
Milli piyangonun dünkü 
çekilişinde kazanan numa
ralar 5 inci sahifemizdedir. 

Sene 23 - No. 8097 - Fiatı her yerde 5 kuruş 

Türkiyenin dürüst istiklal siyasetini 

takdir etmekte hem Almanyanın 

hem müttefikimizin birleşmesi 

değildir tesadüf • 
eserı 

Sovyetler 
Birliğindeki 
değişiklik 

'Japon mahal ili «SorJyet• 
lerin aiyasetinde Jeği· 
ıiklik olmıyacak» diyor 

Tokyo 7 (AA. - '(Reuter): 
Stalir.'in Başvelcalete gelmesi mü· 
hasebeiile Domei ajansı Japon si· 
Yaai müşahidlerinin Sovyetler Birli
ğinin siyasetinde bir değişklk olmı· 
Yacağını beyan ettiklerini yazmak
tadır. 

Bu müşahidler, Stalın'in çoktan
f>eri diğer diplomatik sahalarda bil· 
kuvve Rusyanın zimamdan oldu· 
iunu tebarüz ettirmekte, fakat bu 
Yeni jestin Sovyet milleti üzerinde 
büyük bir Tnl-,i tesir bırakarak Sta· 
lin'in nüfuzunu takviye edeceği 
ltıonaatini izhar eylemektedirler. 

Tokyoda bu husustaki kanaati so· 
:rulan maruf Amerikalı gazeteciler
den Walter Duranty, Stalin'in Ba~-

( Devamı sahife 7 sütun 2 de) 

raya geliyor 

B. Naci Şevket dün 
Bağdaddan hareket etti 

PERŞEMBE 8 Mayıs 1941 

Reisicümhur 
Garp vilayetlerindeki 

tedkik seyahatinden 
Ankaraya döndü 

Ankara '1 (A.A.) - Reisi· 
cümhur ismet İnönü, garp vi
layetlerinde icra ettikleri ted
kik seyahatinden bugün saat 
12 de Ankaraya avdet buyur
muşlardır. 

Macaristan İzmir fuarına 
· iştirak edecek 

İzmir 7 (Telefonla) - Macariı· 
tan hükumeti, bu seneki İzmir fu. 
arına iıtirak edeceğini bildirmittir. 

...l.kka•Iera 

Kendi kendimize 
soracağımız bir sual 

Amerikadaki İtalyan ve Yardım sevt:nler cemiyetine dair 
gazeleleri.mi:&:de bergün sütun sütun 

Alman vapurları Jrak Jlarbiye Nazın y~zılar çıkıyor. 
l: V8'ington 7 (A.A.) - Ba1hr~ye B. Naci şevket Kendi ken~i.mize föyle bir ıual 

omisyonu erkanının bildirdik erme sorar ve cevamnı Rene kendimizden 
7öre, halt:n Amerikan sahil muha· Bağdad 7 (A.A.) - Irak Har- istersek bu milli hareket İyi neti· 
aza memurlarının cnezareti> altın· B Naci Şevket An· celenir: 

da bulunan yirmi sekiz İtalyan ve 2 biye Nazın · Ü Bağ- - Ailemizden kaç kadm cemiye-
Alınan vapuru, Maliye Nezaretinin karayı ziyaret etmek zere tin faaliyetine ittirak etti ve ebneie 
~ale-bi üzerine tamir edilm~k .üz.ere daddaD hareket etmiştir. baarluarorT 
eı tezgahlanna sevk. edilmıttır . 

...___~_ 

Haydarpaşadan trenle Ana
doluya gideceklerin hareket 
gün ve saa tlerl kararla ıh. 

Sahibi: Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Ferid u. 
un - - Akşam matbaul 

AVAM 
KAMA RASi 
HUKUMETE 
ITiMAT ETTi 

B. Lloyd George, Türki· 
yenin Alman gemilerinin 
Çanakkaleden geçmesine 
müsaade ettiğini söyledi 

Bir Avrupa radyosunda: 

BU SABAHKİ 

TELGBAPLA.B 

Tobruk 
etrafındaki 

muharebeler 
Son günler zarfında 

Alman - İtalyan tazyiki 
hafifledi 

c ... Bu mennllertn bir tanesi tam 200 evi yerle 
bir eder, 500 evlın çatısını uçurtur, 1000 evin de cam
ıaruu tırar .... 

Adaları 
paraşütçüler 

işgal etti 

Paraıütle top, harp 
malzemesi de ablDUf 

Bertin 8 ( A.A.) - Adalar 
denizinde bam adalarm İgali 
Alman plll'~eri tarafmclan 
yapılllllfbr. Ba adalar c:ema 
7000 ~ iaclirilmittir. 

Atm.nllır .,....P •aadaaile 
toplar. ldiçiilr tanld. •eaaİr 
harp _....... de atm-.1.rd ... 

Almanva ile 
Fransa arasın· 
da bir anlaşma 
İtgal masrafını azaltmak 
için müzakereye giriılldi 

İngiliz tayyarelerinin 
Irak, Sirenayb'da 

faaliyeti 



Sahife 2 /AKŞAM 8 Mayıs 1941 

r Dün. Geceki ve Bu. Sabahki Haberler ] 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlln 7 <A.A.) - Alman orduları 

b:ı.-;lrumandı:ınlığınm tebliği : 

Amerikadan 
Berlini bom
bardıman I 

1.isanımızda yabancı Lordlar 
ı_d. I I . ·kamarasında-
.K. ıme er mese esı ki müzakere 

Bu gece muharebe tayyarelerlnden D H B H ..!!..L ~i.1 '/IA / e • J 
mutcş kkil kuvvetıı mo1ar cıyde üze- A ik dan kalka bir u·n U"ÜK uıet ır.ıec lSlnae H!!•-~metin" •nozcusu 
rina ki limanlarda bulunan ~t mer a n 'J UAU -., 

Suriye - Irak 
hududu kapatıldı 

F ransiz Suriye fevkal"" de 
komiseri Beyruttan 

Şam'a gitti 
!" m!1~1=~~ik51~!~~~=~ti~J: tayyare bu işi yapıp hararetli müııakaşalar o/.du «kıymetli zaman 
cum rtmı rtlır. Glasgow clvanndaki dönebilecek! kazamldi» diyor Londra 7 (A.A.) - Beyruftnn 
b ın ınş at t blarına ntıla.n blr- _ _ ___ resmi Alman istihbarnt ajansına ge-

yar v lnflH\.k bombası büyUk Londr 1 (AA ) In-:ı:_ Ankara 'l (Tclefonl::ı.> - Büşük Mll- ~ gibi ~cı keHmelere ll.lşerek; 1:.oodra 7 (A.A.) _ Dün Lord- len bir telgrnf Irak • Suriye hududu-
b t b b yet vcrmt.ştir. Liver- 8 · - ts~ ga- JetMrettmntn bugihddl !çtlınıunda ts-. iDD1nl çok seven ve bu hususta çok nun kapnblmış olduğunu bildirmek

ti ve PlymoutJı l mruıJ:ı.- zetderi, bugiin dünywun en büyük tamnıı mebusu B. Zlye. Knnım:amıl'm, lJ.a&iaS olan B. Cevdet Ktırlm İncedayı- laı: bmnrasında. Avam kamarasın-
ı il lnş .. t tezgılhl:ı.ruıo. tnyynresi olan muazzam b-619 bom- Anntb1ıl encümeni tararmda:n v~ nm bundmı sonra bu cihete dSclta.t dakllıe beınzer müzakezelor cereyan tedir. Bv ajnns, Surıye jle Türkiye 

atıld ı gt.bi lngilt.crenin bardıman tayYııresinin fotograllan- l:'n b1r kara.nn, um.umt heyette mü- ed~CU em1nfm .. dedi. etmi§tir. arasındaki hududun açık bulunduğu-
P v c nubu şarki s::ıhllle.rlnde nı ı:ıl:§retmektedir. Douglaa fahri- romıo dn1r tak:ı1r1 konuşnldtL Bu B. Zlyn Gtmıer: Etlll, bu IXlfina.9ebet- Hükumet sözcüsü Lord Moınc, nu, fnkat Suriyeden lrnka gidecek 

f llm nlam da hucum edil- kası tarafından yapıla~ bu tayyare, ~mevzu olan, vaıı. m.ıı:bkemesl le r00yomuzdak1 ıeıa.t1m: eetmerlıDd Ywuuüatanda uğranılan muvaffa- olan seyyahlara Türk arnzisinden 
mlJbavhi İmnall vnziyet.l 1d1. 65 de ~l'Ck türkQelQbı 7ı:ııb.ımm dil geçmek müsaadesinin verilmemekte 

82 ton eikletindedir. Bu tayyare iJ8ı§Uı1 Mt1 erek mednırl tekaildo szv ~ l\1Sj'lencll~ln1 bmıun. :lkla layet•zliklcre mukabil askeri ba- olduğunu ilave etmektedir. 
saatte 480 kilometre aüratle, Nev- 'Wıen m-ttfll h1zınet1 SO llCilC: Mılısts edllcn p~~e gô: kımdan bazı avı:mtnjlar elde edildi- Transit meselesi nazik bir aafhaya 
yol'ktan 18 ton bomba hamuloei ile ,d§n•aç gün e'ks2k o~. !knmJ1.. ~düğünü llcrl silrdfl. Bazı h&tlpler ğ.iııi eöyliyerek demiştir ki: cYuna- girmiştir. Çürıkü Beyruttaki Ame• 
Berline gelebilecek, bombala.nnı Je verllmemiştl. .Aızuhal ene llu mevzu üzerinde siie aldılar. Ll6anı- nistan seferi Şarki Akdenizdeki riltan üniversitesinin 300 Iraklı ta
Alman hükCımct merkezi üzerine Mdlseyl idnrl bit dba telikk1 ederek mıza. kan;a.n yabancı ~ me- mevlriimizi tanin için iki. ÜÇ aylık lebesi lraka dönmek aTZusunda bu
ntabilcuk ve hiç bir yere inmcdcın karnra ~ MtizatEro *>- ısel:esi üzerinde hararetli münakqalar kıymetli bir :zaman kaZandmnl§br lunmaktadır. 
Amerikaya dönebilecektir. mmdn. bu ~ hattotıtığl ikra- oldu. ve ahnanlar burada cereyan eden 

d•~ mtyenf.n tedlyt!s!ne ka.rnr verildi uh b 1 d H· ı . Lyon 7 (A.A.) - Bcyruttan 
Ir •ere etra:Cındnkl deniz mnıta- B" b"J • d Bundan ruznamed ~ Münakaliıt Vekili kürsüye gelerek m are e er e ıt enn geçen pazar b.ldi ·1d•W· .. F S • 

k ı da ıo.oco tonluk bır vapur.ı atı- ır 1 etçı tren en B &~~n ,_ --.! '----~ keJJ.melerln tnm mukn.blll bulımmndı- günü gülünç bir tarzda tahmin ettiği ~.ksrık ıgkıne .go~e, ran!lanDın urı~ki·~ 
d ·• k ''ld" ueDOS ~ ..... ., l""l .... -.ına•~ ......uu...u- ..»r t..ı: .. kullanılına.dığmı. manm:ı.fib B. kadar dcgıw·ı fakat ö};j, ve yaralı ola- yu e omısc.r.ı gcnern entz ı 

lan bombalar h drfin tnm üstune isa- uşere o U rmı hı:rv1 senedlerln ~ mllleıtlenı.rası.. Zk ~ Gertıe in bu h~ lıa&sasS. nk k dah w • • hafta kalmak uzere dün Beyruttalı 
t ctmlştlr Bu vn.pura kaybolmuş bir 7 (Telefonla) - Karaim- 'teıekomünl.knsyon mukavelesi.ne bra(;ı ~e ru:klı olduğmıu .söy~k i : Al al a~r zayta.tl v~kış- Şama hareket etmiştir. 
r. r'.:le bakılabilir. yu - İzmir ekspresinde bilet mc:mu- teıg~n-ve telef_~.~~-·~ :Müna'lrnlilt v~-1etlhln yabancı tell~ ertl •. d man ark, Jb~p~kra or ? t uv-

Alm:m nvcı tayynrelerinin İnglltc- N . H 1 • IDCıvuwunnm ~.ı.c ~~ au.u.wı "'~ 
1 

..__1 ""'~i '9'e enn en ço uyu zayuı ver-
rc., yaptığı hücumlo.rla duş-manın ru un, oraun u ıstasyonuna ya- lA..n. .. 1 .. nnın ~-... eresı V""dı meler! 'lrnll:ınmağı Uyad e~.... . 1 ..J!_ y . d h al '-- b. d d _ı. .. u, .. ~ mu~ - · .._ blli bul _,..~ -"çlük kl mı~ ttu.ır. unanıstan a arp m -
1 1 ıtındakl mıntaknlnrn ve Alman ıun ır yer e tren en aüşmuş, par- Qo.natık.ıılc mebusu B Zlyn Gc?her vo mu~a. unmım;wı. .,.. çe - . k be •W• • d w d y 1 
k un:ı yaptı ı akınl:ı.rd:ı. İnglllzler 7 çalanarak ölmü~tür. Btll1. bazı lmnunla.rdn v~ eadmıle mü- lan kcllme1erln Mnar1.f V~eıtl ve .zemeu ay t~mız 0~ ur. .a • 
avcı tayyaıc i, iki muha.rebe tayyare- ~ edil ek l!~ görülen hattfı Türk dil JrunımundD.n mnıla- nız hafif techızah tahlıye edebıle-
Sl \ 6 srıblt balın kaybetmiştir Ödemişte bir katil yabancı keı:eıerde.n behl::'ıle bir takrlrl mk hareket edlleceğtni beyan eıtl rek ağır eilahlanmı.zı tahrip etmeğe 

• mali Afrikada kU\'Vetll Inslllz kı- "d d"ld" verd1 ve Teşkilfıtı eısa.sfy'e ka'rumunda. Bunu uıütc3klp 1A.y1bsln.rın ~el mecoor kaldık. Fakat bu esnada 
t:: 'lob uk "d f h tt 1 aın e 1 1 k b ·v· · h iz · d • ıııım r mu n an a mı İzmir • devletin resmi dlll türkçe olduğu be- müzakeresi ve Askeri ceza kanun\D'la ay eltiğımız arp ma emesın en 
)"r n Alman - Italyan kuvvetlerbıc 7 (Telefonla) - Ödemır JUn edlldlğlne göre. Münakıllit Veka~ ek kanu lll.yihMllllI\ blrlncl miiza.- daha çok harp malzemesi Kızıldeniz 
k ı ı yaptı •ı bir mukabU hucum akim ~e ~mele Yusufu parasına tam~ letJ tara:rmda.n Mcclliıe rov1tedllen bu lıeresi yapılarak celsıe!e nllıayet, ve- limnnlanna geldi. 
bıraktırılmış ve düşman ağır zayiata olduren Aksaraylı 28 yaşında Kadır JAyihadakl revizyon, teıek'oımünikas- ıdlfil. Mecl!B cumn günu topln.nacaktır. Yunııaıistan muharebenin ilk saf-

Vapur kafi l0ri 
Reuter ajansının 

muhabiri bir seyahati 
anlatıyor 

\! 'rnmıo;tır. Aygun bu sabah Ödemişte Cümhu- ha~ıdır Yunanistandaki zayiatıınız 
11· itada Alman muharebe t.nyynre- · d d ·d d·] ·ti ç 'f j M 1 · Londra 7 (A.A.) - Reuter ajan-

lcrı C:.ın muteaddit defa Lucc:ır tay- nyet mey anın a ı am e 1 mıı r. l çi ma larf• USU 11,500 kişidir. bunların büyük bir eı.nın Atlantikte bir vapur kafilesin-
ynre meydanına hücum etmişlerdir. Al f J w kısmı tahliye edilememiştir.> de bulU!llan hususi muhabiri bildiri-
Bombal:ır uçuş sahasile hangarlara ve man - npanyo k t 11 Bundan sonra Lorc. Mosne h'eş ay yGr: 
sı aklara isabet etmJ.ştir. Şiddetli görüşmeleri RfYJ OYUnfflaSl pe ro arı içinde general Wavell'in Afrikada . 
blrcok yangml:ır çıktığı görülmü.5f,ür. Berlin 7 (A.A.) - D. N. B. ajan- İtalyaı:ılara 380 bin kişilik zayiat ~fn~ada~ . lngil~~reye giden bi~ 

\alette llmnnına pike bomb:ırdınıan sı bildiriyor: İspanyol Falanj sendi- verdirdiğini söylemiş ve bunlardan kafile ıle ~ırlıkte dort haftadanberı 
ve muh:ııebe t.nyyarelerlnin yaptık- k 1 · • B s . .. Hu•uı"ı hır" teıt.kila" t Berlm" e go"re Irak badi- d h t dıyorum Do J:ırı bir gece hücumu esnasında devlet a an reısı. • alvador Mcnno d~n ° x 200 bininin esir 179 500 ünün e ıeya a e · nanmamn ve 
d n z t:czgiihlarınn bombalar isabet Alman İktısnd Nazın B. Funk la vücuda getirilerek işler seleri 2 bakımdan fngil- İtalyan ve yeri:. ~skerl~rden ölü, ya- hava k_u~~tlCTinin, Hitler tarafın-
etm tir. Alman avcı tayyareleri ada ı.zun bir mülakat yapmıştır. Alman. tereyı" tehdid ediyor ralı ve firari olduğunu tebarüz et- dan duşunulerck vapurların O~ya-
üz r nde üç IngU!z tayyaresi düşür- lknsad Nazırı ve B. Merino, siya.si, aüratle görülecek tirmiftir. Amerikan yardımının Kızıl- nuslarda mar~z ~aldıklar! tehlıke-
miı lcrdlr. iktisadi ve içtimai sahalardaki AI- deniz limanlarına kadaT gelmesinin lere karşı kafılelen nasıl hımaye et-

I L!~m:ın bu gece hafif teşekkülleri ı:nnn _ İspanyol işbirliğine ait me- Ankara 7 (Telefonla) _ Çifçi Berfin 7 CA.A.) - .Yan resmi bir ehemmiyetine işaret eden Lord tikleri~i gördüm. '.'1~şnhed~leri~ 
il" Almanyanın şimali gart>isindekl seleleri gÖrÜ§müşlerdir. mallarının korunması hakkında Zi- menbndan blldlrillyor. . M08ne beyanatına şunları iliıve et- Atlııaıtik muharebesının netıcelerı 
sn ıil mıntaknsındnk.1 müteaddit şehir- Bcrllnln salA.hiyetll mah!illenndc ve · ti .' hakkında itimnd verici mahiyettedir. 
ler' muvaffakıyetsiz hiıcumlar ynp- raat Vekilliğince hazırlanan kanun gazete muhabirleri önünde bu aıq:ı.m mıı r. K fi . b. h .. . d b. 
m• tır. Askeri mahiyette veya a.ı;terl A ustralya layihası Meclisin alakalı encümen- yapılan be}Wlatta, Almanynnın Mu- cSöylendib'a'lC göre Almanlar Yu- akı emız, luzudn ır .. atkukzcrı~ 6e00ı0r 
eh mmiyetı haiz hasar yoktur. ferinden geçerek umumi heyete sul petrollannm ehemmiyetlnl tznm nanistanda tayyare itibarile bire ç~ vapu~ ar an mure eptı. . 

30 nlsnnd'.ln G mnyısa k.ndar olan aevkedilmi§tir. etmekten uzak olduğu blldlrilm.lştlr. karşı altı nisbetinde bir üstünlük kilomctrelık yol esnasında dcnız 
derrede du~man ceman 55 tayyare Başvekı·ıı• ' Bununla beraber Musul petrollarmın temin etmişlerdir. AfrikaCla buna teşekkülümüz bir çok zigzaklar çize-
k.aybctmıı:tır. Bunlardan 80 u hava. Bu kanun layihası, ııkı bir takib Akdenlzdek:i İngiliz flloou Ue Ya.km b&nzemiyen vaziyetin tedricen jnki- rek i!erlemıştir. Kafile arasında bü-
muharebelcrlndc talırlp edilınlitlr. W istilzam eden çifçi mallarının korun- şarktaki Ingill.z klta.lnrmın ve bu me- pf etmekte olduğu görülecektir.> yük vapurlar olduğu gibi 3 ila 1 O 
tan l harp gemileri, dördü tayyare mıısı işleri için diğer memleketlerde yanda_ .~eneral Wnvell kuvvetleri- Lordlar ka"iiarası hükUınct söz- Lin tonluk şilepler dt. bulunuyordu. 
d1'ı1i bataryaları tarafından düşürül- Nevyorkta beyanatta olduğu eibi husmi ahkam vazı ve nln butun futiya.çl:ıtmı tem1n edecek .. in .. d. 1 d.k ' .. tt r- Kafileyi teşkil eden İngiliz Nor-
n iıştur. Dlğcrlerl de yerde tahrip ayrıca t,. .. Jı:.ilat vücude getirilmesi bir mevkide bulunduğu llAre edilnıek- cue 0 ın e 1 ten sonra, mu e 1 l-1 ı d ı ı· ·1 
olunmuştu. bulunarak c Kendi aleıni- -y tedı kan hükumete itimad beyan etmiştir. veç ve 0 an a vapur arı ngı te-

zarureti hasıl olmuı ve bunu temin r. reye yiyecek maddeleri ve kıymetli 
Ayni devre zarfında 38 Alman tay- nizi müdafaa etmenizi mak.aadile hazırlanmı•tır. Layihada Bundan başka ayni mahfillerde be- l . k .d.l B 

1aresi kaybolmuştur. " yan olunduğuna gö~, İngilterenin ma zeme getırme tc ı ı er. ütün 
bekliyoruz» dedi eYVela en ziyade taauuz ve zarara Mu.mi petrollan mesele61nde öteden- Harbiyede yol esnasında bir tek Alman korsan 

Jtalyan tebliği maruz kalan ve korunması icab eden beri tnklp ettiği yol Yakın Şarkta. İn- gemisi, uzun mesafeli Alman bom-
çifçi mallan tayin edilmif ve bu ıtWz siyasetinin bllgÜne kadar mahl- bardıman tayyaresi görmedik. Yal· 

Roma 7 CA.A.) - İtaıynn orduları Nevy~rk 7 (A.A.) - Cüpper gibi malları koruyacak olaııı tefkilah rane idare edilmiş <*llli'unu g&ter- feci bir kaza nız bir defo denizaltı gemisi tehli-
12mumi knrargruurun 336 nuıruı.ralı tayyaresıle Nevyorka muvasalat niahalJin muayyen çifçilerinden mü- mektcdlr. ~t bu s;iyuet §imdi ınas ke işareti verildi. Fakat hiç kimse 
k-bliğl: Alman hava kuvvetJcrlnc eden Avustralya Başvekili B. Maıı- teıeilil bir meclisin idare ebnesi etmi.,.Ur. F\ltl•9d1ca Iraık h~erl t:lcl tehlike olduğuna innnmamı§hr. 
mensup tayyare fllolan, Malta ada- z.i• demiştir ki· ve aahaları zı· a" d · 1 eki. d b&kımdan İnglltere,t tehdtd etmek- Bir otomobil 3 kişiye Ufukta her duman go··zu"·ktu··kre 
suıda bir tnyyare meydanını bombar- . • . . İ n r 1 aıre er 1 m e tedir: ,, 
dıman etmişlercllr Hurrlcane tıpln- cAmerıkan mıllcti ngilterenin talı.didi faydalı görülmü~tür. çarpb, ikiai öldü, biri seri refakat gemilerinden biri iler• 
de üç tayyare M~Ua afakında bir Atlantik muharebesini ltazanması Bundan ha.oka çilçi mallarının ko- Bu Md.Uıeler sade İıı.glltereyi Akde- ag" ır yaralandı liyerek araştırmalar yapmı~tır. Seya• 
hava muhare'best esnasında. Alman için büyük dehasını kuUıınmalıdır. .. · nı.dekl petrol depolnrmdıan mahrum batin başında ve sonunda Atlantik-
avcı tayyareleri tarafından dilfürül- Amerika, lııaanjyete büyük bir hiz- nm~::ı ve katı bı~ . za~~da~f ~Q- ebneıtle kltımı;vaeak, bandan. bafkD. te düşmaaı aramak üzere uzun keşif 
mü~tür. met ifa edebilir Tayyare imal ede- runu arının temını ıc;.m çı çıye Blndl.sıana giden Jcam :r~ıu iizıerlnde Dün gece Harbiyede fecı bir o«ıomo ı l 1 1 

Ş..maU Afrikadıı hared.tunız Tob- bilir BT mcs· . ·cab d ok•· çok hafif bir mali fedakarlık tahmil birinci de.recede ehew::m1Jet~~ bir bil llazası olmU§tur. Şoför ~ uçuş :ın yapan ngi iz tayyare eri 
kun t _, d d • 1 ın l 

1 e en n .... _ı,, t... ed. o·w t ft k mevkiden de mabru medec~. _Bu ... ft.......ı-d~'-• 1582 n·-ft-" ......... ~ .... t tarafından aık sık ziyaret edildik. nı e r .... ın n evnnı etmektedir, azami ist.ihal eld t k .. a- ewıme .. t ır. ıger ara an gere ...,....,...,.,. uıu ~-- -.o• _ 
Düşmanın mukabll tc.amız1an püs- 1 b. .. tl • 1 ~ e lmk uzer~ D zarar gören çifçilerin zararının biran tan. yolunun an.en tanalınuı Ole- 22.liJ de TU;ıııılım cihetinden gelerek Vapurlarımızın mürettebatı gece 
türt.ülmüştür. Sollum cepbeslnde ke- d D~ura ~ 1f e~y~ı~. oyacag1D1Z- enrel telafisi ve gerekse ~lenen ıuça stn<len geçt!ti unatulmamahdır. Al- Har~edcn aantle ~ı1ı:en 801 tara.!- gündüz tayyare dafi toplannmızı 
fi! kollannm faaliyeti göriilmiştür. ır. unya una e..ıyor, uk bil ·ı .. · l ~dl~~!~~~- ta.ti bJdmmln tenannda bulunan dolu bulundurmuşlardır. Bu eeyn-
ÖCrenlldlğlne söre, son günlerde Toİ:>- Sizden hayırperverlik yapmakh- m a v~rı en cezanın ~u?'sır 0 

- vuu ..... __ -••n~-=~· "'"' eleıttrik direğine flddetle ~· hat cazib ve tatmin edici bir tarzda 
rWı: üssüne karşı ~ olan hare- ğmız beklenmiyor. Sizden istenilen n:ası ve hı~ ~.evvel tatbiki husua- ta.t bu aefer vaziy~ .....,....terenin alq- .Bu wada elst.Jlk dlreği öniiııde du- cereyan etmi~tir. 
ketler esnasında d~aıun orta to- ken :li alemiı:ıizi müdafaa etmenizdir. lanmn temını ıçm bu suçlar da ceza hlnedlr. 06rzıel sana\l&r abdemfal talebe-
naJdn. bir gemisi da.ha batınbruştır. ~iz milleti de benim lribi. bu muhakemeleri usulü kanununun 423 -llndıen Ahmed Fuad Kayhan ne Ke- ,------------.-..... 
Avr• tayynrelerimJz, Tobruk müstııh- harbin sizin de harbin.iz oldağwı'a incü maddesi mucibince tatil za. LJ b . J mal a:ı,men ve İJ:ıaan otomobU De dl-
kem mevkll üzerinde Blenhelm tipili- . kt d manmda görülen acele jılerden sa- QQ eşıstana.fl ~da kalarak alır surette ya-
<1' bir tayyare düş1lnn~. m';:!.0~ 7·>(A A) Avustral yılman faydalı görühnüı ve ]ayihaya nı.Ja,nmışlardır. Yaralılar deıtıal Etfal 

Ingillz tayyareleri, Slrenaik:in bazı -·, · • - - b .. h-ıc ı k ulm tu " eaine lr:aldınlmışlardır. Bunlar-
nokwhlnnn karşı akınla.r yapıruşlııı:- ya Başvekili B. Menzies baKWı Ka- una gore u um er on uş r. dan Ahmed Fuad ve Kemal ald1klan 
dır. Bir iki k1.ş1 telef olmuş. cfud ha- nadaya gitmek üzere NeTy-orktan Desaieden ilerliyen yaıa.larda.n ölm6şlerdlt. Ö'çüncüniin 

83.r vukun gelmiştir. hareket etmiştir. B. Mcnries, Otta- B. Roosevelt İngilizle~ Koramı ,Jaım!l atırdJr. otomobilin ön tara!ı l 
Şarki Afrlkadn Aldajl mıntaka.sın- wa'ya gitmekte ve bir Kanada bom- ;harap olmuştur. 

.d~ düşma~ın !11?.~ olduğu yeni b!r bnrdıman tayyaresiylc eeyahat et· İf gal ettiler ŞQtör yaDca.lanmıştır. önftne birden-
hucum puskürtulmuş ve diŞnana m kt d. blre biri çıktığını. bn eıebeple ~ I 
'nğır zııytat vcrdl.rl.lml.ştır. Be e5ır; , be - Midesinden hafif surette çarpaımı ıddia etmektedir. zaa>ıta 

- . timson wı yanah Londra 'l (A.A.> - Hab~ impafa~ tahkikata devam ediyor. 

Meksl.ka büyük bir tesir yapb hastalandı joru Haile seınsıe•nın Ad1s Abeba'ya, 
~dl hükılmet merlcez1ne, avddt .sa-

Vqington 7 (A.A.) - Reuter: 11.hlyetll İngiliz mahflllerindo bity(ik 

Demokrasilerle birlikte 
hareket etmeğe hazır 

'Harbiye Nazın B. Stimson tarafın- V..,inaton 7 (A.A) -B. Roose- Mr memnwayet 1>Ya•dınıuştır. 
dan dün söylenen nutuk, bütün velt, dÜID rabats1%lanmıttrr. Müda- Naiıobi 7 tA.A.) - İmparatorluk 
memlekette derin akisler uyandır- faa ıeflerinin konferansına iftiralı: kuvvetleri ~ W>l.iği: 
ml§tır. Stimaon'un ıözlcri artık. etıni§, fakat öğleden ıonra cazete- llabetbtanda, flmaJ. eeı>heehıde Dea-

lzmir vilayetinin 
beyannamesi 

Nevyork 7 (A.A.) _ Meksika Amerikanın harbe girip ginniyecei' ciJer konferansmda bulunmaktan &elden ııeırurm bt.ela.rmı..ız Komm'ı 
l-Iaricye Nazırı D. Padilla Graıı.eg·e meeelesini değil, ne zaman harbe vazgeçmi§tir. B. Roosevelt. birden- l§gal etımlşlerdlt. Bura8l Amba Alaei'
müessesesi tarafından t~is edil~n gireceği meselesi mevzuu bahso- bire mideainde bir rahatsızlık iris- ~~~ ~ ~ Halk, haziran bidayetine 
İnternational Concilatfoaı mecra~- lunduğuınu göstennektedir. aetmif Te atqi hafif ıurette çakını..- arası.ndaki llOn matavanet merkezi kadar siper ve aığınaklar 
asında neşrettiği bir makalede Söylendiğine göre nutuk, Ameri- trr. Fakat B. Rooseve1t'in doktoru 1d1. Alınan esirler arumda. bir gu:ıe- ha l k 
Meksikanın totaliter devletlerin gc· kan dc.mnnrnasının Almanyanın h&- ndıatazhiın ciddi 'biı- ıey olmadığı- ral de vardır. zır ıyaca 
nişlemesine muhalif olduğundan zimetini temin için Atlantik muha- m teyicl etm~tir. B. Rooaevelt'in Cenupta kıtaianmız Negelli'nln 50 
bahsetmiş ve demiştir ki: r~ne ablacağını ihsas etmekıo. ~~·. reisin ıüratle iyileşeciiini :tılomctre §imalinde Uadıara.'da dü.ş- İmıir 7 (Tele!onla) - VilA.yct 

Meksika, totaliter re1'imin gcni .. Je- clir. • }cıtuftır. ma.nın kuvvetli bir menıMıoe hücum bir beyaruıame neşrederek ba.Jkln ._,, Nutuk b" "l"" - h ti" ~erdir. Buradaki harekat mii.sn1t , 
meaine ve beşinci kolun faaliyetine « ır 1 anı arp r» ltalyada İnllaatta _b?r surette devam ediyor. İnsanca za.- haziran bldayetlııe kadar evinin 
kar§l koymak üzere diğer gnrp ya- Londra 7 (A.A.) - Batavia :ı: ylatımız ağır dcğlldk. müsald yerlerinde siper ve sığı· 
nm küresi demokrasilerilc birlikte radyoau, Amerika Harbiye Nazın madeni malzeme itaıyan Sornnıısının şlmall şarki bildirmi ti 
hareket ctmeğe hazırdır. Artık B. Stimson'un nu\ku hnldı:ındn §ijyle Q.hllindc k?tn.lanmız Bendar lle Ka6- naklar hazırlamasını ş r. 
Amerika kıtasınm mukadderab demektedir: kullanılmıyacak sın mev1dlnl r;a:ptetmtşleM!l'. Burada 
mevzuu bahistir. Davanın mahiyetini Hatta B. Churchill bile bundan Londra 7 (A.A.) - Roma raCl- 100 İtalyan C31r edl~ ve m:ı.lzeme Kirkpınar güreşleri 
tamamile müdrik bulunan Meksika daha iyisini yapnmazdL B. Stimson, yosunun bildirdiğine göre binn ve lğ1hıam olmımuştur. Ankara 7 (A.A.) - Her sene 
bu mukadderata uymak nzmindedirjvckarlı bir müddeiumumi tavn ile, möble iıı§:ıatında demirli veya de· c!::C ~~em;,: a:ı=e~ mayıs ayının ilk haftalnrında Edir
•e bu aebep)e hazırlnnmnktadır. ittihamlannı beşeriyetin bütün ae- mirsiz maden kullanılması İtalyada rcllk bir ~l gltmijler ve 15 binden nede bir anane halinde yapılmak
Yanm küremizi müdafaa için azim- faletini mucib olan ndamın ırurabna yc.aak. edilmiştir. Bu memnuniyet fazla, rı:mt İtalynnl.o.nn aldı.klarmdan ta olan Kırkpınar yağlı halk güreş
kUrane birbirimizle işb:rliği yapmak- atmı~tır. Bu nutuk hem bir ihtar, devlet mıaabnda olduğu kadar hu· beş misli fazla, es:1r almışlardır. Deşsl,c leri bu aerıe de 10/J 2 mayıs _ara-
lıığımız İcab e.tmektedit. hem de bir ilim harptir. ausi inpata da tepnil «rl.i!~iftirt de 20 1ıtıranda teali molm\l§tur. em? :yapılacaktır. 

lfe demeli? 

Lüleburgaz' da çıkan Özclilek 
gazetesinde V. Lufti Salcı imzn
sile intişar eden bir fıkrada 1.
tanbul muharrirlerinin çikolntn 
yiyerek, yazın vantilatör serinli
ğinde, kı§ln kaloriferli odada 
makale yazdıkları iddia olunu
yor. Lüleburgazlı refiklerimize 
de ayni mazhariyetleri temenni 
ederiz. Fakat meslektaş muarızı 
baklanda ıöyle diyor: 

c Bu gafil arkadaş bilmiyor 
ki Kör Veysel' e gelene kadar 
Türkiyede daha ne kadar gözü 
açık atıklar vardır.> 

Böyle 

Demenieli! 
çünkü ayni cümlede iki kere 

ek.adar> tabiri kullanılmaz. 
cGözü açık> la ne kaadedildiği 

de anlaşılmıyor. İnşallah ama 
pir tahkir edilmemiştir. A§1k 
sözünü, aşık kemiğinden ayırt 
etmek iç.in cÔ.> ile yazmalı. Ve 
kendi gaflette olan bir Lülebur
gazlı İstanbullu ağnbc:ysine hor 
bakmam:ılı, Onun için: 

cBu arkndıış bilmiyor ki, 
Kör Veysel' e varıncaya kadar 
Tıürkiyede ne çok (münaeib ve 
manalı bir sıfat) u~ıklar vardırb 

Demeli 
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k da . j Açık hava 
~:.:a: .... Pasif korunma Ana do 1 uya u ide c ekler Beledıye-Evkal kiitiiphaneleri •• 

wile fÖyle bir meldau aldlkı Siper ve 1ığmak infaaina ihtilaflı meseleleri hallet- dJiı ~ ..... ...._ birW.e ~ 
Burada her h:~: Framızlardan yeniden batlandi Haydarpaşadan trenle gideceklerin mek için bir heyet gelecek ~ -~ :_...m .-8: 

kalma tuhaf bir erkek moduı ııö· h k t •• ) • k J lüm • bir DOktQa -.... .......... 
züme iliıiyor. Hele bunu ~ilh~ VUAJet pasif korunma 14lertne hız are e gUD Ve Saat en arar aşb Evkaf ile BeledJye aruında SJk ilk lwrir Pmmclaı 
memlekette içtimai mevki aahibı veı1lmlftlr· Blper ve lllmelc tn~a lhtllUlar çılcmalttadır. Muhtellf meee- •Hindi.tana. • • 
olduğunu iddia eden zatların da. ~den baflanDUf, k]fdolanay~rlerln- ·-'-adolu- mtme'- üzere kayda... S73 yolca D B k .,. h 1, Sirı.: • lelere ait olan bu lhtlllfiann halll için tehri ola ~~ -ld 

v .. .. b ··r hali lerl oloz ve su Ue .,..,.. ~ 1 - •· .. ~- • a ır, •ur a &ecı dotrudan d<>lruya cevap verebllecet ~ ceJhetm• • .._...... .... 
yaptıgına go~udnce u g~ ~ç diın. temı:enmeelne geçllın1ftir. dilenlerden Bandırmaya gidecekler bilet numarası 11691 - 11846. bir komisyon veya makam kurulama· nel• tebrila -u.._ '!.ti.. 8a lıllliiwı .. 
ayın gazetenız en sormaııı. iste EY ve apartunanlarda oturaniamı dün akfam Sua. Mudanyaya gide- ı9 mayuı perıembe saat 1 ı,30 da mıttır. lmq • ---adicl.,........... 
AfBbuyurun. ih. d 

1 
yapmalı mecbur oldutıan lşler ye- celder de Marakaz vapuru ile hare- S62 yolcu Diyarbakır bilet numa- Geçenlerde İataııbula gelen Vakıflar ~~or " laı=awda • 

.azı 1".°?ç ve tıyar vatan Af ar, nlden kendilerine blldlrllme:ıctedlr. ket etmitlerdir. ruı 11847 • 1 ıOOI. umum müdürtl B. Fahri Kiper Ue ta- Lne ileri .,- ldMlp ...... 'llf 
deınıze 1rırilen mayo kadar kıaa ve Halta yapılan ,.eni tebligata göre, bel' Di~er taraftan Haydarp--•dan 29 b 16 "Od tanlbul valisinin kararlqbrdtlı eııu- aıç. -. .. li>•. 
d b. 1 1 - '- ı____ o- ... _,_. buluna- - .,.. mayıs pertem e saat •"' a lara göre Bel_._.. Bel-'• •- Ba flai 938 • ... 

ar ır panta on a. ay&a.ta ..- ç evde bir bava korunma auuu ı..c trenle Anadol~a aideceklerin hare- 12 Be likabır 11 Sarık.. S Sazak ' ~.,..e w.1,1e re.. • ...,, • :re-' .. 
raplı. yazlık .iskarpinli ve arkalann· cat, bu Amit J&DIUldaD torunma. -- k .. 1 . d k 1 Dün 3 7 B" y ' o_y. • ' muavl.nlerinden blrinln rtyuetl altm- .... aepl..a ............... ... ... 
da kıaa kollu ıömlekle bat ve ıö- ne, sıhhi maı-ne tec1aı1t1ne, Jiyecek -~~-~ ~~ı et barahr Afmlfbr. b- h 1 ~ç~s' .ı24 P_olath, Sirk~cı, Tur- da teftll edllecs bir k.omlayon, ibU- ............ ....,_ ... ,. -
.... k d kak~ d Jqayor- ve ~tıerin .ıııru psdaD viDJ'8- -.-ua Tuayet en u uauata fU te a, "'"' ıncankoy, ı3 Etimeaut, 8 llfiı lflerde aulh ;yolunu bulacaktl. aa Hindideada deiil. ."'4 • alıl-
gua açı • ~~1 .a so a 0 

• atne batacattır. AJ'ftıC& her binada bir 1ii netredilmittir: Kayer, ıs Lalahan, ı Elmadaf, Fakat bu tomı.;von da lhtulflt iflert .......... " m -::..= 
!ar. Bu l"J7llllf tar~ ı.a:; de g61etıeme eri ıeçllecek, apartıman- 18 mayıs pazar saat 12, 30 da 3 Kılmçlar, ı ı Irmak, 16 y ahfihan, balledllemedllinden, BeledlJe DahWJe ba t.nıda •• 
a.~e!, ve usule uyduruldugunu larda aparanan balkmdaD yaııgm 740 yolcu Eakitehire bilet numaruı 12S K.ınkkale ki cernan SS6 yolcu VeltlleUne, Vakıflar b&fmldtıı1Qltl • pelı çok açmk ilan ... 
türlu anlayamayorum. Bu adamlar ekipleri yQcude pttrUecetttr. 7520. 773ı. bilet numaruı 1200ı. 12 ısı. Vakıflar unnmı mlldOrltlltlne mal6~ tiiplııeı ıı ......... Be ........ ....._ 
kalın bacak ve baldırlarının uzun ~ )flerlnt eıak ve kadın- 18 mayıs pazar saat 16 40 da 62S 30 12 30 da mat vermiftir. fmda ~ 19CaiLll• ......_ 
kıllarını teıhir ederek her yere de ıar araiarmda tablm edeceklerdir. 1 K.. h ı T ' ~yıs cuma saat • Dahlllye Vetlletlnden Beled119J'8 de ••• wı-1 Deliceler ,. ....... 
girip çıkmaktadırlar. Bunu mu.,e- Y&DllD Dıdtlıme lflertnde çalışacak- Y~ İ~ 2u~ Y~·.. 4 ı aDvpnh,b2 D:=: 4

70
7
0
S Çerik.I li, ~1ıs Yerköy ki ceman verilen bir cevaba göre, Vakıflar ıda- M.eli • yu -.-....... ..,..; 

rete uyıun bir elbise gabi kullanıyor· lara effelce yerllmJf clenlerln not1an mırı. 672a~oly, b"I ursun ey .. , yo cu bı et numarası ı ı ı S3 • resi Ue hldla olan lhtllAflı itlen hal- Wr park klllpM=wWe oiıoı.__ 
lar. Belki Afrikada çölde bazı ecne- A&Itılal'K dalJtılacaktır. 15 lle 80 ceman ~ucu, ı et numarası 12336. letmft üzere Vetllett.en ntında J.t. lribıpl-. bpü Wr lditlp.......a: 
b"l fı d .. 1 ve Fransız 1&f aruındatl ntandaflann 30 .saat 7733 • 7932. 30 mayıs cuma saat 16 40 da tanbula bir heyet ıı&ıderllecettlr. ........_ •• .-.... yiade ..._ Wr 

1.~r tarlakn aınk lgı~ıeııL-- ol• .. bu havadan tormıma deftll görmesi IA- 19 mayıs pazartesi Hat 12,30 da 48~ Yerköw 3 Şefaatlı." 8 Kan'·-- !-L....aiıı...1.-. .L.-'- -LL...ıı..... 
muatem e e as er erıne .... ... a.o~ı d ld nl J "' .,..., Mıı•..,.••fllında =· "'" ._ --.w eni .... k f . T·· le iaamda. adabı zundır. Bu muu..- 0 uımıya ara 3 huniye 601 Afyon ki ceman 604 31 Fakili, 3 Patalı. 166 Himmetde- - r--
n:~:.:~:ind:rne ~=ar 1eri vardır} =u=: s= t~=t:ır:: yolcu bilet numaraaa 7933 - 8104. de, 6 8eydeiirmeni ki cernan 70ı yapılacak tadil1t a. aıç.k lana ............... 
lıte bunu anhyamadım. Bu hareket cattır 19 mayıs pazartesi saat 16,40 da yolcu bdetaumarau 12331 - ıı520. Mısırçarf18111& verilecek JWll tetD LIL- llıillk ...._,,_ 1.,...._ 
olgunluğu bırakıp soytanlıia doiru · ıJS Isparta. 166 Eiridir ki ceman 31 mayıs cumartea saat 12,30 da için bir proje buırlandılmı, 19nl pro- n da..,......._ WbaiJ•. 
gitmekten baıka nedir) Keyfiyet Buz tevzii bir müteahhide 441 yolcu bilet numarası 8268 • 166 lncew. 81 Bqköy, 67 Dedeli- Jenin, tatbikine 199ilmeden önce Sosa diırR ıaeP-dir ki 1capa1a Wır 
hakkında beni tenvir edeneniz on "J k 8444. hisar, 439 Niğde ki ceman 753 701- :tı~:1;~1Ddaıı l&ıden ... ~- -'- • W. 
senedir takib ettiiim sayın gazete- ven:!.~ bl 20 mayıs salı saat 12,30 da 55 cu bilet numarası 1ıs21 • ıı120. Hll projesi lle lıltllrçarfalmm tart--... ohna oltm .._.._ ...._ 
nize ıükra..-ılarunı tekrarlarım. 1~aen:f J:ıdt rı:n1 ve~ ~e~~ Sandıklı, 4 Eiirova, 70 Keçiburlu, 31 mayıs cumartesi saat 16,40 da hl tısı6bu bozuldutundan. bu proje cek iatihıde maladadclar. Mu• 

••~ • :eli h:m: - ~~ıım:tte ld~ ~u 4 7 5 Burdur ki ceman 604 yolcu bi- 7 49 yolcu Niğde bilet numarası reddedllmiftir. Belediye tınar lflerl koca ~ ~ 
Alqam pzetemun muhterem sene de buz tevzlatının ~n sene Jet numarası 810S - 8267. 12721 - ıı907. müdürlfltü, B. Prostun da müt:ıllaaı- topa topa 18 sandal" • ........_ y .. 

okuyacusu, oldup gibi, gene bir müteahhide lha- 20 mayıs salı saat 16,40 da 46 1 haziran pazar saat 1 ı,30 da nı alarak, proJeyt blnanm tarlhl stt- ni 18 otaracak yer._ 
Mektubunuzu serçi namuna yu- lesi muvafık görülmüştür. Çay, 11 İshaklı, 635 Akıehir ki cem· 175 Bor, 5 Bor - Çatalca S50 Kay- llnl bozmıyacak tekilde yeniden hazır- Böyle bir binaıda cliiıaymun • 

mAmlfSınız; fakat döne ~ol..-~ Yeni mukavelenamede, müteahhide an 692 yolcu, bilet numarası 8445 •
1
seri ki ceman 730 yolcu bilet numa- lıyacattır. Proje hazırlanırken, bina bol en çok kitapbn olsa dahi Dİha 

diH.tü"; cevabmı metrebmace. v_..· buzun kllosu daha pahalıya verllmek- 8618. ruı 12908 • 13120. içlndekl dolma ve esas duvarlar tesblt et' L--•-- _._ ___ ,_ ,_!_ __ ,_ ..._ • 
..... edUecek, ziya ve hava alma tertibatı- y UUIUlll'l uau7~ ...... ıııınır .... 

yon.an. Sayed hotunUD gitm~ tedir. Geçen sene buzun kllosu müte- ı 1 mayıs çarpmba saat 12, 30 da 1 haziran pazar ıaat 16, 40 da nm genifletllme.ııl l,.ln tadlllt '""''ıla- varlarla Te maanm y..ı.cıe taladill 
) .. den beni müsamahayla telikki ahhlde SU paraya vertU.rlten bu sene 5" il "7 Kad h 61 7 K 7 36 yolcu Kayseri bilet numaruı caı..ır. ır ...... -..11!1--1....a-..11!... H-n.....L..! L!.. _......._ 
u':' • • • DÜIDllD8- '75 paraya verilecek, müteahhit bun· ': gın, "' ın an.. onya ·~ ~~ .._. .,.. ..--

eclm. z.,~ s~. ~o~uk» 1-L lan gene eskisi gibi 100 paradan sa- kı ceman 718 yolcu, bılet numarası 1 3121 •. 13 313. • a,le mi? •• 
si telikki ettiiinis klisik erkek uu- tacaktır. 8619. 8816. ı hazıran pazartesı saat 12,30 da M ht k • l Sosa aıç.k ........ ~ okrm-
ğmdan ~een hiç hot~nmıy~ 21 mayıs çartamba saat 16.40 da 728 yolcu Kayseri bilet numarw u e ır er .. llfiüııi cllıp" a ........... Cil-
Bunun baran enel. ~ei..-w el AAahlJl.f kahve 70ı yolcu Konya. bilet numaraaıl 13314 - 13506. hane .,..tancla c1-.. bak..._. 
kandaki temennilsmu daha...,. IFlı u 8817 - 90ı8. ı haziran pazartesi Mat 16,40 da da. • :r-s_.... kif&r ldiflr-... 
de bu sütuna yazDUttım.. ~ ı2 mayıs perşembeaaat 12,30 da 1 kııla. 649 Sivas ki ceman 709 yolcu Dün alb kiti adliyeye ............. ldecliiWs ldtü., Pll'-
h• yaz .,..ı.nsıemda bir d t • J 701 yolcu Konya bilet numarası kııla, 649 Sivas ki ceman 70 yolcu verildi lan kiitiiph• ı" ._ .ı. ie R R • 
rar~ ~ım ~ecek.. . . • çindeki yabancı madde- 9029 - 9207. 'bilet numarası 13507 - 13748. ~ıı•• ~ lriillplanel .... 

Gerçı ~.ır ~~·tm. tarifetlettiiinDen· el· yı· yazmıyan muhtekir 22 mayıs pertembe saat 16,40 da 3 haziran salı saat 12,30 da 684 çok bML • ..en. .......ti• 
tancl udünd-1.: sakal 1 K l s· b ı 137"9 Fıat miira.kabe bül"0811 memurlan L!...-L --'-! L-ı_ --L.."1:....:....!. a. vuc ~ b" dded"I k 715 yo cu onya bilet numarası yo cu ıvas i et numarası "' • ta f d ılan kontroUar ~ 9'"'7..., -- 7......--

ileme seyrettirmesi~ .. b:W a ı ece 9208. 9391. 13949. d:~:ıti::.,atlf kltıdında~= ~ Iİaan ieelMlininiL Y--
deji). Buna ka11ı • 0 delildi ye- 23 mayıs cuma saat ı ı.30 da 20 3 haziran salı saat 16,40 da 68ı apan bir dükkln sabtt:>l,8ultanh1una-1 düi arbdafll"Tı. ...wD hir fmlb 
cl~anz. ~or~az ~-.. becl .. a 1''lat mürak3.be bürosu, k9ntrolla1f Çumra, 2 Mandasun, 221 Karaman, Sivas, 4 Sivas - Çatalma ki cem- mında blr kumq taclrl, Kartalda sa- haline aetiameclm ko............._ 
na moda aakarp~ennd ~) d 01• • esnasında birçok yerlerde mahlftt kah. 4 Ayrancı 156 Ereğli 9 Ulukışla 1 an 686 yolcu bilet numarası 13949- bun ve kahve thtlkln yapan fiç dük- Pek ............ .,._.... ....... 
bna bozması üserme e fOY e enut· veye raslamıı, bunlara ne oekllde fia.t 9 Hacıkırı: 29 yenice' 19 3 Dursun: 1414 7. kA.n sahibi, 125 kuru.şl* eczayı 300 nis ymıeiinizi hile ~ 
Ilı:: konacağını Belediyeden sonnm•tur. 99 M . ı_. 7 •12 1 b"I 4 h · b 12 30 d ku..,, ... satan bir eczacı Adliyeye veril p-..1.. a..:..a...L ı !.....11 L.:a-n. .... 

örtün evet ey halle örtün Bel dl tar f d d- Fiat -:::!~- eraın ıu c~man yo cu, ı et 1 azıran çarpm a saat , a • -v- - ... -...-•ı KW• ......, . • ... e ye a ın an un mu.-.- .. Arm v 
1 

,. ç . k 
7 

D . miştir. mak ;..:... _._ ue--. LL __ .........__. 

Ba kalla 1taee1rı... ela QDi aantleı be bOroluna verilen~· ~At numarw 9392 • 9S94. "' agan, "' etin aya. ema- ..- ~ ~ _. -- -
·~ •:-=. W •il' ~ ~ ·!:.Tt'f"~ .,. 2J_ ~ ..._ t6.-te c1a ~ ıa K+,la•,11, ı A..-. 9 ça.-. S~t_h södik fiad M11• ~,.;i'i";i .. i;liM 
clmlar için ...,11•• ... •z ' • ry- ı 11111•11 a • ı ı ııı ~ 719 J'Oldı f:.1 n - yotc.IW • . 8IJlıb ddlk ftallerlncle Wr ,. • 
gül çehrelerini 187 .......... msba- Jaıntıollarda e111ııet81s bliW atanlar 9803. 4 haziran çaqabma aaat 16,40 ela pıkblı Pla& mlrlılılıbe blromna ~ o'- •• si • cldl11W ,..--
dil ibd eylemit o .......... e.,.., =da matıtetırmuamelelıl yapila- 24 lll87IS cumarteai saat 12,30 ela 6SO yolca Baiıttat bilet numaana verlJdJllDden &edldta&a. ...... nnnp;ır. ... •• 'I •~ C• ........ 
b" ek uh 1 Ecclacl ~ snldi K~trollar emuada flndılt tabula 71S yolca Adana bilet numarw 14323 • 14496. ...... ı W,le ._.._ ..mr. 
!" .7:t· a:atlab sakil aemelere ue tanttınıan cettımlt kahvelere 980.f - 999S. S haziran .-.embe ... t 12,30 ela Oi)ana pralıyan baha Pft ••&eıhenıh ' ' • ._. 
k~ ı. brmalaimamak emelile raalanmlftır. l'mdık tabulu Slhbate 24 JDa718 camarteei eaat 16,40 da S 14 B-iattat. 142 lhv ki ceman 656 -il..!~ - ... l!lcli -.Qıed.W ..._ .. W: wk ... 
bisaralanm • . • • muzır bir madde oldutımdan lmhft- 3 Mim. 60 C.han. J Toprakkale. yolca bilet numarua 14497- 14683. teYKU auu ...W wtladıiıı tecr• le ....... 
icad ebnitlerdD' de IPI Pfe ~..,. nln içine tarıflınlma.sı ~.Kah- 4 Erzin. 3S Dörtyol, S22 t.kende- S haziran .-.embe ... t 16,40 ela Bundan tlo dn enel. a.latılda bir .......... H.aa .. , .. Wr p la 
fehhüm bud obnUf... l:fot: Gibel· veye sıhhate muzır bir madde karıttı- run, 6" Osmaniye, 11 Baiçe. 40 393 lbç. 70 CUDUbai, 173 Kanala kahvede otlu Sabrb't ~alır au- ............. belaıJtfil& Wr ..... 
isin yatm~k .feraceleri,_~ı .. :.8 ran turu kahvecller l)T1C& cezaya Feyzip8fA, 44 lalahiye, 1 Meydanı· ki ceman 636 yolcu bilet numarua ~ .:= :m.suıı::- Wlt6pbw maw aa .. .aaluW 
çartaflan bıç bır ~ ....-...... --· çarpılacaktır. _ ekber ki ceman 78/ yolcu, bilet 14684 -_14867. tından 80l"gUJ& oet'lm •• Ahmed· - ~•ılmlıdau 
ki kadar kapala cleiildL O ela bafka k ka numarua 9996 - 10202. 6 hazıran cuma saat 12,30 ela -Ollum banaitaatllzllkedl:ror e~e c-Parldudaiıılebt.....,..I ....... 
mena. .. Dikkat edin ~ ..... Bir kan oca vgaaı ıs mayıs pazar saat ı ı. 30 da 170 6ı6 Kemah. s Alp, 8 Dumanh ki gelm1;yordu. Kend.lllni aradım, kra- oldaia .- ....................... 
l•de aJDi feı.efe bilrimctirı .Saka· Brtelti sQn Patlhte Meliha tmılnde Eloilu, 440 Narlı. 56 Pazarcık, 6 ceman 639 yolcu bilet numaram dım; nihayet bir kahvede baldum; eve E.,.,,. WrçolE •• ılı m • a.. 
Jeti örbnek, kusura rolal edip ri- bir kadınla tocul K~~::-: Cölbaa. 2S Kapıdere. 59 Malatya 14868 • 150S2. gelmeelni söyledim. c Sen benim. .ıt .._.MI cıi'.d • ı .......... 
cuclü söze pel söıte1111ek... h&dl8e ~~e c em ki ceman 7S6 yolcu bilet numarası 6 haziran cuma saat 16,40 da babam delilaln, plememla deyince, .r.. S-. .... Jlls..q. -'-

Ba noktalardan tamamile halda-~ Y8b batkmda yapılan tahkikat 10203. 10409. 546 yolca Erzincan bilet numaraaa ~atı ~çalmu 4:-* bir~ ........ So.a alnadaldarı ldlaplan 
1m1a muhterem ~··· ltma1 oıunmut ve Kemalin, aon gün- ıs mayıs pazar aaat 16,40 da 15053 : 1 S209. . ye au:!ec1e ~ 8abrlnlıı 8lbhf llİru daha~· NİhQet y,. 

Kalaiammn dibinde daYUI çalm- !erde eYini ibmal eWl1. Mellhayı tan- 778 yolcu Malatya bilet numarası 1 hazınn cumarteaı aaat 1 ı.30 da nzlyeUne dair plen ltlncl rapor lece ~ 1d le .... _.. 
illallDa müsaade etmeyİL Penc-:99 duarat evi Bmnlyet sandJiına ipotek ı 041 O _ 10636. S 36 yolcu Erzincan bilet numarası okundu. Bunda Sabrlnln hayatının a)'llİ adam bam..... '9"Yler olm-
mbin albnda tezek yaJrrlm•sma .. eWrmek lltedJll, Mellhanm da buna ı6 mayıs pmrtai saat ıı,30 da 1S210 - 1S3S9. henüz tehlikede oldulu bDdlrlllyordu. yor. Oaa ba hale Dark lriitüphlıneal 
PD ecleris. Fakat aamiamJD ve~ razı olmamUl dolayıalle aralarında 779 yolcu Malatya bilet numaraa 7 baziraıı cumarteai saat 16,40 da B1thn B. Relfd, nçlu hattında tev- ıetiıımitti.n 
memizi oldu-. kadar rö:s :sevlıdmisi kavga ettltlerl arada dOfe~~,}:'!~ 10637. 10909. ı13 Erzincan, 4 Altınbqak, 37 kif karan vererek Tevtıfhaneyı! gön- Ent. muhakkak kültür • esi 

gu L!'I:..:_ Ba, yanında bulunan bıçalile Y-............ T ı· 65 ı· 1 E L-- 31 K derdi ' ' aevay 
de ~erden koraY•uu:--.. telblt edllm.lf Te Meliha aerbe.s ltlra- ı6 mayıs pazartesi saat 16,.fO da unce 1• ercan. r--v. a- · eok ataiada o1an halkın bpaL idi-
bir camianm baldadwr. GöaliiDiia kı)mlftır 781 yolcu Malatya bilet numaraaı rasu, S Sapbran, ı2 Atkale, 3 Kap- H thhanelere Kittikleri eörülmemittir 
dilecliii gibi giyinip sokai• 1ırı.mak --~ -· ı 10907 - 11097. lı~, 47 llınca ki ceman 428 yolcu ava kurumuna Fakat bana makabR onlar parb 
hürriyeti badai:s badnbm olamas· öhıyor Ob. bamdolsan! Bana karp 2 7 mayıs- salı saat 12, 30 da bılet numarası 1S360 - 1SŞ17. teberrüler ıicli7or1ar .•. 
Neteldm entari ile kahveye ~ ~etimi:si ilin etmeli, cere- 323 Malatya, .f Baskil, 3 Şefkat, S j Not: Haydarpatadan saat 12,30 Türt Hava Kurumundan: İzak Ko- Bu neviden ·~bava )riitiip~ 
me,rutiyette yasak ol~u: Cum· köriiklemelİJİs. Şayed anıda I Yolçatı, 429 Ellziz ki cemaaı 764 d.~ kalkacak trenlerin vapuru Köp- hen ve ortatıan 3500 , Boruan ve l • • lmruld hna .. • • 
huriyette de bir ıerp~ inJnlibı ya• yunf-•---1.undaki ıibi bul atll'llaldar yolcu bilet numarası 1 1098 • 11332. ruden saat 9 da ve Haydarpqadan mahdumu 1900, Mordo ve Jozef Mlz- enmn u ROrmek astern. 
oaldı. ..- .,ona. baaa bir iala- ı1 mayıs sala saat 16,40 da 76ı saat 16,40 da kalkacak trenlerin rahl 1500, İlya Karako halen 1000, Hikmet Feridun Es 

Buna raimen. ucak banda. setre ~..::: ifrata.ı 18ymalıJ& yolcu Elam bilet numarası 11333 • vapuru Köprüden saat 12,30 da ::,rı ~~Aa!ıOO:OO Z: Kerlbar -----11 111 1
• m 

pantalon n recliqot kadar, elbett• Sempati ile telakki etmeli. heqeye 11S42. hareket eder. ~di 500,Molz Vlktor K~h~r:,o ~- Tashih 
bizim yelekli, yakala. ukah. laanth kal)anmaJms... MahMhk ki ·~ ı.8 ı_nayıs çar~ba saat 1 ı, 30 da Dünkü ibr t za1 ömer 400, Keroıpe Galalyan • 400~ Dtınktl nflahamwta Tirit - İran 
ln)'detimi:s de mi•mdU'. Bunlar ncl ona katJ«maelr, sacak bir S Sıvrıce, 14 Gurek, 34 Maden, 3 7 Dfln aca Abdillvahlt 300, Basmacılar soo, sar- hudud ıwlfı pro&c*oUlnln m rtyete 
tarihin bir devrine aid ............. ~...-,._.aha ,Ulae1 c1erec:ea-e Ergani. 13 Geyik, 469 D. Bakır, llraiıJc ::telif memletetıere '100 bin rano Bananel 300, Ali 'l'anı9ever 300 ctrdilin• dair olan teııraım ba.tlılı 
lard8'. Zat• ... lmalarıaa dair bete- iklimde ....,.ldm bl kat ...... kolay Turhal, Sirkeci ki ceman S 72 yolcu balmumu ~~dıt,Bulgart.stana Yakup Yusuf Yarder 300, Llaor TNll~ 1:erilp •hTJ. olarü cTllrk - İran hu-
l'İyette bir hareket Tar. Şa IOD ..... bd-- bilet numarw 11S43 - 11690. ya kuu'e~. nohut dert 'Ro Almanya- d18 250, İ.sat Saban 250, llfbılr safra du& lh&llltb f8ld.lnde Çltnuftır Telı-
ler içinde, p)ij Te aaJfiyel..m teli- oı-Jıbr• (V&-NG) ı8 mayıs ba -.t 16.40 da Rytln derllm1'tİ.r ' ınanJl.1& ve ortatıan JOO, Mmtata Albo 71 ıı- rafm mtlndenea&mclan da anlqıtan 
rile .We · · ra ıeberrtl rdlr. bu nn•ıetılb tublh eder, 6zilr dUerız. 

Ba~ •m.oa~a K"lre ·-• 

'6ijıtı.f, 
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·y/'( ~, 
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ba b. Türk modası ibda 1 ... Bana sorarlarsa derhal cEvetb •.• Gönlü ıüzel duygulara kay- •.• Yalnız b ·ıh "h l ııı ır . .. . .. .. • • • u ı amı tan ten a • .. . 
_ Vakıt refikimiz terziler aruıa·ı :·· cAc ·~ diye 10ruyor... dıye cevap vereceaım. Çunku, san- nak olmut bar mılletm kendine malı- dığımız takdirde t k d l B. A. - Uzun etejin uran J'lll-

d. bir anket açmıı bay Amca.•• edilemez au •. :t at tarihini güzel eserlerle doldur· ~ bir moda yaratm.ua zor deiil· sına dönme!. lizı;zuneÜ/ ki bo ~ ~ız keseye olsa iyi, etek 6pme &cle-
DlUf·•• dir... L 1 d '- ı u tine 701 aoar. ~ k~r ••• 

.. ese ere oııı.unuı aaıuyotuml ••• 
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ların elinde yine bu maksatla kulla- ~sevkulceyşi ehemmiyeti dnhn ilk 
nılabilecek ba,ka vapurlar da mev- j görüşte aşikardı ve diişmana muka
cutıu. Bu nokta muahedenin tefsiri I vernet edilmez bir surette kendisini 
meselesidir. Ve Türkiyeye ait bir ! tahmil etmiş olduğunu şimdi herkes 
iştir. görebilir. Nil vadisi ve Akdeniz 
Türkiye - İran anlaşması için bü_tün. kuv:vetlerimizle dövüş-

M .. t L"b B Ch h"ll B Ll d mek nıyetındeyız. Kuvvetlerimiz ve u eaa;ı en . urc ı , · oy k ki 
. Ceorge0 un Türkiye ile Irak arasın- ayna .arımız bu vazıfeyi ifa ede-E 1 T J da bir anlaşmadan bahseden beya- ceklerdır. 
natını telmih ederek şöyle demiştir: Irak vaziyeti JTJMAT 

(Bqlarah 1 inci sahifede) 
Uoyd George her halde lran' a işa· B. Churchill Irak vaziyetine ge-

ret etmek istemiştir. Kendisinin en- çerek de demiştir ki: 
dolayı bahsetmediğim sormuş ve dişelerini bu suretle teskin etmekle Dün Hahha.niye garnizonu bir 
ıöyle devam eylemiştir: bahtiyarım. Anlatıma Türkiye ile İran çıkış yaparak muhasırlan bozguna 

Milletimiz yardım için şimdiye arasındadır ve Türk • lran hududu- uğrattı ve kaçmağa mecbur etti. 
kadar yaptığından çok daha fazla- nun takviyesine ait tedbirlere taal- 26 Irak subayı ve 408 asker esir 
•ını ya;.maLdır, fakat hakiki valo- luk etmekte?ir. Bu anlaımadaın ta- edildi. Düşmanın zayiatı bin kişi ola
alan bilmesi icab eder. Milletimiz mamen malumatımız vardı. Ve an- rak tahmin edlimektedir. Belki de 
mazide pek çok buhraı."lları, pek çok !aşma bir müddettenberi hazırlan- Almanlar biz isyanı bastırmadan 
he:dmetJeri kar§ılamıştır. Bunun makta idi. Anlaıma 19 nisan 1941 varacaklar ve bu takdirde işimiz da
i in olup bitenlerden korkuya dü- de meriyete girmiştir. ha zorlaıacaktır. Belki de isyan ka-
ıemcz. B. Lloyd Ceorge'un nutkunun, sıtlı bir şekilde vuku bulmuştur. 

Lloyd George'un bir bizzat kendis~ tarafından bir ce.aret lra.klıları mümkün olur olmaz Raşid 
k • kırma devreu adı verilen böyle bir Alıden ve askeri diktatörlükten kur-

mu ayese_ıı devrede pek de yardım edici nutuk tarmak niyetindeyiz. 
Lloyd Gcorge bugünku vazlY't.I ge- old w • • H" b" k ·· · t İ ıİtc in yanında Fran- ugu~u zannetmıyorum. diyen ıç ır zaman an, goz yaşı, saı 

çen ~arp e v~g 1~ bulundugu m- Başvekıl B. Churchlll sözlerine ıöy- ve terden başka bir şey vadetme
~JS::zıyetle muıroyese ederek de- le devam etmi~tir: dim. Şimdi bunlara hatalar, rıoksan· 
mlştir kJ: Müzakerenin sadece itham nutuk- lar ve fokisarlardaki tam hissemizi 

el918 de Amerlkn da blrllktc ldi. larından teşekkül etmesi yazıktır. ilave edeceğim. Bütih bunlar çok 
Fakat şimdi değlldlr. Ve milletlerin Zira bu vaziyet parlamento siste- uzun bir zaman devam edebilir ve 
heyeti uuıumJyesl itibarile veçhckrJn. mimiz ve aiyasi işlerimiz hakkında bundan sonra~ıı nihai ve tam zafer 
de bize zaferi elde etme~ imkan ve- k. f" d d k fu 1 • J k (Alk J ) ıw .. lkllk h 1 1 '"Ad a ı erece e vu u o mıyaın ala- o aca tır. ış ar. 
recek de6 '9 ası o uncayn. ..... ar k d .. h. b B Ch h"ll A 'k 

ı tutmak mecburiyetindeyiz B"" _ a ar mu ım ya ancı müşahitlere . urc ı , merı an yardımın-
~:Z Brltanyayı zaptolunmaz bl; In~- yanlı§ bir intiba verebilir. Buna bi- dan da bahııetmiş ve bu yardıma gü
paratorluk haline gcl.fnnek ve vaziyet naen itimad kararı istiyorum. venilebileceğini söyledikten !!onra 
bizim lçln uygun bir şekil alıncaya B. Churchill Ba1ka;ı harbine te- sözlerini şöyle bitirmiştir: 
kadar mukavemet etmek zarure+.Jnde- mas ederek de demİ§tir ki: Gerı doınerek yendn~ımız tehlıke· 
ylz.• Bütün Balkanların nazilerin bo- ler üzerine bir nazar atfettiğim ve 

Lloyd Goorge devam ediyor: yunduruğu altına düşen ve kuvvet iyi geçen şeyler gibi fena geçen şey-
•B. Stlmson'un, Amerlknlılann va- ,,_ L il l . ı 

vyetln vahametini ta,,1tdir ettlklerlnl veya entrı~a .a.u anı ma~ s~retile eri de hatırladığım zaman fırtına-
göstettn nutku büyük memnuniyeti tutulması ıcab eden eskı mustakil elan korkmağa mahal olmadığına 
nıucfptlr. F:ıkııt alacalPmız şeyt, daha devletler arasına ithali, Alman or- kanaat getiriyorum. Fırtına varsın 
doğrusu bu şeyl almaktaki süratl izam dusu jçin bir kuvvet kaynağı t~kil- kükresin. tahribatını yapsın. Knr
etmemek çok ehemmiyetli b!r nokta- edemez. Bu geniş makine ıimdi ku- şılıyacağız ·• yeneceğiz. (Uzun ve 
dır. tup denizinden Ege denizine ve At- çok şiddetli alkı~lar) 

Alman denlzaltılan bahsinde vaziyet laa denizinden Karadenize kadar B. Churchill'in nutkundan sonra 
geçen harpteklnden daha mfit.hl.ş ol- yayılmaktadır. Bu bir kudret kay- meclis itimad taltririni 3 reye karşı 
duğu gibi, hava bombardımanı vnziyc- v d W•td" A k • . • . tı· 447 ı k b 
tt de hasara uğnyan gemiler bahsin- ~gı egı ır. 1 erı ve eıyası cıhe rey e a ul etmştir. 
dl' batan gemilerden de daha mühim- hır tarafa bıraksak dahi, bütün ~il
dir. Geçen harpte Blrleşlk Amerika Jetlerin Alman milletine ve Alman General Freyberg'in 
filosunu Atlas denizine göndemı.lş, Ja- ırkına kar§l tarihte kaydedilen vaya emri yevmisİ 
ponya da Pasl!it denJzint muhafaza düşmaında daha büyük bir kin bea- Kahire 7 (A.A.) _ Giridde bu .. 
d.mlştlr. Bugün ise Birleşik Amerika lemekte olmaları kadar hiç bir ıey lunaın İmparatorluk, İngı"lı"z ve Yu· 
yalnız Alnıanyaya karşı inşa etmekte Al l · A 1 · 
değildir. Bugun Blrlqlk Amerika ay- man an y~nı . vrupa arını tesıs- nan orduları başkumandanı general 
nl zamanda Pasifik denizinin muhn- ten daha emın hır surette menede- Freyberg 4 mayııta bir emri yecmi 
fnzasmda da yalnız olduğunu hatırda mez. (Alkıılar) neşretıniı ve ezcümle demi~tir ki: 
tutmak mecburlyctindedlr.• Kaybedilmiyecek Müttefik askeri kuvvetlerile sivil 

Müteakiben B. Lloyd George, akde- ·ı halkın müsterek gayreti sayeainde 
cllldiğt bildirilen ve Fransa otomobil mevzı er . 

yllnt in 'J' B kil" H 1 yalnız Girid topraklarının tamami-15CLI1CL n mamul kayn:ı.klannı Al- gı ız qve ı arp ma zeme-
nuınlann emrine veren anlaşmadan )eri imalinin ıüratie ilediğini de an- yetini her hangi bir müstevliye karşı 
bahsetmiş ve sıözlerlnl şu suretle bitir- (attıktan sonra demiştir ki: müdafaa etmekle kalmıyacağız, vak-
mlştır· B hf"JI b Ih ti gelince bu üsten hareket ederek 

B · ,....,11 AR... azı ma ı erse ve i assa ya-
• aşv.,..., n ...u.cr mevcudwnuzun b 1 k 1 d O ş k bütün Yunanistamn hürriyet ve is-

tckmil tevziatını yeniden tedldk et- a~c~ b~cm e de_\_~r e rta ar ktaaı, tiklalini yeniden tesis etmek için 
mest ltızımdır. Keza harp sahnelerini satııa w ız ora a.ıı:ı meV7jimizi ay
tedklkten ve Ba.şvcklle esaslı tiklrler hetmege ve buna rağmen Okyanus- ilerliyeceğiz. _ _ 

vermekten başka vazırcsl olmıyan 3 !arda ve havalarda zafere kadar_ Japonya, Avustralyadan 
Teya 4 Azadan müteşekk!I haklkJ blr harbe devam etmeğe imkan vere 
harp mecllslnln bulunması lcab eder .. bilirmişiz gibi bahsedilmek için bir yün istiyor 

B. Churchill'in cevabı temayül var. Ahdemik bir sevkul- Sydney 7 (A.A.) - Ticaret Na-
B. Lloyd George'dan sonra söz alan cen vakıası olarak bu belki doğru zın ıir Carle Page. Japonyanın 

B. Churehlll, evvelA B. Lloyd olabilir, fal.at Nil vadisinde uğrun- Avustralyadan daha çok miktarda 
George'un nutkundan bahsederek de- da muharebe ettiğimz gayenin f ev- yün istediğini ve bedelini mübadele 
m!ştHlr kJ: · kalade ehemmiyeti hakkında kim- esası üzerinden tediye etmeği tek-

• er zaman meclise şeref vermek k .. •· · N"I d" · · Gzere salona glrtş1 çok ehemmiyet ve sc:_ uçumsemcsın. ı va ısı~ın ve lif ettiğini beyan etmiştir. 
takdirle karşılanan Bl.JoYd George•un S~v~~ kanalının, Akdenızdeki mev- Nazır, Avustralya hük\ımetinin 
bu nutku her halde pek de teşvik edl- zı.ımızın ve Maltanın kayıbı uğ- mübadele esnsı ÜZCTİnden tediyata 
el mahiyette olmamıştır. raya bileceğimiz darbelerin en ağırı muhalif olduğunu ve Japonyaya 

B. Lloyd George, B. Eden'in İspan- olur. Bu mevziler ıçın Britanya harbden evvel akdedilmiı olan ti
ya, Rusya, Vfchy ve Türkiyeyi zikret- İmparatorluğunun bütün kaynalda- caret itilafında derpiı edilen 250 bin 
medlğinden §ikAyct etm~r. Bu mü- rile muharebeye azmetmio bulunyo- balyadan fazla miktarda mal verile-
sakere mnumı harlct siyaset ha~da b w 

bir. müzakere değlldlr. Hariciye Nazı- ruz. ve urkada muvafbf~·k·· olacbagıml ı- miyeceğini çünkü bütün Avustralya 

R A O Y O l~Jif~l.AlM)#jf${D ı@!bJ' 
jsu~~~.=~=~am 1 lzmirdeki maçlar 

12,30 Program 20,45 Amatör saat 
12,33 Şarkılar 21,00 Dinley1c1 is. 
12,50 Haberler 21,30 Konuşma 
13,05 Türküler 21,45 Orkestm 
13,20 KarLŞlk Pl. 22,30 Haberler 
18,03 Orkestra 22,45 Müzik Pi. 
18,40 İnce saz 9 Mayıs 
19,10 Konuşma. Cuma sabahı 
J9,30 Haberler 8.00 Program 
19,45 Ziraat Tak, 8.03 Haberler 
19,50 Şıı!1Dlar 8.18 Mii21k Pl. 
20,15 Radyo gazet 8.45 Ev kadını 
~~-----------------------

Altay, Demirspora 4-1, Altınordu 
Gençlerbirliğine 1-0 galip geldi 

Bu hafta yapılan milli küme maç-ı ileri bir pas aldı. Sıkı bir çıkı§ ya
larında lzmirde Altay ile Demir· pan llyas kalecinin müdahalesine 
apor, Altın ordu ile Aıııkara faID• rağmen hafif bir ıaşırtma vuruoiyle 
piyonu Cençlerbiıliği tıahmları kar- üçüncü Altay golünü kaydetti. Üçün
ıılqmıştır. Altay, Ankarada 7-1 cü golden sonra Demirsporlular 
mağl6p olduğı: Demirsporu 4-1 mağlubiyeti kabul eder tarzda oyna

MÜSAMERE TEHİRİ yenmiş, Altınordu da Ankara ıam- mağa baıladılar. Bir aralık işi sert-
Levon • Vartuhynn okulu menfaa- piyonu Gençlerbirliğine 1-0 galip liğe dökmeğe çalıştılar. Yirmi altıncı 

tine bu paz:ır günü Parkotelinde veri- gelmiıtir. dakikada Basrinin çektiği korner atı· 
lc.~e:t mftaamercnin bllAhare gilnli bll- Birinci maç Demirapor • Altay ıından kale önüne düşen topu Tah
dirllme:t Uzere elmdlllk tehir edlld1- takımları arasında yapıldı. Hakem sin dördüncü defa Demirspor kale-
flnl anılarla blldlrlllr. Ferid Simsaroğlu idi. aine kaydetti ve bu ıuretle hakim bir 

Darülaceze menfaatine Şehir tİyat- ()yuna Demirspor başladı. Ve ilk oyunun mükfntı olarak sahadan 4-1 
roso komedi kıs d dakikada Altay kalesıne güzel bir galıb olarak ayrıldı. 

Yann akşam saat 21 :n;_ ~Feyha ini! yaptılar. Atılan. şüt Fikretin ku- Altınordu - Gençlerbirliği 
Talay tarafından vlyolensC?l rcsltall cagında kaldı. Demırsporun beş da- ikinci maç Cençlerbirliği ile Altın
piyanoda madnm Hege, 2 - Şehir tl- kika kadar devam eden hafif bir ordu takımlan arnsındn yapıldı. Hn
y:ı.trosu mnatkArlanndan Bedia. Ha- üstüalüğünden ıonra oyun mütcva- kem F ehminin idaresinde yapılan bu 
zım, Vasfı tarafından saz - caz ope- zin bir şekle girdi. Altay birinci aa- maçta her iki devrede de Altınordu 
retl. yıyı 16 ncı dakikada kazandı. hakim oynamıştır. Fakat oyuncuların 

Ç, E. K. Eminönü kazasından: Ômerden Basriye. Ba!!riden de 18 birbirlerıni görmeden topa vuru§ları 

O pas çizgis: Üzerinde lıynsa geçen to- iyi netice almalanna engel olmuştur. 
TEŞEKK R pu, flyas seri bir sürüşten sonra De- Birinci devresi sıfır sıfır berabere 

Yeni kurduğumuz Çocuk yuvası- mirapor kalesine soktu. İld dakika biten bu maçta şayet ikinci devrede 
nın maeraflannı karşılamak üzere sonra llyaaın bır ara pasından Basri ilk golü Ccnçlerbirliği yapabilseydi 
muhterem Munır Nureddın fahrı vole hır ıutle Altayın ikinci gölünü 
olarnk çocuklarımız namına müstes· kaydetti. 

vazıyet bclkı başka turlu olacaktı. 
ikinci devrenin beşinci dakikasın

da Hü!'eyinin bir kafa dalışiyle yap
tığı gol bu oyunun yegane sayısı 
oldu. iki muhakkak sayı olabilecek 
fırsatlar Gençlerbirliği oyuncularının 
acele11i yüzünden kaçırıldı. Maamafih 
galibiyet Altınordunun hakkı idi. Bu
nunla beraber son dakikalarda 
Geınçlerbirliği bütün oyunculnriyle 
Altınordu kalesine yüklenerek hiç 
olmazsa beraberlik sayısını çıkarmak 
için çok çalıştılar. Bu sırada Necatiye 
epey iş düştü. Ve bir iki tehlike at· 
lattı. Bu sırada hakem oyunun bitti· 
ğini Üan ettiğinden maç bir sıfır At
bnordunun kazanmasiyle nihayetlen· 
di. 

na ve fevkalade bir konser vermek- İkinci golden sonra Demirapor mu· 
le ve bu konserin sayın müessesele- kabele için hücumlarını arttırdı ise 
ri:ıde yapıl:nası için bütün sinema de müdafaanın güzel yer tutu§lan 
binasını maddi hiç bir menfaat gös- !!ayı imkanını vermediğinden oyun 
termeksizin kurumumuza terketrnek- yine mütevazin bir fekil alm~b. Bu 
le gf'rek Münir Nureddin' e, gerek vaziyet 44 üncil dakikaya kadar de
Çemberlita, sineması sahip ve mües- vam etti. Son dakikada sağdan sert 
sislerine çocuklarımız ve kurumu- bir dalıı yapan lskender köşeyi bu
muz namına te§ekkürlerimizi arze- lan bir ıütle Demirsporun dk ve •on 
deri;;. golünil yaptı. Devre 2-1 Altayın le

VEFAT 
Sirkecide: Olimpos, Gazoz F abri· 

kası aahibi: 

Bay LlCOR F. V ASLAMACI 
vefat etmiş olduğundan cenaze me
rasiminin bugün Per~embe 8 Mayıs 
941 saat 15 dt: Beyoğlunda Tak
aimdc Rum Aya T ryada kil ilesinde 
icra olunacağı teessürle ilan olunur. 

Cenaze levazmıah: N. Pistof 
Telefon: 44236 

l\li<>afirlerinb:e kahve yerine 
KARAMELA. CEMiL 
İkram ediniz. Makbule ıeçer. 
ŞRKERCİ 11. MUSTAFA 

ve MAHDUMU 
Bahçeka.pı - İstanbul 

YALAN 
Aşk Romanı 
Nakleden: Mebrure Sami 

~ •reni yeri: İkbal kitapeTl· 

60 Kuruş 

hine bitti. 
İkinci devrede maç daha 9erİ 

cereyan ediyor ve 'Altay rakibinden 
fazla akın yaparak hafif bir üatün
lülde oynuyordu. 9 uncu dalcikada 
iki müdafür. ortasında duran İlyaı 

Genç Kızlar!.. Genç Erkekler!.. 

OPERA BALOSU'na 
Sizleri de davet ediyoruz. 

Yannldi bayata:mt için dert almış olunursunuz. 
Y arm aktamdan itibaren 

ŞARK SiNEMASINDA 
Dikkat: Beklenen bir fevkalAdellk!. .. 

SARAY SiNEMASI 
Bugün matinelerden itibaren: Senenin en büyük 

muvaffakıyeti olan ve 

NELSON EDDY - ILONA MASSEY 
Tarafından f evkalAde bir tamia yaratılan 

BA.L.&LA.TB.4 
nrun nutku sadece söylemediği şey- za ınanma ıçın utun se ep er istihsalatı fazlasının İngiltere tarafın-
Jer bakımından mfital4a edllmcmell- mevcuttur. dan satın alındığını aöylemiolir. ••• lstanbu1, hazırlan! 
~~r. Keza nutkun kıymeti de 8ıôyle- • General Wnvell'in kumandMında 

ne yine büyük bir süper film olan ve 

CESAR ROMEO ve MARJORİE WEA WEN 

nın emsalsiz temsilleri bulunan 
ruklerl nazan ttlbara alınarak müta- şımdi yarım milyon kadar ask.er Fransa, Madagaskarın BEY AZIDDA 
lfı.~ edilmeli~ vardır. bgiltereden devamlı bir teç- üç limana mayin döktü Sun't Çamlıca tepesi gibi cana 
...,, .. :_Eden, anyny~ telmih etme- hizat dalgası bu bölgeye gitmekte N d can katan HAVA 1 
~_.,...,, bunun sebebi ispanya hakkın- ld w 'b" ı~ b . d S evyor 7 (A.A.) - Asosciate MADENLER ŞEYTANI da birçok haberlere malik bul 0 ugu gı 1 ~a eşı!!tan a ve oma- Preııs bildiriyor: Amerika Bahriye 
nıaklığımız ve yahut söylenecek~~; lideki düıman mukavemeti de yı- Nezaretmin haber verdiğine göre, 
mevcut bulumruıması değlldlr. 1''aknt kılmak üzere olduğundan bütün Fransız, hükumeti Madagaskar0ın 
İspanya hakkmda.kl §eylerin şimdlkl oradaki kıtaların müstemir bir au· üç limanına mayın dökmü~tür. Bu 
Jşlerfnılze faydalı bir şekilde nasıl t ..... _ rette şimalde tahıidi mümkün bu 
rih dil bil .....,, 1 - limanlar Diegosuarez, Tamatı:ıve ve 

e e eceğlnt anlamıyomm. • unmaktadır. Hakikatte bu tahao 
.. Rusya .. hakkında bir çok §ey]er şüt birkaç haftadanberi sürat le de: Majungadır_. -----

ıoylenebılır fakat bunları söyliyerek vam etmektedir ve general Smuts Bir İngiliz muavin 
~er ban~ bir !~~da elde edeceğimiz- mükemmel. cenup Afrikası ordusu- kruvazörü batti 

en h~ı~ de~lım. Bu suretle Sov· na Akdenız kıyısına gitmek için 
!et ukumetınden te~ekkür alaca• emir vermiıtir. Loodra 7 (A.A.) - Amirallılc 
gımıza da tamamen kani bulunmu- Fakat hah çölünde ve yahut daireai, Patia adındaki muavin İngi-
yorum. (Gülüşmeler) Mısır"ı çeviren çöllerin herhaaıgj liz harb gemisinin bir Alman tay-

Vichy" de olup bitenlerin hazin birinde harp ancak tam teçhizatlı ya resi tarafından bombalarla ve 
Te dinayetkarane tarihi üzerinde nisbeten küçük kıtalar tarafından mitralyöz ateşi ile tahrib edilerek 
uzun uzadıya durmak mümkündür, yapılabilir. Çölde büyük. kıtalar batırılmış olduğunu bildirmiıtir. 
fakat bu müellim manzara üzerinde kullanılmuı ancak felaketle ne- Mamafih, Patia, kendisine hücum 
uzun uzun durmalda birçok ııeyler ticelenebilir. f§te İtaJyanlann ba§ı · etmiı olan tayyareyi dü~ürmüıtür. 
kıı:zanacağımızı halcikaten zannetmi- na bu felaket gelmiştir. 
yorum. Harekatın istikbali hakkında tah-
• !""urkiye'ye «elince. münasebetle- minlerde bulunmak ıuurlu bir iı 
rmı fevkalade takdir eUİğİmiz ve bu olmaz. Düıman zırhlı kuvvetler rti
bü~ ~ünya m~~leaindeki r~lü barile Üstün olduğu müddetçe, hava 
en buyük ehemnuyeti haiz olan bir kuvvetleri halen aıağı yukarı mü
~lekett~ bahsederken gösterdiği savi olmakla beraber, çöl harbinde 
buyuk ihtiyattan dolaya Lloyd avantaja malik bulunacaktır. Fakat 
Ceorgc'a t~ekkür ederim. (~ Mısır'ın kuvvayı külliye ile istilası 
lar) Uoyd Ceorge'un Türkiye bak- için muazzam hazırlıklar icap ed~
kındalü e™"'elerini izale edecek cektir. Hııtta ilerliyen kıtalan suni 
~ld~ğum iki nokta mevcuttur. Bi· bir nehrin takip edebilmesi için bir 
!1?cı nokta Yunan adalanıu zapt boru döşenmesi İcab edebilecektir. 
1Çın Alman askeri . nakleden ve Ça- Bize gelince, bizim arkamızda zırhlı 

«AKŞAM. ın faydalı 
neıriyati 

Kuruş 

Tarih öğreniyorwn 
Ahmed Refik 30 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 50 
Don Kişot Cervante!I 25 
Nereden geliyoruz? 

Faik Sabri 40 

nad. kkal.eden. • gecen vapurlar meselesi- arabalar için en fena arazi teşkil Cüllinrin ıeyabatleri 
ı:r T le b Yer yu .. zü, Gök •üzü hakkı ur ıy.e u vapurfan tevkif eden münbit bir çöl mevcuttur. ı 
B nı haız. bulurunamakta idi. Denizlere hakim bulunuyoruz. Faik Sabri 

75 

150 

MARMARA. 
6AZiNOSU 

SEA Jt.TSLAR • BALALAYKA: 3.ZO • 6.20,. • 9;0 a 1 
lYfı • MADENLER ŞEYTANI:~ 

'Bugün Beşiktaş GÜREL sinemasında-
Marmara sinemasının muhtqem 
ır.anzaralı - Şadırvanlı ve çi• 
çek.lerle bezenmiı taraçalannda 

3 Film birden 
t -- Türkçe BiR T0RKE CÖNOL VERDİM 
2 - t L K AS t (JOANWAYET) 

PEK YAIGNDA AÇILIYOR. 3 - Y 1 L D 1 R 1 M Ç ET E S 1 (CHARLES STARD) 

- Asırların unutturamayacağı ... Hiç bir kudretin yıkamayacaiı ••• En muhteıem bir 
A 

musiki abideai.. •• il 

Bugün matinelerden itibaren LALE 'ye 
2 FlLM BiRDEN 

kuruluyor 

l - Diinyanm en Riizel seslerini göt.ede bırakan 
KONŞtr A MONTENEGRO'nun yarattığı 

EBEDi MELODi 
BETHOVENIN ölmeyen dehasını, Mozara ebedi 
melodilea yarattıran büyük a"'1 canlandıran bir 

.-heserdir. 

SEANSLAR: 

BU AKŞAl\I 

2 -Avcı bölüğü 
(I~) 

Heyecandan kalpleri C!urduran hareketten kan. 

lan kaynatan en ırBzel bir avantür. 

EBEDİ MELODi: 2,30 - 4,45. 7,15 ..-e 9,45 de 
AVCI BöLOtiOı 3,45 - 8,15 - 8,45 de 

Mevsimin en son 
o iP :ıE K HEYECANLI - MERAKLI 

..... 

k Churchıll burada Montreux Ve Almanlar Afrikada hallettikleri Bir Türk kızının Amerika 
~u. a~elesinin Boğazlara ait madde- bütün meselelerden çok daha çetin yolculuğu Faik Sabri 75 sinemasında Büyük bir SERGOZEŞT FİLMİ 

rını ~ ~~uş Ve geçen ticaret vapur- meseleler karşısındadır. ileri ve pek Tevzi yeri: c H A R L 1 E c H A N p A N A M A o A arı a ında ounları iliıve eylemi~- yüksek taarru:zi kıymette olan Cirit cAKŞAM:t matbaası 

fu: 1 ve Tobruk mevzilerini hiç bir rical 
Ce~eııı ~~~urlardan b~rinin ada- fikri olmadom ölünceye kadar- mü- cAKŞAM11 karilerine mahaus 

lann ışgalı ıçın kullanıldıgınıj zanne- dnfan etmek niyetindeyiz. Girit he· yüzde 20 tenzilat kuponu • l\lcshur polis hafiyesi CARLIE CHAN Panama kanalında korkmıç casusluk mücadeleleri. 
diyorum, fakat Almanlarla talyan- nüz tnarruzıı uğramamı«hr.Tobrukun ııııııı.tn•••••••••••ll.I'~ ..._~ ..... _______ 1· ~ ·· ı " r ,. laveten: FOKS .JURNAL son dunya haberleri ., 

.. 



Hayvanlan koruma 
cemiyeti 

Milli piyango çekildi 
DUnkU çekilişte kazanan numaralar 

ımıt Piyangonun ı ncı tert.ıp ı ınct 1 YOzer Ura ım.miye tazanan nmna- Aylık toplantiıini yapti 
t*illfl dün Antarada Seıırterinde ya- raıar: ve bazi kararlar verdi 
plnnftır, Çeldllte .saat 16,50 de baf- Son ÜÇ ratamı (309) ne nihayet bu-
Janm)ftır. lan 300 numara. yüzer Ura. • 

An.tara radyosu Serglevlnden nak-, Elllfer Ura Huamlye kazanan nu- Hayvanları koruma cem1yeti aylık 
len çekillfln bütün aatahatını ~- maraıar: içtimamı akdetmiftir. Bu ictimada 
Jnlftlr Bu çeJdllttıe 11cram!ye tuanan Son üç rata.mı C785) ile nllıa;vet bu- Belediye temizlik müdürliliindeo 
numaralar twılardır: " lan 3°'!Lon= ~ı:;>r ~llıare& bu- gelen bir tezkere okunmattur. Ba 

Cebelüttarığın zaptı 
neden kolay değildir? 

20,000 llralıJc büyük 1kramlyey1 son ..... Ura tezkereden köpeklerin diri tutulma-
1Tl23 numaralı tam bilet Jrapnml,ftır. lan 300 mmıara elllfer. • amda esir.iden kullamlmakta olan 
10.000 llralık 1.kramlyelerden blrlnl Onar ura ttramlye ıcuanan numa- ı. L~--af _ _l!, ___ L 
2115'3 numaralı bilet, dller 10,000 11- aç map nn ucrnu ccuacnı5 yer-
raht ıtraınljeJ1 125508 numarah bl- raıar: 1 .. , -~·-· <76> ile ıılh&19t bu- leriae luolar ikame edileceii anla-SOn ~ .ı:- _ı _ __.. Ce • 'd . 'b 'b1!%.: Je& kazanlJll§tır. lan 3000 numara ooar ııra. f&U&UWUr. auyet ı arem u te .... 

Befer bln Ura ıtramı,. kazanan itlfer Ura aramın taranan nu- pbanla brp}anufbr. 
numaralar: maraıar: Cemiyetin 19.fO eenea için bazlı· 

178449 No. 5,000 lira Son bir rabm1 <7> lle niba1tt balan lanmıt n ta'bettirilmit olaa raporu 

Burada kayaların içinde mahirane oyulinuf 
yeraltı yollar vardır. Bunlarq ne gülle, 

ne de bomba tesir edemez 
219229 • 5.000 • 30 000 numara aıter lira JDam1Je uaya daiıblımttır. Bunlardan birer 
21HS8 • 5,000 • ahrıar. nüahuanın bera7i malGmat bütün 

.._ 271813 • 5,000 • 
20

""" Uıabk btl7t* BuunlJeJ'i ta- matbuata gönderilmai kararlqtml-
.udşer bin lira ltramiye tuanan nu- ..,.,..3'1'12S numaralı tam bilet .ı:.- IDJfbr. 

maralar: anan .. _,J. --- ... H" . ha ta d . b" -Son dört rakamı (4845) ne nlba:ret. tanbUlda. 10.000 - a.a-ıvı• -- unayeı yvana aır utün 
bulan 30 numara ttıtıer bin lira. sanan bllet.ler ı.taııtnı1 .,. Çeıbfte- gazetelerde çıkmakta olan maktu•· 

Biner lira ikramiye kazanan numa- dil'. 5.000 er lira ıtnmb'e11 ~ lar tetkik edilmit ve matbuabmızm 
ralar: 178441, 219229, 21H38, 2'11813 n İ8part.a. alikuından minnettarlıkla bahso-

Bon dört. rakamı (7122) De ıı.Uıa:re' biletler ı:.&anbul. MalatJa, lunmuttur. 
bulan 30 numara biner lira. Bafra '" BuJ'lldadır. N' L 

B yüz
,,_ ta ___ ,.... +..a ... bin lira ttramıye npnıuı .an ayının o&unan raporuna 

eşer ıu.. mnan n--. .......,... +~--~·· .. 91 d L eli k" L '-- • Son dört rakamı 72441 ne Dlba1'et. 30 bııetln., parçası ..-uuw, 5 parı;a- gore. a et &e ope~ ..... ,gır 
bulan 30 numara beter y1s Jln, il An.tara, 2 JIU'OUl 'l'rabson, 2 par- vesaıre ayakta ve aynca haatanede 

Son dört. rakamı (9222) ilen~ ~ Bllmt, 2 p&rÇ8ll outnantep, bl- de 3 köpek hir beygir cemiyet bay. 
bulan 30 numara ı.e.er y1ls Ura. rer ~da Adana, Kastamonu, tannca tedavi olunmuttur. Cemiyete 

İti yüz elliler lir& JmDD&n numa- Edirne, S1lrt, ~. AJal, Mardin, terkedilmit olan dört adet köpek 
ıalar· Snu, ~. Alanya, Edremit, tali lanla dind lqtiıilmit-
So~ dört. ratamı (0'199) De nJha7M tmıır, Oedls Ti Orduda •tılnuftır. . P 

0 
' nez eyer . • 

bulan 30 numara iki :re. e1J11er Ura. Blneıı lir& stramıye kazanan 30 bl- tır. N"~ ayın~a ?26 m~t~ ~ 
Son dört ratamı (282'1) De ~ Jetin 1 parpa İltanbul, f p&rÇUl h- havyan l&fe edilmit ve yuz bır ,.ük 

bulan 30 numara fk1 :rOs elllfer llra. mir, f parpa Antara, 2 parça.il Ada- arabumda fazla görülen yük mü· 
Son dört. rakamı (5085} Ue ~ na. blftr papa DörtJol, İnel>olu, fettitler marifetiyle bopltılmJf ve 

bulan 30 numara iki :rQz emter lira. Buna, Yeolfeıhlr, Zonguldak, Meclt- alb ceza zapb tatulmuttar. 
Son dört rabm1 C83H> ne nJba1et 6d. Batlşehlr, Samnn, Zlle, Oebell

buıan 30 numara lk1 yOs eDfler Ura. berftet Ye Bmırumda atılmlftlr. 

Yedi d efa ölen d o kto r! 

Halkın dilekleri kayma
kamlarca tedkik edildi 
Partl kongrelerinde teeblt edilen 

halk dlletlerlnln taymakamtarca ted
tlklerl ikmal edlJmlt, dilekler Belecllye 
rtyuetlne iade olunmllftur. Kayma.
tamlar, dilekler araıından yapılması 
lizun relen zaruri lflerl ayırarak Be-

Cebelüttank §dırinde bir cadde Bü tün dünya doktorları. Londra nın muayenesine giderken evmm lediye rlyuetlne blld.ln:llklerlnden, bu 
civannda oturan, mükemmel bir efiiine bibu düpnilf ve kendiaini hususta haziranda tabslsat. aynlacat-
dahiliye mütebauıa. parlak bilardo· muayene eden doktorlar öldüiüne tıt. Bugün llerkesin nazan dikkati ~cl~~tf't)\,:ik 
cu ve ipnotizmacı olan IJ!Iİ)iz dok- hükmebnit)erdir. Yol inşaatı dlletlerlnl bquıda rel Cebelüttanta çevrilmiftir. Burada- .;:ı;::;W~!'h*-'>v~s;~ 
toru T eutalin garip vaziyeti ile mq- Cenazesi mezara gömüleceği ura- mettedlr. BeledJJe, haziranda tazal&- ki faaliyet J.panyanın alacağı vazi. 
pi oluyorlar. da keıııdine gelmiftir. Bu hldiae- r& yol lntaatı lçln tevzi edecetl tahsl- yet hakkında çlkan haberler dün-

aat mlttannı çotaltacalttır. Dlletler yanın her tarafında merak uyan-
Doktor Teutal, ıimdiye kadar den sonra doktor tedbirli davran- arasmda tamların doğrudan doğruya dırm tı l ')' I . Ceb 1 .. 

yedi defa öldüğü bal de. bugün ap- mağa baılamıı ve cep cüzdanmda yaptırablleceğl işler de vardır. Bu dl- w ıı r. ~gı 1!' .ıaze!e en e ut
aağlamdır. Bir zamanlar, doktor, bulundurduiu bir Uğıdda, ıayet lekler yerine getlrllmek fuıere kazalar. tangın vanyetı ıle bılhuaa mewgul 
yüzüğündeki pırlanta ıapna yanm ölecek oluraa ceaedinin vefatından da bırakılmıştır. oluyorlar. 
aaat bakarak derin bir letarjiye yedi gün geçmedikçe katiyen • gö- İngiliz matbuatının Cebelüttarık 
dU.müt. birkaç aaat sonra kendine mülmemesini yazmııtır. Çıplak reıİm davası haltında en.difesi lıpa~!a Hari~i-
~elnıiı ve ktarjiye daldığı zaman Bu kağıd üzerine doktor yedinci Ayşe isminde bir kadın tarafından, ye• Nazın amyor Sunner ın, her Hı~-
ol6 addedilecek bir vaziyete diif- defa ölü aanddıiı a...ld :. -ı dövmek ve tehdld etmek suretlle çıp- ler le İspanya hududunda yapbgı 
tüiünil anlıamıp. mit 'bir Uddet --ı e go:.:;: lak :res=:azttıtı ld41a&lle, 1cocaaı mülakattan ıonra bqlam11t1r. Çün-

..... bir SU.. dolt Wr .__~ ...- m .,.... ...._ ...... ..,._.._O.. idi ı. ..mAat " la.Ddia ..._. 
tor. - ......,..... -;;;- ......,. - -'? .. t &il .... Aw•03'0ıl ..... ' ..... Al_ ... 

A ·k d 1 b .......... PDID maral eimalua mda J'&pl-
merı a a gar p lr cemiyet Kaduı, tabanca ne tıehdld edilmek lan temaalar l.panpnm mihver dev-

.urewe ÇJp!K NllDlnln ÇıkartıldJtmı 1 ti • b•%.'----L 00 ld ,. 
Birleşik Amerikada Oregon eya· denini tetkil eder. O devirde ilk " banan ilet bin llrl1a atıkhlJrn Sel- e erme --~ uzere 

0 
apna 

deail iuanJa _.z.._ı__ d1& et.mMtedlr. del&let etmektedir. 
Jetinde Mağaralar cemb~ye~ı..:- en • r, ....,_.. Gzerinde m~ Dlnktl mnbMeme celrellnde IM&na- Birkaç a6n mel l.panya Harici-
bir cemiyete menaup ır '!i"uu ~v- lar ıibi yapmaktan. 'HZPGIDifler INı aanme dlnlenen aı tahldln ttade- ~e Nazmnm zenaüıler bllrimQpıeti 
Jenme merasimi yapılmıtbr. Maıa- ve canavarlan iiılennden kovarak al otumnut. bunlar bld.laeJe c1a1r bir mAnaaım ifade eden Plutobati di;Joe 
ralar cemiyetine ekserisi beklr ol- maiaralarda yapmaia bqlaımt- fe'1 bllıMc:llklertnl be)'Ul eıtmlflerdlr, tav.il ettiii lnailtere ile Ameribya 
malt üzere kibar tabakaıma mensup )ardır. Diler iti l&hld de bu VÜl.Jl "Yit- pddetle hücum etmit olmuı Cebe-

Cebelilttanıa müdafaa eden toplardan biri birçok delikanb ve kı~lar menaup· Düiün eanuında gelin ve süvey :ıe:.ıa: U::::e.~= lütta~ !her~ne .:6Jmanlann :pap
turlar. Her ı~ne cemıyet mensup· ile davetliler yontma tat devrindeki 11gaıa ratmen plm1Jen Ye bu aefer malt 1Stediklen hu~umu .lapan:ya°!." 
)arından bir çıft. yonbna tq dev· ._ ___ , ibL elbise yerine bellerine pollale mrla setlrllen bu iki fl,h1d1 bl- kolaylatbracak bil' zemm hımrlıgı 
rinde inaanlann yapınıı oldaiu te· -:;uar.: deri kemer takıyorlar. rer Ura para cezulle cesalandımll9- olarak karplanmlfbr. cezire tehri Ye sahili Cebelüttarıia 
rait dairesinde evleniyor. 'Y iZ il' 

1 
değil ıır. Maahaza lnailiz sazeteleri Cebe- çok yakındır. Afrika ahili de an· 

Cemiyet memuplanna giSıe yont· Fakat bu derid klaem~~ ~~ • .. Hlt:lm, karann tetblmi için muha- lüttank müatalıkem mevkiinin her cak IS ınil uzaktadır. Binaen&• 
ma laf devri, inaanlıiın ea m.ud miJTonlan:a o r .. , .... etin • •ftllf7l b&fb güne bıraknuftır. türlü ihtimallere karp bazırlanm11 leyh Cehelüttank her taraftan tid· 
;..::..::::.:::::::..~---~~~~~:"=~:-::=:ı::=:ı bul d w dan h detle hom'bardman edilebilir. Fa-

l G
. •NUN ANSı.KLOPEDı·sı· ı Etimeaut ve İnönü bel::.:'°' üzerin~P .. :r~mıt.:~;d<;:: kat yer altında bulunan lngiliz top 

U kamplanndaki bavacıl-'- gerek karadan, serek havadan n mevkilerini bu gibi bombardunan· 
ı& hatti h .. ftan la--L '- lar kolayca iaklt edemez. 

harek ti 
. . .. er uç tara yapı c;a& nü-

A DAS 1 
e ennı goateren cumlara bu lnsiliz müatalıkem Yukanda söylenen dehlizlerden S ISAM filimler mevkiinin mukavemete muktedir her biri üç. dört ve hatta bq kilo· 

tlnl>ltıL BU- Türk Hava kurumundan: Türk olacağı muhakkak ayılıyor. ~etre uzunluğundadır. İçlermde ge-
Almanların 8ll&m adaalD1 c1a -1 t.ur. ov:=, 4= ~tizom. Hava kurumu tarafınd• çektirilen, lnıilter~ Cebe~üttaniın müda- IUf ~~r v~rdır. H~r biri 50 ayak 

ettiklerine dair blr haber pldL DJler ıı.- IDClr ı.wıaı oımıur. Sl- Etimeaut ve lnönü bmplanndaki faumı damıa emın ve muktedir el· genıoliiiadedar. Dehlızlerden onar 
Jalmlerl Samoıs, BamıO, 8ymam oJan bu ~ :omıer1 p mef)ıunlur. canlı havacdlk hareketlerini göıte- lere b11akmııtır. Buranm valisi ve metre faula Üe açılan pencerelere 
Ere adası, Anadolmıun prp ~ sanı ı.nl turunutılda '* sdt ren sesli filimkr l.tanbul' da mevcut ~umandanı ıeneral Uddel inci- toplar yerletitrilmittir. 
~ı;.1 .. KüçtHıt>olu d>l ı>«* ~ı. .. _ A~._lne Ye KJeopMr& burada bütün mektepler talebe.ine tama· liz ordusunun en maruf ümeruın· Ce'belüttank kayasının •• k ta 
-- aynlır -ta tllometre m-- seoeı'· ........ .__.. .. te-=•-=- · H L dan biridir ş· d' b · ,..r • .. 

115 750 
tlf • n.rdır ~· Auıu&e adaıa -- men soa ........ tir. ava &urumuna . .. .. · mı ı mıun yenne ye· rafı yalçın ve dik kaya olduğundan 

• • n usu · JID1 yerdi. tn.ce aııatıar bW'ad& Sı*l- yapılan yardunm ifade ettiği mlııa· n1. buyiik harpte en çok tecrübe Cebeltlttanıdald her tOrhi taaruz ve ihraç tehlik · 
Adada 1440 met.re lrtlfamda ~e:?1 -• etanlftlr. Ada, o.nenI>lamı eline yı sarih bir ıurette belirten ayni s~ren general lord Gort tayin edil· ... ._._.__ L __ __.._ lnsanuç~ den tamamiyle maaund Ceb İ~· 

Te 1125 metre lrtlfaında AmpelOI ~- ..- de YUll'IDw.nm lltHd&1 ha- filimlerin eh . • ~it' ub l'f . mıttir uuuuu -..- lilis nöbetçisi .. ur. e u • 
Jannm bulundalu llcl .u.ıoe yaldJr. pçtlJ88 eclenk ım ne 1112 1 nmız 1 m te 1 aı- · .. • tangın en zayıf noktası au meaelai· 
SAhlller hayll lmalıdır. alim tura rtklJtbıe -=:ırn blr pnmllk ı.ıtn• nemalar~• sayın halkımıza da göı- Malumdur. ki Almanlar ıeçen ae- till ederken temayüz et dir. Çünkü burada ne nehir, ne de 
.,. eanlandıncıdır. Dlilar 9"l. pnı aflllllda m ın.ntmt "RUIJUID p.- t~ea kararlapmfbr. ne bu mevaunde Franaadalr.i Fran- CeLelüttank modem ·fnt .. kaynak vardır. lnsilizler IMiyük 
alaçlarlle bplıdır. Adada mermell ta- de: rn:ı--ımda ~ ı.11& bklL Filimler evvell Be,.oilu ainema· mz • lnsiliz cephesini yardddan za. muruna mukavemet edec: kJ'~ •rnıçlar vücuda ptimıiflerclir. Bil· 
lıatalan anwnda madenler ~ rantlll l~da .ıöıterilecek v~ müt~ben man buradaki İngiliz ordu.una Je- haizdir. Bu kudreti ka:yalann . ~e ham 1900 eeeminde pyet büyük 

R L E R 
eliler auıemalara Terilecektir. Va· neral Cort kumanda etmiş n (n.. o:rulmut d hlizl d il • G ıçıne iki saımç inta etmitlerdir. Bunlar· 

K 
.. "' ç .. . K H B E tand .. larm •on zamanlarda Han silizlerin Dankerque"den gemilere Yekpare eby::....e~. en se:or •• da s.000.000 ploa IU vardır. Sar-

_..:.:~u=..:!:._u=..:~-=-:...-~9:"'.':"::::::-:::::~~ kurumuna kaıp ıö•t~rdikleri yük- binmelerini idare etmifti. Cebelütta- birane oyulan b dl'Üzi ~..,.:; mçlann medballerindo aüngülü ln-,..ıamı- aek alaka ile memleket müdafaası nim amiralı air Dudley Northtır. getireni Tank hm z m'I dı b.~ siliz nal»etçileri durur. * Galatada oturan ka!rreel JlaAD, * K~ ot.unn :ra: tenarmda bakımından ifa eyledikleri hizmet- Aakert kumandanı da seneral manduı er altında boian~r~ ı.. 
bir tepsi lc;lnde J1161tıerlye çay gMllr- da JlaAll llmtnde ~ ıopıunü- ler .allb~ar makamlar tarafından Mak Forlonedir. Cebelüttanjln ti- .,.,..,.. fetheden Araplardır. Arap· Almanyanın aldı"" 
mett.e iken ayalı blr dıem1r ka1Jf.1a balmıaD ~ ç1vl b&tDUf, bu 19- takdır ve ıükranla karıılanmaktadır. caret limanı etrafındaki aahada lar denizden karada im maflAbi· • •d .. gı ıatııarat dÜfmÜf, tırı1an baMat]ar!a ıa iten=-wrette yaralandJlmd&n Bu fiHmleri seyredecek olan yurd· 'birçok .mı İngiliz Yardir. Bunlu- ,.ete ulradıldan zaman çekilerek ıpti aı maddeler 
ellerinden yaralandılmdan, polis ta.- =eye taıclJ!'llDUfW"· d~ Kuruma karp daha senit dan on bq bin kacluı •• çocuk finı· sonuna kadar müdafu için Arap Loadra 1 (AA.) - Almanya 
rafından Beyothı hastanesine :ratml- * savul natıerlnde ııı.o1unacat mikyasta rardunda bulunacaklarına diden burasını terketmittir. Kalan kumandanının ismine izafet eden Sovyetler Birliii ile iıgal altında 
mıttır. dereCecfe b1r ytUı:aelme ol~ kuvvetle marnunız vardi!'. erkek aiviller de im harp Yakuun· kaya,.. intihap etmiılerdir. bulunan memleketler arasındaki ti-* Nifantqmda oturan cemal ı.- J'lat m~ btiroSU tarafm:bdar- da mecburi hizmete tabi tutulacak- lngilizler iki uır evvel buruını caret itiliflanndan istifade ederek 
mlnde biri, Valltonatı caddesinde blr tlkat yapıldJlml f&ll"= elden l'IP- Methur bir İtalyan aJba- lardır. • • lapanyollardan zaptettikleri zaman f~a miktarda iptidai maddeler te-
apartamana ef}'a tafımakta iken, ka· lantan baTUI -~. Şimali Afrikad öld. Ge!'eral Liddel den evvel 193~ bu dehlizleri müdafaa vaaıtuı ola· "?ın etmekte~ir. Londradaki Norveç
pıcı İbrahim lle kavga edip ltlflP u- rile11a::= bir JMl)hlm yaıunda yı l.oaclra 

7 
(A. & Ü eeaemne kadar Cebelüttarık kaleaı rak kullanmışlardır. HAia lngiliz tiler mahafılı. Norveçte çıkan c De

kışmlf]ar, bu arada, İbrahlmln bat- -~.t.ıh arada ~ yb lira akin I tirilm A.! - Ordunun 'balrook~dam bulunan .. general modem iatihkamlan da bu yollardan utache Zeitung in Norvegen> iımin-
parmatı bir tapı rezesine ~ .,_.,_.düöinl yablala talklpn, m e et eai için çahtan batlı- ıwde de en metbar lnııiliz sene· istifade ediyor. deki bir Alman gazetesinin b" .. 
topmllftur. İbrahim b&stanefe taldı- :n b1I 1fe nedam8t edip J'UllllU ca ltalyan eksperlerinden 'biri öl- rallerindendir. Geçen umumi harp- Karadan en büyük çaptaki top- hasını almışlardır ır nus-
nlmış, Cemal yakalanarak AdllJef9 8ilılıdflrell ye paranın da yetm1f lira- müotür. Bu zat Roma radyoauna te Ruayamn ıimalinde bolteviklere larla yapılacak bombardımand B . 
verilmiştir. mu iade eden Jl&l&DUl mubatemesl göre 3 mayısta Şimalt Afrika' da brp harp etmek üzere karaya çıka- ablacak menni! d a u gazete Rusya ile Norveç ara-

atırcem mabkelnUlnde ıl b' h akı d nl 1 'liz d er ve tayyare en ıında akded'l . l . . . • * Kadırgada oturan ~ ya.şiarında dibı b!!:"Cl ~I p anal'b ırCaalva A- ~ı edeaııumAla ~~ Dngıaha or uaunal kumanda et- savrulacak en büyük bombalar bu dan son ı m~.'h? an tı~,~ret ıtılafın-
İbrahlm, kaynar su dolu bir teneke Ue bltmılı.u· urcleflne büma.t lo1n o en ay r o ...,..tion ur. - mifti. aonra nsiliz imparator- yeralb yollara tes'r d B' k ra mu ım mıdarda Rus 
)'ilrümette iken duvara çarpmlf, te- ~ talaD ~ b!Wıarl nedamet et- bayın makineletme umum müdürü luk umumi erkanı harbiyesinin reisi enaleyh fngiliz ~. d ef emez. ına: ro~ ve manganezinin belki Norveç 
nelı:edekt su dökülünce, vilcudUDUD b111fi =~ ıuçlunmı bir aene aç olduğunu ıöyliyen Roma radyosu olmuttur. bu zem' l"kl d mh a a~ l~uvve~lerı f~brıkalarında tasfiye edileceğini bıl· 
muhtellf yerlerinden tehllkell auret-~ otuz bet g0n mOddetle hapre bu ziyaın tlelfiai güç olacağını ilive General Malc Forlone 929 sene- den m~n 1 beı e ki tüd u tehlıke- dmnektedir. Ayni gazete, bu fabri-
t.! yannıı§tır. İbrahim, ııa.st.anere bl- :Ouım•sma tan.r verllndftlr. eylemiftir. sinde Afıan ordulan Hindiatanı ia- Avru un t u funadca J ar ır. kaların Alman makineleri ile tachiz 
dırılml§tır. pa ara ın a spanyanın El- edilmif olduiunu ilave etmektedar. 



Sahife 6 AKŞAM 

r:ER AKŞA1'1 
BİR HİKAYE Aktörün oğlu lzmir mektupları 

Ronuınl-ırda, hlk.'\yelerde, tiyatro-, kişinin karşısında yapacaksın." Kalk 
Iarda sinema flllmlerlnde artist ol- oyna .. diye killmrdi. 
mnk isteyen gençlerin karşısına dahıın Bazen de oğluna cesaret vermek 
büyuk maniler cıkar. Ana ve babalar için kalkıp söylediği parçayı evveIA 
onların bu an:ularmı yerlerine getir- kendi oynardı. Hem de aşkla, şevkle 
melerine ekseriya katiyen razı olmaz- oynardı. 
Jar: Ondan sonra gene oğluna. döner: 

-- Ne? ... Artist olmak ha?- 3en çıl- - Haydi bakalım, şimdi de sıra~ 

lzmirin en güzel 
eseri: Kültürpark 

dırdın mı?" Kendine doğru dürüst nin derdi. Ldkln Fethide o cesaret ne .. 
bir me.:.lek seçsene ... Artlstllğin sonu rede? 
yoktur. Vnlahl açlık ve sefalet içinde Rltat Oynar mahcup delikanlının 
olür gidersin Hayat adamı olmağa herşeylne musallat olmuştu, 
bak hayat ... Dunyada her şey p:ı.ra üze- Meseli\. çocu~m erkenden yatıp er
rınde dönüyor. Sen de para kazanma- kenden Kalkmak gibi çok güzel fay
ğa bak .•. Ciddi bir mesleğe atıl ... ı der- dalı bir Met! vardı. Rl!at bun~ bile 
ler. sinirlenir, oğluna: 

Birçok ana ve babaların böyle hare- - sen nasıl dellkanlısın ba! .• Ulan 
ket ettikleri çok görülmüştür. LAkln biraz gez dolaş, eğlen, serserilik et:re
ben bunun tanıamlle aksi bir vakaya ne". Sen ne no.ne molla şeysin yahut._ 
şahit oldum. Ben aynl yaşta iken eve biraz erken 

Yaşlı bir dostum vardır. Ritat oy- gelsem merak ederler: 
nar, Şehir Tiyatrosu sahnesinde hiç - Nçln erken egldln? Yoksa hasta 
görünmemesine rağmen eski bir aktör_ mı.sın? d.iYe sorarlardı. Artist dediğin 
diır. Maamafih uzun senelerden beri bohem ruhlu insan demekUr. Sen na
meslekten çekilmiştir. Şimdi çok zen- sıl artist.mı?.- Baban bu yaşta. iken 
gln olan karısının ıradlle yaşıyor. çeşme yalaklannda. yatardı. Blraz ln-

Rlfat Oynarın yetişmiş bir oğlu sanların içine karış. Belki de şimdiye 
vardır. Dört sene evvel liseyi bitiren kadar başından hiç bir aşk geçm~
bu genç çok ciddi, gayet muntazam tir. Ulan eşek kadar oldun, a.şk nedir 
bir çocuktur. Tı1 küçüklüğündenberl bilml~orsun !. .. Bir de artist olaca.ksul 
mühendis olmağı aklına koymuştur. ha.:. Aşık olmadan artist olunur mu? 
Fethi çok mahcup, kendi halinde, !ev- Ttluu ... Allah cezanı versin sıcnln
kaHlde hesaplı bir delikanlıdır. Kendini adam zannedersin? bir de._ 
Bır gün Rlfat Oynnruı ziyaretine git- Sen klm? Adam olmak kim. Gıt ken

nll.ştım. Baktım ev yerinden oynuyor. dini Saraybumundan ~~_at!. .. 
Müthiş bir münakaşa... Eski aktör Rltat Oynar oğlunun duzgun k.ıya-
avaz avaz bağmyor· fetine de tutulurdu: 

- Ne, mühendis ~lmak ha! ... Mü- _- Bir artistin? kıyafeti bu kadar 
hendls ha!. .. Taş çatlasa ben buna ra- duzgün olur mu. Şu kıravatın ?a~It:
zı olamam. Benim gibi esk.l lılr artfs- nışına bak bir kere ... Ne kadar olçillu, 
tir. oğlu da babasının mesleğini takip ne kadar hesaplı._ Bu artist kırava.tı 
etmeli, babasının yolundan yürümell- değil be ... Bu ne nn.rçini beylik? ... Der
dir. Sen bir aktör olacaksın anladın beder ol bir parça .. der:~er ol .. 
mı':' Aktör!. Rlfnt Oynar pek muhlm bir karar 

Fethi elle~ 1 ~ t . verdi. Oğlunu büyük bir ~natk.Ar ye-
n u"'uş uruyor. tlştlrmek 1.çln Avrupayn gonderdi Fet-

bl;:::~t babacı~~: .. MaHimul'ı.llıı~ hl bilmem hangi konservatura d~vam 
ne aktorluğu insana maddı edecekti. Opera bile oynıyabllccektl. 

Havaların ısınması 
parka rağbet .. _ 

üzerine K ültür
cok arttı • 

hiçbir .~ey temin etmiyor." Artık Rifat· 
Bu soz Rl!et Oynan büsbütün çile- _ Nlhay~ büyük emelim haklka.t l:mıirde Kültüparktan bir görünü, 

den çıkardı· ' 
· olacak ... Oğlumu bizim sa.hnenln en irmlr (Akşam) _ Havalar güzelleş- Bilhassa. İnciraltı plAJı, kJ.7tan kurtu-

- Maddi menfaat ha ... Maddi men- büyük yıldızı olarak görebileceğim. tlğı ve ısındığı lçln izmlr Kültürpar- la.n. kadın, erkek ve çocuklarla. dolu
faat ha' ... Yani para denıek istiyor- Onun rejisörlü~ü ben yapacağım. kı, çok kalabalık halle kütlesinin ziya- dur. İzmir - İnclraltı plajı arasında 
sun değll ml? Yazıklar olsun oğlum İlk eser ola.rn.k «Fııushu oynıyacağun. ret ve ist1fade ettiği bir yer halini lnşa edllmt., olan turistik yolda bele
sann ... Paraya tapmanın ne demek ol- Gelsin ... İlk eser olıırak ıFnust• u oy- almıştır. Vaktlle İzmlrin geniş ynngın diye tarafından yakında munta1.am 
du~~111 "bilmiyor musun? Insanlann nıyacağım. Sesi de fevkaiMe ... Türtd.- sahası olan şehrin merkezinde kuru- otobUs seferleri t.emln edilece4t ve hal
~~! Bl uzerlnde paranın rolü nedir yede ilk defa Faust._ Hey gidi günler lan bu gil?Jel ve cazibeli eser, 420,000 kın ihtiyacı kolaylaştırılacaktır. Oü-

. r meslek seçilirken omm ne ka- hey. Ben ol\.lumun aktö'r ol"""Sl için k ı d ~ ..... metre murabbalık bir sa.hayı ap a- zelyalı ve Karşıyaka banyolan da, tn .. 
ar para temin edeceğini diişünmek ne kadar uğraşıyorum. Halbuki babam maktadır. Pli\nlı bir çal•"nın ve tüken- lt lA.J 

ne gülunç şey ... Ben ilk defa Romco da ıbenl mühendis yapmak l"ln ne ka- -. cıra ı P ına kadar gitmeğ'i gö-m ala~ 
1 · k " mez bir enerji, sekiz senede milyon- mıyanlann toplandıklan yerle_ .. ,_ ro une çı tıgun zaman cebimde ta- dar did1_,..,ıştl! • 1u.ı.ı.· 

nın - k .,..... la.r sarllle vücude getirilmesi müm- B 1 ... 11 d azi ~1 m uç uruş on para vardı. Evet 3 Nihayet bü'";ır gün geldi. """thl Av- anyo ve P .... ar a c p ve e& ence-
kunu: ıo " '..... "" kün bu eseri kolayca vücude getırm!ş li ala bi k y1 il r1 -- , para". l.ukln son perde Im- rupadan dönüyordu. Heplmlz bu·llkte manzar r, rço se re e ve gu-
pnndlj\.ı kit be ve Izm:lr, bu sayede güzelleşmiş, man- 1 _,.,t i k 1 k 1.wı ı:; va nl alkL'.}larla tamam rıhtıma <>!tmlştik. Rlfat: ze V<IA.I geç rere din erune :>.,.yen-
y cdl ke- h · ., zarası değl.şmlştlr. Bilhassa cumartesi 1 · d t 1 ,.._ ... sa neye çıkartt.ılar. Işte o -- Göreceksiniz ... diyordu, k'-"'lllr en e op aına"'w.ı.dır. zaman cebi d ü .. .,..., ve pazar günleri, Kfiltürpark fevkaH\. i b dn ek ç kuru~ on parası ne kadar değişmiştir. Halindeki o nar- de kalabalık halk kütıesUe dolmakta-
o :m u a am endl'!lnl Ka.runln.rdan çnl beyllk. o lüzumsuz --"'cublyet E I • • 
daha t K ....Ui dır. ge ressam arının ıergıaı 

.. d dml esud, nrunlardan daha büyük kalmanu§tır a.rtık... Kültürparkın blr faydası da büyük i·mı·r (Akşamı - ,,._ ----•an 
au <' yor u. Vapurdan kırpık bıyıklı, saçları dö- ~ ""6<' ~~·u 

Fet.hl mırıldandı: kfilmü:ı bir genç çıktı. Blr elinde oem- yangından sonra tehrin merkezinde bir re.!lm sergisi açılmıştır. Sergide, 
- Fakat y~amak için para•.~ slye tutuyordu. Koltuğunun altında vllcude gelmiş olan bataklığın kuru- tarafından İz:mlr Hakevlnde zengln 
Rlfat Oynar onun SÖ'Zfuıll aı;-zında bir çanta vardı. tuıması olmuştur. Filhakika Kültür-

b.rnktı : Bu Fethi dl. Gittiğinden· da.ha cld- park tan~ edll!ı'ken bu geni' saha yüzlerce eser te§hlr edilmektedir. Ma-

para P l Ah dl dönmü<-+ü. Rıhtıma r·'--- ç·'---- uzerinde yuzbln metre karelik bir sa- amafih mütehassıslar. geçen seneye 
- • ara, para ... sersem 'i~ ı-.ı.a.ru uuıw.ı. h nl bir b t kl k h lln 

oğıan para da ne demek? ... İnsanların babasına. anın zama a a a ı a e nazaran bu seneki sergide yüksek kıy-
kendi kendilerine kabul ettikleri enal- - Muhterem pederim dedi size bir geldiğ1 görülmü.ştür. Bu suretle İzmir- mette eser bulmımadığı mütalbsın
ce bir ölçü .. bırak böyle saçma şeyle· ~Y ıtlraf edeceğim. Mfthlm İ:ılrşeyl_ lller, sağlık noktasından da kazanmış- dadırlar. 
rJ. .• Kendini sanatın HA.hl kucağına Ben sizin gönderdiğiniz paralarla. kon- lardır. 
at ... Amma aç kalacakmışsınl ... Aldır- servatuarda detu üniversitede rlyazl- Her yıl bir kısmı ikmal edllerek Se· 
ma be ... Ben Otello rolüne çıktığım ye şubesinde tahsil ettim. Ve faküıtemı k1z sen~e vü.cude getirilen Kultür
zuman pabuçlarımın altı delikti. MI- birincilikle bitirdim Aktör değil riya- parkın gu.zelllklertni ve şehrin umumt 
dem de boştu. z1yeci oldum. Sizde~ glzll yaptığım bu bünyesinde vücude getirdiği bıiyük 
Delikanlı «ille mühendis olacağım!.ı hareketten dolayı affınızı rica ede- farkı anlam.ak için bir tayyarcd'!n ve

dıye diretiyor, fakat babası onun ak- rlm". ya Kadlfekaleden onu seyretmek lA.· 
t.orlükten başka bir mesleğe atıla.mı- Evet, Fethi riyaziye okuyacağım dl- zımdır:. Muntaz~ bulvarla: a;asında 
yacağını adeta parçalanırcasına ısrar ye Avrupa)'& gidip ko113ervatuara gl- teş_ekkul -~den, muteaddit Kültur eser-
ediyordu. ren bazı gençlerin tamamlle aksini lerıle, muzeleri, at11J poligonu, muhte-

Art k - yapm!IJtı. Uf eğle~.ce vasıtaları. atlı spor. ve te-
ı 0 cunden sonra Rlfat Oynar Babası bwıun üzerine dayanamadı: n1s k:ulupl~ri ve ~unların tesıslerlle 

oğlunu büsbütun tazyik etıneğe başla- -- Mahvettin beni!." Paralan bu Alp~!. Izınir muzesl, Vakıtı~.r mü .. 
rnıştı. Meşhur tiyatro eserlerinden ciddi meslek uğrunda verdin hal. Ben zesi, buyuk paviyonları, para.şut ku-
cna birçok bahisler ezberletti. ki bir artistim.- ~lum bir aktör ola- lesi, asfalt. ve beton yol ve meydanl:.ı.-

Mlsafirlerin yanın<la aklına esin e - "'& u " hl ~ l ıı h Fethiye: c ma.~n!,, Yazık!. Demek flmdi riyazi- r eve zaru tar an ve a 5 aç ar e ay-
- Kalk, diyordu, OteUonun lklncı yedsin ... Tam büyük babana 10.yık bir vanat ve ne4>atat bahçelerile bu eser,, 

perdesini oyna!... Sana. gösterdiğim torun olduğunu gösterdin tam!. hakllı::aten ziyarete ve istifadeye .. değer 
jestlC'ri yap da görelim.- Hikmet Feridun Es vaziyettedir. Bu seneki fuar munase-

- tile yapılacak yeni tesislerle daha 
O zaman zaten mahcup olan deli· güzelleşecek ve şehrin bu en güzel sa-

kanlı renkten renge giriyor, alı al mo- Yer değiştirecek hasını ma.murla.ştıracaktır. Çocuklar, 
ru mor: Küıtürparkt:ı muhtellf oyun Cllet ve 

- Fakat b:ı.bacığım." Nasıl olur? kiracılara tavsiye! vasıtalarlle dolu çocuk bahçelerinde 
Bu kadar ~nln karşısında. ... diye rl- vakit ~çlrmek için can atmaktadır. 
ca C'dlyordu. Ak§am'ın KOÇUK iLAN- Atış poligonu, gençlerin dalma fazla 

Bu vaziyet karşısında. Rl!at Oynar: LARl"m d ikkat),., okursanız miktarda bulunduğu ve atışlar yaptı-
-- Ne demek «bu kadar kişinin kar- kendinize en elverişli yurdu ğı b1r mllesscoodir. . 

şısında! .. 11 Yarın öbürgün ayni şeyi yorulmadan bulabilirsiniz. Havaların ısırunaslle Izmlr ve clva· 
bir tiyatro halkının önünde, yfızlerce l nndakl deniz banyoları da. açılmıştır. 

Tefrika No. 67 

Giizel Gözlii Kız 
birkaç kere böyle eğlenceler tertip
lediğini bilmiyorsunuz, değil mi) ... 
Buraya hastalardan yalnız bir kıs
mt i,tirak ediyor. Sakinler... Bu 
müsamere cidden enteresandır. Ka
dınlar da va:.. Mademki siz bura
da bütün hayatınızca kalmıyacaksı-

Aşk ve macera romam Nakleden : (VA - N O.) 
~---....._ .... _., __ ~~ 

- Adam sen de ... Aldırmayın .•• 
Siz de beyim, artık bizim aramıza 
karıştınız... Burada d:ı bir hayat 
vardır .• , Hem madem deliyiz, iste
diğimiz kadar kahkahalar atarak 
eğlenebiliriz ... 

Melahatin kocası titredi: 
Bu akibeti böyle dervişane kabul 

edemiyeceğini, böyle bir hayata ra· 
zı olamıyacağını anlıyordu. 

Ertesi gün, Muradın da haber 
verdiği gibi, onu sertabibin karımna 
çıkardılar. 

A.lim, uzun uzadıya, sahte Recep 
Can 1 muayeneden geçirdi. Ona 
bir takım sualler sordu. Aldığı ce
vaplarda karakteristik izler aradı. 

Cemal Nermi, karşısındakinin il
~ni yüksekliğine inandığı için ondan 
korkmuyordu. 

Dimağını saran karanlıklara rağ
.-ı.•n, kendinin fena bir mazisi ol
·~"dığına, hele eskiden katillik yap
madığına katiyetle emindi. 

Bu nadir vak.a, p rofesörü alaka- nız, gelip geçicisiniz: bunu gör
dar etmiş olacaktı. Nitekim sertabip, meli ... 
hastasını uzun zaman yanında alı- Cemal Nermi, yoni dostunun k.en· 
koydu. disine latife ettiğini sanıyordu. Me. 

Fakat, konuşma devam ettiği ğer aldanıyonnuş. 
sırada, alim hissiyatını hiç belli et- Gayet basit ıekilde döşenmiş bir 
medi. Yüzünün ifadesinde bir kını• salonda, zararsız delilet toplandı. 
ma olmadı. Bunlar, yük.sek sınıf mensubu terb i-

Nihayet maiyetine ıöyle dedir yeli insanlardı. Bu şerait altında 
- Yeni bir vaziyete kadar b u eski hayatlarını yaııyorlarmıı ve ser· 

hastayı müessesede alıkoyalım... besmi§ler hissine kapılıyorlardı. 

Cemal Nermi, yüreğinde bir Kadınlar da bu garip ıösyeteye iı-
üzüntüyle, dostlarının yanına gitti. tirak etmiıti. Bu toplantı münas&

Murnd: · betiyle hepS: de şık.laşmıştı. Erkek· 
- Aldırmayın, azizim .•• - de· ler de itinayla traı olmuı, saçlar1111 

di. - Bu gece parlak bir müsame taramıı, iyi giyinmiıti. 
remiz var.,. Oraya gidelim. Bu garip cemiyet taklidinde, za-

Borcası, eoluk bir tebessümler rif ve aşıkane sözler ortalıkta çalka· 
- Allah Allah, ne münasebeti .•• nıyordu. Flörtle!' yapılıyordu: te• 

Müsamere mi> bessümler teati olunuyordu. Bazan 
- Elbet •.. Slz de bizimle bera· ı da bir söz, uzun ve mecnunane bir 

her gelmelisiniz. kahkaha, yahut bir asaht buhran 
- Nerede müsamere> J uyandırıyordu. 
- Salonda... Müdürün haftada Uıak rolündeki hastabakıcılar 

Çocuk anaları 
Babalari! 

cYavıuma ne hediye vereceğim .• 
diye artık düşlliımeytntz. İşte 
emniyetle seçeblleceRtniz güzel 

hediyeler 
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Yüzde 20 tenzili t ltup0nu 
Bu kuponu kestp 61par1ş mek
tubunuzla göndertrsen!z kitap 
flatıertnden Yüzde 20 tenzllAta 
halt kazanırsınız. Slpartş bede-

lini o suretle hesap ederek 
ıtbnderlnlzl 

böyle zıvanadan çıkanı alıp götürü· 
yo~lnr: salon hayatı da gene devam 
edıyordu. 

. ~rupta bir de dok.tor vardı. Ken· 
dın.ı fazla göstermeksizin, sanki mi-
safırlerden biri imi• gib b h t 
• • 4 ı. eli ır • u aya a 
1ftıra~ e yordu. 

d Limonatalar, ıekerler dağıtılıyor
! u .. Bir de piyano vardı. Şarkı ıöy· 
~~yor.. monoloğlar okunuyordu. 
Şiırler ıntad ediliyordu. Danı bile 
edenler vardı. 

C:e~a! Nermi, etrafına bakıyor; 
hakıkı cınnetten daha feci bir intiba 
bıraka.n bu manzaralara. bakıyordu. 

Del~ kadınlardan biri fevkalade 
hassasıyetle piyano çaldı. 

Sonra kır ı b' • saç ı ır paşa, sırtını 

Z
duvara dayıyarak b ir n utka başladı. 
avallı adam elim v h 

fik . b" • agını arab eden 
n sa ı te avdet ediyordu. Meğer 

ıon borsa buhranı eanasında aklını 
oyna~ıı .. Bundan dolayı tımarha
neye gırmış. 

Artık i"i .,,.. .. .. .. " ,.ucu, onune çıkan ada-
ma bu felaketinden bahsetmekmiş. 

Canlı canlı anlatıyordu : 
:- Ev.et, müthiş bir panik oldu. 

lfl_:u ettik... Kendimizi k.urtarama
dıgımız~n sebebi, rakiplerimizin pek 
kuvvetli olmasıydı. işin içine siyase
ti de karıştırmalarıydı. 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 118 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Ertesi sabah Matapan burnunu geç
tikten sonra, sahlll takiben Kefalon
yaya doğru gideceklerdi. ..... 

l\1atapan burnundan 
gelen korkunç uğultular 

Gece yarısı. 

Serin rüzgArlar, bir canavar eli g\bl 
Saldenln omuzunu okşayıp geçiyor. 
Akşamdan beri devam eden uğultu

lar, şimdi, bir araya toplanan bln bla 
yılan ıslığını andınyor. 

Ne garip bir iklim 1 Burundan ko
pan riizgArlar her saat başka bir nağ_ 
me ııe kulaklan tırmalıyor. 

Haco uyudu .•. Recep reis de uyumn~ 
ğa çalışıyor. Hfılft. sabah olmadı . 

(Yeş!lok> tayfaları huzur ve emni
yet içinde uyuyorlar. Başta ve kıçta 
birer nObetçl bekliyor . 

Denizde ha.fi! dalgalar yüz gösteri- Saide yanıbaşında yatnn fnkat uyu-
yor. Belli kl, körfezin dışında deniz mıyan ihtiyar bir denizciye anlatıyor: 
çok köpürmüş. - Çocukiuğumdnnbcri bir emelim 

Matapan burnundan gelen korkunç vardı; Larnnknd:ı. ÜınmU Haram'ın 
uğultular Recebin uykusunu kaçırıyor. mezarını ziyaret etmek. Babam zama
Oemlnln baş tarafında Haco nöbet nında da buna muvaffak olamadım. 
bekliyor. - İnşallah bundan sonra muvaffak 

Zaten Saide uyurken, Haco dıılma olursunuz. Fakat, bu, o kadar kolay 
uyanık bulunur. Saide uyanıkken de bir iş değildir. O zaman Muav.yenln 
Haco uyur. gayretile Finike ve Killkynlılarla do

Recep reis yattığı yerden, yanında- nanma yaptırıp Kıbrısa göııdennlş_ 
k1 denizciye soruyor. adayı kolayca zapt.etmişler. Bugiı.n 

- Fırtına artarsa. yarın sabah ha- ada VenediklUerln ellndedlr. Ve ada-
reket edeb!leeek mlyiz? da hemen hemen müslüman yok gibi-

- Yarın sabah fırtınanın dineceği- dlr. Ümmü Haram'ın mezarını ziyaret 
n.l söylüyorlar. etmek için, her şeyden önce Türklerin 

_ Rüzgar gtttlk~ şiddetini arttın- Kıbrısı zaptetmesl lAzımdır. Lamaka 
yor ... Sabahleyin dinmezse, bu ıssız sa- limanına baskınlar yapsak blle, !iehre 
hllde boş yere bir gün daha kalmllJ giremeyiz. 
olacağız. - Hakkın var. tl'mmü Haramın me-

- Merak etmeyin. Sabahleyin glineş zan Tuzla gölü kar§ısında imiş. Lar
yüzünü gösterince, fırtına, aslanı gör- nakadan en aşağı hayvanla yarım 
mü.ş kedi gibi siner. Biz de yolumuza saat yürümek ltızun. 
devam ederiz. - Bu kadın vaktlle Şamdan Kıbnsa 

- Uzaktan akseden uğultular tüyle- neden gelmiş .. ve Klbrısta neden öl
rimi ürpertiyor. Acaba burundaki sivri miı.ş? Bunu ancak sen bilirsin, Saide! 
dağın tepesinde vahşi hayvanlar mı - Evet. Babam anlatmıştı .. Haz. 
var·ı ı'Cti Osmanın hilafeti zamanında 

- zannetmem. Fırtınanın şiddetin- Şam vallsl bulunan Munvlyenln 
den tıpkı vah~ hayvanlann sesi gibi, tekli!l üzerine Halife, Flnlkeli
blr takım korkunç sesler aksediyor. lere bir donn.nma yaptırılmasını 
Zaten denlzcller buraya .canavar emretmiş Killkyalılann yarrlımlle 
burnu• derler. derhal gemiler inşa edilmiş ve büyük 

- Haklan var. Bu ses, rüzgar se- bir donanl'!la hazırlanmış. Mu-;ıvlyenln 
sine benzemiyor. Sanki yüzlerce ca- maksadı, Italyan. Rum ve Ispanyol 
navar bir araya toplanlllllJ, aç kalınI.IJ .. korsanlarına daima yataklık eden Kıb
ve uğulduyor. İnsan burada bir gece- ns adasını z:ıptetmek imiş. Derhal 
den fazla kalırsa aklını oynatır. donanmaya mücaWtler gönderilmiş. 

- İyi ki bu körfeze girdik. Yolumu- Donanmaya «Abdullah bin Kıys,, emir 
za devam etseydik fırtınayı yiyecek- tayin edilerek sahabe<;ien dört kişi de 
tık. emire refakat etmiş. Islam mücahit

Biraz sonra Saide de uyandı ve tek- lerl Kıbrısı f~thetmlşler. Bu arada, 
rar uyuyamayıp kalktı. Recebin sesi- sahabeden t.Übad bin Samit.ln zevce-
n! duyunca yanına sokuldu: si 11Ümmü Haram bin M.elhanı.da mü-

- Uyuyor musun? cn.hltlere iştirak etmlş. Ümmü Haram 
- Hayır .. uyumak kabil değil. çok cesur bir kndınmış. Kendisinin bu 
- Korkunç uğultulan duyuyor mu- seiere Lştlraki mücahltlert galeyan:\ 

sun? getlrmiş. Adayı feth ve lşgnl ettikten 
- Duymaz olur muyum... Akşam- sonra., Ümmü Haram karaya ÇıkffillJ .• 

dnnberi uyanığım. Yarın sabah Mata- sanki ecel onu orada bekliyormuş_ bit 
pan burnunu geçebilecek miyiz, diye ata b!n~Lş, şehı_:1 ~ezerken birdenbire 
düşünüyorum. kend!lltrınden dıışup vefat etmiş. sa-

- Bir tehlike mı var? habenin ve kumandanlann yardımne 
- Hayır. Fırtına dinmezse, bumu Tuzla gölü karşısında. ağaçlık bir mev-

dolanmak kabil olmıyacak da. Yarını kie defnedilmiş. 
burada geçlrcceğlz diye canım sıkılı- - Zavallı kadını Krbnsın suyu çek-
yor. mlş demek?! .. 

Bu eenada kulak zarını pa.Uatırca.sı- Iht!yar dcnlzclnln uğultudan giizü-
na esen ş1ddetıl bir rüzg~r, burundan ne uyk:u girmiyordu. Saide lle geçmıı 
akseden sesleri birer kelime halinde yıllar içindeki hAdlseler! ıınlatarak 
kulaklarda canlandırıyordu. Recep: vaklt geçiriyorlar ve sabahı bekliyor-

- Matapan burnu bizim burada ka.- Iardı. 
lışımızdan huylandı galiba! Bi1Je: Matapan burnunu 
arDe!olun gidin buradan ... • dlye hay-
kınyor. geçerken .• 

Baide cali bir gülüşle cevap verdi: Güneşten önce uyanmışlardı. 
- Dağın hakkı var .. bu sahilde lı:im· ortalık aydınlanmağa, urukta 

bilir ne zamandanbert bir insan sürü- pembe bulutlar görünmeğe bnşlayın
sü konaklamamı.ştır. ca, korkunç uğultular birdenbire ha

Receple Saide gece yavaş yavaş ko· !iflemlş .. ve güneş doğarken tama-
nuşurken gemlnln burnunda dol&§an mlle susmu,ştu. 
Hnco yavaşça yanlarına sokuldu: 

_Uyuyor musunuz? CYeşilok) yelkenlerini çekiyor ve 
Sal~: (Gltlon) kör!C21nden çıkıyordu. 
- Hayır, dedi, bu uğultuları duyun- Herkes tf:taş içinde etrata bıı.kını-

ca uyumak kabil olur mu? yordu. Sabaha kadar ortalığı dehşete 
Haco güldü: salan o korkunç uğultular blrdenblre 
- o halde siz nöbet bekleyin. Ben nasıl durmuş .• coşkun denlzln sathı 

böyle fırtınalı havalarda uyumasına bir ipekli çarşaf gibi na..'lıl durulınu.ş-
bayılınm. tu? 

{;Q'ultular bütün şlddetlle <revam Matapan burnunu geçiyorlardı. 
ediyordu. Deniz kenarından hemen yükselen 

Saide ayaAa kalktı: bu heybetli da~ın (Ycş!lok)a bu dere-
- Haconun hakkı var. Madem kl ce misafirperverlik gô.5tereceğ1 klınsc

nlıı aklına gelemezdi. Zira, buradan 
ben uyanıkım... o uyumalıdlr. çok defa gelip geçen denizcllerden hiç 

Haco derhal bir lp yığmnı arasına biri Matapan burnu önlerini bu dcre-
çöktü: ce s:ı.kln ve dalgasız görmcmlşlerdl. 

- Güneş doğmadan beni uyandın- 5aide, Recep reise soruyordu: 
nız... - Buralara gelmemlştln, değil mi? * - Hayır. Ya sen .. 

Saide (Yeşllok)un ba., küpeştesinde - Ben de ilk defa geliyorum. 
yalnız. (Arkası var) 

Cemal Nermi, hatibe yaklaştı. Bu 
hararetli sözleri merakla dinliyordu. 
Bu paşaının söylediği sözlere aşina 
çıkıyor gibiydi. Acaba bildiği bir 
mevzudan mı bahsediyordu. 

Murad, kulağına fısıldadı: 
- Bu bahis sizi alakadar mı 

ediyor~ 
- Evet, evet ... 
Kır saçlı zarif ihtiyar, aynı coş· 

kunlukla devam etti: 
- Ah buhran yaman buhran

dı ... Kimi servetini, kimi aklını kay
betti. İddiaya nazaran ben hu ikin
cilerdenınifim. 

Deliliğine rağmen hala güzelliği· 
ni ve yürüyü,liııdeki zarafeti muha
faza eden bir kadın: 

- Siz, pa~am ... - diye -söze ka· 
rıftı. • Siz, ömrünüzde asla bu de· 
rece akıllı, fikirli olmamııtınız ... 

İhtıyar: 
- Başkaları hayatlarından bile 

oldu ... - dedi. - Fakat namusları 
kurtuldu. 

--Siz de onlardan birisiniz, pn· 
şanı ... 

- İftihar ederim .. , Fakat servet· 
!eri mahvolmnkla beraber, bu işin 
ıçinden kuvvet ve haşmetle çıkan
lar da vardır. Sırf isimleri lekesiz 
kalsın diye bütün paralarını veren· 

leri biliyorum, .. Mesela, mesela ... 
Dehri bey... Lufiyadis... Cemal 
Nermi ... 

Sahte Receb Can bır deınbire hay
kırdı: 

ismi ... Bu söylenen onun ismiydi! 
Maziyi örten örtü, birdenbire 

parçalanıvermişti. Şimdi her oeyı 
hatırlıyordu. 
Dimağında bir aydınlık belirmiı: 

bütün karanlıkları kovmuştu. Her 
ıeyi birdenbire hahrladı: 

Karısını, oğlunu, dostu Raufu .•• 
Mahvına sebebiyet veren hadiseden 
sonra terketmek mecburiyetiınde 
kaldığı evini... Leylayı... Güzel 
gözlü kızı ... Melahatin bu gizli kar
deşini ... Sonra, Yedikulede düştüğü 
o tuzağı ... İki cani ile çarpışması ... 
Kafasına müthiş darbeyi yemesi ..• 

İşte hatıralarının ıeridi burada 
kopuyordu. Demek o mücadeleden 
sonra artık kendine gelememişti. 
Maceranın mütealtip safhalarını da 
tahmin etmek güç değildi. Caniler 
onu, demiryoluna götürmüş olacak
lardı, Lİntihar ettiğine yahud kazaya 
kurban gittiğine alemi inandırmak 
İstemişlerdi. içlerinden biri de üze
rindeki evrakt ona devretmişti. 

(Arkası var) 
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··yü,k hava 
kınları 

Basra önünde 
cok şidetli mu-
• 

AKŞAM 

Türkiyenin dürüst iıtikli.l 
siyasetini takdir etmekte 

hem Almanyanin hem 
müttefikimizin birleımesi 

tesadüf eseri değildir 

Sahile 7 

İngiltere ve Almanya 
üzerinde mühim 
hareketler oldu 

harebe oluyor 
(!Jaftarafı J inci sahifede) (Baştarah 1 ind sahifede)' 

8 mayısta. dQşmD.n, v u bomba.tdı- Eğer harbin Balkanlara, gittik-
man ve 1t1st nakllye olmak 1lzcn? 11 çe daha genişleyerek bulaşması
tayyıı.ro kaybetm1ştlr. Aynca.~ tay- nın arzu edilmediği bir hakikat 

KOÇ OK iLANLAR 
Fevtal.Ade ahvalln devamı 

mtlddetlnce go.yrt muayyen giln
lerde haftada tkl veya üç defa 
neşrcdllecektlr. 

MOBİLYELİ KİRALIK DAİRE -
Talcslmde Topçu caddesinde Uygun 
apartınıanının 2 numaralı konforlü 
daJ.res1 eşytıs1le beraber yazlı~ kl.rayn 
vertıecektlr. Rergün sıcak suyu vardır. 
!çlndekllere müracaat. - 16 --:------------

KİRALIK :YALI - Dörder odalı iki 
daıreıı nıe.vvn ba.hçell, elektrik terkın 
§1!a su:vu ve havası He meşhur Van1-
koyde 34 No. yalı 1çlndekllere mürn.
caat. 

Yare de basanı. u~tılnııştır. M nfn alollı ..ı ti b 1 İŞ ARIYANLAR Londra 7 (A.A.) - Hava Ne- .., ise, Tüi.ı.uye j)J.yase , U -

s.ııretinin bu sabah neşredilen tebliği: Nablus ArabJarı sahadn, yalnız müttefikfınJz İngll- _B_A_Y_AN....:;İ;...Ş_A_R_ı:r_o_R--O-en_ç_b_!_r kız 
cDün gece Alman tayyareleri İngil- İngilizlerle beraber terenin emeline tamamen uygun klmscslz ve Türk orta. tahsUll çalışmak 

Kin,um:: EV - KartnJdn 1stasyon 
AYASPAŞADA KİRALIK KÖŞK - ve iskeleye 3 dakika mesafede Çırçırda. 

Saray arkası sokağında on blt odalı sıra evlerden 11 numaralısı kiralıktır. 
Boğaza ve Marmarnya. nez::ırctll tam Beş odadır, 1000 metre bahçesi vnr
konforlu köşk kiralıktır. Aya.spaşnda dır. Yanındaki 7 nurnarnda bayan 
Namıkpaşa sokak 7 No. ıu eve müra- Ma.ldeyc müracaat. tere üzerinde büyük bir faaliyet Kudüs 7 (A.A.) _ Reuter: Alman olmakla kalmamış, - Hltlerin tstJyor. Her yM"C gider. Akşamda N. S. gostermişlerdir. Tayyareler lngilte· dyosUnun Irak Asllerlni te,1Ci mak- nutkundan dn anlıyoruz ki_ ye- rümuzunn müracaat. 

renın birbirinden uzak mıntakaları ra blus'ta kargaşalık çıktığıruı. da FEN MfJ\IVRU _ İÇ"""k su hattı, Nl- KİRALIK KO:\'FORLU J\IÖBLE 
üzerinden uçmuşlardır. Clyde mmtn· sadlle Na berlerl t.ekzip etmek n1 felft.ketleri önlemek hususun ' vellemanl, münhannı-b;rııa ve hesap- APARTll\IAN - Aynzpaşa Parkotel 

caat. - 2 

kası olduk~ mühim bir taarruzıı uğ- ~~revbe:1~~J1~ şchri."1 bütün hal- Almanyanın gayesine de mutabık lan 
1 
.. 
1 

ya ... ~>-uir. +---nttan anlnr, ış karşısı İkiz kardeşler n~ımnnmın 
"k ~ --•·nklarn çıka ~ .,...., .U19<1 2 numaralı 5 odalı dairesi mevsimlik rrurııstır. Hnı:arnt büyüktür. Bir mı • ıo dün kütle hnllnde ...,,. - zuhur etrni'-'tir. an~·or. cAkşam:1 "'azetcslnde: cSınfisıı 

rd unda b1zmete çağın- -s "' ., 
1 

klrnlıktır. Her gün 11 den 3 e kndar tar olü ve yarnlı vardır. rak ~lllzp ~e~rlnin geçit resmini Binbfr kargaşalık ortasında, rümuzunn. - görülebilir. Tel: 44399 _ 4 
Mersey mıntakası da taarruza ve ıharan eret•~ ııl"'"'ınnuştır. Bu münase- Avrupanm bir kısmında sulhu 

hasara uğramış ise de bura1da dö~ü betle u; müslilınnn Belediye reis:l söz _dmdiye kadar mümkün lolmak fesyiş0:1~~~~~~;~8~~=u J>~ KIZILTOPRAKTA - Ziverbey yo-
ve yaralı miktarının yüksek o ma ıgı k eni nskcrlere hitap etmişler- ..,. .. kuşund:ı 26 numaralı büyük bahçeli 
unnedilmektedir. alarn Y ıt resm1nden sonra birçok hususunda iki muhasımın da bur- sllerdc ç:ılL~mak iizerc bir fş anyonun. elektrik Terkos tulumb:ılı kuyusu bu-G 

dlr Bu geç Taliplerin Akşam gazetesi R. A. rUmu- tll beto İngilterenin cenubu şarki, at· Arn.p askere yazılm::ığa koşmuştur. Fi. met ve takdirini kazanmak, her- ü ti luna.n 9 odalı nezare nanne 
Anglia, ve cenubu gar 1 mıın - llstlnin mu Y _ - kese kolayca nasip olacak kiyase b

A taka htellf erlerinde buna. ben t zunn mektupla m racaa an. koş-k satılıktır. İçindekilere mürac:ı-J h 1
., k I da bom- ...... 1 g""lt.ıer ve tezahurler ya- StJTNrıN~E 1"STF.Y""'.LERI'N N'""'ARI nt. arının mu tc ıı no ta arına zer retı,,,.. ~y eseri değildir. Almanya Devlet Re- . . c.n 111• ---------------

Lala< nhlm., be de bu mmtakaln•d• ptlm" r. .. .. • t- DİKKATlırn - Gonç b1' "'"'bayan KİRAUK nAt - Anlmrnnın Keçi-
ölü ve yaralı miktarı büyük ve ha- Nablus Belediye reisi B. Süleyman isi, pazar gunku Reıchstag nu temiz ve bol südü mevcut her nereye ören, Kızlıırpman mevkllnde otobüse 
sarat mühim değildir. Gece İngiliz Tukan, Arap askerlerine hitap ederekıkunda, hiç bir mecburiyeti yok olsa gider. Yenikapı Snndıkburnu cad-

2 
dakika mesafede suyu, cl~"trlği 

av tayyerleri dokuz dü.man tayya· yirmi beş ı;ene evvelki ko.rde'!1erlnln iken Türkivenin kararlarında is- ,.d_esı __ s_N_o_._F_'n_t_m_::ı_. _______ mevcud beş odalı, meyvaıı bnıt kiraya. 
anlı Mtırasıru taziz ett1ğlni soylemlş w ' • si verilecektir. Ankarnda. Akim klt.nbcvl-,.,; düşü,mi;,J.,dfr. • ' Jonn kral Hilseyln ııo asil ov-• tıkllıli muhafaza eden realist - Lisr. >IEZVNU - "'""'""" blllr, ne "'"'""'"'· _ 

1 Almanyaya hava akını ~etı~ın kUDlnndası aıtınd:ı hürrlye- yasetini sena etmek gibi hakikat- eski ha~ert okrinur.dTcrc~~ınesap~~ Lo 7 (AA) Dün gece fid~'an u-·~da nlhat zafere ko.- iki .. diğer buro i~e e ça ışa r. 
ndra . . - . . tdiarmın::'111zıe~·y ua .. nıb'"'lnda dövüştük- severlik gösterdi. Ondan gun şamda fF.K.) rümuzunn yazılma&. - 2 in Hiz bombardıman tayyarelennın ., ...... JA t d b yanatta 

1 • ı· bisinde bazı ıerlnl ıııı.ve e~lr. sonra par ı:ımen o a e 
A manyanın ş.mn 1 

gar . N 2 - tşçı ARIY ANLAR 
İKİ l\IOBİI,YAJ.J ODA ARANlYOR

Ikl genç Taksim meydanı mahallesin
de fransızca konuşan bir nııe nezdin
de iki mobHyalı oda nnyarlıı.r. Ak§am
da ES'e ;nektupla müracaat. - l 

hedeflere taarruz ettikleri bu sabah B. Süleyman Tukan sözlerini şöyle bulunan ingillz Haricıye azın 
öwrenilmiştir. bitirmiştir: B. Eden de Türk devlet adamları-
Hamburg bombardıman «Onların gayesi ıısll ldJ ise s1z1n bu- nın ı dürüst dostluğunun tebaıiiz 

edildi günkü gayeniz onlarınkinden daha ettirerek: «BU harbln başındanbe-
L d 7 (A.A.) _ Öğrenildi- asildir.:. ri Türkiye istiklal siyasetile da-

W• on .. ra Harr.burg şc:hri dün gece Hava nak1iyatında yeni vamıza bü~k hizmette bulun-gıne gore · f d Al· 
lngiliz tayyareleri ta~a ın an k yo] aranıyor muştur» dedi, ve Türkiyenin oy-. . r garbı mınta ası ı akı 
manya nın şıml a 

1 

b 1 ca taarruzun Londra 7 (A.A.) - Brit!Sh Alrways naclığı rolün, ngiltcrc b mm-.. . d apı an aşı 

uzerın e Y .1 . t" Dünkü salı ve K. L. M. Dut.eh A1rllne hava nak- dan ehemmiyetini takdirle anlat-
hedefini teşkı etmış ıdr. t yya- llyatı hatlıı.n Iraktaki vaziyet dolayı- t 
günü, lngiliz bom bar ıman . a . sile yeni bir yol takip etmek imkanını 1· 

releri gündüz düş~an ~emılenne 
1 

araştırmaktadırlar. Bu yeni yol, Har- Tilı'kiyenin tuttuğu yolun, her-
taarruza devam etmışlerdıçr. b tum'dan geçecektir. kesi tatmin etmesi bir tesadüf de-

Lc~dra 7 (A.A.) - arşam a Dün blldirlldlğine göre, Imkta.k1 va- w •••• t i i b' ·· ·· ve 
b h ı g·ı·ız av tayyarelerinin 4 ziyet, bu hıı.va hatlarının kısmen ve gil, durus , sam m ır goruş 

sa n ı n ı d"kl . tab"" ı· "d' düşman tayyaresi tahrip eyle ı erı muva:k'katen tattllnl 1ntaç etmiştir. düşünüş tarzının ıı ne ıc:sı. ır. 
öğrenilmşıir. Hususi otomobiller Bu neticeyi evvela kuvvetımıze, 
İngiltere üzerinde 9 Al- sonra da maceradan uzr k, döne-

ıd Beyrut 7 (A.A.) - O. F. İ.: Irak hü-
man tayyaresi ~iişürü Ü kfımetı, husust otomobuıere el okymak meçsiz, dosdoğru, apaçık siyaseti-

OR'fA ııiznu:ı·çisi ARANIYOR -
İYi servis yapabilen tecrlibeli ve bon
servl.'11 bulunan kız veya. erkek b.1r or
ttı hizmetçisine ihtiyaç vardır. Istek
lllerin T~iklye cadde.si Pollkar a.par
tıman No. 5 pnznrdan maada hergün 
snnt 13 den 15 e kadar cumartesi gü
nü sabnhtnn yalnız snat 13 e kadar 
mümcno.tlan. 

AŞÇI ARANIYOR - t}ç klşlllk a~le. 
Düzayak iş. mükemmel ev yemeği. Is
lô.m, hırlstlyo.n orta yaşlı, çevik kadın 
olacak, yüksek nylık Tel: 20107 

Al,!\IA~·c.t YE l\fATmIA'fİK ÖG
RF.TMF.NLEıti ARANIYOR - İneyen
lerin Suadlycde Ba~dad caddesinde 
371, Balıkpazarında Akşehir handa 
ı numaralara müracaat.lan. Telefon: 
20!),15 

KİRAl,JK APARTBIAN - Mobilyalı 
ve mobilyasız. Pangaltı tramvay cad
desi Bay Sungur sokak 2 numara. Ne
zareti k1l.m!ley! haiz. HAvagnzı, terkos, 
elektrik, banyolu hamam da. mevcut
tur. Her gün saat 12 ye kadar ayni 
apartımanda bay Şlnnsiye müracaat. 

MODADA BANYOLAR YANINDJ\ -
Biri üç diğeri dört odalı hol, b:ınyo, 
parke mobllyalı ap:ı.rt.ıman daireleri 
mevsl.mllk yahut senelik klralıktır. 
81345 Telefon - 1 

ı.ondrn 7 (A.A.> - Inglliz hava ve karannı almıştır. mtze borcluyuz. 
dah ıı emniyet nezaretlerinin tebliğ!: Hl bl 4 h1ıd· b' · bu hak 

Gece İngiltere üzerindeki Alman s 8 • ı · v • d k • ç r u. ıse, ızı ne 
bava faaliyeti mühim bir nisbettc ovye er lf ıgın e 1 bildiğimiz yoldan ayıracak, ne de 

MAÇKAUA - Telefonlu, banyolu sı
cak suyn bütün konforu olan b~ oda
lı mobllyah bir apartıman bütünü 
yahut yansı mevsimlik kiralıktır. 
81345 U!lefon - 1 

BİR flAYAN DAKTİI,O İSTENİ- ÇUBUKI UDA _ Kiralık ba.hçell 
'\°Olt - Eski yazıyı okumnk 18.zımdır.' ' " 
Balı et· Anadolu han ıı No ya mü- yalı yedi oda, su ve elektrik Muraca-

vukua gelmiş ve birbirlerinden ~ok bize her gün dnha kuvvetli olmak 
büyük mcsnfel rde bir çok mıntako.- d .. • "ki "k ·r f ıJ ihmal ettirecektir. Has- 3 - SATILIK EŞYA 

ç ~ pı · 1 at: 80433 - 2 racaat. -

t;ıro. §3.Inll olmuştur egışı 1 vazı f';S l • •• 

Clyde sahlllcrtne, yeniden olduk~a sasiyctln, tam ölçudc değerini sııTn.m: iKi KAI\ll'ON - Bir ta-
bfıyiık nl~bette hücum cdllmlşt r. Mu- (Baıtarafı 1 inci ıahifede) ayırdıktan sonra yolumuza devam nesi Pordson marktı bir mnesl 33 mo-
him hasar ve bir miktar zayint var- ediyoruz. Asln unutmuyoruz ki del Ford m:ı.rkn knrilscrlll :fnlı:nt lfıs-
dır vekalete gelmesinin ona derhal is- fl · · tıksiz iki kamyon satılıktır. Sirkeci ~ y sah1llerinc de hücum edil- men ve filen Sovyet devletinin dü- bu yol daha çok sarp, ensı meç- Orhnnlyt' cnddC'sl No. 28 mtirncaıı.t te-~ t~~ Bazı hasar vardır. Zayiat menini eline almak fırsatını vere- hullcrle doludur. Jeton: 2C!?92 - l :ı~d;nnın fazla oldul!u tahmin edll- Lrıoceği knnaaUnde bulunduğunu Neemeddln Sadak S•TIJ IK Dl7.EL MOTliıtı.ERI- tlç 
m~ktedlr. "'"'ali şarkislnde, şar- söylemiştir. tanesi 55 beygirlik, bir tancsJ 70 bcy-

Ingilterenin 11..... d diğer I • . R H t" t glrlik kam ve deniz vasıtalarında kul-k.ında, cenubu garbisin ek~~ara da Japon gazete erımn omanya ırva ıs anı ıanılır mükemmel bir halde dört aded 
mıntakalarında bir çok no t •• t } J tanıdı (Mercedes - Benz) markn Dizel motör-
bombalar atılmıştır. Fakat bu mın a- mu a ea arı !eri satılıktır. Slrkcei Orhanlye cad-
kalarda zayiat fazla değildir ve~ Tokyo 7 (AA.) - Bütün Japon Bükreş 7 (A.A.) - Stefani~ desi No. 28 müracaat. Tel: 20992. 
hiçbir yerde büyük niSbette olmamış teleri B. Stalin'in Sovyet ko- Rumen hükumeti, Hırvat hükumetini - 6 
tı gaze • . rw· . b" at der tanımıştır. rB. İn"lliZ avcı tayyareleri, miserler heyetı lreıs ıgıru "ızz b ti"l -

u gece, .. ~ tmi 0 ması munase e e -------------, 
dokuz Alman tayyaresi tahrip e - uhtel e s'. ligwi lehinde makaleler Gu·· nıu·· k Borsa lerdir. Sovyet er ır 

• • neşrediyorlar. • • • . İngiliz tayyarelerının N" . Ni .. i gazetesi. ıkmcı bır Le-
ışı Y oW• •• taarruzları ninin iktidar mevkiine geçtıgı mu-

Londrn 7 !A.A.) - İngiliz bomlıar- taliiasında bu]unuyor. • 
ESDAM ve TADvtl,AT - KA.l\WİYO 

ve NUKUD FIATLERİ 

:KİRALlK KÖŞK - GÖZUpc Kayış
dıığı ca<fd"sı LOtrt.Ye So No. J ı '3 od.n 
bir mutfak 4 oda blr mutfak bir ha
mam 1 oda bir mutfak olmak üzere 
ayn npartıman dairesi §eklinde veri
lir. maa bahçe beraber. İç1ndekllcre 
müracaat. - 2 

KİRAJ,JK VEYA SATILIK KÖŞK -
Yakncıkttı Kartal asfalt caddesl üze
rinde sa.natoryom otobüs durağında 
her türlü konforu ve mükemmel çiçek 
ve meyva bnh9cs:lnl vo vasi ar:Wyl ha
vi bay Hüsnü köşkü klrnhk veya satı
lıktır. Cumartesi saat 14 ten sonra ve 
pazar günü nk.§ama kadar görfüüp §C
m.it hakkında görüşillcblllr. - 1 

SATIUK KARGiR EV - Hava.dar, 
nezaretli, yedi odası, clektrlğl, gazı ve 
terkosu var. İskeleye yakırl. fisküdar
da Tephirhane karşısında Azhı: Mah
mut sokak No. Gl içindekilere ve knr
şısına müracaat. - ı 

KİRALIK KONl'ORLU l:AI 1 _ 
Ku7.guncuk Paşa limanı cndde.:.i 11 l 
No. bahçe içindeki yeni b.r yalı tama
men klralıktır. Telefon vesalr glbl 
konforu mevcuttur. Görmek ve gonış
mek üzere Galata. Knrnkoy palas ka.t 
8 No. 3 de Tel.: 40248 her gun 9-12 ye 
kadar müracaat edilmesi. - 4 

KiRALTK KÖŞK VE YE!\IİS BAH
ÇESİ - 4 oda. mutfak. iki kat uze
:rinde sekiz dönUnı. .muhtelif y mlş, 
çam ve ıhlamurluk Üsküdar Bn~lnr
bnşı Kuzguncuk tepcs1 Yahudi mezar
lığı karşısında Rasimağa sokak No. o 
bayan Cemileye müracaat - . l 

EML.ıiKfŞ - Fencrbahç de çok 
muntazam bir vlllü ve deniz kenarın
da arsa sntılık ve o clvnrd.ı munt am 
köşkler klralıktır. Galatasaray knrşı. 
sında Ein'J!lklş. Telefon: 49010 - ı 

5 - MÜTEFERRiK 

l\IEKTEP DERSLimi - Ortaokul, 
ı,ısc ve Üniversite talebesine Fransız
ca. ve Almanca dersleri (Tahsin Abdi 
Gökşingöl) metodlle yahut <Besim 
Gürmen) mctodlle az zamanda ö;o;reti
lir. Makale, hikaye, roman, ilmi eser 
ve büro noter vesaiki itina ile trrcüme 
edilir. Adres: Maçka Işık llses! knrın
sında Karakol sokak Hayat ap:ırtıman 
l numarada oğretmcn Tahsin Abdi. 

- l 

ALl\fANCA DERSLERİ -Bir Yugos
lavyalı muallime çocukl:ı,ra, lise ve 
üniversite talebelerine ve büyüklere 
almanca gramer, edebiyat ve muha
bere dersleri verir. Grup hnllnde bir 
talebeye her ders 60 kuruştur. Adala
ra, Kadıköye Boğ:ı.zlçlne gidebilir. Me
todlan çok kolaydır. Madam Siftar 
Sıraservller 101 kapı 9 kat 4 Taksim 

MEKTUPLARr.ilZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesını adres 

olarak göstennlş olan karller:
mlzden 
A. - n. D. - E.K.G. - n.A.T. -

N. S. -1\ltJ. 
namJnr.ına gelen ml'ktupfarı Jdn

relınnemJzdcn aldırmaları t-Ica 
olunur. 

BULMACAMIZ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

dıman ta'l11Mrclerl, evvclkl gece mu- A hi gazetesi, Kızılordunun, Sov-
.,,,~ ın şa k ··nısı· rti nzzrun tilolar halinde Alınanynn h"kumetinin ve omu pa • 

şımali gnrbls1nl bombardıman ~.- >:et. u tık bir kül tqkil ettiklerini 
Jer ve Hamburg başlıca hedefi teşkıl sının ar 

etmiştir. Neşredilen bir tebliğ, hava- yazıM~or.k gazetesi de şöyle diyor: 

' l\Inyıs l9fl 

DRVLET BORÇLAUI 

FffiSAT - Taşraya hareket dolayı
sile Fillls marka. yeni ve kapalı bir 
otomobil satılıktır. LdstJklerl henüz 
çekiçleri üzerinde ve yenidir. Otomo
bil yalnız 18 bin kilometre yapmıştır. 
ekonomiktir. Adres: Kadıköy Acıba
dem Mecidiye mnhallesl örnek Bağı. 
Telefon: 60227 - l 

SATILIK KASA - Ernst Mcck Nür
nberg marka 60 santim irtifa 46 enin
de çok mükemmel bir kns:ı satılıktır. 

DEVREN SATl:LIK D'UKKAN -
Hasırcılar caddesinde 29 No. lı pey
nirci mağazası satılıktır. Tallpler 
Zlndankapıda 70 No. Iı ma~zayn 
müracaat. - 1 

Soldan sağa ve yukandan aşağı: 
1 - Alaturka musikide bir ma· 

kam. 

nm gayri müsald olduğunu ve bu ltl- ıya o . d w 
barla elde edilen neticelerin mü.şalıe· S ı· 20 senedenberı ta§ı ıgı p~ç~-

ft,. .ta ın Stalı"n Molotov ekıbı· desi mümkün olmadığını blld!rm=-- t r 
tedlr. Maama!lh büyük yangınlar çık- Y~ yırtındı§ ıb.. siyaset takib edece

nın ay m ır mış olduğu görülmü.ştür. ... ,.üphe yoktur. 
Hnvre doklan He işgal altında bu· gıne ~ 

lunan düşman arnzisi sahillerindeki 
diğer hedefler de bombardıman edil
miştir. Frlse adaları açıklarında düş
manın 5100 tonluk bir nakliye gemi
sine isabetli endahtlnr yapılmıştır. 
Bu gem1ye tamarnUe mahvolmU§ na
znrlle bakılmaktadır. 

Dün gündüz bomb:ırdımruı tayya
releri, Ho11anda ve Alman sahilleri 
açıklannda mütemadiyen düşm:ı:n 
gemilerini aram~lnr ve bir harakol 
remlslnı batırmışlar ve diğer blrlnde 
yangın çıknmuşlardır. Bütün bu ha
rekAt neticesinde üç t.nynre kayıptır. 

Bir İngiliz muavin 
kruvazörü battı 

Londra 7 (A.A.) - Amirallık 
dairesi Patin lngiliz muavin kru· 
vazörünün bir Alman tayyaresinin 
bombaları ve mitralyöz ateşile ba
bnlmı~ olduğunu bildirmektedir. 
Maamafih Patia bu tayyareyi dü· 
türmeğe muvaffak olmuştur. 

Çinde muharebeler 
Tokyo 7 (A.A.) - HMJkov'da 

bir Japon membaından haber ve· 
rildiğine göre, ) O müfrezeden mü· 
rekkep bir Japon kuvveti, Hu~eh 
hududu boyunca takib edep Topıch 
dnğlannın şimalindeki arızalı mın
takada 80 bin kişilk Çin kuvvetle
rine hücum ctmi§lerdir. 

Ayni kaynağa göre Japonla~ 
Şimali HonMı'da Suiyang ile Suı • 
sen arasındaki hatta kadar ilerle
dikleri söylenmektedir. 

«AKŞAM» neşriyab 
MUHTELiF ESERLER 

Kurut 

~adın nskeN:};;:-Rü~tü 50 

f talyadanul!me~.·;:ffet 35 
nasıl uçt aklı' tarihinde 
fttihad ve T~r y : __ Cemil 

rdesı• a~uv 
esrar pe İ "ldürüldü 
niçin ve nası oM R b 150 . agı 

ldızlan (cildi) 100 Sinema Y1 
F zı1 Ahmed . . 

1 ı-İitabeler, şiirler, hıcıv er 80 
vesaire 
Edeb1 batıralru: Cah"d 60 

Hüseyın 1 • 

25 kuruşa tam bir roman esen 

Vn-NU 25 
Dipsiz kuyu Vu-Nii 25 
Pempe pırlnnta • 
iki cinayet gecesı • 25 

Hikmet F erıdun 
vnracaahmedin esrarı 25 
r. Vn-Nu 
Kardeş katili Vii.-NU 25 

T evz.i yeri: 
AKŞAM matbaası 

«AKŞAM» karilerine mahsus 
viizde 20 tenzilat kupo1ta 

L. it 
3 7.50 933 Tür'k borcu L n. m. 18.70 
> • 1938 ikramiyeli 

Galatada eski gümrük caddesl Mltnkl- -------------
dl han kapıcısına ve yahut 42475 te

2 - Trakya vilayetlerimizden 
birinin halkındaaı. 

kupon ke.slk 
,, > 1933 İkramiyeli Ergani 
> 7 1934 Sivas-Erzurum 1 
• > 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Ho.ztne bonolan 
> • 1934 ,, • 
> > 1935 > > 
• 1938 » » 

A. Dcmlryolu tahvlll I - n 
• • m 

A. Demlryolu mümessll senet 
Haydarpaşa limanı 

H. limanı mümessil senedi 

HiSSE sr:.NETI,ERt 

lefona müracaat edilmesi. 

AtLE DENİZ MOTÖRU - Mühen
dis B. Hanın lınalft.tı. 5.65 M boy, 1,45 
m. en. Burun kupalı, altı ~llllc, is
kemle, masa, yedek kürek ve 4,5 bey
girlik Johnson motörü llc birlikte 450 
veya. tekne 300 motör 200 llm. Beyoğlu 
Tünel, Jurnnl sokak Nlkitlts Ap. ~o. 14 
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SATILIK RADl'O iSTEYl.iNLER -

939 model 6 lfunb:ılı Körtlng marka 
Maçkada Belveder apartımanında. en 
son katına sruıt 6 dan sonra mfim
caat edilmesi. 

T c Merkez bankası 104.- J&O 125 ~URTAl.IK Km UÇKA T. ı" b"'nkası nama muharrer 9 40 ' .ı u•l.l ' 
y " • l\IAKİl\"ELERi - Acele satılıktır. 

T. iş bankası <hamlle ait) 9.65 Erenköy: saJıraytcedit Merdlvenköy -
T. İş bankası mfimessıı his. 107.- Bostancı caddesi No. 119 eve müra-
A. Demiryolları şirketi < % 60> 23.- caat. - 4 
A.. Dem1ryolları ıtrketı ı % 100 38.-
Esklhtsar çimento Olrketl 7.20 SATILIK VEYA KİRALlK KAY-
Şirkctı Hayriye 26.- Nı\KÇILm: LE\'AZll\f \'E OT0!\-1~-
Şlrketı Hayriye temettü 21.- niL- Oksijen tüpü mruı kazan, küçük 

.bir elektrik kaynak ~ası, Geyyar ___ E_c_NF.B_._t_T_A_u_vt_L_L_ER_ı ___ motörlfi ztmpam ~ <Ispural) ynnm 

Kredi Fonslye J902 kupon kes 95.- beygir bir motör, V"e sair teferrüatla 
> ,, 1911 88.- Reno marktı işler bir otomobil s:ıtııık-
> :ıı Amorti 59.50 tlr. Otomobil sepetli bir motosikletle 
> • Kupon 1.- değlştlrlleblllr. Görmek !çin Harbiye 

Altınbah.1ı:al :Üft.ıı.de soknk No. 1/1 ga-
NUKUT raja görüşmek için de 24430 Tele-

fon. - 8 Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası <banknotl 

KAl\IBİYO 

27.80 
8.50 
3.15 4 - Kiralık • Sablık 

ACELE Dl~VRE~ SA'11LIK- As
ker olduğumuzdan Ak.sarayda Bakır
köy ve Cerrahpaşa hastanesine giden 
otobüs duraklan ile Yedlkuleye giden 
tramvay durağı arasındaki l No. lu 
tütüncü ve bakkal dükktmı devren 
satılıktır. Talipler Cerrahpa§a cadde
sinde ı numaraya müracaat. - 1 

KtRAI.IK HA.'iF. - Sultnnahmette 
Akbıyık camtsl hızasında denize nnzır 
25 No. beş odalı yeni ev ucuz kirnlık
tır. Sultnnahmette Emekli kardeşler 
yazıhanesine müracaat. 

ACELE DEVREN SATILJK - Fınn 
Aynalıçcş:me Emin cnmU No. 21 Bey
oğlu lçlndekllere müracaat. - 2 

KİRALIK KÖŞK - Kndıköyünde 
Kalnmı.ş koyunda deniz kenannda.bü
yük bahçeli mc!nL7 bir kö.,ıt kiralık
tır. Tallplerlnln 42123 veya 60775 şe 
telefon etmeler!. 

MÖBLE APARTJl'tlAN DAİRESİ A
RANIYOR - Aksnr:ıy veya LlUelide 
moble apartıman dairesi yalnız yaz 
mevsimini geçirmek lçln aranıyor. Ak
şnmda M. :Ü. rümuzuna mektupla mü
racaat. 

3 - Küçücük çıban • Tehassür 
edatı. 

... - Trikotajın başı • Mümkün 
olma. 

5 - Geni§lik • Uzak nidası. 
6 - Bir erkek İsmi - Meylet. 
7 - Tersi Hicazın merkezi eha

lisidir - Ayak. 
8 - Tersi dokum'l jğnesidir 

Mesriir. 
9 - Sevimsizlik. 
J O - Cnn • Tersi bir nevi kö

scledir. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan aağa ve yukarıdan afağı: 
1 - Ayaseynhat, 2 - Yazıma

snsı, 3 - Azateden, 4 - Sıt, Li, 
Ira, 5 - Emel, Gömeç, 6 -
Yadıgar, Al, 7 - Ase, Ört, Ya, 
8 - Hanım, Cam, 9 - Aı, Reaya, 
1 O - Tıkaçlamak. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu KİRALIK \".İLLA - Suadlyedc deni. 

ze nnzır 5 oda, banyo, elektrik, hava-
gnzı, Terkos bahçeli klirglr mobllyell Şehiı gürültüsünden uzak bir 
ynzlık vllli klraya verllecel:tlr. Tele- -yerde büyük bir parkın içinde 
fon: 41223 - 4 ve çamlann ortasında fcvknla-
KİRALIK YAZIIIANELER \'E DE- de güze] manzaralı çok temiz 

POLAR - Onlatnda eski Yolcu S!llonu ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
Londro üzerine l sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 frank 
Atlna üzerine 100 drahmi 
Madrld üzerine 100 pezeta. 
Yokohnmn üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

6.24 
182.20 
B0.-

KİRALIK APART.11\IAN - Kurtuluş 
tramvay caddesi 23 numaralı npartı
manm 3 numaralı dniresl kiralıktır. 
Knpıcıyn müracaat. - '7 

k:ırşısındn, kalorlferll müstakII 6 oda- her türlü hastalara açık hususi 
lı yazıhane, altında kaloriferli ma~azn. hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
nrkasındn her hususa clverişll büylik luğunu dinlendirmek ve neka· 

0.9975 
12.9375 
31.1375 
30.745 

SATILIK ı\RSı\ - Kadıköy, Altıyol, 
Halidağa caddesi. 9 metre cepoo, 15 
metre boy. 1300 liraya. Telef. 60824. 

-2 

depo ve ittisalinde Tnhlr hanında ktı- hat devrini geçirmek istiyen· ı 
lorlterll ve nsansorlu 7 odalı bir yn- lerc mahsus yeciine müe sese. 
zıhane katı kiralıktır Müracaat· Ga- Telefon: 

4
2221 

lata Tahir hanında No. 1 Tel 4"C73 iiiı.--111ı1ııııı--•••••E:ii 
-5 



EMNiYET SANDIGI lLANLA.RI 

Taksitli Emlak Satışı Sekiz senede 
O/o 5 faizile ödenir 

S E 1\1 T i Cin.il Mnbamm- IP;rJUll 
Fatih {Ayvansaray) Atik Mustata. pa..- Kl$ ablaP .,,_ ~ 
§a mahallesi Eski yeni Pazarcık 5Ckak 
eski 3 yeni 3, Fırın Aylıklı sokak eQ1 
14 11A 24 yeni 2 llA 12 No. lı yedi ev. 
'Usküdar SelA.mi Ali mahallesi Be!Am- Bir tabvt ıt1 düktlıı 
'Sız ve Meyhane sokak eski 355, 355 Mil 
ycn1 4,2 No. 11 
Beylerbeyt Burhan1ye ınnhallesi Hali\ Be.hçell 
El. Nuri bey sokak eski 9 yeni 3 No. 1ı 
Üsküdar Selim.iye Şeri! kuJusU Kavak EY 
iskelesi sokak e~ 20,20 Mü. Yeni 38, 
36 No. lı 
BeyleI'beyl Burhaniye mahallesi Ha- ET 
Ut bey Taşocağı sokak e6k1 2 yen1 8 
No. lı 
Süleymanlye Hacı kadın mahallesi es- Ahp.p n 
ki bostan çıkmazı yeni meyvalı Bostan 
sokak eski 40 yent 12 No. lı 
Çengelköy eski Telgraf yen1 Aralık ET 
NutaJ Oymak sokak eski 8 yeni 8 No-
ta.j 4 No. lı. 

1 - Arttırma 15 mayıs 941 tarihine dll:şen perşemte gtl.ntl yapılacak 
ve 14 ten 16 ya kadar devam edc<:ektlr. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya gl~k için muhammen kıymet!n ~ 115 1. rrlsbet.tnde 

pey akçesi yatırmak Hizımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pe~ geri kalanı sekiz SClltde ısekb 

müs:ıYl tnksltte ödentr. TnkslUer % 5 faize tabidlr. 
4 - To.ksiiler ödeninceye kadar gayrlmenkul sandığa. blrlnel dtrecedo 

ipotekli kalır. 
5 - Binaların fotoğrnfian sandık dahllfndeki sat~ aalonunda tGŞhlr 

olunmakt:ıdır. Fazla tafsllM almak için salona milmcaat edlllr. 

Emlak Alım ve Satım lstiyenlere 
İstnbulun her semtinde her çeşit eınJA.k alma.k ve sa.tmalc için en tı.sa. 

yol satış salonumuzu ziyarettir, 
İstenildiği. takdirde satılığa konan emlAlc mukabillnde ne mlkta.r bo1'Ç 

verl1cceğl ta.ytn edilerek -alAlcade.rlara blldlrlllr. Bunun için ~ llra ileret 
alınır. 

s·zin de takdir 
ettiğiniz 

•• uz ere 
Alnm.lıl modamım ıu.rafet .. lncellltae lndmam eden 
Osta4 tmdJedD mahareti, lı:actmda ıençlllo matuf pyaıu 
haJNt bir beden tonastibti arseder. 

Fakat J1ls T• onun hututu pvezecUrler. Eter bu nokta>-
7& lAmll relen ihtimam &'&terflmene. seneler ba hatıan 
bqblarma pek çabuk farkettlrlrler. Bu, dzfn bir ıırn• 
ım4Jr ld, ufak bir dlkkatsWlk Tt"Ja lhmal netlces1 rakl
belednJzhı dikkat nazarından uzak kalamu. İtte sene
le:rlıı (bilhassa nazik n h:usas cUdlere musaııaı olan • 
tahrlpkA.r ıenelerbı> cildinize çlzınelıte olda!ıı on bin
lere. (blclayett.o pyri malı.sus) ince çtzg'ilere lhmalldr 
kalmayma. 

Zama.nta cildinizi solduracak olan n &hl pek çolı: defa Taldtsis ha
rap eden ba lnsalan akşam .,.. sabah KREM PERTEV'lo yapacafı
lllll ulalı: bir masajla refedhı.lz. KREM PERTEV'Jn ba mucizesine yii.z 
b!nlerce hemchısinb: gibi ııb de hayret n memnuniyetle ••hll! ola
cakmm. Göreeelı:sinh ki simanız, ebcdl ,ençlltfnlzl herkese m.at
rurane sö;yU;recektir. 

KREM PERTEV'in terkibindeki faal anaslJ' en derin çizgileri bile 
halede geclkm.lyecek.tir. Bugünden itibaren ak ele bir tüp KRE..'\I 
PERTEV'! tuvalet masanızfla bulundurunuz. O, aynl umanda sert 
rii%firlann .,.. kuvvetli rünC-ifn en iyi muhafızıdır. 

llan tashihi 

ayıs S-4 

'l'tlrkiye Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
lturulut tarthl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk llrnsı. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nen banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

ZJtaat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.sarrut hesaplannda en 
az 50 llrJ~n bulunanlara senede 4 defa çekllect>k kur'a Ue aşağıdaki plA.no 
~öre lkramlye da~tılacattır: 

f adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tçlnde 50 llradan aşağı 

~ ii~m!vrr.lere ikramiye cıktı~ı takdirde % 20 fazlaslle vertıecektlr 
Kuralar senede 4 defa 11 eyliU, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 
Gazetemfzln 4 ve 5 Mayıs tarihli nüshalannda reklzlncl sayfalarında ...._ _. 

intişar eden EınIAk ve Eytam banka.sına ald gayn menkul satı.şı U!nındakl ,_••••n•••••••••••••••••••dP' 
tiadell taahhiltltb ibaresi sehven uthale bedeU. şeklinde neşredildiğl görül
müştür. Bunun ia.dell taa.hhiltlü olduğu tnshth olunur. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Erldn ana gem.islnde çalşnak Ü7,ere klfayetll bir motörcü ve diğeri 

tesvlyecı olmak üzere iki lşçl alınacaktır. Tallplerin ıcab eden vesl.kala.rla 
Gölcük deniz ta.br1ltalo.nna müracaa.tıan. (3559J 

Belediye Sular İdaresinden : 

Ankara belediye reisliğinden 
1 - Su işleri ihtiyacı lçln alınacak olan 100 ton sulfat dalomln on bes 

gün müddetle ve kapalı zarl u.sulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedell 26300 liradır. 
3 - Teminat 1972 Ura 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 13/5/ 941 salı günü sant 11 de yapılacağından şartnamesini 

görmek ve 132 kuruş mukabilinde almak isteyenlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklllerln de ihale günü olan 13/ 5/ 941 salı günü saat ona kadar 
usulü dairesinde kapalı zart tekil! mektuplarını belediye dairesinde mü-
teşekkil daiml encümene vermeleri. (2300 - 3256) Teşhir ücreti: Blr llrad.an &18.tı olmamak il2rre 6ç a.y için bln lira.da. 

on iki buçuk turu4tur. Ne sa.tıculan ne alıcıdan b~ bir ücret alm-
ınru:. (3362) 

1 - İda.rem1zln Elmalı'da.ki fabrikası için satın alınan c2500e ton kö
mUriln Ka.ndllll tskeles1 yanındaki depodan yükletlllp Elmalıya taşınma. ve 
orada boşaltma. işleri açık e'k.slltıneye konmuştur. Ankara belediyesinden 

2 - Bu l.şln en kısa zamanda bltlrilmesı meşruttur. ı - Su t.,leri ihtiyacı için alınacak cl50• ton mazot on beş gün müd-

Kanlıca kız lisesi müdürlüğünden 3 - E'blltme 12/5/ 941 pazartesi gilnü saat clb de Taksl.mde Sıra.servi- detıe ve kapalı zarf usuıne eksUtmeye konulmuştur. 
!erdeki idare merkezinde yapılacaktır. 2 - Muhammen bedeli c28650• Uradır. 

4 - Taliplerin o gün ve saatte idare merkezinde levazım şefliğine mil- 3 _ Teminat t2148ı lira c75ı kuruştur. 
racaat etmeleri. 4 - İhalesi 13/ 5/ 941 salı günü saat on birde yapılaca~dan şartnamc-

Kanlıca Kız Lisesi talebesinin 12 Mayıs 1941 Pazartesi günü 5 - Muvakkat tıemlnat c400• liradır. ı3568• sini görmek ve «144• kuruş mukabilinde almak isteyenlerin her gün encü-
öğleden sonra saat 2 de Llse binasında bulwunalan ehemmiyetle ~,~,==========================:::::-: ı men kalemine ve lsteklllerln de ihale günü olan 13/ 5/ 941 salı günü saaı 
UA.n olunur. Devlet Demı·ryolları ve Lı·manları İ•letme il ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarfla tekııt mektup-

~ lannı bele<1iye dairesinde müteşekkil dalmi encümene vermeleri. 

ı Umum idaresı· ilanlari c2301 > <3257> stanbul Sıhhi müesseseler Artbrma ve 
ekıiltme komisyonundan Muhammen bedell (14.300> ura olan 650 Rulo Beton inşaat ıçtn tecrit Nafia Vekaletinden: 

IJeybeliada sanatoryomunun 300 ton tırıple kömllı11 kapalı zarfla. ek- veya bina damlarını örtmek için Al§. cins karton bltüme (beher topu 20 
aut.meye konulmuştur. metre murabbaı ve 4-0 Kğ. olmak üzere> (23/ 5/ 1941) cuma günü .sııa.t 05,30> 

l - Eksiltme 9/ 5/941 ça.rya.mba güntl sa.at 15 de Cala.lollunda sı.h.ha.t on beş buçukta. Haydarpaşada Gar binası dahlllndekl komisyQn tarnfından 
ve içt.lmnt muavenet mildil.rl{iğQ. binasında kunılu k~da yapılac~. kapalı zart usullle sa.tın alınacaktır. 

2 - Muhıımmen flya.t beher ton için 1800 kuruştur, Bu l(.e girmek lsbcyenlerln (1072) Ura (50) kuruşluk muvnkluı.t, t.cmlnat 
3 - Muvakkat teminat c"°5• Uradır. kanunwı to.yln. etti~ vesikalarla teklltlcrlni muhtevi zarnannı ayni gün 
4 - İsteklller kartnamesin1 konılsyonda ııöreblllrler. saa.t (14,30) on dört otuza. kadar komisyon relsll~lne vermeleri Uızımdır. 
5 - İstekliler 1941 Ticaret odası ves!ka.slle 2490 sayılı kanunda· yazılı Bu 4le alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

vesikalar ve bu işle yeter muvakkat teminat makbuz veya. bank& mektublle {3552) 
lblrllkte tekllfl havi zarflannı ihale saatinden bir saat evvel makbuz mu
kablll komlsyona vermeleri. (3291) 

dolabı" 

!!015/ 941 salı giinU saat 10 da Ankarada Nafla Vek~letl b\nns1 içinde 
malııeme müdürlüğ-ü odasında toplanan malzeme ekslltme komisyonunda 
cl30875• Ura muhammen bedelli aşağıda müfredatı yaz1lı 18 kalem yol in
şaat malzemesinin pa1.arlık u.sulile eks!lt.ınesl yapılacaktır. cBu malzemenin 
hcps11ç1n teklifte bulunula.bllcccğl glb1 bir nya birkaç kısmı için de tckllf
te bulunulo.blllr.• 

Eksiltme 11artnamesl ve teferrüatı ~654• kuruş bedelle mnlzeme müdür
lüğünden alınablllr. 

Muva kkat teminat mlkdan pazarlık esnasında teklif edilecek bedelin 
50000 llraya kadar olanı ıçin % 7,5 yüzde yedi buçuğu ve 50000 liradan faz
lası tçin % 5 yüzde beşi olacaktır. 

Satıhk Teneke ve Varil 
Debagat ve deri yıkama 

satın alınacaktır 
İstekliler muvakkat tem.inat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte 

aynı gün saat 10 da mczk\ir komisyonda hazır bulurunalan lAzımdır. 

Cinsi 
Takribi sıkleti 

Kg. Mikdan 

Z ıd k E "'l· k 1 1 İktisat Vekaletinden: ongu a reg ı ömür eri İ§ etmesinden: Knzma iki ucu sivri ve yeni 
İşletmemiz amba.rla.nnda eski ve lwmen hurda. vaziyette bulunan 1 - Şanjmanlı 1kl tarafa müteharrik, 2 x 1.30 eb'adında ve büt,iln te- Kazma bir ucu sivri ve yeni 

3.5 
3.5 

3500 nde~ 
6500 • 

takriben 450 adet 8a9 varille 2000 adet kadar teneke ambarda te6llın ferrüatlle birlikte 4 adet dabagat, 4 adet dert yıkama dolabı, bir dabngnt ve Kazma sapı yeni 
bir adet deri yıkama dolabı için lüzumlu transmisyon ve 4 adet be~r bey- Kürek sapı yeni 

29000 • 
20000 , 

olarak satılacağından taliplerin n.zamı 15 MaYL'J 941 ta.r1hlne kadar glrllk elektrik motörü kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. Dolaplar, Kürek yeni 
Zonguldakta. işletme umum müdürlllğüne 'Jr. 15 tem.lruıtJarile blrllkte trnnsm1..._.nlar, motörler ve diğer teferrüat kullanılmamı• olacak. ihale ta- Bel küreı-.ı yeni 

1.200 
2.5 

5000 , 
teklifte bulunmalan. •>~u ., ı:; 

l illl••••••••••••••••••••••••• .. rlhinden itlbaren 4 gün lçlndıe ve anbalaJlı olarak İstanbulda teslim edile- Varyoz yeni ı7-l0 Kg.• 
•4-5 Kg• 
12 

1500 • 
300 • 

iL.AN 
Tahsildar VİKENOCLU GRE

CUAR TİFTİKAL'ın müessesemiz
le hiç bir ilişiği kalmadığını ve ba
dema müessesemiz namma tahsilat 
yapmağa katiyen mezun olmadığını 
beyan ederiz. 

OSMAN SAKAR ve ŞERİKİ 

AKŞAM 

senelik 
8 Aylık 
S Aylık 
l Aytık 

Tflrttye 

1400 kuru§ 
750 il 

400 il 

150 il • 
Posta ittihadına dahil olmıyan 

ecnebi memleketler: Senellğt: 
3600 altı aylığı 1900, tıç ayhğı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız: UıışmNıarrlr: 2056 
l"azı işleri: 20'765 - tdare Z068J 

l\tüdür: 2049'1 

Rebiülahır ıı - Bızır 3 
s. tın. on. ö~. tkı At Yat. 
E. 7,38 9,38 4,58 8,52 12,00 1,47 
Va. 3,51 5,50 13,10 17,05 20,13 21,59 

İdarenane: Babılll eıvan 
Acımusluk sokak No. 13 

·---•Uoktor ----• 
Bahaddin LQtfi 

Varnalt 
OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül ynllan hastalıktan 

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

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 ·-------· 

cektır. Demir tokmak yeni ••I 2 - Bu eşyanın heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 8.800 lira olup Manivela demiri yeni 
1750 il 

500 • 
-- Dr. İHSAN SAMİ 

Gonokok aşısı 
muvakkat teminatı 660 llradır. K~ıklık demir 

3 - İhale 2415/ 941 cumartesi günü saat 11 de Ankarnda. Vekalet bina- Çivlllk çellk 
sında toplanacak satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin mczkür 1 Baramin çeliği 

8 m/ m llk 
50 m i m Iik 
22 m 1/ m ilk 

ıooo kilo 
5000 • 

10000 • 
Belsoğukluğu ve 1htllAtlanna karşı 
pek tesirli ve taze a§ıdır. Divanyolu 

Sultanahmed türbesi No. 113 

gün ve saate kadar 1ıemlnatıarını yatırmaları ve 2490 sayılı kanun hüküm- Balast yabası yeni 6 parmaklı 
lert dal.resinde tanzim edecekleri zarfları eksiltme saatinden bir saat evve- Bnlats çekici ycnl 
llne kadar komisyona tevdi etmeleri ıtızımdır. Gemici feneri 

1 Kg. 
750 adet 
2500 il 

1100 , 
4 .- Satın alınacak eşya hnkkında fazla malü~aL almn.k isteyenler An- Demirel takımı: Demirel seyyar kö

kara Ikttsa.t Vekaleti Sanayi Umum müdürlüğüne, Istanbulda mıntaka lkW- rüğü, örs, mengene, kıskaç, tokmak ve 
sat müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (3567) ~cklç 

30 takım 

ZAYİ - Erenköy kız llsestnde eekl
zinel sınıfı bitirdiğime dair almış oldu
ğuın 17/12/932 gUn ve 670 sayılı ta&
diknamemı zayi ettlm, yen.Lstnl alaca
ğımdan eskisinin hWanO. olmadığı 
llAn olunur. 

Erenkö;y lı:u llsesJ 8 inci sınıfından 
l'ıluazzes Tevfik 

t 

T. iŞ BANKASI 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
1 - 2/Hazlran/ 941 saat 9 da. gümriık kom.lsyoncu ve maiyet memur

ları lçln imtihan yapılncaktır. 
2 - İmtihan gümrük başmüdürHiğü binasında olacaktır. 
3 - Bu lmt.tha.na glmıck isteyenlerin aranan şartlan öğrenip 30/ 5/ 941 

n~amına kadar knyıtlanm yaptınnalan lfizundır. {3361) 

İDARE SİNtBinı6S fBAflKAS JNDA 
~tS.-~AMJyEı..:] t:l~,..l\.yAfl 

/(üçüktasarruf hesaplaiıl=:~~~~~~::=~~::=::=::=~~~~======~ 
16/4/1941 tarihli oda umumi kararının 

1941 ikramiye plani tatbikine dair izahname 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İkincite§rİn 
tarihlerinde yapılır. 

lsf an bul Ticaret ve sanayi odasından: 
1 - Yeril va ecnebi hEr: nevi mensucat 11e makara ipllklert ve diğer her 

1941 ikramiyeleri nevi Ipllk satışlannıı. alt faturalarda. verilecek meşrubata. dair 16/ 4/1941 ta.-
rihll oda umumi kararının tatıbikntı cümlesinden olarak fabrika ve ı.maııı.t= 2000.- Lira hanelerle bunların nam ve hesabına muamele yapanlar, toptancı ve yarım 

= 3000.- ., t.:optancılar, verecekleri satış faturalannda. husust b!.r sütun açarak işbu sü= 1500.- .. tunun başına. cıstnndard kfır nisbcti olan % 25 esasına göre perakende liza
= 2000.- ., mi satış flnth ba.,,lığını koyacaklar ve faturaya. dahll olan mallann her = 2000.- •• blrlnln hizasına, toptan ve yan toptan kfirının illi.vesinden sonra. buluna.
= 3500.- .. cak rakknma. % 25 llt\veslle hasıl olacak tıatl kayıt ve dercedıeceklerdlr. 

l adet 2000 Liralık 
3 .. 1000 " 
2 .. 750 .. 
4 .. 500 .. 
8 250 .. 

35 .. 100 •• 
80 50 .. 

300 20 " 
= 4000.- .. 2 - % 25 den fnzl:ı veya. noksan kft.r nlsbetlle satış ha.k:kını 1stUısnl et
= 6000.- .. mlş olan ticarethaneler, faturalarda. % 25 kar e-sasına müsteniden gösterilen 

._ ____________ .,,,.rıatıan kendllcrme ve~ olnn kAr nlsbetl esasına göre değiştlrobllecek-
_ _.,J'-"'er=dlr. (3545) 

Ufak dekovll vagonet! komple yeni 
Dekovil rayı yeni: Eklis, travers, cı
vata, krapo komple bir halde 

19-12 Kg.• 
100 adet 

7500 metfe 

(2398) (3407) 

İnhisarlar İstanbul Ba!müdürlüğünden: 
İçki ve tütün satıcılnnnın ellerindeki satış tezkerelerinin müddeti 31 

mayıs 941 a~mı sona erecektir. 
S:ıtıcılaruı yeni tezkerclerlnl kolaylıkla alabilmeleri için mıntaka iUba

rile nşağıda gösterilen günlerde dükkana alt konturaUan •e eski tezkereleri 
ve iki adet fotoğra!larUe Kabataştakl baş müdürlüğümüze müracaat etmele
ri ve 5 haziran 941 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrolda tezkerele· 
rlni almayanlar hakkında knnunt muamele yapılacağı llfm olunur. 

15-16-17- 20 mayıs 941 günleri Beyoğlu, Galata, Pangaltı, Şlşll ve l{a.-
sımpaşa mıntakasındakl bayiler · 

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

' sındakl bayiler 
28-29 mayıs 941 günleri Beşiktaş, Rumen Boğaziçi ve Anadolu Boğaz

içi bayileri. 
30-31 mayıs 941 ve 2-3 haziran 941 günleri Usküdar, Kadıköy, Eren. 

köy mıntakasındakl bayiler 
4-5 haziran 941 günleri Adalardaki bayiler 

Valde Bağı Provantoryom 
arttırma komisyonundan: 

(3396) 

Çayır Satışı 
Muhammen mlktan Muhammen bedell Muvakkat teminat İhale güntl 
25,000 Kllo 1000 Lira. 75 Lira 1915/ 941 

Müessese arazislnde yetişen çayır otu açık arttırma ile satılacak ve 
19/ 5/ 941 pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Cağal~lunda kft.ln Yük
sek Mektepler muhasebcclllğlne ve §artname ile beraber çayın görmek lçln 
de mezkur müesseseye ve isteklilerin tcminatlan ile beraber muayyen günde 
sözü geçen muhasebecilikte satış ko misyonuna müraca.atıan. (3414) 

Harp Akademisi Satın Alma Komisyonundan: 
A~ğıda clnsl yazılı maklnaların sökülmesi ve ambalajlanması ve şnrt

nnme de yazılı mahallinde montnJmın ynpılınası pazarlıkla hizalarında gös
terilen gün ve saatte Yıldızda harp n.kademlsl satın alına komisyonunda 
ya.pılacnktır. Maklnalar ve şartnameler her gün nkademlde görülcbll!r. Is
teklllerln münnkasadan evvel Beşiktaş mal müdürlüğün.e yntırncnklan alt
mışar liralık teminat makbuzlarlle birlikte yazılı gün ve saatlerde komls-
yonumuza müracaa.tlan. c3505• 

Maklnanın cinsi Muvakkat teminat Saat İhale tartht 
Llto Marinonl keski mnkinesl 60 lira. 10,30 8/ Mayu:/ 941 
Lito Avusbtrg ve Trdnsport nınklnası 60 lira 10,30 9/Mayıs/941 


