
Sabun ve zeytinyağı 
fiatlerinin arttırılması 

hakkındaki teklif reddedildi 

Sene 23 - No. 8095 - Fiatt her yerde 5 kuruş 

lrak'ta harp 
gittikçe 

şiddetleniyor 

rak hava kuvvetlerinin 

büyük bir kısmı 
tahrip edildi 

l/rak askeri müesseseleri· 
nin bulunduğu Moasker 

Elraşidi şiddetle 
bombardıman edildi 

Londra 5 (A.A.) - Hava tneza: 
:retinin tebliği: Dün İngiliz tayyar elen 
l3ağdnd üzerine arnpç:ı yazılmış 24 
ibin beyannıı.me atmışlardır. T~~a
,-elerimiz Bağdadın şarkında muhım 
Irak askeri müesseselerinin bulun· 
:Ouğu Moasker Elraşid•i şiddetle 
bommardıman ettikten sonra üsle· 
rine dönmüşlerdir. Hangarlarla ta· 
mirnt atelycleri, bürolar, diğer bi
nalar ve yeıde bulunan tayyareler , 
üzerine tonlarca bomb!l atılmışbr. 
Mühimmat depolanna yeniden isa
l>etler vaki olmuş ve toplu halde 
bulunan nc.kliy.. vasıtaları hasara 
uğramı:,tır. 

Ordünde bir toplantı 
Kahire 5 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, cumartesi günü Şarki Ür~ü~ 
emiri Abdullah tarafından yegenı 
Irak sabık kral naibi emir Abdülilah 
perefine verilcm bir ö~le ziyafetinde, 
lraktaki vaziyet ciddi bir tedkike 
tabi tutulmuştur: Bu öğle ziyafetine 
bir Irak sabık nazın ile Iraklı 9efler 

Almanlar 
Sakızı da 
işgal ettiler 

SALI 6 Mayıs 1941 

Bağdadda yapılan bir nümayiş 

B. Bitlerin 
nutkunun 
mabadi 

ıve Şarki Ürdün ve Fili tin arap ıef- İki İtalyan torpidosu ile 
ler jde i~tirak eylemişlerdir. 

Irak Batvekilinin bir Alman gemisi evvelki Bugün C:lördüncü ıahi-
hitabesi gÜn adaya asker 

femizde aynen Bağdad 5 (A.A.) - Hükömet • çıkardılar 
lehindeki tcuhürler büyük bir inti- i~fülmz~~m!Z~mV.::=?:::Si dercediyoruz. 

m fçlnde devam etmekte ve ıhU- \l;;:;;;~-~~;,;;;;;;;;,.;;;;;;;;;;:;;;;;;;;.;;-J 
(umcte her taraftan sadakat teminatı 
gelmektedir. Filistin mültecileri or• 
:duya gönüllü yazılıyorlar. Bağdadda 
bulunan sabık Kudüs başmüftüsü 
Hacı Hüseyin Filistinlilere hitaben ı 
bir beyanname neşrederek bunları 
bgiltere aleyhindeki miicadelelerine 
tekrar başlamağa davet etmiştir. 

Almanya -Sovyetler 
Alman teknisyenleri 

meselesi hallolmadi 

Memleketin idari ve iktisadi haya- Berliıı 5 (A.A.) - Yan resmi 
h normal seviyesini takib etmekte- kaynaktan tebliğ edilmiııtir: 
dir. Yabancı gazeteciler tarafından 

Başvekil radyoda bir nutuk İr~d sorulan suallere cevaben Hariciye 
ederek Irak halkına, mücadelenın ~~~~~~~~~~::: .. ~te;=~lr:!!J nezaretinde bildirildiğine göre Al-
ilk saatlerinde gösterdiği vatanper· Sakız adasının yerini gos r man hükumetinin Ruayaya telmisi-
verlikten dolayı te~ekkiir etmiıı ve harita yenler göndermesi için Sovyet hüku-
o.du il. miueti tebcil eylemiştir. Ba~· 

5 
(Rad 

0 
gazetesi) _ meti tarafından mezuniyet verildiği 

v~kil hükumetle milletin, me~l?k~- Ankara ~ - l hakkında Anglo Salcaon kaynakla· 
tin müdafaasıl"ı temin ve 9ercfını vı- Midilli adasının şımalindeki 1 - rından ortaya atılan haber vakialara 
ltaye gayesile çalı,tıklarını ve .~~- mana Alman askerlerinin çıkanı- uygun değildir. 
hffer çıkmak için icab eden butun dığı ve bu suretle Midillinin lşga- Bu me~.el~nin .ne Alman.. ~e de 
fedakarlıkları yapacaklarını ilave et· line başlandığını bir kaç gün ev- Sovy~t ~~kiime~nce hal.ledılm11 ol-
Jnİştir. vel söylemiştik. Gelen hahDrlere madıgı ılave edılmektedır. 

Alman - Fransız 
müzakeresi 

Pariste mühim müza· 

kereler cereyan edecek 

-
. Londra 6 ( A.A.) - İsvİçı:e 
radyosunun beyanına gör~ ~
r al Darlan dün tekrar Parıse Kit· 
mi4tir. Kendisine ıiyasi miif~· 
virler refakat ediyor• Radyo ıpı· 
keri amiralin Pariste yaper. w 

müzakerelerin Alınan - Frans.ı.z 
münuebz tının atisi hakkında bu
yük ebemmvieti olduğunu ıöyle· 
m4tir. • al 

Vicby 6 ( A.A.· - Amiril 
Darlan yalnız mareşal Petain e 
.. •• •• •• tür'. Alman noktai na· ,.oruşmuş . . 

göre, dün saat 18,10 da ild İtal
yan torpidosu ile bir Alman ge
misi Sakız adasına gelerek aEJter 
çıkarmışlar ve bu adayı işgal et-
mişlerd:.....ir_. ______ _ 

Suriyede 
lngiltere 

aleyhinde 
. tezahürler 

Suriye • Irak hududunun 

muhafazası için 

tedbir alındı 

Tobrukta vaziyet 
İki taraf da yaralarmi 

tedavi etmekle metgul 

Kahire 6 (A.A.) - (B. B. C.) 
Askeri hatip Tobruk0 taki vaziyeti 
gözden geçirerek demiştir ki: clki 
taraf yaralarını tedavi ile meşgul
dür. Taa~uzun birinci gününde 
düşman birinci harici istihkam hat· 
tında 2,000 metre genişliğinde bir 
ara açmağa ve cep t~kil etmeğe mu
vaffak olmu~sa da bu cebin arka
sında yeni bir müdafaa hattı kurul
muştur. Cep dahili müdafa hattın· 
dan birkaç kilometre uzaktadır. 
Düımanın 50 tank kaybetmiş ol

ması muhtemeldi:-. Deniz yolu mü
ns:kalata açıktır ve buradan birçok 
esirler sevkedilmiotir . 

t 5 CA A) - O.F.İ. ajansı bil- ı 
d:ı~~~ Irak ·h~dlselert, manda al- talyan Münakalat 
tındaki memleketlerde muha.bbşet ~; Nazırı Çetinede 
zahü l 1 e vesile olmuştur. am 

r er !1 ıtc talebesi kafile ha- Roma 6 (AA.) - Stefani ajwn-

BAHÇEKAPl'da 
yeni açılan 

KUL 
MENSUCAT FABRiKASI T. A. Ş. 

Biiyük Kumq Mağuasmı görünüz. 

Sahibi: Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

B. Hitlerin 
nutkunun 

akisleri 
Amerika, nutku Cliur· 

chille kartı beslenen 

infialin bir ifadesi olarak 

telakki ediyor 

• BU SABAHKi 

~ELGBAPLAB 

'' Deınokrasiler 
göklere hakim 

olmalıdır,, 

8. Roosevelt Harbiye 

Nazırına bir mektup 

gönderdi 

Vqingtan 6 (A.A.) - (B.B.C.} 
Amerika Cümhurreisi B. Roosevelt, 
Harbiye Nazırı B. Stimson'A bir 
mektup göndermiıtir. Mektupta de
niliyor ki: 

cDemokrasilerin semalara hakim 
olması lllundır. Ve demokrasiler 
bunu yapacak kabiliyettedirler. Ağır 
bombardnnan tayyare imalabnda 
büyük üstünlük olmalı, her ay ileri 
kaydedilmelidir. İmalatın daha ça
buk olmasını. demokrasilerin üstün
lüğü katiyetle temin ~elerini te
min etmeliyiz.:. 

Bir Amerikan mebusu

nun kati sözleri 

Irak ihtilafı 

Hükumetimiz 
tavassut 
teklif etti 

Londra 6 (A.A.) -Rcuter'in 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 
Türk hük\ımctinin, İngiliz ve 
Irak hükWrıetJeri arasmda mu~a
vassıt rolünde bulunmayı teklif 
etmiş olduğu şimdi Londra'da 
teyid edilmektedir. f nR"iliz bü
kfımeti, Türk hük\ımetinin teldi· 
fini ilham eden dostane bissiya•
tan derin surette mütehassis kili 
mruda beraber, kendisini, her 
hangi bir müzakere İçin esaslı 
evvel şartın Irak kıtalannın Hab
baniye' den çekilme,i olduğunu 
tebarüz ettirmek mecburiyetind ~ 
görmü,tür. 

ırakta son 
vaziyet 

Vqinaton 6 (A.A.} - (B. B. Habhaniyede vaziyet bir 
C.) Amerika limamlımnda bulunan •• •• , 
ve it görmiyen gemilerin mü.sade- parça mutkul ve nazık 
resi layihası dün mebusan meclisinde ---
müzakere edilirken bir mebus §U Kahire 6 (A.A.) - B. B. C. 
beyanPtta bulunmuştur: Askeri hatip, Irak ahvali hakkında 

- Gayet tabii olarak lngilter~ demiştir ki: dro.k
0

n Alman tayyare 
ye nakliylt için gemi kafileleri kura- ve zabitleri geldiğine dair hiç bir 
cağız ve bunu derhal yapacağız. Mil- alamate yoktur. Irak tayyareleri 120 
yarlarca kredi açtık ıonuna ka- kadardır. Bunların hepsi ayni mo· 
dar yardım etmeğe 'annettik. t,i deldir. Faknt pek azı son sistemdir. 
yarada bırakamayn, Gemileri hi· Habbaniyt. civarında vaziyet bir 
maye etmek bizi harbe ıokaeakıa parça ~üşkül ve naziktir.> 
bunun için mi duracaiu? Katiyen... KahD'e 6 (A.A.) - (B. B. C.) 

lnı:iliz karargahı tarafından dün ak-

Mısır hükumeti 
Londra ı <'!ı .) - Reut.er aJ!lNll

nın dlploınat!Jc muhnrrlri yazıyor: 
B. Hltıerın Retc~'dakl nutkunda İhtilafın sulh yolu ile 

ııam neşredilen bi. hususi tebliğe gö· 
re Irak topçu kuvveti pazar günü 
bJ,. bbanw .. .dek.i Jmıiliz.Jııı. 1.'A..ku'lfY.Ct· 
leri karargahını bombardıman et
miştir. Fakat lngiliz avcı ve bom
bardıman tayyarelerinin faaliyeti 
hasebiyle bombardıman ciddi netice 
vermemiştir, 

B. Churchlll aleyhindeki şiddetli hü- halli için Iraka bir mesaj 
cumları, B. Churchlll'ln son nutukla- •• d d• 
rının ona şiddetle dokunm\lf olduğu- gon er 1 
nu gösteriyor. 

Relch.stag nutkunun en alakalı kıs- Kahire 6 (A.A.) - Mısır 1'abi-
mı belki de Balkan ~lerlne ve Al- ın.esi uzun müzakerelerden sonra Irak 
mımyanın bu mıntakalarda. toprak hükümetine bir mesaj gönderrncğe 
men!nstıcrt olmadığı teminatına nld karar vermiştir. Mesajda Irak ile 
olan kısımdır. Alman kıtalan tara- İngiltere arasındaki ihtilafın sulh 
fından muslihane işgal edilen Ro- yoliyle halledilmesi tavsiye olunu· 
manya ve Bulgaristan, Alm.nn sürü- yor. 
lert tarafından ezilen Yugoslavya ve I k Al •1 k 
Yunanistan derecesinde bu teminat ra manya ı e te rar 
hakkında farazlyelerde bulunablllrlcr. siyasi münasebet 

Hltlerln sözlerlıide milstnk.bcl nlyet- tesis ediyor 

Vaziyette deği~iklik yok 
LondrL <- (A.A.) - (B. B. C.) 

Habbaniyc· de başlayan Britanya 
devriye faaliyeti muvaffakıyetle el
de etmiştir. ngilizlerin i~gali al
tında bulunan Basrada yeni bir şey 
yoktur. Iraklılar Rutbay· da bir 
köprüyü tamir ederken iiç Britanya 
zabiti ile birknç ameleden mürek
keb hir müfrezeyi esir etmişlerdir. 
Bunların akibetleri hakkında henüz 
haber yoktur...:..___~-

leri hakkında bir işaret araştıranlar Londra 6 (A.A.) _ Ofi ajansi-
(Dev1UJU e•bife 7 ıütun ı de) ne göre 1 rak hük\ımeti, Almanya ile Nevyorktaki Yugoslav 

yeniden siyasi münasebet tesisine gemileri 

Parti grupu umumi karar vlermkİ§tir. .. • hı·--· Nevyork 6 (A.A.) - Amerika 
ra resmı te ıgı sahil muhafaza memurları Nevyork-

heyetİ bugün toplanıyor Bağdad 6 (A.A.) - Irak karar- taki Brooklyn limanında bulunan 
Akara 6 (Akpm) _ C.. h ·• gahı dün neşrettiği tebliğde diyor ve limanı terke hazırlanan Yugoslav 

Yet Halk Partisi meclis gr um un_ ki: Irak topçu kuvveti Habbaniye' • vapurlanna giderek tayfaların kral 
upu umu • b b el · • H p· · k B 1 d'd k" · mi heyeti bugün saat on beotc to • yı om ar ıman etmıştır. ava ..:yere mı yo sa e gra a 1 yem 

Janacakbr. p kuvvetleri birçok "keşif uçuşlan yap· Yugoslav hükumetine mi ndık ol· 
mıştır. lngiliz hava kuvvetlerinin dıiklarını tahkik etmişlerdir. 

"Amerika için 
harekete 

geçmek saati 
çaldı,, 

Harvard üniversitesi 

rektörünün radyoda 

nutku 

Baston 6 (A.A.) -Harvard iinl
versitesi rektörü James Conant rad
yoda bütün Amerikalılara hitaben 
söylediği bir nutukta ezcümle de
miştir ki: 

4 mayısta Ra~i karargahına yaptık- Verilen malümata nazaran bu 
lan taarruzda 1 O ki~i kaybettik, Bu- mürettebatn. kral Piyer' e sadık bu-
rada büyük hasar vardır. lunduklnrı sabit olmuştur. 

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

zarmın yazılı bir vesika ile ~il
dirildiği haber verilyor. ~D'~ 
bunu mar~ale tevdi etm1'tır• 
Mar~al de tahriren cevap ver• 
mittir. Alman. Fransız görii§me· 
!erinin şimdi çok vazıh bir sal· 
haya girdiği an!~ılmaktadır. 

Surlycll f ~er~Joshaneslne giderek sı, ltalyaır Münakalat Nazın B. 
llndleFira al fı~ ruışld Ali Geyl!l.nl le- Host Vü.turi"nin Çetine'ye muvasa· 
kra ays 1 d Aynı l •V• • b·ıd· k d. cDaha sonra gayri müsa. vi ve hinde nümayişler yapmış ar ır. at etıgını ı ırme tc ır. 
talebe kafileleri ing!llz konsol~ane- ümidsiz şartlar altında muharebeden 

Alman teklifi hakkında birçok 
tahminler vardır. f,gal edilen 
mıntakanın hududunun yeniden 
çizilmesi, Fransız esirlerinin ser· 
hea hırakslması. ifgal masrafının 
İndirilmesi tribi busu )ardan bah· 
sediliyor. Her halde tekliflerin 
mahiyeti hakkında hiç bir ,ey 
sızmamı,tır ve müzakerelerin 
hemen netice vermesi beklen
miyor. 

ld k hasmane tez:ıhurlerde sakınmak için en büyük ümidimiz 
~ s ~~ar ve konsoıoshaneyi tnşa .. 1. .k k a ı; I e rı şimdi deniz harbinde muharip ol-
~ut::ı~~ardır. Polis, bir hadiseye mey- maktadır, Harekete geçmek saati 
d':uı vcnneksizln asayişi in.deye mu- «R» yerine «ğı> sarih surette çalmıştır.> 
vaifak olmuştur. ·· ıvers!tesl · 

Beyruttıı. eski Ame: W1 Filistinli Türkçede u:t harfi crğıt okuınn.u. B. Conant sözlerini şöyle bitinniı· 
müdavımıe_rtn~cn ı~ane~ önünde Telaffuzu bu auretle takarnır eden, ar: cDaha yakında lngilterede bu
talebe Irak 1k~~e tezıı,hi.imttn bu- ,ayed radyo spikerliğine kalkarsa lunmuş olan benim gibiler için har· 
frak d;~~ı e aksağın bale'ye, körün ruıt'bia he- bin müzakere ile kararla~cak. bir 

1 
u~~~h1yettar makamlar Surly~ - veslenmeıi Kibi bir ıarabet itlemit banıla nihayet bulacağı zihniyeti 

Irak hududunun emniyetini muha a- · tal dir.• 
-------~--~--___J~aı..m~--. ...... 

Kndın - lfnspanın boyu, bo6U tıpk.ı benim gMlçll im!" 
&rkeJt (Baki imam) _ JDl&k, Ju7al•*' de ~ benlm ıı nçl ıımr. 
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8ahi1e ~ AKŞAM -- . 6 Mayıs 1941 

( __ n_u._· • __ G_e_c_e_ı_a_·· _v_e_B_•_ ... s_a __ b_a_h_k_i_B_a_b_e_r_ı_e_r __ -'J 
Yeminlerinde HDkOmet, ihtiyaç 

~~:~~ _ ~;':."~' d~:;:;:n faz lası mısıra 
Harp tebliğleri B. Roosevelt 

yeni birnutuk 
söyledi 

Alınmı harp tayynre tcşek:külleri dün k J l d 1 k d 
gece şimali Irlanda.da mühim Belfast umanuan arı a e oy u 
limanına. muvaffakıyetli blr hücumda 
bulunm~Iardır. Bilhassa techımtı «Amerika demokrasi 
sanayi müesscsclerllc Vlckers Anns- G I Ç =-:- ·-
trong tezgahlarında. mua?:l.aDl ınn- enera · olakoğlu ve ~·çarpışmaya hazirdir» 
la~ar ve birçok büyük yangınlar daha bazi kumandanlar Yemeklik Ve tohumluktan fazla mlSll y •• :.. ........ n S (A.A.) _ B. Ro~·e-muşahede cdllmlştir. U.ın:ı.ndn. de- . -y_..... ..... 
mırlenmlş bulunan dört gemide yan- Yunan ordusu kadrosun- T k Qfi t J k gınlar çıkmıştır. Diğer harp tayyare d k 'Jd. 0pra SÇe Sa 10 a J08Ca velt, ıeia ~iJson'~n ~oğduyu ~er 
teŞ('kküllerl lngiliz garp sruımerlnde an ÇI arı ı olan Stauton da dun hır nutuk soy-
bulunan ba.hrlyc tezgflhlarını bonı- • lenıiJ ve ezcümle demiltir .ki: 
bardıman ct,miş ve Mersey mıntaka.- Haııya 5 '(/\.A.) _ Ege ajansı ~ıo. fi (Telefonla) - İcra Ve- 161 1941 nlha.yetlne kadar olan .r.a.- cAmerikan milleti, dünyada de-
.sında bir gece evvelki hücumlıı.rdan b"I ~· . Jdlleii liej'ettnce taJ>ul ohma.rak bu- mana mU.obasır olmak iize1'e bfiyük mokrasinin mevcudiyeti ;,.in evvelce 
beri kısmen h "l" yanma• .... - olan te- 1 aınyor: ..- -..w.-.. ""'- 1 bir ~_.., ı..n,.r.,,.. b-... - Uf .. ..w.. ti SO ·:ır .. .. ~- a•• -ı_ k A k 1 k l!iW.U .,._/o>JVV<i it'!.._, yen • ........ 4 UM'° , A ...... ~ o::ıu.;.< n 1J!3 -- ?asa; çarpltm'\Hbr ve daima yeniden .. AJ'-

sisata tam isabetler kaydeylem'lşler- uyuıı; as erı ıta arın uman-~ heyeti tanı.ruın göre Samsun kllo uzcrlnden hooab edilecektir. ":;-" . ,.... 
dlr danlara sıfab1e Krala, vatana ve hü- vtllyeU ıw:ırke9 kuaslle tmıtt., Ban- El konan :nıısırlımn Toprak malı- Pl~~a- h~z.ırd?"·. Wilson, demok-
Dlğer ha.va hücumla.n Hart.ıepool kfunete karp olan yemmlerinde dur· dırma Adape.rm Dt12ıce AJcçalmca. sulleri ofisl teşkllUından gnyrlslno ruınm mfirad ıçande yqıyamıyacn

clvannda bulunan silAh fa.briknln.nna madıklan ve vazifelerini yapmadık·- ~ TO Te~e ~ın 1da.r1 sn.tılması memnudur. Yalnız Jhtlyaç- iuıı öğrenmiştir. Wilson"un bu dü
ve Ipsurich ile Plymouth llmanlnrmın lan, Kralın ve hük.Uınetin mezu- htidudlan dahlllnde tacir '\'e müstah- lanndan fazla. mısım mnlllt bulunnn ~üneeBini ve imanını tebcil edelim.> 
tesisatına tevcih edllmlştir. niyeti olmnk.s1ZV1 düşmanla mütare- sll bilumum baklld ve hll..mıt şahıs- çlfçller. kendi köyünde 1x>humluk ve B. Roosevelt, Wilson'un doğmuş 

İngiliz Ghl!lerl açı:kla.ruula. harp kc imza ettik1eri ve harp halinde bu· la«] bu bra.nn maballerlnde lltın ta.- ~ekllk1e:rl bulunmıyan müstahdl- olduğu evi hürriyetin yeni bir ma-
tayyıırclerl ccman 21.000 tonluk dört. lunan mı'lleb"n z"ranna olan ·-'--'-- rJ:bin®n ·ltlbafen .aelrlr ve ~a.Jar- lere bu,1h~lannı temin 1çln kel}.- ı; di 1 k ilan t • •· ı · üc:ırct ~misini ve bir muhribi batır- - ": • 'U.aml- da. 3 gün, 'ld5ylerdo 7 tün zarfında dll~rtne aynla.n yemeklik mlkdan e o ara . . e ~~ ve soz erıne 
mışlardır. Tayyıı.reıer blllldan )>a§kn dune kada kendısıne karıı muzaf- ne7Jdlerhıae bulmıan veyalıud dlıter . ~rlnden satış yapablllrler. devamla dcmıştir J?: . . . ' 
diğer beş buvük ticaret gemlslnl bom- fer Yunan kıtalarmı ~cvk ve jdarc btr mahalde olup da ]ten.dl tasarruf· ':ükUmetçe el konan mısırlar ıe- cBu.hareketl~: hızım ı~m~dc bu-
bardıman ederek ciddi ha.sara uğin.t- etlikleri dü~manın tıleti olmayı lı::a· lan altında bulunan Mı.mlarnı mııc- ıellum edlldll!çe bedeli peşlıi olarak lıman ımıı.nı, dunyada hurnyete -ve 
m~şlnrdır. hul eyledikleri için tümgeneral Y orgi darlalmı ve bulmıduklan yerleri blr Me.nmek ınıretlle Toprak ma.bsulleri demokrasiye imanımızı, sadıkane 

lngllterede b_!r tayyare meydanına Çolakoğhı. tümgeneral Demetihas beyanname ile mahallin en bflyük oflsi ta.f'aflndan Sa.maun ve Çarşe.m- bir surette bildiriyoruz. 
yapılan bir hucum esnasında yerde p · tu"' l y . Bak mülkiye memunma bu..ıı--... mec- bada 7,25, İzmit, Akçakoca ve Ban- Bu imaıh, ugru" nda evvelce çarpış-
duran tayyareler tahrib edllm.I.ş ve anayota ve gge.nera ?rgı oa ...... .._...,.,. dıtm da 7 ku tıatı alınır 
... amplnr ile pe•-ı d""""'---.. a ,,..,.n_ 2 may1&ta 11-redılen hır kanunla burdurlar. a ruş e sa.tın · bğımız ve meycudiyeti için yeniden 
,. wv ~.....,uu.LUU ,,_. -Y Bu flatıer temiz döb:ne mısırın tıa.t- .. d · h ld .. 
gınlar çıkarılmıştır. Yunan ordusu kadrosundan çıkan]- Beyanname verenlerden tacir olan- lerl olup diğer nevi ve kalitelerin ~~ıımaga aıma azır o ugumuz 
Şimali Afrik:ı.da. topla.n.ın.ız Tobnık mış1ardır. lann blltiln mıaırlanna. m&Jt.aball tla.t.1e'l1 toomül veçhlle yutandakl hır ımandır. 

&ıünde İngiliz mukn.bll hUcumlarını Ayni tarihte neşredilen başka bir olup da ım&l' yemek lt.lyadında olını- ııatıer~ kıya.sen heeap edilir. Demokrasinin bugünkü ihtilaftan 
pfüJı:ürtrn~lerdir. kanunla tuğgeneral Yani Ter.is - ki yan]arm ziraat m.evstml için beyan- Bu karar htıkümlerine tevflknn muzaffer çılcacağına imanım vardır. 

Tuna tnot.ııırı.sı Tuıuıda seyrüsefer umumi karargahta mahıem bir vazi- :C ~~~ı:::ı =:ı:: ya.pılacak mübayaalahı. mnsraflar Bütün tarih gösteriyor ki beşer ırkı, 
eden gem.Here maynlerdcn serbes fe ile mükellef bulunuyordu _ ile ra. kalan mısırla.nn.a., milsto.hsll olup 1çln lstlmal edilmek üzere Toprak yalnız insant kıymetleri takviye et
o~- yollar d~min etmişt1r. de gil düz muharip ordunun fırka .kumandan- da mısır yemek ıtiyn.dı olanların ye- ofisi emrine bir buçuk milyon llrn tiği zaman hakiki manasiyle tcrak
Aı:~;~ ~ lınrp ~aa- larından Mihail Marku ve Haralarn- mekllk ve tohumluk ihtiyacından 1.ahSfs 00.llm1itlr· Toprak mahsulleri lci etmiştir. Tek itimadlannı kılıca 
llycUerlnde bulanmrunıştır. bos Katsimitros, harp halinde olan fazla mısırlarma hükiimctçe el ton- f:1~1 1:U~r;:r!~~~r:~~~ bağlamı§ olan bedbaht milletler, ~o-

. milletin zararına müstevliye alet ola· muştur. JAt, vücude getlrebllecelrt.Ir Ofis tara- nunda muhaldcak surette kılıçla ol-
J ta f yan tebliği cak derecede Kral~, Y'!rda ve bü- Yemeklik mikdan beyannamenin tından yapılacak mısır · mübayaatı rnüşlerdir. Maddi kuvvet. daimi 

R 5 (A.Jı.) i
,_, ··•-- l:Omete kalfl yenunlerınde durma· doldurulduğu Wihten itibaren 1 ey- borsa remılndcn muaf olacaktır. surette manevi kuvvetin darbesine 

oma • - wuynn ord~~ ·r 1 • . ld--'- h" b" k d 1111lumt karargfi.hmın 
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numaralı mıı ve yazı e ennı yapmamıı o ua.- ıç ır zaman mu avemet e e-

tebll~: 4 nisan gecem Alman hava. larından dolayı Yunan ordusu kad- Gı·rı·d adası lngı·ıı·z harp mez.> 
kuvvetlerine men.sup fllolar, yeit.dl- rosundıı.n çılı::anlmıılardır. 
terlnı takip ecıen dalga.Jar halinde Yunan kuvvetleri .Jngi/iz hava 
~~ıa:d~v:rıı::a:!~ kumandani üzerinde gemileri 
vahim hasarlar ika et.mişlerdir. Hanya 5 (A.A.) - Ege ajansı kUVVefleri 

Gündüz Alman tayyarelerl, Malta bildiriyor: 
tizer.nde düşman hava lrnvvct.lerlle Giritteki müttefik kuvvetlerin ku
ça.rpışa~k- düşmanın iki avcı tayya.- mııındaııını tevhid mabedile adadalci 
resini duşurmü.şlerdJr. B . · ı k k ı · 
Şimali Afrikıı.da hnreklı.t.ımız Tob- ntanya ve ımpnrator u uvvet en 

ruk nııntn.knsında devam etmcktcdlr. kumandanı general Freyberg, Elen 
Tayyare tllolan, yeniden müstahkem krah Jorj tarafından bütün Yunan 
mevtiin 1stlhk4mlannı bOnibardımnn kuvvetlerinin kumandanlığına tayin 
etmlşlcrdir. edilmiştir. 
Şarkl Afrlknda Alagl mınt.aknsında ----·----

kıtaatımız, düşmanın bir. hiicummıu 
püskürtmiişler ve düşmana ağır za
yla t verdlrmlşlerdlr. Ölüler arasında 
bir çok Fillstlnli yahudl bulunmakta
dır. 

Polonya 

Habeşistanda 

İngilizler iki yeri daha 
İfgal ettiler ve esir 

aldılar 

İngilizler bet dütman 
tayyaresi düşürdüler 

Bazı kruvazör, muhrip, 
denizalblari Cebelütta

rıktan ayrıldılar 

Akdenizde bir torpido 
muhribile 3 vapura bom
balar isabet ettirdiler Kahire 5 (Jı..lı..) - Orta Şark İnclliz 

tebliği: 
Düşmanın Glrld adasına yaptığı 1..n Linl'a 5 CA.A.l - O. F. i. FrnnSız Kahire 5 (AA.) - lngiliz hava 

ha.va akınında beş düşman tayyares\ ajansı blntleyor: İnglltcrenln Renown kuvvetleri umumi karargahının teb
d~ürülmü.,t;llr. Bunlardnn ba.,ıta. dl- ve Ellsabeth zırhlılarlle Sheffleld, ve liği: 2 mayısta İngiliz hava kuvvet
ğer bazı tayyareler de has:ını. uğmtıl- Olğer bazı kruvl17.Örlerl, muhtellf wr- lerine mensup bombardıman tay-
nu,ftır ı>tdo muhrlblerl, lı.rc Royal tayyare ı · Akd · d d 1 

• gemi.si müteaddld denizaltılar ve blr y~re erı.. enız e, estToyer er 
Cenubi Afrl.kada İtalyan karargahı sarnıç'gem1si bu -""h c-.. Alüttarık- h_ırnayeaınde seyreden bir dü~man 

mitralyöz ateşine tutulmuş, depolara. ......,.. """"" ı 
ve boğazlara ve nakliye kOllanna hü- tan hareket etmışlerdlr. Gemilerin tıca~et. gemi eri kafilesine hücum ey-
cumla.r yapılmıştır. hnreketinl boğaz üzerinde uçan allı lem11tır. Destroyerler ve 12 bin, 

Dcssie yolunda. yakalanan yii7,den tayyare himaye etmiştir. Askeri 11- 8 hin ve 4 bin tonilato hacimlerinde 
fazla nakliye vn.sıtnsı ha.sam. uğra.tıl- manda §imdi lı.rgns tayyare gemlsllc Üç ticaret gemisine tam isabetler 
mıştır. 2 tayyare tissüne dônmem~lr. tfıll ehemmiyeti ba.17. üç gemi kal- kaydedilmi~tir. 

Kahire 5 (A.A.) - İngiliz umumi mıştır. l.ondra 5 (AA.) - Hava neza-

ALi ile VEL. 

«Haksızsınız!» diyen 
ilk mektup 

Ali - Radyodaki yemek t'l
riflerini tenkid etmİ§tik, Veli; 
buna dair bir mukabil tenkid 
mektubu aldık. 

Veli - Ne diyo; bakalım} 
- Diyor ki, t.Bu mevsim-le 

1 yerelması tarifi olmaz.!> diye id
dia etmişsiniz ... Ne ı:açmn sap rn 
yazı bul... Y crelmasının hu:il 
12 • 15 kuruşa sabldığını tcsbit 
ettim. Bu mektubun hir .suretini 
de radyo idaresine gönderdin~. 
Halbuki bu gibi tarifler, mevsi
min en sonunda, son turfanda
lar için yapılmaz. Baıılnngıçt.a 
"Ytlpılır ki alem istifnde etain. 
Mesela halü boza ııablıyor. Fa 
kat sıcakta mideyi hile bozar. 
Onun da tarifini kışın bidayetin"' 
saklamalı ... Biz bunu söylemek 
)ştemi.Ştik. . 

, .,-. Dir,elin} ki ~u tcn~i~im·.z· 
de b~ haksızpık. Ali; fakat 
şimdiye kadar radyonun, telaf
fuz, musiki, yemek tarifi bakı
mından bir çok cihetleri üzerin· 
de tevakkuf ettik. Onlara da\ 
chaksızsınızl> diyen bir tek oku
yucu mektubu almamış olman>ız. 
dikkati caliptir. Bilakis, chakh
sınız> diyenler pek çok olt:lu. 
Biz. de bu noktayi radyo idar~
sine arzedelim. 

Aliveli 

J 

Fransada 
bedava ekmek 

Amerikanın kararindan 
bütün Fransa memnun 

ve minnettar 

~lar.,ilya 5 (A.A.) - O.Fİ.: Fransız 
ajansı bildiriyor: Amerlkadan 14.000 
tıon un getirmekte olan İb De Re ve 
Leopold Fransız vapurları Marsllyaya 
geJmlşUr. Amerikan kızılhaçının Av
rupadakl umumi mümesslllnln yardı· 
mı ile Fransada fiç pazar meccanen 
ekmek dağıtılması hakkında Amerika. 
hükumetinin n.ldıRı karardan bütün 
Fransa memnun ve minnettardır. 

lngiltereye akın 
Şimali lrlandaya 
bombalar atıldı 

Harpten sonra kuvvetli 
bir müttehit memleket 

olarak ortaya 
çıkacakmış 

karargahının tebliği: Libyadn: 3/4 M La Linea 5 (A.A.) - Fransız. retiniın tebliği: 
~:ec:ı!~akrım:~~~u:; ecliste O. F. l. ajansı bildiriyor: t Pazan pazartesiye bağlayan gece Londra 5 (A.A.) -Şimali lrlan· 
zıı.ylat verdi~ ve taarruzu yenile- • Dün bütün gündüz Cebelüttarıkta ngiliz hava kuvvetleri tarafından da dahili emniyet nezareti ile şimali 

Londra 5 (A.A.) - General 
Sikoraki Pol001ya milli bayramı mü
na.aebetile Amerikadan Polonya mil
letine radyo ile bir mesaj göndererek 
Polonyanın, bütün milletlerin hürri
yet ve istiklallerinin rnuhafıunsına 
çalı~mak ııuretile harpten sonra yeni
den kuvvetli ve müttehit bir memle
ket olarak ortaya çıkacağını söyle
tniştir. 

Polonya 1939 da Avrupa haki
n:iyeti planlarının karşısına başlıca 
mania olnrnk çıkmıştı. Polonyanın 
işgalindenberi Baltıktan Ege deniz.i
ne kadar bütün devletle istiklallerinj 
kaybettiler. 1791 de ilk demokrasi
ler arasında bulunan Polonya yine 
demokrat olarak yaşnyacaktır. 

Askeri ceza kanununda 
yapılacak tadilat 

Ankar:ı 5 <Telefonla) - Askeri ce-
7 .. 'l kanununa ek kanun lü.ylhnsı milli 
müdafaa ve ı:ı.dliye encümenlerinden 
eeçerck Meclls1n ça.rşamba günkü ruz_ 

nameslne nlınmı§'tır. Bu lflylha ne 
kanunun 48 lncl maddesi şu şekil al
maktadır: 

A - Askeri suçların taldbl şlk!ıycte 
bağlı değildir. 

.'!3 - Askeri ka.z..ı.ya tnbı olup da 
Türk cezn kanunu mucibince t:ıklbi 
Adliye Vektıının Jznlne ba(':lı sudar 
hakkında irm Milli Müdafaa Vekili 
tarafından verlllr. 

---~ 

Af kanunu hakkında 
Meclise bir teklif yapıldı 

Ankara 5 (Telefonla) __ Bolu me
busu B. Lütn Gören nf kanununa 
eklenmek Ü7.crc Mecllso bir tekııtt.c 
bulunmuştur. Bu teklif ııc nf dobyı
sile h:ıklanndakl tnkibat durmu.'i 
olanlardan nrzu edenlerin bu takiba
tın devamını fsteyebllmeıerı d~rplş 
olunmaktadır. 

B. LCıtfi Goren Zirna.t bankası tn
nununun 64 üncü maddeslnhı 2 nu
maralı fıkrasının tefslrfnc dair de 
Meclise bir tnkrlr vennlştir. 

mek için düşman tamfındnn yapıl- Almanya ve y unanistan- dağ, liman ve körfez üz.erinde pek Brest havuzlan üzerine yapılan akın lrlaaıda İngiliz hava kuvvetleri umu• 
makta olan hazırlıkları Una etm~- I d k" . _ çok lngiliz deniz. tayyaresile avcı ve esnasında Alr]lanların Scharnhorst mi karargahının tebliğinde, gece, 
lerdlr. a aramız a 1 ticarı an· bombardıman tayyarC!i uçmuştur. ve Gneisenau zırhlılarına çok yakın Belfast mıntakc;sına düşman tayyare-
Soll~m mıntallsında nuıldneU kuv- latmalarİn tasdikine dair Gün batarken bir çok harp gemisi ve emin isabetler müşahede edil- leri tarafından şiddetli bir hücum 
~~~~=~n :: ~'::~t layihaların birinci Akdenizde manevralar yapmak jçin diği bildirilmektedir. Hücum büyük yapılmış olduğu bildirilmektedir. 
rtne muvnffııkıyetle hücum edilerek .. k . Jd açılmıştır. Akşam limanda Ark Ro- filolarla yapılmış ve büyük çapta Evlere ve endüstri binalarına mü· 
insan ve zımlı otomobil itibarile za- muza eresı yapı ı yal ve Argos tayyare gcmilerile bombalar ahlrnı~tır. Limanın iki ta- him hasar yapılm1ş ve bir miktar 
y:lrı.t verdlrllınt~.tlr. _ Ankara 5 (A.lı..) _ Büyük Millet Repulse ve 'Renown dritnotlan, bir rafında bulunan havuzlara isabetler yagın çıkmıştır Ölü ve yaralı mik'.-

Bal>eşistanda. Debuh bölgesl.nde MecllSi bugün toplanarak M11ll piyan- kruvazör, bir torpido muhribi bir de kaydedilmiş ve büyük yangınlar çı· tannın yüksek olması muhtemeldir. 
HJ.nü kı~a.n 3 ma.YIBta Eme.tanı ve gonun 1939 yılına. aid bililnçosu hak- denizaltı filosu vardı. ' karılmıştır. Yeni tafsilat bilahare verilecektir. 

~~~~P~f!~bırB::ı!~ı: tındaki divanı muh:ısebat inazbata- Diğer cihetten tanürd b l Daha küçük filolar Rotterdam, B 1 
la yapılan cın.,manın mu.kabll tanr~ sına ve Maliye Vetdllnln bu hus\istaki Sheffield kruvazörü d e ~ ~n: Aıivers ve Le Havre havuzlarına ve e f aat'ta zarar 
ruzu tardc-d~ diişman bir subayla lzaha:Buntıdna ıt.tıla peTy~ eylemiştir. istikamete hareket ete '!1

0
e.ç u Bır oradaki gemilere hücum etmişlerdir. Lcnıcira 5 (A.A.- - Şimali lr· 

250 rb ....... an oo:nra. urldye _ Alıruı.nya mış r. u A_ k d k . ..__ 1500 la da h'"k. tı"I l ·ı· h : 3"' ve er =ır vennl5t!r. arasındaki ticari üb' d 
1 1 

_._,_ kruvazörün yerine ta . h ruıvers ya ının a ta rıocn ton n u ume e ngı ız ava neza• 
Dun lı.mbaı.....c'y,.. d~ .... dlfe il m a e e ere uau mır n tımına h · d b" d'" · • • reti"nı"n neşr tt"kle · ·· t k t bl'" •Gt>• "' ~.. r m - hususi anlaşma. ve tediye anlaşma.- hasara uğramı§ iki dest 1 b" acının e ır uşman &a§e gcrrusıne e ı ra muıi ere e ıır-

hJm mevziler mptedilrniştlr. eri ha.- .mı.da mevzuuba.hs bazı hükfunlerln denizaltı çekilmiştir Öwloyder e ır tam isabet kaydedilmi~tir. <le dür. gece Belfast üzerine yapılan 
rekfıtı mütemadiyen terakki göster- tavzihi ld ot.al " k1 · g e en sonra T l · • alı d hava hücumunda insanca :zayiatın 
mt'ktedlr. Bir çok düşmruı ask'crl tes- ne n n arla Tür ye - içinde mühim bir şahsiyet b 1 d .. ayyare enmız tar n an pazar 
lhn olmuştur. Bunlar henüz sayıla- Yunanistan arn.sındakl klirlng anlaş- söylenen dört motö 1.. b'u un ugu günü yapılan gündüz hücumlan es- evvclce zannedildiği kadar yükselt 
mamıştır. Cenub bölgelerinde düş- ~~..ı ta.c;dik ve tcmdldlne ald kn- Cebelüttanğa gelm~ti u ır tayyare nasında düşmanın bir devriye gemi- olmadığı, taarruz.un şiddetli ve de-
mnnı taklb eden kıt.alanınız bütfın nun ..,.halıırının blrlncl mw..a.kcre- r. sine isabet kaydedil~tir Tayyare- vamlı olnrak cereyan ettiği bildiril-

lerlnt yapmıştır. . · . . k d" 
bö1gelerde yeni ternkk11cr kaydctml§- Müteakiben vilAyetler idaresi kruıu- ler ayrılırken gemı batmakta 1dı. me te ır. 
Jerdlr. nunun bazı mnddelcr'.ni tadil ettikten Sırp devletı• Atılan büyük miktarda yangın ve 

M il Şef. f .... f"l . sonra lçtiınaınn son vermlştlr. Meclis B. Matsuoka yüksek infilak bombaları hususi ve i i ın otogra 1 erı çarşamba günü t<ıplanncaktır. ticari emlnkta çok hasar yapmıştır. 
Ankara 5 (A.AJ - Bugün aldığımız 

telgraflar Milli Şefin hediye ettikleri 
Jmzalı fot<ı~aflarmm Diyarbakır, 
Carşamba, Çapakçur. Turhal vlll'lyet 
ve kazalnnnda şeref mevkilerine me
rasimle talik olundu~u blJdlmıek
tcdlr. 

Atina büyük elçimizle 
Pire konsolosumuz ve 
memurlar la aileleri 

sıhhatte 
Ankara 5 (A.A.) - Hariciye 

Vekili etinden tebli~ edilmiştir: Atina 
büyük elçimizle büyük elçilik erkan 
ve memurlarının ve Atina, Pire baş
konsulasumuzln konsolosluk men
suplnnnın ve cümlesinin aile efradı
nın knmikn sıhhat ve afiyette bu
lundukları Almanyn hükumeti tara
fındaın hül:~~ctirnize bildirilmiştir. 

İspanya Tanca gümrük 
idaresini ele geçirdi 

Tanca 5 <A.A.) - İspanyol maka
matı Tanca. gümrük idaresini ele al-
mışlardır. -

Zirai ~yiş 
Kanun layihası cuma 

günü Mecliste müzakere 
edilecek 

Mülki idareye eski bir 
Yugoslav Nazıri 

memur edildi 

Amerikaya gitmek fikrini 
kabul etmedi 

Tokyo 5 (A.A.) - Japon Hari-
Budapeşte 5 (A.A.l - O.F1. Fransız ciye nazın B. Matauoka, gazeteciler

ajansı: Pest gazetesinin Berlin muha- le yapbğı bir görü§Dlede, Uzak 
biri. Sırblstnnın müıki idaresine mu- Şark karşısındaki Amerikan hattı 
:f!~~nç'~i Yugoslav nazırlarından hareketi hakkında kati malUınat al-

ı\nJmra 5 <Telefonla) - Çlfçl mal- yor. memur edlldiğinl yazı- mak üzere Amerika Birl~k devlet-
Iarmın korunması ve zlrni asayişin lerine seyahat etmesi filc.rini kati su· 
temini, zlrni suçların sümtle tahkik Berlindcitl Sırp rnnhflllerlnde bil-
takib ve muhn.temest hakkında mev- dlrildl~lne göre, Sırp devleti 6 _ 7 rette rcddeylemi~tir. 
zuatınıızdn. ihtiyacı karşılıyacak hü- ınllyon nüfusu ihtiva edecektir. Domei ajnnsının bildirdiğine gö-
kümler mcvcud olmadığınd:m bu re, B. Matsuoka, şarktaki hakiki ııe-
boşluğu doldurmak gayeslle çlCçi J raiti tetkik için B. Roosevelt veya-
maııannın korunması hakkında. b1r A man - Fransiz hut B. Cordell Hull'ün Tokyoya gel-
kanun layihası hazırlanarak Meclise görüşmeleri mesinin dahn ziyade münasip ola-
vcrllmlştl. Alf\kalı encümenler tara- cağını söylemiştir. 
fmdan müzakere ve bazı tadlllerle Londrr:. 5 (AA.) - İsviçre ıad- -- -
knıbul olunan bu lıiylha. Meclisin cu- yosunun bildirdiğine söre, amir. 1 İspanyada bir kısım 
ma gfınki.i lçtlmnındn görfuıiılecektir. Darlan, Paris'den Vichy'ye dönmüs t ] .. 

ve Paris'de Alman b"" ··k 1 .. B" gaze e er sansure 
K ı ,.. k . uyu e çısı . • 

Hidrellez 
Bugün Hıdırellezdlr. Her sene oldu· 
~ gibi sabah erkenden kırlara çıkma
~ hazırln.nanlnr ıı:ı.va.nın yağmurla 
olma.sı yüzünden evlerinde kalnuığa. 
mecbur olmuşlardır. Birçok kimseler 
de, Hıdırellez çalışma gününe tesadüf 
cttlbrlndcn tenezzühü pazar gününe bı
rakmışlardır. 

Ife demeli? -
Küçük ilanların bir bendinde 

muhtelif seferler cknlöseriJ> ve 
ckalö:::er:ı> kelimesi çıkmış. 

Bir kariimiz yazıyor: 
Bunlar, «araba sandığı> diye

bileceğimiz cCıı.rosserie> kelime
sinin şoför argosile berbad edil
miş iki şeklidir. 

cArnba sandığı> dennüye
cekse <karoseri> 

ızı ay umumı mer ezı Ahetz ile yaptığı görüşme hakkında tabı tutulmıyacak 1 
idare heyeti derhal mareşal Petain'e malumat Madrid 5 (A.A.) - Stefnni: 

demeli! Ankara 5 <A-'U - Kı2:;1Jay umumi v~rmiştir. J:Ieme~ derhal kendi~i l Falanjın kontrolü altında . bulunan 
1 merkezi toplantısını bugun yapmış gosterecek hır netice çıkması tahmınjgaz.etcler, bundan sonra ihtıyati san- • l 

ve yeni idare heyetini ~işUr. edilmektedir. aüre tabi tutulmıyacaklardır. j "--------------~ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Parlak nazariyenin 
vardığı sönük netice 

Mecmualarda çıkan fU veya bu 
ıiire itiraz ettikçe: • , __ 

- Onları birak. •.• dıyoruu-•• 
Orhan Veli. Melih Cev~et., ~y 
Rıfat. .. lıte dikkatini tekaif edecesuı 
uıl kıymetler. 

( 
Anadoluya 
gidenler 

Dün iki vapur yerine bir 
vapur hareket etti 

AKŞAM 

R 
Kumaş fiatleri 

'düşmeğe başladı · 
ismini zikrett.iiün üç edebiyatçı Sabun, ze_ytinyağ liatlerinin 

arttırılması teklili reddedildi 
bu işi bizzat kolaylatbnnıf. Orhao İstanbuldaın Anadohıya deniz yo• 
:Veli imsaaile ve Garip semamewe 1ile yapılan nakliyat devam etmek· 1

ne,reclilcn 63 sahifelik bir riaaled~ tedir. Dün Tırhan ve Abu vapur· 
senç sanatkirlarm yalnız en ıeçme lan ayrı ayrı kalkarak Karadeniz is· 
eserleri 2öıtCTilmekle kalmıyor; na- kelelerine yolcu nakledeceklerdi. 
zariyelCTi de OD l&hife u.ıunluiunda yolcu adedinin azlığı yüzünden iki Yünlü, ipekli, pamuklu ma- de beş na.ve edilmesini istemiştir. 
anlatılıyor. ıefer tevhid edilerek dün yolcuları mt11At ve mesnuat fiatlerinin pa- Komisyonun dünkü müzakere-

Dikkatle okudum. Akau vapuru götürmüıtür. Ak•u va· halılığı na:zan dikkati celbetmiş, leri esnasında bu husus da. konu-
Himalayayı anlatmak kabil ol· pwu Zon~ldak, Ba~n, Amasra, fiatleri normal hadde düşürmek şulmuş, evvelce fiat tespit edillr

maz da. Gorizankar Ever .. t. Dava- Kuruca, Şile, Ayancıgı tutacakbr: 

1 . ahikal ballmcta maliimat Marmara denizi aahillerindeki üzere İktisad VekA.letl harekete ken firenin göz önünde tutuldu-
acril~? ' b ~-il dair •ene de nakliyata da dün baılarunııtır. Mu- geçmişti. İktlsad Vek!letl mü- ğ'U ileri sürülerek Bakkallar ce-

v ırae, u aua eye • B d .. vn vapur 
ı,· fikir edinilir Ben de on sahife- daaıya ve an ırmaya -.,-· . fettişlerinln son hatta içinde pi- miyetinin teklifi reddedilmiştir. 
~ mukaddimeri aynen yabad hli· tahrik edilmiyerek pa~uız naklıyat yasada yaptıktan tedkiklere gö- •• •• 
IU l ak d etmeie kalkma- mutad poıta vapuru ;.le yapılacak· re Veklletln aldığı tedbirler iyi Et narhı perfembe gunu 
~o ~b erçümleler arasındaki tır. Dün ilk kafile mutad yolcu va· l k 

m • • • d'" .. er ıc....:.. panoramaamı puıu ile hareket etmiıtir. netice vermiş, yünlü, ipekli ve değittiri ece 
en ııvn utunce ""- • " • hl" .... • i t ri - y 

karilerime olduldan gibi nakleclece- V ılayetm te ıgı pamuklu kumaş f a le duşmege Kuzu etlnln kilosunu 95 ku-
iiın. Bunlar sayesinde genç f&İrloerİ'ı latanbul vilayetinden tebliğ olun- başlamıştır. Flat dü.şüklüğiı yüz- ruştan satan Şehzadebaşmdaki 
niçin o taru meyil Ye bnea ettik· muıtur: Anadoluya i'İdecek mecca· de on beş nisbetindedir. bir kasap adliyeye teslim edilmiş-
lerini öircnecelder: ni yolcular için Karaden~ islr.elelı: Sabun, zeytinyağı tir. Et natlerinln narhın tespit 

rine aid l inci kafile nakliyat baki· 
Bir tiirde eier takdir edilmesi li

zım gelen bir ahenlr. mevcudu onu 
L f' d ~·ı temin eden vezin veya a;a ıye cg-, • 

yesinin tamamen tevhidi ~ümk~n fiatleri edildiği tarihten on be§ gün son-
görülmüı olduğundan yeru tertıp Fiat mürakabe komisyonu dün ra tekrar tedkik olunacağını, lü-
sevk planı aşağıya yazılm11hr: toplonmış, Bakkallar cemiyetinin zum görülürse flatlerde yeniden 

A - 6, 8 ve 9 mayuta kalkacak bir müracaatını tedkik etml~tlr. ucuzluk yapılacağını yazmıştık. 
vapurlar kaldırılmıyar.:ık 11 maya Bundan bir müddet evvel sabun, Fiat mürakabe bürosu piya-
941 giinü ıaat 18 de kalkacak 
Aksu vapuru 6 mayiatan Samıu· zeytin ve yağ flatlerl komisyon- sadakl tedkiklerinl ikmal etmiş 
na mürettep 241 3 • 2161. ca tedkik edilerek A.zami fiat usu- ve fiatıerde daha bir miktar ten-

B- 6/mayısta Sinop ve Cereze· 1ü ikame edilmlş, esnafa yüzde zllat yapılması doğru olarağı ne-

ye mürettep 185 1 - 2160 on ve on iki kAr haddi bırakmış.- ticesine var~tır. Son et narhı-
C - 9/mayısta keza Samsuna 

mürettep 24 l 5 • 286. tı. Bakallar cemiyeti son müra- mn müddeti. pe~:mbe gUnü bi-
D _ t 1 /mayısta 1'eza Samsuna caatıerlnde sabun, zeytin ve ya- tecektir. Fıat murakabe komis· 

mürettep 2561 - 2848 No: lu bilet ğın fire verdiğinden bahsederek yonu yeni tenzilatı tespit ederek 
hamillerini bir partide iskelelere A.zamt ka.r nisbetlne yeniden yüz- narhı değiştirecektir. 
götürecektir. 

Bir tramvay kazası Dahiliye müsteşarı 
lıtanbula geldi 

KÜÇÜK HABERLER 
* On iki sene beraber ya§Adığı 

Yardım seven
ler cemiyeti 
İstanbul f Ubeıi idare 

heyeti yarın toplanacak 

Yardım sevenler cemiyeti lstanbul 
şubesi idare heyeti yarın saat 11 de 
içtima ederek bayan Mevhibe lnö
nünün Türk kadınlığını vazifeye da· 
vet eden beyannamesini okuyacak
tır. Beyannamenin esaslarına göre 
çalışmağa baılanacak, kazalarda 
teşk.il edilen kollarla temasa geçile· 
cektir. 

Faaliyete geçen kaza kolları mm· 
takalanndaki okuma ve yazma bilen 
bayanları teabit etmektedir. Bunlar 
gönüllü hastabakıcı kurslarına de· 
vam edecek, hastanelerde staj göre· 
ceklerdir. 

Bu işlerle meşgul ol:nak Üzere da· 
imi bir büro tesis olunacaktır. Büro· 
nun Eminönü Halkevinde bulunma· 
sı kararla§tırılmııtır. 

Eğlence yerlerinin yaz 
tarifeleri 

Eğlence yerlerinin yaz tarifelerini 
tedkilr. ve tasdik etmek üzere bele
diyede bir komiıyon kurulmuştur. 

Belediye reis muavinlerinden B. Lut· 
fi Aksoyun reisliği altındaki komis
yonda belediye iktisad işleri müdürü 
ve kaza kaymakamları bulunmakta· 
dır Tarifeleri tedkik ederken lokan· 
tacılar cemiyet: idare heyeti ile dete· 
mu edilecektir. 

Kaza kaymakamları tarafından 
hazırlanan tarifeler bele.diyeye gön
derilmiıtir. Bunların milttan bin ka
dardı?'. Komisyon tarifeleri birer bi
re tedkik ederek taııdılr. erlecektir. 
Yeni ücret tarifelerinin tetbikinc mr.
yısın yirmi beşinden itibuen ba.,ıa. 
nacaktır. 

Bekçiler 

Bahlle 3 

lhtiaaaa hürmet... Evet. çok lü
zumlu. Fakat ekseriya kulak asma· 
dıiunız bir •ey ... 

Bir ırün kundura boyacıJıiı eden 
delikanlı. ertesi gÜn "IU'fıruza garson 
olar~ çıkıyor ve ıize ıervia yapıyor. 

Düne kadar komisyonculuk yapan 
ve senelerde.nberi tanıdıiınız bir 
adam bugijn bakıyorıunuz: 

- Biz. re11amlar ... diye kon~u· 
yor. Acaba ne zaman dine paleti 
aldı? Ve ne zaman ressam oldu? 

Bir ahbabınıza rasgeliyorsunuz. 
Size: 

- Senden bir ricam var, diyor 
bizim kayınpederi bilirsin değil mi? 
Yai ticareti yapardı. Tamam 40 se· 
ne bu itle uğra,ta. F.ceeh az çok ka· 
zandı da ... Şimdi "htiyarladığı için 
itlerine oiullan bakı) or. Fakat ka
yınpeder bot oturm k niyetinde de· 
ğil ... Daha doirusu o turduiu yerde 
kendine bir meu~uli1et arıyor. Bir 
2azcteye. bir mecmuııy,, tavsiyet et 
de orada hikayeler, makaleler, nesir 
parçalan filin vauın... ukeri bahis
ler de kalemt' alabilir ... Hatta b~
makale yazabilir. Ne olacak canım 
yazanlar da onun gibi Allahın kulu 
deiil mi? Sunun ucu nihayet yüz pa· 
ralık kurtun kileme,. beı kurutluk 
bir mektep deftCTİne dayanır •.. 

Evet, muhakkak ki İşin sonu yin 
paralık kurfun kalemle, beş kuruşluk 
bir mektep defterine dayanır ... Fa· 
ka ya ihtisasa hürmet? ... 

Pek sevdiiim bir dostum bana ,u 
ıon derecede ibret alınacak hikayeyi 
anlattı: 

- Kııa bir seyahate çıkmıştım. 
8üyÜk bir Avrupa şehrine geldim. 
Otele deiil. fakat bir pansiyona in· 
dim. Pantalonum pek %İyade buru,. 
muştu. fstar:bula çabuk dö. .. eceğim 
IÇln de yanımde ba,l<a elbisem 
yoktu. 

Bunun üzerine pansiyoncu kadını 
çağarttım ve ütületmesi için pantalo
nwnu kendisine verdim. Bekle, bek
le ••. Pantalon gelmez ... Halbuki pan· 
•iyondaki odamın arka tarafında bir 
koridor, ve bunun da tam kar,ısın· 
da bir oda vardı. Burada b~ alb 

dir. * Nazım dilindeki nahiv acaip
likleri vezi.'l ve kafiye zaruretind~n 
doğmuştur. * Teşbih. istiara, m~· 
balaga ve bunların bir araya g.,lı. 
tinden meydana çıkacak bir hayııl 
zenginliği, ümid ederim ki, tarih.iıı 
açgözünü artık doyurmuştur. (Ş~ir
lerin bu sayılan ıeyleri, vezin ve ka· 
fiye ile birlikte niçin attıkları böyle
ce anlaşılıyor. ) *Bugüne kadar bur· 
juazinin malı olmaktan, yüksek sana· 
yi devrinin başlamasından evvel de 
dinin ve feodal zümrenin köle· 
liğini yapmaktan başka hiç bir şeye 
yaramamış olan şiirde bu değişme· 
yen taraf; cmüreffeh sınıfların 
zevkine hitap etmiş olmak> şeki:n
de tecelli ediyor. (Demek yeni şa
hlcr cFakir fukara da elden düşme 
giir dinleyip nefsini ~örletain> t..ı.ı· 
zmda alico;tabane bir endişeyle ka
lem oynatıyorlar!) * Yeni bir z~v
ke ancak yeni yollar ve yeni vuı
talarla varılır. * Yapıyı temelindeı\ 
değiştirmelidir. * Mümkün olsa da 
cŞiir yazarken bu kelimelerle dü· 
ıünmek lazımdır> diye )"arabcı faa
liyetimizi tahdid eden lısanı bile at
-k. (Çaresi var: Şair deiil. l>Mtelc&r 
olunuz!) * Tarihin beğenerek aldı
ğı insanlar daima dönüm ınoktalanla 
bulunanlardır. (Tekamülü en yi.!1:
sek kademesine çıkaranlar beğenil
memişler midir?) * Bir insan kur· 
duğunu nıükemmelleştiremiyebilir. 
Fakat kendisini hemen takip edec:l: 
olana kt) metli bir temel tevdi eder. 
(Üç oair, kendilerindo:ı sonraki nes
le kendi ibdalatının muakibi olma· 
yı tavsiye etmiş oluyor. Aman sakıın 
ha, çocuklar, sakın ha ... ) * Şiiri 
ıiir re!lmi resim müziği müzik ola· 
rak kabul ctm~lidir. Her eanatin 
kendine aid hususiyetleri ve ifa<le 

Tramvayın terı tarafına 
asılan bir çocuk ağır 

yaralandı 

Emniyet umum müdürlüğünden metresi Mükerremi Beyoğlunda bir 
son defa Dahiliye Vekaleti müste· barda tabanca ile öldüren Salimin 
şarlığına tayin edilmiş olan B. Ali :ıdliyeye verildiğini ve tevkif olun· 
Rıza Çevik şehrimize gelmiştir. Mu- duğunu yazmıştık: Salim hakkındaki 
maileyh burada bir hafta kadar ka· hazırlık tahkikat evrakı polisçe müd-
lacak, bilahara Ankaraya avdet deiumumiliğe verilmiş, müddeiumu· 

Dün, Y edikule hatta 
yemez civarında feci 
kazası olmuıtur: 

üzerinde Et· edecektir. lmilik !3e sorgu hakimliğine tevdi. et-
bir tramvay miştir. Salim hakkındaki tahk.ıkat 

Mısır çarııaının istimlak müstantiklikçe ikmal olunacak bila-

Senebaşından itibaren 
aylık usulü tatbik 

edilecek 

.. kadm mütemadiyen ütü ütülüyorlar
dı. Lakin ütüledikleri hep beyaz eı
ya, çama,ır, yatak çarşafı ve saire ••. 
Bir türlü benim pantalona s1ra RCl· 

S .. d ... k 
vasıtaları vardır. * "ıır e muzı ' 

Vatman Haaanan idareaindeki 
tramvay arabuı Yedikuleden Ak· 
saraya gelmeltte flten on bet yqhıi• 
rında Hayreddin isminde bir çocuk, 
tramvayın ten buamağına atlamıt 
ve bu ,ekilde seyahate koyulmuıtur. 
Tramvay bütün hızile giderken, mu
kabil istikametten vatman Hakkının 
kullandığı diğer bir tramvay araba
sı gelmiş, yolun dar bir yeri~de, 
Hayreddine çarpmııtır. Çocugmı 

1. i sıkı sıkı tutması, bir bacak ve 
e ın y l' • b kolunun kırılmasına ragmen e mı ı-
ralr.mamış olması, tekerlekler altına 
düımesine mani olmuıt. .az. sonra 
tramvaylar durdurularak hadı.se an· 
laşılmııı, Hayreddin b~r oto.?'obil.le 
Cerrahpaşa hastaneııne gonderıl· 
miştir. 

Yapılan tahkikatta vatmanların 
bir ııun'u taksiri görülmemiş, Ha!· 
reddinin kendi hatasına kurban gıt
tiği tcsbit edilmiştir. 
-·•nHnlltllllHtllllUHllNIHlllllUHllnHllllllflltHlll.Ulllll 

acemiliğin ustası olmuı demektir. 

muamelesi bitiyor ha~•. ağar ceza mahkemesine verile- Mahalle bekçilerinin muntazam 
M--....-n- ;..-.J&k ımuanu••- ce ,:•ıo..IYenkenln lndn.lr--~ bi raylık.}a istihdam olunmaları, bu 

•y- •V •• •uretle oır kıaım bekçilerın muretteh, 
!eri bitmek üzeredir. lııtimlak mu:ı· fakültelerinden maada dıger falı:ul-

1 
b' kı mının da pek düşkün tekilde 

melelerinin bir an evvel tesrii için telerinde tifahi imtihanlara baılan- ır s l .. .. .1 • • • 
b l li 1 Jr. 'k . f .. 1 l . yaşama arını.'l onune geçı mesı 111 

e ediye reis 'ği a &kadar ma am· mııtır. Huhulı: ve ı taad aku te erı· h kk da Dahirye Vekaletince veri-
lara yeni tebligat yapmış, belediye nin şifahi imtihanları bir iki güne a kın .1 b d · 'b 
reia muavin vekili belediye mektup- kadar ilin edilecektir. Bütün sözlü len arba~kı~ ~~nı ~ene daıın ank~tl~ ~-

B N · l · . . . . ren tat ı ı ıçın ıcap e en teş ı atın 
çusu . ecati, ımar iı eri ve İs':Jm- ımtıhanlat' 1 S mayısta bıtecektıt'. .k I' l•k d l b'ld' ·1 · f 
lak müdürü M111rçarıısına gidere'.: * Şoför lsmailin idaresindeki ı ma ı a a a ar ara ı ırı mış ır. 
· · ı·k · 1 • • h ıı· d t d' 'k '- d- H k'' l ~ . Her kazaya merbut nahıyeler bu hu-astım a ış erını ma a m e e ıc.ı a;amyon, un as .?Y mezar. ıgı1 cı- susta birer muntazam defter tutacak 
etmişlerdir. varından geçerken uç amele ıle ıı;ıu- b d ft 1 d h · · 

1 
kd' 

Mısırçarşısının Y enicami cihetin
de otomobil parka ve bir park y:ıpı· 
lacaktır. Belediye İmar ı,leri müdür
lüğü her iki parkın projelerini ha
zırlamış, valiye tasdik ettirmiştir. 
İstimlak edilen bin&!lar yıkılınca he
men tatbikata geçilecektir. Mısır.;ar· 
şısı hal olduktan sonra verileceic 
yeni ıekle ait imar işleri müdürlügü 
tarafından hazırlanan planlar ikti
sad işleri müdürlüğü tarafından tetl
kik edilmiştir. 

l b l . . . .. ve u e er er e ~r ay ıçın a ır 
ıı aşmı,, un ar kendılerının de go- d'l · 1 b k · 1 v 1 k 
türülmeaini istemiflerdir. e 1 mıı 0 an e çı . ay ıgı yazı ac~ • 

O ı . . tır. Bu paralar, halıhazırda beledıye 
ç amele smaılın kamyonu-:ıa .. d .. l'' ~ ·· 1 h ·1· t 

b. . "d l mu ur ugu a sı a ını yapan memur· 
mmış, gı er erir.en ayakta d•ıra.ı l t f d t h ·1 1 k .. . . ar at'a ın an a sı o unaca tır. 

ameleden Osman muvazencsını ti!- T kd' d'I · l b k · 1 v 

min edemiyerek gene kamyonun ıçİ· a ır e 
1

1 mdıt 0 an ~ çı ay ıghı~lı 
d .. ·· • l k .. 1 .• . vermeyen er en para ıcraen ta sı 

ne uımuş ve anı o ara o muştu r d 'I kf 
Cesed, adliye doktoru B. Enver K a- e 1 ece ır. 
ran tarafından muayo;te edilm:,. Bekçilere kati olarak verilecek ay-
morga kaldırılmııtır. lık miktarı henüz tesb;ı edilmemiş· 

-- tir. Bunun tesbiti için, bekçi tahsila-
T arlabaıı cinayeti faili tının bugiinkü vasati r:isbetleri ted· 

12 seneye mahkum oldu kik ediliyor. Ayrıca bekçilerin nakil 
vasıtalarında parasız olarak seyahat 

Galatada bı·r yaralama Beyoğlunda Tarlabaşında bir ev· 
d L l edebilmeleri için de alakadarlar nez-Fransızların bir sözü var ır: c e de Nebahat isminde bir kadm a 

k b dinde teşebbüsata g;rişilmiştir. moyen n'y fail ıien, voyons va ası metres hayatı yaşadığı sırada; ir 
l'cıeuvrıe!» derler; yani cVasıtanm İki gece evvel Calatada bir yara· ı sabah ansızın yatak odalarına giren 
ehemmiyeti yok, esere bakalım!» lama vaka!lı olmuş ve Muiz ismi:ıde Nebahatin eski dostu Halili tabanca 
Yukarıki parlak n~İye ~ağının 1 biri, kendisine içki vermek iste11ıc · 1 ile öldüren Hayreddinin muhakeme· 
müşterek imzala dogurdugu &an· yen Menahim adındaki dükkancıyı si dün akşam ikinci ağır ceza mah· 
at faresi şudur: bıçakla ağır ıurette yaralamıştır. kemesmde neticelenmiştir. Mahke-

Müıteriye teker verme
yen bakkal ceza 

mahkemesine verildi 

me:ı... Halbuki bir an evvel giyin
mek, ,ebirde a-ez.mek istiyordum. 
cPantalon 1ıe1cc:ekıt diye odada dört 
dOllU)'Ol'duıu. NU.•7"'' aal.u•ı .. 1.d.la 

zile hashm. Madam geldi. 
- Madam, bizim pantalon? ... de-

dim. 
Bana fU cevabı verdi: 
- Ütücüye RÖnderdim !.. 
- İtte kar,ıda, ayni binada ba 

kadar kişi ütü ütülüyor ya ... 
- Aman efendim, onlar erkek 

elbiae.i ütüleyicisi def(illerdİı'. Pll!l• 
talon, ceket ütülemek bir ihti.as me
selesidir. Onlar yalnız beyaz eşya 
ütüluler •.. ıt 

Belki bu derece.i fa:ıla idi. Lakin 
ihtuasa hürmetin ne ırü:ıel br mUali •• 
Evet, ihtiaua hürmetf .. Fevkalide 
zamanlarda. is ba,a dü,ünce hepi
miz elinden gelen her fey yapacak ı 
lakin tabii zamanlarda İle herkes 
kendi. itinde, kendi ihtisasında ... 

Hikmet Feridun Es 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir sandal devrildi, için

dekiler kurtarıldılar 

muzikte resim, resimde ~d~b:y~t 
( vazih olması için buraya ıkı keıı
me de h en .ilave edeyim: c ... yapnıa· 
ya kalkışmak> ) bu güçlüğü ~ene: 
miyen insanların müracaat et:ı~l~rı 
birer h.ileden başka bir şey degıldır. * Şiir, bütün huıusiy~ti edasınd3 
olan bir söz sanatidir. Yani t~~a: 
mile manadan ibarettir. (Yukaııkı 
c:keliml" söylememek ıuzuıu> ile ~~ 
nümunelerile sık sık gördü~Ün'u.:? 
eserlerle de haylı tezad teşkıl e·1•: 
yor. Değil mD) * Bu alem (yanı 
tiirin haı:inesi olaıil alem) taht~şuur· 
dur. * Bu hususta bizim arzumun 
en çok yakla.,an sanat cereyırnı .,. * s·· ··n kıy-surrealiıme olmuştur. c utu ·· * c:Tah· meti manasında olan ~ıın 1 
teşşuuru boşaltma ameliyesi> * . · · · 

·Taht~şuurru taklid etme meseles1· : · 

* Sanatin senelerce cilvesini çektı'IŞ 
ve namütenahi merhal-:lerden ~e~
rniş bir şairi günün birinde acemı b:~ 
~da ile karşınızda görürseniz menfı 
hükümler vermeyiniz. Bu takdirde o, 

Kuşcu amca! 
Bizim kuşumuz da var • 
Ağacımız da. 
Sen bize bulut ver sade 
Yüz paralık. 

Böyle bir neticeye vannamanın 
yiizü suyu hürmetine olsun. fU sanat 

Vakayı müteakip kaçan Muiz, dUn me, Hayreddini kasden katil suçt.ıı· 
bıçağile beraber polis merkezine g!- dan on sekiz seneye mıı.hklım etıni~. 
derele. teslim olmuş, oradan adl;yc- fakat maktulün, ansızın odaya gı.c
ye getirilmiştir. rek kendine hücum etmiş olrna~mı 

Muiz, birinci ıulh ceza mahkeme· hafifletici sebep olarak kabul 
si huzurunda yapılaın sorgusunda io· etmi~. cezanın üçte birmi indirerek 
!ediği vakayı inkar etmişse de ha· on ik sene hapsine karar vermiştir. 
kim tarafından tevkif olunarak f:.V· Katil, ayrıca maktulün babasına 
rakı müddeiumumiliğe iade ed.l- be§ yüz lira da manevi tazminat öd:!· nazariyesini deiiştinek ••• 

(Va. Nu) • miı:tir. 1 yecektir. 

Dükkanında fazla şeker olduğu 
halde, kendisinden on beş kilo şe· 
ker istiyen bir müşteriye yok dedi
ği polisçe teııbit edilerek adliyeye 
verilmi~ olan lstepan ismindeki bak
kal tevkif edilmişti. Müddeiumu· 
miliğm bu bakkal hakkındaki tahki
kat evrakı asliye ikinci ceza mahke
mesine vcrilmiıtir. Muhakemesi ora
da Rörülecektir. 

Eyüp isminde bir sandalcı, sanda
lına Zülfikaı, Beşir ve Cemile isim· 
!erinde üç müşteriyı Yemişten ala· 
rak Kasımpaşııya geçirmiş, iskeleye 
yanaşmıştır. Bu sırada, Cemile ansı· 
zın bulunduğu yerden kalkmış, san· 
dal muvazenesini kaybetmiı ve dev· 
rilmiştir. Devrilme neticesinde san
dal ile beraber diğer üç mü:teri de 
denize dölc.ülmüı ve oradaki batak· 
lığa aaplanmıştır. 

Derhal orada bulunan kayılı:çılıır 
faaliyete geçmiııler ve dördünü de 
muhakkak bir ölümden kurtarmıt
lardır. 

Ba:v Amca:va röre 

1 d ld 

\ 

Ve aklınca da bu işin gimdi tam\ •.. Yağ depo etsem 
• • , · 0 zarnan ar an a ı- · • · . . 

- Bizim peder Balkan harbını, ı ··· Kendınce N . 
1 

a ma· sırasıdır!... fakat cUn d.epo etsem kararsızlık ıçındet ..... 
büyük harbi görüp geçirmi§ bir ğı d~~sle; ~ardır~l :a~l!:a~ı~/ der. kurtlanır .. , 
adamdır bay Amca... lı. dukkan a m 

••• 

acır ... > diye 1 . . . Yalnız bir şeye aklı yatıyor:\ B. A. - Öyle amma 
cEn iyisi şekeri. .. Ne çürür, ne ko· bini sürııüne yolları ... 
kari. •• > 

o da satu. 



AKŞAM 6 Mayıs 1941 

B. Hitler-in 
nutkunun 
alt tarafı 

oiuııoın:ız. Senelerce do. tlıık isten- 1 Başkıınıanrlnn mnre5al Brauchit::ch 1 man silfıhl:ırının zaferi neticesi ola
nıesı, f\k!tlerdcn bırisine bi.ıtün ayan- ile gr.nrlkurmny ba~kanı general Hal-1 ıak elimize geçtiği için Almanyaya 
tajlar veren bir muahede imzalan- der'in kumandaları altındaki ordular ald olması lfizııngelen kısım, halen 
dıktan sonra bu muahcdcnln bir ge- Trakyadakl Yunnn ordusunu b~s gün elimizde bulunan rakamlara nazaran 
ce içinde feshed!lmesl, tundan başka. içinde teslim olmnga mecbur ed~rck şu suretle fnl;:~am etmektedir: 

Yarın akşam 

MELEK 
Amerikanın en meşhu. Radyo Caz orkestrası 

ARTIE SHOW'un 
Alman mumessi!tne hakaret olun- Arnavutluktan ilerllyen Italyan kuv- Yarım milyond:m fazla tüfek, bln
ması. ataşemlliterin tehdid edilmesi. vetlerile teması tesis etmişler ve Sc- den fazla top. binlerce mitralyöz, ha
ııtnşcm!liter muavininin yaralanması, lii.niğe sağlam bir surette yerleşml.ş- tif top ve ve tayyare dafi topu ile pek 
Almfl.n ırkın:ı. mensub bir çok kim- !erdir. Bu orduların hareketi, Sırbis- çok kamyon, otomobil ve azim mlk
senin fena muameleye maruz tutul- tanı, 12 gün muharebeden sonra si- darda mühimmat ile muhtelif techi
mam, biirolann, mekteplerin ve sergi !ahları bırakmağa mecbur etmJş ve zat. 
N:lilmest ve umumiyetle Alman ırkı- bu suretle Yenişehir üzerinden Ati- Harekata iştirak eden 

Sinemasında Jnsanı zevk ve neş' eyle saran nefis. musikisini 

LANA TURNER ve RiCHARD CARLSON 
gibi kıymetli artistler.in yarattığı harikülade güzel « 1941 senesi tarihe kal

kınmamızın en büyiik 
ıenesi olarak geçecektir» 

mensub kimselerin evlerinin tahrip naya doğru yapılan güç fakat o nis-ı f k } 
edilmesi ve umumiye-ile Alman ırkı- bette şanlı llcrl hareketin zemini ha- Alman ır a arı 
na mensup kimselerin yeniden, ka- zırlanmış oluyordu. Bu son hareket SAHTE YILDIZ nun harici kimseler gibi takib olunup de Mora'nın ve birçok Yunan adala- Bu .netıceler aş::.ğıdaki Alm~n. kuv-
öldürülmelerl, bütün bunlar tecviz rının işgali sureLile muvaffakıyetle vetıerı tarafın~an .elde edil~ır: 

B. Hitler Balkan hareka
tının nasıl yapıldığını 
anlattr, Yanan askerini 

takdir etti 

olunamaz. tetevvüç et.mı., bulunmaktadır. Cenubu. şarkıdekı harek~t için tam 
Sulh istemiş olduğuma Allah şa- Başlarında mareşal Keltel ile gene- mevcll:tlarıle. ~1 fırka ve nısıf mev-

bittir. Fakat. eğer Halifax, bunun pek ral Yodl'un bulunduğu Alman kuv- c~tlarıle de ~kı fırka kullanılması d~~::-J ~••••••••••••••••~•••••••••••• 
iyi maliım olduğunu ve, sanki bu In- vetıeri Başkumandanlığı bu harekatı pış . ed!.lmlljtı. Kuvvetlerin tecemmuu 
gllterenin lcrayı hükümet sanatının da, her zamanki gibi, şayanı dikkat. yedı gunde hazırlamnı.ştır. Bu kuv- ~·•••••••• Ç. E. K. menfaa.tiııel•••••••••~ 

Filminde dinleyip alk.ışlayacaksınIL 

hususi bır zarer1 ımış gibı. sırt bu bir dirayetıe idare etmiş oıup son vetıe_rden 11 fırka piyade ~e Alp .~v~ Bu ah•am saat 9 da 
sebeple bize mücadeleye mecbur edil- muharebeler esnasında yaratılan eid- cısı ıle altı, ıırhlı fırk~, ~ç motorlü 3' 

•Macaristan haksız sulh muaht· 
delerinin tadili yolunda bir adım 
daha atabildi, . büyük harpteki 

,;adık silah kardeşlerimiz Bulga
ristana adaletsir.Jiği tamiri müm-

diğimizl istihza He bildirirse, böyle bir den tarihi menkıbeleri tafsllatile neş- !ı~ka, s. S. ler. ve motörlu yarımşar M d' pn n n r N u r e d d 1 n 
su.iniyet karşısında, Almanyanın men- rcdecektir. ı~ fırk'.'- harekata fiilen iştirak et- ~ 
!aatıerinl, Allaha hamdolsun, elimiz- Almanya mareşalı ile genelkurnıay m~şle~~ır. 
de bulunan vasıtalarla himaye altma reisi general Yescllonneck'in doğru- Ingilızlere, Yeni Zelanda!.ılara ve ÇEMBERLı.TAŞ sı·nemasında 
almaktan başka bir şey yapamazdım. dan doğruya kumandaları altında ha- A~ustralyaıııa.ra karşı mucad.~leye 
Bu dakikada Hti devlette mutabakat ı-eket eden hava kuvvetlerimiz iki f~len ancak ~~i Alma.n zırhlı turne- İ Tİ 
halinde hareket ettiğim! bildiğim tçin, büyük grupa ayrılmıştı. Bunların bi- nil7 ~lr dağ t~~enl ve muhafız kıta- B R KONSER VERECEK R 
bu kar.anını daha ziyade sükilııet rlnln başında general Löher. diğeri- sı ıştırak etmıştır. . Bilet fJatlan: 100 • 75 - 50 kuruştur. 

kün ruhmllda tarihi \·e ahlaki 
borC'umu7u ödedikıı 

içinde alabilmekte idim. nln başında ise general von Richtho- Alman hava ve kara ordularile mu-
fen bulunuyordu. ~afız kıtasının bu harp~ki zayiatı 

«İtalyanın münhasıran 
kendisine aid hayati 

sahada arazi ve siyaset 
bakımından nüfuz sahibi 
olmağa layık bulunduğu

nu söyleyebilirim» 

Berlin 5 (A.A.) - B. Hltlerln nut
kunun mabaadi: Almanya ile Yugos
lavya arasında bir anlayış ve hatta 
bir dostluk so.mimi münıısebetleri te
sls etmcğe u~raştım ve bu gayeyi te
min lçtn senelerce çalıştım. Bu mem
leketin benim gibi, kendi menfaatle
rini iki dcvlc-t arasında sıkı bir işbir
liğinde gören bazı mümessillerinin 
yardımını Lemin ettiğimi de sanıyor
dum. 

Ingiliz entrika.lan neticesi olarak, 
ergeç Balkanların da harbe sürüklen
nıesl tehlikesinin yaklaşmış olduğu
nu görünce, Yugoslavyayı bu tehli
keli vaziyetten kurtarmak ~in bü
tün gayretlerimi sarfettim. Hariciye 
Nazınmız parti azası von Ribbentrop, 
tendlsine has olan ve deh~ merte-be
sini bulan sabır ve ikdamı ile, birçok 
konferans ve görüşmelerde, bu husus 
üzerinde ve hlç olmazsa. Avnıpa.nın 
bu kısmını ta.hrlpkar harpten hariç 
tutmanın faydalan ve hatti lüzumu 
'Üzerinde Jsl'ardan usanmadı. Yugo.s
lav hükümetine, o zamanki Yugoslav 
devletinde dahi böyle bir sıkı iJibl.rli
ğlne taraftar olanların adedini faz
lalaştırmak neticesini doğuran bu 
derece mükemmel ve dürüst teklifle
ri, bu zihniyetle yaptı. 
Eğer B. Hall!ax, Almanyanın. katl

yen harbi Balkanlara getirmek niye
tinde olmadığını söylüyorsa, bu çok 
doğrudur. HatU, Yugoslavya. ile da
ha sıkı bir işbirliği yollie,. İtalyanın 
muhik arzulannı da lcab eden tarz
da nazarı dikkate alarak, belki de 
Yı.."Ilanistan ile olan ihtilatı da orta
dan kaldırmağa Yarmanın samimi 
aıv.ı.ımuzu teşkil etmiş oldu~ dahi 
doğrudur. Duçe, YugoslavYayı, sıla 
bir işbirliği ile bizim menfaat saha
mı1,a çekmek teşebbüsünı.üzü ta.svlb 
etmekle kalmamış, fakat aynı za
manda. bütün vasıtalarla buna mü
zalla.rette bulunmuştur. 

Macaristan ve 
Bulgaristan 

.Mutabakat; halinde hareket et
mekte olduğum lkl devlet .şunlardır: 

ı - Düşüncesi ve hattı hareketi 
sarsılmaz surette Almanyaya sadık 
kalmış olan Bulgaristan. 

2 - Haklı olarak infial duymakta 
olan Macaristan. 

Umumi harpteki iki eski müttefikl
miz, bu hareketin bütün Avrupayı 
daha evvel bir kere ateşe ve kana 
boyamış ve blnnetıce Almanya, Maca
ristan ve Bulgaristan için inanılmı
yacak kadar büyük bir felaketin mesu
lü bulunmuş olan blr devletin bir tal1-
dki olarak hissediyorlardı. 

Daha 27 martta, harekiit hakkında. 
Başkumandanlık vasıta.sile verdiğim 
umwni emirleri; orduyu ve hava kuv
vetlerini en ağır bir vazife karşısında 
bıraıkmıştır. Mevcutlara ilave olarak 
süratıe yenl büyük kuvvet ta~idatı 
yapmak. gelen kıtalann bir günden 
ertesi güne harekatını tanzim etmek, 
levazmu temin eylemek ve süratle 
im.Un dairesinde tesis edilen ve kıs
men hala su altında bulunan mü
teadd1d tayyare meydanlarına hava 
kuvvetlerini yerleştirmek: mecburiye
tinde bulunulmuştur. Macarlstanın 
anlayış zl.hntyetli yardımı ve Roman
yanın bllhassa dürüst hattı hareketi 
olmasa idi, çok kısa mühletler için 
verilen emirlerin yerine getirilmesi 
ancak pek güçlükle mümkün olabi
lirdi. 

Hücum lçln tesbit ettiğim tarih, 6 
nisandı. O gün, Bulgaristanda bulu
nan cenub ordu grupu hücuma geç
meğe hazırdı. Diğer ordular lüzumlu 
hazırlıklannı bitirir bitirmez, hare
ke'W geçecekti. Bu ordulann harekiit
lanna başlaması tarihleri, 8, 10 ve 11 
nJsan olarak kararla.şn.ıştı. 

Harekatın planı 
Harekıitımın umumt planı şu idi: 
1 - Bulgaıistandan hareket eden 

bir ordu, Ege denizi istikametinde 
Yunanistan Trakya.sına ilerliyecekti. 
Bu hareketin esas sıkleti -sağ cene.h 
üzerine yüklenecekti. Bu cenah dağ 
fırkalarile bir zırhlı fırkayı harekete 
geçirerek Scl~nlk üzerine sarkacaktı. 

2 - İkinci bir ordu, Ama vutlukta 
bulunan İtalyan kuvvetleri Ue a?.ami 
süratle irtibat temin etmek gayesile 
Üsküb ıstlkametinde llerliyecekti. Bu 

Yugoslavya üçlü pakta iki harekete 6 nisanda. başlanması 
mukarrerdJ. 

3 - 8 nisanda ba.şlaması kararlaş
giriyor 

Ve bu suretle, nihayet, Yugoslav tınlmış olan yeni harekat Bulgaris
hfikümetinl üçlü pakta girmeğe ima- tandan gelen bir ordunun Belgrad 
le mümkün olmuştur. Üçlü pakt. mmtakasına varmak m.aksadile Niş 
Yugoslavyadan mutlak olarak hiç bir 1.<>f..ikametlnde llerlemesini istihdaf 
talepte bulunmuyor. Fakat bu mem- ediyordu. Aynı zamanda bu harekD.ta 
lekete yalnız menfaatler temin cdl- muvazi olarak harekete geçecek olan 
yordu. Tarihi hakikatin ortaya çık.- bir Alman kolordusu da Banat'ı işgal 
masına yaraması için bugün şu el- ~ere-k 10 n1sanda Belgra.d yakınlan
hetı müşahede etmek isterim kl bu na. erişmiş bulunacaktı. 
paktla ve bu paktm zeyillerile, Yu- 4 - Karentiya, İsti.rya ve garbi 
goslavya, hiç bir yardım teahhüdü Maca.rlstanda toplanmı.ş bulunan bir 

ordu Zağrep, Saraybosna ve Belgrad altına girmiyordu. Bilakis, Yugoslav- istikametinde taarruza. geçecekti. 
ya, üçlü pakt devletlerinden, yardım- Bu harekatla. münasebettar ol.rrulk 
da bulunmak için hiç bir talep alını- fuıere İtalyan ve Macar müttefikleri
yacağı hak.kında resmi teminat elde 
etmiş bulunuyordu. m.Jzle bir takım anla.şmalar da ya.pıl-

Daha blda~tte, her türlü harp maL mıştı. İtalyan ordulan Yul.ia Alple
zc-mesi transit nakllyatından vazgeç- rln~eki hatıanndan harekete ~eçerek 
meğe mütenıayildlk. Bundan başka sahili takiben Arnavutluk istikame
Yugosıav hükumetinin ileri sürdüğ'Ü tinde 1lerlemek niyet~de idiler. Bu 
.sarih iddia üzerine, Balkanlarda arazi suretle Ama~tlukta. Işkodradan ka
değL,ikliklert yapıldığı takdirde, Yu- lacak olan diğer ku~etıer yukandan 

.. • n1k hri de .inecek kuvvetlerle bırleşerck Yugos-
gosl~ vyaya, e:_eumle Sela şe_ • lav - Arnavutluk hududunda Üsküb 
dahıl olmak uze~ Yugoslav hukfun- h1zalanndakl Yugoslav 11 .. 

l ~ lt d E d · ın b. h mevz erını ran ıgı ~ ın ~ a ge enız e ~ ma - yaracaklardı. Bu suretle mezkü.r mın-
reç verilece:,:I hakkında temmat da takada ilerllyen Alman ordusu ile 
alıyordu. . İtalyan kuvvetleri arasında irtibat 

25 martt~~ 'Y.lyana.da, .Yugoslav dev- tesis edilmiş olacaktı. 
lctlne en buyuk bl~. istiki?al veren ve Bunun netfcesi olarak da Arnavut
Balka~larda sulhu tem:n eden bir lUktakt Yunan cephesi yarılacak ve 
Pa.1tt ımzalaıı~ı. Ben, o gun, Tunan~1 Yunanlılar bu hareketlerle mü.ştere
guzel merk:~ni, hemen hemen sekiz ken yapılacak bir çevirme harek.etile 
senelik. hnrı~.ı .~Y~tin semerelerini denize doğru sürüleceklerdi. Bundan 
v~rJr gıbt gozük~ğün.den dolayı . de- başka bütün Dalmanya ve İyonyen 
ğıl, fakat bu badisenın, son. dakıka- adalarile diğer lstlnad noktalarının 
da.! Balkanlard~ her bang~ bır Alınan ı.,gau de derpiş edilmişti. İki memle
n_ıudahaleslni luzu~7. bır hale ge-1 ketin hava kuvvetleri de yapacakları 
tıreceğini zannettlğımden doları. ha- Jşbirliğfain şartlarını kararla.ştırm1§ 
kikatcn mesud olarak t€rketmıştım. bulunuyorlardı. 

İki gün sonraki Alman kumandanlari 
değişiklik 

İki gün sonra, satın alınmış bir 
a.vuç isinin teşebbüs ettiği hiiktlmet 
darbesi haberile hepimiz şaşınlık. Bu 
isiler, İnglliz Başveklline, nihayet lyl. 
bir haber vereblldi~nden dolayı za. 
fer haykırışını çıkarttıran bir hare
ket yaptılar. Bunun üzerine, derhal 
hücum emrini verdim. Çünkü Alına.n
yaya karşı bu tarzda hareket t-ccvl?. 

Makedonya lle Yunanlstana yürü
yecek Alman orduları, bundan evvel
ki muharebelerde değerini pek par
lak bir surette isbat etmiş olan ma
reşal von Llst'in kumandasına veril
~!. Almanyanın cenubu gartıls!n
den ve Macar1standan hareket ede
rek Yugooavya üzerine yürüyecek 
olan Alman kuvvetler! lSe general 
von Weicha kuman.dası altında bu
lunuyordu. 

Ha va kuvvetlerinin 
faaliyeti 

Hava kuvvetlerimi7Jn vazifeleıi şun
lardı: 

1 - Düşman hava kuvvetıerile bun
lann esaslarını imha etmek. 

2 - Sulkastcıların merkezi olan 
Belgraddakl bütün ehemmiyetli askeri 
hedeflere hücum ederek bu şelıl'in 
daha başlangıçta nskeri bir amil ol
masına mani olmak. 

3 - Vasi mikyasta bir hava faaliyeti 
ile, harbeden Alman kıtalarma her 
yerde yardım ederek düşmanın muka
vemetlnli1 kırmak, kaçmasına mani 
olmak ve mümkün olduğu takdirde 
vapurlara binmesinin önüne geçmek. 
Btından ba.!jka tayyarelerle asker nak-
1ederek ve paraşütcüler indirerek or
duya müessir surette yardım etmek. 

Bu harpte Alman ordusu cidden ha
rikalar yaratmıştır. Bu zafer yarışın
da Alınan ordusu harp ocağını iki 
memlekette ancak üç haftalık bir 
fasıla ile söndümıeğe muvaffak ol
muştur. Bu muvaffakıyetıerln büyük 
bir kısmının müttefiklerimize raci 
olduğunu bihakkin takdir ediyoruz. 
Filhakika İtalyanın çok güç şartlar 
lçlnde Yunanistana karşı altı aydan
bert yaptığı harp yalnız Yunan ordu
sunun en büyük kısmını meşgul et
mekle kalmamı.,, fazla olarak. bu or
duyu o kadar hırpalamıştır ki artık 
hezimet, Yunanistan için içtinabı ka
bil olmıyan bir şey olmuştur. Macaris

şımdlye kadar uğradığımız zayiatın 
en cüzisi olmuştur. 

Alman silahlı kuvvetleri Yugoslav
yaya, Yunanistana ve Yunanistandak.i 
Irıgilizlere karşı bu mücadelesinde 
uğradığı zayiat şudur: 

Kara ordusu ve muhafız kıtaları: 
57 subay ve 1,042 erbaş ve er ölü, 
181 subay ve 3,571 erbaş ve er yaralı, 
13 subay ve 372 erbaş ve er kayıp. 

Hava ordusu: 10 subay ve 42 eri>~ 
ve er ölü, 36 subay ve 104 erba.~ ve er 
kayıp, 

Cidden tarihi denllebllecek bu ne
tice bu kad:ır az fedakarlıklarla elde 
edilmiştir. Hususlle ki mihverin iki 
devleti Balkan harekfttile aynı za
manda şimaıt Atrikadakl İngiliz kuv
vetlerinin sözde ınuvaffakıyetleıini 
de bir kaç hafta içinde sıfıra indir
mişlerdir. Zira Balkan hareketlerini, 
general Rommeı kumandası altındaki. 
Afrika heyeti se!eriyeı:.1nin ve İtalyan 
kuvvetlerinin Libya için yaptıkları 
parlak hareketlerden ayıramayız. 
Sevkülceyş üstadlannın en amatörü 

olan B. Churchill bir hamlede iki harp 
sahnesini birden kaybetti. Ba.şka 
herhangi bir memlekette divanıharbe 
sevkedilece-k olan bu adam memleke
tinde Başvekil olarak takdlre mazhar 
olmakta devam ediyor. Bunun böyle 
oluşu, ilahların imha etmek istedik
lerine ceza olarak verdikleri ebedi 
körlüğün bir delilidir. 

Balkan seferinin 
neticeleri 

Bugün s u M E R sinemasında 
Bütün hasılat rekorunu kıran emsalsiz süper film 

UNUTULMAZ BiR 
BALO GECESi 

Mevsimin musiki harikasınm 2 nci haftuı bqlı:yor. 

Hiç bir ıeyle mukayese imkanı olmayan bu pheserin baı rollerinde 

ZARAH LEANDER - MARIKA RÔKK 
gibi iki güzel ve deha)dir yıldız oynayorlar. 

~YILDIZ SiNEMASI--. 
Yarın ki çar~amba matinelerinden itibaren 

Beyoğlunda ilk defa gösterilecek 2 nci ıüper filmi 

KANLI 
BALALAYKA 

Muhtetem filmi takdim edecektir. Müessir -Ye hissl J:>ir mevzu ... 

tan da eski ordularının şanını yeni- Balkan seferinin neticeleri fevkalıi
jen ihya etmiştir. Bu ordunun mo- dedir. Hadiselerin de isbat ettiğl üze
törlü kıtalan Baçka'yı işgal ederek 1 re küçük bir suikastçı zümresinin 
Sava nehrini geçmiıılerdlr. her an Belgradı kıta harici müttefik-

i !er uğrunda bir ateş yuvası haline 
Y onan askerlerini takdir ı getirebilmeıert imkanlanna binaen 

Müthiş aşklar... İhtiras ıaikaeile dü§en kadın?ar... Danslar ve 
ıark.ılarra dolu emsalsiz bir film. 

Bilhaaaa zengin musiki Çarlık Ruıyasını canlandınnaktadır. 

Tarih kar..şısında doğru söylemiş ol- bu teh.likenin artık ~~~ olarak ber~
mak için düşmanlarımız arasında bil- raf edilmlş olması butun Avrupa içın 
hassa Yunan askerinin çok büyük bir ge.~~ğin izal.esini tazammun eder. 
cesaretle harbcUiğinl beyana mecbu- Muhım bir kafıle yolu olan Tuna 
rum. Yunan ordusu ancak, mukave- ebediyen yeni sabotaj hareketlerine 
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~.et~ imkansız ve sebebsiz olacağını karşı himaye altın~ al~ bulun
gord.ükten sonra teslim olmuştur. maktadır. Seyrlsefaın şimdiden ta-

Fakat ben bu harbin müsebbibi ve mamile yeniden teessüs etmiş bulu
müşevviki olan düşmandan da bah- nuyor. 

Dans kraüçeai ... Şarkı yı)dw ... Emsalsiz artist 
% 100 seksapel kadın 

MARIKA RÖKK 
Y ann ma.tinelerden itibaren: 

ÇEMBERLiTAŞ sinemasında 
en büyük muvaffakıyetl olan 

KORA TERRY 
Filminde gözlerinizi kama,tıracakbr. İlaveten: 

KAR ÇILGINLIKLARI 
Muazzam danalı ve revülü film •••••••f' 

setmeğe mecburum. Cesur ve fedakilr Almanyanın, dünya harbinin neti
blr düşmanın istihfaf ve ıstilıkar edil- cesinde ihlal edilen hududlannın ba.slt 
mesini blr Almana ve bir askere bir tashihlnden ba~ka bu mıntakalar
asla yakıştıımam. L!l.kin asker olan da hususi hiç bir toprak aldkası yok
sefil bir Politik.acı olduğu kadar po- tur. Siyaset.en _bu saha.da sulbü temin 
litikacı olarak adi blr asker olan bir etme-kle ve ıktısaden de hericesin nefi
adamm tafrnfuruşluklan hakkında ne ol~ra.k lstih~ali inkişaf . ettirecek 
hakikati söylenıeğl zaruri addediyo- ve tıcaret m.ubadelelerlnm te~ar ~·•••••••••••••••••••••••••••" 
rum başlamasını müemmen kılacak nıza.-
B~ harbe ba~lıyan B. Churchill Nor- mın tesisile alakadarız. Fakat bu ni

veçte veyahud Dunkerque'den sonra zaI?- haki~i adalet: ıstlnad etmeli ve 
olduğu gibi gevezelik ederek ergeç ırkı, ta.rihı ve hatta iktisadi menfaat. 
yalancı muvaffakıyetler gibi görün- ler nazarı itibare alınmalıdır. Bu ls
mesl muhtemel bir takım sözler söy- tihalenin teke•-vüniinde Almanya 
lr.mektedlr. Ben bu hareketi şerefle alakalı bir müşahit olarak kalacak-
k:.abili telif bulmuyorum. Fakat böyle tır. .. . . . . • . 

Bayanlar; Sakınınız ! 
Sebatsız erkeklerin Randevu yeri olan 

OPERA BALOSU'na bir adamdan sadir olma.sına hayret Muttefıklenrı:ızın mlllı ve sıya.si 
etmiyorum. Eğer diğer bir Politika h.a~lı .. emellerlnı tatmin edebilec~e-
a.damı bu kadar muvaffakıyetsizliğe rmı. go~ekle memnw1 olul'.'oruz. Mus- • • • 1 
uğramış veyahud herhangı bir asker t_akıı bır mrvat aev1et1nin ındasınd.an Zevcinizin gıtmesıne manı o unuz. 
bu derece hezimete düçar olmuş ol- aolayı 1n:eınnunuz. Bu devletle istik- .... ••••••••••••••••••••••••••• .. , sa~·dı, B. Churchill'in haiz olduğu me- bal_de. daıma dostluk v~. itimad içinde ...,. 
ziyetlerı haiz olmadığı takdirde altı işbırlığl yapacağımızı umid ediyoruz. dür fehvasınca. nasıl asaletle ha.reket 
ay blle nazırlık yopamazdı. Churchill'i Bilhassa ik:t.is.-ıdl sa.hada böyle bir Işı- ettiğlıı1 ve nasıl onJan zarar ve ziyan 
temayüz ettiren vasıfların başlıcası birliği her lkl memleket 1çln de isti- hesabına kaydett1~1 belki o kadar 
yalancılıktır. O yüzünü Allaha dön- fadell olacaktır. çabuk unutmıyacaklardır. 
d.ürdüğü halde haklkatt o şekilde tah- Macaristan, Bulgaristan • 

biliyor kl, bu dünyada harp, baıı en
ternasyonal harp m~evviklerinin aç 
gözlülüğü ve bunların menşeleri olan 
yahudl demokrasilerin kini neticesi
dir. Bugün biz yalnız kendl mevcudl
yetimJz için değil, aynı zamanda. mil
Ietlerln ve insanların saadetini kendi 
zelil hodblnllğine vicdan azabı duy
maksızın tAbi kılan bir. suikasd te§
k:l.la.tından dünyayı kurtaımak için 
harbediyoruz. 

rıf eder ki neticede en müthiş hezi- it J «istikbale itimadla 
metleri şanlı zaferler gibi gösterir. ve a ya b kı 

Son muharebelerdeki Macar milletinin, kendisine tahmil a yorum» 
olunan haksız sulh muahedelerinin Führer, müteakiben askerlerin ka.-

zayiat 
B. Churchill hayasızca bir süreUe 

son muharebelerin bize 75 bin ölüye 
malolduğunu söylemiştir. Bu rakam 
garp muharebelerindeki zayiatımızdan 
bir misli !nzladır. Bu itibarla bu mu
harebenin neticelerini kısa rakamlar
la size bildirmek isterim. 

Yugoslavyadaki harekat esnasında, 
ekserisi hemen serbes bırakılan aslell. 
Alman ırkına mensup askerlerle Hır~ 
vatlar ve Makedonyalılar hesaba ka
tılmaksızın, hakiki Sırp olmak üzere 
aldığımız esirler 6,298 subay ve 337,864 
ere ballğ olmuştur. Bu rakamlar sa
Ylmln ancak muvakkat ve llk netice~ 
sidir. 

Yunan esirleri sekiz bin subay ve 
220,000 erden ibarettir. Fakat Yunan
lıların Maked~nya ve Epirdeki ordu
ları Alman - Italyan harekatı netice
sinde muhasara edilerek tt!lsllm ol
ma.k zaruretinde kaldıkları için bun
lan Sırplarla mukayese etmek doğru 
değildir. Yunan esirleri de, gösterdik
leri cesaret ve dürüst hattı harekett:ın 
dolayı derhal serbes bırakılmışlardır 
ve bırakılmaktadırlar. 

İngiliz, Yeni Ze1andalı ve Avustral
yalı esirlerin mikdarı dokuz bin su
bay ve erden ibarettir. 
Ganlmetıeı1 şlmdllik, hattA takri

ben dahi , tahmine imkan yoktur. !:..1-

tadili yolunda bir adını daha atabll- nını vefakli.r çalışmalarlle kol'Uya.n 
miş olmasından dolayı bahtiyanz. partinin meziyetleri üzerine dikkati 

Bilhassa Bulgaristana. adaletsizliğin çekm.l.ş ve s<Yzlerlne şöyle devam et
tamir edilebilmiş olmasından dolayı mi.ştir: 
mütehassisiz. Eğer bu tadili Alman Alman milleti bir daha ula. 1918 
milleti kend! silahlarlle mümkün kı- senesini görmi~~tr. Bll8.kls mlllt 
labilmiş ise, büyük harpteki sadık muka.vemetln butun sahalarında da
silah kardc.ıılerlınize olan tarihi ve 'ha yüksek ba.şarılan idrak edecektir. 
ahlaki bir borcumuzu ödlyebildiğimlzi Daima artan bir taas..5ubla hakikate 
zannediyorum. bağlı kalacaktır ve bunu ne zaman 

Müttefikimiz İtalyanın münhasıran ve ne sll~h kuvvet! asla kırmak şöyle 
kendine aid hayati sahada. arazi ve dursun gevşetmfyecektlr de. İşte bu
siyaset bakımından nüfuz sahibi ol- n.?11 .. lç!D~lr ki silA.h kuvvetinln üs
nıağa 15.ytk .bulunduğunu söyliyeblli- tunluitünü muhafaza. edecek ve bu 
rlm. Çünkü Italyanın geçen teşriniev- sahada elde ettiği ileri hamlenin ge
veldenberl mihverin istikbali için rilemestne hiç bir veç~ile müsaade 
yaptığı ağır kan fedakArlığını nazarı etmıye:ektir. Eğer bugun Alman a.:ı
itibare almak lazımdır. kert dunyanın en iyi s!IA~ _malik 

1941 senesi tarihe, kalkınmamızın 
en büyük senesi olarak geçecektir. 
Kaderin mutlak hA.klmine, bu kadar 
az kanla büyük muvatfa'kıyetıeri elde 
etmemize 1mUn verd!ğlnden dola:n 
bilhassa minnettarız. İstikbalde de 
milletimizi elinden bırakmama.sun 
niyaz ederiz. Düşmanıa.:nmızı bastır
mak için elimizden geleni yapacağız. 
Bu altın çılgınlığı, zümre ve Yahudi 
kapitalist sınıfı devrinde halkçı nas·· 
yonal - sosyalist devleti içtlmat ada
letin ve aklı.selim.in tunç bitı heYkeli 
olara'k t«,ahlir ediyor. Yalnız bu 
harpten sonra değil da.ha binlerce 
sene yaşıyacaktır.> Mağlüb olan zavallı Yunan milleti- bulunuyorsa, bu sene ve ontım~.ek.l 

ne samimi olarak acıyoruz. Yunan sene daha iyisine nail olacaktır. Dün
milleti, kralının ve azlık bir idareci ya ta.rlhlnin en muazzam sllAhla.n- Ukokullarda bu ıene 
zümresinin kurbanı oldu Yunan mll- ması olan buna., bütün mlllettn kuv-
leti o kadar kahraman~ çarpLŞ1TUŞtır vetlel'1n.I. tıetabuk ettirmeğe mect>u- imtihanlarda muvaffa-
ki bizzat düşmanları bile ona takdir- ruz. kiyet •• d 92 

Sız. e temı·n ederim ki, .... .,..&..-li ~-- yuz e lerini esirglyemezler. .., • ......,.. -..u 

Sırp milletine gelince, uğradığı re- bir sükftn.etle ve en büyük ıtımadla llkokul 'baş öğretmenleri dün 
laketten belki blr gün lcab eden ye- derplJ ediyorum. Almanya ve mütte- Eminönü Halkevinde toplanmışlar. 
gane dersi alacaktır. Bu ders şudur: tikleri askeri, ik:t~dl ve bllha.ssa hntihaınlar hakkında ıı:örüflllüııler
Suikastçı subaylar bu memleket için manevt baıkımdan .. dunyanın tasavvur dir. Bu sene imtihanlarda muvaffa-
de meş•umdur. edilebilecek her turlü ittifakına tıs- . lk 
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Bu hadiselerin kurbanı olmak fela- tündür. Alman ordusu her nerede k.ıyet yüzde 92 clir. ma tı. a~-
ket.ine düşenler, uğrunda kendilerini icab ederse orada harekete geçmete larına 13 mayısta ha~lanacak. ımt.
feda ettikleri devletin dünya nankör- hazır bulunacaktır. Alman mllletı hanlar 3 gün sürecektir. 



™ Fırtınaya karşı sığınaklar 

Amerikanın 
hazırhğı 

derhal Günde 500 tayyare yap

"Gençlik,, suyu aranırken ... 
~erihda ıon seneler zarhnda Antillerden kopan ıiklon 

mak kabil olabilecek mi? ~çok ııiınaklar yapılmıgtır. Soaı Amerikaya haber verilirse Florida 
kece muhkem olan bu ııiınaklar aahillerindo fırtına gelmezden evvel 
'-an hücumlarına karıı eleji), halkı tedbir almak kabildir. Amerikada ıon zamanlarda bU· 
liklonlardan korumak jçindfr. f,te Amerika hükumeti bunu dil- yük" aakert hazırlık vardır. Bütün 

Ustünde mühim hadiseler beklenilen 
Atlantik denizi başlı başına bir alemdir 

Amerikanın bazı mmtakalari, bil- ıUnerek sığınakları yapmııtır. Fırb· fabrikalar bu miinasebetle seferber 
~aaaa hava1ının süzelliğiyle meıhur nanın gelmekte olduğu haber alı· edilmektedir. Bir lıvjçre gazetesi 
elan Florida ..hllleri ıık ıık ıiklon nınca derhal tehlike ifareti çalmak· yazdığı makalede diyor ki: 
felAketine uğrar, bu yüzden binler- ta, halk tayyare tehilkeainde olduğu Demokrasilerde harp için az.ami 
ce insan ölür. Yapılan tedkikler bu gibi ıığınaklara koamaktadır. Sıiı· gayretle çalıımak, ancak büyük teh
eildonlann daima ayni hath takip rıaklarda yiyecek ve içecek de bu- like baıgöıterdiği zaman baılıyor. 
ettiklerini göstermiıtir. Bunun için lunmaktadır. Amerikalılann hepıi .illhlanma ifİ· 

Bu büyük denizin altında sıra 
büyük bir dağ silsilesi . ... .. . 

sıra uzanan 
vardır 

no ıeç baıl..,dıiını, timdi fevkala-

8 i r krallçe tacından vazgeçti t.~.r~0:ı:~m•k ıazım celdiiini 

Bir kraliçe tacında.rı vazcec;miı. Mia Cooper, e1Uen ince bir kızdı. Gallup müeueee.inin yaptıiı ted-

b ... 1.. • • KraJi .. e .--:'elikten ıonra birçok me- kiklere aöre Amerikan milletinin ter ea yaıamaga )[arar verJIUftlr. .. ~ • 
B Am · ruimde bulunmaia. seceleri uyku· yüzde ıeksen altw, programını tat· 

u karan veren geçen ıene en· 9'1Z kalmaja mecbur olmuı bir kat bik etmek hueueunda Cümhurreisi-
lada güzellik kraliçesi ıeçilmlt olan daha zayıflaınaaına sebep olmuf, ne müzahirdir. En bedbin Ameri
Betty Cooper' dir. Mia Cooper ince ırenç kız bet kilo kaybetmiıtir. kah mütehauıılar bile 19.f3 ıeneain
'Ye çok sevimli bir kızdır. Geçen Bundan bqka ıık ıık plaj kıya· de Amerikanın bütün totaliter d~\:· 
eene iptida Atlantic City, ıonra bü· fetiylo ır~Jrilnmeai llzım geldiiin· letle~d m~ze"'!.~ ~kk~m;"~~n frık.i· 
tün Amerika güzelük kraliçeıi ol· den bu ince kıyafetle ütümüı. iki ay yeti 
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. . • • • "' ıenesı u çesının 
111uıtur. Şimdi kraliçelikten vazgeç· huta yatm11tır. Ş~dj uzun ~tir~- 1 7.S milyar dolara varan yekunu-
llle,i çok yorularak ııhht vaziyetinin hate muhtaç oldugundan kralıçelık nun l 0,8 milyar dolan ukeri iılere 
l>ozulmasından ileri gelmektedir. tacını bırakmııtır. maheuetur. Silihlanma için kabul 

Vazifesi köpek gibi havlamaktan 
ibaret olan bir memur 1 

lıveçin merkezi olan Stokholın pelin havlıyarak. ~onuyu k_omıuyu 
tehrinde vazife1i 1receleri sokaklar• rahatllz etmemeaıdır. Beledrye, ka· 
d · h ı k nun hilihna olarak evlerde köpek 

a ~olaıarak köp~k gıôı av ama • bulundurulup bulundurulmadıiını 
tan ıbareaı olan pır memur vardır. anlamak için bir memur kullanmak
Bu adam, bu vazifeye mukabil maaı tadır. Memur ıokaklarda gezerek 
alrnaktadırl... köpek gibi havlıyor. Evlerde köpek 

Havlamak bir kanunun tatbikini varaa derhal buna mukabele edjyor. 
lemin etmek jçindir: Stokholmda Bu auretle ıizlice köpek l:iealesıip 
ıeıceleri evlerde köpek bulundur• beslenmediği anlaşılıyor ve .. ertesi 
lllak yasaktır. Bu yasağın sebebi kö· _gün bu evlere derhal ceza kesilıyor. 

Odundan yün! 
Almanyada harpten enel ıun~ ~ir fabrika ve v~ ?u fakr~~ya .i~-

1Ün yapılmasına baılanmıı~· Şimdi tıd~ mad~e yeti~ürmek JÇJn ~ 
Fransa da sunl yün yapmaga karar eellüloz müe•eeeıı açacaktır. Aynı 
nrmif ve bu mak.sadla bir ıirket zaman~a Al~anyadan da ıellüloz 
lı.urulmuıtur. l S müesıeıenin ittirik gönderılecektir. 
ettiği bu tirket Alınan sunl yün ida- Suni yün odundan yapılmaktadır. 
:resiyle ııkı bir iıbirliği yapacaktır. Odun sellüloz haline getirildikten 
Alman ıuni yün müessesesi ifgal al- aonra bir nevi iplik elde edilmekte, 
bnda bulunmayan Fraınaada büyük bu iplikle kuma, dokunmaktadır. 

edilen üç aenelik plan mucibince 
ordu için 13, 7, donanma jçin l l 
milyar dolar tahsisat kabul edilmi§" 
tir. Fakat bu paranın ilci mislindeın 
fazla arttmlacaiı anlagılmaktadır. 
Amerikanın çok büyük mali ik

tisadi ve tabii mcmbalarından ge
niş surette istifade edilmesi ve ıi· 
lahlanma planının tatbiki ve ıslahı 
için merkezi bir teşkilata lüzum ha
sıl olmuştur. Bu teşekkül vakayiin 
tesiriyle yavaı yavaş vücud bulmuş
tur. Geçen sonbahara kadar Harbi
ye ve Bahriye Nezaretlerinin alaka· 
dar daireleri aipariı veriyorlardı. 
Sonra Cümhurreiıinin maiyetine bir 
müdafaa komiayonu verildi. Niha
yet birinci.kinunda bir istihsalat 
ofisi kuruldu. Bu ofisin ba~na B. 
Knudıon getirildi. 

B. Knudson aslen Danimarkalı 
Atlantijia ortuandaki adalardan birinin aahili 

Son günlerde Atlantilc meydan mu· dıtına göre yelkenli gemllerle tamam la, yanına aldığı kırmızı derlU vnhşl-
muhacirdir. 40 •ene müddet Ge- harebeslnden sık sık bahs~llyor. 41 gönde Atlantllf a.şm.14 demektir. Jert Avrupa.ya götürmiı~. Ispanyada 
neral Motora ıirketini, 150 bin do· Hatta: Halbuki IJndberg tek motörlü bir bunlara bQyük bir geçld resmi yap-
lar senelik maaıla idare etmiştir. - Harttn neticesi Atlantik meyda.n tayyare ile Atıantlğl 36 saa.tte ce9flli§· tırmıştı. 
Keındiaine yeni vazifesinde Harbiye muharebesinde belli olacaktır!_ Dl- tir. Süratu vapurlar bo dentzi timdi 4 Atlantiğin dibi 
ve Bahriye müste~arları yardım ede- yenler bile vardır. gün gtbt kısa bir müddette, son a1steın Bugün Atlantık denizinin d ibi bile 
celderdir. Bunlardan ba•ka amele Atlantik ticaret ve Insanlann ha· tanareler 9·10 saatte aş110rlar. At-

y d ühl d •- 1 ti"' d tzıntn " _..._~ hul usun ınun tedkik edilmiştir. Bu t.ed· sınıfının mümessili olan B. Hilman yatları bakımın an en m m euı.u- an .. en bugun ILl ..... meç '-''- t ti ft..4-

da muavı·n tayı'n ·dı' lmı·•ti'r. B. lerden biridir. Bu büyük deniz uzak- hiç bir tarafı ycktur. .._a ne C=mde pek garip b ir neti-Ö p Ü Şm e 1 ~ .,, ğim rl ceye ulafllmı§tlr. Bu muazzam denizin 
Roosevel• mü .. terek dava için sarfe- larda bulunan, bilmedi \z, ga p Gençlik ıuyunu ararken.. altında Irlandadan başlayıp, Afrıkn· SıhhT 

Amerikanın Kansu City ıehrinde 
eon zamanlarda bir erip -ılPIU baı· 
söatermittir. Bunan Uzeriae lielecli.
~e Lir beyanname nqredeıek halka 
,. tavaiyelerde bulunmuııur: 

1 - Havası ıık ıık yenlienmiyen 
umumi kapalı yerlerde öpüımek ya
eaktır. 

I d d LJ )'- )] ki ., .,, memleketicr kadar merak uyandırıcı· Am rlkan 
yapma ı, u a& an a &O u pamu a dilecek mesaide amele sınıfının tam dır. Bilhassa. Atlantlk denlzinln tarlhl Bu denize sahili olan e ın nın en cenubundaki Kap şehrine ka· 
ailmelidir. . . iıbirliiini iatiyor. pek dlkkatA:! sayandır. İn.sanlar bu bü· birçok yerlerl de çok garlp blr tarzda dar uzanan bir sıra dağlar sil Hesi 

.3 - Daha ihtiyatlı hareket et· Evvelceden mufassal lıiç bir plan ytık denizin ıaıı> ucunu 1492 seneel 11 Jı:eştedllm!4Ur. Mesell meşhur eeyyah- bulunduğu anlqılmıştır. Dünyanın en 
gac ielq..ı.. ÖpÜ9tük&eu. aoma ce- 1-.LuuııadıiıPda.o ~ · >'~4cıo. teerlnlenellm! geline~ kadar bUml· lardan .Tan Pona de Leon bir gün At- büyuk ısırtı hallndekl bu sıra da~lnr 
~andan mmmab . .,. eYlerinde bir bqlamak lazımdır Şimdf' of°ll ba • jmtamr. o WiiDan 1191t11i1air - - ~ deıı.lzlııde Blmln1 lamlnde blr tamamlle denizin altındadır. Yalnız 
ayak bany09a malıdırlar 1 • . • • • •• .. 1 cak Avrupa klyılannı CöMeı'eblllyordu. ada oldutunu ve t»uracfa bir' ft mem- lnmtann ~pe!ert denlflfn iiat~n<!> 911&-

- .• yap • . ıc_a Jptıdaı ma~d~lerın (komur, .de- HattA bu kıta ı k !eden Krlstot Ko· baı tıulunduğUnu lfltmiftlt. B1m1n1 mı, Ye Açore, Sent Pol, Ascenslon 
.f - Öpqurken dudaklar hafif. nur, petrol, alumınyon ve aaıre) lomb büyük ~c~ at lmad adasmdaltl bu .sudan bir damla içen adalarını teıkil etm~ir. Bu üç ada 

çe ~em~. etmelidir. Derin bueeler iıtihaal ve takaimi • ile mefgu)dür. bir gun evvel Jı:lliaeye gltml~. Ka;: in.san bfttün haya.tında ihtiyarlık yilzü deniz altındaki sıra. dağlarının en 
2 - Öpüıtükterı aonra ıarııara tehlikelidır. Bu maddeler evvela harp iatihsalatı lomb kilisedeki kalabalık ara.sında görmez, ebedi gençliğe ka~nnu.ş. yüksek yerleridir. 

aanayilne, aonra aulh istihııalatı mU- genç, guzel bir kadın görmüş Ye peit Blm1nl suyundan bir katreclk tadan Atıantltı: denizinde en cenupta bulu. 
eaaeselerine (otomobil gibi) verile- be~enmlştl. insanın ne yilzil buru,,ur, ne beli bü· nan Trlstan da Ounha adası ise sırtı· 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
Basra ve BaQdad 

cektir. Bu genç kızın Lmıl Darın& Fillye ve tülilr, yüzlerce sene geçse de ne ıü· nm irtifaı en fazla yeridir. AUantik 
111.. tJ "h' h J k babası da meşhur .,...._,._ lllm.1 Ped eline, kuvvetine katlyen halel gellr· denizinin sularını bir \•asıtn ile bo-& gayre er mu ım aya ıu ulu· ....,. .... ,. • ı 

b ı tu M 1. ro Prestello ıdl. Krlatof Kolomb :ıı:ıza m ş. faltmak ita.bil olsa bu adalarda bulu· 
na ·~. ep o mu§ r. ese a tayyare izdivaç tekllt etti, eYlendUer Halbuki Jan Pons de Leon'un da nan hısanlar o zaman kendllerlntn 
ııanayunde bu ıene haftada SOO Krlstot Kolombun lı:ayınbaİ>ası pek hayatta en buyuk emeli ölilnceye ka· dat tepelerinde o•urduklnnnı gore
tayyareden fazla ln§8 erulmiyecek· falı:ir bir adamdı. Ve çeyiz olarak kızı- dar genç kaim~. Bunu için gcmf. ceklerdir. 

İngiliz • Irak harbi dolayıaile Bu
ra ve Bağdad ıık aık bahis mevzuu 

Iemiıtir. Hanikin ile Buradan ıelen 
demiryolunun ve Şamdan gelen o· 
tomobillerİD ıon istasyonu burasıdır. 

tir. 1941 aeneai eylülü ile ikincite,- na dünyanın en garip hediyesini yer- Jerlne atlamış ve Blminl adasını bul· Deniz altındaki sıra dağlarının va· 
rini arasıında ordu için 18,600 do- ınlşU. Bu hediye bir haritadan ibaret- mak lçln mütemadiyen dolaşm.a~a sn.ti yüksekliği 3500-~000 metre olarak 
nanma için 8,000 tayyare in~ı pli- tl. Blr AUAnUJı: haritası,_ Genç dama· ba§lantl§. 1512 senesi mayısının blrln· tahnıln edılmektedlr. 

oluyor. 
•• • Kuyımıculuğu. bıçakçılığı, dericili-

Sat' el • Arab nehri üzerindeki ği ileridir. ipek ve kozası meıhur· 
Bana ehn" c.o 000 nufuıludur. ve dur. İrana. Mısıra, Diyrırbakıra, Ha· 

nının tahakkuk edemiyeceii anlaııl- da dünyalar verilse bu kadar memnun el gibıü ebeu di gençlik suyunu aramnk Bundan başkn genıe Irlnnda nda ile 
.. oJaınazdL Çünkil bu o 7.amana tadar için AUan ğe açılan Jan Pons evveHi Amcrlkada Ne~:Counland'a kadar 

~aktadır. Mutehaaıııslar 1943 aene- AUanUk denizinin yapılmış haritaları Lokay adasını bulmuştur. uzanan bir de denlzaltı ynylAsı ..,ar
sınden evvel ıenede 40,000 - 50,000 içinde en ıatsilatlısı kil Maamaflli Bundan sonra sert halinde birçok dır. Avrupa ne Anıc.rika arasında At 
tayyare inıuı kabil olamıyacağı ka- bunda da büyük denizin. garp tarafı a.dalar keşfetmiştir. Jan Porıs adadan lant lk denizinde kablolar kunııurkcn 

' J ' Şa . l S" Bağdadın iskelesidir. Bu ıehre de- lehe, ma ve umumıyet e uryeye naatindedir. tnmamlle meçhuldü. Kolomb. adaya uğrıynrak ve her gördüğü mem. bu yaylfidan çok istifade cdılml§tlr. Bu 
nıiryolile bağlıdır. Hurma ticaretinin buradan kervanlar kalkar. 
nıerkezıdir. Miladı 636 tarihinde Bağdad pek muhtqem bir tarih 
tesis ve on dördüncü asırda yeni· ya~dıysa da eski ihtiıamını hatırla
den bina edildi. Bizim zamanımızda tacak hemen hemen hiç bir abidesi 

Harp aanayÜndeki gecikmenin - Bu haritada gösterilmeyen yeri badan yudum yudum su içerek scyn- suretle kıı.blolan çok d t>rinleı'I'.' kadar 
sebeplerindmı biri de 12 bin büyük ben tamıı.mlıyacağım. dedi. ve söeünü bat ederken Amerllı:anın en mühim bir uzatmak mecburiyetinde kalınnuunıf, 
f d k .. t b. . . . de yerine getirdi Kristot Kolomb parçası olan Florldayı da keş!ef.nUMir. hem para.dan, hem de insan eme
~rma an .anca. .uç e . ~r~ne sıpa- aR"ustosun üçüne~ günü Avrupad~ Bu sureUe Florkia gençlik suyu nrn- ~inden pek çok istifade edilmiştir. 
rııler verıl~esıdır .. ~ınn~ıkinun~a hareket ettiğine ve ~!evvelin on nırkcn bulunmuştur. Bu denizaltı yayla ına ,Telgraf yayla· 

vilayet merkeziydi. 2 l tetrinisani mevcut değildir. . . 
1914 de ıngıliz • Hind askerleri ta- Miladi 7 62 de arap ha lif elen ta
rafından zabtedildi. Bağdada karıı rafından temeli atıldı. Uzun yıllar 
İngiliz yürüyü~üne üs teşkil etti. halifeliğin merkezi olarak kaldı. 

B-..Knudson un ~mrı uzerıen 60 hın blrlncl günü akşamı Amcrikaya var· Jan Pons bu seyah:ı.tlc1!, yaparken sı. ~i veıilmlştır. 
muessesed~ tedkıkler yapılmı§, bun- altmışına yakln.şmıştı . Henuz genç bir Bugün Atlantik denizinde, Avrupa. 
1 d - 1 •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• k dJ l 
ar an çogunun ıu h zamanına aid a n a evlendiğinden muhakkak Bi· ile Amerlkn arasında 20 kablo \ ardır. 

istihsalat ile meşgul olduğu, yahut fında temin etmektedir. mini adasını bulmağı ve hiç olmnua. Bunlar iki kıta arıısındak.i konu m ~ı 
harp ıanayü .için istihsalatı arttıra- En büyük güçlük mütehassıs işçi o gençlik suyundan bl r yudumcuk ol· temin etmektedir. 
cak. vesaitten mahrum bulwıduğu azlığı, çalı~ma şartlarının tanzimi, sun içmeli şiddetle arzu ediyordu. İk • 

1258 de Hulağu, l 40 J de Tımur, 
••• f d 

Bagvdad, h d o·c· 15 34 de de Osmanlılar tara ın an lrakm payıta tı ır. 1 b ld .. "l .. .. B' k k 1· <PYevlerin o··nu·· alnnnası, ıabotaı"a BunWl için seyyah bitip tükenmez 1 SU cereyanı goru mu;ıtur. ırço ıymet ı ma- n• seyah tı · dev t iştir 

kineler kullanılmaktadır. İngilizlerin meydan verilmemesi ve milli birli- suretl: g:~~d ~~~c~lrçok ~:r~u m:: ~ü!r~ki:icnb~zı~ksıcak ve soğuk ol· 
lenı' .. f .. 'd •- mı üze- alındı. Osmanlılar urasını e en çı-n seyruse ere musaı ıı;uı k f h ti) O 
rinde bulunur. 287000 nufusu var· kanp 1638 do te rar et et er. . 
dır. Bunların kahir ekseriyetı sünni tz.rih~en 1.919 a kadar Osmanlı vı-
rnu··sı·· d Sa . t. aret iler· layeti halınde kaldı. 

f • t • t • · • 200 oin muhafazası gı•b• ) d" s·ı • h r1 k f ı~ l - UYU SU cereyanı Ynr-~amıng ou sıs emının, yanı .. 1 ıey er ır. 1 a • eş etm"'it r. dır. Bundan baska bazı yerlerde akın· 
hın küçük müessesenin ikinci mü- !anma işi bir milyon mütehassıaa lü- Blmlnl gençlik suyunun cor:ra fya tılar pek fazladır. Hatt.lı. Anıerlk:ının e--- umaaı ır. nayı ve ıc 

Jimnastik bayrami 
hazırlığı 

19 mayıs jimnastik bayramı içh 
dün vilayette bir toplantı yapılıuı2· 
tır. T oplanbda maarif müdürii, 
mektep müdürleri bulunmu§lardır 

. 19 mayıs aabahı Taksimde bir ge· 
çıd reıırni, öğleden sonra Fener sta• 
dında spor gösterileri yapılaca~tır. 
~u münasebetle Taksimde tribünler 
ınp edilecektir. 

Almanya ile ticari 
anlatma 

Türkiye ile Almanya arasında An· 
hrada ticari bir anlaşma yapıldığı 
Yazılmııtı. Yapılacak mübayaa itleri 
~e meşgul olmak üzere Almanya-

an ikj mümessil gelmiştir. 

Almanyaya sipari~ edilecek mal
ların listesi evvelce teshit edilmitti. 
Si · 1 Pan~ ere başlanmıştır. İlk parti o· 
laralı: Almanyadan çivi cam por· tel • • 

en mamulat. alelumum ıınal ma· 
ınuli.t getirilecektir. 

teahhid olarak kabulü ile istihsali· zum göstermektedir. Halbuki timdi k~fiyatı ~rinde büyük bir rolü ol· keşfinden evvel bu akıntılar yeni dun. 

Çocuk Esirgeme kuru- tın arttırılacağı. ümid ediliyor. ancak yarım milyon mütehassıs var- muştur. Çünkü Jan Pon.s Meksika yadan t.A Kanarya ndalanna bir takım 
Büyük sanayi müesseselerinden dır. Son zamanlarda iısizlerin mikta- körfemtf. Bahama adalan aramıdatl insan cesetleri ıetınniflerdlr. Kendl 

munun tetekkürü bir kısmının ıulh istihsalab ı it- n pek mühim surette azalmıştır 1940 g~idi ve bir sürü küçük adaları buldu kendilerine butün Atlantiğl ge~en ve 
Çocuk r:--iraeme kurumu İstanbul k . ·Lb l . . n. aza "d h"k• . 1 500 b ve senelerce buralarda do}&ftı, Blml· hiç kimseye benzemlyen bu garip ce. 

c.a • ma veya .•.sti& a ~·~ tem.mat ol· scnesı e u umetın • . i_ı . ulm.a niyl aradı, durdu. setler o zamanki insanları pek şaşırt· 
merkezinden: 23 nisan· Çocuk haf- madıkça muesseselermı genııletmek idaresi 3 mılyon 200 hın ışçıye ıı LAkln ne yazık ki , vahşilerle yapılan mış \'e meraka diişünniıştür . 
tası münasebctile fakir yavrulara istemedikleri görülmektedir. Maa- bulmuştur ki bu bir rekordur. Fa· bir muharebede ağır surette yarala· AtlantUt denlzlnln sathı mesahası 82 
sarfedilmek üzere, kurumumuza ha· mafih timdi çok muazzam yeni kat uzun müddet devam eden j1 ... nan gençlik meraklısı aeyyah öUirlr.en milyon kilometre murabba:dır. Bazı 
yan Hayriye Akçaboğaz tarafından fabrikalar kurulmakla berabCT • sizlik i"'çilerin verimini azaltmış, muthlş bir hAdlse oldu. Kendisinin zamanlar flmaldeki buz dağlan dcn l-
30, Galatasaray lisesi sekizinci ıınıf d d .. ·ı b' . se ı d ki v h son deminde bir zabit ona: z1n pek cenubuna , hattii Nevyork hl-

' 
b ne e rot m! yon otomo ıl ımal geın~ er e çıra ıga eves etmemış- - Efendim Blmlnlyt bulduk! ... dıcdl zalarına kadar inmektedirler 

talebesinden 1464 numara 1 ay eden ot b 1 ·· · h ı· lerdır · omo ı sanayııne, ıen a ın· · Hakikaten Blminl adası bulunmuş· Amerikalılar Afrlko.da Arner ikaya 
Aykut Behlil tarafmda-:ı l OO, B~ğaz- de tayyare jmaJ etme~ jçin el kon· Patronların j~çi talebini tatmin et· tu. Ve işin gnrtbl burası Jan Ponsun en yakın limanları elde bulundun:ıak 
içi lisesi dördüncü sınıf talebesınden m!.'"I için hazırlık yapılmaktadır. mek için büyük bir işçi yetiştirme lllc defa uğradıtı Lokay adasının el· istiyorlar. Atlantiğln en dar noktası 
bay Erol Behlil tarafından l 00, Ma· Bu proje tahakkuk ederae B. planı tanzım edilmiştir. HükUınet, vannda ve 25 derece şimal ve 81 dere· ve Afrika lle Amerikanın birlblrlerlııc 
liyc müfettişi bay Suat Başar tara- Ford günde 500 tayyare imali gibi aanayiciler, sendikalar mektepler bu ce garpta bir küçük adadır. Manzarası en yakın yeri Brczllyadakı Roque bur. 
fından 50 ki ceman yekun 280 lira -th• b. k ld d'l ~· k 1• b''-' d d' 1 cenneti andıracak dereced'! güzeldir. nu ile A!rikııdakf Palmas burnud 

k mu _ıı ır. ra am e e c ı ecegı a- P anın. ta.t ~aune yar ım e ıy?r ar. Söylenildiği ve vahşilerin rivayet etU· Atlantık adalarında hen- u~. 
ve Beyoğlu Ak1&m Kız ~n~t me te- naatındedır. 200 bın ışçı açılan kursları takip et- li glbl tam ortasında büyük bir su b?r vapur uğrıyan ye 

1 
uz 7 a~da. 

1 b • d b' k gıyım e•yası M"L!__ t t '- • • ı· · · 100 b' . . . d k 1 d r er vardır Ya· bi ta e esı e ır ço Y • • urumma • anK ve eaıre ıma ı nuıtır. ın ıtçı e urs ara e· membaı da vardır. Bu su çok güzeldir. landa bfiyük hadl.sclerin k b · 
teberrüünde bulunmuttur. Fak~lere ıçın kurulan huaust fabrikalardan vam ediyor. Temmuu kadar bir Jltk1n gençlik üzerinde hiç bir tesiri ğı tahmin edilen bu büyu~ d u 

1 
ulacn

ltarıı gösterdikleri bu candan ~la.lı:~- başka Harbiye Nezareti icabında milyon mütehassıs itçi yetittirilecek- yoktur. başına bir alemdir. en z b~lı 
ya aleıni teıekkürlerimizin bıldırıl- 4 • S milyonluk bir Amerika ordu- tir. Diğer taraftan seferberlik takdi· Jan Pons: 
meaini sayın gazeteniz delaletinden sunu teçhiz edebilmek için yeni fab- rinde kadınların kullan~lması için 

5
.:-;- ~i~1da~la ... ? su.dan bir damla!... S 

rica ederiz. rilcalar teais veya mevcudlann geniı- kadın ışçi de yetiştirilmektedir. tı~~ e c dunya~a ı;ozlerinl kapa~. ırp ordusunda aslen 
letilmw için 500 milyon dolar tah· Hulasa Amerika yava~ça ve hece- Albn hırıı Rumen olan esirler 

Buz tevzii için tedkilder 
Buz tevziatı tesisatı etrafında be

lediye tarafından yapdan tedluk'~r 
bitirilmittir. Buz tevz:iab geçen .... 
ne olduğu gibi bu ıtene de 23 ma}·~ 
ta müteahhide ihale ohınacakhr. 

siı etmiştir. Ayni zamanda hüku- riksizce ı~e giritmiltir. fakat artık be b 
met çok büyük ıiparitlerde bulun- bu devreyi geçirmektedir. Teknik Kristof Kolombun birçok keşiflerine ıer 1 ırakılıyorlar 
maktadır. tcferrüat kati ıurette halledilince de. alt~ hırsı sebep olmuştur. Kolomb Bükret 5 (A.A.) - Stefani: 

Nevyorkun Clört büyü)[ lN.nkaıı, Amerilca İltih1alatı modern sanayiin mumkun olduğu kadar altın ele gc- j Alman ve Rumen askeri makam lan 
yapılan ıiparişlerin kartılıiuıı, c;ok ıimdiye kadar görmediği bir raka- çlnnet için Atlantlk sahlllerinde me· aslen Rumen olan Sıfb ordusunun 
Nde bir usal ıayeııinde 24 Nat zar- ma çıkacaktır. kik d~~mu.ştur. HattA ilk seyahatin- 1 esirlerini aerbest bırakmağa karar 

den donü~ünde tle geçirdiği altınlar-:vermitlerdir. 



HER AKŞAM 

'-=İR ııiKAYE Kavanoz ballüı Okyanusta ... 
Yımıi sene beraber ya.şad.ığı kıı.dm-ı Llk1n itte gece yıı.rısmda.n. sonra aa... 

dan aynlınca büyük Okyanusa salıve- at blı1, iklyl, üçQ, dördil yqıya.cat, 
rllmlş blr kavanoz balığı gibi p..şırdı o aıılann meçhulü olan ~ tada
ve sersemledi. Evet, büyük otya.ııusta. celı:t.ı.. Fakat saat btrt geçince tJYk 
blr akvaryum balığı!". Hem öyle b1r bUıııl>tıtiln bastırmıştı. Yatağı,_ sab · 
balık ki, yirmi yılı, ya.ni §Öyle böyle kokulu yata#t gözlerinde tütuyord 
7300 günü dapdaracık, içi blrlcaç çakıl Hele terlikleri. yumuşacık terllklerll
taşı ve bir parça yeşillikle süslenmiş, Ve terlik içindeki çorapsız bir ayatın 
yuvarlak bir kavanozda. geçınloti. rahatlığı ... Düşfuıdü ve blıfllll?l içinde 
Ukin işte şimdi bu küçüclik kavanoz- garip bir hesap yaptı. Tamam 17 bu
dan, Okyanuslann enginli~e. nllıa- çuk saattenberi kunduralannı aya~m
yetslzU!ğine ve derlnlerlne doğ'ru lca- dan çıkarmamıştı. Sabahleyin evden 
yıp gidiyordu. sekl7.de sokağa fırlamı.,tı. Şlm.dl gece 

İlk günler pek müthiş, pek heyecan yansından sonra bir buçuktu. ~7 bu
verici oldu. Sanki etr:ı.fındak..l hCI"ŞCY çulc saat ayakta kundura!". Şımdlye 
ona uzamış, büyümüş, mesafeler g?- kadar bu Kenanın_ hayatında vaki 
nişlemlş glbı geliyordu. Kırk se~e~ olan şeylerden değildi. 
hayatında İstanbulun bu kadnr buyuk Bunun için kundurası aya~ Me
blr şehir olduğunu nasıl fark.etmemiş- ta yakmap bo.şlamlşt.ı. Bağ yerlerl 
ti ki? Artık mütemadiyen gezlyo~u. fena halde ncıtıy0rdu. Onlan çıkanp 
Mütemadiyen dol:ışıyordu. Ayni gun ataca~ ve çıpla.lt ayaklannm şıpıtık 
içinde mesela hem Pendiğe, hem de terliklerine kavufa.Cağı lnı Meta. bir 
Yeşllköye gittiği Q).uyordu. Yenl ta- aşk hasreti glıbi beklly0rdu. 

HatJay mektupları 

Ha~ayda büyük _bir 
çalışma var 

Ziraat ve sanayi sahasında mühim 
inkişaflar görülmektedir 

e Mayıs tSMı 

. 
ORDULARI DURDURAN KADIN , 

-- __ .. ____. 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLi' Tefrika No. 118 

- En büyük dettıııeler Argostoll (1) blllrsln nereye ıtttıetmız1.. söyle bt.
de gl.zlenm.lşUr. F.ter ketıdJntzıe rüve- na. Mruısurl 
neblllyorsa.nız oraya. gidelim. 81r.e - Hah l)Öyle. Yola gel bakalım.. Şim
korsanlann saklandığı yc-rlert göste- dl sana nereye glttltimlz1 aıöyliyebill
reyim. rtm: Blz, KefJ!l.gnya.da d~!Jne a.n.mağa 

Salde Kefalonya adasına. git.meyl gidiyoruz. Yakında hepiniz zengtıı 
rblraz tehlikeli gömıekle beraber: olacaksınız! 

- PekAIA., dedi. oraya gideceğiz. Fa- - Elimize blrşey geçectğinden emin 
kat ellmlz boş dönersek acının oraya. mısın? 
kadar yaptığımız zahmete. - Elbette eminim. 

- Bana inanınız... Argostolinln - O halde herşeıy Stı.\denin olacalc. 
bütün sahlll esm.renglz mağar.ılarla Bize ne bundan? 
doludw. Bu maıtaraların yolunu bll- - Size ml ne? Budala ... Ben Sa.ideyi 
meıyen' ln.s:ın ornlara. giremez. Kor- hiç tanımamı.şsınl o, arkndnşla.nnı 
sanlar bu sebeple orasını en emin bir zengin etmek, ceplerini doldurmak 
yer olarak seçmi§lerdlr. Znmaıı za.- lç1n gidiyor oraya. Yoksa bu uzun yol 
man buralara gidip, vurduklan para- çekilir miydi? 
Itırı ve mücevherleri saklarlar. Akde- - Sıı.ldc orada define bıJwıd~unu 
nlzdc k.lrsanlnr için oradan daha emin nerden biliyor? 
bir yer yoktur. - Haber almış. 

yıtsız, şn\tsız, avare hayatı.nda.n, Bir aralık masalarının önünden 1r1 
mümkün olduğu kadar istifada ve e8- yan bir adam geçm.lştl Yanında.ki kır
kl günlerin acısını çı1?'-nnak için tam mızı saçlı kadın onu görünce büyük 
mfmasile serscrlllk ediyordu. Yirmi yıl bir tel!ş içinde kendlsine fısıldadı: 

Saide, Recep reisle konuştuktnn ve - Y_a d~ru _çıkma~_?·w 
• onun da revlnf aldı:lttan sonra Kefa- - Sız de talıhlnlze kusers1nlz! Fn-

müthiş bir tazyik altında. yaşamıştı. 

N i a g&le artınnamıştL Bütün - Eyvahlar olsun ... 
ur ye on -s - Ne var? 

saatleri, tckmll zamanı hesaplı idi. Kadın gayet ta.bil blrşeyden oohse-
Muayyen bir vak.itten sonra yanın sa- dlyonnuş gibi: 
at dışarıda knlmwna 1mkAn yoktu. - Belfı.lım! dedi. 

İşte o zamanlar Kenan bazı bckfı.r Bundan aonra sağ y~ ınce 
arkadaşlarından mcselli.: bir çizgiyi manlkörlü parmaıt.lan ile 

_ Dün gece _öyle blr Alem .. yaptık işaret ederek: 
ki... saat tam dorde kadar ... Dört bu- . 
çukt::ı yattım ... Tarzında blr söz işitin- - Işte b';ffiU yapan, yüzümü Jiletle Antakyadan bir görünüş 
ce Adeta şaşırırdı. Gece saat dörtte-... çizen ... Hapishanede idi. Demek müd-
ı t\kin bu znmanda insanlar uykuda detlnl blt!rmlş!". Anta1'ya 3 - Ana vatana kavu1- Antakyada i,galden evvel ıenede 
clmnz mıydı? Gece yarısındnn sonra - Hapisten çıktıktan aonra onu ilk tuktaın aonra Hatayda ha11ıyan ha- 2,820,000 kilo sabun elde edilirken 
snnt üçte, dörtte gene blr takım insan- defa mı görüyorsunuz? raretli çalıfma devam etmekte ve iyi bu miktar 500 bin kiloya kadar düı
lann uyanık bulunacağını ve onların - Evet ... Bu gece buraya Uk geldl. ıemereler vermektedir. Hatay daha müıtü. Şimdi istihsalin arttırılmaııı
blr takım dünya eğlencelerlle, dfuıya Eyvahlar olsun ... Ban blrşey çıkann.a.- ziyade bir çifçi memleketidir. Fakllt na çalışılmaktadır. İpekçilik auni ipe-
?.evklerlle meşgul olnblleceklerlnl Kc- sa.. ziraat iptidai vasıtalarla yapılırdı. iin zuhurundan çok müteeuir ol-
nan tasavvur blle etmezdi, Yeryüzü- Genç kadın biraz durarak aordu: '-
nün 0 saatleri onun için ta.mamUe _ Yanınızda sllAh taşır munnız? Hükumet, Anadoluda olduğu gibi. mu§tur. 930 dr. 250 bin kilo ıı;oza 
meçhuldu. Kenan cevap verdi: Halayda da ziraatin terakkisi için ça- istihsal edilmiş ve bu 160 bin altın 

Nurlye, ron derece kıskanç, kavgacı _ Ne münast"bet?... lıpnaktadır. Birçok traktörler, diğer getirrnioken 935 te ancak 6 bin al-
bir kadın olmasına rağmen pek gü- Böyla: söyllyerek kallanap davran- makineler çilçiye yardım ediyor. bn elde eclilebilmiotir. Bu sebeple bir 
rültusüzce ve adeta arkada.o gibi ay- dı. LAkin arkadaştan bu hAdisey& al- Hatay ayni zamanda meyvacılık kısım dutluldann yeri:ıe ba1ka mey-
nlmışlardı. Kadın ona: dırtf bile etmiyorlar, ~lüyorla.r, dans mıntakcuıdır. Burada her meyva bol va ağaçlan dikilmiotir. 

- Seni anlıyabllmeın için yirmi se- edlyorlar eıı.lcnlyorlardı. 1 '- t" · M aiar · ) · de Son zamanlarda Hatayda mühim 
b ... 1 k l" ldl Şi dl anla- • ı:; o araıı; ye ıoır. eyv ın cıns en 

ne er.. eme .. um ge · m K 1 d Bunla he '- · ·d· B" 1 1 Nafia faaliyeti vardı .... Bunların ara· dım Bizim yollarımız tamamlle ayn enan -0n ara p.şıyor u. r r ço.~ ıyı ır. ır zaman ar meyva ar 
ı · ı d '"t1 halele başka bir llemln lnsa.nlan idi. munhaıııran Halep mıntakaaına sev- aında İskenderun limanın in7a.sı. 
nnş. ... em~ · Onlar ha.k1Jı:i oı...a.nus balıkları 1di. · · · •• · · Am '- 1 1 
işte bu kadnr ... Bunda~~ sonra her- Şimdi bu Alemci: Kenan kavanoz ba- kedıürdı. ~ sen~denb_en Ankara ve uıı; gö ünün kurutulması, oose er, 

şey bitmişti . Artık o k\i.çuk bir hare- ııtı olduğunu büsbütün hl.ssedlyordu. lııtanbula gonderilmesıne baılanm~ı- inoaııı vardll'. İskenderun limanı in
ketle yirmi yıl yaşadığı kavanooda.n Sabaha kar§'! bitkin bir halde evlere tır. Hataym meyvala.rı hem nefıs, şa edildiktetn ttsto ttmtttttttattttttt 
Atlnntlklerln, P:ısiflklerln, Hind Ole- döndüler. Kenan bir ~ınm hem de nisbeten ucuzdur. Bilhassa şa edildikten aonra burası Anadolu-
yamı lnnnın kucağına fırlam~ı. apartımanında ~ı. ıeftalisi pek meohurdur. Halkta nun oark ve cenup bölgelerinin iske-
• Şımdi hiç bilmediği, tasavvur et.me- Ertesi günü öğleye ~ uyandı. meyva yetiştirmek için daha büyük lc_,i olacaktır. Amuk gölünün kuru· 
eılği ve tntmadığı anlan g~e y~ın- Başı §işm.l.ştl. Ağız? zehir gibi acıydı. faaliyet vardır. tulmaııı binlerce nektar gen~liğinde 
d:n sonra ~at bırl, ikiyi, uçü, dordil Arkadaşının evinde küçük bir akvar- Ayni zamanda turfanda ıebze ye- münbit arazi temin edecek ve umu
yt .... k~O'!':ık lstiyhordut. Kavanoz k~~~ı"~- yom gördü. Buradakl bir çU't balık ne tiştinlmeaine de ehemmiyet verili- mi sıhhat bakımından büyük tesir 

ı .<ynnus aya ı yaşıyaca ··· v - kadar rahıı.ttılar. Yemleri veriliyordu · · d 
da akvnryomda geçen yeknesak gün- H vutl tehllk--'- .. ____ ... · yor. Burası da, Adana gıbı, yakın a yapacaktır. 

a,,_ an ...,..,., ve mun-..=ıau.. ··h' b" f d t k H d b" f b ·ı_ 1 ler• .. Sakin ve evll insanlar gtbi ya.şıyorlar- mu ım ır tur an a meyva mın a a- atay a ır tarap a rııı;aaı açı -
Bır gece hep birden bir bara gittiler. dı. Halbuki buna mukabil açık deniz- n olacakbr. maıı, bu auretle bağcılığın teıvik 

Pnrnlnrı vardı ve eğlenmek istiyorlar- !erdeki balı:klan ne tehlikeler beklemi- Hatayda Umumi harpten evvel ol- e<lilmeııi için de teoebbüsler vardır. 
dı. E~lenmek, mümkün olduğu . lcadar yordu ki?... dukça mühim sanayi faaliyeti vardı. Hatayda güzel yaylalar ve bura· 
~e çıl~nc.ı.sına eğlenmek, deli gi.bl eğ- Aradan on gün gcçtL Kenan& ne Ana vatandan uzak kaldığı seneler- larda konforlu binalar mevcuttur. 
e~~ı~·;ında birkaç kadın da bulu- ka.n4an görilşen, ne hesap soran n.r- de bu faaliyet azalmışbr. Son za- Yazın buralan çok güzel istirahat 

nuyordu. Barda il:I masayı birleştir- dı. Adeta hayatında bir ek.slkl.lk h1&9e- manlarda yeniden faaliyet baılamıı- yeridir. Son aeneler zarflnda yayla
nılşler, onun etrafına kurulmu~n.rdı. dlyor:. Yldrm~e~~ akşam ~a.ab br. Hatay aıııaıayü arasında ipekçilik, lara fazla rağbet edilmektedir. Bu 
Arkadaşları gülüyorlar, ·eğleniyorlar, ;~~ve ~~n~ce ~ele ~:it Uf- ey ye el jtleTi. eabunculuk, dericilik sene timdiden bir çok aileler gelmiı-
dnnsecllyorlnr. .şak1ıla.şıyorlardı. Va- kendlsJne hesap' ek b1rlni zaman batta gelir. tir. 
kttlerin1 hoş geçirdikleri, her hallerin- d H ~~!;__ anyw- =====::::::i::;==============-========-=== 
den pek bell! idi. Bunlardan biri sim- u. esap ve,~ .. ........._ olmayuıca • 
siyah s:ır;lı bir genç kadınla beraber eskiden yaptığı ltaçamakhı.nn da tadı ( 
barın yan tarafında.ki karanlık loca.- ka.lınam~tı. Bu hayata uzun müddet 
larm koridorunda kaybolmuşlardı. devam edemedi ve nihayet akTaıyom 
Yirmi dakikadan beri ortada yoktular. b~ğı Okyan~ tekrar b:n.nozuna 
Kennnın yanında oturan kırmızı saç- d ndü .. 
1ı kadın iskt-mlesinl ona yaklaştır Bilanet Feridun Es 
( kçe yaklaştırıyordu. Hatta bir aralık ============== 
ona rormuştu : 

- Ne kadar durgunsunuz ... Kanı.de
nizde gemileriniz mi battı? 

Evet Karndenizde gemlleri mı bat
mıştı? ... Her nedense b!r türlü neşele
nemlyordu. Zaten uykusu da gelmiş
ti. O&l kapaklarına blr ağırlık çök
mü~ü. 
Yanındaki kadının baygın kokusu, 

cazbandcıların çaldığı m::ık memle
ketlerin musikisi ona bilmediği lilcm
lere tek başına dostsuz ve parasız se
yahate çıkmış gibi, yüze yüze denizin 
ortnsına kadar gelip de kuvveti kesll
miş gibi bir korku veriyordu. Bari 
dönmek. tel-.rar geriye dönmek, tekrar 
Jahlle dönm~k mümkün olsaydı!. .. 

Daha şimdiden bu yeni ~leminde bu 
kadar açıldıf,ınn, bu kadar ilerlediği
ne pişman olmuştu. 

RADYO 
IBugünkü program J 

ötıe ve akşam 

12,30 Program 20.45 Orkestra 
12,3l,;Türk:çe Pl 21,30 Konuşma. 
12,50 Haberler 21,45 KlA.stk koro 
13.05 Türkçe Pl. 22,30 Haberlet 
13,20 Karı.şık PL 22,45 Müzik Pl. 
18,03 Cazband Pl. 
18,30 Konuşma 
19,00 Müzik Pl 
19,30 Haberler 
19,45 Ziraat Tak. 
19,50 Fasıl heyeti 
20,15 Radyo gaze 

'7 Mayıs 
Çarşamba sabahı 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik Pi. 

8,45 Ev kadını 

Tefrika No. 65 

Giiz el Gözlii Kız 
Aşk ve macera romam Nakleden: (VA • NQ) ________ ....,...., ________ __ 

Orada duran sıralardan birine, iki 
adam oturmu1tu. İçlerinden biri kı
.. bir pipo, öteki de aigara içi· 
yordu. 

Sigaralısı, ayağa kalkb. Gayet 
nazikane, Cemale yaklaşb. 

- Ne istiyorsunuz, elendim) 
Borsacı: 
- Hiç... - cevabını verdi. 

Bahçede geziniyordum. T eaadüfen 
buraya kadar geldim. 

Bu sırada, taflanların arkaaınd.t'n 
bir gardiyan belirdi: 

- Senin yerin burası değil... 
1 luydi ... - diye haykırdı. 

Sigara içen: 

- Bırak, birader . . - dedi. 
Kalsın burada ... Fen:\ adama ben· 
ı:emiyor ... Şununla betaber k"lnu
şalım ... Kendisini ilk defa görüyo
rum. 

Gardiyan, öteki achmla birlik•~. 
yavaş sesle l:onuşarak çekildi, 

Cemal Ncrmıye sahıp çıkan, mu-

tad iıezaketiyle devam etti: 
- Buraya geldiğiniz çok olmu-

yor. değil mi efendim? 
Cahidin babası, ba~ını kaldırdı: 
- Bilmiyorum 1 - dedi. 
- Oturun şöyle. 
Sıranın üzerine oturdular. Birib:r

lerine bakblar. Cemalin muhataL1, 
kırk yaolarında kadar, temiz giyın· 
mit bir zatb. Gözlerinde hiç bir 
gayri tabiilik görünmüyordu. Cemnl: 

- Bakalım bunuın da buraya ka
patılmasındaki sebep ne? ... - diye 
düoündü. - Acaba ne suretle ka.· 
çık? ... 

Meçhul adam, bu sefer daha 
nazik ve sevimli davrandı: 

- Sanırım, biribirimize lccr.oi 
kendimizi takdim etmemiz lazım ge
lecek... Zira burada bu meras:mi 
yapacak kimse yok... Benim adım 
Murad ... Sizinki> 

Melıihatin kocası, dimağını h~
rekcte getirmek için fevkalbC§er de-

Çocuk Esirgeme Kurumu çan,akka.le merkezi tarafından bu 
sene de Kurum menfaatine rozet dağıtılmış ve geçen senelere nis
betle on misli !azla hasılat elde edilmiştir. 

Kurum 52 vatan yavrusunu tepeden tırnağa kada.r giydir
miştir. Resmimiz.de rozet dağıtan bayanlar ve baylar görünüyor. 

necek bir gayret aarfetti. T erled\gi
ni duydu. Boğuk bir 9esle: 

- İsmimi hahrlamıyorum .•. 
- F•kat buranın defterine elbet· 

te bir isim yazmıolardır. O ne? 
- Recep Caın diye yazmışlar .. · 

Sözde ben oymuoum ... Öyle iddia 
ediyorlar. 

- Peki mademki bu isim sizin 
değil, onu niçin aize münaaip gör
müşler) 

- Bilemiyorum. 
- Evvela ounu ıöylememe mJ.-

aaade ediniz, beyim ... Bem bu has
tanenin delilerinden değilim ... Eli>n
den kurtulmak için beni buraya 
kapat talar... Öyle sanırım ki, öm
rümün nihayetine kadar bu bmarha
neden kurtulamıyacağım. •. Evvela 
isyan etmek fikrine kapıldım. Fa• 
kat sonradan bunun beyhudeliğini 
anlıyarak kararımı verdim. Düşmıt
nım olan adam, lutf en hana arıcık 
para tahsis etti. O sayede herİtese 
nazaran daha iyi yeme!t yiyor, giyi
niyor ve yaşıyorum. 

- Demek böyle bir mukaddera· 
ta boyun eğiyorsunuz? 

- Ne yapalım?. .• Öyle icap edi
yor... Burada iki ahbaba daha 
rasladım... Onlar da benim gibi 

I 

bir haksızlığa kurban gitmişler .. 
Deli değiller... İçlerinden birinin 
adı Pertev .•. Demin piposunu içe
rek gidiyordu. Gördünüz. O. Oi~e
ri de Kudret bey... Biraz rahatsız 
olduğundan bugiin odasında kal
dı... Eğer kendileriyle tanıomıanız, 
gayet nazik, terbiyeli, tahsilli zatJar 
olduğunu göreceksiniz. 

Cemal Nenni, bu garip sözl !ri 
dikkatle dinliyordu. Gözlerini aça
rak dedi lci: 

- Hakkımda -gösterdiğiniz ala
kadaın ve teveccühten dola}'l 9.ize 
te~ekkür ederim, beyim ... 

- Fakat ou cihet merakımı mu· 
cip oluyor; acaba sahiden ainir hu
tam falan değil miainiz} 

Cemal Nermi: 
- Hastayım amma, deli değ:

lim .•. • dedi. 

- Pekala... Ben de buna ka
nüm ... Fakat acaba ne gibi hadi,e
ler oldu da buraya bizim latif say
fiyeye dü1tünü:z. 

- Beyefencil maale.ıef l>u mer~
kınızı tatmin etmem kahil olamıya
cak ... Mazime dair en ufak bir ıeyi. 
hatırlamıyorum ... Baıımdan şiddedi 
ıurette yaralanmışım... Bu yüzden 
d~ hafızamı tamamile kaybetmişim ... 

lonyaya ctoğru a.çılnuştı. kat. ben, bulacajpmıwan o kadar cml-
Bu, onlar 1C'ln uzun blr yolculuktu. nim ki." 

Yollarda beli:.! bir hayli uı.hmet çC'ke- - Tab i emin oln.caksın 1 Çünkü sen 
ceklerdl f<'a ka t, oraya gitmek ve böyle de oralısın! . 
bir define meydana çıkarmak Saide - Hayır_. ben K falonyalı değllun. 
için ınzımdı o hem maiyetindeki de- - Sus. inkar etme .. : Saldcyc mace-
nlzcllerin gfuünQ. doyurmak, hem de ram anlatan ve: t:Elimdcn b!r kaza 
padişaha makbule geçecek bir hediye çıktı. Bundan sonra Kefa.lonyaya gl-
göndermck tst.lvordu. demem; gidersem beni ynkn.larl:ır.• dl-

M.a.nsur yolda giderken, Saideye: yen sen değil miydin? 
- Dünyanın en kıymetli mücevher- Mansur, denizci arkadaşlarına. Cil-

lcrl (Argostoll)de saklıdır. (Burgonia)- nün birinde kendi aleyhinde kullanı-
lıJann me$ıur tacını bir korsan ele labilecek böyle blr sllA.h verdiğl.r.e bin 
geçirmiş ve oradaki rruıiara.larda sak- kere pişman olmuştu. 
ı~ır. ~kl Atlnalılnra alt çok kıy- -Evet, dedi, ben böyle bh"Şf'Y söy
metu bir harp kemeri de oradadır, bu lemiştlm amma, biz ada.nnı o c~tlne 
kemeli ben göfümle gördüm; üzerin- yanı benim için tehlikeli olan kı&
dekl taşlar hiç bir mücevherde yok- mına. gitmiyoruz. Definenin bulundu-
tur. ğu yerde beni kimse tanımaz. 

- Bu kemer şimdi klmln elinde? Mansurda...'1. bu mnlillnn.tı alan geml-
- Pire vurgununda bir adalı kors:ı- el, yolda Ha.coyu çekemlycn bir nciam-

nın eline geçti. o da .Argost.oliye götü- dı. Halbulk H..ıco, Saldenin göz broe
rüp sakladı. Ben o gUn onun karşısın- ~ydi. Ona toz kondu.rmazdı. 
dakl mağarada glzlenmLo onu ı.cyre- Ali .. bu adam. Oelıbolu m~arızmın 
dlyordum. ' verdlitl denizcilerden biri idi. Ilk gün-

- o halde yerini lylce biliyorsun denberl Hacoya düşman olmuştu All, 
demek? bu düşmanlığını fırsat buldukça gös-

- Evet, billyorum. Fa.ka.t, mağara- teriyor ve Haconun canını sıkıyordu. 
ıara benimle bera.ber kim gelecek? AH' lle Haco a?'Mında blrk~ kere 

- Gemi oraya kadar gitme-z mi? ufak tefek dil atışmaları olm~ da, 
- Hayır sahildeki sular dağın etek- Saide derhal bu a.tı.şma.lan önl~: 

terinde açılmış olan mağaraların içine - Yanımdaki adnmlann heJ)3i bu
kadar uzanmıştır. Bu mağaralar çok r~da kardeş gibidirler. Denlzde .. ancıı.k 
korkwıç, çok tehlikeli yerlerdir. An- duşmana karşı husumetimiz! gös"uere
cak kelıdlııe güvenebilen ceS'UI" kor- ce~'i7.. Kendi aramızda kardeşlik: mu
sanlar g!rel:>illr oraya. habbetl yarntmağa çalı.şacacız. Bu 

- Bu kadar cesarete lüzum var mı? muhabbeti bo'zmak 1steyenlcr varsa. 
Bu işi birkaç kL,I birden gidersek, ya.- en yakın bir sahilde bana haber ver-
pamaz mıyız? sin.. lcendl.s'..ni oraya çıkarayım. 

- Olrecelt'lmlz mağaralarda korsan- Dcml§tl. Bu çok ağır bir tcltllftl. K -
ların adamlıırlle karşılaşacak olursak, rent körfezine doğru giden blr yelken~ 
onlarla. döviitımeml.z tcn.bcder. liden kim çıkar da buralarda kalırdı , 

- Karşılaşmamız 1ht1mall var mı- Ke!alonya, CKorent körfe'Li) karşı-
dır? sında ve oraya çok yakın bürük bir 

- Evet. Bu ihtimal her zaman mev- ada 1di. Adanın merkezi olan Argos
cuttur. Dedim ya, oraya sık sık gidip talinin güzel bir limanı vardı. Fnknt. 
gelirler. Saide doğrudan doğruya btı l!mana 
• - Peki. Ben bu tehlikeyi ve orada glnniyccek, liman dı§lnda, sahll bo
dövüQmeyl de gÖ'Le alıyorum. Yalnız yunda bir yerde deımirllyecekt1. Zat.en 
sen bize yol gösterecckslnl Ya Bur- gizli mağaralarda tehirden yn.nl ıı
gonya.lıların tacını. yahud eski Atina- mandan birkaç mil uzak sa.hll boyla
lıla.ra ait o kıymetll kemert~ hasılı rında idi. (Arka ı va ) 
ikisinden birini bulmağa çalışac:ığız. 

- Bu işin başında siz varken. hiç 
endişe etmem. Fakat, denlzcllerlnlzin 
hepsı. burayı tanımamalıdır. Sonra. 
hepsinde ayrı ayn tir tak.mı emel ve 
ihtira.'!lar uyanır. Pi.,ma.n olursunuz. 

- Peki . ne yapalım? 
- Bir tek deMneden bahsediniz .. 

ben, bildiğim bir defineyi kendi elim
le çıknraca~ım. Onu adamlarınıza da
ğıtırsınız. Diğer kıymetll şeylerden 
bahsetme7.Slniz. 

- Bu da ly1 bir fikir. Hele bir kere 
Kefalonyaya varalım da. ötesini ora
da konuşuru?:: 

* Mansur bir akşam yolda g!derken, 
kimseye sezdirmeden şarnp içmi!}, ka
fayı tütsüleml.itl. Nereye gittiklerini 
bir türlü anlıyamad.ığı için meraka 
dü§'en denizcilerden biri, blr aralık 
Mnnsurun yanına sokuldu: 

- Nereye gidiyoruz, Y:ıll!'! 

- Neden c~vap vermiyorsun? 
- Benim adun Man.,curdur .. neden 

unutuyorsun yeni adımı? Bir daha 
Vasll dediğini duyarsam, ağzını yırta
rım, anladın mı? 

- Peki. sın vcrlyorum .. haydi, sen 

Murad ayağa kalktı. Cemal Ner
minin kafataı;ını dikkatle muayo'le 
etti. 

- Evet ... - cevabını verdi. -
Fena yaralanmışsınız. Hatta bu yu'?
den ölebil.irmişsiniz. 

Cahıdin babası içini çekti: 
- İhtimal ölseydim hakkııncia 

daha hayırlı olrdu ... • dedi. 
- Hayır, böyle söylemeyin efen

dim ... İnsan yaşadığı müddetçe fe
raha kavuomak ümidi de dainaa 
vardır. Nasıl kayaralanmışsınız} 

- Hahrlamıyorum. 
- Öyleyse, azizim, ben de tama-

miyle kail oldum: Siz delı değıls~
niz ... Sadece hafızanızı kaybetmiş
siniz... Doktorun düşüncesi de bıı 
mu} 

Bilmiyorum... Esasen dün 
sabahtan itibaren yavaş yavao iten· 
dime gelmeğe, uzun uzun konuşn
bilmeğe başladım ... Beni bir dokto· 
run karşısına çıkardılar... istintak 
edildim ... İddia ediyor ki, ben, ka
tilmişim; zindan kaçağı imişim i h·ı· 
pishaneye dönmemek için deli talı.
lidi yapıyormuıum . .. Halbuki emi
nim: Katil falan değilim .• . Ben in
san öldüremem ... 

Murad, bor.acıya dikkatli d:k-

(1) Kefalonya adasının merkezidir. 
Arrostoli ka.nbasınd::> sekiz un bine 
yakın nülu.s vardır. Bu kaımba ada
nın g:ırp sahilinde olup, sıı-ca fakal 
çqk mahfuz bir Iirrumı nrdu. Llma· 
mn dı ındaki snhU boyunda çok eski 
devirlerden kalına bir takım mağ'ara
lar da mevcuttur; bu mataralara de
niıden dere gibi sular ıızanın~hr. 

Kdalony:ı = Cephalonic Yunan 
adal:ırınm t'n büyüklerinden bhi olup, 
Mora 111ibihcedre inin şimaligarbi kö
~e-sinin tam karştsındadır. Şimalden 
t•enuba boyu 54 klloınetrtdir. Arnzisi 
dai'hk ve kayalıktır. (l\lavrovoni) da
ğının en yüksek tepesi 1700 metreye 
yakındır. Ada, ba~lan ve zeytin apç
l:uile me!'llıttrdur. Venediklller devrin
ıJe :ıhalisİ a-ıdı, şinıdi 70 binden fazla 
nüfuo.;u vardır. t'ç kas:ıb ve yirmiden 
fa:ıla nahiyeye ayrılmı1,jtır. Qeleb Sal
tan l\lebıncd rlevrinde Venedlklil~rın 
temin eUii!i (Gelibolu nııızaffeıi e
ti)ndcn sonra, l{efalonya korsanl:ııa 
yataklık etmekle şöhret bulmuş ve en 
rneshur korsanlar ancak (Argostoli) 
m:ığaı·ahrıııa sığınabilnıeltle kendile
rini ve !'iervetlerini uzun müddd ko
rumanın yolnıuı bıılınu~lardır. 

katli baktı. Beş seneden beri bu fa
tırap ve felaket muhitinde buhınıı
yordu. Türlü türlü deliliklere şahid 
olmuotu. Çok garip mıı.ceralar işit• 
mişti. Fakat burada bahsettiği iki 
tabii adama raslamıştı. Acaba ııım
di bir üçüncüsü ile 'llİ karşılaŞ1· 
yordu. 

- Buraya gelmeden evvel n~re
deydiniz} - diye sordu. 

- Onu da natırlamı:>orum. 
- Evet, böyle olması zaruriydi. 

ileride her şey vazıhlaşacaktır. Si
zinle alakadar oluyorum, beyim .•• 
Recep bey ... 

- Beni bu isimle çağırmayın ... 
Bu isim benim değil. 

-- Muvakkaten olau!'l böyle diye
yim, müsaade buyrun da ..• Yarın• 
dan itibaren kendinize dair size ba
zı hnbı-rler getirebileceğimi sanıyo-
rum ... 

- Ne yapacaksınız da haber ala• 
caksını7.} 

-Çok dostlarım vardır .•• Onlar 
vasıtasile .. . 

Cemal Nenninin gözlerinde bir 
ümid ı !;ığı yandı . 

-- Acaba yarından itıbaren bir 
şeyler öğrenip artık bu meçhuller
den kurtulmak kabil olacak mı} 

(Arkası vnr) 
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6 Mayıs 1941 Sahife 1 

• 
1 G6n1ük Borsa ) Yunanistanın Samsun - Ankara 

bayrak koşusu 
----

15 mayi ta Samsundan 

llareketle 19 mayısta An· 
karada nihayet bulacak 

az mı 

Kati zafere ka'dar liarl>e 
devam edeceli 

.alllAAI H T.&llffi.AT - llDmtYO re~~~ 
T• NUKUD :FtATl.i!kt llılaJU 1&11 r~~~~~==~~==::::::~~~~~~~~~~~~==::::;::::======:ik::==~~~==~::;:::== 

K o c o K ı LA N L 'A R HOBİLYELİ KİRAUK DAİRE -ı KIRAL 
DEVLET BORÇLAIU Tıikslmde Topçu caddesinde Uygun ve iskele ~EV - Kartalda 1stasyon 

L. [ m ~~!e ga~':uayy::v:::- =~.,:1,:".,!11 2 numaralı konforlü sırn evıe~en a;f1~~e~fedekÇırçmh 
,. 7,50 933 ~ tiorcU I. n. m 18.!0 l d haftad n "'i.J~•ıe beraber yazlıltJ kiraya Beş odadır 1000 rn ısı lralıkt.ır. 

Hanya 5 (A.A.) - r -e aJanm , , 1938 lk:ramlyell er e a 1t1 Teya uç defa ve?11ecektlr. Hergün sıcak suyu vardır. dır. Ya.nıı{diık1 7 metre bahçesi var-~ '--- kesik 19.-- neşredllecektlr. 1ç1ndel:Uere miiracaa.t. - 17 Mnldeye müracaat. numarada ba_yanı 
Ankara 

5 
(A.A.) _ 19 mayıs spor bildiriyor: B. Eden, ;Yunan Ba§vekili :ıı..uvuu 

Ye gençlik bayramı münasebctlle be- B. Tıuderros'a a§ağıdalci mesajı gön- : ; ~};! ~Y!!!°fl 1'.92 1 - İŞ ARIY ANLAR AYASPAŞADA İRALIK KÖŞK - KİRALIK KONFORLU '1' 
den terbiyesi genel dl.rektörlilğ{l tnrn.- derıni§tir: cAvam kamarası vıe İn- , • 1934 ıvas-Erzurum 2_., us Snroy arkn.sı aoluığında on blt odalı Kuzguncuk Paşa. limanı cad:e~~ lll 
tından bu yıl ilk defa. olarnk &m- giüz milleti adına, Yunan Bnovekili- • 1 iw2 Hatlne bonolan ~........ tş .ARIYORUM_ Ben &z TUN cvlfı.- BoRaza ve Marmarayn. nezaretıı tnm No. bahçe lçindckl yeni bir yalı t mırı - Ankara a.ra.sınd..ı. ya.pılncnk blı: ne, Yunan ordusunun göaterdiği • • 1g34 , • J5l>~ ~ Mekkede doitdum ve orta tnh- konforlu töşlt kirolıktır. Ayaspaşadıı. men klrnllktır. Telefon vesalr ~~ tıayrak ~oşusu tıertlb edllm.lştir. İz- parlak cesaret ve ıebat ve metanet , , 1935 > • 29.60 sIDmı orada yaptım. Yenl ve eski ~::ıkpaşa sokak 7 No. lu eve mi.irn- koeknfoüzru mevcaluttur. Görmek ve go~-
Jnlrln duşman tuvvet.leri tarafından ve müttefik olarak dürüstlük ve sa· > 1{)38 > > &2.- türkçcyl okur ve ynzatım. Her ışı ya- • - S m ert? G ata Karaköy palas ka.t 
lşcall ~~nün yıldönümü oln.n 15 dakatine karşı derin minnettarlığı- A. Demlryolu bhvlll I - n 41.65 parım. Bl.llıns.sa kapıcılıkta. Jhtl.sasun 3 No. 3 de Tel.~ 40248 her gftn 9-12 nınyıs gunu SamsUn iskelesinden baş. d . > > m ~.25 vardır. İsteyenler bir mektupla bu iRALIK KONFORLU MÖBLE kadar murncnat edilmesi. --~~ 
lıyarak 19 mayıs pazartesi günü An- mm arzıe erım.~ ~ . b A. Demlryolu mllınessll senet 40.- adrese blldlnnelcri. Dlva.nyolu Cnd. APARTll\lAN - Aya.zpap Parkotel 
knrada 19 mayıs stadyomunda nllıa- B. Tsude.rros, B§agıdakı ceva ı Haydarpaşa Umanı 43.75 174 No. lu Abdullah cavareı kar§lSı İkiz knrde,ş!er aı>mımanının ~t.RALfK KÖŞK VE YE tİS IJAB-
:ret. bulacak oln.n bu toşuya a.!.d ola.mk vermiıtir: cHnraret1i mesajlanndan H. limanı mümessil senedi 42.-- ------------- 2 numnrnlı 5 odalı clalresl mevsimlik ÇESI - 4 oda, mutfak. 1k1 kat üze-
hazırlnnan progra.mn. nazardn Sam- dolayı eksnlansınıza teıckkür ede· ------------..;..;._ BİR HAYAN İŞ ARIYOR - İngiliz- ~ır. Her gün 11 den 3 e kadar l"lnde se'k1z dönüm muhtelit Y<'mlş stından itibaren Ankara.Ya olan gü- rim. Avam kamarasına ve İngiliz HİSSE SENETLERi ce, fran.sızca, l:'USC3. ve piyano dersleri gorfilebillr. Tel: 44399 _ 5 çam ve lılamurluk Üsküdar Bağlar~ 
ZC~fıhtnkl bölgeler, Ebedi şeften milletine Yunan ordusu hakkındaki T C Merkez b:l.nknsı J03.50 vcrtyor. Müracaat: Şchzadeba.şı, Fev- başı Kuzguncuk tepesi Yahudi mezar-
Millt Şefe sembolünü taşıyan bayraltı düşüncelerinin bütün Yunan milleti· T. İş bankası nnma muharrer sı.40 ziye caddesi No. 21 bayan R. Umar. SATILIK KARGİR EV - Boğ:ız- lığı karşısuı Raslma~n sokak No. g 
~~·dıııüvilacdyet ~~drdudilarmBdanym~b;ı;~ nin ta kalbine kadar gıdeceğini te- T. iıı bankası (bamlle alt) 9.65 TAHSiLD"R VE MUAKJP. _ Mua- Beiçintn su, ha.va, mnnznras1yle meşhur bayan cemileye müracaat. - 2 
~ m ec .. -....e r. a &• _.- • • • • d · A t T ı b .. A fi 11 hl 107 "' ylerbeylnde iskeleye be" dakik t 
"ncak 

1 
h t.ı t lkl kilometre mm etmer.ızı rıca e enm. nava anı • ş an...ısı m mcss s. .- v a. ıre EM ~ · • o nn er a e l mellit ve tahslldnrlık işlerinde tecrübe üzerinde Bebekden ist nb 1 k d L!l~Ş rr Fenerbahçede çek 

koşacak ve bayrağı diğer a.tkadaşına müdafaa eden erlerimize ngiliz ve A. Dem!ryollnrı ~rketl (~ 60) 23.- kazanmış eski türkçe okur, yazar mü- dcnlzl gören fetah - a rn':ı afi a dnr muntazam bir vllll\ ve deniz kenarın-
'Verecektlr. Böylece elden ele verilmek imparatorluk erlerinin yaptığl kıy- EAsk. D~~1?0~~n 9to'rk~~kl !t~ lOO 

38
7·.20 esseselerde ve tlcaret'hnnelcrde veya bir çinlll sofa blr m= bir t~v~l;, da arsa tılılt ve o civarda muntazam 

«nretııe önemli v<ı yu- ksek mllll b<l.tı- metli ve dürüst ynrdımı hiç bir z.a- aı ç en §u ... avukat neM.lnde bir Türk _ MuAA-' b köşkler klralıktır. Galatasaray "Ar-"ı-yrak Şirketi Hayriye 28.- ...,.... ve :myo mahallini havi düz ayak, çolt AU .. 

~ temsil edb ccek oln~ büa -"t i~~; man unutmıyacnğız. Müt
1
tcfikle

1
rimikz Şirketi Hayriye temettü 2l.-v llla;n1,.n1 ~k.ı 1şAka:.,a111m~~dt5ndAske 0eCrillkddll~ rahnt içlnde elektrik, tntıı suyu olan sında Emltl~. Telefon · 49010 - 2 

ve spor ayramı gun .,.... _ -eski Tcrmopil' kahraman n.rına ayı· -,.......-..-------.....,,..'""--'-----..,....--; .. ı:. .-v ,.... ..~ .. .,,, • ~ altı Y6z metre kare bahçe ortamnda-
19 mayıs stadyomundak1 şeref t.rlbu- olduklıınnı göstenni~ler ve İngiliz ECNEBİ TAHVİLLERi rumuzuna mektupla nıüracaaı. kl kfıgtr yenl ev saWıkt.ıt: cnmartcsı 5 --s MÜTEFERRiK 
nüne "etlrl1ecektlr. . . . lı . b l ·1 n .. .,..,. gu" - k stec b , .. tanhının •an kıta ına atın vazı ı e BAl.A • İŞ ARl''OR - Ge"" b'r kız _..,_,.. nu ere 1 ay Azize mürn-

MEKTEP D.f.~SLERİ - Ortaokul 
Lise ve t1nlve.rs1tc talebesine Fransız: 
ca ve Almanca. dersleri (Tnhsin Abd.l 
G?Jtşlngı)l) metodlle yahut (Besim 
Gilnnenf metodlle az zamanda öğreU
llr. ~aknle, hlkfiye, roman, 1lmi eser 
Ye buro noter, vesaiki itina lle terc(ımc 
ed.lllr. Adres: ~laçka. !§ık llscs! karşı
sında Karakol sokak Hayat apartıman 
1 numarada b~retmen Tahsin Abdi. 

... J Kredi. Fonslye 1902 kupon lres 97.- ... ..... - cant 
yeni sahifeler yazmıtlardır. • JJ 1911 20.- kimsesiz ve Türk ort.n tnhsilll çalışmak · 

B. Hitlerin 
nuf kunun akisleri 

Sizi bir kere daha temin etmek • JJ Amorti 59.50 istiyor. Her yere gider. Akşamda. N. S. 
isterim ki büyük müttefiklerimiz • JJ Kupon 1.- rümuzunn mürachnt. - l . 
Britanya Common Wealth'i asil mil· NUKUT FEN Ml:MURU - İçeçek su hnttl, Ni-
letleri:ıin yanında, nihai znfere ı.•e vellemnnl, münhanlll hıartta ve hcsap-
mıınevi hüniyet ve enternnsyonal Türlı: altını 28.15 lan işi yapablllr. ~tan anlar, iş 

(Baetarah 1 inci sahifede) adalet prensiplerinin kati galebesine Külçe nltın bir gramı 3.66 nnyor .• Akşnmo g~nde: cSm{ıs11 
k d 

~ d 
1 

d d .. · Osmanlı bankası (banknot) 3.15 rumuzuna. _ 2 
Jnfttnd olduğu Ü2lere vakltlerlnl kn.Y- a ar muca~e evnm e ecegız.> 

KAMBİYO 
bedcrler. HiUer, haldk1 nuıksat.ıarını 
rizlemek için kelhnelcrl tuııanmak Belgrad bombard1manın-
eanatında bir üstnc!dır. d M t • Hitıerln. Itnlyanların ynrdım ısıc- a acar ayyaresı 
nıedikleri hakkındnki beyanatı "e bulunmamış 
muharetıelcrdc Italyanlann ccso.retl Huda~~ 5 {A.A.) - J.L'lcar ajansı 

8.2025 
132.20 
S0.-

2 - lŞÇI ARIY ANLAR 

KlZILTOPRAKTA - Ziverbey yo
kuşunda 26 numaralı büyük bahçell 
elektrik Terkos tulumbalı kuyusu bu
lunan 9 odalı nezareuı betonarme 
köşk satllıktır. İçindekilere müraca
at. - l 

KİRALIK KONFORLU KÖŞK -
Yorgunluğu dlnlendlrlp her hususta 
hu-zurlu bir sezon geçirmek isteyenler 
G~edc muazzam çam ağaçlıklı 
ve zengin meyva bnhc;esı içinde 9 bll
ylik odalı dahilen boyalı ve moble- te
le!onl u mükellef köşk klrnlıktır. Alt
şrun yediden sonra 52,153 telefona 
müracaat. hususundaki methiyeleri hiç §Üphe.siz Macar tayyarelerinin Belgrad bom

Romada buyuk bir memnll:11iyet uyan- bardımanına tşUrnk ettikleri hakkın
dıracak ve Adrlyat.lk rohıllertnde is- da çıkan haberleri tekzlb etmektedir 
tediğl arazi .. mcselC51nd.~ Aimanyadan Belgrad üzerind<ı hlç bir Macar tny~ 
beklediği muzaheret! goremlyen Mus- ya.resi görülmemiştir. Esasen eski 
rolinl için hant bir taviz teşltil ede- Yugoslav topraklarında. Macar askeri 

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork tizcrlne 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atlna üzerine 100 drahmi 
Mndrld üzerine 100 pezeta 
Yokohnma fizcrlne 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

0.99 
12.846 
30.915 
SZS'O& 

MAKİNİST TORNACI ARANIYOR
Pres ve saire makineleri nyar etme.si
ni ve ince torna işlerini bilen bir işçl 
aranıyor. Yaşı 36 dan yukan olmalıdır. 
Müracaat yeri: Haliç Feneri Abdill
ezan caddesi 294 No. lu imal!lha- -------------

SATILlK K!RGİR EV - Havadar 
nezaretli, yed_l odası, elektrlıtı. gazı v~ 
terkost1 var. iskeleye yakın. tisküdar
da Tephirhane kn.rşısında Aziz Mah
mut sokak No. 61 !çlndeklle~ ve kar
şısına müracaat. - 2 

tektir. hareketi ancak 10/11 nisan gecesi 
Amerikada ha8lamıştır. HakJkatte Yugoslav tnv-

\'aşington 5 (A.A.) _ Hltıerln nut- ynrelert Macar şehirlerini bombardı
J 
2 

BULMACAMIZ 
2 3 4 5 fi 7 8 9 10 

tu V~ingtonda pek az allka uyan- :ınan etmişler ve Macar hiikumetl o 
dırmı.şa benziyor. Bir çok kimseler bu zam'ankl Yugoslav hükilıneti nezdinde 'l 
nutku Hitlcrln Churchill'e knrşı bes- bu hareketi protesto etm1ştlr. Fakat '"' 
looiğl infialin bir Uadesi olarak te- bu protestolar beyhude olmuştur. Ma- 4 
Uı.kki ediyorlar. Diğer bazı kimseler cn.r hükumeti bu harekete knrşı hiç 5 
Hitlcrtn nutlrwıda Ameriknya hucum blr mukabele bllmfsilde bulunmamış- .__, _ _, 
edeceltlnl v.nnncdlyorlnnlı. Fnltat bü- tır. f 
tun hücumlarını B . Churchlll e tevcih ----ı--ı 
cl.miış olmıısı son Almnn :ı:nfcrl rJnln. 1 ] N ] İ Hltıerln gayelerini tnhukkuk cttırmek ta ya azır ar Mec1isf fl --ıı-.ı--ı--ı--ı..~

1

·~
1 

hususunda pek zayıf blr rol o~·nıya- toplanıyor 
cağı ~aklkatıni . teb~rüz ettin ı _ktc- Roma 5 (AA.) - Stefani: g 
dir. .J?lhakika HıUen kıZdıran .nok~ı. Nazırlar meclisi 8 mayıs perşembe lC 
h:ı.kıkı zaf: re kavuşmak için Ingllız günü içtimaa davet edilmiıtir. .__.._....__. ..... 
adalan mudafaasını kırmak zarure- ============= Soldıın sağa ve yukarıdan aşağı: 
tinden kurtuınma.mış bulunmasıdır. ı - Tütün kullana.n. 
Henı 5 (A.A.) - Q.Fj. Fronsız Eminönil As. Ş. sinden: 2 - Güzel görilnü.ş. 

ajansı bildiriyor: Hitlcrin nutkunda Yedek Lv. As. T{;"Ill. Hasan HulflSl 3 - Çıplak lmlmak. 
yabancı müşahlt.ıcrln en ziyade dik- 0~. Ahmet samı 317 Glrlt (30370) 4 - Derin - Sonuna. .s. gelrsc asık 
katını çeken nokta, Almnnynya kuv- Yedek Lv. T~. Şakir oıt. Osman suratlı olur. 
Yetli bir istihsal temini için yeni ted- Nuri Kymazdağ 320 Isparta (32217) 5 - Tersl bir meyve.dır - 1md. 
blrleri bildiren kısımdır. Yedek P. Tğm. Ahmet oğ. İsma.11 6 - Ya.detmek. 

Bund gazetoolnin Berlln muh."\birl Hakkı (19493) 7 - Tersi sofrayı temizlemeğe mnh-
Hitıerin bu sözüne !evlmldde bir İstlhkAm Yzb. Hamza. oğ. R~lt Ök- sus bezdir. 
ehemmiyet atfetmektedir. çün 309 Köprülü C330 C - 5} 8 - Balçık - Yemek plşlı1len yer. 

Muhablre nazaran, Hltler Amerika- Kayıt.lan tedk1k edilmek Ü?.Cre der- 9 - B~ına •B• gelirse hafif yara-
nın maddi yardımının İngiliz muka- hal rı•beye müracna.t.ları, nks1 tak- dır - Akranı. 

bir tc"kil ,,_ 10 - Para - Garnz. 
lemetı için miihim unsur ... dirde 1076 sayılı kanwuı. göre cezn-

t
..., B b'--en Geteıı bulmacamızın halli 

e wğlnl anlamaktadır. una .uuı - Iandınlacaklan iJAn olunur. 

nfl. 

DF.PO MEl\fURU ARANIYOR -
Elli Ura ücretll bir depo memuru alı
nacaktır: Tahsil derecesi mevzuuba
his değlldir. Teminat ve kefalet ıra.e
sine muktedir olanlar tercih olwıur. 
İsteklilerin Çembtrlita.ş Vakıflar Baş
müdürlüğü binasında Menba sulan 
işletme idaresine münıcaatlan. 

. OR1't. Hİ7.l\IETÇİSİ ARA.-.;JYOR -
Iyt sen·.· yapabilen tecrübeli ve bon
servisi bulunan kız veya erkek bir or
ta. hl?.mctçlslnc ihtlynç vardır. İstclt
lllcrln _)'cşrt}·ll·~ caddC'~l Ppllknr npar
tırnan No. 5 pazardan mnadn hcrgtın 
saııt 13 den 15 e lmdar cumartesi gü
nü sabahtan yalnız .snat 13 e kndar 
muracaatıan. - 1 

.~ser .4.ıtANIYOR - Uç kl§IJJk aile. 
Duzayak lş. m Uke~l ev yemeği. fS
lA.m, hıri.!'Uyan orta y~ıı. çevl.Jt Jaıdm 
olacak. yı < ek aylık Tel: 20107 _ ı 

AUIAI\C!\ ''l: MATIDIATİK ö(;
RE11\IF.:\'"LERİ AR Nll'.OR - irt.cyen
lcrin Suadlycdc Bağdnd caddesinde 
371, Balıkpnznnnda Akşehir handa 
l numaralara mürncnatınn Telefon· 
20945 . . -1 

3 - SATILIK EŞYA 
S.o\TII.IK İKi KAJ\IYON - Bir ta

nesi Fordson mnrka bir tnnesl 33 mo
del Ford markn karilserlli fakat JAs

DEVR©l SATILIK DtJKKAN -
Hasırcılar caddesinde 29 No. lı pey
nlrcl mağazası satılıktu. Talipler 
Zlndankapıda '10 No. lı mağazaya 
müracaat. - 2 

ACF.J.F. DEVREN SATILIK - As· 
ker oldu~umuzdan Aksnmyda Bakır
.köy......, Qe.ınıh,...a ıı...t.aneaın ;:iden 
otobüs duroklnn lle YedJkuleye giden 
tramvay durağı ıırnsındaki ı No. lu 
tütüncfi ve bakkiıl duk:kAnı devren 
sa.tılıktır. Tallpler Cerrahpaşa cadde
sinde l numaraya. müracaat. - 2 

KiRAl.lK BANF. - Sult.anahmette 
Akbıyık camisi hıznsında. denize nazır 
25 No. beş odalı yeni ev ucuz kiralık
tır. Sultanahmettc Emekli kardeşler 
ynzıhaneslne mürnc:ınt. _ 1 

ACELH DEVREN SATILIK - Fırın 
Ayn~eşmo Emln cnmli No. 21 Bey
oğlu içindekilere müracaat. - 3 

KiRALIK KÖŞK - Kadıköyünde 
.Kalam~ koyunda deniz kenanndn bü
yiik bnhçell mefruş bir köşk kiralık
tır. Taliplerinin 42123 veyn 60775 şc 
telefon etmeleri. _ ı 

dlr ki Alman ıstihsallnl takviye et- ------------- Soldan sata ve rukandan aşalı: 
nıek ve slllih l~lni arttırmak için 1 - Mn.nevralar, 2 - Avareavare. 
Yeni tedbirlerin elzem olduğu ıcaruıa- ZAYİ - İstanbul ltınanından aldı- s - NasR>Uk.ız, 4 - Erlha, Zıya, 5 -

tın t 
sah nda ğım ııı No. sicil m:ı.ldnıst cüzdanmu Veba, Meral, 6 - Ral, NJ, D:ı 7 _ 

dedir. Almanya t.esliha ası zayi ettim, eekislnin hükmü --Mur. Avize, Sıra, 8 - Lakırdı. 7- 9 _: An· 
hA.Ifı. elinde bulundurduğu avansı mu-

3
".... ....., 

tlkslz lkl kamyon satılıktır. Sirkeci Möm.n APARTll\IA~ DAİRESi A
Orhnnlye caddcst No. 28 müracruıt te- RANIYOR - Aksaray \'eya L!ılellde 
Jefon: 20992 - 2 moble apartınınn dairesi yalnız yıız 

hataz:ı etmek ve zamanın rolünü oy- ===B=ursa==V=. =S=l\=I=. =K=. =N=e=na=t=G=iil=e=n=yaan==y=a=. =l=O==R=eza=l,::Asa~;;r~. === 

- 4 

iST.ı\NBl1L VEYA TAŞRADA - Her 
türlfi emlak, npartunan, çlftllk ida
resi için uygun ~rtlarla vekalet ka
bul olunur. İstanbul posta kutusu 
No. 52li ya. yazı ile müracaat. 

ALMANCA DERSLERİ -Bir Yugos
~avyalı muallime çocuklara, lise ve 
üniversite talebelerine ve bfiyflklcrcı 
almancn gramer, edebiyat ve muha
bere dersleri verir. Grup halinde b.r 
talebeye her ders 60 kuruştur. Adala 
ra, Kadıköye Boğaziçlne gldeblllr. Me
todlan çok kolaydır. Madam Sl!tar 
Sıraservller 101 kapı 9 kat 4 Taksim. 

-· 
MEKTUPLARIN1Zl ALDIRINIZ 

Gazetemiz ldarehnneslnl adres 
olnrnkl göstermiş olan kariler.· 
mlzden 
A. -JJ. D. - J:.K.G. n.A.T. -

Sntılık - N. S. 
namianna gelen mektuplan tda

rehanemizdt'n aldırmaları rica 1 
olunur. 

ZAYİ - 19,26 ve 1927 yılında. Edirne 
sanayi mekre\jlndcn aldığım mezunt
ret ves1knmı kaybettim, yenisini ala
cağımdan e~isinln hiikmü yoktur. 

No. 16 Jlü nıı 

YENi NESR1Y AT: 

İSTANBUI, B•:LJ,DİYE 1\IECl\IUi\SI 
Belediye meemunsuun 30 Nisan ta

rlhll sayısı bu defa çok kıymetli yozı
far \•e çok güzel resimlerle in~ar e
miştir. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

na.nıasına. mfisaa~ etmemek için 
KaYretıerlnl en ıııon hadde çıkanllı:ı.k
tadır. 65 Fiyat Mürakabe 

Kontrolörü Alınacak 

SATIN AI.~m _Kıymet.il eşya ııe mevsimini geçirmek için aranıyor. Ak
altın ve güm~ mamulAtı ve mesnnatı şamda M. 1İ. rumuzuna mektupla mü-
ve hurdalan satın alınır. Milracaat: racaat. - l F.cnebl İstanbul Balıkpazar Meyhane aotalt Jn Tttttıye 
Dursun Eşref han No. 5 K ALIK \'İLLA. - Suadlyede deni-

ze nazır 5 oda, banyo, elektrik, hava.- 8enellt 1400 ttı.ruş 2700 kuruş Hitıer nutkunda Amerikan yardı
Dllna rağmen İngllU?reyi lDJha ga.y
l'etlnin çok tehlikeli ibir teşebbüs ol
dtıfuna kendl.slnln de k.anl tıulundu
lunu ve fakat şlındi artık bu teşeb
büse sonuna kadar devam icap edece
tını ihsas etmiştir. 

S.ı\TO..TK DİZUL MOTÖRLERİ- ftç gıw, Terkos balıçell kdrgtr mobllyell 
8 AJblı: '150 , 1450 > 

tanesi 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey- yazlık vlllft. klnıyn. verllecektlr. Tele-
3 Aylık tOO , 800 , 

glrllk kara ve deniz vasıtalannda tul- fon: 41223 _ 3 ı-l_AJb_t __ ..;ı;.;:So;.;.....;,• _ _;;;:_...:,•_.1 
lanılır mükemmel bir halde dört adcd K1BALIK YAU _ Dörder odalı lk·ı Posta 1ttlhadına dnhll olmıyan 
(Mcrcedes - Benz> marka. Dlzel motör- b lerl satılıktır. Sirkeci Orh:uıiye cad- dalrell meyvo. bahçeli, elektrik terkos ecne 1 memlekeUer: Benellğl: 
d~ No. 28 mUrucaat. Tel: 

20992
• şita suyu ve havası Ue meşhur vanı- !800, altı aylığı 1900, tıç aylıll 

Irak sterlin rejimine ı _Memleket d3hfilnde bütiln viltıyc,ı meıkczlerlnde teŞktl ed.llm~ olan _ '1 köyde 34 No. yalı lçindekllere milra- 1 ___ ....,;ı;,.;.ooo;;..;t;.;u::.ruş.::;tur=.:.. ----I 

d hiı 1 k ı d 

fi.yat müraıka!>ıe bürolarında çalıştırılmak ü:ıcre 210 - 170 ve 140 lira tıcretll -:=::-::::----------=::..:: caat. - l Telefonlarımız: Bapımharrlr: 205 
a mem e et er en kadrolarn 65 fiyat müra.'kabe tefi ve kontrolörü alınacaktır. FlRSAT - Taşraya hareket dolayı- KİRA razı tşıert: 20765 - tc1are 20681 

Ticaret Vekaletinden: 

J k 2 _ Tııliplerln ~k ticaret, iktisat., hukuk. millklye veya t.ıcaret lisesi sile Fillls marka yeni ve kapalı bir LlK YAZIDANELER VE DE- Müdill': 2oc97 

1 

ıayı mıyaca mezunu 0ımaınn ve memurin kanununwı 4 il.ncU maddesinde yazılı va- otomobll satılıktır. Ltistlkleri • henüz POLAR - Galatncla eski Yolcu salonu 1------------
onc1ra G (A.A.) _ İngiliz hazinesi sıflan halz bulunmalan 111.zımdır. çekiçleri üzerinde ve yenidir otom knrşısında, kaloriferli müstakll 6 oda- ~blülihır 9 - Bızır 1 

~f~ından n~redilen blr ~-
3 

_ Taliplerden ıstenllen evsafı haiz olanlar,İst.anbulda. n.çılacak blr bll yalnız 18 bln kllometre ynpmışt~- :ane, altında. t:alorilerll mağru!:a. s. tm. 00. Öğ. İki. Ak. Yat. 
~ft .... ~ore Irak artık sterlin rejımJne tursa tabi tutulacak vo kursu muva!fa.kıyeUo bitirerek yapılacak imtihan ekonomlktir. Adres: Kadıköy Acıh"~ da her hususa elvcrlşll büyük E. '1,44 0,42 ıı,oo 8,54 12,00 1,4 
.... .,ul olan l k tıerden sayılmı- ...... ,. etn ala.bilenler arasından blrln ı bent dem M idi .. depo ve 1tt.ısallnde Tnhlt hn.nmda. :ıaı.- Va. 1'..54 11.51 13,01 17,()4 20,10 21 ı: 
l"acnkt mem e e neUccsınde ıı:u.uY ıı.me c te yazılı tn.dro- ec ye ma.lıallesl Örnek Baltı lorlferll ve nsansorlu 7 odalı blr yn.- ,., 

ır. ıara tayinlcıl yapılacaktır. Telefon: 60227 2 zıhnne katı kiralıktır. Milracant: oa- t.darehane: BabıAll elvan 
4 - Ehliyetname derecelerine göre yilk.sck ~ktep mezun.lan 210 170 HUSUS· · ı ta "'"'hlr h d A ' k B. Churchill'in İngiliz • ıı.sc mezunıan 140 ıı.m ilcretıı kadrolara 1656 numaralı knn'l.m. hük~cri CAKTm :_n_;:nr:~~~!:~ı, A~e!ı~ a .ıu anın a No. ı Tel. 42~3 ıı cunusıu sokak No. ıs 

M . d dahillnde tayin oıunaca.klardır. evsafı, son tlya.tı adresi mufa.ssa.l 1-~-~~~~------=::::::;:::::::::::::::::::" ısır ticaret o aıına 5 - oerek kursda gerek tay1n olunduklan vazl.felerde fnz1a meenisi ve mektupln Akşamda H. c. L. rümuzunn ı 
• muvaffakıyet! göJ.iilenlcre mllll korunma kanununun muaddel 6 ncı ıruıd- mektupla. mürncıuı.t. 3 Mu HA s 1 p AL 1 fi 

l.o mesaJI desi htlkfunlerlne tevfikan tam kB.drosunıı. kadar tıst1ln ~ verlleblle- ACAK 
(:h n~ra 5 (A.A.) - Ba~vekil B. cektır. SATILIK KASA - Ernst Meck Nür-

urchıll İngiliz • Mısır ticaret odası 
6 

_ Kursa. kabul e~ertn adreslerine tebllğat yapılacak kursun bat- nberg ma.ikn 60 santim 1rt.lfıı. 46 en1n-
~1sına gönderdiği bir mesajda ıa.nıa tarlhi ve yeri aynca llD.n edllecektir. de çok mükemmel bir kasa. satılıktır. A k 1 Jd vuy ediyor: 

7 
_ Kursa iştlrAk edecıe'klerden İstanbulda bulunmaynnlnnn yol mas- Oalntnda l?Gki gümrük caddesi Mltıı.k.l- s er if c ~akas~ bulunmamak, Türk tabiiyetinde bulunmak üzere 

İngiliz M . • • l rafı Ticaret VekClletlnce temin edllec~ ve bunlara kurs ~nm ettıg-t müd- ldlf han kapıcısına ve yn.hut 42475 te- ~uzad a mtlO aae eh u.sulh • lcrllno bihakkın vakıf üç muhasip alınaea-
>-ollar f • ıaır ticaretinın normn d,..,.

0 
zaruri masroflnn karşılığı olarak yevmiye 1k1 ıırn heısal:>lle bl.\ftalık e ona mfiracaat. edilmesi. _ ı gın an ma p evsa aız o an memur ve memurelerin Sı'rkccı"de 

It0ı_ 1•. çinde bulundug"umuz harp """' ANTAL...,.A ... .,. ... r ... T1LIİ A ~ "" .ıa t verllecektlr AİLE DENı·z TÖ tt ,... umuu N KLu:A'f T'ORK .,NO".,..,.. ŞİR'UT.'mf• NE ~ Yıııı e terkcdilmiş olmakla bera· 
8 

T~lplerln 9 nwnaralı bentte yazılı mnlfiına.t.ı ihtiva. eden bir ıstlda. l\tO R - Mühcn- l'14 nun n.r..ı.ı 
~i ~ku har!>, siyasi ııahada olduğu lle e~eç mayısın 14 üncü .salı gününe kadnr Ticaret Vektı.letl iaşe müs- d1s B.1i:run lıruıl!l.tı. 5.65 M boy. 1,46 ••••••••••• müracaatları. •••••••••••• 
... • Uaa. d. •.•ahada da iki memleke- ........ rlı~ı fiyat mürakal>e müdürlüğiine müracaat etmiş bulunmalcm ltı- m.k en1 · urun kapalı, altı ld.şlllk, 1s- ---:;:---:-::---:---:----------======::~~~ ~ hirlb .,..ç.. ı:r em e, masa, yedek kiirek ve 4/J bey-
lıthat .._:r:rıın mütemmimi oleluğunu zımd9ır. ;. .. u .. A~ın 1htlva. cdeceltl malumat şunlardır : l - Adı ve soy adı. glrllk Johnson motörü ııe birlikte 450 HAşaaf;rıpdaAcinsikayazıldeınisiklnSatın Alma Komı·syonundan· 

t 
.. ı. dewıuştir. Bu mücadelede bizim - .Ll)ı.>WW• veya. tekne 300 motö 200 llrn B ...... d 

00
,.,,..,., yeri ve tnrlhl, s - Evli ml? Çocu~ var mı? Knç tane? 4 - - r · eyo~lu ı ma aıann sökülmesi v ambala • 

dd eratımız kadar Mısırın mu· 2 - 1::ı ... ·;
0 

annesinln adlan, doğum yerleri ve tarihleri, 5 - Askerlik Tünel, Jumııl sokak Nikltıt.8 Ap. No. 14 name de ynzılı mahallinde m.ontnJınm ynpılm e Jlarunası ve §art• eratı da bahis mezvuudur. Ba!~6 _ TahSilln1 hangi mekteplerde yapdı~ı, bunlardan hruıglslnden - 3 terilen gün ve saatte Yıldızda harp aka ası pazarlıkla hizalanncl:ı gos-

S ~pı~aıa.n olduğU ve bunların derecelert Ve tıı.rthlcrl. 7 - Şimdiye kadn.r 4 _ Kiralık • Sablı'~ ~iıı~:ı~·ün~= :!,,elşartnamB n-.~;r h~~ ~~=e :~r~~: 
ovyet filosu ıuıngI işlerde ve ne müddetled çntal~~!t 8yııpı:U~~ız~~arç ?m~tebeD:ı.kttınllo K mışar liralık ~-'""- .... • eş ... ""'9 mhl müdurlÜğÜ.n,c yntıracakları aıt-haşk d 1 .., - bilip bUmedilti 10 - Hakkın a. r za j yonumuza -llCilllllUıtı ~uzla.rlle birlikte yazılı gün ve snn.tJerde komu.-
uman an ıgı d ve sıı.r1h adreSlerl 11 _Bir adet fotoğraf. K RAUK APARTL'\IAN _Kurtuluş muracaa an. •3505 

c!oslcv ova. S (AA.) - Amiral a 10 Daha. :fnzl; malfunat ve •fiyat mürnkabe kursu taltıruı.tnnın~-• al- tramvay caddesi 23 numaralı npartı- Makinanın clnsl Muvnkknt t~mlnnt Saat 
·lu ko, ıımal So,ryet filosu Baş ak isteyenlerin Ticaret vckft.letl iacıc müsteş:ırlığı :fiyat mürnknbe mü- Jruının 3 numaralı dairesi kiralıktır. Llto Mnrlnonl kC'skt maklncsı 

••iiinı=an~daıan!!ı!!i"t!ıı!l.LJ.a;.:in....cıiilılili!!r.._..l~~ür~lü~ıın~e~w;.~ueWmlürİİsıclailatlan ilAn olunur. <2454 - 347h Ka ıcı>' miırncıı.nt. _ 1 Lito Avustııra ve Trıınsport mnk 

• 



Sa.hlfe 8 

Alfabe sıra.slle btltlln has
talıkların reslmll olarak tedavfs1 
ve tarifi. Her zaman, he~esin 
yanında bulunması llzım olan bu 
güzel eser nefis cildll olarak ya.l
mz ı liradır. Bütün bayilerden is
teyiniz. Toptan satı§ yeri: is
tanbulda YedlITTin ldarehanesldir. 

Sun i diş tnkımlan Rlda diş suyu 
mahlfilünde bırakılmakla mikroplan
nı öldürür ve hem de bunlara güzel 
blr koku verir. 

T AT1L ESNASINDA 
ÇOCUKLARINIZI 

BERLiTZ 
Lisan Dershanesine 

Kaydettiriniz! 

BiR ECNEBi LiSANI 
Öğrenirler. 

Haftada 3 ders Ayda 4 Lira 
Beyoğlu: İstikIAI caddesi 294 

Divriği Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

Divriğlnln İmamoğlu mahallesinden 
Halil Ergün tarafından aynı yerdeki 
arsa, bahçenin taksimi davasında his
sedar ve davalı aynı mahalleden yeri 
meçhul olnn Nebi kızı Medlneye ili\
nen davetiye tebliğine dcarar verilmiş 
olduğundan 12/5/941 gün ve pazartesi 
s:ınt 9 da Divriği sulh hukuk mahke
mesine gelmesi yahut vekil gönderme
si için ll&nen tebliğ olunur, 

OSMANLI BANKASI 
Osmanlı Bankasının Galata ldare 

mcrkezile, Y enicami V'! Beyoğlu şu
beleri veznelerile kiralık kasa daire
leri, S Mayıs 1941 Pctzarteıi günün
den itibaren, iş' arı ahire kadar, aşa
ğıdaki yazılı saatlerde açık buluna
caklardır: 

Vezne saatleri 
Saat 9.30 dan saat 13,30 a kadar -
adi günlerde, Saat 9,30 Clan saat 
11 ,30 a kadar - Cumartesi günleri. 

Kiralık Kasa Daireleri 
Saat 9,30 dan saat 14,30 a kadar -
adi günlerde, Saat 9,30 dan saat 
12,30 a kadar - Cumartesi günleri. 

Kadıköy sulh mahkemesi ba ·lcitipli
ğindcn: Muddel Aznif Pap:ı.zyan'm 

müddeaaleyhler hazine ve Karabet 
Papazyan ile şayian ıve müştereken 
mutasarrıf oldukları Kadıköyiınde 
carerağa mahallesinin E. ve Y. Mo

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri 

niçin fırçalamak lazımdır? 

Çünkü geceleri atız guddelerinin yemeklerden sonra ve her halde bol 
ilrazatiJe dişler ve diş etleri dolnuq- bol cıRADYOLİNe ile fırçıılamak ve 
tur; çünkü yemekler, sigara ve kahve temizlemek şarttır. Bu sayede dLJ
ıene ayni tcslrl yapmıştır. Binaena- lerin de, atnn da satlıl't ve sağlam
leyh dişleri hergün 3 kere bilhassa lığ'ı; güzelliği ı:arantl edilmiş olur. 

Sabah, öğle ve Akşam her yemekten sonra 

BULUNMAZ FIRSAT--.. 
Bankalarm , Resmi ve Hususi Müessesatm Dikkat Nazarlanna: 
Biri: Fişe marka Fransız (Kasası hariç} 96X202 ebadında ve 1 O 

santim kalınlığında. ayncada ikinci bir demir parmaklıklı yine fişe 
iç d~mirli kapılı. 

İğeri: İngiliz Milner marka (Kasuı hariç) 212 No. Patent 82X 19 3 
ebadında 7 /5 sa.ntim kalınlığında muhkem, yangından müteessir ol
maz, hassas kusursuz iki adet kasa kapısı satılıktır. Her iki kapı 
nında ayrı ayrı ikişer anahtarı olduğu gibi ikişerde yedek anahtarı 
vardır. İsteyenlerin Ankarada Oayibey Rakı fabrikasına müracaat-

ları. TELEFON : 2563 

D. Demiryolları 3 üncü İşletme Müdürlüğünden : 
Muhammen bedel, bulundu~u yer, mlkdar ve muvakkat teminatları 

aşağıda yazılı balastlar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Iha
lelerl Balıkesirdc 19/5/941 pazartesi günü işletme binasında komisyonca 
yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tayin et.tiği vesikalarla ihale 
günü muayyen saatlerden bir saat evvel komisyona müracaatları lô.zımdır. 
Bu işe nld şartname ve mukavelename projeleri komisyondan alınablllr. 

(3335) 

Balast oca~ınm Kilom. Miktarı Bir metre mik'a- M. teminat 
bulunduğu yer bının muhammen Kuruş 

bedeli 
3 

Manisa - Bandırma 172 15000 M 180 2025 00 
3 

Balıkesir - Kütahya 97-99 8000 M 150 900 00 
3 

Balıkesir _ Kütahya. 182-184 7000 M 130 682 50 ,, , 
TURK TICAR~T-QANl(A~I A.~ 
~UPONLU VAD~Lf M~VDUAT 

PARANI BURADA İ.(LET 
~ f!:j 

11 

15 

16 

da caddesinde E. 127 mükerrer ve Y. 
175 - 177 numaralı, sağ tarafı Rade
yr.n'ın ahare ferağ ettiği dilkki\n, sol 
tarafı Acaryan Apartımanı, arka ta
rafı Baskıcı Ropen hanesl 'Ve ön ta
rafı Moda caddesile mahdut arkaları 
bahceli kiiglr demlrcl ve kömürcü • 
dük1cnnları şuyuun izalesi ~in Kadı
köy 1 inci sulh Il. mahkemesi ilamı .. 
na mustenlden açık arttırma lle sa
tışa çıkanlmıştn·. Mesahası: Tapu 
kaydına naznran 250 arşın ve ehli
vukuf raporuna göre 146,34 M2 dır. 
Biri 23,20 diğeri 22.80 M2 kısmı ebnl
yell müteb:ıkisi bahçedlr. Muhnmmen 
kıymeti 1716,50 liradır. satış mahke:. 
me kaleminde eshabı müracaata 15 
gün müddetle açık bulundurulan 
şartnamesi dairesinde ve p~in para. 
iledir. İlk müzayede 29/5/941 tarihi
ne tesadüf eden perşembe günü saat 
10 - 12 ye kadardır. O gün muham
men kıymetin % 75 şlni bulmadığı 
takdirde en son arttıranm taahhüdü 
baki kalmak üzere 10 gün daha tem
dit edilerek ıkinci müzayedeye 9/61941 
tarihine tesadüf eden pazartesi günü 
saat 10 - 12 ye kadar devam oluna
cak ve en çok arttırana kat'i ihalesi 

tartı makineleri satılıyor 
Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul 

Merkezinden : 
Kurumumuzda mevcut bozuk tartı makineleri hurda blr halde satılac:ı

~ından, görmek ve tafsilat almak isteyenler her zaman müracaat edebilir
ler. 14 Mayıs 1941 çal'§amba günü saat 14 de pazarlık su.retlle satılacaktır. 

(3504) 
1cra kılınacaktır. Satl§a iştlrA.k ede----------------------------
bilmek için muhammen kıymetin % 
7,5 nlsbetınde pey akçesi tevdi edil
mesi şarttır. Satış tarihine kadar 
tahakkuk edecek vergi ve belediye rü
sumları ve vakıf tcarelcri hlSsedarla
ırınıı. ve vakıf taviz bedeli, ihale pulla
n. delli\llye resmi müşteriye alt.tir. 
Icrn \'e lfli\s kanununun 126 ncı 
maddesi mucibince ipotek salilbl ala
caklılarla diğer alflkadarlaru'l hususi 
ile faiz ve masrafa mütedair iddiala
rını 10 gün içinde blldirmelerl, aksi 
takdirde hakları tapu stcillile sabit 
olmıyanlnnn satış bedelinin paylaş
masından hariç kalacaklan ve daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 
mahkemenin (1381606 numaralı dos
yasına mürr..caut ey!?meleri Ub 
olunur. 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tütün satıcılarının ellerindeki satış tezkereleı'ln1n müddeti 31 

mayıs 941 akşamı sona erecektir. 
Satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri içln mıntnka 1Llba

rlle aşağıda gösterilen günlerde dilkkı\na alt konturatıan ve eski tezkereleri 
ve iki adet fotoğrnflarlle Kabataştnki baş müdürlüğümüze müracaat etmelc- 1 
r1 ve 5 haziran 941 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrolda tezkerele· 
rlni almayanlar hakkında kanuni muamele yapılacağı ili\n olwıur. 1 

15-16-17-20 mnyıs 941 günler! Beyoğlu, Galata, Pangaıtı, Şişli ve Ko.
sımpaş:ı mıntnkıısındaki bayller 

21-22-23 mayıs 941 günleri Sirkeci ve Beyazıt mıntakasındakl bayiler. 
24-26-27 mayıs 941 günleri Aksaray, Fatih, Balat, Bakırköy mıntaka

sındaki bayiler 
28-29 mayıs 941 günleri Beşik~. Rumeli Boğaziçi ve Anadolu Boğaz

ıcı bayllerı. 
30--31 mayıs 941 ve 2--3 haziran 941 gllnlerl Üsküdar, Kadıköy, Eren

köy mmtnkasındakl bayiler 
4---6 haziran 941 günleri Adalardaki ba7ller 

6 Mayıs 1941 

~------------· BU AKSAM -------------c TAKSiM K R 1 S TA L Bahçesinde 
Tanburi Salahaddin Pınar ve kemani Necati Tokyay'ın 

1ft1raklle mem.let~ en maruf mu.slki aanatkArlanlll bir arada dlnleyl.n.la. 

Bara~ Sazendels 
SUZAN Piyanist ı FEYZİ 
SUZAM Klarnet 1 ŞtlKRtt 
FAİDA Udi SELANtıaJ ABDİ 
NEZiHJI Kanun ı İSMA tı. 
FAİKA Hanende ı AKSARAYLI YAŞA& 
NADİRB Hanende ı HAMİD 
MUllİBJ: Tarbuka 1 BASAN TAHSİN 

Müessesenin ~rdlğt. bllyült fedaUriıta ratmen f1atler gayet ehvendir. 

1 Pazar günleri s::~·:.::!!!~:}~~t~~!SYON 27+kuruştur. 

• 
6 NCI ERTIP 

Birinci çekiliş 7 ayıs 1941 
ram ye 
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IDARUINI BllEN IS BANKASINDA 
JKRAMİYEı..i t-ıES~ AÇAR - - -

Küçük tasarruf hesapları 

1941 ikramiye planı -ı- Devlet Demiryolları ve Limanları işletme il 
Umum idaresi ilanları KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lkinciteşrin r-=M=uh=amm==e=n=b=ed=e=li=C=1=23=7=0=) =ll=ra=C=5=0)=k=u=ru=ş=o:ı:ıılıı:an=m=uh=te=ll=f =e=b,=a=tta=1=4=5=K=g:.. 

tarihlerinde yapılır. yuvarlnk başlı tırnaklı cıvata, 385 kilo düz freze başlı tırnaklı cıvata. 1400 
'dlo T başlı cıvata, 3630 kllo 6 köşe başlı cıvata, 102 kllo yuvarlak başlı dört 
köşe dlpll cıvata ile 15450 kilo somun (15/5/941) perşembe günü saat (15) 
:m beşte Haydarpnş:ıda Gar binası dahlllndeki komisyon tarafından ka-

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık = 2060.- Lira 
3 ,. 1000 ,. = 3000.- n 

% • 750 .. = 1500.- .. 
• .. 500 .. = 2000.- .. 
8 .. 250 .. = 2000.- .. 

35 .. 100 • = 3500.- .. 
80 .. 50 .. = 4000.- " 

palı zarf usullle satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (927) lira (79) kuruşluk muvakkat teminat. 

knnunwı tayin ettiği veslknlarln tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
rant 114) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lfizımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3359) 

:~oo .. 20 ,, = sooo.- •. .J 
Gümrükler Mu haf aza Genel K. Satın Alma 

Komisyonundan : ZAYİ - Usküdar nüfus memurlu
ğundan aldığım ~zkeremi ve berabe
rinde Fatih nikah memurluğundan 
verilen nikah kil.ğıdım.ı kaybettim. Ye
nisini alacaıtımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Amüka Karolida 

8 Mayıs 941 Pcl'§embe günü saat 15 te nçık eksiltme lle 2917 Ura 23 ku
ruşluk kösele alınacaktır. İlk teminatı 218 lira 80 kuruştur. 

Nümune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebllir . İsteklilerin 
belli gün ve saatinde teminat mıı.kbuzlarlle Galat.a - .Mumhane caddesi İb
rahim Rifat hanındaki kom!Qona ıeımelert. (3142) 


