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lngiliz mille~inin · " 
yenilmez kudretini 

.. 

" 
manevı yapan 

unsur 

Güzel olan şey, kıyasıya · bir 
harp içinde varlık boğuşmasına 

atılmış bir milletin, en buhranlı 
günlerinde bile münakaşa hür
riyetini muhafaza etmesidir. Bu
nu yapabilmek için bir milletin 
bünyesi, ingiliz camiası kadar 
sağlam olmalıdır. 

Son haftalarda ingiliz orduları 
taraf taraf bazı mağli'ıbiyetıere 

uğradılar. Yunanistana yardım 
2lyanla kapandı, Libyada alınan 
yerler geri verildi. Bu hMiseler 
lngiliz efkarında hayli derin kt
nlmalar yapmış olacak ki mat
buat hükumeti tenkide koyuldu, 
alınan tedbirlerin ağır ve kifa
yetsiz olduğundan şik~yet ettl 
Hatta bu hoşnutsuzluğun hük11-
mette değişikliğe bile sebep ola
cağını tahmin edenler çıktı. Ne
tekim bu ruhi h!Uetin parlamen
toya kadar sirayet ettiğini gör-
0.ük. Hiç bir zaman hiç bir şey
den memnun olmayan Lloyd 
Gcorge gene itiraz bayrağını 
actı, aklından geçeni söyledi. 
~aktiyle versay sulh konferansı 
e.c;nasında bugünkü felftketleri 
aoğurnn yeni Avrupa haritasıru 

..... çizerken Silezya ile Kilikyayı 
birbirine karıştıran ihtiyar poU
tlkacı, hu sefer de İran ile Irala 
e.yırd edemiyecek kadar coğraf

YA. ilmine değer verdiğini, Mon
mux muahede.il icabı Türkiye
nln, Boğa7Jardan herhangi mil
lete mensup ticaret gemilerinin 
geçmesine hiç bir suretle engel 
olamıyacağmı bilmiyecek derece
ce diplomatik vesikalardan ha
bersiz olduğunu bir daha ispat 
etti. 

Mısır hududundaki muharebeler: Yukanda bir Alman müfl"e'lesi sürünerek ilerlemeğe ç~tnyor, 
aşağıda bir Alman t.ayyare topu 

ırakta harp 
harekatı 

genişlemedi 

Bogazların 
vaziyeti 

Aı11erikada 

250 Alman 
tevkif edildi 

BU SABAHKİ 

'l'ELGBAPLAB 

Matsuoka'nın 
beyanatı 

Amerika harbe girerse 
Japonya da harbe 

girecek 
Nevyork 9 (A.A.) - Japon 

Hariciye Nazın. New - Y ork Times 
~azetesinin Tokyo muharibine be
yanatında demiştir ki: 

- Japonya, Amerikanın Alman
yaya kar§ı harbe girmesini menet
mek maluıadiyle .üçler pakbna gir
miııtir. Şayet Amerika harbe girer
se Japonya da taahhüdleri mucibin
ce harbe ginneğe mecbur kalacakbr. 

Müttefiklerin 
hatası 

Lord Halifax' a göre 
geçen harpte Berlin 
üzerine yürümemek 

oldu 

Vatington 9 (A.A.) - B. B. 
C.: Lord Halifalu gazetecilere 
beyanatında demittir ki: 

- Geçen harpte müttefiklerm 
büyük hatası, BerJin üzerine 
yÜriimemek olmUftur. Bu defa 
U2lDl samanlı İngiliz planına Al
ınanyaya hücum dahildir. Ga
yem.ize varmak İçin Amerikan 
malzemesine muhtacız. Bu mal
zemeyi bize nasıl yetiştireceğini.. 
:ze karar vermek sİl:c aiddir. 

Amerikalı muhabir, Amerika re-
fakat gemileriyle Alman tahtelba- ._...,. __________ J 

hirleri veya tayyarderi araaında bir 
çarpışma vukuu Japonya tarafın
dam bir harp hareketi telakki edilip 
edilmiyeceğini •orunca Japon Hari
ciye Nazırı müsbet bir cevap ver
memiştir. 

-----------~--

Libyada lngiliz 
hücumları 

İki İtalyan vapuruna da 
isabetler vukubuldu . 

Kahire 9 (A.A.) - B. B. C: 
f ngiliz tayyareleri Bingaziyi, Benina
yı, Berkayı, Demeyi muvaffakıyet
le bombardıman eder~k büyük ha
sarat yapm1şlardır. Akdenizde bir 
vapur kafilesine hücum edilmiş, iki 
vapura isabetler olmuştur. Son defa 
görüldükleri zaman gemilerden biri 
yana yatmış, öteki de ıiddetle ya
nıyordu. Bir 1taJyan t.ııT,Yareei c:Jem-

...... lrda,tar. 8Hlft ....... .,,_ 
,..releri salimen dönmüttür. 

Yunan işçileri 
Yunanistan hududu hari
cinde uzak yerlerde ça· 
lıtmağa gönderilecek 

Gece Beriin 
radyosu durdu 

Londra 9 ( A.A.) - B. B. C. ı 
Berlin radyosu dün gece aaat 
23,30 da birdenbire neşriyatını ke.
miştir. Bu lngiliz tayyarelerinin Al
manyaya bir akın yaptıklanna •ıa• 
rettir. 

Dün gece 9 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Londra 9 (A.A.) - B. B. C.ı 
Bu gece İngiltere üzerinde 9 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Habe .. ş imoaratorunun 
beyanatı 

lngiltere, ordumu istediği 
cephede kullanabilir 

İngiliz B~vekili ezici bir ek
ı;eriyetıe itimad reyi aldı. B. 
Churchill, bu itimada layıktır. 
Kerıdfc;fnde. ingiliz milletini tem

Mihvere müracaatin 
cevapsız kaldıği 

bildiriliyor 

~il eden evsafın hepsi vardır: Eski Irak Ba§vekili: 

Alman Hariciye Neza 
reli ıimdiye kadar hiç 
bir ihtilata meydan 
vermediğini bildirdi 

Hanya 9 (A.A.) - Yunan it 
umumi katibi, metgul Yunaniatanda 

Kalile himayeai ateı bütün Yun~~ İtçiler.inin Yunan hu-
' . dudlan harıcınde uzak yerlerde ça-

Bunların arasinda 
tanınmıı kimseler de var 

Addia-Abeba 9 (A.A.) - Ha
bC§ İmparatoru Haile Selasiye, bet 
ıene sonra hükumet mu-kezine dön
mesini müteakip gazetecilere verdi
ği ilk beyaınatta, kuvvetlerinin lü
zumu olan her hangi cephede kulla
nılmasını İngiliz hükumetine teklif 
~mi~ olduğunu bildirmiştir. 

İmparator, dahili programı hak• 
kında demiştir ki: Berlin 8 ( A.A.) - Yan res-

Hakika ti olduğu gibi görmek, «.Bugünkü hadiseler mi bir kaynaktan bildirilyor: Bu- · 
açı maaı, alef açılmaaı da lışmağa gönderilmek için Alman 

harp demektir kumandanlığı merkezi:ıe müracaata - Hükumette hıristiyanlık ah
laki prensiplerini, vicdan hürriyeti
ni ve demokrasi müesseselerini yeni
den tesise azmetmi~ bulunuyorum. 
Maarif, ziraat ve sosyal halkınma 
hakkında planlı çalışmalara başla
ınacaktır. Bu planların tatbik mev
kiine konması için İngiliz hükUıneti
nin bir istikraz vereceğini ümid edi
yorum. Bu istikraz. altın da dahil 
olmak Üzere memleketin maden 
kayna1dannın istihsali ile ödene
cektir. 

tehlikeyi gizlememek, avunma- geçici bir yaz sün Alman Hariciye Nezaretin-
mak ve avutmamak, yılmamak bulutudur• dı"yor de. bir ecnebi cuetec:i tarafın- N __ ._ 8 (AA) 

" dan aorulan ıuale cevaben. Mon- evy-. · · - Stefani 
ve yorulmamak. treus mukavelesine nazaran Bo- ajansından: Federal zabıta. Alman 

İngiliz milleti bu harbi iste~e- Beyrut 8 (A.A.) _ Ofi: Muha- iular meeselainde bie bir deii- tebaasının kitle halinde tevkifine de-
k b'l k k b 1 t i t r l ·· ld w h l tiklik olmadıiı beyan .-..ı:ı_:_tiı. vam etmektedir. Şimdiye kadar 250 

re ve 
1 

ere a u e m ş 1 
• samat başlıyalı a ~ .f ~;' ~ ~gu h ~ - ~ Alman tevkif edilmittir. Bunların 

Fransanın teslim oluşundan ~on- de lngiliz - Irak i tı a ı. ~~ a - L: ŞaT ~ibk.et de ilive olunnnqtot arasında T ranaocean a1·ansının mu·· -
h b h yebru alma- aa. İlr ıye timdİye kadar taab-ra, tek başına kaldığı vakit, önün- ki bir mu are e m.a 1 

•• • dürü ile müdür muavını· · Tonn da . M h mat hır takım muhıt hütlerine katiyen sadık kaim._ 
dekı uzun ve sonsuz fedak~rlık- mıştır. u ~sah. kt d' Son ve Boğazlardan ..-: ... müaaade bulunmaktadır. 

. . hareketlere ın ısar etme e ır. ._..... B h • N 
ıaı la dolu mihnet yıllan, bırden- .. leTde de haberler azalmı§tır. etmediği Ribi Boğazların bir d~ a rıye azırınm 
bire omuzlarına yüklenen kor-ı guf ktan Beyruta en aon gelen niz ü..ü olarak lrullanılmasma beyanah 
kunç ağırlık bu müstesna millete maf~mata göre, bidayettekBi harp.?ı da müsaade eylememittir. Bina- Nevyork 6 (A.A.) _ Stef .. ~'ı 

r k 1 k b 1 tur u mu- enaleyh Boiazlar meselesi timdi- -· en u a yılgını vermedi. Geçen tarhikat sükUnet u m.uş • · b' 1 k ajansından: Federal zabıta, dün aa-
harpte Amerika, Japonya, Fran-ı teaddit askeri ve 8~.ası se ~P er~ ye adar ihtilatlara yol açma- bah erkenden 130 Almanı tevkif 
sa, İtalya donanmalarile birlikte atfolunmaktadır. kir ad. ın 8f h:~r~ mıtbr. etmiştir. Bunlar, isticvah edildikten 

'bi görünme te ır. sonra Ellia - İsland' a gönderilmişler 
yaptığı deniz kontrolunu bu sefer aBz v~ d h"kumetinin elinde aaıcak R 't Al' G 1 ve muhacirler idaresinin emn'ne v•-
sırf kendi kuvvctlerile temine ça- agf at klu ardır Diğer bir sebep aQı 1 ey a"nı' ....-zayı s o ar v · w d w y rilmi§lerdir. 
bstı. Karsısındaki müthiş hava de Irak hava kuvvetlerinin ugra ~'?1 Öğrenildiğine göre bu Almanlar 
hfıkim(yetine elindeki mahdut zayiattır. Esasen lrak·ın ancak ır kactı mı'. evvelce mücehhizler tarafından aar: 
vasıtalarla mukabele etmeye mec- kaç tayyare filosu vardır. nıç vapurlarında utihdam edilmelc-
bur kaldı. Fakat silahın azlığına, Mihvere müracaat • ta olan ve muhaaematın bidayetinde 

b tt kl v k 1 Al hi d 1 işsiz kalmıı olan gemi tayfalarıdır. işin o nis e c ço ~guna rağmen cevapsız a mı§ . . ey n e yapı an teza- B Sf , .. I • 
havnlarda ve denızlerde esatirt Kab' 8 (AA.) _ Raşit Alının hürleri müteakib acele • ımson un soz erı 
kahramanlara layık şerefler ka- askeri b~r yardım talebini ":!uta~m- Bag"" dadı t k t • B. Roosevelt'in aözile 
2andı. mın olarak Mihvere yaptıgı mura- er e Mlf Kartılatınca ... 

İngiliz milleti hergün arasız [Devamı sahife 7, sütun 5 de] Kahire 8 (A.A.) - Reuter: Nevyork 8 (A.A.) - Nevyorlı: 
' •••••••••••., Mısır gazet l · • B wd d'd l Sun gazeten B. Stimaon'un 11utku-yagw an bombalara denizde ve ka- ........................... w e en?.1n ag. a an a -

' k zanıyor dıgı haberlere gore. Raııd Ali Gey- <Devamı sablltı 7 sütun ı de> 
rada verdiği kurbanlara, çektiği leti~ itimadını a vi. biyetl lani aleyhinde yapılan umumt teza-
hudutsuz eziyetlere rağmen harp- Boyle bir milletin ma~ ~ ' hürleri müteakib acele bir •urette .. Ik k a ~ I e rı 
ten şikılyetci değildir. Sesini bo- fiısanlık tarihinin akış ıstı~ame- Bağdad'ı terketmittir. 

Kolay kontrollar ğan, onu, bu tahammül edilmez tinin tesadüfi hadiselerle hır.den- Ö.ğrenildiğine g~re. aabılc. Irak 
ıztırapları kabule mecbur eden bire tersine dönmesi olur. Millet- H~rıcy~ ~~~~1 T~vfılc Sumeydı .. bey, 

• amillerin tesiri naıb Abdulılah ıle bulu§mak uzere Meseli bir bakkal dükkinma gi-
bir rejim ve bir zorba kuvvet ol- lenn, şu veya bu .. . ·ııı tayyare ile Bağdad'dan Amman"a rip ahali ile yoiurtça müea.eaeleri 
madığı halde, varmak istediği za- altında, bir gün, hurnyet ve ~ı hareket etrrüştir. arasmda mütemadiyen tedavül eden 
ruri zaferi elde edinceye kadar irade prensiplerine sapa yol ara teneke kutulara basit bir nazar 

ca_nından ve malından hiç bir şey düşmel~r~, iki b.~n .. yllllk bam edı:: Irak Harb'ıye atmak kafidir. Haatalann katıkları 
esırgememeye sevkeden manevi yet tarıhınin, butun bu rp ile doğrudan doğruya temas halinde 

d b rakan fedakar- d bulunan bu tenekelerin pulı ve 
kudret, bu emsalsiz badireye ken- fecaatini gölge e ı . f t nazırı Ankara 8 türlü mikrop1ann nikili olduğu der· 
aı iradeslle girişmiş olmasıdır. Bu-

1

1 ııklar ve kuı~~anlar sny:ısı?,: de - bal görülecektir. Bu tarz kolayca 
nun içindir ki kürsiye çıkan Baş- hettiği en guzel mane. u e en 

1 
Ankara 8 (A.A.) - lra1' Harbi- tesis edilecek kontrollan niçin ib

vekil: <ıSize, hiç bir zaman kan, !vazgeçerek en kuvvetıı imanını ye Nazın B. Naci Şevket hu sabah mal etmeli? Bilh .... ki matbuatta 
göz yaşı, iş ve terden başka birşeyj ink:1r etmesi demektir. Olur mu? )saat 10,50 Toroı ekapreaile ıehrimi- da defalarla bahia menuu olmut-
vadetmedim ... ıı diyebiliyor ve mil- . Necmeddin Sadak ze muvaaalat etmiftir. . kea... -

davet edildiklerini söylemiştir. ----
Yunan ricali tecemmü 

kamplarına 
gönderilmemiı 

Sofya 9 (A.A.) - Amerika 
membadan gelen ve müm
taz Yunan şahsiyetlerinin Bulgaris
tanda tecemmü kamplarına gönde
rildiklerini bildiren haberler, dün 
resmen tekzip edilmi~tir. 
.,ımuımııınnu1111ıını111111111ıaıııııııııın11•mııınııııııııııııııunıııııınıu1111111111111111111111111111ııııııııııımıunınnnn• 

[Amerikalılar yenl bir deniz sU!\hınasivrl slnek adını verdiler) - Gnzetcler • 
Sn'Tisinck - Nihayet benim adım da harp tarihint geçti! ... 
Kaplumbağa - Amerikan yardunı hız.lanmuaydı az kaldı beaia 

aC:lım da ıeçecektil ••• 
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Harp tebliğleri 

lngiliz teblili 

Süveyf lıanalı 

mıntakasına 
Kahire 8 (A.A.) - Orta Şark İngl- hava taarru:.•rı.. 

Uz hava tuvvetlerl umumt karargt.ln- ~ 
nın tebliği: 

Inglllz hava kuvvetleri, çarşamba l d . 
gunu, Ba~dad tayyare meydanml Dev et emıryolunda 
bomb:ı.rdıman etmiş. blnalan ve tay- telgraf ve telefon battin· 
Jare meydanına giden yolu hasara 
u.~ratmıştır. Bağdad civannda. Vaşaf da hasar vukua geldi 
Baruthancs1ne tıı.m lsabeUer kayde-

ReisicDmhur Allkara'da 

d lmt,ş ve bunun neticesinde tiddetll 
filli.klar olmuştur. Askeri blnaln.ra kahire 8 (A.A.) - Mısır Dahi- ~•Hıi1l~ 
betler kaydolunmuftur. Ha.bb:ı.nlye- liye Nezaretinin tebliii: Dün g..ee, 

de yerde duran tayyareler tlzerlne diifman tayyareleri SüveYI kanalı ( 
bomb:ı.W.r atılllllftır. mıntakuına iki uat aiben bir hti-

Habbantye mmtaltnsındakl tepeleri c:um yapmıılardır. Devlet clemiryo-
1 al eden Ingillz kıtalan mlhıferid lunda telgraf ve telefon hatlarında 
ask rlerln zaman zaman açıtıtı ateı b ' 1 • . F L 
haricinde petc az muka.veme-t görmüş- azı huar vukua ge mııtir. a&at Ja. 
ı rdir. Inglllz mevzilerinin flll'kındakl 18nca zayiat yoktur. Hava dafl 'b.· 
nıuha.sım kuvvetlere, Inglllz hava taryaları atq açmtfbr. 
kuvvettcrl t.arafmd:ı.n ağır htlcuınlar 
y pılmıştır. lskenderiyede alarm 

I ibya'da, İnglliz hava kuvvetlerl, lak.deriye 8 (A.A.) - Diln • 
B n~zl'de askerl hedeflere ve Berka, ııece l.kenderiyede verilen iki al&rm 
B{"[ana ve Deme tayyare meyd&rılan- esnuında hava dafi b&taryalan fld
na muvaffakıyetle ağır hücumlar yap- detli faaliyette bulunmuftUr. Hiçbir 
mLJ!nrdır. Berka'c!a bir hangara iaa- • h. L• h k 
bet kaydedllrnlt ve yerde lk1 tayyan zayıat ve ıçou aaa: yo tur. 
tahrip olunmuştur. Blngazl'de esaa T b uk Soll d 
mendireğe bombalar isabet etmiş ve O r ve um a 
yangmlar ve tnt11Aklar, bqka haar- vaziyet 
Jar vukua seUrm1ftlr. Bombalar, Bin- • 
gazl'de gemtıer ctvanna n Benlna'da Kahire 8 (A.A.) - Orta ~r~ 
yerde bulunan tayyarelerin yanma in~ umumi kara.alıırun t.Dliii: 
düşmüştür. Libyada Tobnık n SoUmn nuntaka-

HabeflMnda, Amba .alagt clva.rtn- lannda. lnsilis kqif kollan yeniden 
da İtalyan kollan ve İtalyan mftZllert faaliyette bulunmuttur. 
bombabardl.DWl edllmiftJr. Ooodar H b • d Amb Al •• . . 
tayyare inme meydanına. Hür Fran- 8 qıstan a, a- 8 1P Y• ıı-
llZ tayyareleri tarafından hücumlar maiden muhafaza ec:len baı1'a mev
Japılmıştır. ziler daha zaptolunmut ve bir mik-

Ingillz liva. kunet.ıerl, Atdenbde dar esır aJınmışhr. Bütiln diğer mın'lr gemi katlleeine hücum etm.lft.ir. takalarda harekat, f8yanı memnuni
tkı ticaret pm1alne tam isabetler yet },jy tarzda devam etmektedir. 
taydohmmeştur. Bu gemllerln lt:ls1 de 
ıana 1'-tlnlf bir halde bı.rakılm11tır. l.o..U• 8 (A.A.) - İtalyanlann 
Va!Nl'lann birinden &ynca bir du- meıltezt Habefistanda Gondar'm 
~:US siltuno tı.kmatta i<11. I>enlule bir takn°b~n 70 kilometre ıimali prki
duşman tayyaresi dCftllillmftttilr. -'-d L.. D b • · ı.1· ·L1 · 

1r tı ol 
11111 e &auı e erq ı tan ıye ettı& erı 

Salı gecem Mal\aya b h c11D1 - 2JL.. -1 • t. •Uf ve binalarda bazı h&aar vuna .,..enı m_ .. _._r. _____ _ 
geJrn1ftlr. Bava dlft b&taryala.n iki 
Y1mlı:era - 88 ve ııece avcıları bir 
Yunk:ers - 88 dilfürmijştür. 

Yukandatl bütün hareklttan bi
ttin İnrllhı ta:yyareleri ııallmen iWerf.
De dönmüştür. 

Demokrasi ittifakı 
Bir Çin a-azeteai böyle bir 

ittifakın akdini teklif 

Rehicümhur lmıet İnönilnün.garp viliyetlerinde yaptığı seyahat
ten Ankaraya MndilğUnil ctiln Jmmııttıt. Yubnclald reslm4e 
Rmleömhur, Mşut bir 9Mre ne Ankara lduyonundan çıkarblı 
görilntlyor. 

Gönüllü hastabakıcılar 
Yardim Sevenler cemiyeti ıubeai dün bu itle Ye 

çocuklarin himayesi meaelealle meıpl oldu 

Roman yada 
ekmekslsz 

günler 
Haftada iki gün elUneli 

yerine mııır lapaai 
'Y81'ilece1' 

B6ret a (A.A.) - Rador ajan
-. ekmek eatıfı \akkında 7eni bir 
ÜMmame netredildiJW blldbmU.. 
..ur. Ba karariaame)'e ıh• Roman· 
,.da ı.Jtada •ı ııUn cekmek.lz 
atla> olarak il&n olunmaktadır. Bu 
~ Fha aarfında ekmek yerJn• cmt• 
ım l&puı> yenecektir. 

Moskovanın 
bir tekzibi 

Hazer denizine ve Kar«
Clenize denizaltı ve 

torpido nakledilmemiı 

GaTp hududlaTına külli
yetli asker tahşid edildiği 

'de yalanlanıyor 

Moskova 8 (A.A.} - Tass ajansı 
atatıdal;l. tekzıtıi netre~ir: 

Japcrı aazet.eleri, Domel alansının 
Hevyorlttan aldı#ı blr haberi ne.şret
ıa&ktedir. Bu haber, United Press 
ajanmun Viehy mltluı.blrlnln bir t&} .. 
lll'Qfına göre, SOvyetler Blriltinln garp 

lktiaadi teıekküllerin la'Mlutıarı üzerinde bllyttk askeri kuv-
vetler ta.hşid etmekte olduauıtu bll-

bilançoau, kir ve zarar dlnnektedlr. Ajansın blldlrdtg-ınc gö-
L -••plan- M, Moskova diplom:ı.tlk mahfllleıi de, 
ne-- carı> huduttan tızerindc :tevkalMe 

hbra 8 ('l'eılefonla) - ilct1ladl btlyük mlky&Sta kıtaat tahşidatı ,ıu-
1'* •11Uc:mertntn plllnooMl'De tlr tua gıelmtş oldutunu tebarüz ett.ir

Te arar :beeaplannın ve bu h~ melttedl.r. Bllhnss:ı. Uzak Şarktan 
m11ra.ttp ııe.por:lumlll _. .are* ıarp hudutıanna nnkledllen kıtaat 
te~ kMln ııennek ..._ ba bl- aıebeblle, Sibirya dcmlryolu üzertndı 
lAnto n raporların en .,.. lktefr1n 101cu nakllyatı durdurulmuştur. Ga11> 
aıyı arfnMS& umumi hlgıete ftl'llmJI hudutlarına Merkezi Asyadan da bft
Glmaa mUV&f* görtllttqtmdln, bu y(l1t askeri kuvvetler nakledilmekte
m•hndı temin etmek iblenı hulrla- dlr. Dotrudan doğrtıya ba.fkumandan
Hn taıımı lAylhuı busthı 1119cU. T9'- hlm emrinde bulunan lld ttıtlyat h&-
ıtındfUr. va. ordusundan blrl.si, şimdiden Kitt 
Cl.--dald l ·ı· L 1 huaust askeri mıntakası emr1ne veril-
~ DiP ız aonao Ol• mlftlr. Su hava ordusu, 1.800 bombar-

haneai önünde hi.diae dıman n goo avcı tayya.resinden mü-
Loadra 8 (A.A.) _ Londranın .t'ek.keptlr. Karadeniz ve Hazer denJll 
1AL!- :1• hf·n . v· h .d fllolan, Baltık filosunun harp gemlle

laUUU)'etU ma 1 erı ıc Y en ve- rUc takviye olunmaktadır 28 denlzalta 
rilen ve Şamdaki İngiliz konıoloı- gemlsf, 45 torpido ve 18 ioı>c,eker bu-
l haneainin arap halkının hücumuna ralara naltleclllmiştlr. Kuznetsov'lln 
uiradıima dair olan haberleri tek· rlyaaetlnde bir asker! heyet. Moslı:o-
zı'b etmektedirler. Şam konaoloaha- (Devamı aahife 7 ıütun 3 de) 
ne.i 3nGnd,.. cereyan eden bldile 
hakikatte çok ehemmiyetaizdir. Ab
Jan bir iki tatla bir kaç cam kınl
mıt Ye .Ulttin derhal iade edilmiftir. 

Hava akınları 
Tebrik telgraflan 

Reisiciimhurla Alman 
devlet reisi, Irak kralı ve 
Japon İmparatoru arasın
da telgraflar teati edildi 

Irak teblifi 

İngiltere üzerinde 
24 saatte 36 Alman 
tayyaresi dütürüldü ediyor Ankara 8 (A.A.) -AlmanyAnaı 

lleyrut 8 (A.A.) _Irak tebliği: D~- __ mayıs milli bayramı münaaebetll. 
ma 8e neldJ.L.--e hava m-danmı Londra ı (A.A.) _~.bugün Reiıicümhur İsmet İnönü ile ekse-

n n ıı:uuuı •J r-L!...- 9 '(A A R • ç· Bi tn...ı t d b' tan I& Ad lf H 1 d muhasara eden kıt.aıanmıza baskın ........-. • • - esmı ın rinci .,.,...an :ı an ır enstan e gündtızkil 12 avcı tayyareel ve per- nı o it er araıın a tebrik 
.uretlle bir taarruz yapmı§tır. Klb.la- orsanı Central Daily News gazetesi. §eDlbeyt cumaya batlıyaıı pceki re- ve tetekkürü mutaı:ammın telgraflar 
nmız şiddetli muha.rebeden sonra da- bqmakaleainde, bilhaaa İngiltere, Yardım sevenler cemi1eti İstanbul lann himaye.i iıleri ltonuıulmuştur. kor tefkll eden 24 bombardıman tay- teati edilmiıtir. 
h:ı fazla mukavemetin tayda.siz oldu- Amerika Birl.,."k dnletleri ve Çin ıubesi idare heyeti dün saat 9,30 da Toplantıda fıtanbul maarif müdiirü, yal'Ni kayıbı ile, 800 24 aat zarfında Ankara 8 (A.A.) _ Irak kralı· 
tunu &nl.ı.rarak yeni mevzilen! çekil- arannda bir demokraıi ittifakı tetlıi- topLıimuttır. Toplantıda bua dok- laimaye birliği azalan, kızılay genç- ~~~re~~:mda ceman ~ .~ m~yıa tari~e miil~~~f doğum 
ınLtlerdlr. Derhal mukabil hftcuma te- lini derpif etmektedir. torlar da bulunmuı, hutabakıcı it- lik teşkilih çocuk e.İrgeme mümea- Bu a'"n ilk __.1 ...n-" --'mda Al- sunu munasebetıle Reısıoumhur lı-
ft88lil eden latalai'ımız ıtddetll bir Bu . fi 'LJ . - ı · 1.. ı ·ıı · b ı a_L! d ·30 :1_,.. ....... " ~& l •- •-.. n d" -~r •Ylat ver- ıazetenm r&& erme gore, en &ODUf\I muıtur. ıı en u unmuttur. ~r için e ve man bombardıman tayyarMl ayiatı met nönil ile majeste ikinci hal 
..,pçu a .... ., .. e uşnana -· A •L e· 1 'k d l 1 . .h Her haıtane, gönu··ııu·· haatabakıcı d d '-1 1 b F l nda b k kL d!rmlflerdir Asker Wbarlle zaylatımıs menıı;a ır efl ev et en, mı ve- •tın a çocu& ann ne IUTet e arın- bu 8'11fttle 73 e baUI olm11fWr. Balbu- ana arası te ri ve te,e 11:ürii 
u eherıııaiy.eUldlr. re karıı çarpıtaeak diillya orduıu- olarak çalıştırılacak kadınlar için c:hnlacaklanna dair bir program ki bütfin nlısan ayı urfmda d6fllrü- mutazammın telgrafl~r teati ed,l· 

ı mayıs gecesl Irak bombardıman nun merkezini, lnailtere 10l cena- l>ir program hazırlıyacakhr. Cemi- hazırlanmııbr. im Alman bombardıman tanareleri- miftir. 
tayyareleri Senneldebbane hava mey- ı.~1 ve r:_ -x. cenahını teıkil ede- yet, daktilo, çamaıırcı, işçi olacak- o_ ~ b nJn adedi 87 dir. •-•-ara 8 (A.A.) _ Japon"• 

D91 ....... ... .;:>a&t 1 ~ de üçüncG ir içtima 1a- T - dra ) a-... - ~ " danı üz~rlnde uçarak yangın ve lntl- cektir. Sal •ef• 80) cenaha karP. lan da tesbit edecektir. .-11. 8 .A.A. - ._._.na.u ve • t 29 • .h. • 
IAk bo bala tm !ardı De 1 pılnuştır. Bu içtimaa profesör bayan 8oharnhoıwt Almıa.n m\l!harebe lcru- .ımpara orunun ınean tarı me mu-

m n a it r. po ar ve abnacak her muvaffakıyet bütün or· Sıhhiye Vekaleti evvelce açılan v~rlerlnhı dün ııeae BIM'e yapılan aadif doğum günü münaaebetile 
binalar ciddi hasara utratılmıştır. du üzerinde telini ııö1tereceğinden, ırönülHi haıtabalucı kwıu faaliyete Halide Edip riyaset etmiıtir. Baaın hava hilcwnunda İnclltz bombe.rdı- Rmictimbur İsmet İnönU ile maj,..a•.• 

8 mayıs öğledn evvel Irak bombardı- her türlü ihtimalleri önlemek ve ilk devam edecektir. CönüHü haıtaba- 'birliği b111,Yanlan ile tanıtılmıt. müt- man tayyan!let'lnhı &ttıltı bomtJela.r- Hirohlto arasında tebrik ve t.,..,. 
mıın tayyareleri dlltman tefe)lkrulerl- bb" ü _,ı. ı· dıı- • k 1 k ü h ı. il d ·· k l · l · L 1 ·- d tam•--~ ld 1r••- AA-n....t .. H .. L&rü ..._1_ f1 d ne hücum etm~ir İki d~n av- te,c ua n nunver e ıne .., ... esın• ıcı oma zere er mana e en uç tere ça lfllla lf en .. onutu m..,._. an -· a '-• "8&~..u. ~ mutazammuı -.ra ar tea 
eıaı btr mukabil hile~ ya.pmlf şid- m&nl olmalı: için alınacak mütterek kadın seçilecektir. BusUn 1at 14 de tekrar toplanılarak Hücumun çok f6ddetl1 oldulu ve kru- ec:lllmi§tir. 
detll bir muharebeden sonra bunlar- tedbirler hakkında üç taraflı müebet Bu toplantıdan sonra ... t 11 de gönfillü butabakıcı çabıma porgra- va.zörlertn utradılı haArdaıı bafka --------

1.. J J Brest denl.z üsatln11n de bll7ftk hasara 
dan biri kaçmata, diğeri de Calbub müza .. ere er 7ap1 mııtır. ikinci bir toplantı yapılarak çocuk- mı haznlanacaktır. utradıtı haber verllmettedlr. Cebe/{jffarıkl'" 
dvarına lnmete mecbur edllmlştir. ..._. 

5:'.;}~rl.~.~ Amerika - Fransa Sovyet Rusyadaki 1 300,000 · Fransaya bir 
maıı ta:yyarelerl.le fkkletll bir muha- 8"il Jıallınn acele 

çikanlmaaı emredildi =~~!~i:ın h~~eY:~=!erl:- arasında müzakereler deği0iklik lirahk istikraz hiicum 
lalmmat depolan fteerlne bıraktıktan Y 

1 
L..~ 

1<>nra tıslerine dônınQflerdir. Nft7ork 8 (AA.) - - ..... V!! 

"""- 1 ri T• "' ahi tt ki b • B h ber Be ı· ahafi l • "' uh be • İ . . . Pre.'in lıildirdiflne vöre, Ce'bel8'o &l...,...an bombaMnna.n tayyare e ıcan m ye e u u a r ın m • zmır huıuıı m aıe il• Popolo d' talıa iki yiizlll tıank'taki in 'liz makamlan bt!'lüt 
ı mayısta öile nktı Baldad tayyare •• k 1 d l •ıt 1· de bu....::.L 1~•-- • V k"'I • • ırı 
meydanlle gar tbertn~ uçmuşlardır. muza ere er e ngı ere ın ~ ua a alUl ne Malıye e a eti aiyaaet takib edildiiini .-rde bunlunan IİYil halkm azami 
Hücum bir buçuk 11a&.t aünnüş ve gar- de temıil ediliyor uyandırdı kefalet edecek .. lü .thatle tahliye edilmeaini emretmir 
da hafif hasarlar vukua gelmlştir. ıoy yor tir. Ayni ajana Cebelüttank'tai.I 
Hava meydanında bir binaya da la- l>Otün dükklnlann kapanm11 otJd .. 
bet vaki olarak yan~ da yangın V-.iatrton 8 (A.A.) - Sal&W- Berlin 8 (A.A.) _Yan 1'99mt bir Ankara 8 (Telefonla> - İzmir na- Milino 8 (A.A.) _ Popolo iu d h b kt d' 
diğer binalara sirayet etmeden sön- yetli membalardan öğrenildiği.ne sa~ menbadan bildiriliyor: B. Stalin'in JVtl. Jilususl ldareSlnde J'&pılacat ı.tlk- d'I .. _ '--- k 1 • d d le nu a a er Yerme e ır. 
dü-'"mn•tür e.· ı· F Af L "' -- raaa, -..&--~ -raı~- .. _ ... --un tana, --.ma .. a esm e r'Y J'&Zl.· İtal 1 ş· d ~ 1 

w 1.6';1 • " re, .,,nna ı ranaız ri .. uile M1Dm- Halk l.omiaerler bqeti rei8liiine ·~.ıu A.O ""un: u.au- aı.a.u F ld h yan ar ıra a asını 
Çarşamba günü öğle uz.eri iiç Wel- rika aruında normal ticari mlnue- ta . -~ haLL-nda M--Lo-adan Jiylhas:ı Mec!Wn alAbJı encilınenıe- 7or: c ransa, uııramıı o uiu ezı-

lln..+"n bombar .. ·--- tayya......a B-» hd f Ylll -..uu., -.. - .. _._ ... en ' --~ ruzna.m.e,.e mettenberi ilci yhlti bir liyuet takib da zaptettiJer 
6"" .....,, .. ,., ·~ -- betler tesilini ilti a eden bir plin ?erilen habe Berlin · t ahlill u.uu &"'i-- J-- J 

dad'ın garblnde btr ga.n bombardıman d etfr k akaadil · t r aryu m e· abllmı$ır. Bu llyftıa.J& t&"e. hmır vl- ediyor. Fran11• ayaaeti; hldiaelere Roma 8 (AA.) - Stefanl ajan
ederek bazı haarlar vukua getirmJf- vik:u a ıı me m e ~ rinde çok büyük bir alaka uyandır· llyett Hususi 1d&1"8111noe mllll baııka.- söre tahavvtıl etmekte •• Fransa. anın Rodoatan öirendttiae söre. 
lerdlr. Bir erkek, aı kadın Te bir ço- mfizaltere1er cereyan etımekt~. IDlfbr. 300,000 llraJıt f •~- '-- al 
elik ölmllf, 2 Miler Jal'&.lanınıttır. Mutasavver plana. giSre ~er:lt~ Alman Harici)'e aez:ıreti. yabacı laıdan yapılacak ıatk- l>Gyük demokruı1erln nihai za eri naıyan kıtalan Siklan~ ad ar 4ıfU.-
Dfişman ta---'erl Ravadt ._ı.._ h--lt fran•• Afrikaamın pdd.U. --teciJ .... tarafından ıoru'-- _,_ rua Malll'e •KtJett bfalet edecelc- hakkındaki bütün Unddleri ~ pvndan • mUhbnmi olu Şka'yı da ,,_3..... 3~ ....- bilind -- - JUi - ~.Bu ı.taras, m'lllJ19ll tabHlerl -ı.. ıl-1!---Lted' P'-L .. _._ __ ........ mba -nnü :.-1 etndtlmir. 

nmda Irak lata1armı bombardıman muhtaç olduiu emtia muka '' e )ere enap olarak Sovyet kayaııak- ~ blrltkte her tene İzmir Jl\ı- m .. ....., gunuuua5 ır. ~ ...-- ._.:r- •" ...... -
etmlfSe de çok bD7tk ha.arat vukua mezkGr memleketten iptidai mad- Janna nazaran ba d-X.:-iklik ıebebi- mı tda~ ~ toınılacak tahlıl- olan ha Frwız manevralan. kimae- h r F • kafi} İ 
getırememlftlr d 1 alu_._.__ ...., satıa Meneoelcttr. .. gözünden kaçmamaktadır.> ım ranaz pmı ea 

Bi dA·- • .. ~11.. ._ _ ___._...__ e er aabn aca&UI'. nln B. Molotofua Halk komiMrler ._......._ ı (• "') o J' t· - ... -. r ...,...an n-..,,e _,. •• ~ Bu L! L l d t ..:L A • _LaJed ._ .. _1..~ L.L ,.___ &mrua a.n. - • • · .&-J."1',_ 
Baddlsa tayyare meydanına inenler buauata&.İ mtizaııı:ere er e n15..- heyeti reiahiüıden ı;elcilerek büttin ym ma& • MUHIDllR 11111' amau· mo.u ~ ldm.11~• 
esir ediJ,mlş lıtr mMraly(ıBle bir miktar tereniıa de tamil edilmekte oldaia ~etini Hariciye komiHrliine B K • • la Laval'in yenJden ortaJa pkmuı- le)Nda& !ki J"nnll8 pml lcalllea, bl-
m6hlmmat 

1

ellmbııe l8flldltlr. hM po.. öfremlmiftir. Bu planın ıeneral haareıtmek arzulUndan doidulu ıCSy· • 0 r f % f S am içtiıaabı pyrikabd 1m hal oldu· n .üdenls ve dJlerl Atlantik Lstlka-
llal Almaçift yakınında ~re ınmete Wqsand'm Şimali Afrikadaki or• lenmftfr. 1 lana lpret eddnuılıtedir. Fraw metinde OebeIMt&nt botazını geç-

ınecbur kalan bir dtışman tanareet- dun1Je her banai bir allkuı yok- Beılain ne re11Dt. ••de ,.an r.. ı·nıı·haT efmı'f alyaıaıethıiıı '&arometreef olan La.,.( mlftlr, ilin mllrettebatını eslr etmlftlr. tur. mt mahfillerinde bu SH:yet ı,.,....a. kabineye g5re ortaya ............. n- ________________ , 

' 
l ·-.................. - ............... hna hiç 'hirteY na •• edilrnemektedn. ,.ahud mqdanclaiı kaybolmaktadır. ta yan teblifi ~ 111mlf&ir. Hava moıan, TOOnıt ı -=•t d-L!J" LL • Waaıl ~&zmah? 

etnfmdak1 dtltman mevsllerhıl Jelli- Dgu ere uu ı .... 1f B tıaber şslmdl Bu pnte, Franmlum teredd&d -----------11 
Soma a (AA.) - İtalyan ordula:rı dlll bamba.rdıman edel"S bQyilık ~ addediyor u içjade bulunduklannı kaydetme~- Gazetelerimizden birinde ,c;yJe = taraıwtıımın 137 numarah ~ ~~ )'allllllf ol- Londra 8 (A.A.) - 1. Stalin.bt ifşa edlldl dir. bir ıerl&vha: .. 
8 ve 7 mayıs teeeıeri Alman ha.va dal1l mn hava atını eısnuında tar- lo.,.etler Birlifi Kominrler hqeti cDün 700 bin liralık ihracat 

bwvetıertne meDM1p fllıolar, miltead- yare c».n tıoplanmıe. bir tncuız ta.7- rei.liline tayini Lonclrada Ruayamn Vekiller Heyetinin dinkli yapıldı.> 
dl& defalar Ma&. adasının dentıı ve ,...reemı denize dftfürmfişlerdlr. Tay- dahilt Wr iti olarak tellkki edilmek- 1'ab.in 8 (AA.) - Şimdi ita i • Bu adedin yanıım rakam, ya-
.Mva üslerine hia\ID\ ederek .rancın- yarenin müret.tebatı esir edllm~r. tedir. Jrn.iliz baaını Dtı defifiklili .Jısn4uiuna ııöre, mtiteveffa Yu- çtimaı nsını harfle yazmanın hikmeti ne 
1ar ~Jıtarmışlar, infilWa.ra '"uker1 la* Alı1bda .AladJl mmtabsında. lıııahta 111ewzuu etmenaektedlr aan B.,...Ui B. KorisİI 18 niunda .Ankara 8 (A.A.) - İcra Vekil- o1abilir) 
tlıefsatta mtlhlm hasanıt vukuwıa se-~ faal~ ıöritlm6ft;ür. Galla - · atihar ed.rek ıslmfttt&r. Bu bıtihıara leri heyeti bugün aaat 16 da Baeve- Ya rakamla 700,000 diye, ya-
bebl.Jıet verın~lerdfr. lldalDo memlelletlnde 1 mayıstan 1 AL- b )-..il. • • 'be t d lı '.ib" ti pla" kil Doktor Refik Saydam'ın haı-' hut da harfle yedi vüz bin diye 

81renalk'te Tobrut cephesinde mü- ID&JW. bd&r devam eden fkldetli bir ,,on e GGC)e reııı .. P •1~L 
1

• m•. di: bn ha 1.. 
11 L ı ıc.. d tad ı-b'maını yaparak Yazmalı! 

~ bir mevzi iı!l8al edllmfştir. Sol- muha,tebe eaasmda bta-a.tımmn m\1- Ankan 8 (Telefonla) - At.rem Be- 'ftl mem wıroetin geçır 5' u ran 11U• &lln ıpn a mu .,. 
Jam'un p.rtmda blllbn tein müsait teaddlt wı.11tabll ıaamızlanııa utrQu ıtHB,e reilltltne B. t..an ııc..ı il- wnndakl ndlteler olduiu eiTlee- namameaine dahil meaeleleri _!'Ü-} '* nrette netiem•• m~ dGp.uı ml1ı1m aJiat 'YtrlDllUr. tlllllll ... elulldu. ektediı, - sak.ere ~lemittir. · ~-----------
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AKŞAMDAN AKŞAMA , 

Kanad muhabbeti 
B 111 .... ..., ......... aı 

\.. ... ~~====-===~~==~-===~31ı.=.;:..;::~~~~~;:::..:~~---'' Gazete 
Meyva yıyorduk. Y enÜflİğe süs 

olsun diye konulan yapraklar ara
sından yeşil bir tırtıl kafasını uzat· 

Yıldız bancesi • 
-·-

Afrikanın en tiddetli muharebesi Harbiyedeki feci 1 Ayakkabllar 
masın mı? y ·ı 

- İğrenç hayvan ••• Pis hayvan... eşı saha olarak halka 
açılacak ~ otomobil kazası 

Sağlam kundura 12 
liradan ucuza 

malolmuyormuş 

1 Tobruk'da oluyor. Hergiin buradan 
gelen ajans telgrafları kanii çarpış• 
ınalardan, şiddetli tayyare bombar
dımanlarından ve topçu düellola
rından bahsediyor. 

Ö' ... Nereden girmİt buraya? ... Ez ... 
Hayır, hayır .•• Elini bulaştırma sa
kın ••• Pencereden at .•• - derken, ha· 
lının ÜzeTine mi, masanın alhna mı 
düşürdük musibeti. ne. ~ldu, anla
yamadık; kayboldu. gıllı. kırk aya-
ğiyle kırklara karıştı. . 

Ve ertesi sabah, pencerelerın ka
palı bulunmasına rağmen, odanın 
içinde, kanadlan benekli bir kelebe
ğin uçuştuğunu gördük. Herkes mu
habbetle: 

- Ah, ne şirin şey... Nereden 
geldi! ... Cannuun ••• Şiriniüm .•• Omu· 
zuma da kondu ..• Ppppp •.• Aman. 
kanadı örselenmesin... Aman. toz· 
lan dökülmesin... Haydi pencereyi 
açm da hürriyetine kavuşsun... • di
yordu. 

Bense bıyıkaltından gÜlüyordum. 
Bu itibarlı misafirin dün gece o is
tihfaflara uğrayan biçare tırtı1dan 
başka bir mahluk olmadığına emin· 
diın. Diyebiliriın: Kendisini gözle
rinden tanunıştım. Tabii bir istihale
ye tabi olmuş. İşte o kadar. Sırf ta· 
kındlğı kanadlarından dolayı ona 
ka~ı muamelemiz değişmişti! 

Servet. ilim. şöhret, güzellik, ce
saret sahibi birini görünce itibar ecje. 
riz. Zira onda, bizdekinden fazla bir 
mazhariyet olduğuna kailizdir. Kuş· 
lara, kelebeklere ve hayaliınizdeki 
dig~ er kanadlı mahlukla\·a - melek-

A h•• et lere, perilere - karşı bususı unn 
ve muhabbetimiz de bundandı~. 
Hatta şeytanı bile, için için . ~dır 
edip itibarlı buluruz: Kendlm~den 
yüksek, atik, çevik. zeki oldugun· 
dan dolayı... . . 

İnJanları beş yerine dört bıslı ta
savvur edin. Farzedin ki gÖ"!1e ka
biliyetine yalnız bazı. ~ahtiyarlar 
naildir. Aramızda, ne arntıya~h ola· 
caklardı. Onun gibi, altıncı ha:ıs~ s~
hip bulunanlar da varmış: Gaıbı gÖ· 
renler görünmezi sezenler, karşısın
dakinin diınağından geçenleri anla
vanlar vesaire ... 
. Son zamanlara kadar kanad. 
yalnız uzvi birşeydi. Yani eğer ta
biatın verdiği bir kımad varsa, mah
luk onunla uçardı. İnsan zekası. sun'i 
kanadı icad ederek, kendi nevine. 
altıncı hissi andırır bir üstünlük ver· 
miş oldu. Tayyare, tıpkı göz, kulak, 
burun, dil. cild kadar bize faydalı 
olabilecek. .. 

Fakat zararlı oluyormu,. O da 
başka! 

Kurunuula filozofunun da meşhur 
ahçılık hikayesini aklanıza • ~etirin: 

Hani esir düşmüt, efendısı ken
disinden en mükemmel yemeği iste
miş; o da dil pİ$innİş. Başka bir se
fer en fena yemeği istemiş. Yine dil. 
«Ciinkü, - demiş. iyiliklerin men•tei 
hakimane sözler de, fenalık menbası 
tezvirler de hep diUe yapılır.ıt 

Onun gibi: 
Modern tayyareler, Belgradı hak 

ile yeksan eyliyor. Bir hamlede 
20,000 ölü... Ve attık1an bomba, 
bir kilometre kutrunu tuzlabuz edi· 
yor ... Yenileri de icad f:dilmiş: Ame· 
rikan topraklanndan kalkacaklar; 
Berlini tepeledikten sonra, bir yere 
konmaksızın yine ver elini Ameri· 
ka ... 

Dehşet içinde kalmak lazım ge· 
lirken, bu kanadlara karşı yine mu· 
habbet duyuyorum... Zira beşeriye
tin. beklediği sulh ve selametli inkı
laplara onlar vasıtasile kavuşacağı
mıza ıçın ıçın emin bulunuyorum. 
Ancak müstakbel Milletler Cemiye
tinin emrine kuvvetli bir tayyare or
dusu inhisarı vermek suretile be~ kı
tada derebeyi ruhunun tekrar hort
lamasına mani olunacaktır. Modern· 
leşmiş itfaiyenin, hım zamanında 
yeti.şip yangmı söndürmesi kabilin
den, bu tayyare orduları, harp ate
tini. ortalığı sarmadan bastıracaktır. 

Genç kızlar, tayyareciyi. diğer 
mesleklerdeki gençlere tercih ediyor
lar. Ona göklerden İnmit gibi ha· 
kıyarlar. Haklan da var. Tayyareci, 

Yıldız bahçesinin ve bahçe<iekl bi
naların Maliye VeUletlnden tst.anbul 
Belediyesine devredilece~ yazılmıştı. 
Bu husustaki temaslar' ilerlemektedir. 
Formalitenin yerine getlrl.lmesl için 
bu binalar ve bahçe az bir ücret mu
kabilinde Belediyeye geçecektir. 

İstanbul Belediyesi binalardan veya 
bahçeden ne şuretle istifade edilece
ğine dair Dahiliye Veka.Ietine ma16.
ma t vermiş, muvafakat cevabı almış-

tır. ost' 
Şehircilik mütehassısı B. Pi· un 

tasvibi ile hazırlanacak projenin tat
bikinden sonra Yıldız bahçesi Ye§ll 
sa.ha olacak, halka açılacak, halk 
bahçe içindeki ağaçların gö~ellğinden 
istifade ettirilecektir. Belediye, bina
lardan da bJrer suretle istJfade ede
cektir. -------

Kahvecinin 
300 lirası 

İskenderuna kaçan bir 
suçlu yakalandı 

Şoför Ha~an kazanın nasıl 

vukua geldiğini anlatıyor 

Ön tarafı harap olan otomobilin hali ve şoför Hasan 

Bundan bir müddet evvel Hasan 18-
nıinde biri, Marpuççular~ ~caha
mamda kahved Mehmedın dukkanına 
giderek müşteri sı!atile otump bir 
kahve içmeğe koyulmu.ş, Mehmedin 
dışarı çıkmasından istifade ederek Evvelki gece saat yirmi üçe 
çekı:neceyl açıp içinde bulunan üç 
yüz lirayı alıp dükkandan savuşmuş- doğru, Harbiyede vukua gelen fe-
tur. ci kaza tahkikatı dün bitmiştir. 

Kahvecl Mehmed, dükkfına döndük- Müddeiumumi muavinlerinden 
ten sonra Hasanın meydanda olma-
masından kuşılmlanmış, bir de ı;ekmc- B. Fehmi Çağılın idaresinde yapı-
ceye bakı~ca, ü~. yü~. ıı:asmın yerinde lan bu tahkikat hfi.disede yeni bir 
yeller estığlnl gormu.ştur. 

Mehmed. derhal zabıtaya. başvur- tala.m safhalar göstermiştir. 
mu.ş, polis ta~kikata girl~, netice- Güzel sanatlar akademisi tale-
de Hasanın Iskendenına firar ettiği . 
tf:sıbit ooilmiştir. Bunun ü:rerlne ala- bcsınden Ahmed Fuad Tayman 
kadar dairelerden Iskenderun adliye- ve Kemal soymen ile kimya şube
sine müracaat edilmiş ve Hasan ora- sinden İhsan isimlerinde üç arka
da yakalanmıştır. 

Hasan dün iskenderundan geUril- daş, taksi şoförlerinden Hsan is--
miş. Sultanahıned sulh birinci ceza minde birile tanışmaktadırlar. Fuad Tayman ve Kemal Soymen 
hakimi huzuruna çıkarılarak ·sorguya . .. 
çekilmiş ve tevkif edUmiştir. Üç arkadaş dun akşam Hasanla . .. .. . 

-- birlikte Beyoğlunda gezdikten lınde uç saat suren muhtelıf ke-

Jimnastik bayramı 
programı hazırlandı 

19 Mayı.s .Jlnınastlk bayramının 

sonra bir otomobil gezintisi yap- şifler yapmıştır. 

mağa karar vermi~lerdir. Şoför, kazanın şekli vukuunu 
Hasan, dün tek numaralı .tak- yukanda yazdığımız şekilde itiraf 

programı hazırlanarak alakadarlara siler çalıştığı, kendi arabası çi!t etmiş ve dün geç vakit adllyeye 
gönderllıniştir. Bayrama ıştlrak ede- numaralı olduğu için evvela te- teslim edilerek Sultanahmed sulh 

Lakin dün «yer yüzünde bir ce. 
henneınıt cliy t if ed. Halk tlpl kunduralar için şehrim.iz- · d . . e .avs ilen T obruk-

deki alakadar müesseseler Uı.rafm- .~n çek.ı_lnuş bır telgrafta şöyle bir 
dan yapılan tedkikler ikmal cdUerek cümle goze çarpıyordu: 
hazırlanan rapor Ticaret Vekaletine «Garnizonun gazetesi intişarına 
gönderilmiştir. Ticaret Vekaleti ra- devam etmektedir.» Evet, kan g .. v
porlan tedklk ettikten sonra. halk ti- deyi götürürken çıkarılan b · 

0 

pi kunduraların malzemelerini tesbit zete!... ır ga-
ve fiatlerini ilan edecektir. Bu ne mühim bir ibf t k. ,,ı 
Yapılan tedklklere göre, halk tipi leler bon: b ~ ıyaç ır 1 w.u· 

kunduralar evelce zannedildiıti kadar . • • a ya~urları ve heran 
ucuza mal olamıyacaktır. Tedkikat ~.anın k~şısın!" ~~;uı beklenen 
devam ettiği sırada yerli deri fiatlcri olum tehli.kelen ıçınde bile ihmal 
his.solunacak derecede arttığından, edilmiyor. Yazılar yazılıyor, dizili
yeniden !iat tesbltine Jüzum hasıl ol- yor ve gazete çıkanlıyor. 
muş, sağlam kunduraların 12 liradan Son zamanlarda gazete de."lilen r ... 

ru;ağıya mal clamıyacağı neticesine yin _ en müşkül, en celin anlarda 
varılmıştır. Ti~aret Ve-kfileti~ln bu bile _ insanlar için ıne kadar lü-
hususta. vereceği karar beklenıyor. 1 ih ı ed"J • k b 

Bardaki cinayet 
Dün, gözcülük etmek 

suçile bir kişi daha 
yakalandı 

zum u ve ma ı mıyece ir ihti-
yaç olduğunu bu hadis'! pek iyi gös
termiştir. 

Bu mesele bana bundan bir kaç 
r sene evvel. kutu~ _havalisine düşen 
kazazdelerm halinı hatırlattı. Bir buz 
parçası üstünde gijn1err:~ en korkunç 
anları geçiren bu insanlar ınemJ .. k~t
lerine dönünce şöyle demişlerdi: 

- Buz kitlesi Üzerinde geçirdiği
miz korkunc dakikalar aras•nda b;.d 

Beyoğlunda bir barda öldfuillen en ziyade meşg"Ul eden, hayata bag~. 
Mükerrem ismindeki kadının katili l 
Salim hakkındaki tahkikat evrakı bl.- ayan, ümid veren ne idi biliyor 
rinci sorgu hakimliğine verilmiştir. musunuz? Tayyare ile biz'l! atdan ga-

Tahkikat.ın ilk safhasına el koymuş zcte]er, mecmualar ... Bunlarla bera· 
bulunan müddeiumumi muavini B. her buz parçasına düşen maddi gı
Orhan, bu cinayet işinde, Salimin Be- dalardan ziyade bu manevi gıdalar 
sim isminde bir ark.adaşmm da rncd- bize yaşamak enerjisini veriyordu. 
h_aidar olduğunu tesbit ~tmiştır. Be- Hele harpte gazetelerin adeta 
sım, cinayet gecesi Sahmle beraber 'k t 1 • k d · .. d .. ~ .. 
bulunmuş ve iddia edildiğine göre pı e ~yyare. erı a . ar .~ gor ugu 
Salim cinayeti Jşlerken ona göıcülük artık bar bakıkat halme gırıyor !. .. 
etmiş. ve sonra oradan beraberce Lloyd George'un yeni 
uzaklaşmıştır. b • .., f h 

İşte Besim de bu iddialarla dün ya- lT cogra ya atası 
kalanmış ve müddeiumumilik tara- Uoyd George'un geçen harpten 
tından sorgu hakimliğine sevkoluna- kalma meşhur bir coğrafya hatası 
rak bunun da tevkifine karar veril- vardır. Habr]atalım: 

miştir. Sulh konferansmda Adana mese-

Peyniri fazla fiatle satan 
biri mahkum oldu 

Yaşar tsminde blri, peynir narha 
tii.bl bulunduğu bir sırada, fazla fiat
le satarak ihtikar yapmak suçlle mah

lesi mevzuubahis oluyormuş. Eski 
ismile Adanayı Kilikya, yani Silbi 
diye konuşuyorlarmış. 

Lloyd George ayağa kalkmış: 
- Canım... demİş, bu meseleyi 

hallettik ya ... Bir daba ne diye ko· 

kemeye verilm~i. Yaşarın asliye nuşuyoruz. 
ikinci ceza mahkemesinde yapılmakta Bir müddet evvel Almanya ile 
olan muhakemesi dün intaç olunmuş Polonya arasındaki Silezya konuful
ve yinnl beş lira para ce1.aslle dükka- mu, ve bir karara bailanm~. Meğer 
nınm yed! gün kapatılmasına karar Lloyd George bizirn Adanavı Si-
verllmlştlr. lezya ile karıştınnı,. Kendisine: 

Dünkü ihracat - Aman ekselans, demişler, bu 
cek talebenin sayısı 4540 tır. 19 Mayıs 
günü merasime. saat 10 da Taık.simde reddüd etmişse de sonra Taksim ceza hftkiml tarafından yapılan Dün muhtelit memleketlere 217 bin 
ba.şianacaktır. Is:Unbul Vall ve .Bele- garajından otomobili çıkararak sorgusunu müteakip tevkif edil- liralık mal gönderilmiştir. Çekyaya 

memleketlerden biri Avrupada, öte
ki Asyadadır. 

diye Reisi Dr. Lutfi Kırdar ve Idarel . . . .. . anason, kayısı, erik kurusu, fındık, 
örfiye komutanı general Ali ruza Ar- binmışlerdır. lıp tevkifhaneye gonderilmiştır. Danlmarkaya barsak, İsviçreye fındık, 
tunkal talebenin bayramını tebrik Şoför Hasan yakalandığı tak- Etfal hastanesine kaldınlan ya- Mısıra tütün gönderllmlştir. 
edecek. müteakiben bando İstiklal .' . · . · . p "f k 
marşını çalarak Türk bayrağı direğe dirde laakal ~i beş lira para ralı B. Ihsanın sıhhi vazıyeti iyı- ası orunma 
çekilecektir. . .. .. cezası vermege mahkum olaca- dir. tecrübeleri 

Bundan sonra hatıpler soz soyl~ye- ğından. otomobiline numarası Pazar günü saan ıo da Kadıköy ka-
cek ve geçit resmi yapılacaktu·. Oıt- ' Teessür ve taziyeler zası dahilinde pasif korunma tccrü-
leden sonra saat 16 da Fener stadın- farkedilmiyecek derece bir sürat F i b" k t• i k betti beleri yapılacaktır. Bey0x.lundakl pa-
tla spor gösterileri yapılacaktır. vermiş ve bu hızla Harbiyeye ka- v. ~c ~r aza ne ıces ay .· : sif korunma tecrübesi ı:; önümıizdekl 

k 
dar gelmistir. g~mız Guz~l Sanatlar akademısı hafta içindeki günlerden birinde ya-

Görünmez aza .... , .. .. . . ytiksek mımarlık şubesi son sı- pılacaktır. 
i d ki b. k Sof orun dun muddeıumumıye J f t 1 b 1 . d F d T ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı Şoför cemilin idares n e ır a.m- - nı a e e enn en ua ayman 

yon dün Samatyadan YedikuleY'<'. ~o~- a~avt~ığ~~: göre, :1~~bi!,edeki saat ve Kemal Soymen, Türk san-at ai- Mimarları davet 
gitmekte iken kamyonun 19.stığının dıregı gozunde buyumuş ve buna ıesı·nın· kendilerın· den çok sevler T .. k ··k k · 

ru tl masile demir çember fu·lamJ.9, v h" d k d' k . - . . ur yu se mımarlanna: 
~::ütün sürıı.tile yolun bir kenarın- çarpacagıruv ısse ere ıre sıyo- beklediği iki kıymetli uzvu idi. Türk sanat ordusunun en genç 
dan gitmekte olan on dokuz yaşıann- nu sola doğru kırmış, fakat oto- Bir kaç gu··n sonra yüksek mimar- nesli arasından kaybettigıv·miz iki 

· · · d b'r kıza ç:ırpmış- b'l ·· t• k ·ım · ld ~ da Hanıte ısmın e ı 1 ~o 1 sura ı esı emış 0 ~gu lık diploma ve ünvanını kazan kıymetli uzvun, yani Güzel San-
tır. . d irin sadmesile l cıhetle 0 sırada 233 numaralı dire- mak için çektikleri sanat ve mem- atlar akade ı'si ·· k k · ·1 k Hanı!e, bu ağır em v . . . . .. · . m yu se mımaı ı 
ağır surette yaralanmı.ş, ~~~~!:; ge ~indırmı~t.ır. Bu bın~.ır~ netl- leket heyecanının kudsiyeti için- şubesi son sınıf talebelerinden Fu-
dan, tooavi için H:ı.sckı cesı otomobılın radyatoru parça- de feci bir şekilde hayata gö ka- ad T K 1 So ,. 

t rılm ştır 1 r·· .. h f'f . z ayman ve ema vmen ın ya l ı . . mııııııııınım anmış, şo orun a ı surette yara- b iki' kı tı• . . . • 
• .......... 111"'"'""'""""""""'"'""'""""' payan u yme ı yavrunun cenazelerı Sışlı Etfal hastanesin-

lanmasına mukabil, Ahmed Fuad .. A , 

cidden b .... ka bir dünyanın insanı: ' Türk sanatkarlan ruhunda bırak- den cumartesi günü saat ıı de 
""" d.. ve Kemal başlarından aldıkları t ~ . .. 

Atideki dünyanın, iyi unyam~ ... : . . v. • A ıgı derın eleme tercuman olur kaldırılacaktır. Törene iştirak 
B:;tün ölümlere yanarDTI; butun yaralarla nezfı dimagıden anı ola- .. ·· 1 il 1 rin ta . 1 . 

.. elerin ken· ~ .. .. . . . ~ . . ve gozu yaş ı a e e e zıye en- edecek arkadaşlarımızı o saate 
zülumlara kızarım; tayyar rak olmuşleıdır. Dıger Ihsan ıs- mlzi sunanz k d h t d b kl . 
di müstakbel medeniyetlerinli .. halket· mindeki arkadaşlan da ehemmi- Güzel S~natıar birlig-i yük' - a ar y~~kanke Tüe .. ek e~. 1 

k . . "'kt .. illin ve zu um saç· . u se r mımar ar 
me ıçın go en o ~ kızmıya- yetlı surette yaralandığından has- sek mimari şubesi reisi: birliği reisi: 
m~anna Iiyanmı~~:· dökdükleri I taneye kaldırılmış, dün, müdde- s. Çetintaş B. finsal 
cagım ge yor. d ~ es · i · i B F h · Ç ~ 
kan ve verdikleri ıztırap ogwn • ı ıumum muavın · e mı agı- Yüksek Türk mimarlar 
rtasındaki yarabcı kanlara. ıztırap· ı ıın riyasetinde, belediye mühen- birliği reisi 

lara benziyor. (Va • Nu) dislerinln iştira.kiler facia mahal- B. ttnsaı 

Bay Amcaya göre ... 

Güzel Sanatlar birliği yük
sek mimarlık şubesi reisi: 

S. Çetintaş 

O vakitler bu cuğrafya hatasından 
bahsedenler: «lolyd George yalnız 
kendi işile, kendi ibtisasile meşw .. 1-
dür. Ba,ka şeyle uğraşmadığı için 
böyle bir coğrafya hatası yapmakta 
mazurdur» demişlerdi. 

Fakat her harpte bir coğrafya ha
tası yapan ekselans bu sefer de ken
disini gösterdi. Ostad parlameato 
toplantısında Cburcbill'e: 

- Türkiye Irakla ne diye anlaş
tı?... diye sordu. 

Türkiyenin Irakla anlaşması? ... 
işi anlayan Cburchill, Lloyd Gerog'a 
hemen şu cevabı verdi: 

- Aman! .. O Irak değil, İrandır! •• 
Yeni harp herkesi coğrafya müte

hassısı yapb. • Fakat y~nız Uovd 
George coğrafya hatalarını sırala
makla m~gul... Faile Sabri Duran 
bir İmtihana çekse muhakkak ekse
lansa sıfın atardı. 

Hikmet Feridun Es 
•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Resim sergisi 
İclerinde tanınmış modemist rc.CJ

samlann da bulunduğu on üç kişilik 
bir genç ressamlar grupu tarafından 
10 mayıs 1941 cumartesi gU.nü saat 
16 da İstiklal caddesinde, B::ısın Bir
l!ğinde bir resim sergisi açıl:ıcaktır. 

Bu serginin en büyük hususlyett, 
bütün snnatkfı.rlo.rın İstanbul limanı 
ve tipleri üzerinde calışarak yaptık
ları resJmleri bir yerde toplaması ola
caktır. 

- Asfalt yollarımı;: gitgide çoğa-ı ... Her ne kadar ikide b;~ tamire 
lıyor maşallah hay Amca... ihtiyaç gösteriyorsa da as t gene 

asfalltırl .•• 

. . . Hem bu da bir çok· işçiye ge-ı ... Fakat asfalt ca~delerin tem~z-
çim yolu oluyor!... lenme usul ve aletleıı ,başka oldugu 

halde ... 
çalı süpürgesi kulland~ılıyor} .•• lan korkutmak içindirı ••• 

· · · Temizlik amelesine a:ıeden hala ı B. A. - Kim bilir belki m.ikrop-
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Amerikada filim istih
sali yarı yarıya azaldı 
Avrupa harbi Amerika sinema sanayii 

üzerinde büyük tesir yaptı -

Fransada Alman 
düşmanllö ı 

Bir İsviçre gazetesinin 
verdiği haber 

Zürib 8 (A.A.) - Volkarecht 
gazetesi Fransadaki vaziyete dair 
yazdığı b.ir makalede şöyle diyor: 

Bazı ıendika ~eflerinin Laval' e 
müzaheret etmelerine rağmen Fran· 
sız işçileri, Fransız halkının büyük 
ekseriyeti ile birlikte Almaaıya ile 
yakınlaşma siyasetini reddetmekte
dirler. Hemen hemen bütün sokak 
başlannda de Gaulle'ün armasına 
rastlanmaktadır. Bu arma büyük 
bir cV> hufi içine alınmış Lorraine 
haçından ibaret olup duvarlara çi
zilimektedir. Halk öğle zamanı ve 
akşam üzeri lngiliz radyosunun 
Fransızca neşriyat yaptığı sıralarda 
bu neşriyatı dinliyenleri rahatsız et
memek için telefon muhaveresi yap
ma.maktadır. 

İşgal altında bulunmıyan mıntaka
da Marsilyaya gelen malların çoğu
nu Almanlar satın almaktadır. Bu 
mallar Alman vagonlan içinde şi· 
male doğru alenen sevkedilmekte
dir. Marsilyada ahali Alman vapın
lanna kömür getiren vagonlan nef
retle seyretmektedir. Alman bayrağı 
altında Fransız karasulannda ve bü
hassa Marsilya ile Barcelone arasın
da sefer yapan bu vapurlan gör
mek Fransızları sinirlendirmektedir. 

İşgal altındaki Fransız toprakla
nnda görülen Alman düşmanhğı 
başka yerlerindekinden daha bariz
dir. Şimali Fransadaki iki şehirden 
itimada layik membalardan alınan 
haberler Amerikan gazetelerinin 
verdiği bir haberi teyid etmektedir. 
Bıı habere göre Fransızlar İngiliz 
tayyarelerinin Fransa üzerinde Al
manlara karşı harekatta bulunmala
nnı. bombardımanlardaın en ziya
de kendileri mutazarrır oldukları 
halde, memnı.<niyetle karşılamakta
drrlar. 

Hava taarruzlarından 
korunmanın esasları 
Hususi binalarda yapılacak 
teşkilat ve ahnacak tedbirler 

İstanbul Vilayeti Seferberlik mü-ı E - Her aile için evin münasip bir 
dürlüğü binalarda hava. taarruzların- yerinde alt katında parça ve gaz tesir
de.n korunmak lçln yapılacak te§killer lerine karşı bir sığınak yapmak veya 
ve alınacak tedbirler hakkında. küçük siper sığmak inşa etmek: 
blr eser neşret.ınişUr. Herkesi aHlka- 2 - Hava korunma amiri seçmek: 
dar eden bu eseri kısım kısım neşrede- İçerisinde oturulan münferit (tek) 
ceğiz. Bugün yapı1-ıcak teşkllAta. alt evler, bir çok ailelerin oturdukları ev
kısmı dercediyoruz: ler ve apartımanlardan her birinde o

turanlar arasından seçillr. Apartı-

B I• r·ı ncı· kısım manlarda bir de muavln aynlır, apar-
tıman1arda korunma. a.mlrı muavini 

Hava taarruzlarından 
korunmak için yapılacak 

teşkiller. ve tedbirler 

(kapıcı da) olabilir. 
Korunma amirinde aranacak vasıf

lar: 
3 - Blna hallo lçerislndekl 18-60 

yaşındaki askerlikle ilgisi olmıyan er
keklerden ve erkek olmadığı takdirde 
ayni yaştaki kadınlardan olmak üze
re evdekilerin itimadını kazanmış ça

l - Aile, teşkilat birliklerinin en lışkan, inzibata muktedir, tehlike za
küçüğü olmakla beraber hava. taar- manlannda ev halkına cesaret ve so
ruz!anna u~rıyacak halkın korunma ğuk.kanlılık aşılıyabilecek vasıfta ol
faaliyetinin temelini teşkil ede.r. Her malıdır. 
aile korunmak lçln tedbir almalıdır. Korunma amirinin vazifeleri: 
Aile teşkilatını ve dolayıslle kendi 4 - Hazarda; birden fazla aile otu-
başına korunmanın büyük blr ehem- ran ev ve apartımanlarda kendi.slnc 
miyeti vardır. bir muavin seçer. 
Şehrin birçok yerlerinde çıkacak 5 - Ev itraiyecisini ve büyÜk bina-

yüzlerce yangının yalnız Belediyeye Jar için, bir irtibat erini ayırmak: 
:ı.lt ıttaiye teşkilleri tarafından söndü- A _ Yani bu ayıracağı şahısla polis 
rülmesi mümkün değildir. Halbuki bir ve jandarma karakolları lle veya ma
yangın çıkar çıkmaz bastırılabilir. Bv halli korunma teşkilleri lle en çabuk 
ise ancak yangın yerinde bulunacak irtibat tayin etmek, 
kimselerin bu hususta. ne yapılmak B - Pasif korunma işleri lçln ev 
ı~zım geldiğini bilmesi ve çok soğuk- halkının şahsi korunma vası• .:\!arını 
kanlı davranması ile kabildir. ve ev korunma teşklllerine lazım olan 

Sıhhi teşkillerin yüzlerce ve belkl de malzemeyi Cyaııgm söndürme ve sıhhi, 
binlerce yaralı ve gazlanmış lnsanla- tıbbi malzeme) temin etmek. 
ra. hemen yardıma koşm:ı.sı mümkün C - Yiyecek ve içecekleri zehirli 
değildir. Bu teşkilleri ehemmlyetıı iş- gazlardan korumak, yani bir sandık 
lerle uğraşacak zamanını ufak tefek veya saç kutu sello!an kt\ğıdı muşa.m
yara bere ve gazlanmalar lçln daralt- balı kağıtlara sardırmak, içecekleri 
mak doğru olmadığı gibi, yara, bere sımsıkı kapanan damacanalara koy
ve gazlardan gelen anzaları ilk tedbir- durmak. Bina dahilinde teknik işler
le büyümesine ve eskiyip tedavisinin den anlıyan varsa blr bombardıman 
uzun sürmemesine çare evlerde llk neticesinde tahrip edilen su, elektrik, 
sıhhi tedbirlerini almakla olur. havagazı, kalorifer vesalr işleri onnr

Yine bunun gibi milletin ihtiyacı mak için bir klşi tayin etmek ve bun-

T kk
.. olan sığ:ı.naklann hükiımet ta.rafından la.rın vaz\fe1ert hakkında sık sık taU-

A 1 en 1 eşe u r yaptırılması ve herkese parasız birer mat vermek. 
gaz maskesi verilmesi de bugün için 6 - Korunma amiri, evi yangına, 

Dördüncü umumi mütetti,şlik mali mümkün değildir. Bundan başka hü- tahrip bombalarına karşı dayamklı bir 
müşaviri merhum Bay Amir Süden'in kümet hava hücumları esnasında. tek- hale koymalı, yangın için söndürme 
zevcesi kardeşim Vesile Süden uzun mil evleri de blrer sığınak haline ge- malzemesi hazırlamalı, bilhassa evi 
miiddettenberl tutulduğu hastalığı tiremez. yangına karşı koruyabilecek şekle sok
mahir ve muva!lakıyetu bir ameliyat- Bugünkü harpler ise orduların or- malıdır. Tahrip bom.balarına karşı d:ı. 
la tedavi ederek büyük ıztıraplarma dulara karşı muharebesi şıekllnden çı- sığınak için ayrılan yerler kuvvetlen
son veren Ortaköy Şifa Yurdu mü- karak milletlerin milletlere karşı mu- dirllmelldlr. Yoksa blr b1na tahribe 
dürü ve Başhekimi Dr. Operatör Sayın harebesi şeklini aldığından .tendlnl ve karşı dayanıklı şekle sokulması ağır 
Bay Asım Onur'a borçlu oldu~umuz ailesini iyi bir şekilde korumayı bilen bir para işidir. Betonarme binalar bıle 
teşekkürü sayın gazeteniz vasıtasile bir şahsın memleketin de pasif mü- uiak tefek tahriplere ancak dayamr. 
alenen yaparken am~.liyatta. kı~etli dafaa tertibatını kolaylaştırmış olur. Bu ancak parça tesirlerinden koıun-
yardımı olan Operator Bayan iffet Her ferdin bu hususta icabeden bil- mak işi olabilir. 
Onur'a. hastamızın .şifa yolundaki 1 gileri edinmesi ve lazun gelen tedbir- Kapı, pencere ve bacaların dışardan 
müsmer mesailerinden dolayı Baş- ıeri alınası mi1ll blr borç ve vazifedir. içeriye zehirli gaz geçirmez içeriden 
hemşire Ba.yan Hikmet ve diğer Has- (Ev apartıman gibi toplu blr çatı al- d~rıya ziya vermez bir hale koymak, 
taba.lpcı He~~elere a.yrı~a. te~ür tında oturanlar bir araya t.oplanarak müsait odanın birisini sığınak yapmak 
etme~ \nsanı bır borç bllırlm. ~ğıda lüzumlu teşkilleri yapacaklar- veya müsait ba.hçe varsa siper sığınak 

Dnlct f,imanları İşletme Umum dır ve bu tedbirleri öğrenmlye mec- yaptırmak, içinde oturanlara lazım 
Miidürlüğü Anbarlama Servisi burdurlar.> olan maskeleri aldırmak. 

Ba~memuru Fuat Tetik B11 teşkiller: 7 - Ev korunma fi.miri, ha.va pasl! 
A - Ev hava korunma lmirt seç- korunmasına alt işlerde evin mesul 

Mes'ut bir nikah mek <birçok aııeıerın oturduğu ev ve amın bulunduğundan evdeki pasır 
apartımanlarda bir de k.orunırın amlri korunma teşkilleri bunun emrinde ol-

Mütekaidini mülkiyeden Hüsnü Be- muavini seçilir.) duğu gibi hava pasif korunmasına ait 
..... klr oğlu mahdumu Ereğli kömürleri B - İrtibat ve gözetleme erini seç- vereceği emirlerin bütün evdekiler 

Yukarıda: Sağdan sola doğru Annabella, frene Dnnne, Marlene Dictrich. işletmesi umum müdürü Bedri Bekir mek. ta.rafından yapılması mecburidir. 
Aş::ığıda: Lorf!tta Younr, Myriam Bopkincı, Greta Garbo oğlu ile profesör kimyager Mustafa C - Yangına karşı gereken tedbir- 8 - Seferde, hazardan alacağı ted

Ha.kkl Nalçacının kerimesi Belkis Nal- leri almak <yangın söndürme ekibini birleri kontrol eder, ve bunlann taıbi-
Avrupa harbi Amerikan filimi' dınlar klübü, Bir balo hatırası, niyetinde olmadığını ve hayatını çacının nikahları s maYlS 1941 per- teşkil). katında büyük bir hassasiyetle hare-

lstihsaıatı üzerinde tesir yapmış- 3 Vals'tır. çocuğ'unu büyütmeğe hasredece- şembe günü Beyoğlu Belediy~ salo- D - Hastabakıcı seçmek hizmette.,_ ket eder. 

tır. Avıupa piyasası hemen ta- Dedikodular ğini söylemektedir. =~ti~.os.;!~Te~e ':ı~d~ria:te- :ı:ı;:~{e tedavi vasıtalannı vücude ~ina ~!:ı~~~i~~=:ı=~~an ve a.s-
mamen kapanmıştır. Diğer bazı j Son zamanlarda Hollivutun en Hangi kokuyu seviyorlar! terlikle ilişiği olmıyanlardan .seçilir. 
yerlere de yeni filirnler güçlükle büyu .. k dedikodusu Norma Shea- Bir Amerika mecmuası sinema r MUGON MAT" .. ELERDEN İTİBAREN Bu iş için bir kişi ayırmak kafidir. 

U't Vazifeleri: Bölge korunma amiri ile 
gönderilmektedir. Bu sebeple fi- rer ile George Raft'ın bozuşma- yıldızlannın hangi kokulan sev- r· A K s. M ev korunma amiri arasındaki irtibatı 
Hm şirketTeri tasarrufa riayet et- sıdır. Norma, Metro G<>ldvin şir- diklerine merak etmiş ve kendi- 1 s'ınemasında tcmln etmektir. 
mcg~'c mecbur olmuşlardır. Para- keti müdürlerinden İrving Tal- !erine müracaat ederek bonu sor- · A - Çatıda yanacak eşya bulundur-

ınnmak. 
mount şirketi müstahdemininin berg'in kansı idi. Birkaç sene ev- muştur. Verilen cevaplar şudur: B _ E\1 ı;ığınağıru ve gaz odasının 
yarısına izin vermiştir. Bu şirket vel kocası öldüğü zaman çok mü- Marlene Dietrich - Ben bü- Amerkada en fazla okunan NA THANIEL HA WTORNES'in mqbur sağlam, noksa.nslZ olmasını temin et-

geçen sene 56 fiilin çevirecekken teesstr olmuş, Adeta dünyaya küs- yük' annelerimizin sevdikleri la- romanından iktıl>as ve mek. bütün delik ve yarıkları k:Ağıtıar-
MARGA ı • la kapatarak yapı.1f.ırmak, camlarm 

16 filim çevirmiştir. Umumiyet müştü. Norma artık filim de çe- vanta çiçeği kokusuna bayılırım. RET L NDSA Y • DICK FORAN bombalardan kırılmaması için ka~ıt-
itibarilc islihsalat yan yarıya virmek istemiyordu. Kocasından Bunun için yalnız bu kokUyu GEQRGES SANDERS larla kafes yapmak. 

la ba C - Yangın için mevcut su kapla-
aıa lmıştır. kendisine üç milyon dolarlık bir kullanınm. Başka I!vanta r • rmın dolu bulundurulmasını temin et-

Bir kısım artistlerin aldıkları servet kaldığı gibi, kendisinin de na sıkıntı verir. tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan mek. 
ücret indirilmiştir. Bir kısım ar- bir milyondan fazla parası vardı. L<>retta Young - En çok sev- •• D - Yiyecek ve içeceklerin kapalı 
ti.<:tler ise iş bulamamaktadır. lş- Bunun için bir kenarda yaşıya- diğim I!vanta muguet'dir. Mu- ~~~~~et:1~~durulma.sını temin ve 

sizler arasında Conradt Veidt, cağını söylüyordu. guet ilkbahar, gençlik, saadet de- 7 PEN CER EL•ı KOŞK Korunma amirinin vazifelerinden 
Sim S . h • Curt ktir ışıklann söndürühnesi: 

one ımon, sa ne vazıı Fakat aradan zaman geçince me · 10 _ Korunma A.mlri seferde, bina-
Bemhardt ve Robert Siodmak Norma, yapılan ısrarlara muka- İrene Dunne - En çok sevdi- daki bütün ~ıklann dı§anya sızına-
vardır. Shirley de hemen hemen vemet edememiş ve bir filim çe- ğim lavanta orkide'dir. Bu benim muı için tedbirler alır, btmlar her 

ir i d Büyük esrar, heyecan ve dehşet filmi ne tekilde olursa. olsun 14ık verecek 
işsiz gibidir. Esasen artık Nl da virmiştir. Bundan sonra da b iç n ayni zamanda bir tııısım ıı· KAN İÇEN ADAM ... HANTREE EViNlN f.SRARI. .. BÜYÜK BiR her türlü vasıtaların ya.kılmasını ve 
ilerlemiş, on ikiyi bulmuştur. parça muhit değiştirmek üzere Sahneye ilk çıktığım zamanlar AŞK İLE NIHA YET BULAN BiR CINA YET... kullanılmasını meneder, tenviratı ha-
Kendisine Joan Carrol adında se- Avrupaya bir seyahat yapmıştL bir akşam müth~ bir tutuklu- ... b !i-!!L film :em~·~J!~~~:r~av~: 
kiz yaşında bir raklp vardır. Norma, bu seyahat esnasında gwum vardı. Bir türlü söz söyliye- Ayrıca: KIZIL RAKKASE Türkçe sözlü -.eprkılL uo u .rua ..,, 

~:::::::::::::::::::..b=w:· :d:en~G~ic:l~inız::· :.;ao:"mıru:·:·~··:z~.::::::::::::::::=::~ .. ~(~D~;::~:ah::~:.7~=ff~t::.~5~d::J)1 .. Bu sene çevrilmekte olan filim-' Hollivutun genç artistlerinden miyordum. Bana biraz orkide ~ evamı • e su un e 
ter arasında c<Madam Bovary» George Raft Ue atnışmıştır. İki koklattılar. Derhal açıldım, rolü
(Greta Garbo ile), Pierre Be- artist Avrupada birlikte gezmiş- mü iyi yaptım. O zamandanbed 
noit'mn •Atlantidn ı, Jean Coc- Ier ve ayni vapurla Amrikaya bu kokuya müptelayım. Orkide 
teau'nun «Müthiş çocuk1arn ı dönmüşlerdir. Aınerikada da boş in.sana emniyet hissi veriyor. 
vardır. Sinema artistlerinden vakitlerini bir arada geçiriyor- Greta Garbo - Menekşe koku-
Pauı Munl filim çevirmekten vaz- lardı. sunu severim, başka lavanta kul-,1 

geçmiştir, bundan sonra münha-
1 

Bunun üzerine Norma Shearer lanmam. 
sıran sahne artistliği yapacaktır. ıne Raft'ın evlenecekleri şayi ol- Annabella - Lavantadan hoş-

Amerikada çevrilen mimlerin !muştur. İki artist bu şayiayı tek- lanmam, yalnız kolonyayı seve
azalmasına mukabil, harpten ev- zip etmemişlerdir. İzdivacın bu rim. 
ve! Avrupada çevrilmiş olan bir- sene ilkbaharda yapılması bekle- Myriam Hopkins - Ben bir I 
çok filimler Amerikada gösteril- niyordu. Halbuki şimdi aralan- parça baygınlık verici kokular
mcktedir. Bunların arasında bir- run açıldığı ve biribirinden ayni- dan hoşlanırım. İsmi ne olul'sa 

1 Bu akşam tam saat 9 da Ş A R K Sinemasmda 

Mevsimin en fevkalade ve ihtişamlı 

OPERA BALOSU 
Davetliler arasında: 

İki sahhar ve caziheli kadın: MARHA HARELL - HEI.J 
FİNKENZELL Gülmeyen fakat güldüren iki erkek: TIIEO 
LİNGEN - HANS MOSER İki şık ve cüretkir evli: PAUt; 

- HORBİGER - WİLL DOHM 
Bu akşam İçin yerlerinizi evvelden temin ediniz. kaç Fransız filmi de vardır. Bun- dıklan haber verilmekt edir. olsun, esas baygınlık verici olma-

1 
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M111aMl~f-18rnJ Tobru~ta son 
S .. 1d.. .. .. .kr b vazıyet porculanmızın o orucu mı o u 

Miclafilerin mneYipti 

Gizli profesyonellik yübektir~ haya• 

Ş&plleliz kJ tatemis ye w-ı 9POf -c Maddi bir ııkmbm .ar, ace- Al,,_,., ..;,.ı.r; /talyan-
,.ıu amatörlilktlr. AmatklGIOa I~ otuz lira~ muhtacım. Abi tak- fardan ayrı danqorlar oe 
Wameline .imkb olm,,.,. amanda dinle yarınkı oyunda oynamam 1 •• :. aldan ,;Jıayet ediyorlar 
.. (busünkfl d.mmlz) plOfesyo- -c Bana ayda fU kadar lira te- tıC 
aelliii açıkça ve k•diaüze göre bir min edemezseniz. ıizin klnpten çıkıp • 
niurna .,kup aa. etmek ~ ~· falanca kl~be girmek mecburiyetin- ıc.wr.. 8 (A.,A. ..lai;,r=an: 
QIP deiildir • .All) ~ve çırkin de blacapml .. :. 8IDJll ....... m kalan bir~ 
elan py• Amatlmıüt sibi bir eda Yani, ekzenizde par.ı. maçtan W• Toı.akta bet sla . JJlliliz . 
tabıup sizli profesyonellik yapmak- vel para. maçta para, maçtan IOllra 1UbQi. ..._ bundaki . • :-
in. para, .eyahatte para, hep para ve ~ ~ " • azaum wu..! 

IJug6a. gizli profe.yonellik ainai menfaati. .. Hem de sizli. ~mak IDlllR· Tohıak P~ lncWz 
lıir yol çizerek bir yılan cibi aporu- ve bir takım yalan dolan ilet... A~mcl~ birbıç 
maza - .hele fut~lümüzü - .. için- _Buna ne I~ var~. B6tlbı: :-H:i' dlaftta•wla'.I ~ül et· 
tim zehirlemektedir. Bu ~en ezıyetler ne a;ın) Ezile biizile ektediı Her ae bclar Alman tay• 
oyuncular da, klüpler de bin bir yollarda klüplerimizi ve '°;:ü'!;fi m etemad• m6ıeliep hava clevri
mütkülit içinde bocalamakta. itaat mm bir. perde ar~a mba ~ · limana nmret albacla Wan
•e disiplin k•llnnaktadır. . . itkence ile bvrua.:::)- (skH ~::.Or ve btif ~ deaizde 

Ş.yecl ba1ak1umuza iirenç hır var) Şunun. ( ' • uzak ..lelere kadar ~rlar-
pkilde abed• fQ dedikodular pTOfeqonellik) siM -~ = damlqirtzler l;menm metlııeline 
doğru iM bu it ne 7azık ki felaket uimlerini abp açıkça k aak dab :maımjle Mkimdirler. Almanlar 
t.alini de alaut demektir: (profeqoael) Jik dip ., hir pike hombarchmanlarie n maya 
-c 50 ~ •ermeaeniz iki gün iyi mertçe ve aporc~lmu 1DJ71Sl .. dökmek ..etle Hmanm ... mhna

llODnW mühim ( •••• • ••• ) maçına tanda laueket ........... GlneF una mui olmlıia ~- Fakat. 
plmaml.... bu ...._ Pir ve ~ anc:alc 

biru ~ wib oh-ktadar. 
Alker sporcular bu ı ~ tw~ ~ ~ ~ w+zle:;,, 

hab.-1~ 1 • • ~L D!....:-.-! ...... bWYetJi kliple- tahJdm .... hannde ildmk .Qioı-
naaı ma~ara iftiraa _._~.-L. _ kuil r • v• ikia- tar. Şdürde bllla ,_11w de el_.. 

edecek ~ .·- · ollNk bidDd ii temin ...,... 
Lic ~çlanmn en hararetli ~ = .:.mı:=ş. •. et kliple- _ Ake ::--• snlen. ~ mkn!-

ilevre1mde uker aporculama -.il a.;. idu• lrl .,........ .._. J'OZ t.iicJen ,....U IJlil9 wfedi
klüpLmle ., ........ ,. ... ede- .. Jarw. ~ pllDI' .baldan lea aaııetlerle .. ..,...... ... 
lniyeceii yolanda ~n brann 79" • mak lsıere hir wi miçlar ter· ~ elde ~ Mdcıl• ~ 
aiden verilen bir emirle deiiltiril- ~pan , ı ıclir a. ~ ilki 1Ma nia1Mıt J'Oktm. D": •• ıeulen oh&. 
mif olduiunu ve ha gı1:n ~ tip --.. ~ .:..t U de ş.Af eta· ·~. havan toplarını lrnlla~ktadır. 
men1Up bulunduldan ukert tefekkill pazar Vela ile B.Joilmpor takan· Dupnan to~ulannın İngilizlerden 
lmirinclen izin almak prtile mlila· clında aıumda dacaktır. dm az mahir oldukları ulaplmak· 
1Nıkalua girebileceklerini enelc:e lan yap tadır. 
Wldinnittik. T obrukta bayat normal le)'rini 

c hafta Aak .... lzmircle Mmi kime maçlan takib ec&,or. Sa ve Jiyec:S boW.r • 

B. ROOSEVE T 
Amerika Cil.mlaarreiai, tlalıa çocukken 

devlet reisi olacağını aöylemifti 

Kollejde yüksek atlama şampiyonu, yelken 
kullanmakta da çok usta idi 

..,J:" milli kime ~ tat· MiJlt kime fiblürine söre bu Jaaf. Alkeder k~ ve IÜftÜdir. Bm-
~edilen bu bru cliiD ......... la maçlara Ankara .. telariımilde lu ~ ~nppa· hadanndan se: .. ••11ıı• w ........ 

.. . d blii .... l"iirıl. 1r 1 d çerek Binsazı ne Tohndı: arumdaki D-.~Le L-- .. • 
Lal bölseame. ete ~ • kllip- ~1 .ta un •r anllada ~ 480 kilometrelik m .. fe7j 16 sin- uusumua .:--!'te. 1DGhim Wr n1 a ı:ıkseiııi .._ ~ ....,.. ..... eiclicruula. Rat1...at ..._ __ ha 
ı.a. haftadan itilMlr.a .... ~· edilecektir. Aakarada. Cençlemir- de )'iriTerek btedea " hallmecle ~ "~ .. aık 118919 cW9t ..... Roaenwllin lhariate ma· - ••W. C..._,,. J.kuk fa
~.~~_.~ !:."! ~.Pnmda liii • ?'l•Ümpor, HarhiJ'e • Demir- tedavi edildikten aonra ta•••ile ~B.-F~~ AmR elibel0?'-8.-~- lftk 'Ye...,_ ,.,. lmlteeiDe ;ia iiftL O--. B. Roo
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- Konıı.ıınuyoıs:~Iet bey ... -ı Bendegülümsedbn ... ~emnun ... Ağ- cek bir Fransız kilisesi 

ded m. zım kulaklarıma. varıyor .. 
- Ne konuşayım ki?... Ah, aptal ben ah ... 
- Herhalde blr şey-e canınız Bı.k.ı.lı- O gülümsedi, ben sınttım, o güllim-

yor ... Öyle anlıyorum ... Fak.at harp, sedl. ben sırıttım ... 
öııiıne geçemiyeceğimiz mukadderat... Nihayet tramvay. son durağa do Köy halkı kilisenin nakline 

için nöbet bekliyor 
Insan, gönlünE hoş tutmalı. .. Piyasa- boşalmak üzereydi. 

olmak dak. pahalılık meselesine gelince... Dudaklarımda zarifleştlrmek istedl-
Do tum: ğim bir tebessüm, yaklaştım.. 
-- II'.ıyır, ne o, ne öteki ... - cevabını _ Maşallah, küçÜk hıı.nım ... _ diye 

\'erdi. - Vakıa canım~ sıkan bir mıı;sele söze başlıyacak oldum ... 
var amma, tahnılninızden bambı.>.Şli... A b k'· Ük h 

Ve gözlerimin içine baktı: - ma,n, ana uç anım mı eli-
- Size de mevzu lfızım galiba-. yorsunuz. 

Söyliyeyim de yazın bakalım ... Benim - ? ··· 
i~·lr::ı yandı ... Maceram bari sl.zin işini- - Nasıl olur? 
ze yarasın... - Ne diyeyim ya? ... 

•. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . ... •• •••• .. . • - Canım, Aysel deseniz e, amca 
bey ... Beni tanımadınız mı? ... tanıma
dınız da niçin giilüyordımuz öyle tse?. 
Yoksa başka birine ml benzettiniz? ... 

Biliyorsunuz, azizim, ben, şehrl.mizin 
tanınmış insanları arasındayım ... Sak
l:ımağa hacet yok: Adım zengine çık
ını,; ... Vaktile mebus da olmuştum ... Bu 
ser~·et ve şöhret sayesinde yüzüme gü_ 
len lrndınlar çok oldu. 

:E'akat iltifatların böylesi asla mak
bule geçmiyor ... Aklıma Nasreddin ho
canın: «Buyrun kürkümıı hlk1yesi ge
liyor ... Bense kendim lçin, sırf kendim, 
kendi şahsiyetim için, hatta daha va
zıh söyliyeyim, kendi kalıp kıyafetim, 
seklldm, şem:'lilim için sevilmek isti
yorum. Başka türlüsü, bir beğenlli!j 
ho~uma gitmiyor. 

Kırkını geçmiş, kalantor bir adamın 
da benim istediğim tarzda beğenilme
si ve istenmesi güç şey doğrusu, azi
zim ... Bizleri y:ı. paramız, yahut mev
ı:· miz, şanımız, şerefimiz için arzu 
edıyorlar ... Buna katlanmalı değil ml
yi;ı;? ... Amma neylersin ki gönül kail 
olamıyor... Divane gönül! Deli· gö
nül! Zır dell gönül!. .. SÖ'.ı; geçlrUcmi
yor bir türlü ... 

Günün birinde tramvaydaydım, Ha
tice Süreyya hanım ... Baktım, güzel bir 
kız .. Tam meşrebimce... Meşrebimin 
de ne olduğunu anlatayım: 

Aksilik bu ya, gençken yaşlı kadm
larclnn hoşlonırdını. O zamanki ufak 
tefek komşu kızlarını adamdan bile 
saym:::.zdım. Çocuk yerine koyar, gö
nüllerini kırardım. Şimdi ise, - umu
mi kaide - zevk değişti. Gözüm ufa
cıklarda ... Yirmisini geçmemeli ... Am
mA, öyleleri de benden ne anlasınlar ... 
Hi.il:\sa, taşı gediğine koyamıyorum." 
Olmuyor, uymuyor! ... Nafile ... 

Fakat işte, söylediğim gibi, tram-
vayda güzel bir kız ... On sekizinde yok 
bile ... On yedisinde ... SarıŞ'ln ... Burun-
cağızının uccağızı şöyle hafifcecik ha-
vaya lcalkmı.ş... Bayılırım erendim .. . 
Saçiarı cta köpük dalgası halınde .. . 
Gençken saçlar da başka türlü oluyor. 
Yalnız miktarlannın çokluğu cihetin. 
elen değil, cinsleri itibar1le 'de ... Pırıl 
pırıl canlı oluyorlar ... Ten nas1l başka 
ise. kıllar da öyle ... 

Hlıl{Lsa ben bu yaş saltanatına hür
metle bakmağa b~lamıştım... O da 
beni süzmüyor mu? Gülümsedim, gü-
lümsedi. .. Tekrar gülümsedim ... O da 
öyle ... Oh. ne ala ... Ne saadet ... Bahu-
sus saadetin büyüğü şu ki, ben! serve
timden, şöhretimden dolayı tanıma
sına da ihtimal yoktu ... Demek beğen
di... Demek... Hanı ben genÇ'ken y~lı 
kadınları severdim ya; o da yaşlı er
kekleri seviyor ... Öyle olacak.. .. 

Fakat birdenbire baş işaretile ce-
vaplar vermeğe başladı ... Halbuki ben 
ona sual sormamıştım .. . 

,,_ Ne ola ki? ... • diye düşünüp ba
şımı bir de çevirdim; ne göreyim?~ 
Meğer o tşaretler, o tebessüm ve ilti
fatlar, bana değilmiş de ark.adamda 
duran bir delikanlıya i.mtş ..• Tramva
ym tavanı başıma yıkıldı. Artık o 
günden sonra ders oldu. Ha.ddiml b11-
dim ... Bir daha ufak tefek kızlardan 
iımldlm kesildi. Fakat, gel gelelim bu
gün ... 
Bakın bugün ne oldu, Hatice Sürey

ya hanım ... 
Gene tramvaydaydun ... Gene o ta

rif ettiğim çıtır pıtır, minimini, cana 
yakm, şirin uygun kızlardan blrl... Hıı 
bana bakar, ha gülümser ... Ha. bakar, 
ha gülümser ... 

Geçen seferden ağzım yanık ya ... 
İhıiyatlı davrandım, yoğurda üfied1m; 
yani başımı çevirerek arkaya. baıktım. 
Bu sefer, ortada delikanlı filan yok ... 
Tebessüm muhakkak bana ... 

Başka bir ihtimali aklına blle ge
tirmiyordu ... 

Öyle ya: Ben ... Saçları düşmüş, ger
danı gerdan üzerine devrilmiş ... Göbe
ği vüsat peyda etm~ ... Hakkı vardı ... 

-Tanımaz olur muyum? .. Büyümüş.. 
sün maşallah Ayselciğim de onun için 
küçük hanını dedim. Baban da beni 
hlç aramıyor canım... Halbuki sınıf 
arkadaşıyız. Böyle hakikatfilzllk olur 
mu? ... - dedim. 

O, şaştı: 
- Ay, ba.bam sizinle sını! arkad~ı 

mı? ... 
-Niçin? ... 
Yaş meselesinin insanı nasıl muz

tarip edeceğini bllmlyordu hen üz: 
- Onun sizin kadar ihtiyar olduğu

nu zannetmem ... - demesin mi? ... 
Şimdi hak verin, somurtur muyum, 

somurtmaz mıyım? ... Benim derdimin 
yanında harp, pahalılık. ihtlkar, şu, 
bu. nedir kl... 
Maamatıh: 

Chauvirey le Chatel kilisesi 
-- Haydi sen de maymun.. - diye 

yanağını okşadım. - Ba.ban da mek- Fransanın şarkında İsviçre hu- kilisemiz asla verilemez.ıı diyor-
tepte senin gibi muzibin biriydi... Şa-
kacılığa ondan alışmışsın.. duduna yakın Chauvirey le Cha- lardı. 

Ve o, yanacıklarını okşamamdan tel adında küçük bir köy, bu kö- Köy halkı bir gün kilisenin 

kaçırmadı... Bu kaçırma~ı bile kal- yün de eski bir kilisesi vardır. habersizce sökülmesine mani ol-
bbnl kanattı. Benl erkekten bile say- · k 

Bu kilise haıı>ten evvel bir co ak . . ··b tı k'l' - · b kil mıyordu. .. .. .. : m ıçın no e e ı ıseyı e -
Hatice Süreyya gurilltulere sebep olmuştu. Sım- 1 d H 11 . . .. h ll .. 

id k d
. ind b- h yor ar ı. a ermı şup e gor-

........ """'""'"""""""'"'"'"'""'"""'"""""'""""ıı dl de yen en en ıs en a -
settirnıektedir. Hadise şudur: dükleıi kimseleri köye sokmu-RADYO yorlardı. 

1 Bugünkü program J 

Cbauvirey le Chatel'in kilisesi 
on b~inci asırda yapılmıştır. işte bu sırada harp çıktı, ki-
Diğer kö kiliselerine nisbetıe lisenin sökülüp. ~merikada yeni-

Öğle ve akşam 
.. ~. .. .. den kurulması ışı geri kaldı. Fa_. 

daha buyuk, daha gu~eldir. Koy kat son günlerde bu işe tekrar 
12.30 Program 
12,33 Solo şa.rkılaı 
12.50 Haberler 
13,05 Solo şarkılar 
13,20 Kan..qk Pl. 
18,03 Müzik 

21,30 Konuşma. 
21,45 Orkestra 
22 ,30 Heıberler 
22,45 Orkestra. 
23,00 Cazband 

halkı bunu en kıymetlı. es~i eser- başlanacağına dair bir şayia çık
lerden addeder. Halbuki hükumet ması köy halkını tekrar heyeca
tarafından yapılan tedkikat bu- na getirmiştir. Bu sırada bir ki-

CP nun büyük bir sanat eseri olma- Jiseyi söküp taşıann1 Amerikaya 

18,30 Çifte fasıl 
19,30 Haberler 
19,45 Ziraat Tak. 
19,50 Şarkılar 
20,15 Radyo gaze 
20,45 Temsil 

10 Mayi! 

Cumartesi sabahı 

8.00 Program. 

dığını göstermiştir. nakletmek kolay bir iş olmamak-

8.03 Haberler 
8.18 Mü.z1k Pl. 

Umumt harpten sonra Rokfel- la beraber köy halkı yeniden ki
ler Fransaya bir çok teberrüler- liseyi beklemeğe başlamıştır. 

de bulunmuştu. Fransa hükO.-

metl bu teberrülere karşı kendi

sine kıymetli bir hediye vermek 
Çocuk Esirgeme kurumu- istemiş ve ne istediğini Rokfe1-

nun İstanbul halkından lerden sormuştur. Milyarder bir 

8 45 Ev kadını 

bir ricası Fransız köy kilisesi verilmesini, 

Çocuk Esirgeme kurumu İstanbul 
merkezinden: İstanbul içinde ve dı
ııında mevcut 35 ııubemize, fakir ço
cuklara yardım maksadile yalnız 
kendi hududları dahilinde olmak 
ıartile para toplamak mezuniyeti ve-

rilmiıtir. Bu parayı toplayaaılara 
(Çocuk Esirgeme kurumu İstanbul 
merkezi) mührünü havi fotoğraflı 
hüviyet varakalan verilmiştir. Bina
enaleyh, fotoğraflı hüviyet varakası 

istemiş ve bunu söktürerek Ame
rikaya nakledeceğini bildirmiştir. 

Fransa bu talebi kabul ederek 
Chauvirey kilisesinin hediye edil

mesine karar vermiştir. 

Chauvirey halkı bu karan 

ogrenince derhal ayaklanmış, 

her tarafa protestolar yağdırmış
tır. Köy halla bu kadar eski ve 

çok nefis sana.t eserinin hediye 
göstermiyen ve mensup olduğu mın
takasının haricinde para toplamaya edllmesinl havsalalarına sığtiıra· 
teşebbüs eden tahsildarlara, bazı mıyorlardı. «Rokfeller Fransaya 
yanlışlıklara ve suiistimallere mey- çok büyük iyiliklerde bulundu, 
dan vermemek için, muhterem hat- bunu kabul ederiz. Kendisine 
kımızın nazarı dikkatini celbeder, kıymetli hediyeler vermek lazım 
bilhassa bu gibilere. para vermeme- a Idiv. d k .. Fakat bizim 
!erini istirham ederız. t:ıe gıne e anıız. 

Tefrika No. 68 mıştı. Çekip içeri almıştı. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Ttlrtıye Ecnebi 

seneme 
6 Aylık 
3 AylLt 
1 Aylık 

1400 kuruş 
'760 • 
400 • 
150 • 

2'100 kuruş 
H50 11 

800 • 

• 
Posta lttihaıima dahll olmıyan 
ecnebı memleketler: Benellğl: 
3600 altı aylığı 1900. tlç aylı~ 

1000 ıruruştur. 

Telefonlaramız: Başnmharrlr! 2056 
Yazı işleri: 20765 - idare 20681 

Müdür: 20497 

Rebiülahır 12 - Hızır 4 
8. İm Gü Ö~ İki Ak Yat. 
E. 7,36 9,36 .f,57 8,51 12,00 1,47 
Va. 3.49 5,49 13,10 17,05 20,14 22,00 

İdarehane: Babı~ıı elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

G iizel Gözlii K:ı~ 
Murad da karşısındaydı. Yeni 

dostu hakimiyet ifade edeın bir ta-• ~ 

vırla: 
- Susunuz, fazla bağırmaynız 

Allah aşkına . . .• dedi. 

Anneciğim ... Vehbi Feridun 
bey ne söyledi?... Anlatacağı mü
him şeyleri varmış) 

- Evet, güzelim ... 
Kadın, yavrusunu kolları arasına 

aldı. Bağrına basa ve uzun uzun 
onun yüzüne baktı. 

Aşk ve macera romanı Nakleden: (Vi • Nft) 
---~-~.,._...,_. ___ ~ 

Artık bundan sonra kurtulması 
yaklaşmışb. Polis vereceği bu izahat 
üzerine herşeyi tespit edebilir; onu 
düştüğü ceheonemdem. hırtarabi· 
lirdi. 

Mademki üzerinde taşıdığı parayı 
da çalmışlardı, artık seyahat proje
lerinden muvvakkaten olsun vaz 
geçmek mecburiyetindeydi. Mela
hatı görecekti, oğlunu, dostu Raufu 
görecekti. Karısile dostundan müte
akip hareketlerine dair tavsiyeler ve 
nasihatlar alacaktı. 

Bu esnada bir gürültü işitip başını 
kaldırdı. lçeriye müessesenin müdü
rü girmişti. 

Borsacı, deliler arasında yo] 
açarak ona doğru koştu. 

Nefes nefese: 
- Müdür beyi Müdür beyf... 

- diye haykırdl. - Artık herşeyi ha-
tırlıyorum. Banim adım Recep Can 
değildir!. .. 

- ? 
- Cemal Nermidir ... Ben firari 

bir mahpus değilim... Bir cinayet 
kurbanıyım. lşto olup bitenler ... 
Size anlatayım ... 

Müdür aheste bir hareketle onu 
susturdu. Elini omuzuna koyarak, 
şüpheli ıüpheli: 

- Peki, peki dostum... Peklll. 
dostum... Bütün bunlan yarın dok
tora anlatırsınız... Daha muvafık 
olur ... 

Adam, geçip gitti. 
Cemal Nenni, ıı~km, perişan, or

tada kaldı. Salondan çıkan direktöre 
doğru bir iki adım daha atarak: 

- Fakat ben anlamadJIIllZ .. , Ben 
buradan arbk çıkmak İstyorum .• , 
Karımın ve çocuğumun yanına gi
deceğim ... Onlan görmeliyim ... Sl• 
zin beni buarda alıkoymağa hakkı
nız yok ... 

Omuzunda kuvvetli bir el hisset!. 
Dönüp baktı. 
lzbandud gib bir gardiyan JCendi· 

sini yakalamıştı. Hareketsiz !!ırak· 

- Niçin> 
- Sizin için mukaddes olan her 

§ey namına. sakin olunuz... Kendi 
selam etiniz namına ... 

- Fakat hatırlıyorum, anlayor 
musunuz) ... Herıeyi hatırlıyorum ••• 

- Evet, buna ben de eminim ... 
Şayed hafızanız uyandıywa burada 
ve bilhassa bu şekilde bağ1rmamah
sınız. Aksi takdirde bdki de ebedi
yen mahvolursunuz ..• 

- Neler söylüyorsunuz? 
- Gelin bir köııeye çekilelim ..• 

Bana ve arkadaşlarıma herşeyi an
latınız ... Söylediklerinizi düşünür, 
tartarız. Ne tarzda hareket edece
ceğimiz tayin ederiz. 

••• 
Didar hanımla Vehbi Feri dun 

uzun uzadıya konuştular. 

Malike, annesinin aönmesini, sa
bırsızlıkla, endişeyle bekliyordu. İh
tiyar kadın döndüğü zaman, yüzü 
gittiğinden daha sakindi. 

Genç kız. lıeyecanl't sordus 

- Feridun bey sana karııı besle
diği güzel hislerden bana bahsetti, 
evladım ... Oğluna yaptığın iyilikler
den dolayı sana muhabbet duyuyor
muı. 

- Kompliman istemiyorum ... 
Burhanı büyüten sade ben değilim ..• 
Hep birlikte onun yetİ§mesi için çll
lıııtık. 

Didar h.anım, bir müddet cümle· 
lerini hazırladıktan soınra: 

- Nihayet, yavrum .•• Baına C!e.-
di ki ... Şey ... İstiyor ki ... 

Sustu. 

Kız, hızlı hızlı soluk alarakt 
- EL .. Evet> ... 
- Bu sözleri sana söylemekte te-

reddüd ettiğim için beni affet, yav
rum... Zira seni beyhude bir sevin
ce düşürmekten korkuyorum... B:
lirisin ki biz harekahmızda hür de
ğiliz. 

- Rica ederim, aöyliyeceğini.. 
söyle, anne ••• 

Tefrika No. 119 

- Tehlikeli bir Yolculuk.. 
- Tehlikesiz denizde dola~ak, sa.-

kin bir gölde gezmeğe benzer. Kefa
lonya adasına gitmekle Mora sahille
rini de göreceğiz. 

·-· <ıKorenb körfezinde dü.~manın 
toplanmadığını kim temin edeblllr? 
Eğer Kefalonyadan Korente kadar 
uzanacak olursak akıbetimiz tehllke
lidir. 

-- Akıbetimiz hakkında şbndiden 
böyle ümitsizliğe düşmek doğru de
ğildir. Hele bir kere Kefalonyaya gi
delim. Oradan etrafı iskandil eder ve 
Korent'l müsait görürsek Kefalonya
dan oraya giderız. 

Konuşuyorlardı. 
Bu sırada dağdan ytldırım giıl>l inen 

bir güvercin (Ye§ilok) un baş küpeş
tesine düştüğünü gören Salde, baş ta
rafa koştu 

Yere eğildi.. bu Hl.tıf ve güzel güver
cin o kadar şiddetle kendini yere vur
muştu ki.. çarçabuk ölmüştü. Sı:.1de
güvereine acıdı, onu alacağı sırada. 
Haco, Snidenin yanına sokuldu: 

- Ona dokunma! 
- Niçin? ... Çok sevimll bir mahlük. 

Ölse de sevilebilir. 
Haco, Sa.idenin güvercine dokunma

sına mii.ni oldu: 
- Matapan dağı bize bir kurban 

verdi. Zira buradan geçenler, eğer de
niz fırtınalı ise, kendi aralarından bir 
kurban vermeğe mecbur olurlar. 

-- Ben de böyle bir hikaye duymuş~ 
tum. Olabilir .. fakat, güvcrelne el sür
mekten ne çıkar? 

- Matapan dağı uğursuzdur. derler. 
Oradan gelen her mahlUk da uğur
suzdur. Onu hemen bir bez parçaslle 
tutup denize atmalıyız. Vücudü soğu
yuncaya kadar gemide kalırsa, hepi
mize uğursuzluk çöker.. fel1i.ketlerle, 
zorluklarla karşılaşırız. 

Haco, deniz b!kiyelerinl çok bilen 
tecrübeli ve eski bir denizciydi. Saide 
bunları duyunca geri çekildi. Gözleri. 
güvercinin yeşil. mavi, kırmızı renk
lerle bezenmiş zarif ve ince kanadla
rına takılıp kalmıştı. Haco, güvercin~ 
blr bezle tuttu .. denize fırlattL 

Denizciler hep birden: 
- Geçmiş olsun ... 
Diye bağrışmağa başladılar • 
Işte. Matapan bumunu böylece. bil' 

güvercin kurban vererek geçtiler. 
ı Yeşilok> Kefalonya yclunu tut

muştu. 
••• 

Şaraptan daha faydalı 
arkadaş var mıdır? 

Kefalonya adası yolunda ve onun 
kaJ'şısında bulunan (Zakinosı adası 
önünden ~eçlyorlardı. Kefalonya ada
sına varmak !çın alil yedi mil kadar 
yolları vardı. Kefalonya adasının ce
nubundaki CArgostolion) sahl.ll görün
müştü. 

Argostollon, adanın cenup sahilin
de oldukça kalabalık bir kasaba ıdl. 

Saide en yakın bir kasabada gece
lemek niyetinde idi. 
Akşam oluyordu. 
Saidenln hakiki hedefi adanın şl

mallndeki CAssosJ limanına gitmekti. 
Mansur buralarını kan, karış bildiği 
için: 

- Argostollon'da korsan gemtsi yok
sa geceyl burada geçirebiliriz. 

Demişti. 
Hafif bir poyraz rüzgan CYeşilok) u 

umdukları saatten önce Kefalonyanın 
Argostollon sahiline ulaştırmıştı. 

Yats1 ezanından blraz sonra süt li
manlık bir sahilde yelkenleri indire
rek demirlediler. Deniz çarşaf gibi sa
kin ve dalga.sızdı. Sahile kürekl~ ya
naşmışlardı. Sahil boyunda birkaç 
meşale yanıyordu. Mansur: 

- Yerllierin hayvan panayın var, 
dedi, üç ayda bir kere adanın bütün 
köylerinden buraya öküz, inek, dana, 
koyun ve keçi getirirler. Sat.ışlar ya
pılır, bazı tüccarlar kumaısla hayvan 
miibadele eder. Panayır bir hafta, on 
gün sürer. 

CYeşilok) sahile on beş metre uzak
ta demlrleyinceğ deniz kıyısında top
lanan yerliler, yeşil teknenin kimlere 
ald olduğunu anlıyamadılar .. bağrış
tılar: 

-Vehbi bey seni benden istedi. 
Genç kızın gözlerinde bir sev:nç 

ışığı yandı. Tatlı bir tebessümle 
sordu. 

- Ne cevap verdin? 
- Bize ettiği iyiliklerden dolayı 

komııumuza teşekkür ettim. Bu iz
divacın sana nasip olaHlecek izdi
vaçların hepsinden daha ziyade bize 
şeref vereceğini söyledim. Fakat 11e
raitin arzu ettiği müsbet cevabı ver
meme mani olduğunu da ilave et
tim. 

Malike sarardı. 
- Red mi ettin> 
Anne, dudaklan sapsarı: 
- Kabul etmeme imkan var 

miydı? 
- Niçin? 

- Feridun beye kalbimi açtım ... 
Ona bütün esrarımı olduğu gibi söy
ledim ... Hissiyatımı anladı. 

Malike, gözlerinden yaılar dökü
lerek: 

- Beın de anlamalıyım ... -dedi.
Sanının, buna hakkım yar ..• 

- Evladım ... 
Genç kız, baııını kaldırdı. l:Iissiya

hna hakiın olarak dedi ki: 
- Artık ben büyüdüm ... Haya

tımdaki esr~r her ne ise bana söyle-

Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

- Hoş geldiniz, yolcuları Nerden. 
gellyorsunıız? 

Saide gür seslle cevabı veı·dl: 
-- Korsan Sa1deyt tanımadınız mıf 

Enginlerden geçerken, su almak üzere 
kasabanıza uğradım. 

Adada Saldenln adını duymıya.n. 
onu gıyaben tanımayan yoktu. Sal
denin *1n1 duyanlar sahile üşüştü
ler: 

- Hoş geldin Akdenizin atnı.aca.sıl 
Sana ve arkadaşlarına yalnız su değil, 
nefis şaraplarımızdan da ikram. ctme
ğe hazırız. 

Mansur. Saideye sordu: 
- Sahile çıkmak niyetinde misiniz? 
- Hayır ... 
- Çıkmak !sterseniz. tehlike yoktur. 

Buranın halkı çok temiz insanlardır 
Yalnız hayvan ticaretile geçlnlrler. 
Şarapları da bol ve meşhurdur. Dün
yanın her yerinden Kcfalonya şarabı 
almak üzere buraya gelirler. 

-- Benim şarapla başım hoş değil. 
- Suyu da çok lezzetlidir. K::.saba-

nın biraz gerisinde lkl kayanın ara
sından akan buz gibi so~uk ve tatlı 
bir suyu vardır. Tulumları çıkaralım, 
yerlller oradan doldurup getir,;inlcr. 

Saide derhal denlzeilerden üç k.l..şlyl 
sahile indirdi ve su tulıımlanın 
verdi: 

-- Bunları doldurup getiriniz. 
Mansur kendi kendine söyleniyor

du: 
- İnsan Argostolion'::ı uğrar da şa

rap içmeden gider mi? Bu nasıl ka
dın! ... Hem kendi içmiyor.. hem de 
içlrmiyor. • 

Haco, Mansurun yanına sokuldu: 
- Ne söyleniyorsun kendi kendıne?, 

Şarabın bitti galiba!... 

- Benim ııarabım çoktan bitti. Ka-; 
gündür şarnpsıılıktan aklım basımda 
değil. Dizlerim, ellerim titriyor": Ne 
yaptığımı bilmiyorum. 

- Sen tıpkı balığa benziyorsun 
Mansür! Onları denizden çıkarınca 
nasıl yaşamazlarsa, sen, şarap kiıpü
nün başından uzakl:ışınca .ıdeta ölü 
gibi dolaşıyorsun! Bu şarap iptilüsı 
seni mahvedecek. Bu derece kmenin 
sonu ölümdür. 

- İnsanların ömrü zaten o kadar 
uzun değildir. Bu kısa hayat yo1culu
ğunu şarapla geçirebilene ne mutlu. 
İnsan, doğduğu günden öleceği güne 
kadar gece gündüz şarap i(,!se, hem 
ömrünün mühim kısmını eğlcı1ce ve 
huzur içinde geçirir. hem de dünyanın 
çirkinliklerini görmez ve ıztırabını 
çekmez. 

- İyi amma, şarap içince sızıp 
uyursun ... Dünyayı görmeden ya:~::ıma
nın ne manası var? 

- Budala! Sen şarap içmiyorsun .. 
Fakat, benden çok uyuyorsun! Bütün 
geceni uyku ile geçiriyorsun! Ben. iç
meyenlere nlsbetle, dünyayı daha çok 
görüyorum. Bazen sabaha kadar uyu
madan içerim. Ve sabahleyin sizinle 
beraber işe başlar, ak'iama kadar ne
şe ve huzur içinde çalışırım. 

- Şu şaraba beni de zorla alıştıra
caksın, Mansur! Geçen akşam gızlice 
verdiğin bir k&deh şarap d::>marhrımı 
bir anda tutuşturdu. Hava da biru 
serince idi, ne <;abuk ısındım bil~n. 

- Ben sana her zaman: «İnsana 
hayatta şaraptan daha sadık, vefakar 
ve faydalı bir arkadaş yoktur.ıı derim 
de sen inanmaz.sın! Şar:ıp insanı hem 
neşelendirir, h<'m avutur, hem ısındı
rır. Hem n.te~. hem zevk verir. Şarap 
içmeyen insan. yeryi!zünde lüzum.~uz 
yaşıyor demektir. Hayatta neşeyi, zev. 
ki tatmıyan, i.stediğl zaman kanını tu. 
tuşturmasını bilmeyen bir mahluka 
yaşıyor denebilir mi? O, bir gölı:;e gi. 
bi, varlığını hissettirmeden, dünyad:ın 
gelip geçer. 

- · O halde Saldeden izin alalım da. 
seninle birlikte sahile çıkalım. 

- Ben buralara çıkamam, Hacol 
Beni tanırlarsa, öldürürler, Fakat, sen 
çıokablllrsln! Haydi, al şu boş şarap 
tulumunu. Saide seni kırmaz. Su ala
cağım diyerek çıkar, ve bana şarap 
getirirsin ı 

Haco. tulumu aldı. Saideye danıştık· 
tan sonra sanile çıktı. 

(_\rkası var) 

melisin... Madamki onları beni isti
yen erkeğe anlattın, öğrenme!... be
nim de hakkımdır. 

Annesi, yalvararak bakıyordu. 
Yüzü.nde heye<:anlı bir penbelik, 

sesinde bir titreyiş, Malike devam 
etti: • 

- Evvela bırak da şunu sorayımı 
Vehbi Feridun bey, Burhanın ne su· 
retle dünyaya geldiğini sana anlattı 
mı? ... Aksi takdirde eminim, sadece 
bu sebepden dolayı izdivacımıza razı 
olmazdın. Bu çocuğun annesi nere-
deymiş, biliyor mu? 

Didar cevap verdi: 
- Hayatının bu safhasını anlattı. 

Hattı hareketinde tenkid edilecek 
birşey yok. 

- Bun~an ben de emindim ... Fa
kat o kadın) 

- Artık o kadına Feridun için 
de, Burhan İçin de ölmü~ nuaril• 
bakılır. 

- Öyleyse, manialar bu sebebden 
değilse neden dolayı olabilir ... Sa· 
nmm benim yüzümden değil. .• 
Vehbi Feridun bizim kim ve ne ah· 
lakta olduğumuzu biliyor ... İhtimal 
kendisi hakkında nasıl hisler beslo
diğimin henüz farkında değildir) 

( Arkaaı var) 
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. d d ğuran ana Ankarada mukim BayburtJu 35 
Yuk rıdak. resimde görül n Üç çocuğu, b;;:.~at~n d 05ıhbatleri iyidir. 35 yaşındaki ana, bu Üç ço-

ya~ında Cülhangül'dür, Cocuklarda.n biri erk~k • ısl ız 1~ülhangül'ün kocas· canbaz Hasan namilc ma
cu~le ,imdiy' kadar 12 çocuk dünya>:n getinnı: ':n'::'n°::ı bu çocuklara bir rnikdar maq bağlıyacağı ha· 
nıf fnkir bir adamdır. Ankara çocuk csırgcmc ru 
ber vc1'İ1mektedir. 

Amerikada 250 
Alman tevkif edildi 

( Battarah 1 inci ~ede) 

nu mevzuu bahsederek İngiltereye 
gönderilen harp malzeme$inin nak
linde Amerikan donanmasının kul
lanılması lüzumunu hiç bir hükumet 
azasının hatta Reisicümhurun bile 
bu kadar kuvvet ve sarahatle ileri 
sürmemiş olduğunu kaydetmekte ve 
Harbiye nazınnın, B. Roosevclt'in 
müsaadesi olmadan bu tarzda be
yanatta bulunabileceğine ihtimal 
verilcmiyeceğini ilave eylemektedir. 
Bu derece ehemmiyetli beyanatı sa
dece bir tecrübe balonu addetmek 
büyük b:r hataya dü§mek olur. B. 
Stimsor'un sözleri B. Roosevelt'in 
şu sözlerile beraber okunmalıdır: 

<Kafile himoyesi ateş açılması, 
ateş açılması da harp demektir.> 

Bu gazete yazısını şöyle bitiriyor: 
Bu sözleri Harbiye Nazırının nut

kuyle karşılaşbrnrak tekrar tekrar 
okuyunuz ve mnırıaınna iyice nUfuz 
ediniz.. 

Sahife 7 

Hava taarruzlarından 
korunmanın esasları 
(Baş tarafın 4 üncü ıahifede Çatı arasındıı ve kiremit nltındnki 

tahtaları yangına karşı Hk tedbir ola
min edemediği taıkdirde cereyanı ta- rok: sönmüş kirecin içerisine bir ml.k· 
nıamen keser. Yalnız bu tedbirlerin tar tuz karıştırarak bu tahta kıcnmıan 
hazardan nlınllll§ olmnsı şarttır. en nz 1kI defa badnna ctt1rmek. 

Maskelemede ahnacak tedbirler: 15 - Seferde yangın söndiırmeye 
ıı - Işığın dışarıya. n.kscdeblleccf;i mahsus fi.letleri her an kullanmıya hn

blitfin pencereler, kapı amlıkla.rı, cam zır bir halde bulundurmak. Kum veya 
tarns:ılar, camekAnlı koridorlar ve kuru toprak ile dolu sandık V<'ya ko
bunlar gibl blitUn menfezler sokağa, 1 valan elverişli yerlere yerleşUrm k \'e 
bahçeye, avluya., hasılı dışanya açı- su tesisatını dalma kontrol <'tmrk. 
lan kapılarda l§lk geçmez tcrt.ibat ya- <Her evde kafi miktnrda kum " ya. 
pılır. kuru toprak bulundurmak m cburi-
Alimı esnac;ında: dir. l 
12 - Yukarıda yazılı tedbirler blna AL'irm ~snasındaki vazife i: 

dahlllnde alınmnsını:ı. imkan bulun- 16 - Ev it!aiyecll rl al rm e n..ı. ın-
madığı veya. elektrik cereyanı santral- dn. sığınağa girmezler, ynngırı için 
dan kesilmediği tnkdlrde h:ı.va korun- hususi elb~elerl var a giy rler ve 
ma ô.mfrl gece vılki havn tehlikesi .işa- maskelerlnl ynnlannda buhmcturul" ar 
retlle beraber slgortaınn almak sure- varsa ha.,·.:ıgaz~ cer yaı ·nı un ıı us-
Ule cereyanı tamamen keser. luktan keserler. Allc- halkı tarntınd n 

KISIM 2 yannn ateş!~r Mndurül m mi~ ve~a 
: kapı ve pencerrler kapanmamı<i. pcr-

Ev itfaiyesini seçmek: deler aşağı a ındlrllm miş 1 e ev ·o-
ı 13 - Ev ve npartımanlarda dalınt runma amlrlne yardım c k •le 
oturanlar nrnsından ve bu ~ başara- bu ic:l de Ye p. rlar. rn J kar• ~ta 
cak kadar kudret ve knbll1yettc olan- veya miısalt ıse ç t a ı: · b • a-
lardan ve askerlikle ~iği olmıyruılar- nın diişcc ijl yc.ı d h J ore'l mc 
dan 46-59 ve 16 - 21 yaş arasındıkiler- ve daha çai.nık wndfir m ı «!n ça. 

Askeri muhakeme 
usulu kanunu 

Vaşington 8 (A.A.) - Öün ga
zeteciler toplantısında Bahriye Na
zın Albay Knox demiştir ki: <Ame
rika donanması, lngiltereyc harp 
malzemesi sevkiyatını himaye ve Avustralya Fransız-Alman temin etmek işi verildıği takdirde. 
bu işi deruhte etmeğe her zaman-

den seçilir. tıda gozetlerler. 
(Bu seçilmede umunü korunma §eh- Hava ta:ırruzlan devanı ederi. n: 

rfn ve itfaiye teşklllitındn. yardımcı l'i - Çabya yangın bomba ı ciu ti-
oln:tn.k vazlie nlnnlar hariç tutulacak- ~nü görünce bunu bir kurC'~ll' he
tır.) Mevcudu ev ve a.partmuınlarda- men boş blr yere ve dışarıya fırı tır 
ki nüfus mevcuduna, b1nanın ve çatı- ,·eya kum sandığına koyar .. Bu da 
nm hallne ve gen~llğine göre 1-6 kl- nıümkün değilse, ynnınakt:ı olan 
şldlr. Birden fazla oldu!nJ zamanlarda bombaya karşı katiycn su atmıyarak 
içlerinden en llyakatllsl bunlann başı üzerine kuru kum veya toprak atar. 
olur onları sevk ve 1dn.re eder. Bombanın bulundu~u yerin clrafını 

l , dan ziyade hazırdır.> Başvek•ıli gÖrÜS, me erl Albay Knox açık denizlerde sahil 
muhafızlannın vazifesini donanma-

d nın gönlüğünü kaydetmiş ve Harbi· 
Yeni layiha ile 24 üncü Kanada a Amiral Darlan ile Alman ye Nazın. B. Stimson'un salı günü 

ı• radyoda söylediği nutuk hakkında madde de değiştiri ıyor büyük elçisi arasında bir da, bu nutkun cesurane ve nydınla-
Ankara 8 (Telefonla) - As1teri mu- Başvekil zaferden emin anlaşmaya varıldı tıcı olduğu ve yüksek bir vatanper-

hakeme usulü kanununn ek kanun la- . )" verlik ruhu taşıdığı mütalaasında bu-ylhası aUikıılı encümenlerinden geçe- olduğunu soy uyor - -·- lunmuştur. 

Evde veya blnada erkek bulunmadı- tutuşmamak için sulamak ınzımdır. 
ğı veyahut mevcudu yetişmediği tak- Yanmamış veya patlamamış bombaln
dlı de yukanda işaret olunan y:ı.ş da- rı, kaldırma takımlarına haber verir 
hlUndekllerle bu işe muktedir kız ve <Bombaya. su atmak katlyen ynsak-

rek ~umI heyete sevkolunmuştur. ~~ • Vıcby 8 (A.A.) - Ofi bildiriyor: Mebusan meclisi muattal 
IA.ylhaya göre ASkcri_ muh:!~e§:U§e~ Ottawa 8 (A.A.) _ Avwtralya işgal altında ve serbes Fransa mın- b" J •• 
kanununun 24 üncu mn 1 B M . d.. K d takalan arasındaki hudud üzerinde ecne ı vapur arını musa-

kadınlıırdan da seçllebllir. tır) Çatıda ve üst. kntta yangının bu-
Ev lltaiyecisinln nzifelerl: yümeslne münı olur ve söndilrmcye 
a -'Hazarda: Binada yangını önll. ~~ır. Yangının diğer yerlere slra

yecek tedbirleri almak ve çıkacak yet! karşısında komşu ıtfalyclerlnc \ c 
yangının büyümesine meydan verme- mahalle <sokaklar blrllği) 1t1nlyı:slne 
den söndürmekUr. haber vererek yardım talep eder. Bu 

kllcl.e değlştlrilmel..-tcdlr: • Bnşvcki i . enzıes.. un ~a a d k k b ] • 
A _ Halin icabına göre ve adlı Avam kamarasında bır nutuk soylP.- kolaylıldar ve işgal masraflarının ere anununu a U etti 

Amlrln adli salıihlyetlnln nı47d~ımiş ve meclis kendisine çok hararetli azaltılması bahislerinde amiral Dar· Vaşington 8 (A.A.) - Mebusan 
latalara hasn veya tevsi~~u dahİ bir kabul göstermiştir. B. Menzies, lan'ın elde ettiği neticeler geçen ha· meclisi, Birleşik Amerika limanl'l· 
ğer komutanlara ve ~::ıın .:ertımesl dominyonlar baki kaldıkça İngiltere- zirandanberi pratik realiteler saha- nnda muattal duran ecnebi vapıır
adli limlrllk l~ahz; başkanlı~nn. nin düşmiyeceğini söylemiş ve hür sında varılmış en mühim neticeleri ların müsadere ve milli müdafaa ı~
h~za~a ;e;~mn~nnlıktan verilecek alemde bilhassa Jngilterede rastladı- ve ayni zamanda işbirliği siyasetine ]erinde kullanılması için Reisicüm
:J:ıee cal~lr. ğı azim ve cesaretten bahsederek Almanyanın hakiki bir 'Yardımını hura salahiyet veren kanunu kabul 

B - Tahkikatın mnhalllnde icrası demiştir ki: teşkil etmektedir. Bugünkü şeraitte, etmiştir. Bu kanun şimdi ayan mec-lyet• veya n.skerl dtsipll- j · Al h"k • ı· · 1 k 1 • • ordunun emn b• kımından mahzurlu cManevi kuvvet bakımından ngı· man u ume ı ve ışga m~ am a- lisine gitmıştır. 
nln muhafaznsı n ı· k h" b' k d • rı, geniş bir anlama zihniyeti gÖs· Mezkr•r kanun ikisi Alman ve 28 i 

Bunun için evin su vazlyetını tetkik gibi hallerde sığınağın terki lüzumlu 
etmek, tavan arasında. köhne ve yan- görülüyorsa keyfiyeti korunrnn ami
mıya müsatt \•e 1§e yaramaz eşyayı rlne bildirerek sığınak sük\\nctle bo
kaldırmak ve tavanın tahammtll lrod- şaltılır. Gaz kokusu hissederse mas
retlne göre kum döşemek kapı ve pen- k:eslnl takar ve ev korunma amirine 
cerlerin yannuya müsait olmıyan bir haber verir. 
takım maddelerle sıvanmasını temın Tayyare hücumu bitti: 
etmektir. Ev itfalyeclsf kendi vnzlfe- 18 - Bu 111\ndnn sonra bombardı-

'1illi Müdafaa Vekilinin taW- ız ır ı tç ır ır a nazaran un 
olursa, " · ah'- ı d ... ld" y · kl h.. tererek, Petain hükumetinin müta- İtalyan r 'mak üzere 83 ecnebi va· bi iızcrlne, Askeri temyız m ı:ı.emes egı ır. unanıstan topra arı ur· 

dlivanm başka yerde bulunan ayni riyet uğrunda harbetmek için dün.>'&· reke şer~itine ihtimamla riayetini purunu i •ihdaf etmektedir. 
derecede bir askeri mahkemerc nakil- nın uzak kısımlarından gelen hür r.ıazarı dıkkaıc almişlardır. Alma~ Amei"İka lngiltereye 

sfne ait işleri en 1Yi bir şekilde tatbik ma.n esnasında eve bir zarar gUmlşse 
eder ve ıcabmda itfaiye funlrlnden bu onanlması hususunda ev hava korun. 
hususta 1ca.beden tallmatı alır. Ve m:ı Amirine yardım ederler. Eğer ynn
söndürme malzeınesinl de tamamen makta olan komşu evler varsa yardı-

ne knrar verebilir. insanların kanı ile sulanarak daha hükumeti ve işgal makamları, aynı • k .. d k 
2'i5 lncl madde de ŞU şekilde dl'ğlş- . d k tl • f zamanda, iki millet arasındaki yak- yıyece gon erece 

Urilmektedlr: zıya e ıyme enm~ ır.> laşınaya ınüabct hir yardımda da V .. inaton B (A.A) - Ziraat 

tedarik eder. ma k~arlnr. 

lcak'ta hara Hicazın_ vaziyeti l - Akıl hastalığına .. duçar olan Ottawa 8 (A.A.) - ~~vyorktanjhulunmak İstemiıılerdir. Başlıyan Nazın B. Wickard, öd.ü~ç verme; 'Ye 
ıpnhkfunlar hnkkuıdn hurriyetl .ı:aıı· ,g.elen Avust~alya B~vekılı ~· Mo ı- müzakereler, devlet reisi ile Başve- kiralama kanunu mucıb~nce fngılte
dld eden cemnın tatblk.1, iyil~t ~ ~es Oıtawa da şcr~.fıne .':'.~nlen bLr kil muavini ve Haricyie Nazırı ara- reye gönderilmek 1çin yıyecek ~ad
sonraya bırakılır. ~iğer birlr hnst ın zıyafet es~asında soyledıgı nutukca sında tam anlaşma halinde devam deleri mübayaa etmek üzere bır in· 
dahi hürriyeti talıdıd eden ~ay~~~ln demiııtir ki: edecektir. Bu görüşmelerin doğura- giliz • Ameriknon muhtelit komitesi 1nfnzı halinde mahküf'1mı bu kabil cHarbi kazanacağız, bunu kolay- bileceği ümidleri :izam etmemekle teşkil edildiğini bildirmiştir. fngiliz 
bir te.hllke :~ cg:~rs:;~i surette ca nikbinliğe kapılarak söylemiyo- beraber denebilir ki bu amiral iaşe heyeti azasından Üç kip jle üç 

· cerey.anı azalıyor İngiliz - Irak ihtilafının 
hallini arzu ediyor (Devamı sahife 7 ıütun 5 de) 

nıahkunı 1h · n a rum. Bu kanaatim ulvi bir itimada Darlan 'tarafından açılan y~lda kat· Amerikalı azadan mürekkeb komi· 
hareket o unur. . . d k d. A · · cc- . . w· ,_ d • d .ı_ • 

2 _ Seferberlikte askeri mahkeme- ısbna etme te .. 1~; • zmı?;~z ve .. edilmiş ılk meı haledır. Harp uza- teyc B. ıcxar rıyaset e ec~tır. 

caatler cevapsız kalmııbr. Son ha- Cidde 8 (A.A.) - Irak hud-:.ı
berler Irak hadiselerinin hak.iki ma- dunda Suudi kıtaları tahşit edıld:ği 
hiyetioi daha ziyade aydınlatmakta- hakkındaki haber tekzib olunm<ık
dır. Bu haberlerden anlaşıldığına tadır. Filhakika bu haberler tama
göre, Irak hadiseleri vakitsiz yapıl- mile a.sılsızdır. İbaissuudun ihti!df
mıı bir askeri darbeden ibarettir. tan önce ittihaz ettiği hattı h'\re

lerden verllen şahsi hürriyeti tnhdl~ saretmiz var. B.utu? ıatedıgımz dun- makta olduğundan, mütareke mu-
eden cezaların infazı, vnzifell ndl~ yanın bize makınelı vasıtalar verme- kavelenamesinb diğer bazı unsur· 
fımlrln tnlebl üzerine en büyük adlı sidir. Davamız, Am~nkanın ve bü- larının da, ayni karşılıklı anl~ma 
Amirin kararUe seferb~rllğin .son~a tiiaı medeni milletlerın davasıdır. Bu ve dürüst i~birliği zihniyeti içinde 
kadnr geriye bır~kılnbllır. Tehır mu - dava alelade ferdlerin de dava~dır. tadil olunabilieceği tahmin edile. 
det! zarfında müruru zaman 1şleınez. <::: d' k dar görülen en heye- b'J" 

.,..m ıye a . ı ır. 

d . I ara alevler içindekı so· 
Amerika an transıt geçe- can 

1 
md anz t · ünü tehalükle mu- Reuter'in diplomatik 

d h • kaklar an er esı ~ .. 
cek eşya a ru satıyeye d · · kocan lngiliz halkını gor· muharririnin mütaleasi ta ışıne " 1 dan 

tabi tutulacak mektir. Bu en ulvi. mi a~znralharı·ste· Lo.ıdra C (A.A.) - Reuter ajan· 
A 'k · B · · kafıle en su Vaş· on 8 (A.A. - merı.w~ j biridi:·. u ~~çı lh kazanmak için sınır: diplomatik muharriri yazıyor: 

Cümhurrcisi B. Roosevc t neşrcttıgı mek 1çın degıl su ~d. I Amiral Darlan ile Alman büyük el
bir emirname ile Birleşik Amerika- ! mücadele etmeğe gı 11.y~rl ard.> Athe- çisi B. Abetz arasında yapılan an-

ı k k il K d mi va ısı or dan transit o ara gcçece ma an ana a umu kT M ckenzie laşmaının en ziyade dikkate şayan 
da ihraç ruhsatiycsinc.: tiibi tutulmuş- lane'Je Kanada Bqve 1

1
1 a ı dır olan noktası f ransızlann hududlar-

f '- azır bu unmuş ar . 
tur. King ziya ette 

0 M · Avam da gösterilecek kolaylıklar ve işgal 
Bu karar. mihvere veya mihverin Yemeği müteakib B. ~n~:: meclis masraflarının azaltılması mukabi-

dostu olan memleketlere kaçak mal kamarasını ziyaret e~ışl k lan• Iinde Almanlara ne gibi tavizlerde 
gitmesine mani olmağı istihdaf eden tarafındaın sürekli alkış ar a arşı bulunacakları hakkında hiç birşey 
yeni bir tedbir suretinde telakki mıştır. söylenmemiş olmasıdır. Bunda bir 
olunmaktadır. . Fil.hakika ~enu~i Vaşingtona avdet unutkanlık olduğu şüphesizdir ... As-
Arnerikadnn Bırleşık Amerıka lı- Ottawa 8 (A.A.) - Avustralya keri mahiyette ve bilhassa bahri bir 
manian yolu ile Japonya da dahıl Başvekili B. Menzieıı, bu s~b~h anlaşma yapıldığına hükmetmek her-
olmak üzere diğer memleketlere ya.- 1 \1 · t 'a hareket etmıştır. halde mantıki bir hareket olur. Al-. k d tren e aşıng 0ı:1 pılan sevkiynt hır dereceye a ar ----- manlann işgal masraflarının tenzi-
tahdit edilmiş olmaktadır. B. Churchill'in bir mesajı !ine razı gelmeleri için herhalde bir-

- -- V • 8 (A.A.) _Amerika den fazla sebep o!sa gerektir. Bu Avustralya kuvvetlerinin aşington d .... bir masraflar günde 400 milyon frank kitapçıları cemiyetinin ver ıgı 
Yunanistandaki zayiatı k . af • d lngiltcrenin Va- olarak tespit edildiği zaman Al-

a şam zıy etin e Lord Halifax manlar harbin hu kadar uzun süre-
Camberra 6 (A.A.) - Avusrral- şington büyük elçisi cemiyete ceğini tahmin etmemişlerdir. Fakat 

ya Harbiye Na:r:ın B. Spender, B. Churdıill':in mczkUr şimdi Almanya Framamn bu kadar 
Avusralya kuvvetleri başkumandanı gönderdiği bir mesajı okurnuşt~r. l büyük bir meblağı ödemeğe devam 
general Blamey' den bir telgraf aldı- Bu mesajda B. Chur~ill ~zc.um ~ etmesinin maddetciı imkunsız ol-
g .. ını ve bu telaf.ra a:ıazaran A. v.u.stral- ·· 1 d" cSöz hürrıyetı bırço 0 

y şo?' e ıyor: . . bulunuyor. duğunu anlamıştır. Bundan başka 
ya imparatorluk kuvvetlerının . ~- mılletlerdcn :nezcdılmlf . . k . Alman iogal ordusu mevcudu azaltıl-
nanistandaki znyrntı~ın .3,000 kışı- Fakat tabı hürriyeti ingılizce :~- mış olması da muhtemeldir. Mama-
den ibaret bulundugunu bildirmiş- şaaı milletlerden alınamaz. Bu fih bu hususta sarih bir malumat 
tir. Ölüler, hatp esirleri ve kayıplar Jetler, muharrirlerine cesaret 'Ve ;.e- kt r fransı7lar taleblerini se;rde
bu rakama dahildir. Du münasebet- bat ilham eden hür ını1letlerf( ~o k u ~ daha hafif §artlar elde et-
le Yunanistana ihraç edilen Avus· Karşılact.:"~mız imtihanlan muva a· er e b b" d 1 

ld w ı_· ] ><""t>tl• 'L·ı k • . b' kuvvet mek jçin bu se e ı e i eri sürmü~ tralya kıtaatının 16,000 ki~i o ugu .-.ayete a atam me ıçm ıze 
1 

b·r ler 
anla~lmıştır. veren bu ilhama muhtacız..> 0 a 1 ır : 

· 1 'ini Mamafıh ne olursa olsun Alman-
Hitlerin en güzide muharr~ crd l d' .. er birsahada esaslı bir ta-Romanyada yahudiler 

radyo h ~ .. .. gon er· ann ıg 
apse attıgını veya surgune . • ld tmek )çin 1srar ettiklerine 

diğini söyliyen B. Churchill mesaJ~· ':zbe e ketu 
di Bır · p e yo r. kullanamıyacaklar na şöyle devam etmekte r: ~ şu ------

ek d ta f d ·da re edılen Büla~ 8 (AA) -Rador ajansı t a am ra ın an ı d w f • • ı"hracatı., b·ıd· · . Yah~d.ilere veya yahudi bir devlette insanın ruhu da, ımda~1 1 zmırın ı ırıyor. d .. d d hkum e ı • ş h - • • 
§irkctlerine verilmiş olan radyo ruh- ~·~>ucu k. 8 esarete ma İzmir 8 (A.A.) - e rımız tıca-
satjyeleri dün neşredilen bir emirna- mış eme tır.> . ret odası tarafından hazırlanan ista-
me ile ibtal oluınmuştur. Radyosu Ziyafette hazır bulu.::ıan Am':1~a tistiğe nazaran nisan 941 ayı zar-
olan bütün yahudilcr makinelerini Bahriye azırı Albııy Kno:c, butua~ l k 
polise teslim edeceklerdir. Amerikan membalannın bır~ tek g fında limanım'.zdan dı~ . meqı e ~t-

Bu tedbire sebep, yahudilerin rad- yeye hasredilmiş bulundugunu .V.e lere 69.3,665 lıra kıymetinde 5 mıl
yoda aldıkları haberleri devletin bu • gayenin. d~ _Atlantikte l~gı~J- yoo 351, 128 kilo mahsul ihraç _~il-
menfaatine zarar verecek bir tarzd:ı demz kudretinın ımhasına ma • f 
ağızdan ağıza dolaştıımalarıdır. mak elduğunu söylemiştir. mış ır. 

Moskovanın bir 
tekzibi 

Aakeri mahfillere göre, Jrak' da kete gelince: Kralın Ra id Ali Gey
geniı mikyasta harekat vuku bulma- lani hükumetine itidal tavsiye etm~§ 
mışhr. Burada cereyan eden askeri olduğu zannedilmektedir. Kral lb
bareketler tali derect!de ehemmiyeti nissuud Jrak hükumctinın uzlaşm.ık
haizdir. Ayni mahfillerdeki kanaate tan kaçınan aiyaaetini tasvib ct.n~ 

(B&ftarafı 1 inci sahifede) bakılırsa Irak ordusunun ancak bir mekle beraber bunu alenen tenkıd 
kısmı Rasit Aliye müzaheret etmek- etmeği de doğru bulmamaktadır. 

vndan Tahrana hareket etml§tir. tedir. Raşit Alinin tahmin ettiği yar- Kral, §İmdi İngilizlerle lrakMilr Ajans, bu heyetin Tahrana. gön.derll- d•w· ı ı B l 
mesln!n. İmnın merkez ve garp kısım- dımı görme ıgı an aşı ıyor. unun a arasında mücadelenin başladığı bir 
lannda kil.in tayyare meydanlannın beraber Mihver propagandası sene- anada Iralı: hükUnıetine muhalefeti 
lSovyetler Blrll[.1ne verllmesı meselesi lerdeınberi bu memlekette o kadar bittabi büsbütün yersiz görmektc
ile alakadar olduğunu tebarüz ettir- kuvvetle işlemiştir ki bu meselenin dir. Mamafih lngiliz - Irak ihtila~ıl'l 
mektedir. tasfiyesi için epeyce bir zamana ih- halliçin yapılacak bir tavass•ıtuıı 

T:ı.ss ajansı, şu cllı~ beyana sa- tiyaç hasıl olacaktır. Suudi hükümetince iyi karşılanac t?ı JAhlyettardır ki, Domelnln United İ ·ı· l b" k ıı. ] ah · 
Press'ln meçhul muhabirinden nldı~ı ngı ız er ı~ ~raKO u t mm o~~n~aktadı~-. • 
bu şüphe uyandırıcı tamıa yaygaracı ele geçırdiler Irak hukiımetinın Mısıra 
haberi, muharririnin hastn fantezisi-

8 
( A ) 1 •- b 

in bir mahsulüdür Kuznetsov yol- Roma A. · - raıı.tan ge· ceva ı ~. Tahranda değll, Moskovada. bu- len haberlere göre, Iralı: - Amman Beyrut 8 (A.A.) _ D. N . .e. 
Iunmaktadır. Baltık filosu mmtaka- hududunun yanında bulunan Rutba bildiriyor: Irak hükumeti, lrak nok· 
smdan Hazer denizine ve yahut K:ı- kalesini lngiliz kıtalan işgal etmiş- tai nazarının değiştirilmesi hakkıQ• 
radenlze hlçblr denizaltı ve yahut lerdir. daki Mısır notasına cevap vermi,t·r. 
~rpido !1a.klcdilme~r ve nakle- Irakta İngilizlerin iğti- Irak hükumeti Mısır"ın Bağdadiaki dilmeme.ıttcdir. Sovyetıer ~!r~l[.rinln • .., • il elçisine sah günü tevdi ettiği ceva-
garp hudutlarında hiçbir cbuyUk as- nam ettıgı ma ar b d .h ·ı·r • "h · · b" d•ra k · ~- ti ıaı.mdl k l ın a ı tı a ın ... an çesını ır , erı a.uvve er ''il' • vu uıı ge me- Kahire 8 (A' A.) _ Orta Şark d ' 1~ h t'" ı·· "hı _ miştır ve derpiş edllmemcktcdlr. Do- l . . . . bl".... aha yapb.ıdan sonra er ur ~ .ı r.ı 
mel'nfn haberinde, o da kabaca. tahrif ngilız .~n:ıunıı ka~arı;ahının te ıgı · laf vasıtalarına müracaat e~mı~ bu
edilmtş olarak mevcud yeg".uıe hnld- Irakta ıgtınam edılen malzeme ara- lunduğuna işaret etmektcdır. lnt-ıl
kat §emmesini, Novoslblrrsk'te daha sında 6 top vardır. 400 den fazla tere bilfiil Irak kıtalanna hüc.!~ 
iyi konaklama şera!Lt mevcud oldu- esir alınmıştır. • .. etmclde lrak'a harp ilan etmişriı. 
~undan, bir piyade :fırkasının ~utst Irak ordusunun, askerı •11erguz'7t- Binaenaleyh uzl<l§ma artılı: mümkün 
mmtakasından Navosiblrsk mıntak.a.- çilerin teşviki ile Habbanıyeye:. Sm- değildir. Bu sebeple Irak müca:le
sına nakledilmesi teı,kil etmektedir. sice ve hainane bir surette hucum leye devam edecektir. 
Domel habcrlnfn bütün geri kal:ı.n ak- eden k!!mına karşı 6 mayısta yapı- lrak hükfuneti Mısır hükümetin;n 
samı, ancak 1nntez1dir. ı~- ve muvaffakıyetle tetevvüç eden - t d.... h"'bb tt d 1 .. 

""" bb . gos er ıgı mu .. e en o ayı re-.ki • hueketimizden llonra, Ha anıye ıekkiirlerini bildirerek cevabına ni-Eskrı•m bı"rı"ncilı erı 0 - - d . t • k"n olarak 
ve vasra a vazıye a 1 hayct vermektedir. 

Türkiye eskrim birinciliği müsaba- kalmaktadır. , ....... - ........ - .................. .. 
kalarının ı 7 - 18 ve J 9 mayı.a tarih- Eski Irak başvekilinin köleler gibi yaşayan memlcketlcıde 
]erinde Ankarada yapılması tekar- tatbik olunan usullere uygun olarak 
rür etmi§tir. Bu müsabakalara her beyanatı ecnebi menfaatlerine hizmet etmelı: 
silahta bırclen dördüncülüğe kadar Filistinde bir yer 8 (A.A) - içindir. 
derece almı:ı olan sporcular i:ıtirak Eski lrak Ba~vekili ve müt~veffa Irak telgraf servısı 
edecektir. Kral Faysal m dostu Ceınıl bey f } " . . . 

Madfai Irak vaziyeti hakktnda de- aa ıyetını kesb 
YENi NESRIYAT: 
~-----------

miştir ki: Beyrut 8 (A.A.) - Dün saat 
Bugünkü hadiseler geçici bir yaz 21 denberi, Irak telgraf servis.i, bü-

Yücel bulutudur. Dürüst ve hakiki vat~- tün faaliyetini kesmiştir. Bağdad 
B b - fik Iildr e sanat mecmua- perver her arap Irnkta bu memleke- radyosu, mutaddan daha zayıf bir 

u en uy v · zh ld v • • h"" · t t d d" 1 ,_.l · · S ld .. sının 74 üncü sayısı zengin ve değerli tın ma ar o ugu azamı urrıye ve arz a ın eneoı muıtır. anı ıgınn 
münderecatıa intişar C'tmlştir. Okuyu. istiklal esnasında tezahür eden tah- göre, nl\'iriyata devam eden, normal 
culanmıza t:ı.vslye ederiz. ripçi hareketin hakiki maksadını radiodifüzyon postası değil fakat 

Yİ T ttblk ührü ·· za 1 et- anlamaktadır. Bu fesadcı hareket Kral sarayına yerleştiriJmiı bir mür-~.A e yenl~i ~ m~ld~uın- için hiçbir sebep yoktu. Bu hareket- siledfr. Bağdad istasyonunun, tay
dan 1ükmü olmadığım Uan cderlm. tc ancak kargaşalık ve kavr;a çıkaT· yare meydan~ın ağtrıJu:ett~w bo~ 

' Emekli tabur imamı mak arzusu hakim olabilir ki bu da, bardıman ed.ilmış o U5CU orırenı 
Emin Yümnii Gürsu hiirri,-etleriai bybeqea .e ~ m ·p. 

' 
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1 Günlük Borsa 1 BULMACAMIZ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 'l'tlrkl7'• Otlmhuriyetl Gün ESll4.M ve TAHVİLAT - &A.MBİYO 

ve NUKUD FİATLERi 

1 
2 
.--ı--+-t-"'1· 

3 8 Mayu 1941 

DEVLET BORÇLARI 4 
L. it. 

% 7.50 933 Türk borcu L u. m 18.'70 
5 
6 , , 1938 ikramiyeli 

kupon kesllt 
, ı 1933 İkramiyeli Ergani 
, '1 1934 Slvas-Ermrum 1 
, • 1934 Sivas-Erzurum 2-'l 
, 2 1932 Hazine bonoları 
• • 1934 , , 
, .. 1935 .. • 
, 1938 .. , 

A. Demlryolu tahvili ı - n 
, • m 

A. Demlryolu mUmessll senet 
Jiaydarpaşa limanı 
H. limanı mümessil ıenedl 

19.- 7 
19.05 8 
19.25 
19.35 9 
61.-
15.50 1 (] 
29.50 ---------
52.-
42.25 
42.'75 
39.85 
44.-
41.'75 

Soldan sağa ve yukandan aıaiıı 
1 - Hatayın iskelesi. 
2 - Yıldmm - Pek mükemmel. 
3 - Ehliyeti kafi değil. 
4 - Büyükler - İstik.hal. 
5 - Tersi zehirli bir mahluk • 

HİSSE SENETLERi Elbisenin alt kenarı. 
T c Merkez bnnknsı 105.- 6 - Erkek - Su • Dedenin ya-
T. iş bankası nama muharrer 9.40 naı. • 
'l. iş bankası (hamile aıt> 9.6S 7 - Ba§ına cM> gelirse cesur 
T. İş bankası mllmeSSU his. 107.- adam olur - Tersi bir rcınkti. 
A. Demlryollan şirketi (o/o 60) 23.- 6 - Tarassut etme • Hareli renk. 
A Demlryollan şirket! {% 100 38.- 9 - Bir ecnebi telgraf ajansı. 
Eskihisar çimento şirketi 7·25 1 O - Bir kadın ismi - Başına 
Şirketi Hayriye 26.- M r b' b d 
Slrketl Havrlvı> temettü 21.- 4:. • gc ırae ır peygam er ismi ir. 

Geçen bulmacamızın halli 
ECNRHİ Tt\HVİLf,ERi Soldan sağa ve ~dan qağı: 

Kredi Fonslye 1902 kupon kes 9S.- 1 - Bestenigar, 2 - Edirneli, 
, , 1911 88.- 3 - Sivilce, Ah, 4 - Tri, İmkan, 
, ı Amorti 60.- 5 - Enlilik, Ta, 6 - Necmi, EyjJ, 

_ .. ___ .. __ K_up'-o_n _____ ı_._ıo 7 - lıek.kem, Pa, 6 - Ci, Şad, 

NUKUT 9 - Antipati, I O - Ruh, Aladiv. 

Türk altını 
Külçe altın blr gramı 
Osmanlı hankaSl ı banknot) 

KAMBİYO 

Londra üzerine ı sterUn 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre fizertne 100 trank 
Atina üzerine 100 drahmi 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm fızertnf' 100 kuron 

27.25 
327.-

3.15 

5 2025 
130.-

30.65 
0.99 

12.845 
30.915 
30.525 

• 

J;_ 0170 
SAÇ SABU1'iU 

Saç lartnızı muhafazaı için harl lcOlade 
•nırlnl ilk kullanı~ta ıoreeekalnlz. 

30 Kuru$1ur 

ZiRAAT BANKASI 
EurJJl111 tarUıl: 1888. - Bermayeat: 100,000,000 Türk lJ1'uL Şube 'H 

aıana adedl: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor, r 

Zfraat Bankasında ıcumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az rıo Ur.un bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a1ağıdakl p!A.na 
göre ikramiye daltıtılacaktır: 

' adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 

' • 2so • ı.ooo • 169 • 20 • 3,200 • 
40 • 100 • 4,000 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar btr sene içinde 50 Uradan aşa~ 
rtlirm!vl'r.lere lkramlyP. cıktı!h takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyhll, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Ankara. - Kırşehir yolunun ntlsakını teşkil eden Dikmen Çanka~·a 

yolunun 13+SOO - 22+000 kilometrelerinde ~niden 1nşa olunacak tesviye! 
türablye, şose ve sınai lınaH\t işi 22/ 5/ / 941 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15.30 da vllA.yct daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zart 
usullle eksııtmeye konulmuştur. , 

2 - Keşi! bedeli a97498ı> lira d7• kuruş ve muvakkat teminatı c6124t Ura 
t.9h kuru.ştur. 

3 - Taliplerin 
a - Muvakkat teminat mektup veya makbu?.lannı 
b- Ticaret odası vesikalarım 
c - En az 70 bin alralık bu kabil şose işi yapmış olduklarını lsbat ede

cek veslkalannı, talip mühendis veya fen memuru olmadığı takdirde bu ka
bil bir fen adamlle birlikte işin sonuna kadar teşrlkl mesai edeceklerine dair 
noterlikten musaddak vesikalarını bir lstldaya raptederek ihale gününden en 
az üç gün evvel vlJA.yet.e müracaat ne bu vesalke müsbenldcn alacakları fen
ni ehliyet vesikasını hamilen ihale günü saat a,30 a kadar 2490 sayılı ka
nun hükümlerine tevfikan hazırlıyacaklan teklif mektuplarını daimi encü
men riyasetine tevdi etmeleri. 

d - Bu Işe alt ke.şJf ve şartnameyi her gün Nafia müdürlüğünde göre-
blleceklerl. (2103-34101 

zarlin<la 
•• 

G.UZELLEŞTi. 

Bu gent kız 8 ı:ün zarfında bu de- I gençlik cevheri olan cBİOSEL• var
rerc cazip bir taızda güze1leştı. Onun dır. 

Çamlıca kız lisesi 

tuna nasıl muvaftak olduğunu ve her Akşamları bu pembe renkteki TO
kadının nasıl muvaffak olabilccetini KALON kremini tntblk ediniz. Ge
lı:ah eden şu mektubunu okuyunuz: celerl siz uyurken o. tesirini yapnr . . . . . . il Devlet Demı·ryolları ve Lı"manları İ•letme il .e - ıo gün evvel çektirdiğim bir ve cildiniz! besllyerek gençleşfülr ve 

"' fotoğrafımla bugün çektirdiğim fo- buruşukluklardnn kurtanr. Giindüz-11d 11 I '' v 11 d Umum idaresi ilanları toğrafım arasında.ki şayanı hayret lerl de bevaz renkteki TOKALON m U Ur U g Un e n d1?ğişlkllği görünce inanamıyorum. kremini kuiıanınız. Cildiniz yumuşa-=============================== Alnımda, gbzlerlmin ve ağzımın et- yıp tazeleşecek ve siyah noktalan 
Muhammen bedeli (12370> lira (50) kuruş olan muhtelif eb'atta 145 Kg rn!mda buruşukluklar ve çizgilerim temlzllyecektlr. 

Çamlıca Kız Lisesi talebesinin 12 Mayıs 1941 Pazartesi günü 
öğleden sonra saat 2 de Lise binasında bulun.malan ehemmiyetle 

yuvarlak ba.şlı tırnaklı cıvata, 38S kilo düz freze başlı tırnaklı cıvata. 14-00 v~rdı. Tenim sert. ve çir.kin idi. Bu P.\RAYI İ.\DE GARA~'Tist 
kllo T başlı cıvata, 3630 kilo 6 köşe başlı cıvata, 102 kllo yuvarlak başlı dört gun ise cildim kadire gibi yumuşamış 
k~ dlpll cıvata ne 15450 kilo somun 05/5/!141> perşembe günü snat (15l ve bunışukluklarım tamamen zall 
on beşte Haydarpaşada Gar blıınsı dahlllndckl komisyon tarafından ka- olmuştur. Adct.A. dostlanm gıt.pa na
palı zarf usulile satın alınacaktır. zarlarile bakıyorlar. Hepsine cıld un

Bu basclt usulü - günde 3 dakika 
tatbik eden her kndm, bir genç kız 

cildi gibi yumuşak. taze ve ncrmln 
blr cilde malik olur. Binlerce vaknda 
görülen memnun;yet.bahş semere .sa
yesinde bu kremin t.eslrt hakkında 
bizi garanti verme~e kadar sevkedl
yor. 

Uft.n olunur. (3596) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Bu !şe girmek iste~nlı>rin (927> lira C79l kuruşluk muvakkat teminat, sunı olan pembe renkteki TOKA

kanunun !ayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün LON kremini gece ve beyaz renkteki 
sa.at 114) on dörde 'kadar komisyon reisliğine vermeleri l~zımdır. TOKALON kremini de gündüz kul-

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. !anmalarını tavsiye ettim. Onlardan 
C33S9) bir çokları evvela bu sözlerimle alay 

MEMUR ALINACAK * 
Aşa~ıda lsml, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gös

terilmiş olan Ankara hastanesi muhtelif tesisatının yaptınlması işi p!61 
1941 salt günü sata ıs den itibaren kapalı zart usulü ile Ankarada idare 
binasında sıra ile ve ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

ettiler. Fakat tecrübesini yapıp mem
nuniyetbahş semeresini görünce on
lar da benim gibi şaşakaldılar.• 

Hemen bugün her 1ki kremden 
birer tüp veya birer \'nzo satın alı
nız ve on gün kadar muntazaman 
kullanınız. 

Yüksek Ticaret Mektebi mezunu, tercihan müeueaelerden çalı§
mı§ muhasebeye aıwna ve yabancı dillerden hiç olmazsa birisine 
hak.kile vakıf bir memur alınacaktır. Taliplerin muhtasar tercümei 
hallerini bildirir bir mektupla Ankarada (505) numaralı posta ku-

Bu işlere girmek isteyenlerin llst.eleri hizasında yazılı muvakkat temi
nat ne kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin! aynı gün saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeler! rn.zımdır. 

Clld unsuru olan pembe renkteki 
TOKALO:-J kreminde Viyana Ünl
versit.e.sinln meşhur bir profr.sörii 
tnrarından keşfedilen ve kıyıncUI 

Şayet neticesinden memnun kalma
mış iseniz, aldığınız yere iade edlnl.ı 
ve parayı geri alınız. 

tusuna müraca.atlan. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa.- Devlet Havayolları umum müdürlüğünden: 

ocuk donl rı 
çl ırıstıkll, ~ı ipekli kumaş

tan yapılmış çocuk donları ve 
çocuk altı muşambaları çok da
yanıklı ve çok zariftir. Piyasa
ya taklltıerl çıkarı10U4 oldu
ğundan 

BERLiTZ 
Lisan Der sa nesi 

BtJTtlN YAZ AÇIKTIR. 
---

şada Tesellüm ve Sevk Şenlğlnden dağıtılacaktır. <3434) 
Muvakkat 

Yaptırılacak tesisatın adı Muhammen b<'del teminat 

ı No. lı llste muhteviyatı çamnşırhane teslsntı 
2 No. lı liste muhteviyatı mutfak tesisatı 
3 No. lı llste muhteviyatı Etüv tesisatı 

Lira IJra 
9375,- 703,13 

18750,- 1406,13 
4375.- 32e.13 

Beyoğlu: 294, istiklM İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 
caddesi umum müdürlüğünden: 

FRANSIZCA Lisan kurları 1 - Muhammen bedel! 3000 üç bin llra tutan 3000 metre ham bordür 

15 Mayıs 1941 gününden itibaren Ankara - Adana arasında yolcu, posta 
ve bagaj nakliyatına b:ı.,Ianacaktır. 

Tayyarelerimiz R.şağıda yazılı saatlerde hareket ve muvasalat edecek
lerdir. 

(IPaıardnn maada her :üm 
Ankarndan hareket Ankaradan 

Saat Dakika. Saat 
ıs 30 ı1 

Adanadan hareket Ankaraya 
Saat Dakika Saat 

8 30 10 

muvasalat 
Daklka 

48 
muvasalat 
D:ı.klka 

4S 

lNGİLİZCE vo Huswi taşı lşlenmest pazarlıkla ihale edilecektir. · Tayyare yolcularını meydanlara nakledecek 
2 - Eksiltme 12/5/941 pazartesi günü saat 15 de Metro hanının 5 inci otobüslerin hareket edeceği mahal ve saat 

ALMANCA Dersler katında yapılacaktır. Ankarndan 
Haftada 3 ders ayda 4 lira. I 3 - Muvakkat teminat 1225 .. iki yüz yirmi be§ llradır. Adana yolculan merkez P. T. T. binası önünden saat 15 de. 

marka.sına dikkat edlniz. Her Tecrübe dersi bedavadır. 4 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları lle iliin edl- Adanadan 
Eczanede bulunur. Toptan satış len gün ve saatte komisyonda hnzır bulunmaları. <3543\ 

1 

Yeni Otel önünden sa.at 8,10 da hareket edecek otobüslerle meydanlara 
yeri Sirkeci Demirkapı No. 30 ıc gideceklerdir. (2478 - 3566) 

m:~~~:~~- ~--~~--~~--~-~~~~~~~~~~~~-----~~----~~ ~ 
-1\teş, Posta kutusu No. 38 - ,1~ ,,,> ~ Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

~~ '/:;1 / 

BeyoülJ dördüncü 
Not erliğine ~~PARA 

Muhammen kıymeti Teminatı 
Lira Kuruş Lira Kuruş 
6059 60 908 94 
1 - Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin KOçük yazıcı sokağında. nld 

eski 13 yeni 2,4 sayılı kArglr ev 7/ 5/ 941 gününden itibaren blr ay içinde 
ı pauırlıklıı. satılacaktır. 

mayıs ayının 7 inci çarşamba gü- ~~ DIREKSIYONUDUR~ 
2 - Bu gayrimenkul 8 oda ve 3 held, mutbak, çamaşırlrk, odun ve kö

mürlük ile elektrik ve su tesisatını havidir. Üç ve dördüncü katlan harap 
harici kısmı k:irglr ve dü~ünce olup mezkur ev ıttısallnde aynı bina müş
temllatın~an 3,5 metre yüz ve 3,75 metre derinliğinde arsada beraberdir. · 

nüne kadar muhtelif husust ve ,,~ ... --.... -::"t- · 

umumi vekaletnamelerle tayin 
1 
~~===:ss~~:==:::~~-:=::-~~I 

ettiğim umumt ve husust vekille- ı 
rimin kA.ffeslni bu günden itiba
ren vekru.etten azlettiğimi ve ar-

3 - Istcklilerln bu miiddıet zarfında her gün Beyoğlu Vakıflar İdaresi 
vakıf akar ve mahliıller kalemine müracaatları. (3580) 

tık beni temsil ve bana iz af eten 
ve vekAleten hiç bir muamelede 
bulunmamalarını talep ettiğimin 
gerek bu mazuı vekillerim gerekse j 
tlçüncü şahısların bilmeleri için 1 
(Akşam) ve (Cumhuriyet) gaze
telerile derhal azil keyfiyetinin 
11Anını dilerim. 

Ahmed Şakir Sanca: 

Şişli Koca l\lansur 
sokak 92 No: 

7..:\Yt - Samatya nfıfus memurlu-ı 
ğundnn aldığım nüfus tczkere.:nı ve 
beraberinde Seyrüseferden aldığlm 
otomobil karnemi kaybettim. Yenlle
rlni nlacağımdnn, eskilerinin hükmü 

T. IS RANKASI 

. - . ... . . 
iDARESi.Mi BiLEN IS BAN KAS INOA 
JKFlAMIYE!J.' HESAe:-Ay .. ~ 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İ§letmeleri Umum Müdürlüğünden : 

5/5/ 1941 günü saat 14 e kadar kapalı zarf usullle ekslltmest yapılacaıtı 
ilan edilen: 

Muhammen bedeli 301,175 lira. 
Küçük tasarruf hesapları•------------------------- Muvakkat temınntı 15797 llra 

D. Demiryolları 3 üncü İşletme Müdürlüğünden • olan kıı.blo tekliflerinin levazımdan parasız tedarik edilecek şartnamedeki 
1941 ikramiye plani • tartfat dairesinde hazırlanarak 30/ 5/ 941 cuma günü saat 14 e kadar 4 ünctl 

Muhammen bedel bulunduğu yer, mlkdnr ve muvakkat teminatları kattaki komisyon kdtipllğine imza muknblllnde verllmeıert blldlrllerck ek-
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, ~ağıda yazılı baln.stl~r kapalı zarf urullle eksiltmeye konulmuştur. İlla- slltmenin talik edildiği lllln olunur. (3603) 

1 leleri Balıkeslrde 19/ 5/ 941 pazartesi günü işletme binasında komisyonca 
1 Ağustoıı, 3 kinciteşrin rapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla ihale 

tarihlerinde yapılır. günü muayyen saatlerden bir saat evvel komisyona müracaatları lbJmdır. 
Bu işe ald şartname ve mukavelename projeleri komisyondan alınablllr. 

1941 ikramiy_eleri • {333S) 

ı adet !000 Liralık 
3 .. 1000 .. 
2 .. 750 .. 
4 .. 500 .. 
8 .. 250 • 

35 .. 100 " 
80 .. 50 .. 

300 20 " 

;:: 2000.- Lira Balast ocağının = 3000.- ., bulunduğu yer 
= 1500.- .. 
= 2000.- • 

Kilom. 

= ıooo.- ,, Manisa - Bandırma 1'72 
= 3500.- .. = 4000.- .. Balıkesir - Kütahya 97-99 
= 6000.- .. 

Miktarı 

3 
15000 M 

3 
8000 M 

3 

Bir metre. mik'a- M. teminat İhale 
bının muhammen Kuruş Saati 

bedeli 

180 202S 00 11 

150 900 00 15 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Devlet hastaneleri ihtiyacı için 10 Uı\ 15 bln kilo brut yeril hldrofll 
pamuk pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme 14/5/ 941 çarşamba &ünü saat 15 de Cağaloğlunda sıhha& 
ve içtimai muavenet ~üdürlüğünde kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fıyat beher kilosu için 130 kuruştur. 
3 - Kati teminat 2926 liradır. 
4 - ~steklller şart.namesini her gün komisyonda görebilirler. 

yoktur. ı 
Julullah Zühtü Yitik&ll ~-------------'Balık.esir - Kütahya 182-lM '1000 M 130 882 50 16 

5 - Istcklller 1941 yılı ticaret odası veslknslle 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikalar ve bu işe yeter kat! teminat makbuzu veya banka mektubu 
Ue blrlikt.e belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. l3595> 


