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Balkanlarda sona 
erdiği anlaşılan 

tazyik garba mı 
intikal ediyor? - -ı;oıs::ç;;ı:ı;.ilu ;z • ~ 

.. 
SA.BABB:İ Amerika 

APL.&B Harbiye nazırı-
B. Stalin ' nın yeni nutku 

Başvekil oldu Amerika donanması 
denizlerde seyrüseferi 
temin etmelidir diyor B. Molotof Baıvekalet 

vazifesinden affedildi Londra 7 (A.A.) - B. B. C.ı 
Birleşik Amerika Harbiye Nazın 

Londra 7 ( A A ) _ B B C • dün radyoda mühim bir «ıutuk söy-

• Balkanlarda harp bitti. B. Hit
ler, bu saflıanın hesabını da al
ınan milletine vereli. Yugoslavya 
\"e Yunanistana yapılan taarru
EUn hangi sebeplerden ileri gel
Cliğini ve neye mal olduğunu an
lattı. Bu münasebetle Almanya
run Balkanlar siyasetini de iza
ha fırsat buldu, arada Türkiye-1 

tlen de dostça bahsetti. ==-=====--=-=-====-=-==-=-==-:ıııı:ı=======================-===-==--==-1111111 
B. Hitıerin bu nutkundan an~ 

Alınan askerleri tarafından işgal edilen Sakızın umumi görünüşü Moskovadan bild: ild•v• :. · · · liyerek Birleşik Amerika donanma-
. ~ ·~~e gore Sov- sının lngiltereye yapılacak hı:ırp 

yet Halk komı.aen reıaı B. Molotof teslimatı için denizlerde seyrüseferi 
kendi taleb: üzerine bu vaz:ifesin- temin etmesi lüzumu üzerinde dur
den affedilmiftir, Batvekileti biz- muş ve demiştir ki: 

laşıldığına göre Balkan harbi, 
:Alman siyasetinin bir gayesi 
'değil, başka hedeflere doğru 
bir vasıtadır. Führerin, Türkiye 
hakkında kullandığı kadirşinas 
lisan, Almanyanın hareket yolu 
ile Türkiyenin şimdiye kadar ta
kibettığt milli ve müstakil siya
setin çarpışmadığına ve Almanya 

Türkiyenin 
Irak - lngiltere 

arasında 

tavassut teklilı 

B. Eden'in 
harp vaziyetj 
hakkında 
beyanatı 

Amerikalı 

mütehassıslar 

bir beyannaıne 
neşrettiler 

zat B. Stalin denabde etmittir. B. - Bu .suretle Amerika donanma-
Molotof H • • lmmilerlifinj aı, Amerıkan davasına büyük hiz-

anaye mu- mette bulunmuş olacaktır. 
halaza etmekle beraber Batvekilet Müteakiben B. Stimscn 13 milleti 
muavinliiine tayin edilmittir. esaret altına almıı olan nazi tahak-

kümündon bahsetmiş ve demiştir ki: 

tarafından lki memleket arasın- İ • 1 k k 1 • 
öa ihtilafa' sebep olacak vaziyet- ~gıltere, r~ !1vvet ~rı-
ier ihdas cdilmlyeceğine i~aret nın Habbanıyeyı tahlıye 
sayılabilir. etmesini ve muhasamata 
Almanyanın bu yaz, .büt~ nihayet vermesini istiyor 

Lordlar kamarası hüku
mete itimad takririni 

kabul etti 

Bu beyannamede Ame
rikan yardımile harbi 

lngilterenin kazanacağı 
bildirilmektedir 

Libya da 
durgunluk 
iki taraf da büyük 

kuvvetler getiriyorlar 

- Naziler bizim memleketimizde 
de faaliyette bulunmağa başladılar. 
Naziler, kanun hakimiyeti yerine 
Gestapo hakimiyetini ortaya atmış
lardır. Buna yeni nizam diyorlar. 
Fakat bunda yeni bir şey yoktur. 
Eskiden beri böyle bir sistemi tesiı 
etmeğe teıebbüs edenler olmuştu, fa
lı:at bunda muvaffak olamam11· 
!ardır. gayretile Akdeniz hakimıyctinı 

elde etmeye çalışacağı muhak- Londra 6CA.A.)-Bugün Avam tama
kaktır. Bu hedefe doğru ilk ham- rasında harp vaziyeti hakkında cere
le Yunanıs· tanın işgali suretile yan eden müzakereler emasında. In-

glllz Hariciye Nazın B. Eden Irak 
Ege denizine inmek oldu. Hiç bir hakkında Türkiye ta.rafından yapılan 

B. Eden Türkiyedeki 
görüşmeleri hakkında da 

ıöyle demiıtir:· 

Ankara 6 CRa.dyo Oazetesl) - İn
giliz ve Amerikan radyo ve gazeteleri 
B. Bitlerin nutkunu tefsire devam 

l.ondra 7 (A.A.- - B. B. C.: 
Libyada Alman taarruzu ıimdilik 
durdurulmuştur. İngilizler. her gün 
yeni kuvvetler almakla beraber, Al
manlar da Sollum mıntakasına tak
viye kıtalan getiriyorlar. 

B. Stimson, Almanların hiç bir 
insani kanuna riayet etmeksizin 
amansız denizaltı harbini tiddetle 
tenk.id etmiı ve demiıtir ki: 

zorluğa uğramadan bu denizdeki tavMSut tek.ltf1n1 kabul için şartlan-
uTürk Devlet adamlannın dürüst ediyorlar. Gazeteler: - 191 7 ıencainde Birleşik Ame

rika bu amansız metodlardan dola
yı harbe girmişti. i b h ı:un şunlar olduğunu söyllnUftlr: 

ndalann birer birer işgal • u a- cirak kuvvetlerinin Habbanlye'den 
dostluklan ve menfaatlerine ı - B. Bitlerin Alman etkAn umu-

. mlyesinl uzun bir ha.ıt>e hazırlamak 
yapılacak bir tecavüze karşı lstedlğinl, daha evvel harbin 1941 de l'eketin, bir İngiliz mukavemeti- çeldlmelerl ve Irakta. İngiliz kuvvet

ne maruz kalmadan cenuba doğ- lerlne karşı muhasamatın kes1İmes1. mukavemet unıl bende derin nlhayet bulaca~ı bildiren B. Bitlerin 
bir tesir hasıl etmistih bu seferki nutkund& gelecek sene de 

Tobruk etrafında vaziyette deği
şiklik yoktur. Mısır muharebe.~ a1-
kert levazım muharebesidir. lngiliz 
tayyareleri. Bingazi limanını ve Lib
yada dört düşman hava meydanını 
şiddetle bombalamıılardır. 

Amerika Harbiye Nazın, Ameri
kan milletinin fedakarlıklara kat
lanması lazım geldiği noktasına ita· 
ret ederde nutkuna nihayet ver· 
miştir. 

• v • kesJlmest. ı-u kolaylıkla inkişaf edebılecegı- Bunlar yapıldıktan sonradır kl, tn-
ııl gôstcriyor. glUz hükfunetl muahedelerden müte-

Akdenlz hlldmlyetı, iki kapı- vellkl haklarının temhıinl müzakere 
.n_ın 1ı{ısırla Septe bofazının eıe •tımet• Amade olacaktır. İnırUtere h'1· 
~- --Ztmıdilft:t:lllliift~h~ej~ ve ı geçlri1mesJne bağhc:hro . :nwıdilh a.iii'irl 
dolayı bir taraftan şimaJt Afrika a blldtniıJitlr. 

k d.ğ Hafid Alinin kanunuesaalye muha-
muharcbcsi devam eder en, ı er ııt olan hareketi, kendisinin da.ha ev-ı 
taraftan Akdenizin garbında, veı de iktidardan dllşmestne 8Cbep oı
Fransa ve tspan.va üzerinde siya- muştu. Daha sonra. iktidar mevkllnt 

tekrar ele geçirdiği zaman, Br:lta.nya 
si faaliyetlere ş:ıhit olmaktayız. hü.kümctl, bu hAdisenln veya Irak'ta 
Bilhassa Fransadan gelen haber- her hangl diğer bt~. hAdlsenin kendi· 

sini muahededen mutcvellld haklann-ı 
ler dikkate şayandır. dan mahrum etmesi için hiçbir sebep 

Almnnyanın mütarı"ke şartla- görmemiştir. Muahedcden mütevellld 
' · · ··ı üde bu haklan evvelA kabul, fakat sonra 

nnda Fransa lehıne gcnış 0 ç 1 reddetmiş olan Irak askeri şeflerinin 
değişiklikler yapacağından bah- hareketini hiçbir şey mazur göstere
sedivor. Bunların karşılığı olmak mcz. Büyük Brltanya Arap mllletue 

., ak Af "ka ve her şeyden evvel Irak'la olan mua-
ilazım gelir. Bu da anc rı - melelerlnde yüzünü kızartmıya.cak blr 
nın şimalinde ve garbında, hatta mazjye maliktir. <Alkışlar). Modem 
su··ruede Al manyaya harp ba. kı. - Irak'm istiklAllni temin eden biziz. 

·., b ı Kendisine ynrdım eden ve her hususta 
nundan istifadeler temini ola ı ır. kendisine karşı sözünü tutan biziz.• 
Almanya ıle - ingilterenin aley- Kahire .6 (AA.) - Mısır Baş- . . . • 
hine de olsa _ uyuşmak cereyanı vekili diın akşa~ beyanat~a. b~- lni'Jlaz Harıcıye Nazın B. Eden 
b • r tlendi mi? Fran- lunmU§ ve ezcumle demıştır ~·: Lon:lra 6 (A.A.) - Avam ka-

u derece km ve A •• lı A _ drak makamları bilhassa bu nazık . . 
sa efkarında böyle ınakus bn a 1 .. d k d"I . .ı·· .. marasındr harp vazıyeti hakkında . F şart ar ıçın e en ı erıne ouşen agır .. k . B Ed hA d" 
letc imkan vermek güçtur. rnn- mesuliycti şüphesiz idrak edecekler- m~za er~İhaçan Ort ~n, :0~. a ı-
sız milletı·ı1·ın cektiğl derin ıztı- dir Samimi surette ümidimiz, iki ta- si ekelr ved ~ Aassa k a .,.ar tadı ~or· 

' • · .. .. 1 1 k 1 k u ara aır vam amarasın a ıza-rapl .. bu acıları bıraz rafın bugunku an aşmaz ı ta, ra ta h t . k le 'k b' . 
ara ragmen, . ·1ız· malT- lh~ ve sükunu ')'eniden tesi. ede- a vebrırl end a .. z ço nlı:azı ı~ vazı· 

hafifletmek pahasına ıngı t> su .. . b" h 1 t" k· yette u un ugunu aydetmış ve 
d ke Cek musaıt ır n sure ıne varaca .. 1 d . . ı · b" · dPcek ere • . .. §oy e emıştir: 

U ıyetınc yardım e • 1. ları ve harbın dunyanın bu parça- ç·· k.. 
1 

d vT B .. 
''e d ·· -4 •. v •• •• "ht"yar Mareşa ın 1 .. d c un u ya nız egı ız. u muza· 
,., u~~ugunu, 1 

1 
• . t 1 sına yayı mıyacı:ıgı ır.> kerede söylenen her sözü dinleyen 

btı ı·tik b t siyeceglnı a ı-
po ı ayı en m k- 1 kta harp başkaları da mevcuttur. Söyleyecek 

tnin etmeye henüz hakkımız yo ra çok !!eylerim var. Fakat bunları §im-
tur. Fakat B. Hitler, son nutkun- di mecburi olarak söylemiyeceğim, 
da ingı·ı· ' dalarının işgalinden Irak başkumandanlığı zira beyanatımı düfmana hiç bir su-

, ız a ' f 1 f ı · · d d • k hah t ·... "bi ı arbin bu yıl mühimmatın İsra ret e aa ıyetın e yar ım etmıyece 
. se medıgı gı ' 

1 
hiç • • • şı:kilde yapmak merburiyetindeyim.> 

içınde biteceği hakkında d~ edilmemesını emrettı Münetakiben ıubatın ilk günlerini 
bir şey söylememiştir. BilA.kıs, al- . 

6 
(A.A.) _ İngiliz Orta ve hükumete ilkbahar bidayetinde 

tnan ordusunun gelecek sene da- Kaha-e • k ahının teblig .. i: Alman kampanyansının planı gibi 
. 1 Şa k umumı arnrg . .. .. . . h 1 

ha kuvvetıı· silahlara malı!~ O aca- r b · b""luesinde Jngiliz gorunen vazıyetı atır atan nazır söz-
Hab anıye o .,. • 1 . .. 1 d . . ğını ilan etmek surctile harbin 1 . dün faaliyetlerine devam erın(; .şoy e evam etmıştır: 

· tayyae en t • (De --Lif 7 Utun" 5 d ) gelecek sene de devamı ihtimalim i !erdir. Düşmanın topçu a efl vamı ._ e • e 
.. etm ş . b · 1 ııtur Basra 

goze almış görünüyor ve alman fasılalı v.e ısa ctsız 0 mu · d .. :1. •-•-a , I _ ._
8 . ..1 . d ""k\ınet berdevam ır. ....., ....., ., ..,.;;:;> .-.-

nııııetini buna hazırlıyor. . . bo gcs~n e6 sCA.A.) _ lngiliz Orta --------------
Böyle sürekli bir harp, ikı ta- ~ahıre • karargahının neşrettiği 

:rafın takatı demektir. Almanya, Ş~~ um~mıbir tebliğ, Habbaniyede 
mutemmım . . . d . . 

Slrf takatını arttırmak bakımın- h ekete geçen Jngılız pıya csının, 
d . · ar · affakıyetle 

Bu da ihtikar 
değil mi? dan dahi Afrikayı ve Ak enızı, bütün pazar gecesı muv .. b"l 

Atıantik muharebesi için de Da- tetevvüç e.den keşifler yaptıgını ı - Pek yerinde bir tikiyet: 

kan elde etmeye çalışacaktır. BU dirmektebdl~~· 1 k topçusunun, dün «Mektepler kapandığı için çocu-
. ti Bu te ıg, ra v 1 tan 'tib · tibanı ınücadelede Fransanın vazıye Habbaniycdeki f ngiliz hava kuvvet- gumuz • ma~ 1 

1 
are~ un eıik 

çok mühimdir. Bundan dolayı !eri kampını fasılalı bir surette bom· nıı~~ennlfk. mu~beseyl e akuHsaJenb ki 
b""yük .v. · de ilave eylemek- a aaasını esl1llf u unac • u 

alman tazyıkının, daha u bardırJ'!an ettıgını d haziran sonuna kadar - pansiyon 
tt.v • • 1 ·ı· b bar ıman ve avcı 

bir şiddetle garba intikal e ıgını tedir. ngı ız om d" tt yap ücreti de dahil - tediyatta bulun· 
I · · mütcma ı sure e • göreceğiz. tnyynre.;rınınl ayeside bombar· mağa mecbur tutuluyoruz. (Mevzuu· 

Necmeddin Sadak tığı kcşı uçuıı arı s ' bahis olan bir Fransız mektebidir.) 
dıman ciddi olmamıııtır. B Ik' ' alliml . ilh 

6 (AA) _ D. N. B. e ı mu eruı rna&Jı. 
Fuar pulları Beyru~ . . · . · noktuındar. biraz daha para almak 

ajansı bıldırıyor · · abed fak t h ' 
Ankara 6 <Telefonla) - İzmir 1941 Irak başkımandanlığı Irak kıta· 1C er.:.. 9: azıran • son~ 

enternasyonal fuarı dolayıslle bir hll- lanna stoklan yenilemek_ imkansız- kadar ~ J'llYflCek ve tç~fin 
tıra olmak re posta pulları çıkarıl- .. ıebebile mühimmatlarını iaraf k.,...Jıiua İllemek ib~ .....,._ 

büyük zaferler elde edllece~l söyle
mesin! gaı1p bulduklarını, 

2 - B. Hitlerln, Almanyanın 1918 
deki vaz1,Y9te dilfmlyecetinl temin et-

en ıer farlc ve 

rağmen, ma.llQbiyetln de B. mtıerln 
zihninde yer ettiğini yazıy:orlar. 

MalQm ya Almanya 1918 de mağlQp 
olm\l§tu. Almanyanın bu defa bu vazı. 
yete diişmlyeceıttntn söylenmesi, Hlt
lerin mağh'.lblyet endl§eısl izhar etme
si şeklinde tefsir olunnuıktadır Bunu 
bllh:ıssa Amerikan gueteleri tebarüz 
ettınnektedkler. 

Aln1enlar· 
Sisam'ı da 

işgal ettiler mi 
Bu adanın İfgaline dair 

gelen haber henüz 
teeyyüd etmedi 

Habeş imparatoru 
ıms -naıaıra 

İngiliz ve Amerikan resmı mahfll
lerl B. Hltlcrln tehdldlerlne yer ver
memektedirler. Gelen haberler Ame
rlkamn sllAha sanlmağa h&Zır bulun
duğunu da göstermektedir. Amerikan 
gazeteleri, bu memleketin yavq ya- Ankara 6 (Radyo gazeteai) -
vaş harbe doğru gittiğini yazmakta- Ege denizinde ıimdiye kadar Se
dırlar. 17 Amerikan mütehassısı bir madirek. Limni. Taıoz ve Midilli 
beyanname neşrederek İngllterenln adalarının Almanlar tarafından iıeal 
harbi kazanacağını blldlrmişlerdlr. Bu edildiğini söylemiıtik. Sakızın ltaJ
beyannamede ezcümle denlllyor kf: yanlar tarafından İşgal edildiği ıöy
Alman endüstrtsı bombaların tehdidi lenmiş iae de bu haber doğru çık
altında kalmağa mo..hkfundur. Amcrl- ~amııtır. Buraya gelen İtalyan tor
ka için ise böyle bir endişe yoktur. pıdolarının Alman gemilerini hima
Kati netice Avrupada değil ingllt.c- yeye memur olduklan öğrenilmiştir. 
reyi çeviren ırulnrda knza~ılacaktır. Binaenaleyh Sakız da Almanlar ta
Amerlka sanayi memleketidir. Amert- rafından iıgal cdilmi§tir. 
kan hava kuvvetleri hali hazırda bile Sisam adasının da Almanlar ta· 
Almanyayı yeruneğe mukt.cdlrdir. In- afından jıgal edildiği hakkında bir 
glllzler bozguncu b1r millet değlld!r, haber gelmi~ ise de bu henüz teey-
soğukkanlılıkla beklemesini bilir. yüd etmemiıtir. Habet İmparatoru Haile Selisiye 

'.Anhra 6 (Radyo gazetesi} -
Nairobiden bildirildiğine göre. Ha.
be§ impa.·atoru Haile Selaaiye bu
gün, mutantan alayla, bet yıldanbe
ri hasretini çektiii Adis • Abebaya 
ginniıtir. 

Ankara 8 (Radyo Gafletest) - Aa
mara'da Uerllyen motörlil İngiliz kuv
vetleri Amba Alagt'deJd kuvvetlerle 
blrletmelı: beredlr. Bu kuvvetler bl
rlblrlerJne 80 kilometre mesafede bu. 
lunmakta.dır. Bu lns1ı:a.ç yakında ka
panacak ve Habeş hart>Lne bitmıo na
zarlle bakılabllecektlr. Çünkü İtalyan.. 
ların büyük kuvveU buradadır. 

Türk - Iran 
hudud ihtilalı 

Türk • İran hudud emni. 
yet ve asayiı protokolu 

meriyete girdi 

Ankara (A.A.) - Tüı1t ve İran hu
dut emniyet ve ft.sn.ylştnln talı:viyC31 
ma1tsadue, 8 kflnunuevveı 1940 tart
hlndc Hoy'da lkl devletin sallihiyet.ta.r 
murnhhaslan arasında imzalanan 
protokolda derpiş edllen tedbirlerin 
iki Akld hilkQmetçe tn.svfp ed!Jmlf ol
masına b!naen, 4 mayıs 941 tarihinde 
Tahranda Türkiye Cümhurlyetı bil~ 
elçllıtı ile İran Hariciye Vezareti ara
mnda nota teatbl auretlle, bu tedblr
ler'lllesltAr ıaıtbteıı !&ibaren la&blk 
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yıap r Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler ) 
Milli müdafaa 
politikamız ve 

Führerin nutku 

Tobruk'ta 
lngiliz makabit 

taarruzu 

Mudanyaya ikinci 
kafile dün gitti 

Avustralya 
başvekilinin 

nutku 
Ulus gazetesinin bu 
sabahki başmakalesi 

Beritanya kuvvetleri Meccani tren ve vapur yolcuları bak- c Vazifemiz tefessüh 
mihver kuvvetlerini lördı kında vilayet bir beyanname neşretti etmi ruhu Alman mille-

ve 3000 esir aldi tinden uzakla hrmaktır» 
Mnda.nyaya iklnc.l kafile dün hnre-

Anknn. 7 (Telefonla) - Ulus 
gazetesi başmuharrirj B. Falih Rıfkı 
Atay, bugünkü Ulus gazetesinde 
cMılli Müdafaa politikamız ve Füh
rerin nutku> serlcvhn:n altında ~u 
bu~ makaleyi )'UZDU§tır: 

Ankara 6 (Raeyo Gazetesi) _ l'ob- ket etmışt1r. Gıtmek Orere beyanna
ruktakl Brltanya tuvvetlerlnm mllı- m.e veren yolculardan dün 460 kiş1nhı 
ver kuvvetlcrlni kırarak mukabil tn- hareket etmesi li\zımdı. HalbUkl an
arruza geçtikleri haber verllmektedlr. cak 50 k1{f yola çıkmıştır. 
Bu tnamı.ziar esnasında İngll.l.zler Mudanyaya 

cHarp Balkanları aşarak Adalar 
denime kadar gddi. Çanakkale 
boğazı ile Ece loyılanmızın lr.ar§ısın
daki adalar, Mihver kuvvetlerinin 

3000 esir almışlardır. Tobrukta. Ta.Zi- :Muntazam vaptü1nrln Galata nhtı-
yetin ta:rruımen Brlt.a.nya kunet.ıe.rl .mından: 
lehlnde olduğuna !§aret edilmektedir. '7/5/941 çarşamb:ı günü sa.at ıe da. 

dine geçiyor. Geçen mayısta Hol- Harp ne zaman bitecek? 
landa, Bdc;ika ve Fransa toprakla- Berlin 6 (A.A.) _ Stefani ajan· 
nndn muharebe veren alman tank- mndaı:ı: Salahiyettar bir membadan 
fon, bu mny:ıs1!, Mısır hu~udlar:ında bildirildiğine göre Hitler, nutkun· 
çarpışıyor. ı::>ogu Akdenız ve orta da tahminlerde bulunmaktan içtin.r,> 
ve Yakın Şark muharehcleri, Hava- etmiş, yalnız harbin J 942 sene5İne 
da, denizde ve karadd olanca ışid- bıdar uzaması ;htima!i bulunduğ-.ı
detile başlamıştır. Irakta bazı asker nu öylem~tir. Burada tebarüz etti
ve sivil politikacılar, halkın ve ordu- rildiğint göre bu mütalaa, Ameri· 
nun bir kısmmı İngiltere aleyhine kan'nın fngiltere'ye yapbğı yardnn
ayak1andırmıştır. Bu kargaşalığı, Fi- lann neticesi ile alakadar görii'1lmek
listin ve Sürycye ıirayet ettirmek tedir. Çünkü hu yaraımlar, lıar
için müftü ve taraftarlarının tahri- bin neticesi üzerinde müessir ohna
ldit;a bulunduklannı biliyoruz. Tür- ja~~ll beraber uzamasına medar 
kiye, karadan ve denizden bu harp 0 a ı r. 
ve anarşi alemi ile temastadır. Bi
zim değişmez. bir siyasetimiz var; 
onun ne olduğunu Türk köylüsü 

Belgrad İngiliz sefiri 
Romada 

Marakas vapurlle 4569 - 4G88 bllet nu
maralı 464 yolcu: 

8/5/941 perşembe günü sa.at 16 da 
,Marakas vapurlle 4686 - 4812 bilet nu
maralı 460 yolcu. 

9/5/941 cuma gfinü saat 16 da Ma
.nıJaıs vapurlle 4813 - 4924 bUet nu
maralı 461 ycku. 

•• 
Uç günde 32 

Alman tayya
resi düsürüldü 

' 
İngiliz gece müdafaaai 
aüratle tekamül ediyor 

10/5/941 eumattesl gihıll saat 14 te 
Sus vapurlle 4925 - 15043 bilet numa
ralı 490 yolcu Mudanyayn.. Bunların 
tren iltisakı Bursadır. 

--
Londra 6 (A.A.) - cGeclkm.lştln 

Avustralya Ba§veklll B. Mem:les, rad
yoda söyledli;rl blr nutukta. ezcümle 
şöyle demlştir: 

.Bana Büyük Brltnnyn hakkındakl 
İstanbul • Bandırma 

'7/5/941 çarşamb:ı. gftnü saat 20 de 
Antıfnrta. vapurlle 5245 - 5449 bilet en mühim lntibalanının ve hatıınma 
numamlı '107 yolcu. gelen mc ~ylcrln neler olduğunu sor-

9/5/941 cuma güntl saat 8,lS te salar, dilşuneemln derhnl İngiliz mu
SU.S vapurile 5450 _ 5627 bilet numa- ?ip ruhunu azimkll.r ve çok beliğ bir 
raıı 659 yolcu surette §3.hsmda temsil eden Chur-

I0/5/941 cu~sl günü saat 20 de chlll'e, Britanya. :tıava kuvvetlcrlnin 
Çanakknle vapurlle 5107 _ '5244 bllet mükemmel gençlerine, bazı noh'talar
numaralı 598 yolcu Bandırmaya, Bun- da tahrip edll~ 1şçl meskenlerlle 
ıann iltisakı muhtelif istasyonlardır. ç~ ve fakat fasılasız bir surette 

(Devamı sahife 7 sütun 2 de) 

Almanya lraka 
nasıl yardım 

edebilir 

İngilizler, Eget adalarin
dan Siiriye yolile hava 

duşmana. muknbele hazırlıyn.n fıı.brl-
1 kalnra ve her Ge}'den üstün olarak 

~meli geniş hıı.rp te~!l.tıannı dlk1mte 
değer blr muvaffakıyetle idare eden 
ve harp atelyelerlnde harikalar yara
tan ltadmlara teveccüh ettığ'lni söyle
rim. Kadınların bu eseri öyle bir yeni 
devrenin başlangıcını ~ etmekte- 1 

dir ki bu devre hakkında şlmcll ancak 
ta.hmhılerde buluna.blllrfz. Kraliçeden 
en mO.tevazı İngiliz kadınına. kadar 
ırkın sa~lam vasınnn teresstım et-
mektedlr.ıı 

B. Menzles, SÖ'llerine şu sureUe de
vam etmiştir: 

Milli Şef kadar, her yabancı bizim Nevyork 6 (A.A.} - Ofi Fraauıız 
kadar Liliyor. Bu, bir istiklal, milli ajansı: Amerika radyosu Roma'· 
müd faa ve milli emniyet siyaseti- dan çekilen B§&ğıclalci telgrafı neşret
dir. 20 harp ayındanberi bu si- mcktedir: 

A .. ft ... ,n, .. A ..... G ...... > _ _ kuvveti gönderilebilece-
n .... ra v , .. ~u :ızeı.cô>I In ... • • h . d" l 

gillz avcı tayynrelerl üç gün için- gını ta mın e ıyor ar 

cDüşman eski asil harp knldelerlni 
terketmlş, harbe kinsiz olarak, fakat 
şiddetlf bir azimle girmiş olan mll
yonlarca Brttnnyalınm kalbine kini 
yerleştlrme'k ic;ln elinden geleni yap-

de İngiltere iizerlnde 32 Alman tayya- mıştır. D~mıanımız harbi askere kar-
şı askerle değil, kadınlara, Jlıtiyarlara 
ve çocuklara karşı bomba. ve torpllle 
yapmıştır. Mazinin en şiddetli barbar
lığını §ahsında tcıns1l ~ vo buna 
iğrenç bir riyıı.lo\rlıkla dünyanın bek
lediği yeni niınm ismini vennef;e çıı.-

ALi ile VBLi 

Makulü, faydalıyi, 
güzeli taklide 
kalkışsalar 

Ali - Genç şairlerin şiir na
zariyderini okudun mu) 

Veli - Dünkü nüshamızda 
intişar etmişti. Okudum. 

- Bunlar surrcalisme denen 
mesleği, saı.,at telakkilerıne en ya
kın buluyorlar. Eserlerinde tah
teşşuurlann: aksettiriyorlar. Fa
kat bu arndn kitoplarmın ismi 

gibi cgarip> görünen bir nokta 
var: Müşterek imzayla şiir yaz
mııılar. Pe'kalu amma, bu ne su
retle kabil olabiliyor} Herkesin 
tahteşşuuru ayr bir alemdir; iki 
artist hu deruni dünynlarmı bir
leştirmcğe nasıl muvaHak olmuş 
acaba)... Bu, müştereken rüya 
gönneğe müştereken aayıklnma
ğa benzemiyor mu) ... 

- Cidden ... Fakat izah ettik-
leri nazariyeye göre, onlar, ace
mi taklidi yapan ustalarmı!J ... 
Anladığım: Tahteşşuuru, rüya 
görmeyi ve sayıklamayı da tak
lid ediyorlar .•. Hakiki hezeyana 
kıyasla cidden ebvonişer, Ali ••• 
Bu kadarma razı olalım ... Öpüp 
başımıza koyalım ... Ah, bir de 
heveslenip günün birinde maku
lü, faydalıyı ve güzeli taklide 
kalkışsalar da milleti irfanlann
dan istifade ettirseler... Ah, ne 
olur) ..• 

Aliveli 

Harp tebliğ- eri 

/ngiliz tebliği 

yasetin vazif clerine ve icaplanna Belgrad' daki İngiliz sefareti er
sndık kaldık; Onu her hangi sarsın- uru ile birlikte yüz kadar laıgiliz 
hya uğratmadan koruduk. Acaba mültecisi ve Macaristan' dan gelen 
yeni şartlar içinde, ayni imki.nı mu- birkaç sivil İııgiltereye gitmek üzere 
hafoza edebilecek miyiz~ Perouse civannda bir yerde top· 

lanmı§lardır. lngilterenin eski BCI
Azmimiz budur ve dileğimiz, mil- grad elçisi ıir Roald Campell bu-

resi düşürmüşlerdir. İngilizler ise bu 
hare'kfıt esnasında hlçbtr tayyare kay
betmediklerln11ddla ediyorlar. İnglllz 
gece müdafaasının telremmül ctilğl 
nnla.şllmaktadır. Dü...c;frrülen Alman 
tayyarelerinin yüm.e 90 ı gece avcı 
tayyareleri tnnı.fmdan diişüriilmilştür. 
İngilizler geoe avcılığına ~ ehem
miyet nrm.lşierdl. Bunun müsbet ne
twelerl nlmm$ ba4lamıştır. 

Ankara 6 (Radyo gazetesi) -
Irakta ikı taraf da geniş a!keri hare-. 
kat için hazırlanıyorlar. Mısır, harbin 
başlamasından endişe duymakta ve 
lngiliz.lerin Irakla anlaşacaklannı 
ümid etmektedir. Maverayı Erdünde 
bu memlekete iltica etmiş olan Irak
lıların da askeri harekata hazırlan
dıkları söylcınmektedir. 

~~es, bütün Brttanyalılan Hit- Kahire 6 (A.A.) - İngiliz Orta Şark 
ıerln ölümü ııc vnzlyetln de~lşcceiti ve umumi ko.rargahının tebliği: 

li siyasetimizi takip edebilmek, ıer- gün Romayn muvasalat edecek.tir. 
beslİ içinde kalmaklığımızdır. Ye- B f •·-ı t 

• "h h b · d T- k. . h .. ütün ngiıiz er yakında ngiltereye 
n.'. c1 

•• :.? .. ar ın .~· ~r ı~e~ın .. ~- gönderileceklerdfr ve şimdi nezaret 
Londra 6 (A.A) - Bu gece. 8 

Alman bombardıman tayyuesının 
lngiliz gece avcı tayyareleri tarafın
dan tahrip edildiği öğrenilmiştir. 

Alman Hariciye nezareti Irak va
ziyetini çok yakından takib etmek
tedir. İngilizlerin tahminine göre, 
eğer mücadele uzun sürerse, Alman
:ranın müdahalesine bir fıdat veril
miş olacakbr. Almanyanın Ege de
nizinde İşgal ettiği adaladan atlnya
rak Suriye yolile lraka hava kuvvet
leri gönderebileceği de tahminler 
arnsmdadır. 

tunlugun_u .ve. Tu.r~ milletının hurrı• alhnda bulunmakla beraber harp 
yet ve hiı.kımıyelını masun buluındur- esiri teluklc! edilmemektedirler. 
maktan gayri hiç bir menfaat ara-
madık ve aramıyoruz.. Ne kimsenin 
toprağında gözümüz, ne de bizim 
toprağunızda l.--imscnin zene kadar 
hakkı vardn. İttifaklanmız, 11nlaıı
n1alnnmız. sözlqmdeıimiz. hepsi 
münhr.sıran, kendimize aic"I olan ve
ya lcomşulnrınuzla müşterek olan 
emniyet sahamızda ha~ ı.·e istikrarı 
müdafaa etmek içindir. 

Alman Führerinin Balkaın muha
l'ebesini takip eden nutuk, ~te tam 
bu nazik devreye tesadüf etti. Nut
kun Türkiyeden bahseden fıkraları 
listünde büyük bir dik.katle durduk. 
Türk kurtulU!'ı mücaddesi ve onun 
rehberi bakkındaki §ahadet i]e, 
ayni davayi takviye etmek ve ileri 
götürmekten ıbaret olan müdafaa 
ve emniyet politikamız ve onan sevk 
ve idıucsi hakkındaki tasvip cümle
leri bu memlekette derin bir tahaı
ıÜ5 uyandırdığı kadar alman harp 
aiyaseti ile türle barış nizamı arasın
da bir tczad görülmc."Dek.te olması. 
barbin bu sahalara sirayetinde ask.e
ri ve siyasi her hangi bir menfaat 
tasavvur etmiycn memleketlttde 
dahi fe.rahlaucı bir tesir hasıl ettiği
ne şüphe yoktur. 

Türkiye, kendi hududlanncla har
bi tahrik etmiyec.eğinden btt kesi 
emin kılan 20 aylık bütün bir imti
han devresi geçirmiştir. Almanya 
Türkiyeye karp harbi tahrik ettir
memek ve Türkiye üzerinde her 
hangi ihtilat vesilesi aratmamak az
minde devnm ettikçe. sulhumuzun 
bozulmıyacağından biz de emin ola
biliriz. 

Amerikanın 

hattı hareketi 
Demokrat senatörlerden 

B. Pepper şiddetli bir 
nutuk söyledi 

Alman-Fransız 

konuşmaları 

Serbes F ransanın yeni 
hududu, esirlerin 
aerbes bırakılması 

Times'e göre Almanya 
vaziyetin inki§afını 

bekliyor 
Londra 6 (A.A.) - Bütün 

V-.İngton 6 (A.A.) - Demokrat Ankara 6 (Radyv gazetesi) _ Irak· ta usule getirilen gergin ve müş-
senatörlerdan Claude p ...... per bugu .. n Am ral D l . kül vaziyet hakkında tcfsirntta bulu--.- i ar an"ın Berline gitmesı 
senatoda Büyu .. k Britanya lehinde d'kka ı nan Timcs gazetesinin diplomatik na.zan ı · ti çekmektedir. Aıman-
rnL middetli bir nutuL ıöy}-.nHı•=-. d b muharriri yazıyor: :ra; ,.. a; ~...,..uı yanın hem askeri. hem iktisa i a-

Peppcr demictir ki: k d F . b" 1.-. 1.. Nisanda nazi teşvikile Başvekil 
~ nmın a<n ransanın ış ır ıgıne u- vnzifcsini süiistimal etmiş olan Ra-

cBirlC§ik Amerib.nın çok şiddetli zum gördüğü anlCJilıyor. ıid Ali'nin Alman yardımını istedi-
bir battı hareket ittihaz etmes.i için Vichy 6 (A.A.) - Amiral Darlan ğine dair olan haberler teeyyüd 
zaman gelm~tir.> dün akşam yenideın Parise hareket etmediği gibi Alman filolarının Sü

Hntip, B. Roosevelt'in fevkalade etmiştir. Amiralin birdenbire Parise riyeden geçtiği hakkındaki haber
vaziyet ilin etme5İnİ ve Avrupa, hareketi dolayısile cumartc~ günü ler de teeyyüd etmemiştir. Almanla
/Uya ve Afrika mahreçlerinin Ame- tehir edilm~ olan Nar.ular heyeti rın iktidar mevkiine adamlarını ge
n"ka kıtasına hrıı mümkün bir ta• toplantın, amiralin Paristen dönü- çirdikten Donra, işe 1'atılmadan öaı
arruz için .kapnmağı derpiş eyleme- eünde Vichy' deki lrua ikamet müd- ce askeri vaziyetin nasıl inkişaf ede-
5İnİ teklif ve bunun için de Birleşik deti esnasında içtimaa çağnlmıştır. ceğioi görmek arzusunda oldukları 
Amerikanın Büyük Britanya ile bir- Amiral Darlan, yalnız mareşal hakkındJl Berlinden haberler gel
liktıe Groenlandı. lzlandayı ve diğer p I k mi<>tir. Ra•ı"d Atı· a·u·ratle magwlu·p emin ile görü.§Dlüttür. A man no - "Y ,.. 

s~ratejilc n~k~aları i~gal etmesini tav• tai nazarının bir tarihi vesikada tes- edildiği takdirde Almanlar kendisi-
sıye eylemıştır. "t d"l · b 1 d w amiral ta- le hiç bir ala.kalan olmndıgw mı iddia .. _ . •. pı e ı mtf u wı ugu ve . . d LJ 

Senator Pepper aozlerme fOy]e rafından mareşal Petnin'e tevdı edıl- e eceK.erdir. 
devam etmiştir: diği söyleniyor. Mareşal Pctain de Berline gelen haberler 

cBunun diğer bir hedefi de Büyük tahriri bir cevap verdiği için Alman • Bertin 6 (A A } y " 
Britanya için deniz yollaını açık tut- Fransız konuşmalarının kati bir ma- bir kaynakta ·b·t·d. -:-1. . arlı rke5tmk! 
mak Htl · b k"J · · 1 . . · n ı ın ıyor. ra a ı ve ı cnn u mev ı en ışga hiyet anettiğini tahmın ettırıyor. vaziyetin i k" fı B 1· 'd . " 
için yapacağı her türı·· t bb .. - . . n ı§a er ın e sıyası 

k . b km kt u eşe usu Teklifler hakkında birçok tahmın- mahfıllerdc çok büyük bir alaka ile 
a ım ıra n ır. 1 1 d k" d"I 

K J fi k b v d lcr ileriye sürülmüştü: şgal n tın a- ta 1P e ı mektedir. Irak kuvvetleri-
h eza ~P.0~ B

1
• )1u~u A a u:rn a ki ve serbes Fransız topraklarının ain cesurane dövü§erek muvaffa-

Harp faciası büyu-ktür, geniştir, ~~tm . ıçm dır cşı lmer a ve yeni bir hududunwı tespiti mevzuu- luyetler dde etmekte Qlduklanna 
Buyük Bntanyn onanma an arasın- b h" _ _ı" • F . I · B r 'd h'lh • d't· korkunçtur Ne Şarkta başlamışhr, d • "ba • . • ld"f d . z· a ıs cuumış, ransız esır ernın ser- er ın e ı assa ışaret e ı ıyor. 

ne de Şark.ta bitecektir. Bu ern51llsiz a irti t tesısıru te ı he. ~rımk. d.ıra bes hırakılma!l, Alman ~gal ordu-
Japon donanmuının ızı ar a an fi "ki ·ıh 

facianın tahriplerini mümkün oldu-
1 

le • • frr b kl _ı,v •• sunun masra arının tensı ve ı · · · 
v • • hançerleme 1çın sat e ewgıru 
gu kadu tahdıd etmek, fecı harp 'bT Bununla beraber müzakerat esna-
ıonrası buhranlarının tahriplerini 1 ıyoruz.> sında iki tarafın birbirlerine yaptık-
de tahdici etmek demektir. B / kb k ları teldifkr hakkında hiç bir ~eyin 

Kimsi" bizimle davalı olmadıkça. Q l Q n mzmadığı muhakkaktır ve bu müza-
bizim kimse ile davalanacağunız kerelerden esasen yabn neticeler 
yoktur... Siyasetimiz, ahidlerimiz, beklenmemektedir. 
sözlerimiz. hareketlerimiz ve onla- Bundan vazgeçilerek bir -----
nn açık hedefleri malWııdur. Kurtu- iAfetme kurulması teklif Milli Şefin hediye 
lu~umuzun tek teminatı olaın bidiği- :I" 

mize. Türkiyenin halt n toprak bü- olundu ettikleri fotoğrafiler 

Alman - Japon 
ihtilafı 

B. Hitler, Japonyanın 
İngiltereye karıı harbe 

girmesini istemiş 

bizzat Alman milletinin Hitlerln fi.kir Tobrukta. vaziyette hiçblr değlşlk
ve usullerine müzaheret etmediği dil-, ilk yoktur. Sollum bölgesinde, şiddetli 
oilncesint akılla.nndım c;ıkarmağa da- bir kum fırtınası karo. ve hava kuv
vet eylemiş ve §Öyle dcmlştlr: vetlcrlmlzl.n 1'nallyetlni ciddi surette 

cVaz:lfemiz bir adamı dev1rmek de- zorlaştırmı§tır. 
ğil, neslllerdcnbert malik olduğu t.e- Habeşistandn: Desslc'nln ş!mı:.lln
fessfilı etınl§ ruhu Alman mlllcUnden deki kuvvetlerimiz tnraflnd::ın .Am1Jıı. 
uıaklaştınnaktır.!) Alagi etrafmd ita.Iya.n :mcvzllnln 

Avsurnlyn Başvekili sö:üerhı1 şu su- gcrlslnde yenl terakk!lcr elde edllm1ş-
retle blt1rmfştlr: tir. Negelll'den ilerllyen kıtalaruruz, 

cHIUere, onun talim göımüş, cesa- Adola'y:ı hD.klm bir mevzu tutmakta. 
retli ve iyi teçhiz edilmiş mllyonlnrca olan kuvvetli bir düşman tesekkillünü 
Almanına karşı dünynnm bütün Bri- ağır zayiat verdirerek ta.rdetmlşlerdlr. 
tanya memleketler! ve hnyntl bir mfi- Diğer bölgelerde, ileri hnrekeUmlz 
nada Birleşik Amerika ayakta duru- devam etmektedir. 
yor. Medeniyet için meydan muhare
besl verlliyor.ıı 

Yunan 
deniz filosu 

Torpido ve denizaltılar 
İngiliz filosuna iltihak 

ediyor 

Han.ya 6 (A.A.) - Yunan filosu 
hakkında qağıdaki resmi tebliğ neş
redilmi~r: 

Yunan denizalhları İskenderiyeye 
giderek Jngiliz filosuna iltihak et
mişlerdir. 

On muhribimizden üçü batmı,tır. 
13 torpidomuzdan ikisi İsk.eınderi
yeye vasıl olmuştur. 

İspanyada Dahiliye 
nazırlığı 

Madri<I 6 (A.A.) - Stefani ajam
sından: Şimdiye kadar B&Jvekalet 
müsteşarlığını yapmış olan albay 
Valentin Galıısza. dahiliye nazırlığı
na tayin ve tahlifi icra edilmiştir. 

B. Kalenin Fransız sefi
rini kabul etti 

Moskova 6 (A.A.) - Sovyetlef Blr
lil!l relsl B. Kalenin bugün yenl 
Fransız büyük elçisi B. Bergery'yi ka
bul etmiştir. B. Bergery bu kabul es
nasında 1thnadnameslni venn1ştlr. 

Yeni Fransız büyük elçls:l dün Al
man büyük elçisi B. von Schulenberg'1 
ziyaret etmiştir. 

ltalyan teblipi 
Roma 6 <A.A.l - İtalyan orduları 

umumi knrargnhının 335 numarnlı 
tebliği; 

İngilizlerin Tobruk'un etrafındaki 
çenbcrl zorlamak içln ya~mış olduk
Ian yenl blr teşebbüs de Itnlyan ve 
Alman kıtantının derhal mukab~eye 
glrlşnelerl üzerine akamete uğramış 
ve düşman a~r zayiata u~atılnuştır. 

Sollum cephesinde düşmanın tank 
akınları püskürtülmüştür. 

İtalyan ve Alman hava :filolcm, mü
teaddit defalar Tobruk'tnkl mcvzilerl 
ve Tobnık limanını bomb:ırdım:ın et
mişlerdir. TonaJı yüksek blr gemiye 
1.sa.bet vaki olmu~ur. 

Düşman, Slrenalk'in bazı noktnları 
üzerinde hava akınları yapmıştır. 

Ege denlzinde Amıırgos, Annfi, İos, 
Santoriss, Naksos ve Pnros adalarını 
işgal ettik. Bu adalar, Siklad gı"Upuna 
mensup adn.lnrdn.ndır. 

Şarki Afrlknda. Amba - Alagl mınta. 
kasında düşmanın, kıt.:ı:ıtımız tarafuı
dan tevkif edilmekte olan, tazylkl de· 
vam etmektedir. 

Portekiz kıtaları 
Lizbondan Y eşilburun 
adalarına hareket etti 

Londra G CA.A.) - Müsttı'.kll Frıınsı'll 
ajansının verdiği b1r habere frÖ1'8, 
topçu ve piyade kuvvetlerinı de 1ht1-
va eden bazı Portekiz latalım Liı.bon
dan Benegal'ln gıublndc llin Ye§ll
burun adalarına ho.rekct etml§tir. 

Ke demeli? 
tü:ılüğünü konımakta:ı ibaret olan Ankara 6 (A.A.) - Bugün aldı~ız 
politikamıza, 20 aydanberi olduğu Anlcıra 6 (Telefonla) - Su mah- telgraflar, Trabz-0n, Ant.ıkyn, Çorum, 

Nevyork 6 (A.A.> - Ncw-York He- • 
rald Trlbune gazetesl.nin Tokyo mu- Yugoslav hükfımetı 

Ced beced lstanbullular ara
sında hile kulağa çarpan §U te
laffuz yanlışlarını yapanlara rna
lanıyor: 

gibi, bundan sonrıı da sadık kain- sullcl1 kanunu projesi üurlndeki ça- Çankırı ve Znfranbolu \'llayct ve ka
cağız. 

lı!JIJlalar bltirilmlş ve 18.yiha Ba.1Ve- za merkez Parti ve Halkevlerl tçlnRe-
kalete gönderilmlştlr. Bu kanun pro- lslcümhur İsmet İnönü'nün hediye et-

Bugün 4 üncü sahifemizde: kfiletc rrönderilmlştlr. Bu Balıkbank mlş oldukları fotoğmfilerin mer:ısim-

A d• ? (fi) :teşkili tasavvur olunmuştu. Bundan le şeref mevldlerlne konulduğunu ve 
VfUpa ne Jr • sarfınazar e::ilmlş ve Balıkbank ye- bu münasc-betle yapılan toplantılarda 

Cografya ve efsanenin cevapları 1 rlnc 5 mtıyon Ura mfitcd:ıvil serma.- Milli Şe!'c kar§ı duyulan sonsuz ve 
Yazan: İZZET MELİH yell bir işletme kurulması teklif olun- sarsılmaz sevgi ve saygı duygularının 

1 
muştur. Süngercilik işleri de bu mü- biı' defa daha lzlınr \'C teyld cdildll!lnl 

., ___________ _.~ esscseye verilecektir. bildirmektedir. 

hablrinhı blldlrd!C'lne göre, B. Mat- nezdinde İngiliz sefiri 
suoka'nın Bcrlln ziyareti esnasında B. 
Hitlcrle arasında lhtlltıf çıknu.5tır. Kahire 6 (A.A.- - Öğrenildiği· 
Hltler Japonya.nın İnglltereye karşı ne göre, halen Kahirede bulunmak- 1 
derhal harbe girmesini teklif etmiş ve ta olan sabık lngiliz Bükreş sefiri 
bn teklif B. Matsuoka tarafından rcd- Sir Reginald Hoare, Ortn Şarkta bir 
decUilnce kızmıştır. h ld b 1 y ı h"kA 

Ayni muhabir, Japonyanın n. Ma~- ma .'J.k e ı· u ~nan d" ~gols a~l u ~
suokn.'nın Tokyoya. gelen sekiz kişlllk metı ra ıyesı nez ın ~ ngı terenın 

Lisan, marul (a hnrfı kısa oln
rak), İstanbol, nisan ..• 

Böyle 

dememeli; 
Lisan, marul (a harfı uzun ola

rak), lstanbul, nisan 1 

demeli! bir Alman heyetinin taleplerine git- fi sefiri tayin edilmiştir. 
tikçe artan bir mukavemet göster- Sir Hoare hemen va2ifesine ba§lı- 1 mckte olduğunu Uavc etmektedir. yacaktır ~-------------.,., 



'I Mayıs 1941 

AKŞAMDAN AKŞAM~ 

. ~· . . Amma herkes bizde.?'ıl~ız ol·ı 
. -. Hangi yıldızlara benzedıgımızı 1 m~k· kabiliyeti olduğunu soyluyor ... 

bılmıyoruz bay Amca ... 

LB 

&J' mcaya gore ... 

... Çok fotojcnikmışizl... ' 

1 

... cBof oturacağınıza gidip birer 1 ... 
yıldız olun... lar ... 

clstifadc edersiniz! .. > 

il •.tr .., ....... 1) 

Aile babası 

diyor·\ B. A. - Vazgeçin bayanlar • 
gimdi {Yıİdız) değil (Kızılay) ol-
manızın ıırası 1 ••• • -
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DlKKAT! 

Bütün İstanbul'un heye1:anla 
bekledi~i 

GRETA GARBO'nun 
rikirve an'a't 

Son abidesi 

pa r GULMEYEN 
KADIN 

Coğrafyarun cevabı - Uü Avrupa: Doğu ve Batı 
Avrupa'ları - Efsanenin cevabı - Güzel "Avru- 1t ... ---Ti·•ürk•çe-sö-·z_lil __ _ 

pa,, mn Zeus • Jupiter tarafından kaçınlışı -
Minoa med.miyeti. 

Ya.zan: iZZET MELiH 

Milli 
sinemalannda bugiinden itiba· 

ren batladı. Aynca: 
DaM polia bafiy•i 
ŞARU SAN'm 

C NiLER PESiNDE 

~ARMARA'daj 
KOCOK StRLEY'in 

dünyayı heyecana veren 
Lahuti Filmi: 

Bugün matinelerden 
itibaren Sinemasında 

Dağlarm Kızı 
Baaün 

Matinelerden itibaren 

Ayrıca: 

ilaveten: KAR ÇiLGiNLIKLARI Muazzam Danslı ve revülü film. 

Paolo Veronese'nin tablosu: Avrupa 'nın kaçınbşı CLARK GABLE ve JOAN 
CRA VFORD'ın harikalaJtıklan 

MAHKÜMLAR 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasmda 

Amerikanın en. meşhur Radyo Caz orkestrası 

ARTBE S IHI O V'uın 
insanı zevk ve neş'eyle saran nefis musikisini 

Geçen mrtp.kl. ~emde. prore- maneı.·t mnbadelelerle yaşa.dlkları için 
ı;ör G. de Re~nold'11Il Avrupa neGlr'l bldblrlcrtnden vazgeçemezler. Avru
ndlı cserinclen babBettnl7, müellifin pa.'nm he.11 tu felsefe haldlı:atlnl Lsbat 
sıyn.sl ve lçtlma.l flkirlerlni anlatmış- eder: Tennv1l, blrllğln grutıdır. Diğer 
tım. BugUn, kitabın 1lk: tki kısmını k:?t.'alar a~r ve hareketsl7ıdir; Avrupa 
tahlil edeceğim: Avrupa. nedir? suali- ise, hartta.da t.mııı.ia.nıyor g1bld1r. 
ne t•otratyanm cevaln ve efsanelerin ~1 bile canlı b1r ınahlfiltu a.ndınr. 

GEMiSi LANA TURNER ve RICHARD CARLSON 
cevabL MiıAttan evvel A.ınasy&.'da ~ coğ-

gibi klymetll artistlerin yarattığı harikulAde güzel 

••• ıu:ija.cı Stnbon, Avrupa.'yl bir ejder-
Co!P"afya, tarihin tök sal~ ze- baya, on rutmcı a.snn büyfik Portekiz * T''b ._ .. 1 . . d ..... ırı Camo"'"'• blr 1nsan vücudüne, u erıırn oz cenuyeti muta ay~ 

ınin. eşyanın ta2JlatidJ.r. Bu h3k.lk.atl .,,..., "'..., 
Bırlncl NapaMon ~le ifada etmişti: ~talan, oturmuş blr ka;tınn. benze- Iık toplantısını 7 mayı.s çarşamba SAHTE YILDIZ 
cBir memreketln siyaseti, çoğrafya va.- tirler. günü ıaat altı buçukta Cağaloğlun-••• tlyetlnde bulunur.-a Bir cıeml:yet, mu- dald Etıbba odasında yapacaktır. 
bit ve iklimine muhali! ola.ra.k uzun Avnrpa'nın dotuşuna a.it (mitoloji) 

Filminde dinleyip alkışlıyacaksımz. Yerlerinizi evvelden aldınnız. Tel: 4086 

muddet )'aŞ!yam.az. Zira 1naaı:ıın ru- etsruıeler e1*l ve muhteliftir. Bunla.rın 
hu Tann'nın irade&lne t.Aıbi 1se, cl&ml :aı~ na.Jı;l~mlze tabit 1m.tAn 
toprağa ba~lıdır. ~ğa. bakınca., rot: en mtuııınlet1nl anlatalım.: YARIN AKŞAM 
bunun şekilsiz ve karanlık olduğım,u 'Avrupa• ismi, ilk defa, şair Heslo-
ltıatırlıyacağız. Faıkıı.t ruha. t.eveccl.i.ıı cnttiı Theogonte·sıııde geçer. Mil!tta.n n E5) rc:::a K 
ett!~!miz zaman da. düşiiİmellyiz kJ, sot1z 8311' evvel çıkan bu bin nusra.-ı lr"' ~ 
nıızarla.rımızı a.rasmı. tioıpnı.ğa. çevir- tik manınıme, l}llr ve hayall felsefe Ue 
mtden muttasıl ma.:Dl!'Viyata. b&brsa.k ka.rıftıran bir eserdir. Heslode'a. göre 

sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren 

1A~.K1 ~=: 
Mevsimin en son 

HEYECANLI· MERAKLI TURAN 
Şehzade başı 

Büyük bir SERG'VZEŞT FİLMİ 
kiırleşmek tehlikesine dilşeriz... Avrupa'nuı ~rancamı şudur: 

Avrupa.'nm ııe.thl mesalıa.sı on mil- Her ma.blüktan ve her weyden 
yon muml>ba. ldloınetredlr; halbuki muka.ddem dünya blr boşluk, bir 
Asya'nmki 44 milyon, A!rlk.a'nınki 30 uçuıımıdu. Sonra, tekmil canlı
mUyon ve iki Amerlka'nınkl 41 mil- Iann temell, desteği topra.k •.. 
yondur. Avustralya lle Okyanus ada.- Sonra aşk, EI'06, cölmez ll!hla
Janndan mürekkep a.raziye gelince, nn aı gikell kl uzuvları, yilrek
bunlann se.t.hı 11 milyon 300 bin mu- lert ve fazUetil btlgiyt kuvveilen.dirlr.• 

Charlıe Chan Panamada ASi KAZAK 
Meşhur polis hafiyesi CARLIE CHAN Panama kanalında 

korkunç casusluk mücadeleleri 
rabba. kUometreyi geçer. Avrupa, A.m, yıldızlı semayı, yanı kendi61nl 'z 
kıt"alnnn en ufağı oluşuna mukabil, örten unlne.yi meydan& çıka!dı. Yer ~"-'•••••••••••••••••••••••••"' 
en müsait vaziyete maliktlr: Mwı:a.ttah lle göğüri bfrle§meslnden derin dalca.-
küre (pla.nl.sphCre) ilzerinde Avrupa, ıı deniz ve l:ı.elajıl.resl TMtbys, bunlar
ortada görünür. Avrupa, dünyamızın dan da Oceantdl'Jler do~du: c.Mukad
merkezl, tekmil ~r. deniz ve hava des kızlar~ ki, Apollon'un ve ne
yollannm toplandığı noktadır. Bu ha- hirlerln ya~ l.ns8.nla.rın gençllği
llle Avrupa., cihana §8JDİl bir me<kın.1- n1 besler.• :11,te Avrupa bu kızl:ırdan 
yet doğumuığa. nam7..ettt. blrldlr. 

Avrupa, Asya'nın bir uzanma.51ndan Bugüne kada.r zihinlerde yerleşerek 
n:ıarettir; !ki kıt'a arasında tabU bir ph, ressam ve heYitel~lara. ilham 
hudut çizmek lmk:ft.nsızdll'; Ural ha- veren dığer bir efsaneye naza.ra.n Av
klkl bir sınır olamaz. Anadolu da~lan, rupa blr lllhe detll, bir kadındır; Fi
Ege adalarının ~ettiği zincir hal- nlke kralı Ageoor'un kızı, giiul bir 
talartle Balkan dağlanna kavuşur. prenses ... MllAttan evvel lkincl asırda, 
Çanakkale ve ~ geçitleri, Cebe- SJ.çlly&'lı OJ.lm ve san'a.tkAr Moochos 
lütt.nnk gibi, kür~ hayatın~ nls- bu boş masalı 162 mısralı blr şilrlnde 
beten yeni~. 8.rızalardır. Bu anlatır: 

~--•••• Bugün matinelerden itibaren 

YILDIZ • 
sıneması 

Beyoğlunda ilk defa: Altın Serisinin 2 lnc1 süper filmi 

KANLI BALALAYKA 
Bütün ihtişamı ile çarlık Rusyasında geçmiş ve sinemanın en 
güzel kadınlanrun iştid.klle çe~ bir aşk ve ihtiras romanı. 

Göz kamaştıran lüks sahneleri... Şarkı ... Dans ... musild,,, Mon-
dial film tarafından takdim edilen emsalsiz bir §ah.eser 

suretle Asya'ya. ya.pl§lk bir t:ıt'a. olan .Avnıpa, uyuyor ve rüyasında, ken
Avrupa'yı, aşağı }'1Jkan Dantzlg'den dl hüsnü anı içln cenkleşen Hd lDt'a 
Ode.sn.'ya bir ç~ çetrerek Dtlye ıcyır- g&-D;yor: Asfa ve henüz ısımm duran 
mak lhımd.ır: ctotu Avrope.'11 tt:u- Jta.rşı topraklar. İk1 diyar, kadın kıya
ıııs1el ve batı Avnıp&'sı. Bmılar ara- fetındedlr; blrl yerll, d1terl ya.ba.Dcı. 
sında.ld farklar btıyüktür; coğrafya. Yabancı kac,fm, Zeus'ün emrlle cAv-

b:ı.kımından olduğu kadar tera.kk.l ve rupa.,yı aii'i-okıeytp götürmek taer. '-••••••••••••••••••••••••mıııl' 
inkişaf cl:hetin~··· Batı Avrupa.'sı, oerı~ m komu içinde uya.nlt'. Şef&.k .• .. ...,.••••••••••~ 
sahıllerlndekl miiteeddit bu:r'llnlar ve sökm~ler· W;tiı parlak bir ilkbahar boğa insan şekline doner... Düğun, .. 
kcirte'Llerle Akdeniz ve A~laa Okya- aba.hı ... A;rupa, 'amda.,ı.a.rile k:ırla.rda. fenliık; onlar ermiş muradına ... 
nosu'na açılan blr yannı.adadır. Doğu koşu~r; göllerin kokulan ve denlzle- 1k'ı. asır sonra, Moschos'dan ilham 
Avrupa'.sı, Asya'nm tahakkümünden rm musildslle sermesttir. :t,te Zeus, alarak Metamorphoses'lnde cAVI'UPR•
kurtulamıyan, d6nıl:ıleroen feyiz nens biklrey1 bu IA.tif halinde görüp ya otuz iki mısra hasreden U.tln şairi 
alamıyan gen.lş b1r sdladır. B1r1 0~ ıp oluyor ve kızı kaçırmak ar- Ovlde'l zikredelim ve etse.nenin sonu
d.'..ı.ha çok denize, <Htert daha ÇOk kA- zölt1e bqCa fekllne glrlyor; vahşl de- na. be.kalım: 
r:ıya mensuptur. GaJp Avruı:ııa'sıında, IU, m\U1ıb ye beferl bir b?ğa: vücudü Avrupa lle UAhlar bal>aBl Zeus -
denl~erln rutubetli ve ılıık ~rli.rı, ~dır; aiİünda. beyaz bir hlle, Juptter'ln birleşmesinden dört erkek 
Jkllmı muvar~ bir derecede tutu. ıraHeiinda .,gı a~ parlıyor; boy- çocuk dünyaya. geldi: MlnOS. Rada
Şark Avrupa sında sert ve lamı ril3- nuzJan blr l(Dmil§ hUAU an~r. manthe, Eaque ve SarpMon. O sıra
g .. rlar eser; burada kı.ş fazla uzun ve Oenç kızlar Jılç çeitinmeden ootaya. la.rda. Olrltte Ast~rl.oo hükümdardı. 
soğuk. ya,; fazla. sıcak ve kısadır. Ta- ~ırla.r. ffAht rt.ythası ııe tırıa.tın .Asterlos sonralan, (belki de Zeus, 
blata ait aynlıkla.r, ziraat, sa.ne.yi, nü- k:okrilu ne.fealiırln1 blle ~bu fü- güzelden hevesin! alarak onu bırakın
fus ve ümran fatkla.nna müncer ol- s\ı.illu liaY:Yllll Avrupa.'nın yanında ca!) Avrupa.'nın ~rl• kocası olm~ 
m~tur: Batı, beldeler ve kasabalar durur, onu .![t!n mıın tema.şa. eder. ve çocuklarını bQyütmüş ... Bu sıu:t1: 
dlyandır; yüz bin murabba. kilometre- Nef13 baklıe~daya.namaz, boğayı okşa:r AYrUpa. saltanat sürmüş ve öldüğu 
de nltmı.'} belde buluruz. Halbll'kl Do- ve Oper. Bunun üzerine, sevdalı ve ca- zaman, Glrltlller tarafından na.heli~ 
1:1da. bu nisbet on..ı. ~~r. Garptaki zl>ell hjyvan c!nanm önünde diz çö- çıkarılmıştır. 
koyler bile retnhlı, kuçük fehirlere :ter, genilJ om.ııziar:ına. Avrupa.'yı otur- Şah'lne masalın tar.l.he kavuşan 
benzer; Şarittakller iptidai JaıJrruştır. tur. Avrupa memnu.OOur; aı:ıkadqla- mabadını tahmin ederslniz: cAvru-

Bugijn Matinelerden itibaren 
KADIKÖY 

OPERA 
SiNEMASINDA 

DANKO PiSTA 
MACAR SENFONlsl 

Macar musikisinin hatırası unu
tulmayacak Atk, ihtirasla 

dolu bediaaı ve .. 
MAViKUŞ 

SHIRLEY TEMPLE Yukanda., denizlerin hayırlı test:Mn- rını çağırır: cKO§un, gelin ... Ba.kı.nız: patnuı oğlu MJnos ve halefierl: Oir!d 
den ba.hset~}k. Haik.lka.ten Avrupalyı ntı uslu, ne tyt bir boğa!• Fakat 8$tın medeniyeti; Akdeniz, Mı.sır ve Yunan Bqtan başa renkli._ .... ., 
Asya'nm nufuzundan kurtaran ooa fil.lesi h..........., meydana. "ı.kar: İla.hl medenı-ııerı A.sud:ı.n asra 1ntlkal 
Cihanı k 1 bir hAı.<-J 

1 ~.....-• t>t "'nfl' d .1~ .,. n..+ al JJOIJllllllllllllllDlllUIJlllOllllllllllllllllUlllllllUlllflmHHll-
ap ıy:ı.n öJUllllyet veren, hayvan, sırtındaki Jayme 11 ve ~ • e en tefsirleri ve tarihi ar....,.ınn an 

deııi?Jerdlr. Medeniyet dalına yarım- Yliıe knc;ar, (kız kaçırmak Metinin atlıyarak neticeye ve.nyoruz: cevabı, ~rafya cevabının aynidir: 
adalarda ve adalardn. ye~, büyü- başla.tınıcıl) çığlık koparan genç kız- Avrupa, Wk:ınll d1n ve efsanelerin Avrup:ı .Asya'dan gclm1ştl.r; onu As
mu.:ıtür. Avrupa'yı Yunanistan bulmuş ıann. b8.#ırari prensesm feryndlanna anası olan Asya.'dnn gelmiştir. Efsane. ya'dan bir llah kaçınp getlrdl 
ve Roma kurmuştur. Sıraslle Po~ a.ldirnıadan koşar, ~ ... 9ah1.le re- doğu Akdeniz kıyılarına. vannca. kor- ••• 
ispanya, Felemenk ve İngiltere, Av- ut, temaslle saldnleşen den1zlerde sanlar, tlcnrl rekabetler ve kavgalarla Bir kısmı fnzln. nCtr olan yazımı §lir 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Şimdiye kadar görülen !ilimlerle mukayese edilemiyecek dere
cede heyecanlı ve meraklı, yüz binlerce askerin iştlrflklle ve mil

yonlar sarfile çevrilml§ tarihi bi r filmi her iki sinemada ilaveten· 

GECE GULLERi 
Emperio Arjantina'nın yeg!ne rakibesi ve Madrid operası 

Prlmadonası 

ESTERLITO CASTRO 
Baştan başa şarkı. .. Dans ... Eğlence ... Aşk ve ihtiras filmi. 

Meraklı. maceralı. heyecanlı hareketli filmleri ıeven 

Sayın halkımıza müjdeler 
Menimin ilerlemesine rainıen hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan 

ALKAZAR Sinemasının 
Bugün matinelerden itibaren tertip ettiği 
Helecan ... alaka ve Hayranlıklarla ııeyrıedilecek zengin programı: 

-1 -
Gangsterler ve müthiı kaçak
çıların Alaskada Atlı polialerle 
müthi§ mücadelelerini muaavver 

KATiL SENSiN! .. 
Kalhlere heyecan, ruhlara he
lecan verecek bqtan bqa ha
rikulade macera, kanlı takip~ 
ler ile dolu emsalsiz maceralar 
ve deh~tler filmi. 

-2-
Kovhoylann zafer deatanı, tanlı 
menkihelerini musavver baş 
döndürücü müthiş heyecanlar 
filini. 

Gönüllü Süvariler 
Büyük, küçük herkeai alakadar 

edecek. Paramunt Film Şirke
tinin Fransızca ıözlü emsalsiz 
Amerikan Kovboy filmi. 

-3-

SiLAHŞORLAR REVÜSÜ 
Amerikada bütün Ko•boy artfatlerinic ittiriJdle vücuda ıetirilen 

büyük Mmikal Film. ~ 

Baylar; önümfu.deld cuma akşamı 
rupa lehine dünyayı ~ ve Jmar et- yiber ... .Artık AVf'llllft.'nın memleketi ta. kaynaşan bir deniz nlcmme kanşıy-0r ve .san'atin nurlu hav:ı.slle ha!ifietmek 
mlşlerdlr. Avrupa, Yunan (huma- 113aklard:ı. Jcalnu.itır: rıe kır, ne kıyı, ve Ortcl'e gc.çiyor; bu adada, vAvrupr. !çln, ikl sene eyvel Venedlk.'te hayran- Ş A 
nbne) I, teceddüdü, Roma fetihleri ve ne dağ giirilnür: yalnı!': gök ve deniz; efsanesi.•, Asya ile Yunanistan arasın- !ıkla gördüğüm meşhun tablonun bir 

R K Sinemasında 
katollsızm ne lle~ir. Ak.el~ n.fha.yetsız btr boşluk... «- Ey fiAht da. bütün b!r medeniyetin timsali olu- kopycsinl nC:Jr ve Vlctor Hugo'nun pterilecek 
~a ~paratoriuRlJnu, İmparatorluk lıolal Beni nerelere stırü:klüYomın? yor. Kanunları, .san'atleri ve servctJe- birkaç mısramı naklediywum: OPERA BALOSU 

vrupn ,,. ve ve Atlas Okyanam d1ln· Sen timsln 7 Umm.a.nlardan, dalgalat- rlle satV'etli bir devlet kuran Minos'- Egiı::<? adalı bir işçi 1ıAvrupanyı sü-
yayı ortaya c;ı.1ca.rmışt.ır. dan nasıl :toıt:muyonran? - üzfllaı.e: ların Olrld'J, Avrupa ve zeus 1tik:ıd tun kaidesine hi'ık eyledi ve Avrupa'-

Avrupa, birçok höcreden mürek:Jı:ep ben Zeus'iloı; seni 1!18'Vlyormn; aenı tarını birleştirerek Ege havzasına ve nm şikfıyetini hiç bir ilih dinlemedi. J 
.mozalk» e benzer, Ekseriya hudutıa.n kendi yurdmna, 01rld'• götıilreceğim. Yunanl&tan'a yayıyor; Yunan dehası Onu beyaz boğn kapıı> kaçmyor; İçin hususl locaiannızı temin ediniz. Zira saygısız gözlerin 
sahft olnııyan bu höcrele11 arasında Onda beraber ~ Te himen da. bu 1t1ka.tlan tendl 11~hianna, mad- ümitsiz Avrup:ı bağırıyor ve gözlerini 
çeşit çeşit ırklara. m-ensup milletler, blt dolacak utı otuııann hCPai, 1nsıuılar dl ve beşeri medeniyetine tlhak e<H- c:~orek. prnıbe ayaklarını kaphyan I hücumuna maruz kalacaksınız. 
sınıı•rve bit' va.h~ edln.meık tçln asır- arasında. tactdar otacal'ıardÜ'.11 Bu yor. a<"aİp, korlrnnc denize deh~etıe bakı- '•••••••••••'•••••••••••ı••• 
lardanberl çarpış.rlar; 1Ak1n maddt ve ~ tkr.erlne Glrld'• nnrlar. İ:lAh1 Avrupa nedir? sualine efsanenin J<Or. lızci l\lelih 



• ı~&~i ~t~ml ingilferenin yeni 
avcı tayyaresi 

GAMELiN 
MUAMMASI 

ı lngÜterede kadın güzellik 
mUesseseleri kapanıyor 

Tayfun bakkinda lnsiliz Eıki Fransız Baıkuman· 
llavacılık muharrirlerinin danı neden çok büyük 

Avru hu-binin beklenıniyen makta. bu ıribi maddeleri yapan 
aetice)e!:den biri de Jnırilterenin fabrikal~r I.arbe yarayan maddele-

makaleleri hatalar iılemittir?, 

,bütün b11..~:k ,-birlerı"nde kadın h•.r· rin imalıyle_ meıgul olmaktadır. l -:t:-• ..., .. ...- J t cTayfun> imıindo en son n~ 
1u:rlerinin, güzellik mliuaeeelerinın lnıiliz ltadmları da tuva et e es• avcı tayyr.resinin imali lnailiz mat• 
bpammaia bqlamuıdır. Lonrada. ldli ka~ar mıeı~l olmuyor. Kadı?· buabnda çok alaka uyandırrnııbr. 
Manch-terde Bı"rmin~·-da ve ların buyük hır kısmı memleketın • h ..... • 5 • ... " l cDaiJy E;xpren> eazeteainm ava-
lngjlterenin bu kabil büyük tehir ~ müdafaa11na aid itlerde vazife al· lık uharriri ba hususta ıunlan 
rinde §imdi bir tak kadın berben· mıılardır. Dijer kmnı da tuvalet• cı~tad • 

Gamelin z.eki ve malu
matlı bir askerdi. Fakat 
vekayie göre icab eden 
tedbiri almaia muk

tedir değildi ~e raılanmıyor. Daha ~Uçtı.k ıehi~ ten uyade baıka itlerle uirafl• 1 clnsilter:rrtln en yeni ve ıen sürat~ 
1krde mevcud ltadin ıüzelhlr. mli rorlar. saatte 400 mil ıriden avcı tayyaresı 
1eaeeaelerl de birer lkifer kapanmak· fngÜterenin bu yüzden mühlm t~- cTayfun> Lord Beaverbrook'un de-
ta.dır. •. • . aarnıf temin ettiti kaydedil_mekte?ır. b"kanlılan tarafından harpten evvel Marqal Petain hükumeti İt ba§ı· 

Kadın ıUzellik mueuuelenrun Bunun miktan senede 6 nu)yon lıra• pllnlanmlfb. Pllnı yapan mühen· na geçtikten aonra Fransız bezime· 
lapanmuına 2 tcb~ vardırı . d eeçiyor. Şimdiyo kadar her ıcn• dil dün gec:e bunu ifp etmiftir. Mü· tinin mesulü olmak töhmetiyle sabık 

1 - Güzellik ıaü...-olenn • Cemler d.clak boraları ve sair• hendiain Ymi Mr Sydney Camm'dır. Fransız Baıvekillerinden Daladier, 
~ok ltullanılan kremlerin, ~alana İı;İD hadc. ı,. kadar para sidiyordu. O cTayfun> u binbafl Frank Ber- Reyınaud, ~ki baık~and~ _ ıen_e: 
kalmaması; Mcıaı}ek .içinde de bundan 1-fka nard Halford"un 2400 beyeir kuvve· ral Camelın, sosyalist partıaı reısı 

2 - Kadınların tıNaletten ziya· finlt :... Şimdi batün l,u paralar tindeki cSabre> motörü üzerine inıa B. Blum ile daha bazı Fransız na-
de bqka if)erle meıpl obnuı. t n .,ljl.,..ktedir. Bir ıazete: etmittl, zırlarını tevkif etmit, bunlan Riom 

Glizellik mae.eıelerinde kremle· ~f b4'uu bem, boya ıfinne- Mr. Camm ay!1i. z~manda kasn~asında teşekkül eden fevkala- General Gamelin'in son resimlerinden biri 
nn, boyaların tükenmeU biunlaruı c~l b L- __ LLJ kadar hattı cHurricane> tayyareaının planlannı de bır mahkeme huzurunda muha-

d ·ı ...1 ıelı..or me~ e erau.r -· ' B l · k k k · · hk"k ta · · · d ha 1 ld ~ ·· 1 G li ·ı yağ ile yapılmasın an ı en ·~ • ~d dalla ~tir> djyor. yapmııtır. un arı çızer en tayya· eme etme - ıçın ta ı a gıll§mııı· zaman ır zır aml§ o ugu mu· ıenera ame n J e yapmııı olduiq 
)'ağ, timdi baıka iılerde kullanıl· • renin Almanlara kartı kullanılaca· ti. Aradan aylar geçti, tahkikat ev- dafaa hattını, yeni.ini inıa etme· müteaddid mülakatları anlatıyor. 

iını katiyen bilmiyordu. Çünkü harp· rakı, binlerce sahifelik dosyalar ter den bozmu~. muhacir sellerini dur- Generalin sarfetmİ§ olduğu bazı aöz-

A l u
" "m l n yom dan kumaş 1 ten birkaç hafta evveline gelinciye kil etti. Müddeiumumi iddianame- durmak için hiç bir tedbir almamıı. ler hafifliğini ve Fre.naız ordusu .. 

kadar harbin ilan edileceğine inan· sini bile hazırlnmağa başlamışken Fransa muharebesinin ilk anlann· nun bilhusa havacılık bakımından 
kwnat niln harareti cJıtanla k:açmaz, içeri- ınıyorelu. cTnyyare planları yap· bir gün bütün dünyaca derin bir he- dan itibaren askeri harekatın knn- kifayetsizliğine büyük bir ehemmi~ 

Da
1 
nimarkadLa_ •• ~:11eı;1~}° Kopeıı· de mahfm kalır. Dii•r taıfatan dı· marun en büyük güçlüğü çok uzak· yecan ve alaka ile beklenen bu mu- trolünü elinden kaçırma§ ve o kA· yet atfctmediğini gösteriyor. 

1•pı muma .,.......... uktan ulaki aoiuk ela bu kumqtan ıe· lan görerek ona göre tedbirler al- halcemcnin gayri muayyen bir za- dar çok· hatalar işlemiıtir ki, B. Bu mülakatların en ehemmiyetlisi 
Lagda madenlo kantık i a lan ~ i &ri sinmez. Bu aabeple ha· malt mecburiyetidir. Hurricane ti· mana tehir edildiğine, mevkufların Churchill müttefikin ordulannın ba- 16 kanunuevvel 1939 tarihinde 
yapılmıı blUzlar, kadın UDl 

1ib ç.ıp ç h t et- p~ tl 19 34 de baı.ııladık, ve Britan· siyasetle uğraş!"amak . prti.yle .•er- om da bulunmasını protesto etmei;e F racııuz umumi karargahında cere· 
k v b .. ektedir Ba ra e- ..t..t.ki soluk da Jnsanı ra a 11Z ....... • k - d V h d ço rag et gorm • kttıaı &~ T.l muharebesinde kullandık. bes hıra ılacagına a•r ıc Y en mecbur kalmıııtır. yan etmiştir. Kendisne vaki olan 

tin sebebi yeni 1~uhmaılan: :!ı'tıt ol• mez. Bir makineye başlarken iki sene bfr ajans telgrnfı geldi. General Gameün'in diğer bir ha· hususi davet üz.erine Jules Romains, 
muhafaza etme.. aasa:ıın Yeni kumat kıtın çekilen k.iSmilr sonra neye ihtiyac olacağını tahmin Bu talikin, daha doğrusu bu ta- tası, askerin ve halkın maneviyatını karargaha gitm~. general Gamelin-

. . buhr ...... ı . .aı..n-~en m91dana çıkınııı· h k d . h h 1 ınası ımı§. • . ultla alil- -· :Y~ etmek mecburiyeti vardtr. Ayni za- ri i muha ·eme en vazgeçmenm se· sağlam tutmağa iç e emmiyet ver· e yapmış olduğu mülakat neti· 
Yeni kumaı}ar IÇlil pam b br. Bu auretl~ ıobaya, k~:re ;: manda elde mevcut en iyi motörü bepleıi hepi değildir. Maamafih şu memiş, kendi emirleri mucibince, cesinde, Fransız baskumandanının 

ıninyom tozu kan§bnlmalr.ta dU k tiyaç olmadan_inl&JUJl ~en __ 
1 

e
1
n ıru kullanmalısınız. Tayfun"da da bunu muhakkak ki bu muhakeme yapıl- sansürün halkı vaziyetten bihaber Mnginot hattın:> ve Belçika hududu 

~amurdan bir iplik ddo e kt e·:t ıaıtmuııu t.nıın etmege ~lfl ıyor. yaptık. Napier cSabre> H tipinde saydı, bılgün. iş ba!ında v bulunan tutmuıı olmasıdır. lnhidama tckad- boyunca denize kadar uzattığı mı.i
bun'-lla kuma§ dokunma da.}r. Harp devam edeno bu kabil başka _.. az bava muhavemeti arzeden bir Fransız ricalınden hır çogunun da düm eden gu""nlere kadar yalnız ınik- dafna hattımı büyük hır ehemmivct 
AI·· . . k ~·ün ve ıs« 1 x..- U h ..... ~ umınyom, ıpe • ak! h eti kqiflere de p.hit o aca ..... a O P e· motör aldık ve onun etrafında tay· zan altına alr.ıması icap ederdi. Bu bin haberlerin neşrine müsaade edil- atfettiği kanr.atini hasıl etmiştir. 
maddelerin ak~n_e ?lar ~;:dü• ıi:ıdir. yareyi mııa ettik. Tayfun normal bir bakımdan Vichy hükumetinin kati miıı ve halk teslimiyeti öğrendiği za· Bu mülakat esnasında, Gamelin, 
~ekmez. Bunun çın ınsan __ ın_________ tekamül arzetmektedir. O Hurricane bir zaruret altında bu muhakemeyi man maneviyatı tamamen kırılmı§hr. haı;ekatm alacağı şekü büyük bir 

tipinin tabii bir hafididir.> bir tarafa bımkmnğa mecbur kaldığ-1 İşte general Gamelin • e atfedilen isabetle tahmin etmiş ve 1940 har· 
Amerikada bir deaışlkllk 

Amerikada, Avrupa ha~v~~· 
langıcından beri. garip bır ğjıik· 
lik ·· r•rpmaktadır. Harpten goze ~ • • n 
evvel evlatlık edinmek ıçm m. ~ 
caat edenler daha ziyade ktmEs~~ 
erkek çocuktan anyorlardı. '-"·~ 

betle bir mitli fazla idi. Avrupa 
harbi b~tan 90!Df• vaziyet de
ğipnif. dtlak almak istiycnler 
kız çocuk aramafa bqlamıtlarclır. 
Amerika Jçtimaiyatçılan ıimdl bu· 
nun ıebebini arqtırmakla menul· 
dürler. çocuk istiyenlıer, kız lstiyenlere nıs-

~---------------
Raylara uzanan kız 1 

cTımeS> in havacılık muharriri de muhakknktır. hatalar bunlardır. Halbuki Game· binin 1914 harbine benzediğini 
diyor ki: cTayfun> §İmdiden hayli· Bu yaz:da asıl tedkik etmek iste· lin'le temas etmiıı olanlar sabık haıı- zannetmenin büyük bir hata oldu· 
ce yükıek bir mikyasta imal edili· diğimiz cihet sabık Fran.sı~ baş· kumandanın z.eki ve geniıı malu- ğunu .9Öylemiştir. 
yor. ltimadla inanıldığına göre bu kumandanı general Gamclın e atf7 mat sahibi olduğunu söylüyorlar. General Gamelin, o ~nman bu ka· 
tip İngiliz hava kuvvetlerinin §imdi· dilen töbmetlerdir. Fransızca hır Gamelin, mareşal Jofı"un kararga- dar fyi ve isabetli tahminlerde hu· 
ye kadar kullandığı en jyi avcı tay- mecmua bu suçları birer birer aaya· hına mülhak genç bir zabit ;iken lunduğu halde nasıl oluyor da birkaç 
yareaidir. Cerek haricen gerek mo· rak diyor ki: dirayetinin birçok misallerini gÖs· ay sonra kumandasındaki ordular, 
törii itibarile 0 tamamile İngiliz ma· cCeneral Gamelin, Alman askeri termiş, Suriyede iyi neticeler almış· hadiselere tamamen lakayd ve gayri 
lıdır. Tayfuın gayet iyi ve süratle hazırlıklarına lazam gelen ehemmi- tır. müessir bir oyuncak vaziyetine duş· 
!f\ikaelmektc ve yüksek irtifalarda yeti vermemiş. bu hazırlıkların Gamelin'in ancak tali mevkilere müştür. Fransız muharriri bu mu• 
harbedecck kabiliyettedir. Silahlan vüsat ve şümuliyle meşgul olmağa layık adamlardan biri olması muh· ammayı şöyle aydınlatıyor: 
müessirdir ve taarruzlara karşı iyi lüzum görmemiştir. Fransa, binler- temeldir. Fakat bu faraziyeler doğ· - cBen o kanaatteyim ki, Ca· 

Amerikada birkaç defa ıiınendi· ormana kaçm11tır. müdafaa vasıtalarına maliktir. ce Alman istihbarat ajaniyle dolu ru olsa bne harekatındaki nisbetsiz· melin zeka melekeleri hadisatı kar· 
fer raylan üzerine uzanarak trenin Bu ik1 t~ebbüa polisin <likkatini Uzun menzilli bir avcı tayyaresi oldui;u halde Fransanın Almanyada liği telafi edemez. Birçok karanlık §ılayacak kudrette olmayan adam· 
albnda kalmaia t .. ebbn.a ed- biri ceJbettiifnden 0 et.arda sizli bir olmamakla beraber ıimdiye kadar faaliyette bulunan istihbarat ajanla- noktalan havi bir muamma karşısın- lardan biridir. Bu, neden ileri geli· 
7Bkalanmııbr. Bu adam hattsı :ya- yere 'bir polis memura konm\lfhır. kullaıulmakta olan avca tayyareleri- n ehemmiyetsiz bir mikdarda idi. da bulunulduğu muhakkaktır. yor} Bir defa kendisinde azim ve 
n.ııda gizlenerek tren ~ A=d·= .............. ••ı•iılıı._ - · · ı.is AlmenJl'&D&n ~t lt\Uızarapı F'JaD~ inbic;lamwı* aonra bu irade kuVTeti yoktur. Bu adnmlar, 
rnyların üzerine uzanmaktadır. Dk memur 2' yqlanada ıı.u; bir kızın zile maliktil'. Tayyare imalatı Nua· adım adım takip etmeai IAzım gelen muammayı çözmek için birçok mU· lıer ıeyden evvel hayalperesttirfer. 
d fasında makini.at bin bir gllçlllkle ıelere,k ıaylann üaerine uzanmak retl parlamento müstqan albay Fransız erkanı harbiye dairesi ikinci tefekkirler ve teknisyenler kafa pat· Gamelin, yıldırım harbinin ma• 
tr~İ durdurmUftur. ~eçbal ac:lam iatediiini ~rmllt. . hemen ~opr~~ UeweJlm cSabrn mot?~ünün ıubesi, harbe tekaddü?1 e~an ı~ne· latmııılardır. Sabı~ ı:r~~~~z baıku· yıata vuku llul.abile~eğini tahm!n edi· 

. d duğunu görunce kalk.aut hzı çek.mit ·n polia merkezıne ııo· cRoyal Scott> loko motifinden lerde hemen hemen hiç bır faalıyet mandını hakkında ılen ıurulevı muh- yor da zafıen temın etmek içın pek: 
tren~ _ u~ tile kopıak yakında- tünnliıtür. daha fazla beygir kuvvetine malik göstermemiı ve muhasamat ha§• telif mütalaalardan ıen ciddisi, mu· az ıey yapıyor. Bize bir kumaından 
'Y~ butun u~ve. t" Peiia merkuinde yapalan latic· olduğunu eöylemiıtir. Motör İngiliz lar baıılıımaz, bu şubenin yenibaııtan harrir Jules Romainıı tarafından lazımdı. Halbuki ordularımızın ba-
kı ormana gırmtJ ır. b d arni yapta ıeno kız mlitbet hiç bir ıey resm. tecrübelerinClen geçen en kud- tensikine lüzum görülmüştür. Saturday Evıe.ning P~t Amerikan ıına bir filozof ııetirdik.> 

Bir ~~ddet ıoınra . u f:ı;:°bu do- ı3yli1.ememlttir. Sözleri .birbirini tut- retli motörlerden daha kudretlidir. ~u itib~rla F~a.nsız ukanı harbi- mecmua.sanda 11.e!redilmiı olanıdır. lııte Fransız muharriri, Camelin 
tctebbııau tekrar ~T' d biJmlıôr· madıimdan pnç kız .•inlr h .. utalık· , yeı umumıyc reısı ve başkumandan Fransız muharrırı, bu makalesinde muammasını böyle hallediyor. 
fa da tren vaktin • _. {iz • lan tedav.i müeuaeaın• ıonderll· Amerikada tayyare general Gameün, Alman hazırlık· 
Bunun üzerine. ray~k:ı.. er:: miştir. İmalatı 19•buk artıyor lanndan tamamen gafil bulunuyor-
uzanmış olan adam ka 1 Y- du. Hatta daha fenası, general Ga-
-...181111111811_.ııı• •- V .. ington 6 (A.A.) - (B. B. melin, bu ha:yrlıklar hakkında ken· . E k . 'erı· sevenler C.) Neııredilen resmi bir tebliğe gÖ· disine verilen bazı raporlan hiç na· 

Trakya S f eserı~ re nisan ayı zarfında 1427 tayyare zan itibara almamıştır. Filhakika 
• imal ve teslim edilmiııtir. Bu mikdar birçok defalar, zabitler, Almanyayı 

k Un 
L ~ ıagre S l mart ayına niabetle 211 fazladır. gezen ıeyyahlar ve gazeteciler, Al-

Ur Um Un lıVfl• Şubat ayı zarfında Jngiltereye 258 manyanın askeri gayretleri ve Fran· 
tayyare teslim edilmiııken mart ayın· sanın yeni harp metodlan tak.ip et· 

il• da 414 tayyare verilmiıtir. mesi laz.ım geldiği hakkında general 
•-mp;;;;...ı-.,.;.- Gamelin'in ınazarı dikkatini çekmiı· 

Berlinde İspanyol ler, fakat hiç bir netice elde edeme-

Toplanbd• bulunanlar 
mııJara •esile olınuıtur. • 

Edirne (Akşam) - c Trakya eski 
eaerleri sevenler kurumu> dün ııe· 
nelik kongresini umumi müfettiıılik 

. d k rumun geçmıı yıllara 
Netıce e u 

• . • takdir edilıniıı ve alınan 
aıt mesaısı .. . bü .. kle-

ınlonunda yaptı. '"hi kararları mutealcip • Y1! . 
• . mu m • tel raflan çekilmııtır. 

Umumi müfettişlik başmüşavın rimize ~ta~zım~~;,;.=.g~----
Snbri Öney tarafından açılan kong: d tütün 
reye ııehrrı bir çok münevverlerı Ban ırma 
İştirak etmişti. Tarihi ve mimari ba· piyasası açıldı v 
kımdan başlı başına birer Jcıyrnet B dınna (Akşam) - Ka.pıd~~ 
ohı.n yüzlerce eserin asıllarına uygun :u1kasında yeti,eıt 80. 000 kilo tü· 
bir tarzda tamirinde mühim rol oy· T?.'~. a Bandırmada satılmasına 1~-nayan kurumun alakalı yüksek mıı.· tlunun t r Mahııul tamamen nhi· 
k d 1 1 anmış ı · d ··b anıların büyük para yar ım arın I "daresi tarafın an mu ayaa 

·ı "ki 1 için· sar ar J 
temın etmek sureti e ııon 1 Y1 • w edilecektir. · · 
de' Rüstcmpaşa hanı. Ekmekçıoglu Fiatler geçen senelere ınazaran_ J?.'1 
Ahmet paşa Karvansara)'l, Havsada ld ~ dan zürra seve seve tutu· 
Sinan eseri Sokullu camii gibi daha 0 

•• ~~n tmaktadır. Şimdiye kadar 
h • ' 1 d da nunu aa f d 1 ır çok C-'erlcri'l kurtarı masın a 

50 
OOO kilosu idare tara ın ana ın· 

önayak olduğu anlaşılmış ve oku- ' Bakıyesinin ele aatın alınma· 
nan faaliyet raporu bu mevzu üze· mıııtıh etle devam olunmaktadır. 
rinde hararetli ve çok faydalı konu~ sına arar 

aendikaları ıefine mitlerdir. 
• f . Gamelin, Fransız ordusunun mal· 

zıya et zemc: ve teçhizatının fabrikalar tara-
Berlin 6 (A.A.) - Dr. Ley, dün fından kifa} et edecek mikdarda ve

akpm, halen Berlinde bulunan 1.- rilmeai ve imalatı geciktiren ıebep
panyo] Falanj ıendikalan tefi B. !erin ortadan kaldırılması için hiç 
S.lvador Merino ıerefine bir kabul bir zaman teşebbüıı ve müdahalede 
resmi tertip etmiı ve bu kabul res· bulunmamış, Fransız dahili harbi 
minde B. Merino riyasetindeki Is- bulunmamış, ispanya dahili harbi 
panyol heyeti azalarilo İspanyanın şirazeden çıkarmak için 0 zaman 
Berlin büyük elc;iti ve bir çok Alman Hava Nezaretini iıgal eden Pierre 
tahsiyetleri hazır bulunmuııtur. Cot'yu serbes bırakmı§tır. 

Sıvasta bir idam 
Suçlu: « Y aptıklanmın 

cezasını çekiyorum:ı> dedi 

General Gamelin, Çekoslovak 
buhranı aıralarında, harp için ıiyasi 
vaziyet müsaid olduğu ve Fransanın 
Sovyet Rusyaya güvenebileceği an
larda Fraaısanın bir askeri müdaha
leal aleyhinde bulunmak, Fransız or· 
dusunun hazırlanmadığını ve Sovyet· 
leııe emniyet etmemek lazım geldiği 

· Sivas (Akşam) _ Amcası Mustaf mütalaasında bulunmu,tur. Bilakis 
ve kansı Münireyi ve sevdlği aaıı! 19 39 senesi eylülünde F ran~ız ordu
admdakl kadını öldüren, muhtar Sa.1- sunun ancak 700 tayyaresı bulun· 
mi yaralıyan, Zileli Mehnıedl daRıı. duğu ve hiç bir bombardıman tay• 
Jmldlnp kn.rde,,ı İsma.1lden para Jst.e. yaresine malık olmadıgı raporu gö
yen Sultansa.ray köyunden Hasan zünün önünde durduğu halde, Fran· 
hakkında Sıvns atır<:~ mahkemesi- sanın askerlikçe hazır bulunduğu fik· 
n1n verdiği !dam karan Temyiz ve Bü- rini ileri ıürmu~tiır. 
yük Millet Meell&hıce tnsdlk edlldiğln- . 
den idam hükmü infaz edllınlştlr. in- Cene general Gamelın, harp pat· 
faz sırasında da suçlu: ladığı zaman Almanya, Polonyada 

- Den yaptıklarımın cezasını çeki - iken Rhin havzasında umumi bir 
yonmı, bu cez:ı. b:ı.na 16.yıktır ... ~~- taarruza geçmemek hatasını da ir
tlr. tikup etmiş, tam ıekiz ay Fransız 

Sıvas bereketli 
askerlerini muattal tutmuıı ve onla· 
ra lüzumsuzluğuna kani bulunduğu 

yağmurlar bir takım iııler yapbrmış, az iat:ihsa-
Sıns (Akşam} - Şehrimiz ve çev- litı arrbrmak ve sabotajlan menet

reslne son günlerde berekeUl yağmur- IMk için müdahalede bulunmamış, 
ıar yağmaktadır. Bu yağışlardan bil· 1940 senesi mayısında Alm8Clyanın 
hassa köylümüz colt memmmdur. Holandaya taarruzu esnasında uzun 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi 1 
SAKIZ ADASI 

Almanların Sa.lnz'ı aldıkları habe 
ver!llyor. Dlğer ısunıert Chlo Te Ka 
hlos olan bu ada Ana.dolunun garp aa
hlllnde, İzmir h\zasında, Çeşme ve 
Karabunın'un karşısındadır. Toprak
lanmızln. arasında 18 kilometn! mes
fe vardır. 

Sakız. Anadoluya kanburunu çevlr
ını.,, garbe doğru bir koy açmış va.zt
yettedlr. Şimalden cenub:ı. boyu 55 ve 
eni aşağı yukıı.n 20 kilometredir. Me
sahası 826 kilometre murabbaıdır. Nil
fusu blz1m zamnnımı.7.do. '10,000 ka
dardı. 
Şark salıillndekl Sakız şehrlnln li

manından ~ka diğer üç beş Umanı 
mevcuttur. Erazlsi umUmıyetle da~lık
tır. En yüksek nokta 1267 metredir. 
cenup tarafı daha düzlüktlir. Akar 
sulan çok, ekilecek topraklan azdır. 
Nlifusu daha ziyade cenuptadır. Por
takal, limon, torunç, mandalina. nar, 
badem, incir lstlhs:ıl olunur. Bağlan 
da çoktur. Zeytinleri anc:ı.k mahalli 
ihtiyaca kllri gelir. Bir miktar pamuk 
ve ipek ist.ll};sal olunur. 
Lisanımızda buraya Salcız adası 

denmesine sebep, sak1z ağaçlannın 
çok olmasından ileri gellr. 

Toprak altında demir, antlm.uan, 
mermer ve kll bulunur. Yabanı hay- Sak da bi kak 
va.nlan azdır. Bllhassa tllkl ve tavşan 1 ıı r so 
mevcuttur Keklik ve sair av hayvan- da bazı ehallsl vardır. Fakat bımla.1 
lan :ı;ıek çoktur. da znma11lo. RumlnJ?ınışlar; bunn mu 

EhallSI Rumdur. Buradaki müslü- kabil kııtollk mezhebini muh::ıfnza et· 
manlar da rumca konuşurlar. mlşlerdlr. 

Sakızın eski ehnllsi ionyo. Yunanlı- Son :mmnnbrdn merkez Sakı dan 
l:ı.nndandı. Bazı Fenik 1 terle Musc-

1 

başka. kasab~c:ı "3'0ktur. Fa.kat s ki 
~llerln bu adada yerle tikleri de r va- koylcrln blrÇ{>ğu c~1d n ka aba hn
yet olunur. Cenovalılnnn ahfadından llndl'~dJ. 

Bütçe müzakeresi 
Ankara 6 (Tel fonla l Mccll., But-

çe cncüın n1 1941 mali yılı bütçcsı 

tcdklklerlne her gün yaptı[,rı 1çtlma
larla ~\ am etm h't dir. Encum n 
masraf kısmı üzcrlndc-kl müzakereleri 
bitirerek vnridcıt kısmına geçmiştir. 
Meclis, bütçe müzakerelerine mayısın 
son hnftalannda lb::ışlıyncaktır. 

Cebelüttarıktaki siviller
den bir kısmı daha 

çıkarılacak 
Cebelüttarık 6 (A.A ) - Re men 

bildirildiğine göre. pek } akınd Ce
belüttarıktan ) eni sivil &ahlı eleri 
yapılacaktır. 
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_ Ne güzel kadın değil mi kocacı-ı Hı\lA yatakta yatan kansına seslen-; 
ı;ım?.. . dl: ... _,_, 

Tefrika No. 117 ' Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
Refik karısının bu sözleri üzerine - Ferda... Gel gel... Bak karşıUQA.l 

yanlarından geçen uzun boylu kadına boş köşke kim taşın?IU§ ... 
b:ı.kt.ı. Evet, muhnkko.k ki bu çok güzel Ferda. l~kayıd: 
bir kadındı. Bilhassıı. vücudü, yürüyü- - Aman şimdi kalk.a.mam ... Bir me. 
şündt>ki ahenk hayran olunacak dere- rak için rahatımı oozaca.k değUJ.m~ 
ccde biçimli idl. Yüziı de çok ifadeli, cevıı.bını verdi. 
gözlerinin içi hayat dolu idi. Liikln Refik: 
buna rağmen kansınıı. şöyle cevap _ Kal'Şlya cUclverd kadını ta,,m-
verdl : mış ... Şimdi de balkonda gel bak._ 

Bu uzun yolculuk Recep relst hiç de 
sıkmamıştı. Deniz şlkA.yet edilecek ka
dar coşkun deltlldl. Sa.kin bir gece de 
geçtrmeml.şlerdi. LAk.ln, bu uzun yolu 

ı vaktinden önce kesebilmek için, ıiiz
g!nn dinmemesi l!zımdı. 

1 se~~~:l?am güneş batarken, Mansur 

- Kltera adası önünden geçiyoruz. 
• Adayı biraz sonra dönünce, (Gition) - Bilmem ... dedi, ben bu kadında Bu sÖ'L üzerine Ferda. hemen fırla-

bir fcvkaU\delik görmedim._ dı. Kocasının yanma koştu. Evet LA.cl-
Fcrda kocasının bu sözleri üzerine verd kadın tam karşılarına taşıınmı~-

flkrlnde daha ziyade ısrar etti: tı. Fa.kat ilk deta olarak Ferda onun 
-· Yooo ... J?evkalii.dc bir kadın doğ- güzelliğinden hiç bahsetmcd.1. 

körte-zlne varacağız. Körfe'Zin içi uznk
tan çok iyi görünür. Eğer bir gemi 
yoksa, oraya girelim.. Geceyi bu kör
fezde geçirelim. 

Saide endişeli bir tavırla sordu: 
- Ya tehlike varsa?... Korsanların 

rusu ya... B:ımba.şka bir kıı.dınl.. Bulundukları sayfiye pek tenha ol
\'urud ve çehre guzelllğl bl.r lnsandn duğu için in.'8.llsızlık onları blrlbfrlerl
bu kadar birleşeblllr. le ahbap olınnğa mecbur etmişti. Ll-

- Belki de güzeldir. Fakat ben dik- clvcrd kadın pek ntşeıı, pek cana ya.-
• baskınına uğramak lhtlmıı.11 yok mu-

kat eLmctllm. kın bir şeydi. Bilhassa Refiğe ~ 
.. • • . :-'\t ,..,,.-.,;;;. ...,.., dur? 

:: ... • .. , .... ~~·~~/·, : . _ Korsan gemileri gelmlşse, şlmdl-
- sonra çok zevkli bir kadın ... ~k pek nazik ve mlllteflt görünüyordu. 

ne güzel giyinmiş.- Sırtındaki kos~u- Genç kadının bazen bir şortla bah
mıı görüyor musun? Her kadın kostum çeye çıktığı oradan kendts1ne malı.sus 
giyer amma bunun ko.dar kendisine acalp bir tonla, balkÔnunda oturan 

'" ~ · • ~ .. ,..~"S.;:: J"~,. •· • '. :, · ı ye kadar demirleyip yelkenlerini in-
::-\! .. ·~"~.-. :.·.. • dirm.lşlerdir. Bundan sonra bir gemi-
-~ ~ ...,._~.,.. ·'~"' nln gelmesi 1~tlmali yoktur. Sağımız, 

giydiğini yakıştıran pek nadirdir. Şık Reflği: 
.•"....,, ' ... ,,_~... .. ~ solumuz apaçık görünüyor. Meydanda 

'.ı.... • hiç bir tekne yok. <Gltion) körfezine 
kadın!. .. 

Reflk gülümsedi: 
- Karıcığım, dedi, cKadınlar birl

blrlerlnl beğenmezler, beğen.seler bile 
yanlarındaki erkeğe bunu beW etmez
ler• dı.-rler. Sen bu sözün saçmalığını 
Meta lsbat ettin. 

Ferda buna hemen cevap verdi: 
- Ben hakşinas bir kadınım! ... Gü

zele güzel, zevkliye zevkli, şıka §1.k de
rım .. 

o günden sonra kan koca tanıma
dıkları bu kadına sık sık ras geliyor
lardı. 

Ferda her defasında bu kadının gü
zrlllğtnden, gençliğinden, şıklıltmdan 
bahsediyordu. Kadının irt ıa.ctverd 
•üıleri olduint için kan koca onun 
.mini ((Lliclverd kadın• koymuşlardı. 
J.kat Refik bu meçhul kadını k.atl

yen beğenmiyormuş gibi görünmekte 
devam ediyordu: 

- Re .. flk .. bceey .. diye heceleri 
uzata uzata çağırdığı oluyordu. 

Ferda. artık onunla ahbaplığı w
rnek niyetinde 1dl. Buna. sebep olarak 
~unu Uert sürüyordu: 

- Pek şimarık şey ... Hele o arsız ar
sız bağınşlan yok mu? 

- Fa.kat pek şık kadın ... Değil mi 
kancığım? 

- Aman neresi şık rica ederim". 
Gayet zıevksın ... lln yeni, en· gii7.el di
kil mi§ şeyi gi~ üstünden akıyor. 

- Bilmem ... Komşular onda.n bah
sederken cslnema. artisti glbl ka.dızı. 
diyorlar ... Tabll canını, güzelllği inkAr. 
edilemez ... 

.. 
Alınan motörlü kıtalan bir köyden geçiyor 

f 

"' . 

girip sabahlarız: güneş doğarken kal
kar, yolumuza devam ederiz. 

(Kitera) adasından 
gelen bir ses! •• 

Günef batmıştı. 
Kltera adasının arkasından geçiyor

lardı. 
Adanın garp cephesindeki (Potamo> 

köyü sahiline yaklaşmışlardı. Buradan 
(Gltlon) körfezine gireceklerdi. 

Hava. yıldızlıkt.ı. 
Saide blrdenblre, adanın (Potamol 

sahilinden acı bir sesin yükseldiğini 
duydu: 

- İmdad._ İmdad ... 
İmdad isteyen adam türkçe ba~ın-

yordu: 
- Beni buradan kurtannız .. 
Saide sahile doğru dümen kırdı: 
- Burada bir esir var zennederlm. 
Recep reis: 
- Gelibolu harbinde dÜ§tnana esir 

düşenlerden biri olsa gerek. 
Dedi. Sahile yaklaştılar. 

- Aman kcrıcığım ... diyordu, sen 
nıl bunu fevkalflde güzel. tevk.ıı.llıde 
şık ve genç buluyorsun? Bu söyledi
ğin şeyleri ben bu kadında pek göre
miyorum. Bir kere öyle pek küçük 
de~il ... Kırkına yaklaşın!.§. Sonra hart~ 
lml1ide güzel. ckusursuz gü:reı. diyor
sun. Halbuki dikkat ediyor musun ağ
zı ne kadar büyük! ... 

- Ne?._ O mu g~el? Bizim :ıau.
nıızdakl kadm mı güzel?·- Aman ,,a
rabb1... Sen hiç güz.elden &nlamıyorsun 
Refik .. Hoş ben de onu uzaktan güzel
ce blrşey sanmıştım amma.~ Yalan
dan görünce ne kadar yanıldığımı a.n
ladnn ... O tama.mile boya güzell! ... Sen 
onun hiç makyajsız, yüzü boyasız ha
lini gördün mü? Görmedin değil mi? 
Ben geçen gün sabahleyin gördüm... 
Aman yarabbi... Bir koca. kan, tama
mlle bir koca kan ... Hertıalde elli be
şi gfl9kin ... Sonra ya. o f arBf gibi $1. 
O kocaman alın ... Mandolin katalı bir 
kadm! ... . 

\ ·--
Bir İng~ nakli;ve kafilesi 

Pot.amo kıyılannda gerçıeııtten bir 
Tüı1c denlzclsl, yüksek bir kayanın üs

< tüne çıkmış bağınyordu: 

Kocasının bu sözlerine Ferda şöyle 
c ·vap veriyordu: 

- Bir kere bu kadın kırk yaşına pek 
~ ak.llşmış drğildir. Sonra kırkında. bi
le olsa tam olgun ve gü1.el11ğinin en iyt 
zamanını idrak etmiş bir kadın sayı
lır . . Ab'Zlllın biraz büyük olmasına ge
line~ ... Bugünün asri güzellik zlhnlye
tine göre biiyük ağız bir kusur değil, 
hatta bir meziyet added.iliYor. Bak 
me. hur slnema yıldızlıı.nna J'an Krav
forda, Marlen Ditrihe, Greta Garix>ya 
ve son zamanlarda pek sevilen Hadi 
Laınar'a ... Onlıı.rın hepsinin ağzı bil
yiiktiir. Bilhassa Hadi Lamann ağzı ... 
Büyük ağzın kadındaki clnst cazibeyi 
nrt.tırdığı artık bir hakikat haline 
gelm:ştlr. 

- İyi amma karıcığım ... Alnı da. çok 
cenlş ... Boyu pek uzun ... 

- Aman Refik ... Ben de'" seni zevkli 
bir adam sanırdım. Bugünkü yenl gll
zeli.k şartlarının en başında alın ge
ııı~lıgi gelir. Asrın güzel kadını mu
hakkak ki geniş alınlıdır... Boyunun 
uzunluğu kendisine fevkal!de yaraş
mış... Dalyan gibi kadın ... 

Re!lk omuzlarını kaldırdı: 
- İşin bu derece ince tara.tına ak

lım ermez doğrusu ... diyerek SÖ'LÜ kes
ti. 

Zaten karısının Adeti ldl Refik bir 
kndını çok güzel bulursa Ferda onu 
mutlaka çir1tln görürdü. Kocasının 
çirkin buldu!nı kadınlar ise Ferda için 
birer dünyn güzell idiler. Bu tanıma
dıkları kadını da Ferda çok güzel bu
luyordu. 

Aradan böylece birkaç hatta geçti. 
Bir sabah Refik yata.tından kalktı. 
Temiz hava almak için penceresini 
açtı. o sırada gözleri karşıkl köf}kün 
balkonuna U~işti. Bu balkonda açık 
mavi p1Jarruılı bir genç kadm vardı. 

- Cehrefil belki boya ne güzell~
yor _Fakat boyu, bosu ... 

- Bırak aman fasulya. sınğım ... 
Hem sen ne garip, rıe çabuk flkrlnl 
değl.ftiren adamsın. Hani onu gayet 
çirkin buluyordun. İnsan flkirlerlnde , 
ve görüşlerinde sabit olmalı canım." 

Artık Ferda karşıkl komşusundan; 
cFa.sulya sırığı., da.ra.t atızlı• •ma.n· 
dol.in kafalı '.kadın.-• diye bahsedi
yor. Hikmet Feridun F.s 

RADYO 
IBugünkü program 1 

ötıe ve aqam 

12,30 Program 
12,33 tartılar 
12,50 Haberler 
13,05 şamıar 
13 ,20 orke8tra. 
18,03 Koncerto Pi 
18,30 KonUf[Jla 
18,45 Çocuk -.atı 
19,30 Haberler 
19,45 Zlraa.t Tak. 
19,50 Fasıl heyeti 
20,15 Radyo gazet 

20,45 Şarkılar 
21,10 Konuşma 
21,25 Türküler 
2!,45 Bando 
22,30 Habecler 
22,46 Cazband •Pl 

8 M&JU 
Peııem-.• sabahı 
8.00 Program 
8.03 Haberler 

8.18 Müzik Pl. 
8,45 Ev kadını 

KÜÇÜK İLAN 
okuyucularımız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ • Çok uzun boylu idi, güzel vücudlü bir vasıtadır. Alım, aabm, ki· 
tadınqı ... EYTI!U\ ono. arkası dönüktü. ra iJlcrinde İ§ ve i~çi için İa· ı ~ lı1ı: 
t"üzünü çevirince Refik derhal tanıdı.I tifade ediniz. İn k · "~-- , = .,, -- • 
iu aLAciverd kadını dı! • • ••••••• ••• •• gilizlerin eline geçen Eritrenin mer ezı a .. •u.ıırada Roma caddesi 

Tefrika No. 66 

Giizel GOzlii Kız 
dum. Yalnız bizimle meşgul olan bir zaya kurban gittiğinizi sanmışlar. 
haatabakıcı olduğunu farketmiıısiniz· Hakikaten de öyle bir kaza olmuİ
dir. O adam aizi dün buralardan tu .•• Tafail&tını gazetelerde oku
u:ı:aklaıhrm.ak iıtiyendir. Şimdi muştum. Uzun uzun tedlcikler neti
menfaatini:ı: için çalışacak. Kendisi cesi. yaranızın lokomotif infilakın· 
bize çok bağlıdır. Muhitimizi dol- dan buıl olmadığı meydana çıkmıı. 
duran azgın delilere karıı bizi m\L- Üzerinizdeki evrak tedkik edilmit 

Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • Nft) __________ ._. ____ __ 
- ihtimal... Tamnmile malumat 

.. hibi olabilirsiniz. Ben de aizin gi
bi. . . 

- Ah beyefendi, bu iyiliğinizi hiç 
anutmam. 

Murad, borsacıya yapacağı bu 
hlzmetin kendisi için ehenımiyetliz 
Mr şey olduğunu göateıen bir hare
k ette bulımdu. 

- Sizi her §eyden evvel fU 

yatakhanenin azabından kurtara
yım ... - dedi. 

- Ay, bunu da mı yapabilirai· 
niz} 

- Hay hay ... Gayetle kolayca ... 
Benim paviyonda iki bo~ oda var. 

- Tanımadığınız bir adama kar
ııı n~ kadar iyi davranıyorsunuz ... 

- T ckrar ediyorum, efendjm .•• 
Bnna son derece sevimlı ve cana ya
kın görüniiyorsunuz. Esasen sizin 
için sarfedece~im ufak mesai beni 
oyalıyacaktır. f n,anı oyıılıyacak ıey
le : burada öyle na dir ki. .. Bu akıam, 

benim odamın yanındakinde yatar- dafaa etmek.le beraber. haricin all- ve sizin hapilhane kaçkını Çaçaron 
11ruz. • • kaya ıayan haberlerini de hastane- Recep Can olduğunuz meydana çak-

Zavallı Cemal Nemu yem do•tu- ye taıır ••• Şüphesiz. dahili h aberleri lllll··· Bundan <!olayı müteeuir 0 1-
nun ellet ini hararetle sıkma.le, hat~ de getirir: ıayet bunlar bizi alaka- mayın. rica ederim. ben size ancak 
öpmelt istedi; fakat Murad, onu hır dar edene... Netdcim. ıizin mev• öğı-end.ilderimi bildiriyorum. 
i~retle bu hareketinden durdurdu. zuunuza dair do aormuı aoruıtur- Ce al N 

· h ' m enniı - Yemekten sonra benım aa- mu§. 
tabakıcım gelip .W alır .•• )'ann ıa· - Ne öirenmiı)' .- Bunu ıimd.i 5ireınmif Cleğilim. 
hah da. pyet arzu ederaeniz. ıene - Bizim Cloktorlar n baCJeme ı:!'j ~~ktodedd~ ayni ıeylerl bana 
bu 1aatte burada buluturuz. nazarında aiz hakikaten Recen Can' - ıoy e - ı. 

Melahatin kocuı. ertesi sabah sınız. - ETet amma, bir hal çaresi bu-
tam vaktinde randevu yerine geldL - Bunu ben de biliyorum. efen• lalun. Y aralannız iyileıinoe birlikte 
Cııyet temiz bir hücrede gayet ra• diın, fak.at temin ederim ki. bu isim usul aranz. •. Mademlı:i •izi. kazaya 
hat bir gece geçirmiıti. Bu istira· benim değildir. Balı:.ınız, laf e'dilir- uğrayan bir lokomotifin yanında ya
hat, maneviyatı üzerine de kurtarıci ken birçok kelimeler, hlhramda ralı ve cebinizde bir katilin evrakile 
bir tesir yapmışh. Ken'dini h8miai- tazeleniyor. Şayet l>u ad Cla benim buldular: demek. ki hayatınızda çok 
aıin karıısında bulunca büsbütün fe- olsaydı aklıma gelmiyecelc miydi) merak uyandıncı macera var. 

rahladı. _ Manbğmız pek yerinde.,, Sade - Demeli benim katil olduğuma 
Murad ona, iyi bir tebeasümleı b'u, aizin deli olmadığınızı gösterir •.• kail değilsiniz, öyle mi} 

Nasılsınız). İyi uyudunuz Fakat ben, efendim, size bizim ida- - Hayır, azizim ... Şayed siz ta-
mu) • diye sordu. rerun telakk.iaini aöylüyorum. J\.nla· mamile n~musk&r bir insan değilse-

Cemal Nermi yeniden tC§ekkürle- şılan bir kA.nunusani gecesi, sizi, tniz, buna hayret ederim... Bu çık-
re ba~layınca, genç erkek: Şıırk ıimendiferlerinin hattı üzerin· mazda."'l sizi kurtarabilirsem pek bü-

- Bahsettiğim teşebbüste bulun- de yaralı bu1muılar. Evvela bir ka- yük bir zevk duyacağım ••• 

- Bent venedlğe götürüyorlardı. 
1 Yolda gemi fırtınaya. tutuldu, parça
ı landı. Beni bir Rum balıkçı kurtardı. 
! Buralara düştüm. Allah aşkına bent 
~. kurtarın buradan. 

Recep reis sahile sokulunca, bağıran 
a.damı taıudı: 

- Bizim humbaracı Şaşı Hüsrev
Diyerek sa.hile küçük şalopeyt gön

derdiler. Şa.şı Hilsrevi alıp getirdiler. 
Hüsrev gemiye gelir gelmez yere ka

pandı. .. Tahtalan öpmeğe başladı: 
- İşte :ılmdt yurduma ka~uş gl

bl eevlndlm. Allah mı gönderdi alzt 
buraya? 

8a1de elinden iş gelir böyle bir de
nizciye rasladığından memnundu. 

- Bir arkadaş daha kazandık. 
Dedi Potamo kıyı.lan kayalık ve fır

tmaıı oldutu lçln fazla kalamadılar. 
Adanın sa.hlllnden uzaklqtılar. 
«Yeşilot. flmdl cGltlonı körfezine 

doğru Uerillyordu. 

Ba1de, Hüsrevle konw;uyordu: 
- Yerliler sana. bir fenalık yapma

dılar mı? 
- Hayır. Beni Rum bit balıkçı hl

ma.ye etmıott Bugüne kadar da o 
baktt. Bu ada.nm ahalfsl çok munis in
sanlardır. 

- Burada. bulunduğum müd-
detçe 1'.daya korsan talan gelm.ed.!. mi? 

- Bir ke~ geldi. Birkaç saat kaldı ... 
Kefalonyaya glttL 

- Oraya niçin glttlklerlnt blllyor 
musun? 

- Evet. Buradaki kayıkçılar: cBu 
adamlar da Kl.rus (l)un hazlneslnl 
a.rıyorlarh diye söyleniyorlardı. 
Şafl Hüsrevln başka blrşeyden habe

ri yoktu. Fakat, mühtedi Mansur bu 
h.lkAyeyt de çok 1y1 blllyordu. Yolda 
Saideye anlatma~ başladı: 

- Eski İran hükümdar!..mndan Kl
rus, hazinooln1 diişmanla.nnın eline 
be.9llnı etmemek için Ninova'ya kaçır
mı.ş ... Orada bir bamna uğramış ... Hıı.
zlnenln bir kısmını Suriye sahilinden 
Yunan adalarına kaçırmışlar. Halkın 
aR"ztnda dolaşan rivayetlere göre şlm
:il bu hazinenin mühim bir kısmı da 

- Elimizde en ufak bir delil 
olea ... 

- Dinleyin... Sizden oüphelenip 
dell taklidi yaptığı.nı:ı:a kail olan 
doktor yanılıyor elbet... Zira kati
yen aahteki.& değilsiniz: Çok geçme· 
den ıertabible de karıılqacaksınız. 
O zat, yüksek bir al.imdir: kıymeti 
vardır. Sanırım, aize müzaheret eder. 

Az aonra, Murad, Cemal Nermiyi 
diier iki arkadatile de tan11brdı. On
lar da gayet tabii insanlardı. 
Meğer Murad, Mıaırlı bir zenginin 

biraderi imi17. Karde~i. tevarüs ettiği 
milyonlann yansını ona vermemek 
için bir türlü hile ve hud' ayla onu 
buraya athrmıı. 

Kudret bir fabrikatörmüş. Karısı· 
nın hilesine kurban gitmiı. Bu kadı
nın nüfuzlu bir a~ıkı varmı17. Kud
ret ikisini de cürmümeşhud halinde 
yakalayınca, başına bu iş açılını~. 
tntikam almak istemi~. Amma, inti· 
kam şöyle dursun, bir dnha çıka
mamak için bu deliler zindanına ka· 
panmış, kalmı~ ... 

Perteve gelince, sıhhati epeyce ör
selenmişti. Evladları onun son za
manda izi keşfedilen bir gayri ka
ınuni çocucuğuna mira5 bırakmak 
üzere verasetname hazırladığını öğ-

Ketalonya adasında ~. 
Saide bu malUnıatı alınca güldtı: 
- Desene defineler diyarına gidiyo

ruz! 
Mansur ciddl bir tavırla sözüne de

vam etti: 
-Venedik korsanları, Klrusun ha

zinesini asırlarca aramışlar... Bula
ma uşlar. Ancak Kefalonyanm Assos 
limanında bir mağnrada çok kıymetll 
bir gerdanlık bulunmuş. Bu gerd:ı.nlı
ğın üstünde üç değerli taş varmı~. Bu 
üç taşın ortasında da cıFrenkls• ismi 
yazılı imiş. Bu kadın, Turan hüküı,1-
darının kızının adı oldulnt için. Kıru
sun bu kadından doğduğum~ ve ken
disine babasının bu gerdanlıITT hediye 
olarak verdiğine hükmedilmiş. 

- Şimdi bu gerdanlık kimin elinde 
acaba? 

- Vencdiğe götürmüşler ve hükü
mete satmı,şlar. 

- o halde Klrusun hazinesinin Ke
falonya adasında bulunduğu iddiası 
bo' değil. Herhalde orada birşeyler ol
sa gerek. 

- Öyle amma, o zamandanbcri ço: 
aradılar. bir şey bulamadılar. 

Saide, Kitera adıı.sı önünden g~çtl
ğlne çok seviniyordu. 

- Buradan geçmeseydik humbaracı 
Hüsrev! kurtaramıyacaktık. Şimdi 
hem onu kurtarmış olduk, hem de 
cKirusıun hazinesi hakkında yeni 
malümat aldık. 

O nkşam geç vakit Matapan bumu
nu geçerek Gltlon körfezine glrmlşler
dl. 

Burada denlz çok sakindi. Körfezde 
birkaç küçük balıkçı kayığından baş
ka bir gemi yoktu. 

Hava çok aydınlıktı. Saide, körfezin 
Matapan burnu sahilinde demirledi.. 
yelkenlerini indirdi. Geceyt bu ıssız 
sahilde geçirdiler. 

Matapan burnu dik ve yüksek bir 
dağ ucundan ibarettir. Burada müth~ 
hava anaforlan vardır. Bumun önün
de fırtına eksik olmaz. Rüzgft.r ekseri
ya gece yansı artar ve ayni şiddetle 
sabaha kadar devam eder; güneşle 
beraber bir iki saat kadar saklnleşır, 
tekrar azışmağ& başlar. Mansur bura
lardaki hava şartlarını çok lyt bildiği 
için, Saldeye izahat veriyor ve güneş
le beraber hareket etmek ıcıı.bettlğlnl 
söylüyordu. (Arkası var) 

(1) Eski İranda Keyanyan büküm
darJarının üçüncüsüdür. Çocuklutu 
çok heyecanlı maceralarla doludur. 
Cyrus = Kirus: Yıınan müverrihJeri
nin Kihusrev'e verdikleri isimdir. Ki
ı·usıın baba!ll Slyavüş, övey annesinin 
UUrasına utramış Te baba!liına ıüce
nerelıt Turana kaçmış, orada hüküm
dardan büıınii lulbul ıörmüş n hü
kiimdann km (Frenkis) ile evhmmiş
tir. Si)'a'riş burada da bir iftiraya ut
rayarak katleclilınlt, o sırada gebe bu
knan Frenkis, Kih11Srevi yani Kira.sa 
doturmııştur. Fakat, Frenkisln babası, 
Te:tirine: cBn çocutu katledin!• diye 
emretmq~ de, nzir acıyıp bir çoba
na te"lllm etml.ı ve Klrm çobanlarla 
bl'rnber datda büyümüştür. Bilahare 
Klrusu, büyük babası Kikivüs İrana 
retirtip kendi 1erine tahta lclis d
mişUr. Ondan Mnra Kiruıı, Turana 
asker sttkl'deTelı: kayınpederlni kat
lettirmek "1Uetlle kendisinden intikam 
:ılnuştL 

1. unan müvenihlerine röre Klrus 
biliıhare ann~ioln pederi olan l\lidya 
hüküm.dan (Astiar>ı katlederl'k tahtı
nı 7.apt n bütün Suriye ve Anadoluy• 
istila edtff'k cihangir olmu,tur. Ege 
denizine kadar inen Kirus günün bi
rinde (EskitHer1e harbe tutuşarak 
<Tomaris) adlı bir melikenin hançcri
le katlolnnuyor, batta melike. onun 
keı.ik başını insan kanile dolu bir tu
lunıun içine koyarak: «Kan ile doy
madın'la şintdl doy!• demiş ve tuJu
mu halka teşhir etmiştir. <Şehname)
de bu 'lon uahat yoktur. f ran müver
·riblerine göre Kirusun bu akıbl'ti Yu
nan müverrihll'rlnin oydurduğ'ıı bir er. 
.sanedir. Kihusrey l\lilattan önce 599 
tarihinde dofınuştur. Halbuki Eskit 
meli.kesi bu tarihten iki asır sonra 
yaşamı~tır. İranilerle Yunanilerin ri
l"ayetlerl biribirhıe uymamaktadır. 

İ. F. S. 

renince kendisini buraya atıverıniş
ler. Böylelikle de her türlü tehlike
nin önüne geçtiklerine kail olmuşlar. 
Zira deüler vasiyetname yazmak 
hakkından mahrumdurlar. 

Murad, kendini hu derece darbe
leyen tecelliden dolayı şikayette bu
lunmuyordu Hatta öyle bir terbiye 
almııtı lı:i, ağabey aleyhine dil bile 
uzatlnıyordu. 

Sadece acı acı: 
- Adam aen de ... - diye başını 

sallıyordu. - Şimdi de elime ayda 
100 lira geçiyor... Eskiden ayda 
10,000 liram vardı. Halbuki bu şe
raitte kendimi daha zengin hissecli
yorum. 

Cemal Nermi: 
- Pelr.i amma, hür değilsiniz ... 

- dedi. 

- Doğru ... Bir çok delilikler yap-
r..ama mani oldu. Hayatta makul 
hareket etmem için timarhaneye so
kulmam icabetti! 

Kudret: 

- Timarhane .•• - diye alay etti. -
Acaba dünyanın en tehlikeli. en zin
cire vurulacak insanları timarhaaıe
de midir} ... Ne münasebet) 

Pertev, filozof filozof: 
(Arkası var) 
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Yunan Başvekilinin 8. Eden'in harp 

Maskesporla 
durgun 

berabere kalan Galatasaray 
oynadı bir oyun 

1 

dan bahsederek demiştir ki: 

emri yevmisi vaziyeti hakkında 
Yugoslavynyn karşı bir Alman tnar• 

ruzuna mukavemet edllcce11-ı hakkında 
birçok teminat almıştık. Fnkat bu kt\
fl değildi. Lfızım olnn şey, bu tnarruz 
vuku buldu{tu takdirde buna birlikte 
knr§l koymak içln en iyi lmk:ınlarn 
mnllk bulunmak uzere mfıştcrck bir: Giriddeki Yunan liuvvet

lerine general Freyberg 

kumanda eClecek 

beyanatı 
PHinın mcvcud olmasıydı. Bunu cld" 

(Bqtarafı 1 inci aalıif ede) etmek için butfin gayretlerimi ı -
cO sırııda Almanları ı Romanyada fetUk. Fakat bu gayretler htlkilmet 

darbesi vuku buluncnya kadar akim 
büyük miktarda askeri mevcuttu ve knlmıştır. Gorüşm lerlmizde, Yu os-
Bulgaristana nüfuz başlamı~ bulunu· lav ordusu_!lun s ferbcr edılmlş oldu
yordu. Bulgar hava meydanlarına ğu bize muteaddlt ve ı lerle ihsas 
Alman eivilleri yerleşiyordu ve he· cdllm1şt!r. Çok gC'ç kaiınnuş ob.caITT 
defin merhale merhale Balkanları hak1:"1da end şeler izh nnda ısrar 

ı etti ıniz zam n b v r ı n 
isti n etmek Bulgaristanda yerleşe- dalmn u olmuş ur: e:S f rb ~ 
rek Yugoslavyayı çevirmek, Yuna- yapıyo uz \C en f iht m 1 d 
ID:tııı_ıı b?yunduruk. altına almak, de dahi h zıı l mız t m ol ca 
Turkıyeyı hnreketsız hale koymak Hak ltatt bu s r b rl k 
ve bir tek ailuh atmadnn kazanılacak derecede urntıe y pıl 
olan bu "aziyet sayesınde emin ÜS· 1 ca.k hü fim d rb d 
lerdeın hareket ederek Akdenizdeki Y

1 
elnnı hh m t ordi ubl n 

. . . d b . . d' ç ı ve r r 
vazıyetirr.ıze C!n"' ar eyı ın ırmek mi t r. Fakat 0 znm d rd 

ld v 'h b' .. .. o ı en o ugunu san ır surette goruyor· iyi arzuya ra m n, f r k 
duk. Bu planda pek aşikar olarak lotalnrı bl mtlz h ret ed bllcc 1'.I "~ 
ikinci bir gaye vardı ki o da Arna· yerde toplamak için ç k geç kalınmış 
vutlukta pek iyi bir vaziyette bulun• buluneyordu. 

ıf· 
mayan ltalynn müttefiklere yardım· Bu sµrcU dir ki, Yugo la lann bu 
da bulunmakh Hitle. 0 zaman ltal· hnrpte pe geçen" harptek kad:ır mu-

1 . . kk' kemmcl o1aı;ı butun knhramanlı na. 
yan arın ıyı tera ıler kaydetmekte rağmen YugosI:ı.v ordu M ~ 

ld w .. I" 1 1 l Y ' na ~ır o ugunu soy uyor, ta yan an U'lla• gediğine kıJd:ı.r Cenubi sırb!s and ki 
nistanı zayıflatmış olduğundan do- Alman ilerfoylşine mfuıl olanıanııştır. 
layı tebrik ediyordu. 7 milyonu za- TıJ.hmlnlerde bulunmak b lkl fnydalı 
yıflatan 45 milyon! ... Her hangi bir değildir. ~k t huk\\mct darbl'slnd n 
müttefike bundan daha hakaretamiz evv~l~l hukflmet de Yu~oolnvynnın 
bir tizim farzedemezdim. cAlkış· hnk.ikı menfaatin! Simo,.ıç kadar nn-

General l<'reybcrg 

H 6 (A A ) r - J n ı 1 A 1 . . lamı.ş olsaydı bUtun to.rlh b:ı.mb ka 
anya · · - ~e a a 8 ar> mavut uk harbı hakkında hı· olabllccC'ktl Bununln be '-A b 

bildiriyor: Başvekil ve Harbiye na- · "t lA d ki, b k d · rnl.l\:r u olup 
zım mu ı:. aamız ıu ur u a ar bitenlerden hlçblrl Yugo lav mm tl-

zın Tsuderos. bütün Girid subay ve çok insan bu kadar az askere hiç bir nln aldığı kararın cesaretin! ktlçufte
erlerine hitaben aıağıdaki emriyev- zaman bu kadar çok esir ve malze· mez. Yu oSlavyaya. l tıklfillnl !:ı.d et-
miyi neşretmiştir: me vermemiştir.> cAlkıı,ılau. m~ğl taahhüt ettik ve bu t.-ınhhut ifa 

Kudretli müttefikimiz İngiltere ile B. Eden Bingazi harekatını ve bu edılecektlr. (Alkışlar). 
birlikte yapmakta olduğumuz mü- tarihe raslayan 8 şubatta Yunamis- Türk devlet adamlarile 
cadeleyi daha iyi bir surette sevk ve tandan yardım talebi vaki olduğunu •• •• J 
idare jçin, kral ve hükumeti, ada söyledikten sonra demiıtir ki: goruşme er 
müttefik kıtnlarının bir tek kumanda cBu şerait altında hükumet evvel- Orta Şarkta bulunduğumuz müd-
altına konmasını knrarlaıtırmııtır. ce almış olduğu k~rarı, yani çölde det~e ~·~~k devlet adamlaile müte
Tümgeneral B. C. Fıeybcrg, ada Bingazidcki ilerleyişi durdurmak ka- valı goru~m.elerd.~ b~luumak fırsatı 

Yukarıda Galatasaray • Harbiye asağıda Fenerbahçe • 7\Jaskespor müttefik kuvvetleri baş kumwndan· rannı tatbik etmiı ve Yunanistnna ~~ et~ış~. Mu:tefik sıfatile Tür~ 
takınılan bir arada lığına tayin edilmiştir. gönderilecek kuvvetleri hazırlrunıı· hu.lcUmetı ... unanıstan hakkındakı 

General Freybcrg'lıı kumandaBJ br. Bu karar hüklımet ve baılıcn P~anmızdan haberdar edilmİ$tİr. 
... Aı.ıı..Aı ........+n .. ,... GA'atasaray llkell. Rebi! - Nacı kombinezonu h-' l f d Bulun hu kon 1 d "' hawr.. D~lUar 15"-Y...-,.,.. i.li J.J• altında disiplinli olarak vatana ve müıavir eri tara ın nn verilmiııtir. ~ma ar esnasın a KCn· 

V .. ,. açıJıvnr Ve Mask"""""r l•llyor. Harbiye de fırsat bulursa ara y dilerile g"ru" k ~- t d b 1 ya.vaş ya. _,, J~ • -Y" '" krala kar•ı vazifelerinizi fedakarlık unanistana yardımda bulunduğu- 0 ~me nrsa ın a u un· 
kalesini lyice mı.ştırmıya başlıyor. sıra Fenerbahçe kaleslne kadnr akı- '" d v b"tün Ti" k d ı d m1 
Maam!l.fih Ya.skesporun çok çevik ve yor. Bu arada çekilen güzel şüUerf Cl- ve cesaretle yapmanız için hepinize muz takdirde, bu yardımın büyük ugu~ .. u ur ev et a a arı-
topa hftJdm oyunculan arasıra Onla- ha.t soğuk.kanlılıkla ve mahirane plon- hitap ediyoruz. süratle olması ve tatbik cdilmi§ ol- nın ~~wt ~os~~an A ':e .bu zevat 

t1d f k kal ı jonlarla kurtarıyor. Fenerbahçcnln B · d ı d y · ması elzemd' ile Turk milletinın hruurnıyetlerine 
::Y :hllk~1~3:~r ;!yor ~a. devamlı tazyiki ve Harblyen'n de sıkı .. u mıica .. e c. en, . un~nıstaırıt ve İ ·ı· lı..... 1 h kk d karfı yapılacak her hangi bir tehdi-

üd f il birin i d r r dunyanın hur mılletlen, du§man an• ngı JZ p an arJ a Jn a de veya bA'- f ti • k 
değil. işte bu akınlard.uı birinde ve m a aası e c evre L ır Sl ıra d" ld ki b' • }" -.. ve ınen aa erme ıı.rşı 
36 ncı dakikada gene Mask~sporun nihayete eriyor. 1?ızın unyaya • sa 1 arı ce ır ve Türkiyeyc ma umat yapılacak her hangi bir tecavüze 
merkez muhaciml Mehmet ortalnrdan İkinci devrede başlama. vuruşu ile ~d~et ve key~ı hareketle~den is- Yugoslavyanın v:ıziyetl, Türklyeye karşı şiddetltı mukavemet hususunda 
kaptı~ topu hızla sürerek Oalatasa- beraber Fenerbahçenin Harbiye kale- tıhlaslar•;ı beklıyorlar. Mılletı ve pll\nlanmız hakkında malftmat verll- izhar ettikler· • b d d • b. 

ı;• .ıı.ı -rn _._1 1 · · · .. ı__ k 'd il • · ı azım en e erm d' 
maçı rayın iki müdaflln1 de atlattıktan son- sine 1ndiı;.nl go yoruz. Hll.lv ye so ınsanıye n en yuıuıe • ı ea cnnı mesl lüzumu ve saire glbl birçok me- tesir hasıl ~tmİ$lİr B b b' b"d • 

Şimdi milsabakal:trın tafsilô.tınn ge- ra Maskesponuı dördüncü golünü ya- muavininin aya~dan kaçırdığı topu müdafaa asil vazifesi sizlere dü§müı seleler müzakere edllmell 1di. Hül;'ı- yetindenberi T"rk: u. t~at. ı a 
~lim: iııı: maç saat. 14,45 tc ha.kem pıyor. yakalıyan Fikret kuvvetli bir §fitle bulunuyor. met en isabetli tedbirin doğı"udan • u .. 1Y.~· ıs • .sıyase-
Yusur Aysalın idareS'l altında O:ıınıa- Maçın Gala.ta.saray için S-4 maRIOp Jl'eneıt>ahçenln blrlncl a.yı.ıımı yaptı. . . • .. . . do(truya müzakerelere teşebbüs et- tile davamna buyuk hır hızmette 
saray ile Maskespor ahı.ıandır") n:pıldı. bltec:etı ~dftl bir anda. Galata- Bu gol Haı$1"yt harekete getirdi. Nenll~rden ben. rrullı w hurrıyet.in mek olaca.f'ını anlamış ve bu vazifeyi bulunmuthır. Orta Şarkta yeni bir 
Maskespor cumartes1 günkü kadrosu- saray muhachnlertnin tekrar paı1:ıdı- Beyaz lcırnutılılar dertıaJ ~eidah~ r•m -aılme~ ":"?"pe,yonl~. >'~- :hnaparafıol'IUk' <HtıeJlnl~;y ~ı tec:avüae karwı bir kale tetlül etmek 
nu muhafaza ettlğl 'iialdc Galnt~ray ğını görüyoruz. 41 lncI dakikada Meh- kalesini tazyik ediyorlar, Cihat blrka.ç mış olan şccı Gırıd halkının rnutteh1t ile bana tevdi ctmJştir. suretile oynadı.ıFı 1.. h .. ti" 

f k et Salim l .. _A bl"' ütı kı ...r.~cı k -*ntna h' . . . 1 b b d' c· d" .. ro UD e cınrn."e Arlfl sağlçe almakla takımında u a m P......, r G e san nnızı- 6\Uo u ...... ..,, yapıyor. ıssıyatı sızın e era er ır. ırı m Ne arkadaşım, ne de ben vazifemiz- qilcirdır İngilter ·ı 'tffak b 
bir tadilat yapmıştır. Iann da dördüncü golünü yapıyor ve 13 üncü dakikada Ha.ri>lye sollçl ta- son fokat geçilmez acd vazifesini de tam bir muvaf!a.kıyet b~cmiyor- lisane b~ surett c ~de ~ ~ ma h c. 

Galatasaray rüzgara karşı oynuyor. bu sureUe maç 4-4 bernberUkle .sQhll leye dalarken .sa~ müdafi çelme taka- göreceği bu harpten, Yuaıanistan duk. Alman pl~armın çok ilerlemiş ld w e ~ba' T' -~ h~~n er 
• ivor mk d" .. d"~\ 1 in h k zaman o ugu gı ı urıı; Ku ı· Galatasaray oyuncularında bir yor- er· · uşur u".. ç a em Fener- muzaffer ve bü} ük olarak çıkacaktır. olduAunu biliyorduk. Fakat hO.lfı da • . • . • • u me ı 

gunluk Ve durgunı,;k sczilly?_r. Beşin- Fenerbahçe • Harbiye bahçe aleyhine penaltı veriyor ve Ali h rd .1 f t öyle düşünüyorum kl bu +n ..... bbüsü ııyasefuım temclım teşkıl etmekte " _ k Ul bl ·ıı rbl 1 a m yu ımı le, tere ve va an- • ·~ d _.:ı ... d •• 
el d~klkadn bu"tun~ nıaç muddetlncc maçı nasıl oldu?. uvve :: §U e Ha ye beraberllğ 1 ı;· • l t h ·ı •V• yapmasaydık, takbihe lft.yık olurduk. •:vam nıecesıın en emınırn.)) 

- temin ediyor. p~rv~r ı .. ~. ~!zere a mı ettigı va- Fra.nsanın çökmesi üzerine, Türk!- • • 
çok güzel oynıyan ~Maskesponın sağ Hakem Refik Güvenin idaresi altın- 13te bu dakikadan itibaren Fener- zıfey1 gorurıuz. yenin tcçhlzt için olan taahhütlerin Hıtlerın nutku 
a,.ııı.. topu mükemme'ı oria)adı. Sol iç b h iki ta bA"' in d 1 l rl "' .. K 1 B .... J. 1 ·ı· 

"' 6• 1 t da cereyan eden u maça .. er - aııçen ep asman ı se ve ço ... gu- uvvetimizin teme ini ve parolayı ifası ve Yunnnlstana verilen garanti- ', ı:.oen ~un an ı uvc etmi tir: 
durdurmadan knfa ile topu Oa a asa- tınıın da cumartesi g{lnku kadrolan zcl oyununa §8.hlt oluyoruz. Bilhassa cBütün Yunanlılar arasında sevgi. nln ta.t.bikl milnhnsırnn omuzlannuza Hıtlt;f geçen pazar günkü nutkun· 

~r a~~:~~I=~ ~~~~l :~l ~:::; !!!un~~rın g;~J:~o~e~1G~z bazı =~~::9'!1~ıick~~~~l~:;~%- muhadenet ve tesanüt.. teşkil etsin. yükl~mı:r=eye vardığımız za- da aliikalı bir seyirci olduğunu söy· 
hız Verdi. '!askesporlular sağdan ve v., ...... A.. ...A_A_ 1 ti Biri 1 d __ _. lh 1 dil • man, ç danı Londrada tn- lcdi. Rejimi askeri kudrete ve ges· 

" ka Kale intlha.bını Fenenı<M•Çe "'"'"·""- e yor. ne evn:ue ma e en Ü . . d } k s:ıvvur ve derp~ ettlği:mlz siyasetle ta- t ,_ d . d b' 
soldnn mütemadiyen GıılntasaraY - dı Rüzg!n arkııSlna alarak oynuyor. Fikret de iyi besleniyor. sert ve a.tak nıversıtece neşre İ ece mnmen mutabık bulduk. Bunların ~p~nuı;ı, .~u retıne ayanan .ır sc-
lcsinl sıkıştırıyorlar. GalntasaraY ka- ~rhal hücuma geçen sarı lft.clvc:ııı- oyunlyle bu oyuncu karşı taraf mü- ilmi eserler muharebeye gonderllecek kara kıtala- ~rcı. ~u.tun Ar~p memlekctlcrı şunu 
leclst Saim büyük bir maharetle ya- ıer aart>lyeyi sıkıştırıyorlar. Harbıye- dafa.am için çok tehllkell oluyor. Fe- n tcşkUln1 dah:ı evvelden karnrlaştır- bılmclıdırler kı, Mihver rejiminin 
)anlardan ve uzaklnrd:ı.n çekilen çok nln bugiln 1y1 bir günftnde olmadığı nerb:ı.hçenln akınları b!riblrinl takip Ankara B <Telefonla> - İstanbul rnış olduklarını ve bunların ta.hşldi yaklaşması J.askanç bir ııunte mu· 
sıkı şutıerl biri.biri arkasına kurt.an- daha Uk dakikalarda anlaşılıyor. Fe· ediyor. Ylrmlncl dakikada sol açıktan Ünlversttcslnde neşredDccek ıımı için hzırlıklnnn yapılmakta bulundu- hafaza ettikleri ve bizimle :ittifak ha
ror. Galatasaray bir türlü bir gun ev- nerbahçe mütemadiyen hücumda ol- gelen bir p~ı All Rıza bekletmeden eserler ve mecmualar mütedavil aer- ğunu gördük. Imparatorluk Oenclkur- lindc bütün emniyet altında bulunan 
lelki temposunu tutturamıyor. Maske- :ınasına raR"men gerek Harbiye müdn- çok sıkı bir flitle gole tahvll ediyor. mayesl için Un!verslte rektörlüğilnoc mıı.y reisi, Hariciye Nıızın, ve B:ı.şku- hürriyetlerinin aonu demektir 
SJ>Orlular S:ılahattlnhı tehlikeli bir filertnln yerinde mfidahalelerl gerekse 32 ncl dakikada. Naci Rebilden al- hazırlanarak Vekillik makamının tas- mıı.ndanlnr arasında a.nlaşnınzlı.k B. Eden nutkunu u sözle 1 · b' .• 
oyuncu olduğunu anladıkları için ona Fenerba.hçe muhaclınlertnln topla lil- dığı bir pa..<u iyi kullanarak karşısın- vlblne arzedllcn bir talimatnameye mevcud olmuş olduğu hakkında bazı mi r . § r e ıtır 
topu kaptırmıyorlar... Galatasarayıne zumundan fazla oynamalan gol fır· dak1 müdafii atlatıyor ve kaleye ka- göre İstanbul Üniversitesi fakülteleri lbllsa.ne haberler yayılmamış olsaydı ~ N · d 
oyunu soldan açmak teşebbüsleri d satını vermiyor. FenerWer o kadar sı- dar sokulduktan sonra Fenerin ilçün- ve enstitüleri tarafından türkçe ve bunu burada. söylemcğe lüzum gor- c ere e elursa olsun, ne Alman-
akim kalıyor. tışık oynuyorlar kl buen blrlblrlerlne en ~ol ünü çıkarıyor." N~ayet 4~. inci diğer mm dUlerl ile telif, tcrcilme ve- mezdlm. Bu haberlerde doğru olan bir ya, ~e l~nlya, ~ir kerecik olsun ta-

blle giriyorlar. Her an be-klenen gol daki.Jı:a.da gene Nacı dorduncü golu atı- ya a~daptasyon surettle çıkarılacak her kelime yoktur. (Alkışlar). Sirenaik'te ahhuılerıne rıayet etmemişlerdir, 
Galatasarayın bJr türlil çıta.mıyor. Fenerbahçenln yor ve bu suretle maç 4-1 Fenerbah- türlu ilmi neşriyat için bir mütedavil bırakılacak kuvvetler her türlü teh- Tatbik ettikle,i zecri tedbir kuvvet-

beraberlik golü bilh~a soldan yaptığı hftcumlar txıh- çenln galibiyetiyle sona eri.yor. sennaye ihdas edilmektedir. Tallmat- dlde kn}lı koymak için urı addedll- tir. 
Bu hal ylmıI üçüncü d!ıkikaYa ka- _ .••• .,._, ___ m .. ••----............... __ name, bastırılacak kltnp ve broşür- mlştlr. A .k d 

dar devam ettl Nlhay~t Arlf ceza ~- • k. • k f .
1 

lerln telif haklarının ne sureUe öde- Kı.sa bir .müddet sonra hepimiz Ati- merı an yar ımı 
hası haricinden çektlğl kuvvetll_bır Mudanyaya 1 ıncı a 1 e gitti neceği hakkında da hükümleri lhtlva naya g!tmeğe tarar verdik. Heplmlz Birleşik Amerika bugün bize bir 
ılltle Gnlatasarayın blrinCl golunü etmektedir. diyorum, faknt amlral Cunningham'ı çolc surette ve bir çok sahalarda 
yaptı. Bu gol üzerine oaıaıasaraylılar hariç tutmaklıAım 10.Zım .. gelir; zira büyük yardımlarda bulunmaktadır. 
biraz açılır gibi oldular. Arif ile ~h- <B&t tarafız nci sahifede) 1 maralı 64 yolcu Çanakkaleye, aaa.t Türk • İıveç ticaret arr:ıı;~ı ~I esnad~ ka.çnk duşrnnnla te- Bu yardımın Aııyada, Afrikada ve 

::~~~aW:n~:~ll§a~~f~er~!t°~~;: 11151941 pazar günü saat 11 de İz- ~5:a_ ~:~t~;a.p2~e 1d! anlaşması :a~an ~~;~a~v::ı:a:ı,~~~şmıştır: Avrupada~ muharebe .meydanları· 
~ ncı dakikada Mehmet All güzel bir mir vapurile 5628 - 5845 bllet numa- Annutluya. Bu vapurla 5044 -Y~O~O Ankara 6 (Telefonla) - Bir mfid- Elenler kralı ve Yunan Başvekill ~ gel;'?lcs:ı ?e kadar sen olursa har· 
ort.aıan, yaptı, Mehmet Salim topu ralı 684 yolcu. ü saat 18 de bllet numaralı 184 yolcu Gemliğe gl- det !asıla verilmiş olan Türk - İsveç Yunanlst:ı.nın İtalyan tecavüzüne bı.n muddetı o ~nda.r kısa olacaktır. 
kaptı ve karşısındaki müdafil çaıımıa 15/5/941 perşembe gün 12 bilet nu- decet.lerd.lr. Bu vapur Galata rıhtı- ticaret anlaşması müzakerelerine ye- karşı yaptıAı gibi, Alman tecavüzüne Bınaennleyh Bırleşık Amerıkanın 
geçerek Galatnsarayın ikinci sayısını Kadet vapurile 5846 - 6l mından kalkacaktır. nldcn başlanmıştır. Bu müzakerelerin karşı da mukavemet etmek azminde Şap denizine gemi göndermek kara-
Çıknrdı. Bu gol üzerine harekete ge- maralı 894 yolcu izmlre. • l 9/5/941 cuma günü sa.at 19 da Sey- yakında neticeleneceği anlaşılmakta- olduğunu derhal ve mükerreren söy- rile yaptığı muazzam ileri hamleyi 
Ç("Jl MaskCöJ>Orlular tekrar gene Gala- İ t nbul. Karadenız yo U yar vapurlle 4325 - 4327 bllet numaralı dır. Isveçe yapılacak ihracatımıza lemişle~. HattA Yunan B~ckllf, memnuniyetle karşılıyorum. Birle ik 
tasaray kalesini tehdit etm.eğc başla.- S a • huıuıi vapur 13 yolcu Erdeğe, .a28 - .a55 bile nu- mukabil bu memleketten demir ve de- Yunamstanın ancak tendi başına Amerilcadan alabileceğimiz yardım 
dılar. iıkelelerıne . 

11 
• 18 de kal- maralı 9'1 yolcu Karablga.ya gidecek- mlr mnmulMı lt.hnll derpiş edllmelt- kaldığı ta.Jcdlrde dahi milli toprakla- aayeainC:te Avrupa milletleri içinken-

M k •ki • ı·· 1 uma gün saa.. !erdir Bu vam,,. da ...,,__.,.. tedlr rmı müdafaa edece~lnl 11Ave etm4- d' l .. Ih as eSpOrUD I DCJ gO U 16/5/94 C rile gidecel'. yolCU• ' ,._ 4 uyu&ne rıhtı- • tir. (Allaşlar). 1 arzu arına gore BU Ve huzur 
Galatasaray müdafileri bugün her tacak ~~ va:su •3001 bilet numa- mmdan hareket edecektir. Bu milzakereler es:na.auıda. Alınan ve half. nazırda ki.hus halini almıı 

l'akitkl emniyetli oyunlannı göstere- ıar şunlıırdJr. ~uya 3002 _ 3291 bl- d~51~~ saat 15 de Ba- Maraton koşusu deneme p11ıılanndan haberdar oldutumuzu olan tedhiıtcn nihayet kurtarilmıt 
nı.lyorlar. Merkez mue.vln de ortayı bo§ raıı 369 yoleU918 yolcı{ oıresuna, 3292- :ıs.~ 103 e 

1 
7~ 4298 bilet nu- müıabakaaı Yunanhiltillııetlne blldirdlk. İngiliz - olarak ya~malc hakkını kazanmak'. 

bırakıyor. 33üncil da.k!tada yere d~ ıet numaralı l40 ,oıcu Tlret>O· ~ cu m4te gidecektir. Ywıan kuvvetlerinin Hallat:mon hat- imtiyazımiz olacaktıı > 
Adnanın eline top değdi. Galataaan.y 3334 bilet numaralı Uet nuınarah 338 Vapur Btrteclden blkacaJrtır. htanbul Atletısm aJanlıtmdan: tında yerleşmelerlnln anudane bir · 
alt'yhlne verilen penaltıyı cew çeke· hıya, 3~6 - s43:.:0 _ 3.w; bilet nu· Haydarpapdan gidecek ıı mayJS tMı pazar gİİ!1ü saat mukavemet gô.sterlldlRI takdirde, AI- Hükumete itimad 
ret gole tahvil etti. İki dakika aonra yolcu a<>releye, akfıkebl.re 3443 bilet tr I ul 10,30 da Marat.oıı kofusu l1çuncll de- man 1lerleylşlnln durdurulmam için Londr 6 (AA ) A ,_ 
e§apelik bir pas alan Sal!ha.tt1n Oa.- maralı 22 yolcu V ebada, 3447 - en yo C an neme mÖl&.bahsı Topkapı : Florya makul bir ımtln temin edecett neti- • · : - vam .ııta· 
latasarayın üçüncü golünü yaparak numaralı 2 ,oıcu ~ yolcu Trab- 11/5/941 pazar günü aaat 12 30 da 1 yolu tızertnde yapılacaktır. Mmıabaka- eeslne vardık. Bu karar büyük süratle maraaında B. ~denın nutkundan aon-
aan-kırmızılan gene 3-2 galip vazfyc~ 3755 bilet numaralı nuınaralı 208 seter numaralı tnmle 6113 _ siee bilet ya l.ftlrak ~ek atletlerin .saa.t lO da ve iki menilekctln asker! müşavirleri- ra ~aılıyan muzakere devam etmek. 
çıkardı. Oyun bu eeJdlde devam eder- zona, 3?56 - 3818 b!~ 3823 bllet nu- numaralı yolculardan 104 Q ~br.eye, ~o;:!°;fu tıubünde hazır bulunmalan n1n tam muvafaktııe alıııml§tu'. tcdır. 
ten b!rJncl devre 3-2 snn-kımuzılıla- yolcu surmeneye, 3,8 

3824 _ 4152 bllet 38 1 TaVfa.Jlcıla, 27 81 Herekeye. 13 11 · O esnada basiretli devlet adamla- Lordlar kamarasında da hu şekil-
nn lehine nihayetleniyor _ .. P<lıı 34 yolcu Ofa, ı.ze e 4153 - Tiltünçınııı- 181 Derinceye 74 t1 BÜ· •-••munmmnııtmu .......... Hlllwın11•111"''-1 ıw rından ve tecrübeli bir asker olan ge- de müznker• a,.ıl · d · .. _.~ 91 yolcu R Y • '".u&"'• • ~ mıı; ve netıce e 

İkinci devre numaralı 11 ıı 177 yolcu Pamr'a. yükderbende, 472 &1 İzmlte. 1615/941 cuma. günü saat 12,30 da neral Smuts 1le Kahlrede istişare et- Kamına hükumete itimad tak .. 1 İkin Maske 4194 bilet numara ı.muuııtı 12 yolcu 12/5/941 pazartesi günü saat 12,30 6 sefer numaralı trenle 6993 - 7155 b!- mek glb! faydalı bir fırsat zuhur et- kabul e lem· t' nrın 
sporu:ıe:e~~l~~f~1ama~ mer: 4195 -. 4196 :.;1e_t 4~54 bilet numaralı da 2 seter numaralı trenle 6297-9473 let nwnaralı 683 yolcu Adapazanna. mlştır. (Alkışlar). Ka.hlreye gelmek 1••Y•ımırtş•ır•.••lll••••~ 
kez muhacim ~elunet c~:ıata.sanıY Arhavi ye, 41 bilet numaralı yolculnrdan 117 s1 sa- 17/5//941 cumarteısı. günü aaat 12,30 IQtfunda bulunnbllfp bulunamıyacnğı- ı 
müdafaasına sokularak daha birinci 105 yolcu Hopa'y:ı. • 1 ba.ncaya, 18 1 Arlflyeye, 529 u Adapa- da. 7 sefer numaralı trenle 7162 _ 7123 nı kendisine sormuştum. Bu ICitutta 
dakikada beraberllğl temin ettı. Hiç Diğer denız yo u zarına. bilet numaralı yolculardan 13 ü Do- bulundu ve kendislle istişare cdebll-
beklenmedlk bir anda. yapılnn bu gol mba. günü sa.at 15 te 13/5/941 sah günü saat 12,30 da. 3 ğançnya, 462 sl Geyveye, 53 ü Pamuk- dlk. Kendisinin bundan sonra söyle-
Galatasnraylılan biraz şaşırtıyor. Mııs- 7/5/94l dçar:; Bursa. vapurile 4299 • sefer nwıınralı trenle 6474 - 6643 bl- ovata 27 sı Nekeçcyc, '14 ü Osmanillye diği nutuktan da anl~lncav gibi B 
Jı:espor bundan ıstırade ederek tcknlr hareket e ec maralı 31 yolcu Bürhanl- Jet numaralı 676 yolcu Adnpaza.nna. 25 1 Vezlrhana. ' Smuts alınan kararlarla tan1~~ 
gene akınlarını sıklaştınyor. 4307 bl~;s n~ 4323 bllet numaralı 59 14/5/941 çarşamba günü saat 12,30 17/5/941 cumartesi günü saat 16,40 m~tabık oldultunu söylemekllğime 

oaıntas.ı.ray lehinde olan rüzgan yeice~ ~a Ayvalığn. gideceklerdir. Bu da 4 sefer numaralı trenle 6644 - 6820 da 8 sefer numarnlı trenle gidecek müsaade etmiştir. 
hesap ederek oynamıyor. Bundan do- yo Sirkeci rıhtımından knlkD.cak· bilet numaralı 677 yolcu Adapaza.nna. yolculardan 229 u Bllec!ğe, 37 sı Ka- Yugoslavy f b 1 ..... Jnyı oyuncular topu çok açıyor ve kaP· vapur 15/5/941 peI'§embe günü saat 12,30 raköye, 261 l Bozüyüğ'e, 7 st İnönüne • a se er er ıgı 
tın orlar. Sa[t açık saliihattınl ihmal tır. saa.t 9 da da 6 aefer numaralı trenle 8821-6992 5 1 Çukurh1sara, 212 il de ırcı~ vaktinde yapmadı 

ıau. ııaaarab f'll ıoıcu 

Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlundn !nbrika ve 

matbaa ittlhanna clvcri Ji 
betonarme yeni bir bina sa
tıhktır. a.ı\lqaml) 'daresinc 
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Sahife 8 

i Günlük Borsa 1 
ESHAM ve TAHVİLAT - KAMBİYO 

ve NUKUD FİATLE&t 

6 M~yu 1941 

DEVLE'!' BO&ÇLARI 

L. K . 
43 7 ,50 933 Türk boccu 1. n. m 18.'10 
• • 1938 1kramfiell 

kupon kesik 19.-
• • 1933 İkramtfell Erpnl 19.-
• 7 1934 Sivas-Erzurum· 1 19.25 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-1 19.35 
• 2 1932 Hazine ~bonoan 61.-
• • 1934 • • 15.50 
> • 1935 • • ~.50 
• 1938 , • 12.-

A. Demiryolu tahvlU ı - n 42.25 
• • m 42.75 

A. Demiryolu mfinıessll senet 40.-
Haydarpaşa llmnnı 44..-

, 

TU-rkiye mUmesst111aınden: 
~eaJ~~ 1o1D 1ıa.tbSk tdt19ll CJehıt& - Ba.J"'eQ>laa ~ ~ 

a.fttled lMIMt t.aı1h2Dden M>aıımc . 
" - '5 K1loJa bc1u PMtalar ·~ u ktırat. 
" - 50 ıaıon kadar partaJar ı9tn se kurq. 

o&aralı: tadft MDmftıMr, 

Diler PM'Çalar i1creUertDıde bir detJ1lkltk )'<tiU. 

Galata Mesaj eri Servisi - Tel 40266 

'1 Mayu 1041 

Plrlantaıı n elmaslı aat demek, bir kdJ.me ile S 1 N G E R SAAT t demektir. Çimkft: 
Pırlantalı n elmaslı saatlerin btlttın haklld evsafı meşhuru llem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. 

Ban.un tçtn: Baat alacatmız zaman, tereddüt.süz SİNGER saati almalısınız. ve saatin üzerindeki SİNGER mar
t&ııma. mtıessesem.lzbı adresine d.lkb.t etmeniz llzımdır. 

Modayı tatıp eden her asr1 kadın için kıymetli taşlarlle ve nefis işlemeslle hakikaten nazan dikkati celbeden 
böyle E_ir ha~de SİN~ER saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

Kulek~ Maliye Şubesi Tahsil Şefliğindenı s· SA T hoşa rldecek en makbul Ye en rüzel 
Oe.la.tad~~ Ziya. P&1& caddesl 33/35 numarada demir hurdacı Leon-

!orun kazanç vergisinden olan borcundan dola.J'l haciz altına aJ.ınan muhteut o. 8 • eLDü .,.. 1 p1r1Antalı 500 lira EMSALLERİ C1B 1 E N11 ~ . 
clıu denı.tr malzeme ve motörln 8; 5;941 tarlhJne tesadtlf eden pel'felDbe gtı- Dikkat: Slnger saatleri İstanbuld& yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. istanbulda şubemiz yoktur 
n~ saat 10 da aleni mtızayede suretlle yapıl&catınd&n 1steklllertn a.ynı gün .. •••••••• Adres: SİNGER SAAT Matauları, İstanbul, Eminönü No. 8 
ve saatte m.ezkilr mahalde hazır bulunmalan UAn olunur. (3463) 

U~ll~·-'_ım_a_n_ı_m~ü_m_e_ss_ıı~se_n_e_dl-=~~42_._- !11•••••• .......................................... l l':-9"!!'9İ!!!l!ll!!l!!!~~------""~ ..... ll!"'!l~""""""'"'""'"'"""""...,;_._._...., ... .,.. ________ -I.( --~!"'-____ __....,. 

HiSSE SENETl.i!:Rl ÇEKlRGEDEK. ı BANYOLU OTELLER J 
;r C Merkez banknsı 
T. ış bankası nama muharrer 
T . İş bankası (hamile ait) 
T. Iş bankası mümessil his. 
A Demlryollcm şirketi (~ 6.Q> 
A Demlryolları şirketi ( % 100 
Eskiblsar çimento şirketi 
Şirket.! Hayrıye 

Şirketi Hayriye temettü 

f.CNEBİ 'J',\llViı.LBlli 

104.-
9.40 
9.65 

107.-
23.-
38.-
7.20 

20.-
21.-

l~ 
hakkındaki asılsız §ayİaları tekzip ~"'27 

Çekirgedokl bütün Banyolu otellerin şhndlden dolu oldutu, YFer 
bulunmndığı ve saire gibi ~y1ala.r tn.nuı.me:n asılsuıd.ır. Bu noktalan 
otel ve Bı:ı.nyolan.mızdan ıst!fa.de etmek isteyen sayın m~rllerl.mJze 
btıdlrmeği kendhnlze vazife addederiz. 

ÇE .. K1RGEDE BÜTÜN BANYOLU Oteller 
Mevsimlik hazırlıklarını ikmal ederek !şlemeğe açılmıştır. Teşrlt 

edecek saym müşterilerini beklemektedir. 
Çekirge otekllert namına: Yeşll Bursa. otell Müsteciri 

Kredi Fonslye l 902 kupon kes 
• • 1911 

Saffet Celenk 

97.- --------------------~~~~~~~~~ 
~~:50 Tıp Fakültesi Dekanlığından: --=!lıoi:i 

• • Amorti 
• • Kupon 1.- Fakültemize bağlı dfştababeti mektebinde kırk lira ücretli bir heJll4i · . '" .. ~ 

iDARESiNi BIUN IS BANKASINDA 
NUKtrr 

Türk altını 
Kfilçe altın bir gramı 
Osmanh bankası <banknot) 

KAMBİYO 

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahml 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Yokohama üzerlne 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

27.80 
3.58 
3.15 

5.2025 
132.20 
30.-

0.99 
12.84~ 
30.915 
30.525 

BULMA CAMIZ 

Soldan sağa ve yukarıdan qağı: 
1 - Kamere yolculuk. . 
2 - Üstünde yazı yazılan masa. 
~ - Salıveren. 

- Sıtmanın baılangıcı - Sıfat 
edatı - Tersi bal yapar. 

5 - Arzu - Ovalarda bulunan 
bir sebze. 

6 - Armağan - Kırmızı. 

7 - Ba~ına cK> gelirse çorba 
kubıdır • Kapa - Nida. 

8 - Bayan - Şeffaf bir madde. 
9 - Asmaktan emir • Padişahın 

aayri müslim tebaası. 
1 O - Tıkaçla tıkamak. 

Geçen bulmacamızm haDi 
Soldan sağa ve yukarıdan qağır 
1 - Sigaraiçen, 2 - İyimamza

ra, 3 - Giyinmemek, 4 - Amik, 
Abu. 5 - Ran, Akaret. 6 - An
mak, 7 - lzebarfos, 8 - Çamur, 
Ocak, 9 - Ere, Emsali, 1 O -
f'iakit, Kin. 

AKŞAM 
Abone Ücretleri 

Türkiye Ecnebt 

SeneJJt 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

... 
1400 kUl'Uf 
'150 • 
400 • 
150 • 

2'100 kWıl§ 
1450 • 
800 t 

• 
Posta ittihadına dahil olmıyan 

ecnebi memleketler: BeneJitt: 
seoo altı aylıR't 1000. tıo aflilt 

1000 ku.ru.Ştur. 

Telefonlarımız: BapnNı:ırrlr: 2056 
Yazı işleri: 20165 - tdare 20'81 

Müdür: 2ff97 

Rebiülahır - Bızır 2 
B. tm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 7,41 9,10 4,59 8,53 12,00 1,4d 
Va. 3,52 5,51 13,10 17,05 20,12 21,57 

İdarehane: BnbıAll elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

I ... okman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassisi 
Dive1nyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her rü. 2,5 - 5 Tel: 22398 

relik münhaldtr. Şeraiti öğrenmek il2ere tıp fakültesi dekanlığına müracaat 
etmeleri. 134-02• 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beyoğlu ha.staluuıes.l için alınacak Amerikan Bezi Havlu veealre açık 

ekstltmeye konulmWJtur. Mecmuunun tahmin bedeli 1394 Ura. ve llk toml
natı 104 Ura 55 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mnameln.t Müdürlü~ kale
minde görületıUlr. İhale 19/5/941 pa~ günü sa.at 14 de dalml encü
mende yapılacaktır. Tall!)lerln ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 
yılına ait ticaret odası veslkalarlle ihale günü muayyen sa.a.tte dalmt encü-
mende bulwımaları. (3438) 

İKRAMfYEL( . t1E5AP. A~AR 

.T. iŞ BANKASI' 
--------------------------------------llliliıiiii---/( üçü k tasa rr u l hesaplar i ı -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Harp Akademisi Satın Alma Komisyonundan: 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi baıkanlığından: 1 
İstanbul bölgesi saha v& teslsler kısmına bir fen memuru alınacaktır. 

1941 ikramiye plani 
KE.ŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İkinciteırin 
tarihlerinde yapıltr. 

1941 ikramiyeleri 

Aşağıda ctnsı yazılı m&klnalann sökülmesi ve ambalajlanması ve şart
name de yazılı mahallinde montajının yapılmnsı pazarlıkla hizalarında gös
Lerllen gün ve saatte Yıldızda. ha.rp akadcmls1 satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Maklnalar ve ~rtnameler her gün akademide görüleblllr. Is
teklllerin münakasadnn evvel B~1kta.ş mal müdürlüğüne yatıracaklan alt
mışar liralık teınlnat malcbuzlarlle blrllkte yazılı gün ve saatlerde komla-
yonumuza müracaatıan. c3505ı. 

Ma.klnanın cinsi Muvakkat teminat Saat İhale tarth1 
Maa.şıt barem va!!lyetine mÜ'Jait olmak şartlle 120 liradır. 

Taliplerin Tıdadm Sıraaerviler ca.ddeshule 57 numa.reıda bölgıe dlre'.rt.ör-
lütüoo deltıal müracaatları ııA:n olunur. «3517• 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli 3000 üç bin lira tutan 3000 metre ham bordür 
taşı işlenmesi pazarlıkla. ihale ed.llecektır. 

2 - Eksiltme 12/5/941 pazarte\S1 günü saat 15 ete Metro hanının 5 inci 
katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat temlnaıt. 1225• lık1 yüz ylrm.1 beş liradır. 
4 - İsteklllcrin kanuni vealkal!Ln ve muvakkat tem1na.tlan ııe UA.n edi-

len giln ve saatte kaınlsyonda ha.zır bulunmaları. (3543) 

İstanbul elektrik, f.ramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden: 

1 - Muhtelif evs::ı.!ta milcerrlt şerit, band, kitle ve lehim macunu mek
tupla teklif istemek suret.ile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat tcmlruı.t 2870 liradır. 

1 adet %000 Lhallk 
3 .. 1000 • 

= 2000.- Lir 
= 3000.- • 
= ısoo- .. 
= 2000.- .. 
= 2000.- .. 
= 3500.- .. 
= 4000- .. 
= 6000.- " 

Llto Marlnoni keski makinesi 60 Ura 10,30 8/Mayu;/ 941 
Lito Avusbirg ve Transport makinası 60 Ura. 10.30 9/Mayıs/941 z .. 750 .. 

' .. 500 .. 
8 .. 250 • 

35 • 100 " 
80 • 50 .. 

300 • 20 • 

lıtanbul Sıhhi Müetseıeler artbrma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Devlet ha.sta.neleri ihtiyacı için 150 1lA 200 bin metre hldrofll ga.z pa
zarlıkla. satın alına.caktU'. 

~---------------r.1 1 - Eksiltme 9/ 5/ 941 cuma günü saat 15 de Cağaloğlund& Sıhhat ve !o
Gaip kız çocuğu aranıyor tınıaf Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen flyaıt beher metre için .t6,5ı. kuruştur. 
3 - Kat'l teminat 4950 liradır. Yan tarafta res... 

mldol~ 91hY~ 1 4 - Isteklller şartnamesini 160 kuruş mukabilinde çalışma günlerinde 
rın a r n.. komJsyondan alablllrler. 
Kamrnn U~t 5 - İstekliler 1941 yılı ticaret odası vesikaslle 2490 sayılı kanunda ya.-
bundan 38 gun zılı vesikalar ve bu işe yet.er kat1 teminat m&ltbuz veya banka mektubu 
evvel Tophanede- ile belll gün ve saatte komJsyona gelmeleri. 13457• 
ki evinden arka- ı 
'ilndakt kahve-

3 - Tekliflerin levazımdan para.sız tedarik edilecek şartnameslndıckl • 
truifa.ta uygun olarak 16/ 6/ 941 pazartesi günQ saat 17 ye kadar Metro ha- ~ 
nının 4. üncü katındaki levazım müdürlüğüne 1mzı:ı. mukabilinde verllmlı; 

~g~e e*:~, ~~: Ttlrkiye Ctimhuriyeti 
;orentarlyleçar-ı z •. R AA T BAN K As 1 

'
1ıya k:ıdar çık-
mış bugüne ka- ' 

# dur bulunruna- ı 
mu. Her kim 

kendisinin nerede 
oldu!nınu blllyor

olması li.zımdır. (336G) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
S/5/941 cuma. günü saat 16 da İstanbulda Nafia Müdürlüğil eksiltme 

komisyonu odasında (677.41) lira keşif bedelli Yüksek Deniz Ticaret Mek
tebi Neon noolsatı pa.?Arlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele. ekslltme, Bayındırlık İşlerl genel, hususi ve fennt şartname
leri, proje keşif hulft.sa.s:ı Ue buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (51) liradır. 
lsteklllerln en az bir teahhütte (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair idarelerinden almış oldu~ vesikalarla. 941 yılına alt Ticaret Oda.sı ve-
.sikalarmı hamilen gelmeleri. (3502) 

~ llZltn sayfiyelerde hoı vakit 
geçirmek için meşhur 

A SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıeruini okuyunuz 1 

• Bu seri 6 büyük ve re$İmli cilttu. 
Beher cildin fiati 80 kurut-

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 2068 J 

Yüzdf yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaa!ı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden ıize yüzde 20 iskon· 
to vapılacaktır. 

........ Doktor ........ 

Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR tlROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalı.klan 

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

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

,, 
«AKŞAM» neşriyatı 

MUHTELİF ESERLER 

Kuru:ı 

r..adın asker olursa 
. Necdet Rüştü 50 

balyadan Amerikaya 
nası) uçtular M. Saffet 35 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Y akup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sinema yıldızlan {ciltli) 100 
F:.:ııl Ahmed 
Hitabeler, şiirler, hicivler 
veaairc= 80 
Edeb: hatıralar 

Hüseyin Cahid 60 

2~ kuruşa tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu 25 
Pempe pırlanta Va-Nu 25 
İki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 25 
Y.aracaahmedin e$rarı 

Va-Nu 25 
Karde:ı htili V&.-Nu 25 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

cAKŞAM• kariJerine mahsus 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye!· 
Akşam'ın KÜÇÜK ILAN

URI' nı dikkat),., okursanız 
kendinize en elverişli yurdu 
yorulmadan buJahilirsiniz. 

,.. 
sa. insaniyet namına. aşağıda.ki adrese 
mnlüma.t vermesini rica ederim. 

'l'ophanede Yamallhamam Çıkmaz 
sokak 6 No. da Ferlhıı. Ümit 

CAQMı.,A!l8\u1-
tnn yapılmış çocuk donları ve 
çocuk altı mu~ambalan çok da
yanıklı ve çok zariftir. Piyasa
ya. taklltıeri çıkarılmış oldu
ğundan 

markasına dikkat ediniz. Her 
Eczanede bulunur. Toptan satış 

ı yeri Sirk<'cl Demirkapı No. 30 
Tel: 20992. Telgraf: ıstanbul -

- Ateş, Posta kutusu No. 38 -

ZAYİ - İstanbul İran kı:msolosha
ncsindcn 22/ 1/ 1930 tarih ve 8908/ 711 
numaralı pasaportu kay'bettlm. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

İbadullah oğlu Hasan Didar 

ZAYİ - Nüfus tezkeremıe askeri 
veslka.nu zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Şehremini B~bakkal Cami sokak 

No. 3 de Meh.med Şevki Özüyürür 

ZAYİ - İstanbul bele-dlyeslnden al
mış olduğum çlft atlı arabamın. 2741 
numaralı plAkasını zayi ettim, yeni-

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000.000 Türk lirası. Şube ve 
ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka maamelelert. 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor.. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrut hesaplannda en 
az M Ur;ıcıı bulunanlara senede 4 defa çek.llecek kur'a lle aşağıdaki pl~na 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 16fJ • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 llradan aşaR'J 

rih·m•vC'r.Jere ikramiye cıktııtı takdirde % 20 fazıaslle vertlecekttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylUJ, 11 birincikanun, 11 mart ve 

J 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - 16/ 4/941 tarihinde kapalı zarf usullle ihale olunacağı 111\n olunan 

30,000 Kg. şişe ambala.J kfiğıdına talip zuhur etmediğinden yeniden pazar
lığa konmuştur. 

2 - Pazarlık 12/5/941 pazartesi günü saat 15 da Kaba~ Levazım 
ve mübaya:ıt şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune SÖ'lÜ geçen şubeden para.sız alma.bilir. 
4 - İste-klilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri fia.t üzerinden % 7 ,5 güvenme paralarlle birlikte mezki)r konılsyon& 
müracaatlan. (3393) 

yoktur. Arabacı Sel!m Ça.VUJ1 Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanları 

sini alacağımdan eskis'l.nin hükmü 11 
ZAYİ - 1 Mayıs perşembe günü 

saat 4,30 da. Küçü.kyalı tren istas- g========================-===Y 
yonunda bir Kodıık - Junlor markalı 
fotogrnf makinesi unutulmuştur. Bu
lan. Moda'da Bostan sokağı 49 numa
raya getirdiği takdirde mernnw1 cdi
lrcektlr. 

..... Dr. İhsan Sami 

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ· 
maca ve kızamık öksürükleri 

için pek tesirli ilaçtır. 
Herkes kullanabilir. 

Aşağıda. ismi, muhanunen bedeli ve muvakkat tenılıuı.tı ayn ayn gllrs
terilmlş olan Ankara hastanesi muhtelif tesisatının yaptınlma&ı 1şl. 1'1/ 8/ 
1941 snlt günü sa.ta 15 den itibaren kapn.Iı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında sıra ne ve ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Bu işlere girmek isteyenlerin ıısteıcrt hizasında yazılı muvakkat temi
nat llc kanunun tnyin etti~ veslkalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar komisyon retsllğinc vermelcrl lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaradn Malzeme dairesinden, Haydarpa-
şada Tesellüm ve Sevk Şe!liğlııden dağıtılacaktır. (3434) 

Yaptınlacak tesisatın adı 
Muvakkat 

Muhammen bedel teminat 

ı No. lı liste muhteviyatı çamQfırhane tesisatı 
2 No. iı liste muhtevlya.tı mutfak tesisatı 
3 No. lı llate muht&T.lyatı EtÜY t.esiaatı 

Lira r.ıra 
9375,- '103,13 

18750.- 1406,13 
t375.- 328.13 


