı:~f~· ~~nkn~l~:d~~~~ 
sonra avuç içine tüple satilan halı olduğu zamanlar sirke de tertip saçları sanl~tlnr. r- PEK YAKINDA da Mülflylme aynı perendeyi, aynı Teklrdağlınm oyun tatblk etmesi bu-
stcrilize vazelinden pek az koy- ayni vazifeyi görebilir. Kızıll~c:.._r te t'b· ÇEMBERL.TAŞ sarmayı taktığı görüldü. On daktkn. na mukabil Mersinlinin yalnız mü-....... ~, an r ı ı de şud 1 kadar bu şekilde geçen müsabakanın da!aa ile mukabeleye çalışması ve 
malı, üzerine birkaç damla li.rnon Saçlar yıkanıp bol suyla çal- 50 ı:ı:ram ya k h r ur: mütebaki kısmında. Mülayimin rakibi- kontra oyunlarla rakibinden kurtuı-
sıkarak karıştırmalı. Yüre süre- ka.Jandıkt.an sonra yarım bardak bir li~re su 

1
f:abi a ınde kınayı • ne mntne yakışır bir şekilde mülfıyfm ması oldu. Devrenin ronlanna do~ru 

rek cilde iyice fçlmıeli. Birkaç ak- beyaz sirkeyi bir-~ suyla karış- kaynatmalı. Süzm:li çeyre~ saat SJNEMASINDA ~n:~d=~~~h~~~e~ü=~~ ~~~k ç:ıııf1~?::uğuT~~;:ı~;~~ı~a:a~ 
§am sonra büyük bir fark görü- tırarak .~çlara dokülürse, saçlar saçları calkamalıdır. ve yı anan MARJKA RÔK çok tilc;ük olan Molla Mehmedln ra- buna mukabil Mersinli raklblnl mn ,_ 
Jür. ipek gıbı yumuşak ve parlak • kJblnl omuzundan aşırarak yere vur- Uib etmek lçin hiç bir harekete ~-

l B t k k d masına pek aklımız ermedi. ııebbüs etmiyordu. Adeta Mersinli or-
o ur. aş a epe c kalmaz. y·· d k• ·ıı k - ·ı" KORA TERR • Güreş 18 inci daltlkadan itibaren taya Teklrda~lıya antrenman vermek 

Kokusuz soğan lezzeti Ellerin daima yumuşak olma- uz e 1 .çı ~re ar.şı 1 aç ı ciddi bir mahiyet aldı. Pehllvanlar için getlrilmlş bir pehlivana bcnzı-
Bazı kimseler yeşil salatada ta- sı için eller yıkandıktan sonra . Bu mevsm~ yüzde . belırcn ha- birbirini esaslı bir şekilde hırpala- yordu. Bu şekilde devam eden bir 

zc sogwan sevdı'klen· halde agıw zda bir iki damla limon ya sirke ile fı·f· çil lekelenni _geçırtm.ek için ~ nınğa b~ladılnr ve yukanda. da tşa- nıü~bakada pchlivanlann rakibine Yl bak] 1 ni be -. Filminde ret ettiğimiz gibi iş ciddi bir şekle tuş yapmaları lmkAn dahlllnde olma.-
kalan kokusundan çekinerek sa- masaj yapmalıdır. t··ız~. ' .. anın çı ' yanı .. yaz dökülünce Mülii.yimin tftfevvuku i'az- dığından karşılnşma. berabere olarak 
latayı soğansız yerler. Sirke kokusunu scvmiyc.nler uylu gıbı olan klsmmı surmek lalaştı. Nihayet 22 nıcı dakikada Mol- UAn edlldJ ve seyirciler gelecek haft.a. 

T rl . . k faydalıdır Musiki_ Ruhu ... ihtirasları... Ja. Mehmed bir bacak bükmesine ta- belki yenl.şlrs1n1z diyerek s:ı.hadan 
a f edeceğimiz sirke salata- gül veya başka bir çıçek sır esi · ve Aşkları ile .•• bütün Rusya hammüı edemlyerek pes etti ve Mü- gayri memnun bir vaziyette aynldı-

:~ ~::~uı~~ S:!:~e~:~i: ve- kullanabilirler. YA LAN Kanlı Balalayka ıra~~~~:t K~~ım - lar. ŞAZt TC%can 

lki litre sirkeyi yan yarıya ka- Yumurta kabuklarından Karaali Milli küme puan cetveli 
bncıya_ kadar ateşte kaynatmalı. çamaıırda istifade . İstanbulda ilk defa görülecek Günün ikinci karşılaşması Roman-
Toprak bi~ kavanoz içerisın· e in- Evde ... uJJanılan yumurtaların A k R 2 rıcı" Bu""yu"k Fı·lm ya muhacirlerinden olan Kn.s:ım ne Tak1m l'ıl G B M A ..,. P i d - r.. ş oman 1 eski baş pehlivanlardan Kara Ali t-----.;;;,;·_;;,,:.· .:::.· ..::.·;...!!::.,· .!~.:.· ..!.;.· -1 
ce ~ nce ogranmış bir demet taze kabuklarını atmıyarak toplama- Bir Dram ... Bir Roman... arasında yapıldı. Güreşin Uk dakl- Beşik~ 8 6 2 - 20 7 22 
B?gan k~yarak. üzerine kaynıyan ıı çamaşır yıkanırken bu yumur- Bu çar,amba matinelerinden ı kalan pehlivanların blrblrını dene- İst. Spcır 8 15 ı 2 21 15 19 
sırkeyi dolanelı. Taze dövülmüş ta kabuklannı bir tülbent kese- NakJeden: Mebrure Sami itibaren: meslle geçti. Pclıllvanlnr daha !azla Demir. S. 9 4 1 4 19 16 18 ' y 1 L D 1 blrblrlnfn ayaklannı bfıkerek canını G. Saray 6 4 ı ı 19 9 15 
yarım kahve kaşığı karabiberi ye koyarak çamaşır kaynarken z y:.ıkmağa ve bu suretle enerjisini gl- Harbiye 8 3 ı • 12 16 15 
nave ederek kavanozun ağZını ka- iç.ine atmalı. T,.v-1.I ytti: İkbal kitapevl· dermege cnlışıyorlnrdı. Bu sırada Fener 6 3 2 1 12 8 14 
pama.lı. Salataya bu . sirkeden Bu suretle kaynayan 60 Kuruş SİNEMASINDA I müteaddld kereJtr birbirinin sırtla- Altay 8 3 - 5 g 17 14 

çam~ır <:'viondial Film> rını yere getirdllcrse de profesyonel Aıtınordu 8 ~ 2 4 115 22 14. 
kullanılırsa lezzeti gayet iyi olur. fevkalade beyaz olur. . I '- I üç snnlye ~rtı yerde tut.amadıklan Gençler 9 2 - '1 1~ 22 13 

, güre~lerln nizamından oldu~u üzere Maske. S. 8 - 4 4. 13 23 12 

----------------------..-ı 



İstediği kadar 

Franaiz mahafilinin mü· 
taliaıi bu merkezde 

Ametlb.lı bayan Llll J'orkel, aile melde ısrar ettiği cihetle, bu hususta 
IDeclblnln kararma rağmen geceleri bir karar vermek üzere aile meclisi.ol 
latedltı lı:adar dans et.met için :toca- fçtlınaa çağırmıştır. Aile mecllsinln 
llndan hopmnlftlr. Bayan Llll bun- kararına göre genç kadın akşamlan, 
elan üç yıı evvel evlenmlttir· Dan!1 saat on birde yat.mat meeburtyetlnde 
tddıruıya aeTdfl1 clhetle, kocasını ldl. Aile mecllaln1n bu kara:t'ından 
her akpm kendlain1 danlltnClere cö- oonra genç kadın mahkemeye müra-
t1lrmete tandınl1lftıl'· caatıa boşannuı. talebinde bulunmuş- F ranaiz gcaeteleri cH arp 

Fakat koc&SJ blr mllddet .-mm tur. HAldmler pJısl hürriyetin tah- • k 
danstan vedan:.ngıerden bı'tını3 ve dld edllemlyeoeğinl aebep göstererek aahnesı olarak Şar ın 
bnaı tek başına damdnglere git- boµnma karan venn!şlerdlr. ehemmiyeti günden güne 

- ~~!:!~"K~a~':!...~.~~<vlndendı- artıyor» diyorlar Bu yaz lngiltere, meydan muharebesinde 
Damında biri ölmtıştür. Bu adamın pn çıkamaz olmu.§tu. Bunun llt1 sıe- Beyrut 4 {A.A.) - Havas - O. en naz•ık vaz•ıyetle k 1 kt 
'6hretf, Rornanyanm en tişman ada- bebl vardı: f. l. bildiriyor: lrak'da İngiltCieye arşı aşaca ır 
ını olması idi. Bu adamın aiu'Iıal Blr taraftan vücudünün yuvarlak- karft açılan muhasamat, Irak ordu-
180 kilo idi. Fa.kat boyu o kadar kısa Iıal yilıilmes1ne mAnl oluyordu, diğer suna, kati bir ukeri muvaffakıyet Almanya tarafından lııgilterenin 

taraftan mkağa çıktıkça gellp ge- J ablokasında kullanılan muhtelif harp 
Ye cüssesi o derece yuvarlak ldl ti, çenlerfn ve bllha.s.Sa çocuklann alay- elde etmek değilse bile, acaba n- .. 
Romanyada Balon adam 11.k&bmı lann& utru:Yordu. giliz kıtalarını tutabilmek ve yalnız vasıtaları her gün binlerce ton gemi 
tatmışlardı. KamSa lDdükten sonra Bilktt§ tıb Irak' da devil, fakat aynı zamanda ve hamulesini Okyanusun derinlik- • 

Kamsa, ebllyet.namell ootör oldutu faktlltesl tep1h enstitil.!O~ mlltevetra- Orta Şarkta İngiliz kıtalarının ter- lerine gömmeğe uğraıırken lnııiliz 
halde ış bulamıyordu. Çftnt'l1 hiç bU: nm ailesine müracaat etmiş ve fennt tibini değiıtirebilmek imkanını vere- bahriyesi hu muazzam tehlikeye kar· 
otomobll sahfbl, arabasını ona emnt- ıedtlkat yapılmak bre na.aşının cek mi'? şı koymak ve ana vatanın muvasala 
Jet edemiyordu. enstltüya ftf'llme&ıll rica etmlJtlr. Irak ordusunun objektif bir tedki· yollannı düımırndlll!'I temizlemek için 

G O 
.. ru· • n m ez sah il fenerler 1 ke tib! tutulması fU tahminlerde bu- bütün varlığile uğraşmaktadır. Umu· 

lunmayı mümkün kılar gibidir: Eğer miyetle Atlan tikte cereyan etmekte 
Amerika. mühendislerinden Fftd bunlann ziyası yoktur. Bu fenerler, Rafid Ali hükumeti yalnız Irak or· oian bu hayati mücadelede lnıilte· 

Obert görünmez blr aahll feneri lcad gemllerln proJKtörlerl tarafından ve- dusuna güvenecek ise. Irak bir kaç renin malik olduğu müdafaa silah 
etmiş, ve büldl.ınete mtli'acaat ederek rllecek tallınat dalreıdnde kolaylıkla senedenberi askeri sahada büyük ve vaaıtalan ve tedbirleri artmakia-
lmtlyazını _,_ ... ,... 8ahll feMtlerl, aza'Jı:tan görülebllecMlerdlr. d M""d f'I · b 1 "f · '"'~ gayretler yapmııtır. 1937 de bütçe· ır. u a ı erın aı ıca vazı caı va· 
denizlerde - ..... "' ... fer eden gemiler Fenel'ln ftzerlnde muazzam bir ışıklı 1 d" d k _,,. ,_ nin yüzde kırkından fazlası ordunun pur arı uıman taarruzun an oru-
tarafmdan 20 küsur mil mesafeden levha bulunuyor. Bu levha üııerlnde k B • ı b" techizatına tahsis olunmuştur. Bu· ma tır. unun ıçin vapur ar ır ta-
görülmektedir. fenerin bulunduRu tul ve arz derece- f ,_ k k db. 

- eteo 1 Jlk billtenl 1 nunla beraber, Irak ordusunun esli- ra tan .. endilcrini oruyaca te ır-
Fatat Obertın sahil fenerleri b.t.1.- lm ve rftnwı m ro 0 er f 

J'etl uzaktan görilnmilyo.:._rl...:a...:r';,_.;.çtlnk __ n_yazı __ ıı_c1ı_r_. __ haaı ve techizatı çok noksandır. 300 )eri almakla beraber, diğer tara tan 
bin kilometre murabbaı bir eraziyi onları hi(llaye için refakatlerine harp 

Renkli fotoQrafta tekemmül müdafaa için, lrakın sulh zamanın· gemilerivelüzumundatayyarelerve· 
.... _ .. _ .. a ....... ve --'-•- olursa olsun da 40 bin kişilik bir ordusu vardır. rilmektedir. Bu müdafaa tedbir ve 

Renkli fo•-f "ekmekte yapılan ............ _...,... ~ ı 1 d """''.. " Bu ordu, sefer halinde 70 bin ki•iye \'asıta arı IUn ar ır: 
ıeıccmmtiller aa.yeslnde en mefhur tasvire munttak ol&mamlŞtır. En bü- " 
ressamların tablolarından da daJıa ille ressamlann tabloları ancak he- iblağ olunabilir. Her fırka, 3 piyade 1 - Vapurların kafile halinde 
eanlı ve daha güzel fotogranar çele- Y bnizln gôrdilğümüz ıevbalatı tasvir alayından ve bir topçu alayından ve zikzak seyretmeai. 
me1t kabil olacaktır. ~... Renkli foto-..# ...... U müteşekkildir, fakat piyadenin techi-

2 
H k W. 

O .. l tuJA da - Je ">MJor. auw.ın en a.- zatı sarih surette gayri kafidir. Yal- - .er .~ap~~~ l a~o ~! yap· 
uneı n "' ve gurubun oy bir taraftan olan profesör Bemıırdes I h ·1- d'l ı_ ) ması, yanı ruyetı cuç eıtıre.ce .. tarz· 

renkler vardır ki, hiç bir ressamın nız ata ta rı .. e ı meıı.te o an topçu d 1 1 ki b 
.. ,,.,..,sı bunları "izemez. lnsanlann renlı:ll fot.ogra.f saye-sinde d k .ft" H d f" t t"b t a a aca ı ren ere oyanmaaı . .. ~,.... " a ço zayı ır. ava a ı er ı a ı, 

Gündelik hayatımızda. ~yle sahne- baklkt gfu;ellltı anlıyacaklannı 1ddla 20 milimetrelik yalnız üç batarya-! 3 - Vapurlarda ıeceleyin ııık-
Jer görüyoruz ki, hiç bir ressam ne ediyor. dan ibarettir. ların karartılması ve tehlikeli mın· 

Irak hava kuvvetleri de 50 den takalarda söndürülmesi. 
Köpeğin sadakati fazla tayyareye malik değildir ve 4 - Vapurlann top, mitralyöz, 

Hayvanlar içinde köpek sadakatlle müştür. Kend1sl.ne verilen hiç bir oe- bunlardan yalnız 20 s; moderndir. mayn tarayıcı ve sis yapıcı ve yan· 
meşhurdur. n1haltlka. öyle köpekler Y1 yememlf, hiç kimsenin yanma git- Irak kuvvetlerinin karıısında lngi- gın söndürücü aletlerle ve kum tor• 
ıörülmfi§tür lı:l sahiplerine en tehll- memiştlr. liz kıtaları, Basraya aon ihraçlardan' balarile teçhizi ve icaptan köprüleri 
kell zamanda yardnn etmet 1çln k()f- m~~::!:1~a~'!ı~~~ ~ evvel, Habbaniye ve Şebab tayyare etrafının betoa\ lavhalarla tahtı mu· 
muşlar, battA bu uRurda hayatlarmı sonra bunu koca.sına anla.tm]ftır. meydanlannı tutan iki tayyare filo- hafazaya alınması. 
feda etmişlerdir. Sahipleri hutalan- Warren .. ---a: ıEve gidince tele- tillasından, tayyare meydanlarını ve 
dığı zaman üziintülü ha.yat geçiren. JMMw.o.u 5 - Vapurlara denizaltılann gü-
efendisl ölünce matem t· ... --, hatu fonu köpetln yanına. eetır, ne~ ye- yollan muhafaza eden altı zırhlı l l . b 1 'h ... .._, ""' d rü tüsünü din eyıci ve u ucu et az· 
intihar eden lı:ôpelı:ler -; ""'ktur. r1ne telin demJftlr. • otomobil kıtasın an ve 7 motörlü 

..-. Y"' 'J'l""-.. ,... -.. dö d~ ~ lar tert~bi. Son günler zarfında. Ametikada ,........_ ....uın eve n u6 .. za- bölükten müteıekkildir. 
köpelUp sadakatini gösteren blr ha- ma.n telefonu lı:.Öpettn yanma. getir- Hülasatan denilebilir ki, Irak hü
dlse olmn•tur· Onta ... -'da Bea-l Jnif, hastaneyi araDllfbr. Hastanede k. . .. 1 y d S d' 

..., • • ...., n•& Oll huıt•nın yanma bir telefon cettrllmlş umeti surat e emen e ve uu ı 
tehrlnde Warren adında blrt hu&&- warrerı ldlpelhıe her dnlttı glbl hitap Arabiatanda müttefikler bulmaz ve 
lanDU§, ameliyat yapılmak ..... ..._ etndltlr. or.letonda ..ıııbbıln ...ını bilhaua Mihvere ve huaatan Mih-

........... nv-n. ..,ırnnı ..ue- vcıııııaxa uuet erine ınw··,'" taneye kaldırıl.Duştır. Warren'ln ırt •·••'-ce ~..._ ... _ ........ · lı t ı 
bir 1tt)pelt ~Pdlr. •• • ........ __.. ~--m . O Sinden mnra etmezae:ira oJusunun f niillz bat· 
neye nalcllnl müteakip bu köpek bU: .ıı.opeık tetrar remelc J'llllete alle er- k d J v "k b · · 
kt'nara çekilmiş, A.deta dfinnya lı:fuı- Un.ne paıara1a ... .,.m;ttır. wuz:ı:nb·İn ı~ı.nı nf' ır vazıyelte 
••••HHHHHllllSHSHlltHHHllSHlllHIHHllllHllHllHHHllllllHllH r a ı ecegı aanı amaz. 

cı.moat F...-..d 4 (A.A. -
O. F. 1. ajansı bildiriyor: Irak ha· 
dialeeri buıünkü Fransu: ıııazeteleri· 
nin dikkatini tutmaktadır. Journal"
da general Duval diyor ki: 

Kocamustafapaşa cinayeti 
B h • T J .. Jd •• J h kk d cGiridde ve T rablus hududunda a çıvan a atı o uren er a ın a Mısır için kati mücadelenin baıla· 

l 1 • ')d' muı muhtemel bulunduğu bir anda mühim İp üç an e e geçın 1 Irak harbe giriyor ve Almanyanın 
- -- yardımını istiyor. Irak petrol kuyu-

Bundan iki ay kadar nvel, Koca- öirenilmittir. lan bu suretle tehdid albna girmit 
nıustaf; paşada Sünbülefendi der- Bu hadiselere nazaran; Talabn oluyor ve general Wavell esasen ki· 
gihı civarında başı kesilerek öldü- cesedinin bulunduiu ıüne tekad- f ayetaiz olan vaaıtalanndan yeni bir 
rülmüı bir insan cesedi bulunmuıtu. düm eden ıccc de, kurıun hırsızla- şeyler daha almaia mecbur kalacak-

Zabıta, 
0 

zaman yaptıiı ilk tah· nnın gene 0 civara ıelclikleri ve tır. Harp bir hamle ile Aayaya ıeçe-
ı_ ·ı_ d Tala· tla tekrar karıılaıınca, ondan '- B '-·· f • h'll • · t ııU .. at esnasında maktulün, 0 civar a reıt ura K.or ezı sa ı erme sıraye 
bahçıvanlık eden Talit olduğunu bir fenabk geleceğini hissedip onu etmiıtir. lngilizler için hldie olan 
teabit etmiş ve katillerinin meydana öldürdükleri ihtimalleri kuvvetlen· yeni vaziyet büyük ani tehlikelerle ve 
çıhrılmuı için takibatı derinleştir· mittir. ilerisi için kaygularla doludur. Akde· 
miıti. Bu takibat ve tahkikat bu· Bu ihtimalleri kuvvetlendirecek niz muharebesi sonuna yaklaııyor. 
giinlerde müsbet bir yola dökülmüş· sebeplerden biri de morgun, Tala· Akdeniz harbinin yanında Asya 
t .. tın cesedi üzerinde yaptığı otopsi harbinin de baıladığı görülecek mi· 
url. · neticesinde vermiş olduğu rapordu. d' h 

lk zamanlarda maktulü ilk göre· Tal bal 'b· ır 
relı: t~his eden bacanaiı üzerinde Bu raporda, atın, ta gı 1 Action Franc.aise gazetesinde B. 
durulmuş. Talatın her hangi ailevi bir kesici cisimle öldürülmüı olduğu Maulnier ıöyle yazıyor: cAlmanya 
L • l d ·ıd·· ··ı ·· ol zikredilmektedir. ancak ya Filiatine asker çıkarmakla Dlr mese e yüzü en o uru muş • 1 d k 

h d ·• ·· ··,. Kurıun hınız arının a, urıun lraka yardım edebilir - ki bu, İn· 
ması i timaller; üzerin e yurunmu,..· ld bil k · · k 1 ·· F il ·• · d her tabakalannı ka ıra me JÇın u • giliz filosunun mevcudiyeti dolayı-tu. ·akat bu ihtima er uzerm e b L-b"I ·1 1 d L ,.. landıklan cismin u &.11 ı a et er en sile çok müşküldür - yahut da Türk 
cihetten yapılan tahkikat, ma~tu un üld····· d b 

b. •· h olabilcceii düıün •· usun en, U· topraklarından gererek. Türkiye 
aile efradı hakkında hiç ır ıup e _ ı.. d" l 1 b" " raya hıraızlık ma.ıı.sa ıy e ge en ır lraka Saadabad paktile ba:Olıdır. Fa-
olaınıyaca&ını göstermiştir. f d ··Jd"" "'ld'" İn • Yapılan tahkikat aırasında; mak· veya iki phıa tara ın an o uru u- kat aynı zamanda giltereye de bağ. 
tul T 1

• b L • b"•:-:ı. olaa ğü kanaati tebellür etmittir. lıdır. Türldyenin hattı hareketi Şark 
a atin ançesıne ıura ş· d" k d b · ayet doalyı d h b · d L s·· h""l f d. d alhı ve cami üze- un ıye a ar u Cllll • mey an mu are esın e ~ati ehem-

ri:~ekt ~:~unl:'nn vakit vakit ça• siyle maliimatlarına ?1üraca~t. ol~: miyeti haiz olacakhr. lran ve Suudi 
Jındıw ve Talabn iki defa bu kur- nanlardan bafka yermdan iki kitı A~biatan vaziyetlerinin de ne ola
Fmla~ı lan hır11Zlarla kartılatıP zan albna a~nm11ur. Bunlan~ ıo~- cagını heaaba katmak !hamdır. Mu· 

1 k
ça w mecbur ettiji, hat- gU1U neticaınd• bu uraıeqız cı· hakkak olan bir ıey v:ıraa 0 da Al-

on an açmaga · · • d ydınlanmuı beklen- · · · · · • ti h" d f d Tala tın kaçan hır- nayet ı§llUn • a manyanın vanyetı ıstıemar ıçın hiç 
ır e um a •W• -'- edir b. t bbü ·· "h 1 · .. ll~lara tabanca Ue ateş bile etbgı mıı:ıı;t • ır qe su ı ~a etmJyecegidir 

1 
ve Şark muhare-beaı heınüz ba9lamıı· 

rGüNUN ANSiKLOPEDiSi •::;~••.• pzelesinde de B. Doncy 
l_.::.:::.:..:.::.::..::...~.:.---------------.... toYle dıyor: 

J" lralc İsyanının baıka neticeleri de 
Türkçeye yeni alinan bir ke ıme olabilir. Gelecelt günlerde Türkiye-

0 V nin alacaiı vaziyet eauh meseleyi 

K O N V tqkil eder. Tilrlüye ile beraber 
Irakla Saadabad paktını imza eden 

Türkçeye •konvoy.. diye blr ta.bir 
llrdl. Bunu radyodan Jşltiyorus ve 
asltert ıstııablanmız ara.sına k&rl§tı
lnıı anlıyoruz. Kelimenin tranSJJCası 
convol'dır. «Konvoy .. tııglllzlertn 1ıe1Af
f.uz tekllne göredlr. Bu sı&Lün aslı l~
tlncedir: Convocare. t.Cumı beraber, 
;via11 Yol demektir; convocare de, ıre-

6 - Miknatisli maynlere kargı 
vapur teknelerindeki miknatisiyeti 
izale eden tertibatın yapılması. 

7 - Vapur kafilelerinin harp ııı• . . . 
maye edilmea.i. 

8 - Bilumum gemilered gözet
leme işine fevkalade dikkat ve itina 
göıterilm.:.i. 

Atlantikteki nakliyatın himaycain· 
de muhriplerle torpidobotlar ve av· 
cı botlan en clveriıli vasıtalar olup 
muavin kruvazörler ve avizo tipin· 
den karakol gemileri de bu vazifede 
kullanılmaktadır. Kafileleri himaye· 
Y.! memur harp gemilerinde denizaltı 
dinleyici ve bulucu cihazlar bulun· 
maktadır. 

Bilhaua bulucu cihazlar çok 
enteresandır. Bu cihaz geminin su 
kesimi altındaki membranlardan 
denize ufki olarak elektrik mevceai 
neoreder. Mevce 2000 metre mesafe 
dahilinde bir cisme raaladığı takdir· 
de aada halinde ahizeye akeeder. Bu 
suretle yakındaki bir denizaltının 
keıfedilmesi mümkün olur. Mevkii 
takribi olarak mal\ım olan denizaltı 
üstüne muhtelif umuklarda patlıyan 
su bombaları atılarak imha olunur. 
Denizin içinde bomba ile yaralanan 
denizaltının su üstüne fırlıyarak kur
tulması elueriya kabil olmaz. 

Denizaltının dolaıtıiı sahanın hu· 
dudu takribi olarak keatirilebildiği 
takdirde onu iki karakol gemisi ara· 
sında sürüklenen çelik ağlara tak-

İngiliz Bahriye Nezaretinin müdafaa botlan 

tırmak için çalışılırsa da denizaltıyı 
tayyare ile aramak daha iyi netice 
verir. Denizaltı pereskobile etrafı 

gözetliyebilccek derinlikte dolaşı· 
yorsa tayyareden görülebilir ve der· 
hal oraya çağınlan avcı botlan tara
fından denizaltının Ustüne su bom· 
bası atılarak imhasına te§Cbbüs edi· 
lir. Tayyanı:ıin denizaltındaki deni· 
zaltıya au bombası isabet ettirmesi 
de mümkündür. Fakat havada gö
rünmesi, denizaltıyı daha derinlere 
dalmağa icbar ederek vapurlara hü· 
cumdan meneder. Dalmıı vaziyet
teki denizaltıya top mermisi iılemez. 
Eğer denizaltı su üstünde yakalanır· 
sa bir mermi yarası onun bir daha 
dalmasına mani olabilir . 

Atlantikte Alman tayyarelerine 
kartı İngilizler sahil müdafaa tayya· 
relerini mücadeleye sevkediyorlar. 
Bunlar avcı tayyareleridir. Mühim 
kıtaat ve harp malzemesi nakleden 
~ a:aı11eıaı11111 nr.a....._ ....,,,...._ 
re semaı verildiği takdirde Al
man uzalc mesafe tayyareleri tayya
re ıııemisinden kalkan avcı tayyare
leri tarahndan karıılanmaktadır. 

Alınan korsan gemilerine karşı ln
ııiJterenin müdafaa vasıtaları harp 
genu1eridir. Evvelemirde bu korsan 
gemı1erinin hüviyeti ve dolqtıklan 
saha keıif ve haber alma servislerile 
teabit ol1.111duktan sonra o sahaya 
onlan takip ve imhaya muktedir 
harp gemileri sevkolunur. Hilen 
korsan gemilerini aramak ve yaka· 
Iamak için bazı İngiliz harp semilc
rinin Atlantikte dolar1makta olduk
ları ıüphesizdir. 

hattının yanından geçirmek fikri da 
müdafaa tedbirleri arasında büyük 
bir ehemmiyet arzetmektedir. Bun
dan bqka Amerikadan lngiltereye 
yapılmakta olaon nakliyatın emncy eti 
için Amerikan harp gemilerinin yarı 
yola kadar karakol hizmetini deruh
te etmeleri, Atlantik muharebesinin 
müdafaa sisteminde mühim rol o) -
namaktadır. 

Şu muhakkaktır ki; Alman taar
ruz ıilahlannın tesirini azaltmak iç.in 
en isabetli ve müessir tedbir onalrın 
üslerini, yani tersa..'\e ·ve doklarını, 

tayare meydanlarını hava kuvvetle
rile tahrip etmektir. Netekim lngiliz
lerin Kici, Wilhelmshafen, Emden, 
Brest ve Loriyana karşı sık sık yap
makta olduklan hava taanuzlan, bu 
limanlardak" denizaltı \"e korsan gc· 
misi üaleriıni tahrip etmeği istihdaf 
etmektedir. Tayyare fabrikalarının 
bulundukları ıehirlere karşı siatema· 
tik oluak yapılmakta olan bava 
altınlan da dığer eme tayyarelerle 
birlikte uzak mesafe tayyareleri ima
latını mümkün olduğu kadar azalt
mağa matuf tur. 

Huliaa, bütü!'l ıiddetile devam et• 
mekte olan Atlas Okyanusundaki 
muharebelerde iki büyük millet, fen
nin en yeni silah ve vasıtalarile mü
cehhez olarak imparatorluklarının 

bekası için bütün enerji ve fedakar
lıklarını ortaya atarak çarpışmakta
dır. Her iki muharip taraf bu muaz
zam mücadeleyi kazanacağını ısrar· 
la iddia etmektedir. Zaferin hangi 
tarafa nasip olacağını şimdiden tah· 
min etmek mümkün değilse de, İn
giliz vapur zayiatı, Amerikanın elin-

Hücum botlarına karşı müdafaa 
deki mihver devletlerine ve bitaraftedbirleri İse vapurlardaki seri ate§li 

toplar ve makineli tüfcklCidir. Bun- lara ait vapurlarla ve }eni inşaatla 
lar muhrip ve tayyareler tarafından kısmen telafi edilir ve harp malze· 

mesinin Amerikan vapurlarile de ta
yakalandıkları takdirde imha edil- şınması mümkün olursa. lngilterenin 
meleri ihtımali fazladır. Çünkü tek· 
neleri narin ve zayıftır. Uzun çaplı önümüzdek. yaz ayları zarfında düş-
Almaın toplarına, lngiltere sahilleri- rn&"l taarruz silahlarının ~iddetli 
ne yerlqtirilen ayni evsaftaki toplar· darbelerine tahammül etmesi bekle· 
la mukabele edildiği gıbi, tayyare nebılir. Filhakika bu meydan muha· 
bombalarile de bu bataryaların tah· rebesinde İngiltere için en nazik 'e 
ribine çalı~ılmaktadıt. buhranlı vaziyetler bu yaz vuku bu-

' lc.cak ve bu vartalar atlatılc!ıktım 
~erikanın mal~eme ?·ardımını ııonrr. Atlantik hakimiyeti kati şek

hamıl vapurları ellışer mıl aralıkla lini alac,aktır 
Aılantiğe diziler, muhrip ve kruvazör 1 A.B. 

alat etnıet. mlnasına. bu .slizlerden 
letektüı etmiştir.) Ticaret gemileri
ne harp ~ilerinin himaye müsa-
::• refakat etmelerine D>lıTCJJlamat 

Türkçeye JStıialı olarak kabul edl- lranın 'Ve bilhaua kuvvetll Suudi A
len konvoy, a,ynı ıstlkamete ôdell r~bit~anın ala~ağı va~yet de çok mü· 
araba yahlrt gemi, JıattA cenaze &layı himd.ir. Suudı Arabıatan uzun müd
kafil~e alemdir. .ASkerllkte de in- det lnsiltereıiıin düımani olduktan 
sa.olan, erzak ve cephanıe! .. -~:;1 sonra onun müttefiki oldu. lnaütere, 
nakll Tasıtalann& denir. .r ........ t e lbniuuud'a arabcılık gayelerini lralt
bu nakllye kollarını, cenaze merasl- ın zaranna olarak tahakhlt ettir· 
mtnl ve araba ıtanıe ;;1'" ~ı;=~ mekte yardımını vadedeJ)ilir. Fakat 
ifade etmek için ~ • J'~ Jılma- bqkalan da lbniuud' a Taidlerde 
kendine ~~ n'f anlatabilmek l:iulunabilirler. lbniuuud ne yapa.o 
yell geml _...! et~A-e tulla.nılma- c.ak) Harp sahnesi olaralt Ş.rkin 
ıçln :tonvoy _.. ~ • · ·· d ·· · ta başlanllllftlr. ~hemmıyeti gun en gune artıyor.> 

\fısır· Trülus hu41Mlu clvanncla tahkJm fdilmlt lnsWs Deri mewll 
veblllrla. 
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HER AKŞAM 
BİR HİKAYE Bir yaz sabahı rüyası 

ıti.rdenblre uy::ı.ndı. Ter içinde kal-ı rını, fı.rçalannı ve mıı1Qmh&B1nı içeri 
~. sıcaktan bunalmıştı. Ciblnllğln götürdü. Fakat kendi.si tekrar balkona 
içine giren sivrisineklerin vızıltıları çıktı. 

Afyon mektupları .
11 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 

Afyonda el dokuma- -
ifltiliyordu. Yatağından fırladı. Dışa- Bu sırada İhsan bir zil sesi f41.W.. 
rıda şafak söküyordu. Uyuyan kadmm ya.tağuun )'Ulmda 

· bir çalar saat vardı. Zil 9C6l ondan ge. 
Ressam Ihsan Istn.nbulun şa!aık va- ltyordu. Genç kadın yatatmdan fırl&-

cılığı ihya ediliyor 
kl.~l~~ni çok severdi. Muslup ltoştlı. dı. Saati durdurttu. Ş!lte3fnl omuzla. 
Yuzune su çarpt1. Bundan !>nra. bal- ymca içeri girdi. 
konunun kapısını açtı, Biltun kuvve- . 
tiyle temiz havayı ciğerlerine çekU. O zaman Ihsan J.şl anladı. Bu kadın, 
O kadar erkendi kl şehir başlanbaşa evvelce de tahmin ettiği gibi, haşarat
uyuyor ylbl idi. Gece gündüzden be- tan kaçarak. yatağını taraçaya ı;ıkar
nilz ayrılıyor, uzaktan gevrek gevrek mıııtı. LAldn erkenden, civarda h1ç 
horoz sesleri işltlllyordu. klm8e uyanmadan tekrar içeri gir· 

Bir doğum evi açılmasına karar 
verildi - Çocuk Esirgeme 

kurumunun mesaisi 
Genç adam etrafına bıikınırlcen 

de~etıl bir hayrete düştü. Gmlerl 
kocamı:.n kocam:ı.n açıldı. Şimdiye ka
dar hiç böyle bir şey gönnem~tl. Biraz 
1lerldekl k~kün genlJJ tarasasına bir 
yatak çıkarıl~ı. Ve burada. bir 
genç kadın yatıyordu... Evet sıcaktan, 
belki de haşerattan kurtulmak ve 
rahatça uyuyabilmek ıı:tn kendls1ni 
açık havaya a.tan bir genç kadın!.. 
Sırtında oldukça kısa blr ipckll göm
lek vardı. Ve gece üzerine örttüğü 
ortü yana kaymıştı. Bir kızıl alev his
sini veren saçtan da~Imış, bir kısmı 
da yüzünu kaplamış, duda.klannın 
üzerine kadar U2'.anmıştı. 

mek, bu suretle meraklı g<Yüere ken
di.sini göstermemek ıstiyardu. Bunun 
1çln de yanına bir çalar saat alıruftı. 
Saat çalınca yatağını içeri götürüyor, 
belki de mütebaki uy'kusun.a orada 
devam ediyordu. 

O günden sonra ressam Adet edin
mişti. Saba.hley1n şafaktan blras evvel 
kalkıYor, yiizünü yıltl}'Ol', paleUnl, bo
yalarını. fırçalarını alıp biLlkona fır
lıyordu. 

Her insan yatakta alJ,ft.ıiı ~de 
uyur. Bunun iç1n ressamda modelini 
hemen her sabah ayni vaziyette uyur
ken buluyordu. 

Kollannı başının altında kavuştur
muş, aaçlan datuıık., ~ blras kay
mış ve ekseriya örtüsünü de kaydır
mış_ 

İhsan onu hayran hayran seyredi
yordu. Bütün hayatında, ctrafmdat.l 
her şeye mevzu arayan bir ressam 
gözlyle baktı~ halde şimdiye kadar, 
bu kadar ne!ls, bu kadar saruıt.kAra
ne bir tablo görmemişti. Önünde saç
ları dağınık uyuyan bir kadın yok
tıı . Ba.şlıb~a hlr şUr mevzuu vardı. 
Saçların dökülüşü, örtünün b!r ta
rafa kayışı, başın, boynun gfuJelllğl
nl meydana çıkaracak bir t.a.r'Mia 
yastıktan aşağı kayışı, her şey, her 
§ey, sanki büyü.le bir artist tara!ın
dan tanzim edilmiş gibi idi. 

Her halde bütün gece pek deli yat
tıktan, sap 80la döndükten sonra sa.
baha kartı bltab dilfÜYor ve mlu Ustu 
uyuyordu. 

Afyon çocuk esirgeme kurumunun giydirdiği 300 
öksüz çocuk bir arada 

Ressam Ihsan kendi kendine: iFa
kat, dedi, iyi cesaret doğnısu ı .. Etraf
tan görüneceğini hiç düşünmemiş 
mi? .ıı der:l.l ve böyle sbyllyerck bakış
larını sağa, sola çevirdi. Hayır, genç 
kadının yattığı tnrnsn, şimdi kendisi
nin bulundu~ şu balkondan başka hiç 
bir yerden görlil('mezdl. Muhakkak 
ki kadın da, ressamın bu kadar er
ken kı>lkıp balkonuna çıkacağını ak
lına bile getirmediği lçln şu dakika
da rahat rnhat, mışıl mışıl uyu
yordu. 

Bu tnrnsa ressamın balkonuna o 
kadar yakındı ki Ihs:ı.n onun munta
zam ve sakln s:ıkln nefes alışlarını 
bile !arkedlyordu. 

Genç adam bir an: 
- Fakat ben de müthiş budala

yım'·· deJi, böyle bir fırsat kaçırılır 
mı? Dunyanın en güzel manzarası 
karşısında bir ressam böyle kollarını 
bağlayıp durabilir mi? 

Hemen içeriye koştu. Zaten a.tel
yesl yatti~ odanın tam yanında ldl. 
Byo,annı, paletini, muşambasını aldı 
ve tekrar balkona geldi. 

Bu, sabah ışıklan içinde önünde 
yatan, üzeri açılmış ve s:ıçlan dağınık, 
harikulade vücudlü kadının resmini 
yaparken masallardaki perl hü.ltüm
darlannın kızlarından biri kendlslne 
modellik edJyor sanıyordu. 
Güneşin ilk ışığı genç kadının kızıl 

saçlarının arasından silzülüyor ve 
saç tellerini gulp bir renge boya-

Eskiden re~ haşara.ttan ve sı- Afyon (Akşam) - İktisad Vc-
caktan fevk.alAde şllcAyeı ettiği halde klletinin, hassaten çifçimizift kendi 
şimdi her gece ya.tarken: giyeceği iç ve dıı çamaıırlannı ken-

- Aman ta.ht.alturulan. pireler. sı- d. 11 • 1 d ,_ · · · 1 
cak çoğabı.n ... Onu yarın gene b~- .1 e .. ~rıy e oıı:umaa ıçı'!, una et· 
da bulayım! •. diyordu. tırdigı el dokumuı tezgahlanndaaı 

Bö ı ta 17 ün tl. Rea 
200 tanesi vilayetimize ayrılmıştır. 

y ece mam g ıeç -
sam eserini tama.mlamlftı. cBlr yaz Bunlardan yüzü gelmiş ve Afyon 
sabahı rtıyası. ha.ld.kl bir p.heı9er merkezinde, Kalecik koyünde, Ço
oldu. banlarda. Sincanlı mıntakalarında 

Ukln modellne haber verilmeden kurslar açılarak Vekaletin gönder-
yapılmış bir şaheser ... O sene sergi.de d.... ı · ı d k d 
en fazla beğenilen resim 0 oldu. Re&- ıgı usta. ann nezareti a tın a a ın, 
sam İhsan uyuya.n kadınla gene onun erkek bırçok yurddatlar burada ye· 
tablo.runun önünde tanıştı. ni tarzda yünlü ve pamuklu doku-

Bir d06tlan onlan blrlblrle.r1ne tat.- macılığı öğrenmişlerdir. Bwılardan 
d1m et.misti. daha müstaid ve daha fakir olanla-

Ay§e bir taraaada, üzeri yan ~ıl- ra tercihan. ikişer paket iplikle be
DUIJ uyuyan genç kadını hemen tanı- raber el tezgahlan parasız tevzi 
nuftL Bu kendisi idi. İ,fte yastığı ve edilmiıtir. 
işte etrafı kırlent yastık. .. HattA. işte Diğer kazalarda da faaliyete gc-
her zaman üzerinden kayan, ince 
1 lı:ll -rı- - çilmi~tir. Cümhuriyet hükumetimi· pe o usu ... 

Lakin Ayşe ressama karşı, genç ta- zin büyük lutfundan halk çok min· 
dını tanımamalzıktan geldl Ha.ttA. nettar kalmııtır. 
muvalfakıyetlnden dolayı, herkes gl
bl oınu tebrik bile ettı. Afyonda doğumevi 

açılıyor LA kin çolt sam1ml a.yrıldılar, Voda.
laşırlarken elleri birlblrlnln avuçlaı-
nnda uzun zaman taldı. Vilayetin müzahereti ve Çocuk 

Ve A~ n!SS&mı mne dam ettl Esirgeme Kurumunun da yardımİy· 
Şlmdl ~- ~ya.tından memnun: le belediyemiz Afyonda bir doğum· 
- Ey }'erytJZUndeki bütün tahta- • " L • b 

kunılan v 1 1 1 .,,. __ A .. .J ....... evı açmaga ıı:arar vermıı ve unun 
e P re er " ~ ~ - • . l• 1 "b 1 yan birer küçült meletaıiniz d1yor ıçm azım ge en tertı atı a mıotır. 

Hikmet Ferldan Es Yurda eski belediye binası tahsis 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

edilecektir. 

Halkın mühim bir ihtiyacına ce· 
vap olan ha müessese, halkımızı 
çok sevindirmiı,tiT. 

dıktan sonra yruıakların üzerine .sü- Tllrtıye 
zülfiyordu. 

Bcneb1 

Ressam İhsan daha şimdiden tab- senelik 1400 ıı:uruş 2'100 tutu§ 
lo.,una bir isim bulmuştu: ıBlr yaz 8 AJlıt 750 • HIO • 
sabahı rüyası!...• S A11.tk 400 • 800 • 
Çalışırken bir ynndan da bu !smi ı Aylık 150 • • 

mırıldanıyordu. Yanm saat kadat •------ - ----- ---• 
böyle geçti. Posta 1ttlbadma dahli olmıyan 

Uyuyan kadın sanki resminin ya.- ecnebi memleketler: 8eneJJ11: 
pıldı~nı bllllyormuş gibl hiç kımılda- 3800 altı aylıtı 1900, tlo aylJll 
madan, en küçük bir harekette bile 

1 
_____ 1000 __ 1ı:_unıttur ___ • ____ 

1 bulunmadan duruyordu. Uıltln bu 
daha uzun bir müddet devam etmedi. Telefonlarımm: .Bqmr.barrlr: Z 
Genç kadın güncsten ml raha•-- ol- Yaa işleri: Z0765 - lcbre Hal 

· ~ Mildüı: ZOW1 

Afyon Çocuk Esirgeme Kurumu 
örnek olacak hizmetleTdo bulun· 
maktadır. 170 genci bir senedir 
Kurum pansiyonunda yatuıp kaldır· 
mış ve iaşesini temin eedrek ilk ve 
liae tahsillerini yapmalarına çalıf"' 
mııtır. Şimdi de fakir ve kimse
siz 300 çocuğa yeni elbise giydir
nU§tİr. 

Afyon H alkevinde 
bando teıkil edildi 

Afyon Halkevindc, kısmen eski
den askeri mızıkada çalışını§ mm
kacılardan ve lusmen yeni gençler
den müteşekkil bir grup kuvvetli 
bir mızıka mualliminin nezMeti al
tında yetiotirilmio ve çocuk bayra
mında Halkevi bandosu geçid me
rasimini muvaffakıyetle idare et· 
miştir. 

Afyon Halkevi temsil 
kolu Dinarda müsamere 

verdi 
Afyon Halkevi temsil kolu men· 

suplanndan 16 genç Dinar kazası· 
na giderek c:Beyaz Baykuı> piyesi· 
ni temsil etmiştir. Gençler büyük 
bir muvaffakıyetle oynaclıklan bu 
eserde kokainin ve heroin, esrar, 
kumar gibi kötü ıcylerin halkımıza 
yapabileceği zararlan mükemmel 
bir surette canladınnıolar ve Dinar
lıların tqekkür ve mmnetlerini ka· 
7anmışlardır. 

muştu, nedir? Birdenbire hareket et-
ti. Yüzükoyun döndü. Rebiülahlr ı - Kaamı 119 

Genç ressam: s. tm. otı. öt. tkı. Alı: Yat. -x ~ \ 
- Yazık. dE>di, artık çalışamıyaca- B. 7,47 9,44 5,01 8,54 12,00 1,45 

tımı.. va. 2,58 5,53 13.11 17,M 20,09 21,55 
Bu hnllle uyuyan kadın belki daha 

güzel gorünüyordu. Fakat ne çare ki İdarehane: Babılll c1Yan 

Askeri lisolerden Harp okuluna ı~en ı 

talebelerin Ankarada Zafer ibldeslne 
çelenk koyduklannı J&UDJ.Ştık. Resim 

Ihsanın ıesmlnl yaptığı vaziyeti de- Acımusluk sokak No. 13 
ğ!ştlrmlştl. Ressam paletini,.- boyala- ••••••• • • • • ••• 

bu mera.simden bir intibaı tesbit 
etmektedir 

Tefrika No. 64 onu ıize vereyim •.• 

G iizel Gözlü. Kl.z 
Cemal Nermi. bu teklif karşısında 

tatkın tllfkın etrafına bakındı .. 
Arltadllfl ise, bu tereddüdü üzeri· 

ne onu istihfafla süzdü. Kandine ye• 
ni bir d amad aramağa çıktı. Aık ve macera romanı Nakleden: (VA • Nd) ________ ,._ ... _., ______ __ 

Cahidin babası, geriye doğru aen· 
C:lele-di. Müessuıenin diğer meııaup
lanndan biri, Cemal.i:ı koluna prcli. 
Onu çenberin dııına çıkarmak vazi
fesini gördü. 

Büyük bir nezaketle: 
- Beyefendi .•. Zatıalinizin neza-

1tet ve nccabetiniz yüzünüzden oku
nuyor... Nasıl oluyor da böyle İn· 
sanlara ülfet etmek tenezzülünde bu· 
l·ınuyorsunuz) 

Borsacı, gözlerinde hala dehıet: 
- Bunlar korkunç insanlar, eicl· 

den ... - dedi. 
Muhatabı devamla: 
- Kontrolörü çağırmalıydınız. 
- Niçin) 
- Biletlere bakardı. 
- Ne bileti~ 
- Bu adi yolcuların bizim g:ıoi 

birinci mevki vagonda seyahat etme
ğe haklan yoktur... Aradaki farkı 
veremiyeccklerinden elbet başka va• 
gonlara binerlerdi... Be.ı de size yar• 
dım ederdim. Çünkü k.ürrciarz de-

Bu yürekler acıa deli alayının or
miıyollannın umumi müdürüyüm.•• tannda k• d ini neler sananlar var· 
Şu ııralaıda iti büyüttük ••• Kamere dı: Mühenclialer, artistler, devlet 
gitmek için bir demiryolu dötüyoruz. adanılan. hlkünler, d oktorlar .•. 
T esviy~ türabiye yarı yarıya niıay.. Aralanndan bir tanesi Cemal Ner· 
te erdi ... Bu seyahate öyle talip çıka• miyi eJbjseeinin dflimeıin<len yaka· 
cak k.i ... Mehtap safası latiftir c;iiJı. layıp d mdurdu: 

kü. • · - Mahlmath b ir adama l:)enziyor· 
Bu yeni arkadaıının böyle konut" '-~ 

m•- Cemal Nenninin dimağında aunuz, ""'rDn··· ·dedi.· Bqmühen· 
-.. diaimin hana verdiii plln hakkında 

bir uyanıklık husule getirdi. fikrinizi eormalt istiyorum. Ben, ku· 
Birdenbire bir hatıra aklına geldi: 1 • tup ar unparatoru)'\Un... Bir asan• 
- Demiryol... Tren... .;:r yapbr- - - )t_ D'· • · .... --.;uu... unyanın ıçm· 

Kendi yapacağı bir yolculuk. den bir kutuptan öb ürüne süratle p.. 
Aya. demiryolu kuran ıimendifer• C:lebilmelt için .. • Maalesef ifçi ücreti 

ci devamlar -'- 1ı pana ••• 
- Ben denizi görüyorswıuz .•• De-

miryolu hatlanndan her birine bires Cemal Nermi. korkarak, ondan C:la 
milyar lira sermaye koymuşumdur •. • kaçb. Biraz tenha bir tarafa çekilip 
B d b k 500 000 rahat rahat oturmalı: İltedi. Fakat 

und an 3a0ı a ' vapurum tam bu esna<fa lcarpsma yakıııklı bir 
var ır... 0,000 de tayyare ısmar• d 1,, __ .:..lı ık Ar l d 1 k 
ladım beyim ... Çok geçmeden kara• eU&ASJ ç tı. •.arın a an aıtı -
Jar, denizler ve havalar hep benim 1annı ifac:le eden bit harekette bu
olacak ..• Hoşuma gidiyorsunuz. (10 .. lundu. 
tum ... Bir kızım var, bir tek kızım... - V erin bakalım.. 
Y eg&nc varisim... Arzu ederteıım - Ne,i); 

- Mektubu. 
- Bende mektup filan yok. 
- Macide bana söyledi. Mektubu 

size vereeek.mif ... O kız bana hiç ya· 
lan söylememiftir. Rica ederim, eev
gilimin mektubunu verin bana ..• He
men kendiaino cevap vermeliyim. 
Aksi takdirde artık sevmediğimi 
zannedecektir. 

Cemal Nermi: 
- Fakat emin olan. l>enC:le mek· 

tup filiııı yok... Macide hanımı da 
tanımıyorum •.. 

- Hayır, bayır, imlc&nmz .•• Ma
cide gayet ustadır ..• Mektubu palto
nuzun utan aruuıa diktlÜftİr... Bı· 
rakın da baka)'UD •.• 

Ve sevdalı &,ık. muhabbet telWı 
sandığı Cemali soymak teıebbüaün· 
de bulundu. 

Bu esnada, zil çaldı. T encffüaün 
nihayete erdiğini haber verdi. Gar· 
diyanlar, hastalan içeri aldılar. Ce
mal Nermi, bütün emirlere sakin ea· 
kin itaat ediyordu. Bqım eğeTek 
ken'disini nereye götürürlerse oraya 
gitti. 

İktidarsızlığıni, zaval1ı1ığını duy
du. İki büyük damla yaş, yanaklann
dan aşağı süzüldü. Göğsü uzun bir 
luçkmkla sarsıldı. 

Tefrika No. 115 Yazan: ISK ENDER F. SERTELLİ 

Bu sözleri söylemek lçln Sald:?yi ta- 1 ıDgaz devleri. gibi büyüyordu. 
nımamalt IAzımdı. Venedl:kliler onun Karozonun rahatı kaçmıştı. Kıbrıs 
ıu altında ne kadar müddet kaldığını şövalyesine: 
bllmlYorlardı. Salde bütün bir düşman - Bir gece •Kartallar kralı, nın 
donanmasının elinden ve arasından arka kasarasında sofrayı kurmuş ve 
da kurtulup kaçmasını becerebillrdi. dizimin dibine adalı bir yosmayı ya-
0, her yerde, her 2'aman akılları dur· tırmıştım. Ne güzel eğleniyordum. 
duracak muclzeler yarat.an bir tadın- Blrdciblre gözüme Ulşen kızıl alev 
dı. sütunları beni hayretler içinde bırak-

Sin.yor Karozo, 80.idcye o glıne tı. Geminin her tarafında gÖ'l.cüleı im 
kadar ehem.mlyet vermemişti. Fako.t, do~ıyordu. o meşum kundakların 
Magosadan ayrılırken: atıldığını Mç biri görmemişti. Bu, 

- Bundan sonra çok uyanık bu- adamlarımın gafleti mi? Yoksa, Sal· 
Jwınıak gerek, dedi, bu kadın - böy- de, onlann gözler1n1 bağlıyacak ka
le devam ederse - bütün Venedlk dar esrarengiz bir mahlfık mudur? 
donanmasını birer blrlr imha edebi- Burasını bir türlU anlıyamadım. 
lir. ve günün birinde denize çı'ıtacak Dlyordu. Kıbrıs şövalyesi.. Karozoya 
blr tekne bulamayız. sükfınetle cevap veriyordu: 

H&dl.se, yalnız gem.lnln yanmasııe - Saide, esrarengiz bir kadındır. 
kalmıyordu. Denizciler arasında d:ı Nöbctçllerlu gafleti yoktur. Birl gbr
maneviyatı bozucu bir takını şayla- mcsc, diğeri görebllirdl. Hiç birinin 
lar başgösterlyordu. bir şey sczmcdlı;'lne bakılırsa, Saide 

Karozo Ma.gosadan LArnakaya ha- mucizeler yaratan bir insan demek
reket ed~rken, arkadaşlanndan b1rl tir. Zaten son z:ı..ın.anda onun şerrin
ona şöyle bir vakadan bahsetmişti: den korkarak, Fenike sahillerine hiç 

_ Saide şöyle böyle bir korsan de- bir korsan uğra.maz oldu. Bu kadının 
ğildir. o,' Çalı beyin maiyetinde de vücudünü elblrllğlyle ortadan kaldır-
çalı~ştır. Çelebi sultan Mehmed malıyız. .. 
onu birkaç kere sefere götürmüş. Ilgaz - Her şeyden evvel Türkleri tehdid 
dağlarındaltl devler (11 bile Saide- etmeli. Çünkü, sultan Mehmed onu 
den korkup kac;mışlar. Padl4ah bir himaye ediyormu.ş. 
gün ordu.siyle Kastamonu üzerine yü- - Evet. Ben de bu fikirdeylm. iık
rüI'ken, pişdarların karşısına ü~ ba.şlı önce onu padişahın hlmayes!nden 
devler ve gulyabaniler çıkJrut. Faka.t, mahrum bırakmalıyız. ötesi kolay. 
Saide~ ~andan kamç161Dı allıyarat. - İyi amma, lzlnl nasıl bulacağız? 
atm ustunde uçarcasına koşmuş, PÜI- - Bütün gemileri den~ çıkarmalı .. 
cı~rtara yetişm~ ve devlerle gulyaba- bütün sahUlerl taramalı . . o, şimdi, 
nıleri bir anda yere serm.Lş_ yolu aç- her halde bir Arap \'Cya Türk llma
~· Padlşa.11, Sa.idenin alnından öp- nına sığınmıştır. 
~uş. İşte, gemlmlzl: ıArap kundağı• - Çanaltkaleye, yahut Gellboluya 
ile yakan bu kadındır. Ondan kork- gitmesi de muhtemeldir. 
malıyız. k kad ~ · 

Karo?".O bu vat.ayı unutmuyordu. - Onu bulma • o ar guç bır iş 
LA.makaya gider gitmez, yanına, Kıb- değil. Bütün donanma faaliyete ge
rıs şövalyesinin maiyetindeki Arap çerse, kaltağı çabuk yakalarız. 
oslrlerden bir kaçını alacak ve Arap- Kıbrıs şövalyesi, Knl'07.0nun kula-
larla yakından meşgul olacaktı. ğına şunlan da :fısıldamayı lhnul 

••• 
Korsan Karozo, Kıbrısa 

gelince •• 
Karozo, Kıbrısa geldiği zaman, bir 

tesadüf eseri olarak birçok korsanlar 
Ltlmakaya ~lmlşlerdl. Bunlann hep
si, Kıbns şövalyesine cvurgu.n payı. 
getinnlştl 

Sinyor Karooonun bir kü~ük ka
yıkla LArna.kayn. geldiğini görenler: 

- Gemiyi nerede bıraktınız? Ne
doo kayıkla geldiniz buraya.? 

Diye sordular. Kar'O'IJO klmııeye bir 
IJCY söylemedi. Dotruca §ÖYal~nln 
yanına ırttti. 

- Vazl~t1m1z çok fenadır. Altım
daki gemiyi yaktılar. 

Diye söre başladı Şövalyenin göz
leri falıa.,t gibi açıldı: 

- cKartallar kralı-. nı [21 k1m ya
kablllr? Sen rilya mı görüyorsun? 

Dedi. Kaıw.o, Magosada olup bi
tenleri uzunboylu anlattıktan sonra, 
Saldeden bahsederek: 

- Bu kadın, gözümiml açmazsak, 
bütün donanmamızı mahvedeblllr. 
Buna kaqı esaslı tedbirler almalı, 
müşterek cepheler kurmalıyız, dedi. 
Kı.bra şövalyesi, Sa1dey1 uzaktan 

çok iyi tanıYordu. 

- Onu Türkler himaye ediyor. Bu 
lfl ~er - 1ntlka.m almak için -
yaptırmış olablllr. Venedlğe derhal 
haber gönderellm ve hüklımet vası
tasiyle padişahtan Saidenln b~ını ls
tı~llm. Vermezse: cHanlya, dootluk 
muahedesi nerede kaldı? imzanızı ne 
çabuk yaladınız? Oellbolu m:ı~lübi
yetlni unuttunuz mu?. demek hakkı
mızdır. İst.erlcrse, iklnci bir Gelibolu 
muza.fferlyti daha temin edeblllrlz. 

Dedi. Ve Karooonun blr kilçük yel
ltenll lle Veneclilte gönderilmesine ka
rar verdi. Patrona Ka.rooo hA.dlseyi 
Venedlk hükftmetlne bizzat anlatacak 
ve donanmanın tehlikede olduğunu 
söyllyecekti. 
Kıbns şövalyesi: 
- Saide yaman bir kadındır. Ge

mllerimlzl b!rer birer batırabilir. 
Deml§ti. Kıbncı şövalyesinin sözle

ri sinyor Karoroyu bfut>ütün korktu
m~u. Şimdi, Saide onun gözünde 

Bütün gün, böylece, upuzun, bit
mez tükenmez bir yeknesaklıkta 
geçti. Buna rağmen, Melihatin ko
cası, uyuımuş beyninde bir ıeyin 
uzaktan uzağa belirdiğini farkedi
yordu. 

Evvel&, nasıl bir yerde hapsedildi· 
ğini anlamıştı. Acaba ne kadar za
mandanberi, bu hastanedeydi} Bu
nu kestiremiyordu. Hür kalmasını 
da iatiyecek vaziyette değildi. Ha
diselerin çabuk ilerlemesini de arzu 
etmiyordu. Beyninin yavllf yavllf iş
lemeğe bqladığını ıezitordu. Bütün 
gün dolllfb, oturdu, gene dolattı., ge
ne oturdu. Beynini fazla zorlayıp da 
eziyete sokmadı. Düşünce kabiliye
tin~n bu avdeti, minimini bir ışığın 
belirmesine benziyordu. Kuvvetlice 
bir nefes onu söndürebilirdi. Ya sö
ner de bir daha yanmaz.sa) lote bil
hassa bundan korkuyordu. 

Yatakhaneye gitmek işareti veril
diği vak.it, Cemal Nermi rahat bir 
nefes aldı. Nihayet dinlenecekti. Er· 
tesi eabah belki de kendini daha 
kuvvetli hissederdi. Jhtimal bir fCy· 
ler hahrlaması mümkün olurdu. 

Maamafih. umduğu gibi olmadı. 
Zavallı hiç rahat uyuyamadı. Bilakis 
ıztırap içinde çırpındı durdıa. 

etmedi: 
- Venedl!;re gider gitmez: .ıEğrr 

Saideyi yakalayamazsak, Türkler 
onun gayretiyle çok yakında büyük 
bir donanma sahll>l olaca.klnr ve Ak
denize yayılacaklar.• dersin. Senato 
azalarının gözünü korkutursun! Otur
dukları yerde rilşvct yiyerek göbek 
büyüten sena.törleri başka türlü ha
rekete gct.1nnclc m Um.kün değildir_ 
anlıyor musun, Karozo? Sen işl.nl bi
lirsin.. haydi, uğurlar olsun. 

• •• 
Saide, define peşinde .• 
Snlde sevincinden ne yapacağını 

bilmiyordu. VenedUt donanma.sına 
mensup ıKartallar kralı• adlı büyük 
gemiyi de yaklp kaçmıştı. Bu suretle 
bütün donanmayı birer birer yakabl
leceğlne ıaklı yatmıJf;L Kal"O'lJOnuıı 
Vcned!ğe gideceğinden haberi yoktu. 

- O, aylarca kendini toplayamaz. 
D1yordu. Bu arada 5alde, Çelebi 

sultan Mehmede, malı:bule geçecek 
büyük bir hediye göndermek sevda.
sına düşmüştü. Kend1 gemıstnde ilı
tlda eden Kefalonyalı Va.sil (Man
surı a sordu: 

- Şu vaktiyle bahset.tlğln defineyi 
biz bulup çıkaramaz mıyız? 

(Arkası var) 

ft] Çelebi !tultan Mchmed, Sıv;ıstan 
ordusiyle Samsuna ıeldiii zaman 
eKarakoyunlulal"lt ın bir kısmı En:u
ruma, bir kısmı da Kastamonuya 
ka(,"mıştL O zaman Karakoyunlu bey
lerinden biri, yollarda - Çelebi 
Mehmeıtin askerlerinin maneviyatını 
kırmak ınaksadiylc - bir takım dey 
•e ~ri m~llan uydurmuş ve Kasta
ınonu yolunun ıeçilmez bir halde ol
dutunu 7a3•nuştı. Osmanlıların bu
rada gösterdikleri mukavemet, kısa 
T~'lmanda bu d.sanelerin ortadan 
kalkmasına yar~un etti. Fakat, bur:ı
larclan geçen Turk akıncılarının kah
ramanlıkları derhal birer efsane ba
Jinde rarbc aksetmişti. Çalı b~) in 
Gelibohı mağ"lübiyetinden sonra, \'e
nediklli~r, llga:ı efsanelerine bem:lyen 
birl'ok ın:ısallar uydunuu .. lardı. 

(21 Maıtosa önünde «Ar:ıp kunda
ğı» ile yanan kalyonun adı" 

Her an, zavallıcık. bir gürültü ile 
uyaınıyordu. Yatağı kendininkinin 
yanında olaıı bir deli, müthiş şekil
de bağırıyordu. Onu sakinleıtiriyor· 
!ardı ki, başka biri &sabi buhran
lara kapılıyordu. Hemen tecrid edil
mesi lazım geliyordu. 

Yavaı yava~ ortalığı sükun kap· 
ladı. HerkeJ uykuya daldı. Bu se
fer de baıka bir koğuşta küfürler, 
beddualar, çığlıklar... Bitmez tÜ· 
kenmez bir şekilde ... 

Cemal Nermi, sabahın ışığına ve 
hafif rüzgarına kavuşunca kendini 
bahtiyar saydı. Doktorların önüne 
yeı:ıiden çıkarılacağını sanıyordtL 
Fakat hiç bir yenilik olmaksızın, 
gün ilerledi. 

Teneffüs zamanı, sahte Rece,p 
Can, dünkü belalara çatmamak ar· 
zusiyle en azgınların grupundan 
ayrılmak, onlardan uzaklaımak tec· 
rübesinde bulundu. Bir ince yolu 
takip etti. Orada etrafı parmaklıkla 
çevrili, hususi bahçe gibi bir yere 
gi~di. 

Sakin, İyi bir yerdi burasL Mcl~
hatin kocası azıcık rahnt nefes al
mak, başını dl.ılcmek istedi. 

Ağır ağır yürüyordu. Bir çim ça· 
yırının başına geltli. Hafif oir rüz-
gar esiyordu. (Arkası var) 
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Almanyanın 

Balkanlarda 

Y
apmak istediğini. daha harbin bi- mutabilJnde delil fakat Alman en- azmetmiş olduğumuz hakkındaki ih- f r--------------

d · ş· d. b dıiı;trisi -amele istibsaliJe ödeyen claf- tarım kafi derecede ciddiye alınmadı ~azm sayfiyelerde ho• valdt dayetinde bil irmi~ır. ım ı, u t 8 " BUL.MACAMIZ 
harbi almış bulunuyor. Lüzumu tak- mi ye bayırlı bir alıcı olmuş ur. u ve böylece yeyni bir Selanik ordusu- geçirmek için me,hur 

b ı_- b ·ı suretle, Almanyanın Balkan devlet- na hareket noktası olabilecek üsler J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

erazi menlaati 
yoktur 

(B&1tarafı 1 inci sahifede) 

dirinde bir bom aya yüz uom a 1 e · bil ilk ti & t riafı ol 
h kk d ,_. Jerınin en 1 care • · kumıag"a ve bu üsleri takviyeye bu 

mukabele edeceğimiz a ın a--.ı nıasında hayret edilecek b PY yok- · d 1 .1 • b" 
teminatım, bu adamı, caıhiyane hare· t B yalna Abnanyanın menfaati k11 esnaaın a ngı terenın artan ır 
ketlerinde bir defa bile dü~ünmeie ı::İn :;ğll fakat aynı zamanda Bal· niabct dahilinde ba~ladığım gördük. 
sevketmcmi§tir. B. Churchı11, bunun kail milletlerinhı menfaati icabı iclL Tayyare meydanlan kurulinaia baı
kendisi üzerinde tesir yapmadığını Yalnıs yahudl demoll:rasileriniıı bpi- landı ve meydanlann ıüratle ifgal 

ı b talist IWrlerJııbı hikim eldutu be- edilebileceği mülahazaaı itıbarile 
söylüyor, hatta ngiliz milletinin u ybıler madenald bir d~vlet diler bir enalar hazırlandı ve nihayet B. 
gibi bombardıman hücumlanndan devlete maldneler Tenyor, b• dnlet Ch h"IJ'• .. 1• h • 
ıonra kendisine ne§eli bir yüzle bak- ba. sureUe öteki dtTlete hiilmıeyler I ;ırc ı ib1? mub~ -:-• h'Yef ta. ~d -
makta olduğunu, o tarzda ki kendisi diye iddia edelıillrler. Böyle bir biti- ~rı m~cı ınce k ır kaç l a ta dıç~ • e 

her ıeyden evvel hava kuvvetlerinin Lonelraya daima kalbi lcuvvetlenmiı mlyet. ancak :ta1rşıh~d olabi
1
Ur. ?.nanıstd~na ç1ı aca o anh~r u ıçkın 

faaliyete getirilmesinde büyük hare- 1 '- d"" d ........ t ·n ediyor. B. Çinll:Ü dalma y yecea en Te p- mutema ı ma zeme ve tec ızat na -
L b ·1 l k 0 araıı;; o.n ugunu emı · • dd •-nı d ha · de li ld B b' ·zı· le 1 -.et sahası iti an e asır arca eme ve• Ch h·ır · h b b olda devama tidaı ma e.... en a sıya ma- yatı yapı ı. u, ıze gı ı a ma-
rilcrelc bütün yarablan ıeylerin, Av- h urc 

1 ı';w.:; e d:~a ziyade mü- kbıelerdöe.n T&qeçll~ek ~~ meT- mııtır. Bu işlerin aylarca dikkatli se
rupada kültür kıymetlerinin mahvol- er z~ml bani en

51 
mu_m,-ünelür Fa- cukttur. 

1 
Yt~dae ~l makdıdne1ıerialçio taylyef- yiıcileri olduk. Nihayet, ıimali Afri-

ı temayı u unma ıı. • ce Te p ı ı ma e er an ra , I .. f 
masını ı·ntnç edeceg-;ini ehemmiyet c kh ld h b roba kada tank ara kar•ı muda aanın ve 

icat, biz de, isti a e er o endüstri islihsallul olan taraftan ela- hl "!ahi k Y "k b k d 
kaydey!edim. 1 eyllıJ 1939 daki mü- İçin yüz homha atmağa ve hun~dez· ha çok öbürünf' bafhdır. ffaJ?r• ~ırl .. ısı I a

1
nn te ndı a ı~ a.n daıak: 

racaatıın gibi ikinci müracaatım ela .. I l giliz milletinin bu canı en bu işte ne pUp ne de mağlup gı ıgının ta yan or uıu uzerın e ı 
kati bir infial ile reddedildi. İngiliz cum e, n uauller"ınden kurtulmasına nrdır. Ant'a.k arkadaşlık me.- elim tesirleri, B. Churchill'i harp 

-~ ve onun b h. lab·ı · .... S ha rp muhar.rikleri ile onların peı-ue le d d t .. daha az müte· :ımu a ıs o 1 ır . • ,asyonal - osya- sahnesinin Libyadaaı Yunaniıtana 
a ar evam e mege ı· t inkılib Al · 

arkasındaJci yahudi kapitalist adam- ·ı d "Tz ve eğer B. Oıurchill ~s . • ınm man devletı, elve- nakletmek zamanının geldiğine ikna 
I . • k" h " b Al mayı egı 1 

• • k rışlı bır muamele ortağı olmafa yani l d" r d k l ki 
annın ınsanıyete va 1 ıta ~~a il : zaman z.aman keınd! harbının du"':) demokrasilerin lrıymetslz kıymetlerile eby el 1 vAe e ın el a anyta~ zar,ın dve 
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• Bu seri 6 büyük ve reaimli cilttir. 
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Soldan sağa ve J'Ukarıdan aşafı: 
ı - Oı'dunun büyük talimleri. 
2 - Serseri gibi. 
3 - Kısm1Ul küçük hanım. 
4 - Başına cFıı gellrsc iblr kadın ıs-o 

midlr - Karıp. 
5 - Blt tiiı.stalık - Bir tadın ısmı. 
8 - Terst cemi edatıdır - Not a • 

Tersi lsimdir. 
ı - LBmba nSkısı - Dizi. 
s - söZ _ Sahip. 
9 - Ta.hnrrl ederek. 

manyanın :zayıflığı faraziyeaım err tini ve müesairliğiru propagan a ı e değil lakat birinci kalitede malJarla aş ıca vustra ya ve em e an a 
sürmekten başka beyanatları olma- fazlalaştırabileceğini sanıyorsa, biz ÖdE>mefe bütün izzeti nefsini koymuş- lılardan mürekkep piyade tümenleri· 
dı. Daha o zamanlar, mister Chur· de ayni yolu takible harbe başlama- tur. nin naklini emretti. Öyle sandı ki 
chitrin büyük bir itimı:ıdla yaptı~ı ğa hazırız. Bu delinin hempala~na, 3 - Bunun için, Almanyanuı, eğe.r Balka'!'llan ateşe verecek olan yeni 
ltehnnetlerle körleşmiş Norveç hu- 1 mayıs münasebctile, Alman rnılle- muhakkak siyasi menfaatlerinden darbeyi artık indirmek zamanı gel- ~--•••••••••··~ 
ltüm eti, kendi topraklarının İngiliz - tine beni terketmeğe teşvik için yap- bahsedilmek isteniliyorsa, yalnız bir miştir. 

10 - Rezaletin başı - Eserler. 
G~e nbtılnıacamızın halli 

Soldan satıı ve yukarıdan aşafı: 
Fransız istilasını fikrin~ ünsiyet pey- tığı hitap, ancak bir felç hastalığı ile ~ek menfaati 0~.u.5tur •. '!da muame- Almanyanın itbirliği 
da etmc:ğe başladı. Bu istila saye- veya bir sarhoşu., dc1iliği ile izah :ı~rtatını, ı:':hıhtli~ıtı !::':;;'"a;~ t . . ) t .., "ki 
•inde Norveç, limanlarının ve 1.sveç olunabilir. . nae:::ey~~ Alm~~ya ::':emlek:iıeri~ esısıne ça 1§ ıgı 1 
demir ma d enleri mıntakasmın ışga- Balkanları bir harekit sahnesınc mE>vcudiyetlerini ve dahili niaanllan- devlet 
line müsaade etmekle Almanyanın inkılab ettirmek karannil:ın .. da b.u nı tarsin edebilecek bir hale retirmek B. Churchill burada bu harbin en 
imhasına yardıma imka n bulacaktı. anormal baleti uhniye m~uldur. Bır icin söıle ve icr:ıatla müzaherette bu- lıüyük !ltratejik hatalarından birini 
B Ch h ·ıı Reynaud yeni aui- deli gibi, bu adanı nerede ıse beş sej Jonmak ve:. yardım etmek üzere bu- işlemiştir. ingilterenin Bal.kanlan 

· urc 1 ve . d k d neden beri, en ufak iştial maddes susi te."kllitlarını nazarı iUbare al- yerleşnıek niyetinde olclutu bususun-
l:aıı~leri~ muvaffakı!ctın ~n ° • ~r aramak ü:aere Avrupayı dolaşmakta- madan; her ~yi yaptı. Filvaki bu da şüphe kaln1aymca hu mühim ba
emın hır hale geldıler kı, ya hafı~: dır. Maalesef bu enternasyonal tun- prensiplerin tatbiki :v~lnıs mezkur yati topraklarda bu bayın melhuz mi
meşrebliği saikesile yahut da alkollu dakçıya daima n1emleketlerinin ka- monlf'kf'tlerin refahı~ı arttırmakla nasııhğına derhal karşı koymak üze
içkilerin tesiri altı:ıda olacak. niyet· pılannı açan üc!e~li unsurlar bulun- kalmadı aynı zamanda bunlarla At- .re Almanyanın emrine icap eden 
leri artık gizli tutmak lüzumunu duy- maktadır. Bir suru teıninler. •e ya- manya ar:ıı.-ında tedricen kuvvetlenen kuvvetleri temin için teşebbüslere 
madılar. İşte bu iki bayın gevezelik- laniar yayarak ıeçen senenııı ~fe- k:ırşıbkh bir itlmad doğurdu. giri!jtim. Şunu sarahaten mii$ahede 
] ·d · '- 0 Al h'"kA • d rinden bitkin bulunan Alman mılle- .. t -u t ·h ed" ·~· · ctmelı"yı"m ki bu, Yunanls• ·n al•ybl-erı ır .ıı;ı man u uınetıne o e- .

1 
t k f . nda bu nU emayu er anı ıldı6ı nıs- ... .. 

v irde Alm anya aleyhinde, Alman tini ta_ma~;:. !1 ia ~~ı: :~~etine b~ bette cihan harp maşuku olan Cbur- ne mütne<'dh değildi. Duçc benden 
m illeti aleyhinde hazırlanan planları Jundugu ı tt~nı .,,n ff k olduk l'hill'in de bu muslihane istihaleyi dur- bu fıı-te tek bir tümen bile istemedi. 

kış kabul e ımıe&e muva a - durınall-a A b Ih böl iyi mevsim relince Yunanistana karşı 
öğretmiş ve bu harpte belki de en tan sonr:ı, bu ndam şimdi kendisini . "ı· ·ıyeh vruh pa~ınb' uk su . - mu"radel'"ılıı tam bir muvaffakıyetle 1 

1 . k · kA .. " k .. gesıne u ı er angı ır ıymctı ol- .... 
lcan ön emeyı yapma ım anını ·ver- hir uyanıklığın onune reçme uzcre, mıya " f id 1· ·ı· d 'd bitirilece:r.ine kani idi. Ben de a-rnı 

• • • •• 1'1 • k j · ı · . 1 ı:. _ n mun er ngı ız yar ımı vaı - ,. " 
mıştır. Çunku ~'1 0?\ eçe arıı ı n gı iZ Avropada ye.nı ~ r rangm ~caıı;.~ l!' terinde bulunmak ve İngiliz raranti- miitaliad:ıJdım. Binaenaleyh, Alman' 
suikasdi hiç şüphesiz Alma'!'lya alcy• ratnıak nıttburıyetınde gormuştur. teri ns:Ure yermE>k suretUe karraşa- kuvvetlerinin tahşidi Yunanistana 
hinde en tehlikeli h areket oln:ıuştur. :ı:~: ;:~~:e~k::::n!~~ ds;:.~!~; lık,_ -enı~iyE>Lsizlik, itimadsıdık ve ni- kar~ İtalyaya yardJDtda bulunmak 
Bir kaç hafta sonra bu tehhke de ğ • • . .d el almı"lır ha)et ıııfak uıısurlanm sokmak gay- için yapılmamıştır. Bilakis bu tedbir 

d F oldu u proJeyı J ımı en e ., · retleri a tt B n I" inglllıleriıı İtalyan - Yunan harbi 
bertaraf edilmiş bulunuyor u. ev- Charite istasyonunda bulunup neş- 1 r ı. u «raran ı ereı> ~vve a •u"ru"Jtı·ı·ıerı· ar." sında •izlı""'e Balkan-
'- l • d ·· · 1 Al ·· d • tomanya devleti ve sonra da bılhas- ,, .. • .. 
Ka a e muessır o an man mu a - redilen t'esikaları hatırlarsınız. Bu s y d ·l ti tak ld B larda yerle nıe t"•tbbüsüne mini ol-
r A el k. · · · · d ., 1940 k el a unan e1 e ı ı. u garan- ..., 
aası vrupn a ı vazıyetımızı o e- Vf'Sikal:ırda, daha 19.,9 - • ışın a tileıin vadedilen yardımı müess· kı- mağı istihdaf ediyordu. İngiltere 

recede takviye etti ki bu ne kadar Balkanları hir Avn~p~ harekat sah- labilc~ek hiç bir kuvvete daya~a- Balkanlar:ı (ttlice yerleşerek büyük 
takdir edilse azdır. nesi yapmak te<jebbus.':' .?rtaya vurul- dığı sonralan kifi bir vuı:ıhla sabit harpteki Srlanik ordusu misalince 

B 1• k" k l d h makt:"dır Bu t....:ebbusun esaslı or- ım "b" •· R · ·· o-d~ b·ır nctı·ce almak ve bundan da u p anın a ım a ınasın an e- . " " • . i - .. a 8 Cburchill o uş gı ıuır. omanya, kendı uze- ... "' 
men sonra da İngiliz harp muharrik- ~anız~torlenHnl_fo ıamrna 1 · Re}·'llaud' rine kasten mihverin düşmanhtını bao:kar, harp girdabına yeni kuvvet-

Daladıer, a 1 ax, u • • eek k • · il ı· · !rr sür · ktemek ümidinde idi. lerinin Belçika ve 1 follanda iizerinde gf'neral Weyeand ile general Gamelin :. m_e ıçın ve~ e!1 garan ıyı paha.IJ 
daha şiddetli tazyiklerı vukubuldu. t.eskil rtmişlerdi. Bu vesikalardan an- ~dedı. Iler lıanrı _bır memleketten ~a- Bu il lİcl bilhassa iki devlete daya
D emir ihtiyaçlarımıza karşı yapılan ıaŞ.ıdıtı Teçhile cenubu şarki Avru- a azistabu dgabr~ntiln. ye. ~uhtaç olan. l'~- ııı~ ordu: Türki}·e ve Yugoslavya ... 

k k l nan n :ı ı gıhz denb ...,rilen l'ani. Jktidara geldiğimden beri ken-ıuikasdiın a im a ması üzerine. bu puının sulhana karşı yapılacak bu . ' .r- -

«AKŞAM» n~ıriyati 
ROMANLAR 

Kurut 

Küçük lıanıar Vi-Na 75 
Kmrcık p ... 

Sermet Muhtar 75 
Deli Selami izzet 30 
Yalı Çaplmu 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkaamda 

z. 1. 40 
Düiün a-eeeü 

Burhan Cahit 100 
Sumer Km 

lıkender Fahreddin 125 
Aayadan bir ıiinct doi'llJ'or 

lskender Fahreddin 80 
P~mbe mqlahh Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın geçti 

Selami l:ı.zet 20 
Devler kaldırımı 

Halit Fahri 75 
~ fırtınası 

Muazzez T ahıin 50 
Tevri yeri: 
AKŞAM matba&sl 

cAKŞAM• karilerine mahsus 
yüde 20 tenzilat kuponu 

1 - Milli, ;Iade, itnatetmek , 3 -
LAsUk, Efe, i - Litln, Ellt, 5 - İtina
LASUk, E!e, f - LAtin, Elit, 5 - İtlnn
eden, 8 - .Ek, Ezilen, ı - İt, Edlcl. 
8 - Amelellltet, 9 - De!lnc, Ece, ıo
Eket, Noter. 

RA D Y· O 
'Bugülıkü program 1 

Öğlen akşam 

12.30 Progr:ım 20.45 Müzik Pl. 
12.33 Şatkılal' 21.00 Dinleyici i5. 
12.50 Haberler 21.30 Konuşma 
13.05 Şarkılar 21.45 Orkestra 
13,20 Karışık Pl. 22.30 Haberler 
18.03 Orkestra 22.45 Caiband Pi. 
18.40 incesaz 
19.15 Havalyen P. 
19.30 Haberler 
19.-45 Zira.at Tak. 
19.50 Türküler 
~0.15 Radyo gaze. 

6 l\layas 

sah sabahı 
8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik P i. 
8.45 Ev kadın. 

YENi NESRİY AT: 

YRIMAY 

sefer hedef Belçika ' 'e Hollandayı !faikasdln ma-.affa1nyetl takdirinde nr_!Dt n8!11'eluılerlne kallpı"':r&ı" mu~dde- dilerlle iktisadi miil&bazalara müsk-
b , _. i-•Ute in f ti ri hl t ·• ını -.r:ı ın ma yecas ve muekld- nid sıkı bir f!•birlifl tesisine pbftı::_llllllllllll .. •••••••••• .. sürükleyerek cq>heyi uraya "~aaz --, k ren ta.rnejn a1- e ,~!....:-. ımc ı· m _ h • •• • • • 1 • • ..-........_ ••h• • • , 

.. b 1 c} • e me uzere llr ben yas ...... Mfer- iJ • .- -- -• -· - - •••• • 

On beş günde bir çıkan Yaranay 
mecmuasının ı mııyıs sayısı gü?.<'1 blr 
kapakla ve dolgun mündericaU:ı. ın
tişar etmlftlr. Bu sayıda büyük Mımar 
Slnan •e eserleri, lstanıbulun zapt1, 
Teıı:Mş.- .. Mac&J' Jua.11 Ralgx:lJ 
Gazeteıenmlzln yazı işleri müdürlerı, 
Kadın romancılrunızdnn Hnllde Nus
ret, Mahmud Ycsarlnln, Ragıp Ş0vkl
nln hlkfıyeleri, romanlıır, tarihi fıkrn
lar vardır. 

göturmek ve u suret e emır ma- ber edilebilmek lmkin hesaıı celil· b e. Yunan milletile ınce bir tabaka Yııı-oslavya, çekinlefi Sırp olmak 
d ı · · · 1 k 1 t hd.d ı 1 

te kıl ıed "d • ~ en ennı ış eyen mınta a an e 1 ınek1e idi. Geçen sene mayıs ve hazi- ı . en 1 arecı ıı:umre arasında itibarilf', umumi harpte biıı:.lm düş· 
ve bertaraf etmek idi. Alman tarihi- ran ayı inhidar.undan sonra, bu pro- !arikh_ıohzekt?Jkf'ic ... _ mecburum •e bllllu nıanlanmız arasında idi. Batt.l amu- LABORAnJV"'RI 

· · b 1 • "d t ld F k t d ı ar 1 a 1 at -Jumından söylemem mi harp hareket mebdei · RAl-.ııd " nın belkı en unutulmaz cavaşı aş a- Jelcr yenı en uyu u a. a a ' a ıa r lazım celditi mütaJiasmda m nı ,....... .... a Cerrahp•- haıtaneaı' ı.._ı_terı·-
d B d d .. •ecen senenin sonbaharında B. Churc- nı .. 1 1 .h ld . .. . yı · Bu bulmuştu. Buna ratmen, intikamcılık ..,,.. Utl&. 

ı. ir kaç gün irin e uşman cep- " • d''"'· t ı ıo. u c es_~ areeı zumre lnı-Utere,,.e bilmeve, Alman halkı y ı ı •of,.:;., .._ __ • ı'drar. L-'•.,,,.-. 
h 1 '"" d ~ .h. • bili bunları naurı ..... a e a maı:.a tabi bir kraldan ilham alarak Yan~n . ı uıos av ara J -·- -.an Dil.le-· 

e eri yarıldı ve unya tarı ının yenldE>n başlamıştır. Eter bu t~bbus devletini idare etmek işini tahmil karşı hiç bir kin Jaealememekte idi. meYadı gaita tahlilleri Ye (id- I 
ka~~ettiği ~~?.~ .. meydım m~arebe- daha fazl:ı. &'ii~lülı.IE>r arzetmemışse bu: « ~tifi hakiki vaziff'lerden :ıJyade bü- Türkiye, büyük barp&e bialm müt- rar vaaıtuile cebeliğin ilk aün· OSMANLI BANKASI 
lerının en buyugu ola."1 harekatın baş- nun <ıE>bebıni, Romanyanın bu memle tun meveudlyetlle ve ruhu ile be im- tefikJmizdi. Harbin feci netleestnden lerinde kati tqhisi) )'apıbr. Osmanlı Bankasının Galata idare 
laması için mütekaddirn şartlar ihdas ket dahilinde ~1ku_a g~lmlş ~tan ~b~d- sedifl İngiliz harp siyasetinin h:der- bu memleket te bizim kadar mü- Beyoğlu: Takıime ıiderken merkezile, Yenicami ve Beyoğlu şu· 
edildi. Fransa işte böylece çöktü. döller dolııJısıle ınıılterenın P :ıc... na- lcrini ıöıetiyordu. Buna cidden sa-~ olmuştu. Yeni Tiirtlyenln 'bii- Mqelik aokaiı Ferah apartı- heleri vıeznelerile kiralık kasa daıre-
Belrika ve 1 lollanda isgal edildi. ln· nnın artık besah:ı kb~blad~ı.?'3şı·kelaı·kli' vsuu= mimi oLuak tttssüt ettim. yuk Te dahi yarahCJSidır kJ talihin manı. Tel: .ıf0S3.ıf 

.. ~ ı'· .1. h retlle Balkanlarda ır "'6' terkettlfl ve kaderin müthiş lnhlııa- l•••••••••••••Iİİ leri, 5 Mayıs 1941 Pazartesi günün-
giliz teşekkülleri mag up ve sı a sız, kua gelmiş olması &qkil eylemiştir. Yunanistan ma ntrattıtı o nldtld müttefiklerlne den itibaren, iş' arı ahire kadar, aşa-
enkaz halinde Avrupa kıtasından Yeni Rnmanya ıeneral Antonescoııun kalkınmak için ilk muhtqem misali 11111!!'1111!!"1•••111!~•~--- ğıdaki yaz.ılı aaatlerde açık buluna• 
ayrıldılar. idarttiinde ıuıllizlerin harp ümlcller!- Gençliğinde gördüğü terbiye ve verdi. L k ff caklardır: 

1 1940 d Alman Reich- ni nazarı dikkate almıyan sırf bır sonraları mesleği itibarile, heıeriyet Şimdi de, timamdarlarının realist 0 man ekim Vezne saatleri 
temmuz a k .. d Rumen siyaseti takibine başlamıştır. güzelliğinin ve yüksekliğinin menşei hattı hareketi ııaJ'flSfnde, Türldyeııln 

atag"ını üçüncü d_ef~ olara çagkırdu~!11n~ Buna, Almanyanın battı hareketini olan bu memleketin medeniuetine kendi kararlannda iatlldillnJ maha- (Dr. HAFIZ CEMAL) Saat 9,30 dan aaat 13,30 a kadar • 
B t 1 d t fade edere • d " t t in -'-bil DahiJ• adi günlerde, Saat 9,30 dan ıaat u op antı an ıs ı • M de U:in etmek lazım ır. ve gÜzel sanatlerine derin bir hürmet aza e mea e m.... :f°111C011lavya ıye mütehauiıi 
yayı sulh yapmağa davet ettım. a- • • d b 1 b. Al f I İngiliz eııtrikalannm lnlrbam oWu. 11, 30 a kadar • Cumartesi günleri. 
amafih, edinmi .. olduğum tecrübe.- Balkanlar aıyaaetm e . es eyen ır man sı ati e. böyle DiYMDyola 104 

y dl bir inkişafı görmek ve bunda hiç bir (Denmı Tar) M Kiralık Kasa Daireleri 
lere istinaden bu yoldaki ümi erı· hedef ~eyi deii§tirmemek benim için çok uayene saatleri Pazar hariç Saat 9,30 dan saat 1-4.30 a kadar • 
mm çok az olabileceğinde şüphe hı· Eneli Atnıanyanın Balkanlardaki elim ve •el idi. Yunanistanı ergeç her g&.· 2.S - S Tel: 22398 1 adi günlerde. Saat 9,30 dan saat 
rakmadım. Çünkü, harbi istiyenler il i •-C.. ld ta. ye b" f li.k .. '-) k «AKŞAM:ıt neıriyab ·------------· 12,30 a kadar - Cumartesi günleri. 
bl·r "ıdeal ı·le hareket etmiyorlardı. siyasetinin, erp ~ e':'.._.. o u m sonsuz ır e ete surüa. eyece un· 

varmata pyıet ettifhob hedefleri ıurlann entrikalanndan Charite iı· MUHTELiF F.SERLER 
Onların arkasında muharrik kuvvet hakkında kıla bir fikir Te~limd: h" tasyonunda ele geçen vesikalardan 
olarak tamamile tabi bulundukları 1 - AJmanyanın Balkanlar a, ıç h b d ld G 

d . • meufaatleri ne a er ar o um. eçen sene, yazın 
demokratik '-'ahudi sermayesi var ı. bir zanıan, ne arau sonunda Ch h"IJ b y h 

" b t r1 hodbin siyasi menfaatleri olmuş- . • ur ı azı unan ma -
Sulh teklifim bir korku ve ce ane ,:.. Yani Almanya, her hanıi bir fıll.erini. ve. zihinlerini lafzi garanti 
eseri suretinde tefsir edildi. Av~u- hodbinlik seheblle hiç bir suretle vaıdlerıne ınandırmağa muvaffak ol
pa ve Amerikanın harp muharrık· ne arazi ıneselelerile ne de ba devl~t- muştur. Binaenaleyh bitaraflığın 
leri, bir harpte hiç bir kazançları ol- ıerin dahili mahiyette meseleJerıle mütemadi ve büyük bir ihlal silsile
mıyacak halk kütlelerinin yalan alikadar olmamıştır. sine hükmedilirdi. En başta bu 
tefsirlerle yeni ümidler vererek z - Faka~ Atm~ya, bu devletlerle İtalyaya dokunuyordu. lıte hunun 
akıllarını çekmeğe muvaffak ol~~: sıkı etonomık munasebetler kurma- içindir ki ltalya 1940 t • . 1· 

· d tt gı •e bunlan derinlcştirmeğe çalış· •. A . eş~nıevve ın-
lar, bazılarının sevk ve ı are ~ ı !:ı tır ve bunu Almanyanın menfaati de Yu~an huku~~tıne tekliflerde bu-
efkftrı umumiyeleri ile milletlerı .ye- ba:unınclan delil, fakat aynı saman- l~n.mag~ ve Lngılız harp muharrikle-
nideın harbe devama mecbur ettıler. .. ti · -• il rının nufuzu it el l 1 • • . ·ı da lıiuat ba me.mte .. e erın meıuaa . •. . a ın _a . ta ya ıçın ta-

B. Churchill'in revaç verdiği ~1':1 bak.Jmından yapmıştır. ~anJ, eter.~ hammüJ edılmez bidıselere bir niha
halka karşı gece bomba harbının muamele orıaıınm mali ekonomilen yet vermdt üzere icap eden garan
tatbilcine karşı yaptığım ihtarlar da makıil bir tarzda birblrledni ikma! tileri İltemeğe mecbur oldu. Bu ta
ke:ıa bir Alma'} zaafı suretinde tef~ ediyorsa yapmışhr. ::-n .::ı~etıe:ı lep birdenbire reddedildi -ve bu ıu
edildi. Tarihin kaydettiği amat~~lerın ~e ~ı:ı:;: bua:kta bulunmuştu:. retle de Ballcanlarda sulh aona erdi. 
en hunharı olan bu adam bakı ~t~n A~::anva ııda maddelerine ve iptidai Havaların fenalığı, kar, fırtına, yağ
•andı ki Alman hava kuvvetlerının maddele;e ihtiyacı olan bir sınai dev- mur, Yunan askerlerinin kahraman 
aylarca muhafaza ettiği ihbb.~li~tki;ıl~, !ettir. Balkan devletleri sınai is~b: multavemeti - bu kahraman mu
Kcce akınları yapmak ka 1 yetı 0 

- ııaJlere ihtiyacı olan sirai v~ iptı~aı ~~vemeti tarihe doğruyu aöylemek 
ınadığının bir burhanından başka maddeler ınıntakıılarıdır. Bnln~~ıce, ıçın müşahede etmeliyim - hep bir 
hirşey değildir. Bunun için bu adam, bundan, karşılıklı ek.?nomik. m!"'~- arada Yunan hükumetine talihsiz 
Yalnız l.ngiliz hava kuvvetlerinin bu sebetlerin bilhassa musaidğ bır1. m.

1
.- kararının neticeleri hakkında düşün-

ta d h k k b .li b"nde f · kenı doı:.uyordu. E er ngı u le • • t_ • rz a arp yapma a ı ye ş:ı ı ım. • .6 bf·ıı . bunda me ve vazıyetın maıı:ııl bır tarzda 
Oıd .. 1 b b ln e hatta Amcrıkan ma ı erı d "" l ·ı . . kA 1 ugunu ve abloka i e era er • v Balk 1 .... a .,.yri ID""nl uze tı mesı 1m an arını mütalaa .. ·ı· h k Al ·vı'l AJmanyanın an.... ..- ..., ) k . . lcAf• d el .,.ı ız ava uvvetlerinin man sı . h 1• 1- .. gi'ını-yorlarsa bu ah- ey eme ıçın a ı erece e zaman 
h lk .. d bır u u unu ' • . d. a ına karşı amansız bir muca e· k ldu'"u k:tdar küstahça bır ver ı. 
les· ·1 Al k ma ça 0 6 - k .. h V • · b 1 ı ı e manyayı mağlup etme va· fere tafrafnruşluktur. Çun u er azıyetın §u veya u suret e ta-
11t.asının bulunmuş olduğunu İngiliz ~vlet kendi ekonomik siyasetini, kök- vazzuhuna hadim olabilmek yolun· 
rnılletine söyleterek para ile satın süz 3 ah udi demokrat birkaç .. yaba~cı da zayıf da olsa hala bir ümid bes
a~ınmış gazetecilere aylarca yalnn kapitalistin menfaatlerine g~re a~~ll leyen Almanya Yunanistanla diplo
ıoyletti. Bilhasas 3,5 ay yeniden ih· faknt ken~i. milli menf:ıatlerıfu~l~o~ matik münasebetlerini kesmemişti. 
tarlarda bulwımakta devam ettim. inkisar ettınr. Esasen g-e.rekl d e ı F a kat daha o zaman büyük harbden 
Bu 'hta l d erek Amerika, bu mıntakn ar :ı n - • ... . fik . . k 
h• 1 r arım B. Churchill üzerin e g t 1 bilı"rJer fakat alıcı as- kalma Selanıge ıhraç rının te ·ıar 
ıç bir t · 1 h hayet sa ıcı o ıı • ]•k k l esır yapmamış o masına ay• 1 Fakat Alınanya, Balkanlarda yal- ele alınmasına karşı a ayıt a amı· 

ret etmedim, :1~ satmamış, takat aynı zıımancla bu yacağımızı bütün dünya muvacehe-
Bu adam. diğerlerinin hayatı ile mıntakad:ı aı mühim alıcı olmuştur ve sinde ehemmiyetle kaydetmiıtim. 

lllCfgu) olmaz. Bu adam, medeniyet- Almanya, Balkanlar töylülerin~ Is- Maatteessüf, Avrupada veya her ne
le ve mimari 'binalar· ile meıgul ol- tilısallerinJ, senelerden beri kronik ~ rede olursa, 1nıiliz bir yerde yer--
maz. Bu adam. İngiliz şehirleri ha- baba suluitu ile temin olunan hay • • • 

fl.adm aaker oluna 
Necclet Rüıtü IO 

tta1111dan Amerilraya 
nuıl uçtular· M. Saffet 35 
lttibad Ye T enldö tariaincle 
euw perdesi: Yabp Cemil 
niçin " ....... öldiirüldü 

M. Ragıb ıso 
Sinema )'lldızlan (ciltli) 100 
Fuıl Ahmed 
Hitabeler, §iirler, hicivler 
vesair~ 

Edeb: bahralar 
Hüseyin Cahid 

80 

60 
2~ kuruşa tam bir roman eeeri 

Dipsiz kuyu Vi-N4 
Pempe pırlanta Va-N4 
İki cinayet eecesi 

Hikmet Feridun 
t:aracaahmedin eararı 

Kımleı katili 
Vi-Nu 
Va-NU 

Tevzi ye.ri: 

25 
25 

25 

ıs 

25 

AKŞAM matbaası 

cAKŞAM» karilerine m&lısua 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

Yer. değiıtirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akşam'ın KOCOK tı.AN. 

LARf nı dikkatle okursanız 
kendinize en elveri~li yurdu 
yorulmadan bulabairainiz. 

'l'tlrki~e Otlmhuriyeti 

Z i RAAT BANKAS I 
Kuruluı tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. Şube n 

aJans adedi: 265 
Zirai •e tlearl ber neTI banka muamelelerL 

1-ara blriktlrenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zlftat Bankasında kumbaralı ve lhbaraı tuarrur besaplarinda en 
u IO lll".ı.ııı bulunanlara aenede f defa çeldlecelı: tur'a Ue a§alıdatı pllna 
ııöre ttramı,e dalıtılaeatıll': 

'aaet ı.ooo 1irahk 4.090 Ura 
' • 500 • 2,000 • 
' • 250 • 1,000 • 

40 lt 100 • 4,000 lt 

ıoe adet 50 Uralık 5,080 Ura 
uo lt '° lt 1,800 • 
t69 • ıo • a,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındnkl paralar bir ene içinde 60 liradan &illi 
rtiismlycr.lere ikramiye çıktı~ takdirde $ 20 fazlaalle vetllecetttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyh11, 11 blrlnciklnun, 11 :mar1; Je 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Harp Akademisi Sahn alma Komisyonundan: 
A§a~ıda et.nsı yazılı maklnanın sökülmesi ve ambalAJIANDMI pamrlı1 

7 Mayıs 941 ça'rşımba günü saat 10,30 da Yıldım& aadmd .un alma. k 
mlsyonunda ya.pılacaktır. Şartname ve maklnaıaı: her ırtkı a.lcademlde g 
rüleblllr. Tallpler.:ln miinakasadan eneı Belitf.q mal a6dtlrUlliln• :ratı 
racatları 60 liralık muvakkat teminat maklMnlarlle J»lrıat.e ınealt6r libı 
l&&Ue koml8yonumuza muracaat.ıan. (MlU • 

t 



Bütün ağrıların panzehiridir. 
Beyhude ıztırap çekmeyiniz! 
Bir tek kaşe 

IEVROZill . 
Bu muannid B A Ş n Dl$ ai
ral.rım aür'atle izaleye kifidir. Ro
İnatizma evcaı. ıinir, ma&al ve 
adale mtırapları N E V R O Z 1 N'le 
tedavi edilir. 

Müeaair iliç: NEVROZİN'dir. 

NEVROZiN tercih ediniz 
iCABINDA CONDE •3» KASE AUNABILIR. ' 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemize baR'lı diftababeU mektebinde kırk Ura ücretli bir hem.şl· 

rellt ıniinhaldlr. Şeraiti öğrenmek üzere tıp faküitest dekanlığına mil.racaa.t 
~tmelerl. c340211 

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: 
Apğıda cinsi yazılı .ına.JPnarun sökülme& ve ambalajlanması pazarlıkla 

8 Mayıs 941 salı günü #Bat, 10,30 da Yıldızda akademi satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartname ve maklnalar her gün akademide görillebl
llr. Taliplerin münaka..dan evvel Be41kta.t mal müdilrlUR'üne yaptıracak
ları 60 liralık muvakkat teminat maldmzlarile blrllkte mezk1'.r gün n 
ıaatte komisyonumuza müracaatları. (3412) 

Tlpo ve bıçak makinası. 

İstanbul Üniversitesi A: E. P. Komisyonundan: 
Alınacak şey Muhammen bedeli Teminah 

Kadın ve doğum klllıttne 4 kalem 
röntgen malzemesi 1950 146.25 

GÖ'L kliniğine 17 kalem tıbbi alet 672.70 50.4& 
Yukarıda yazılı kliniklere alınacak Aletler 8/5/1941 perşembe günü sa

at 15 te Rektörlükte açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
İsteklllerln 941 yılına alt Ticaret odası vesikası ve teminat makbU?Ja

rile gelmeleri. Şartname ve listeleri her gün Rektörlükte görülür. (3160) 

Ankara belediye reisliğinden 
1 - Su işleri ihtiyacı için alınacak olan 100 ton sulfat dalomln on beş 

gün müddetle ve kapalı ·zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedell 26300 liradır. 
3 - Teminat 1972 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 13/5/941 salı günü saat 11 de yapılacattından şartnameslnt 

görmek ve 132 kuruş mukabilinde almak Isteyenlerln her gün encümen ka
lemine ve lsteklllerln de ihaJıe günü olan 13/5/941 sah günü saat ona kadar 
usulü dairesinde kapalı zart tek11f mektuplarını belediye dairesinde mü-
teşekkil dalmt encümene vermeleri. (2300 - 3256) 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
Ankarada Merkez 'tadrosunda çalıştırılmak üzere Fransızcadan Tiim

çeye ve Türkçeden Ftarunzcaya lyi tercüme yapmak iktidarını haiz maki
nede seri yazabilen bayan bir mütercim daktilo alınacaktır. Aynca İngilizce 
bilen tercih olunacaktır. Ehliyetine göre 150 llrnya kadar ücret verilecek
tir. Taliplerin 10/5/941 tarihine kadar Ankarada umumi müdürlük perso
nel servisine İstanbulda şube müdürlüğüne milracaaUa talepname lmzala
malan ve 10/5/941 günü saat 15 de Ankarada umumi müdürlükte ve İstan
bulda şubede aynı zamanda yapılacak olan imtihana lştlar~k etmeleri lü-
zumu ilan olunur. (3436) 

Nafia Vekaletinden: 
:?Oı5/941 salı gıınil saat 10 da Ankarada Nafia VekA.letl binası içinde 

malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
•130875• lJra muhammen bedelli ~ğıda müfredatı yazılı 18 kalem yol in
şaat malzemesinin pazarlık usullle eksUtmesl yapılacaktır. cBu malzemenin 
hepsi için tekll!te bulunulabileceği gibi bir veya birkaç kısmı için dıe teklif
te bulunulabllir.11 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı t.654• kuruş bedelle malzeme müdür
lüğünden alınablllr. 

Mııvakltat teminat mlkdan pazarlık ~anasında teklif edilecek bedelin 
50000 liraya kadar olanı ıçln % 7.5 yüzde yedi buçuğu ve 50000 liradan faz
lası için 3 5 yüzde beşi oltlcaktır. 

isteklller muvakkat teminat ve fa,rtnameslnde yazılı vesaik tle birlikte 
aynı gün aaat ıo da mezkür ıkoınlsyonda hazır bıılunınaıan llzımdır. 

Takribi sıkleti 
Cinsi Kg. Mikdan 

Kazma iki ucu sivri ve yımı 3.5 3500 adet 
Kazma blr ucu sivri ve yeni 3.5 8500 il 
Kazma sapı yenl 20000 il 
Kürek sapı yenl 20000 • Kürek yeni 1.200 5000 il 
Bel küreği yeni 2.5 1500 • 'Varyoz yeni •7-10 Kg.• 300 • Demir tokmak yeni «4-5 Kıra 1750 il 
Manivela demiri yeni 12 500 • 
Kaşıklık demir 8 m/m llk 1000 kilo 
ÇlvlUk çelik 50 m/m Uk 5000 il 
Baramln çeliği 22 m 1/m Ult 10000 il 

Balast yabası yeni 6 parmaklı 750 adet 
Balnt.s çeklcl yeni 1 Kg. 2500 il 

Gemici feneri 1100 il 

Demirel takımı: Demirel seyyar kö-
rüğil, örs, mengene, kıskaç, tokmak ve 

30 takun 

çekiç 
Ufak dekovll vagonet! komple yeni 100 adet 
Dekovil rayı yeni: Eklls, travers, cı- c9-12 Kg.• 7500 metre 
vata, krapo komple bir halde 

(2398) (3407) 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Aşağıda lsml, muhaıwnen bedel! ve muvakkat teminatı nyn ayn gös
terilmiş olan Ankara hastanesi muhtelif tesisatının yaptırılması işl 17/6/ 
1941 salt günü sata 15 den itibaren kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında sıra ile ve ayn ayn eksiltmeye konmuştur. 

Bu işlere girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat temi
nat ııe kanunun tayin ettiği veslkalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartn~eler parasız olarak Ankarada Malzeme dalrcslndcn, Haydarpa
şada Tesellum ve Seyk Şefll~lnden dağıtılacaktır. 

'.AKŞAM 

Ticaret Ofisine Müsabaka ile 

MEMUR ALINACAKTIR. 
OIWmize, ylikael: mektep mezunları ile Liae ve Orta mektep m•

zunlari arasında müaabaka ile memur alınacaktır. Müaaoaka imdhaıı.. 
lan tahrirt ve fifaht olmak üzere iki kısımdır. Tahrld imtihan J 5 
Mayu 941 Peroernbo gilnil saat 15 do Bahçekapı 4 ilncil Vakıf han 
da İataıııbut Ticaret ve Sanayi odası içtima aalonunda yapılaeak.br. 
GUnU aynca tayin edilecek olan ııifahi imtihana girebilmek için tah
riri imtihanda muvaffak olmak şarttır. İmtihana talip olanlann me
murin kanunu ile 3659 numaralı kanunda yazılı vasıflan ha.iz olma
lan Te bunlan mübeyyin vesaik.in asıl veya muaaddalı: auretlerini as
kerlik hizmetlerini bitirdiklerine dair vesikalarını kıaa bir tercümeihal 
ile hakwmda malümat alınabilecek kimaelerin muvazzah isim Te 
adrealerini bir istida ile 1 O Maya 94 ı Cumartesi günü öğleye kadar 
Bahçekapı Kutlu handa Ticaret ofisine tevdi etmeleri lhımdır. 

Müaabalı:ada kazanacak memurlar 6 aylık bir tecrübe devreai ce
çirecekler ve ehliyetleri sabit olmıyanlann hiçbir iddia haklan olma
malı: ilzere vazifelerine ınihayet verilecektir. 

11CARET OFlst 

Harp Okuluna Havacı Subay yetittirilmek 
üzere ıivil liseden mezun olanların kayıt ve 

kabul şartlari 
1 - Llae olgunluk lmtlhanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıklan merunıyet diplomalarındaki kanaat notu lyt veya cok iyi 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet geçmemif 

bulunmak. 
4 - Ballık durwnu pilotluk hizmetine mü.salt olmalt 
il - Ya.olan en yukan 21 olmak. 
Not: 
BIIAhare hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede sağlık 

durumları pilotluk sınıfına müsald görülınlyenler isterlerse harp okulunun 
diler aınıfiarına verilmek gibi hiç bir mecburiyete tA.bl tutulmazlar. Tam 
serbesttirler. Kendilerinin arzularına göre muameleye tabl tutulurlar. 

Okul tedr18atı 15 M&y13 941 de b~Iıyacağından talip olanlann, bulun
du.Jtlan ukerllk fUbelertne müracaat edeceklerdir. AskerlUt şubeleri, yaptı
racaklan lllıhl muayenede müsbet netice alanlar evratıarUe harp okuluna 
sevkedllecelclerdlr. (2822> 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdür]üğü flan1ari 

1 Mayıs 1941 

BULUNMAZ FIRSAT--.. 
Banlrıdann, Reaml n H...t Müeuesatm Dikkat Nazarlanna: 
Blrlı A,e marlı:a Fransız (Kuaaı hariç) 96X202 ebadında ve 1 O 

santim kalınlığında. ~cada üdnci bir demir parmaklıklı yine fişe 
iv demirli kapılı. 

Slüeriı İngiliz Müner markA '(Kaaaaı hariç) 212 No. Patent 82X193 
ebadmda 7 /S aaııtim kalınlığında muhkem, yangından mütecasir ol
maz, huaaa kuıurauz iki adet kasa kapm satılıktır. Her iki kapı 
nmda arn ayrı ild,er anahtan olduğu gı'bi i]dşerde yedek anahtarı 
vardır. lıteyenlerin Ankarada Oayibey Rakı fabrikasına müracaat-

------· lan. TELEFON ı 2563 ------· 

Kızllay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

1 - Aza.ml (250) liraya kadar aylık ücret ve aynca mes
ken tazminatı verilmek üzere, Kızılay cemiyeti umumt merk 

Muhasebe kontrol servisine bir şef 
alınacaktır. Taliplerin aşağıda yazılı evsafı haiz olması lAzun
dır. 

A - Yüksek mektep mezunu olmak, ~1 

B - Askerlikle Ulfiğl buluıimamak, 

C - Devlet devalr Teya müessesatmda veya Bantalarda 
uzun müddet muhasebe ..-e muamelA.t senislerinde şeflik ve
ya müdürlük gibi vazifeler gönnOf olmak, 

Ç - Sıhhati tam olmak, 

2 - Talip olacaklann; bir mektupla, mevcut mektep dip
loması, çalıştıklan yerlerden aldıklan Bon servisleri ve vesalld 
müsbiteleri ve iki kıt'a fotograftleri ve bir nüsha tercO.met hal 
varakalarlle birlikte, 10 Mayıs 1941 tarilılne kadar, Ankarada 
Kızılay Cemiyeti Merkezi slcll müdürlüğüne müracaat e~ 
leri ve müracaat mektubunda kendi ha.kla.nnda mal\lmat ve
rebilmek tanınmış üç zatın isim ve muvazzah adreslerinl dere 
eylemeleri lA.zıındır. 

Tahsil dereceleri nazan dikkate alınarak, evsafı matltlbeyt 
haiz olduklan anlaşılan taliplerin taaddüdü hallnde aralann
'da bir müsabaka açılacaktır. 5 Mayıadan 12 Mayısa kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurlann isimleri, kalkış gün ve •--------------------• 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar Emlak ve Eytam Bankasından: 

Karadenls hattına - Salı 12 de (Ege), perşembe 12 de (Tan) ve pazar 
18 de <Karadeniz>. Galata rıhtımından. 

Bartın hattına Salı 18 de (Çanakkale), cumartesi 18 de CAnatar
ta>. Sirkeci rıhtımından. 

Mudanya hattana Pazartesi. salı 9.50 de (Trakl, çarşamba, per~be. 
cwna 16 da (Marakazl, cumartesi 14 de (Sus> ve 
Pazar 9.50 de CMarakaz>. Pe~ gün il Topha
neden diğer günler Galata rıhtımından. 

Bandarma hattana - Pazartesi, çarşamba, cuma 8.15 de (Sus). Galata 
nhtımından. Ayrıca çal'f8,mba 20 de (Anafarta) w 

Karabiıa hııttma 
imroz hattına 
Ayvalık hattına 

cumartesi 20 de <Çanakkale). Tophane nhtımından. 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Antalya). Tophane nhtımından. 
Çarşamba 15 de (Bursa>. cumartesi 15 de (Saa
det>. Sirkeci rıhtımından. 

İunlr sürat hattına - Pazar 11 de (İzmir). Oalnta nhtımmdan. 
İzmir aralık po.tası - Perşembe 13 de (Kadeş). Galata nhtımından. 

Çanakkale ilive postası - Perşembe 9 da (Mersin). Tophane rıhtımından. 
(3476) 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malftmat aşağıda telefon nu
maralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Baş Acenteııtı - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 42362 

Müdürlüğü binası altında. 
Oafata Şube • Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 40133 

Reisliği binası altında. 
Sirkeci 11 • Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

İstanbul aıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastane& mutbala lkmal 1.nşaatı pa
zarlıkla eblltmeye konulınuştur. 
. 1 - Eksiltme 7/51941 çarşamba günü saat 15 de Cağal<>ğlunda Sıhhat ve 
Içtlmal Muavenet müdürlüR'ünde kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 4988 llra 40 kuruştur. 
3 - Muvakkat temlnat 375 liradır. 
4 - İateklller p.rl.name ve buna müteferrl diğer evrakı her~ toınls

yonda ı:öreblllrler. 
5 - İsteklllıer 1941 yılı ticaret odası vesaiklle 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalar ve en az c300011 liralık bu işe benzer 1' yaptıtma da1r eksiltme ta
rihinden c3• gün evvel İStanbu.J vllAyetlnden almlf olduğu ehliyet veslkasile 
bu Sote yet.er nuın.tkat telhlnat makbuz veya banka mektubu ile be111 gün 
ve taatt~ komi3yoına ı-elnıeleri. (3475) 

ocuk donları 
İçi llstlkll, dışı ipekli kumaş

tan yapılmış çocuk donları ve 
çocuk altı muşambalan çok da
yanıklı ve çok zarift.ır. Piyasa
ya taklitleri çıkanlmıf oldu
tundan • 

markasına dikkat ediniz. Her 
Eczanede bulunur. Toptan satış 
yert Sirkeci Demirkapı No. 30 
Tel: 20992. Telgraf: İstanbul -

Ateş. Posta kutusu No. 38 -

Ciddi ve faal 
bir zat 

' T. iŞ BANKASI 
Küçük taaarrul hesaplari 

1941 ikramiye plani 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, .3 lkincitcırin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık 
3 • 1000 • 
2 • 750 • 

Esas No. Yeri Kıymeti Clnsıl Meııta.hul Temlnaa 
1451 Beyoğlu, Büyük Pangaıtı Şehit 33575.- Ara 1343 M2 3357.50 

Muhtar mah. Abdülhak Hrunlt 
Sok. No. esi 3. yeni 4 

1456 Beyoğlu, Büyük Pangaltı Şehit 29960.- Arsa. 856 M2 2998.-
Muhtar Mah. Abdülhak Hamit 
Sok. No. eski 3, yeni 9 

1458 Beyoğlu. Büyük Pangaltı Şehit 33215.- Arsa 949 M2 3321.10 
Muhtar mah. Abdülhak Hamit 
Bok. No. eski 3, yeni 11 

1460 Beyoğlu, Büyük Pangaltı Şehit 37205.- Arsa 1063 M2 3720.50 
Muhtar Mah. Abdülhak H1'unlt 
Sok. No. eski 3, yeni 13 

1462 Beyoıtlu, Büyük Pangaltı Şehit 46000.- Arsa 1150 M2 4600.-
Muhtar Mah. Abdülhak Ha.mit 
Sok. No. eski 3, yeni 15 

1475 Beyoğlu, Şehit Muhtar Mah. 26870.- Arsa 829 M2 2687.-
Taksim Caddesi No. eski 3, ada (Halen iki dükkD.nı 
406, Pafta 11, Parsel 21 olan arsa> 

Yukarıda izahatı yazılı gayrimenkuller, peşin para ile ve kapalı zart 
usuliyle şubemiz satış komisyonu huzurunda satılacak ve teklif edilen ea 
yüksek bedel Ankara merkez komitesinin tasvibine arzedllecektlr. 

İhale 29/5/941 perşembe günü saat on dörttedlr. 
İsteklllerin şubemiz EmlA.k servisine müracaatla bir Hra mukabilinde 1 

alaca.klan şartname hükümlerine muvafık teklif mektuplarını bildirilen gün 
ve saatte şubemiz satış komisyonuna veya ihale saatine yetişmek üzere 
ihale bedeli taahhütlü olarak postaya vermeleri lA.zımdır. 

NOT: 

t'zerine Uıale yapılan kimse bankanın ·ihzar ettiği şekilde Notıerden ı... 
dikli bir taahhütname verecektir. (873-3454) 

ÇEKiRGEDEKi BANYOLU OTELLER 
hakkındaki asılsız ıayiaları tekzip 

Çekirgede.ki bütün Banyolu Otellerin şimdiden dolu olduğu, YFer 
bulunmadığı ve salre glbl şayialar tamamen a.sılsı?Alır. Bu noktalan 
otel ve B~lanmızdan istifade etmek isteyen sayın müşterllertınme 
blldlrmeğl kendimize vazife addederiz. 

ÇEKİRGEDE BÜTÜN BANYOLU Oteller 
Mevsimlik hazırlıklannı ikmal ederek lşlemeğe açılıruştır. Teşrif 

edecek sayın mütterllerlni beklemektedir. 
Çekirge otelcllert namına: Yetil Bursa otell Müsteciri 

.. Salfet Celenk . 

İDAREsİNİ .. eiıuıjSJRANKASINDA. 
j~Al\1J~EL.İi HES_ae) • ~ÇAR 

Ankara belediyesinden 
ı - Su işleri Uıtıyacı için alınacak c15011 ton mazot on beı gün m1ld-

detle ve kapalı zarf usuıue eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c28650ıt liradır. 
3 - Teminat •2148• lira c75n kuruştur. 
4 - İhalesi 13/5/941 sah günü saat on birde yapılacağından şartn~

sini görmek ve cl44• kuruş mukabilinde almak isteyenlerin her gün encil
men kalemine ve 1steklllerln de ihale günü olan 13/5/941 salı günQ saat 
ona kadar usulil dairesinde tanzim edeceklert kapalı zarfla teklif mektup. 
lannı belediye dairesinde müteşekkil daimi encümene vermeler!. 

(2301) (3257) 

Yaptırılacak tesisatın adı 
Muvakkat 

Mulıammep bedel teminat 

ı No. lı liste muhteviyatı çamaşırhane tesisatı 
2 No. 1ı liste muhtevlya.tı mutfak tesisatı 
3 No. 1ı ll.9te muhtevi.yak Ettiv teaısatı 

Lira I.lra 
9375,- 703,13 

18750,- 1406,13 
4375,- 128.13 

Nakdi veya banka teminatını gös
tererek tradlı gayri. menkullerin ve
kAletını deruhte etmek Jatlyor. Ala
kadarların Beyotlunda Meşrutiyet 
caddealnde 246 No. Ja mQrcaatıan. • 

t • 5tO .. 
8 • %50 • 

35 • 111 • 
H • H • 

SOi • il • 

= 2000.- Lir 
= 3000- " 
= 1500- " 
= 2000- • = zeoo- ,, 
= ssoe- • 
= ""- • =1111-. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Açık eksiltme sureti.le 127 çift vidala ıskarpln satın alınacaktır. Mu

hammen bedeli 952.50 ilk teminatı 71.50 liradır. Şartnamesi her gün leva
zım da!resinde görülebUlr. İsteklilerin muvakkat teminat ve kanun! vesait· 
le 1815/941 cuma güntı aat 11 de MüdürlWt blnasındald komlSJona mtıra-

~ .............................. .,,,,caa~ (SSM) 


