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Müdafaa kudretimiz istiklal 
aşkımız kadar kuvvetlidir 

Sulh sevgimizin hududu da 

endişemizin başlangıcında 

istiklal 
biter 

Yanıbaşımızda tarihin büyük tığmm muazzam imparatorlu
facialanndan biri cereyan etti: ğun h1ç bir parçası tlzminde en 
hı kuvvetli devlet, hiç k:l.msey küçük hasreti duymadan., mlllt 

.'i-ararlan dokunmayan, kendi sınırlarımız dışında hi9 bir emel 
'.li.Allerlnde ve sulh içinde yaşar beslemeden, yirmi yıldır sadece 
tİıaktan başka birşey istemiyen bu vatanın için! dÜfünerelt, yal
lki küçük memlekete tecavüz et- nız kendimize hizmet etmek de
tuer. Bu tecavüze, şimdiye kadar ğil, hırs ve nifak dolu medenl
gösterilen tek sebep, Yugoslav- yet ~lemine nümune olmak iste
ya ile Yunanistanın, vatan hu;. dik. Emeklerimil boşa glttt Et.
dutlannı, hürriyet ve istikWle- ra.!ımu.da, emniyet salı&1arımız

rini muhafaza etmek ~stemelerl- I da kurmak istediğimiz sulh ve 
filr. Bu iki memleketın, başka müdafaa binası, bazılarmın en• 
suçlan yoktur. trikası, bir kısmının gafleti yü-

Avrupa harbinden alınacak zünden bir türlü tema:mıa:na.m&
ders kalmamıştır. Buna rağmen, dı, nihayet çöktü. Balkanlar har
Balkanlar f elftketi bizi bir kere bindeki vaziyetf.mizt e.nla.mıyan
daha ve son defa düşündürmeli· lar, Türkiyenin son yılla.rda sar
dir: Hiç bir memleket, Yunanis· fettiği gayretleri bilmeyenlerdir. 
tan ve Yugoslavya kadar sulha Bugün bütün siyasetimizi ve 
ve bıtaraflığa bağlı kalamazdı, bütün kuvvetimizi millt müdafa.
.ve sulh sevgilerini, bitarafiık ka· amızı temine hasretmtf bulunu
rar!arını onlardan fazla tatbik yonız. Müdafaa kudretimiz - ta,.. 

edemezdi. Herhangi behanelerle rih ispat etmiştir ki - istlklA.1 
tecavüze uğramaktan kurtula- aşkımız kadar kuvvetlidir. Sulh 
madılar. sevgimizin hududu da istiklal. 

Yunanistanda Golos'un şimalinden başlıyarak Adriyatik'e kadar 
uzanan bugünkü İngiliz • Yunan cephesini ve geride tesisl 

mümkün olan iki müdafaa hattını ıösterir harita 

ltalyan 
taarruzları 

püskürtüldü 
Yunan - İngiliz cephesi 
hiç bir yerde yaribnacb 

Pireye hücum 
Alman tayyareleri, dal
galar halinde hücumlar

da bulundular 

Yunan kralı 
Jorj'un nutku 
Memleketin namus ve 
istiklali için mücadele

ye devaın edeceğiz 

Atina 21 (A.A.) - B.B. 
C. ı Y onan kralı Jorj, milletine 
hftaLen radyoda irad ettiği bir 
hitabede demittir kiı 

- «İki biiyük İmpuatorluk 
tarafmdım icbar edildİğimi:z ci
dale devam için bütün enerjile
rini wfetm.iı olan Aleksaodr 
Korizis'in vefatoıd.n ıonra ve 
barin geçİrdİfİmİs vahim anlar
da kabineniıı ri,.aaetini bizzat 
deruhde etmeğe karar verdim. 
Muharebeye devam IUl'etile mu
bdda baldanmm koruyabiliriz.. 

Kral. milletin yeni bükiimete 
itimad edeceği ümidini izhar 
etmittir. 

Londra 20 ( A.A. l - Yunan 
krah majoate JorJ.. Yunan mille
tine Atina radyosu ile yaphjh bir 
hitapta ezcümle IÖ71e demiştirı 

~Milttebid ve azin>kir kalarak 
memleketin namm ve istikW 
mücadelesine devam ediniz. Va
bmı ıonıma kadar müdafaa et

Yambasım1zda cereyan eden endişemizin başlangıcında biter. Yen·ı Yunan Yunan - lng·ıı·ız Ailna 21 CA.A.) - (B.B.0.) Dlln ak- ~--------~ 
bu facia, ·tarihin müstesna kah- Balkanlarda müstakil ve harp- şam Dahlll Emniyet Nez:aret:t tai&tm- l 
ramanlık sahnelerini yarattı. tıd siz devlet olarak tek kaldık. Far dan neşredilen tebııt: Spanya,müht.IR 

meliyiz.> 

k b • • h tt • Alma.n bombardıman tanveıerl küçük memleket, evvelden tah- kat, uzaklardan gelerek Balkan- a ınesı a 1 gerı müteakip dalglar baUnde Plref9, Elef-
mini kolay neticeyi hiç düşün- lan kana, ateşe bulayan kuyvet- sise ve Megaraya hücum etınıolerdiıı kararlar 

1 rll ·· k dı Blz1 k t k • ı d • ı d • k · ı d • Bombalar hasarat.a n ıs1v11 halk a.raı-mcden, bütün varlık a e mu- ler apımızda r. m apımı- eş 1 e 1 1 çe 1 1 .mıda. telefata sebebiyet~-
cadeleye atıldılar, şerefle ölmeyi zı da zorlıyacaklar mı? Buna Beş alma.n tayyarem dQftirlllmQf- arif esinde mi? 
esir olmaya tercih ettiler. Hazır- kimse ne evet, ne hayır cevabını tür. Düşman ha.va mvvetJ.tı1., Atına· 
lık<>ıı ve gafil avlandığını Başve- verebilir. Büyük harp gayesi ba- Kabineye bizzat Kral Alman taarruzu da.n pek uzak olmıya.n dalı& bazı rer-

- "t" f ed y d" len de bombarcllm&u ~ Bazı Madrid 21 (A.A.) _ Reutera kilinin agz!ndan ı ıra en u- kımından, Türklyeye tecavüzün y orgİ riyaset ediyor ıiddetle devam e ıyor köyler bom.bal:ırumt Te m1*l1& at&- Phalaııg• nqiri ef'dn Arriha P" 
goc:Javya, dört taraftan hücum faydasım alol ve muhakeme ka. §lııe tutulmuştur. Bh11 halk ara.smda zetesi, eon kabine içtimaını müt~ 
eden dü~manla çarpısmakta te- bul etmez. Fakat, hedefi tahmlıı Başvekil muavinliğini /ngiliz. tayyareleri telefat vardır. Jcip neıred.ilen resmi tebliğ hall.m-
reddüt etmedi. baştan başa işgal edilmeyen pl!nlar, hududu çizi- amiral Sakelariu düşman kollarini ve da mütalaa yürütürken İspanyanua 
edi1inceye kadı:ı.r elinden geldiği lemeyen arzular karşısındayız. deruhte etti mezilerini bombalıyorlar 10 Alman tayyares·ı aiyaat mühim kararlar almak m~ 
kadar dövüstü. Hiç kimsenin zerre kadar şüphe buriyetinde ltaldıiı diğer bazı ı:1r 

1 manlarda nqredilmit buluna.ın re.-İtalya ve Almanya gibi, ken- etmemesi !a.zını ge en hakikat Londra 20 (AA.) - Atina rad- Londra 20 CA.A.> - Yunan ma.ı- d'u•s•u•r•u•ıdu mt tebliğleri de hatırlatmaktadır. 
du.nden ,riiz misli kuvvetli iki düş- şudur: Bizimle sulh hlUnde ya- yosu yeni Yunan kabinesine bizzat buat nezaret1n.l:n. Atına radyom tara,. B dik 1. ·ıı· 

'' !ından neşred.lren bu a.kşamt:ı. bill• u gazete. ten a ıat ve mı ıyet-
INl Pa k·arşı koymak mecburiye- şamak isteyenlerin, blz1 oldu- Kral Yor.gj'~n. ıyuet edeceğini bu nlnde, bazı noktalannda de~ Londrs 

21 
CA.AJ _Ha.va Nezıa.rett pe?Ter İspanyanın Kerek harici ge-

tlnde kalan Yunanistan, demir ~·umuz gibi kabu1 etmeleri şart- akyşam bılddırml§tir. yapılmış olmasına ra.~ mtıtıtıe:nk ıstllibarat dalre3Jne orta. §UMaD. gelen rek dahilt ıriyasete mUteallik karar-
ıı. • ;:. ktan verllmistı"r unan onanmuı gea:ıel kurmay müda~aa ha.-m hı.. __ ,_A_•_ bere ·· tn...ı11- ,.ft__ lar l "' d · Öl"'leri-ve Dteş içinde bir cehennem hcı.lı· tır. Kararımız ÇO , · b""kanı amiral Sakel'ıaryu Ba .. vekil 1 '"'"'ı..u v ......... ~ bir ha gore, ........... e.vm -:r.,._v- a aca.gı zaman aıma: c u 

i bi ıstiklft.l har -.. y olduğu blldlrl.lm.ektedlt. Ierl cuma gÜ:nü Yunanlstanda büynk do.in sesini vo arzusunu> dinliyerek ni alan cephelerde hı\IA. boğuşu- İcab ederse yen r - muavinliğine ve Bahriye Nazırlığına B!J.ltende Almanla.nn biltOn Yunan bir taaııyet göstenn.ıeıerd!r. hareket etmesi Iilzım geldifinl 
yor, topraklarına giren düşma- bine hamrlanımş bulunuyoruz. tayin edilmi§tir. ve Ingiliz cepheler! boyunca btıyft.k Hurrl.c~ tayyarelerlnden mtlrelı:- kaydetmekte ve ıunlan ilave eylo-
na . bu hareketi çok pahalıya Esasen bugünün, yarının hA- Kabinenin diğer azası §unlardır: bl.r şiddetle h1lcuma devam ettllc1ed Jı:ep bfr filomuz Messerac!bmftı 109 mekted.ir· 

rna.l ettiriyor. diseleri ne olursa olsun, ahval o Bahriye Nazını General Panaga- :;:ıy!=e ~ ~~~etı.c~ :"::!~~ m=~~ cMuk~dderıı.~m~n bizi bağlamıt 
B ·ıı tl 1 k di d karışık bir hale gelmiştir kos, Havıı. Nazırı: General Nikola- u~dığı t.ebarQz ettirtimektıedJr. on tane Yunker:s 87 taYJ'lLl'll!Stne te- bulundugu h~rıc! ~~yaae~. ha~kın4da u mı e er, ya ruz en şe- erece idia M'" ak Iat Nazı G al -'""'# e•-•·ıerdlr . .,. __ .,,_ ,._, __ adet- yabancıların ılen aurecegı mutalaa--reflcrini ve namu.s1annı deD-ı'l in- ki sulhu hiç bir an süreklt ve K ' unH 8: . M 1~.= enMe:

111 
ı d ) .,,.......... ............. ~IUZi ..... ., ...... n 

<> • orzaa, arıcıya, ıı.uye ve 1 (Devamı sahife 7 sütun e çe dörde Jı:a.rşı bir nisbetlnde zayıt lıı.r oazan dikkate alınmamalıdır. -. 
sanl!ğ'ın da haysiyetini kurtarı- katı bir vazı.yet diye kabul etme- iktisat Nazırı: B. Çuderoa, Dahiliye ,,. ____________ , bulunmalarına. ra~en CereJa.n eden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

yarlar. Bu k~nlı mücadelelerin melt zaruretındeyiz. Ne kadar de- ve Umumi Emniyet Nazın: B. Ma- • t• muhar&beYl kazanmışlardır. Fllomuz tayya.resıru alevler lçlnde bırat\, 
ği b 1 i 1 ik d. s hh.i M b N Harp vazı ye 1 kurşun 1zler1n1 ~ya_:aıc, hh* tam İkincl yaylım atcş1.nl açt~ğıın zama.ıı neticesi ne olursa olsun, ideal- vam edece el o mayan kıya- B N.ıs. ı .. "ye ve at uat azın: 1 . mevcudu ne üssüne dön.di1ğ11 saman düşman tayyare& derhal yere doğzıl 

lerin en mul~:ıd~esi uğuruna can sıya blr harbin tanı içindeyiz. · ı~oulidıs. . 1 gen~ bir pilot şunları aöyleun.lft.lr: yuvarlanmaıta ~ladı ve bir tepenin. 
' . Kabme azası saat 17, l 5 de yemın Famala nun•A't.---a gn1Aı1to1-~-\"eren bu milletlerin ulvi feda- Harbin istıkbaldeki safhalan ne- tmi. b ü '-ib il'- • ·=- I ~ ..._ ......... za- :yamacına çarpa.rak parçalandı. 

~ - . . . . • e § ve unu m teaıı..ı .._ ıç ........ ıı. Dün ~aı haberler lnaiiiz - ına.n burada bomba.rdıma.n W.:nareJ.e- Ayn! pllot IJd.ncl blr Alman bomba.1\-karJıgı bc~a gitmiyecPk, hıc bır tıcesi, bugün tespit edilen vazı- aktedilmiştir. Yunan cephesinin bir miktar rine refakat eden b~ A1ma.n. a.veı dun.an tanaresıne de hücum etm~ ve 
zorba kuvvr.tin silmeye muvaffak yetıerin yann değiştirilmek 1s-- daha geri çekildiiini bildirmek- tayyaresı gördük_ Bu bomba.rdunan 1klııc1 yaylım.da bu tayyare hemen ye.. 

olanuyaca[l.-.,·ı bu izlerde yakın tenmiyeceg"'ini de bize kimse te- lı·byada tedir. Almanlar Kalabaka. ı.... tayyareleri aslrort bir ka1Ue üzertne re yuvarlanmıştır. Tayyare düşerke.ıa 
T h l pike hücumu yapıyordu. Dır düşman motöründen duman çıktığı görül-istikbalin hak ve adalet tohum- mln edemez. Bunun içindir ki ,,.. t rissadan sonra ır a a'yı da İt- bom.bazdrman tayya.resı. plb yaptııtı müştür. Blr gün zarfında. on Alman 

ı ha reka gal etmiflerdir. Yeni lngiJ:q - sı-..__ ..__ ır..---arı basara"a 'kt!r. Zevale mah- hiç bir an, maddt manevi hiç bir ... ..._ u.:.n. ar......,J.L\il. ırelm)f bnhm:ıı... tayyo.resi tahrip edllmL§ ve bir çcddaıı 
Ymıan cephesi bakkuıda etraflı yordum. İlk yaylım a,~ d~ da ciddi surette hasara. uğ"ratılmıştır. 

kftm rnmctıer, esareti kabul et- fedakarlığa, bugünkü durumdan Al İtalyan malômat olmamakla beraber bu ooııııuııımı11mıınıuııııııııınnnnımnmaımmıımmmı1111n111nıııımmmnn1Hnanımnııımnmıııımııııııruıııuıuı• 
rnlş olanlardır. İstiklali için öl- hiç bir inhirafa asla razı olını- Tobruk, ma.n '" • cephenin Coloa'un ıimnlinden 
nıevl seven asil ruhlu nıilletlerin yacak bir mlUet ve bir devlet cenahında hır tehlıke baş1ayarek Pindos dailarına ka-
lsminl tarihten silmek hiç bir sıfatile, her zaman harbe mecbur teşkil eder dar uzadığt. Meçovanm cenu-
ih · "b 1 b Iun bundan ve Y anyanın ıimalinden c .?Pgıre nası o mamıştır. olacak gibi daima hazır u - Vichy 21 CA.A.> _Hava,,: Askeri 

Türkler, hadiselerin hızlı in- mak, hakikt bir sulh havasını be- mahfiller Afrtkada a.ü:eı1 vaziyeti. ted- geçmek •uretile Adriyat:iğe mün-
. · 1 rlmtzf. ona kik ederken Alınan llerlleylşinln bir tehi olduiu tahmin edilebilir. kL-;afını bu zihniyetle takib edi- nimsememek, sınır e haftadanberl sonum önünde durdu- M afih bu h 

yo~lar. !stikl~l için ölüm, bu mil- göre alıştırmak, milletçe ve dev- nılduğunu beyan ediyorlar. kat ~etmek U:::,d:: =: 
letin hlc bir ferdine yabancı bir letçe birliğimizi ve kuvvetimizi Alman ve ttaı:raa ordusunun kA.fl lar Y~vyadan mütemadiyen 
feran',at defi:ildir. Tehllkeye göğüs muhafaza etmek, sı\kin ve rahat miktarda mayi IDı6hruke.t st.oku vü- yeni kUYYetı_. setirdilderindea 
· - 1 b ııca caresidir cude getirmezden evvel Marma.rlk ~ t 
gerecek nesil, her türlü yardım 0 manın aş - · ıüntt geçmek ıstemec:llği görillüyor. ngiliz - Yunan kav.etlerinin 
ve vasıtadan mahrum, en bitkin Nikbin olacak ~aziyette değl- Tobrukun İngllJzletin ellnd& bulun- daha ima bir hat tubnak ~ 
t1.evrimizde dört kuvvetli devlete, Uz. Fakat bedbinlığe de mahal ma.sı bu ordunun sat cenahına kar· Coloe körfezi De Prevese k&--
üsteUk bir de millete ihanet et- yoktur. Ümid verici rivayetler ~ bir tehlike tıeşllı:11 eder. !:;:-- ..,ekilmeleri muhte-

nüş hülct\mete karsı ıstiklfi.1 mü- kadar, telft.ş uyandırıcı haberle- Singapurda müzakereler d-L-
1 B l YımanJ.lar bundan ba -cadelesine atı1mıs. insanlar, ve re de kulak asmaya ım. un arın Rangoon 20 (A.A.) - İngilte- iki müdafaa hattı tesia edebilir-

.onların rnenkıbelerlne şahit ol- ikisi de sinirleri bozmaya _mahsus Sinr~nin ÇindbüyükU---~lçıaıS· • ~r qıer~ı·Kerr, ler. Birisi Lamia ile Preveze 
nıuş oc • . 0 a anda1ar olabılir. Sa.- gapur a ZaA ars; .ııngı ız ..,. körln:i arasmdadr. Termoptt 

ç Uklarıdır. Mılletin ba..,t'ln- fena pr P g ti d" ked şefleri ile mühim müzakereler- geçidine dayaıum ba bat ta!ımi-
t!a da bu essiz mücadelenin bü- dece ordumuzun kuvve ne,w ıra· de bulunduktan ıonra Çunkinge nen 

12
5 kilometre uzunluğunda-

yük \'e muzaffer Kahramanı 

1

1 yet ve kiyaseti kahrarnanlıgı ka- gitmek üzere buraya gelmiıtir. dır. İkind bat fJe Lamia ile Pat-
var. Canımızda ve etimizde ver dar büvük olan Milli Şefe ve raa körfezi arasındadır. Ba bat 
etmiş olan bu vakıayı tekra;Ia- onun hükO.metine inanınız. Müs- ID :i. k k a 1t I e _. = 90 kilometr. uzanluğundadır. 
maktan maksudımız. bu rnilletin, terih olmak icin kA.fidir. Ders! Afrika.da vaziyette Lir deli-
bfr daha zuhur edebilecek avnı Nf.'cmeddin Sadak İtalyan radyoı~ türkçe neşriya· şiklik yoktur. 

kahMtiü~el~ahrsısınkda, eskisinden b~ş- Kanada R'\$Vekili B. tmda. Yugosta~ d~d~ ~~tart af ~------------
r u are et etmesi imkan- · , · •• •• •• memleketlere goz agı ıye gos el"l· Roma valisi Berlinde 

sııhğının nasıl bir hakikat oldu- Roosevelt le goı-ustu yor. Yunan misalinden bile derı al- BerUn 20 CA.A.) - D. N. B.: Al· 
x..·nu gö"termckttr Hvdt>t>ark 2° CA.AJ - Kan:ı.do. .. Ea~- mak ihtiyacında olnuyan kahraman· man Ha.rlcl.y& Nazın B. Rlbbentrop'un 
ı;u . .. • · veklll B. M:ıcken?:i Ki!"~ buını.n B. •• d k ik d wildir alisi 

Neler: icat edilmeli?.. [ 14] 

'Hic-.bk meml~ket Türkiye bı-. RoCl~CvPJt i!" rö .. ü~nıil~t. ii ... Mii1"1.1ratm lar dunya a e ı . eg ek İti daveti ilzerlne Ronm v PreDll 
<.!ar sulhe bag~-lı deg-ild" B k- I' m~v;ı:"n ı:::ıkkmdn hlç blr şey ıtşıı. Kddı ki b~. dersı verm ayan Barghese retlbm 11e buiOn :s.tb:lı1I 

ır. ıra edilmemlştır. rad~y_:oa:una::'....:d:•~lllD'.:::U.=-~,, -----~v_::.a~=--.:.lardır. __________ ....:., _______ _________ _ __________ _ 
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{ ___ n_-ı_·1_n_G_e_c_e_k_i_v_e_B_u. __ s_a_b_a_h_k_i_&_a_b_e_r_ı_e_r __ .... J 
Harp tebliğleri 

}ngiliz tebliği 

Yunan ve imparatorluk 
kuvvetleri geri çekiliıle

rine devam ediyorlar 

Kahire 20 CA.A.) - Orta Şarit İn

Romanın 

bombardıman 

edileceğine 

ltafyan cevabı 

cAskeri zaruretler İcab 

ı Trablusgarp 
ve Bingaziye 

hava akını 
Limanlar bombardiman 

edildi ve bir vapurda 
yangın çlkarıldi 

At/antik deniz 
muharebesi . 

kazanılacaktır 

lngiliz Baliriye Naziri 
bir nutuk aöyliyereli 

böyle dedi 

lngiliz 
mahafili 
diyor ki: 

c Önümüzdeki aylar için· 
Cle çetin imtihanlarla 
karıilaıacağız, fakat 
muzaffer olacağız» 

slliz kuvvetleri ummnt ka.J"arg!Uıınm ettirirse Atina bombar-
:sn;~=~;ıu!u:11:U!~~· d!:;:; dıman edilecektir• /ki Alman iOfe 1'apuru Donanma lmmandani Lonan 20 <A.A.> _ Llbya. ve Bal-

kıtaıannın setir ve hlmaycıcrı altın- batınldı, birkaçl da da: cDonanma vazileaini b.n1ard8kl v~etın naslk o1d~u 
da geri çekillşlerlne devam etmişler- Roma 20 (A.A.) Stefani hasara uğratıldı baıaracakfİT• diyor :eı:::~~:~italyan~ 
«lir. Mahirane manevra ve ~ı mu- ajansı bildiriyor: .,.....ft'!>.,...1n '--en lmham, Llbyada.-
ba.rebcler neticesi olarak dumdar kı- ltaı t l · B Ch hill' · _..__... - .ıu.ı:wı 
te.larımız Alman llerleyişlnl tehire yan 1ıaze e erı • ur~ ~ . tngU1 donan t1 muazzam İtalyan onluaımun fm-

f!ak olmuşlar ve düşmana ağır Romanın bombardıman edilecegı Londra 20 (AA..) - tngruıı ha.va Londra 20 (A.A.) - z - hası Te Şarki Afrtb. İtalyan tmpara-
:~:t verdlrmLşlerdlr. lıakkmdak.i tehdidini neoretmekte- nezaretinin tebl.lğ1: Dllıı gtbıdtiz bom- mam kumandanı amJra1 Cha.trleld to'l1.utanun ortadan bJd.ınlm.a.sı glb1 

Ltbyada dii.-.nıan tarafmda.n Tobruk dirler. İtalya hu tehdid kar§lsında bardıma.n tayyarelerim.1z Hollanda. Wlltshire kantıuğund& Trowbrtdge'de ilç mühim kazanç tahakkuk ettir-
..,,..~ sahJllert açıklannda düşman gemile-- IÖY~1Rt bir nu~ ezcUmle dem.1t- _._

1 müdafaasına karşı yapılan yeni tılr tamamile laiayt kalmıotır. Sivı1 hal- ı1M Dl'fl hücumlarma devnm etmlt- tir kl: .......,.~ r. 
hücum muvaffakıyetle püs:kürtülmüş- km bombardımanı hususunda ihti.tu ler n ~ bin t.onllA.toluk b1r iafe cAvrupa cana.van ile bu müca.de- Fransa hezimete uğradıktan sonra. 
tür. 12 düşman tankı dış müdafaa kazanmıı olan İngiliz tayyarelecileri- vapurunu alçaktan uçmak suretue lede, üç meydan muharebesi. Tardır: İngiltere milea.deleıye devam etmek 
hatınnmıza girmiı}leree de dördü tah- nin barbar usulleri ltalyanlanın Ufi boınbardnnan ederek batırmışlardır. İngiltere muharebesi., Atla.ntlk mu- karannı verdiği zaman elde edilen 
rtp ve geri kalanlar tardedilml.ştl.r. d ed lCim d Küçük kafileler hallnde llerliyen dl- harcbesl, Orta Şa.r1c ve Akdeniz mu- bu tiç netlce ortada yoktu ve İngilte-

Sollam mıntakasında seyyar müf- erce e ma u ur. ter vapurlara da. teısadü! edilerek harebesl. Bu muhai'ebelerln her 11çtı renin hAva kuvvetleri Te ordusu bu-
reıelerlmlz ve k~f kollamnı.z yenl- Giornale d' halia gazetesi ıunları bunlar da. bom.ba.rdıman edilmiş ve de büyük ehemm1yeU ha.lzdtr. J'alcat günki1 halinde detlldl Do.nkerque'ln 
den düşmana ağır zayiat verdirmiş- yazıyor: mitralyöz ateşine tutulmuştur. ik1 1Ik 1k1 ta.nesi ha.yatı mahiyettedir. akn.blnde İngiltere büyük gl\-çlüklerle 
Jerdlr. Bir mlkdar esir alınmıştır. B. Churchill Mihnri, Atinayı vapurun ha..c:ara uğradığı görülmüş- Bunları kaybedemeyiz. Düşman bll%lu ka.rşlla.puş, fakat bunların hepsini 
Habeşlstanda, Dessle ilzerine yürü- bombardıman etmekten men' e çalı- tür. bllJyor. y~. Bütfuı milletin ve lmpara-

~ek~ olan kollanmı?: ~.imdi aetlr va- ııyor. Aakeıt zaruretler icabettiıirae Da.ha. sonra, b.lma.ye altında llerU- Şunu hatırlayınız ki, Hitler'ln İn- tnrlu~ cesaret ve azm.l Yunan kalı-
sıfesı görmekte olan dU.,man mevzi- Atina bombardıman edilecektir.,,. yen yedi bln t.onllAtoluk bir düşman glltereyi ma.tit\p edebllmesi ba.lur.ln- ramanlılına. ve Amerikan yardımı-
Jerlne yatlaşmı.şlardır. 200 esir alın- B Ch h'll 'h• h · ı · ih truııe vapuru görfllmfiş ve sıer1 bir hü- dekl yegı\ne fO.IlS, Atlantlk muhare- na ıstlnad ederek yeni Alman taarrıı-

.&Li ile VELi 
-------------------------
Eğer masum halk ceza 

çekmek istemezse •.• 

Ali- (Gazeteden okuyarak:) 
cE.ylip hattında çall§an 31 2 l • 
3123, 3158 numaralı otobüs bi
letçilerinin yolculardan para al
dlklıuı halde bilet vermemek su
retile hazineyi izrar ettikleri gö
rülmüş, bu otobüslerin birer haf
ta müddetle seferden menolma
lan kararla~mıştır.> Azizim Veli, 
bu iıin içinde bir haksızlık var. 

Veli - Ne gibi} 
• - Otobüslerin bir haha işlc
memtsi yüzünden maıum halk 
da zarar görüyor, sıkıntı çeki-
yor. 

- Eğer masum halk bundan 
ııonı:a olsun zarar görmemek İ<ı· 
tene, para verince cHani bilet?> 
demelidir. Ahali, her türlü ıuiis
timalin tabii bir müfetti~i, bir 
mürakibidir. Bu vazifesini gör
mediği takdirde elbet şu, bu su
retle zarar görecek, sıkıntı çeke
cek. 

Al iv eli 

mıştır Muharebe devam etmektedir. · arc 1 tan 1 azıne en - cum yapılmıştır. Bu vapura ik116abet besindedlr. Fakat donanm.a.nın Tul- zunda.n blrlncl taarruzundan daha 
Cen~bl Habeşlstanda. rlca.t etmekte tiva eden bir sehri.n bombardıman kaydedilmlş ve tayyarelertmlz hücu- feslni muva.ffa.klyctle ba.şaracatm- kolaylıkla. muzaffeı: çı.k.aca.ktır. B. Hitlerin 52 

olan İtalyan kuvvetlerinin takibine mesuliyetini İtalyanların Uzerine mun ya.pıldıltl yerlerden a.ynlı~en dan emlnlm. Donanmaya o kadar çok Önftmtizdekl aylar içinde şimdiye 
gittikçe artan Ha.beş vatanpen-erlerl- yükliyenk Vatican·ı bombalamak vapunm batmakta olduğunu görmuş- itimadım 'Yardır. Donanma, bet feYi kadar maruz b.ldığınuz imtlhanlar-
nln laallne lştıraklle devam edll- için bak kazıınmağa c;alı,1yor. !erdir. harekete getirecektir. Donanmanın. dan da.ha çetlnlerl ile ka.rşıla.f!Qcatız. ncı' y ıldo" n u·· mu .. 
mektedlr. Ne olursa olsun İtalyanlarla Al- AJtşa.m hava. kararırken sa.h1l mu- geçen harpte oldu~ gibi, ticaret ı:- Atlantık muharebesi ve aon va.h§!-

A lman teblı.Jtwı' manlar aakerf bakımdau faydalı ad- hafaza teşkll~tına mensup t.ayyare- mllerl kayıpla~ mesele61.n1 bb.lled - yane htlcumun lsbat ettiiti fibJ hava 
li dettilderi gün Atinayı bombardıman Ier Breet deniz ~Qne hflcum etmiş- ceğinden hiç şuphem Yoktur.11 hü mlan şlddetlenecektlr Fakat • 

edecekler ve Churchilrin tehdidleri- lerdir. Atılan bomb~ar:_ın bir_,havuz İngiliz Bahriye Nazırinın ~~ıın 1yardmu sııyest.nd~ du~a- Balkan harp aahnesıne 
Yugoslavyada 1500 
ıubay 244.000 harp 

esiri sayıl mıt 

ne ehemmiyet vermiyecekleTdir. cıvannda. patladığı gorülmüştur. Bu tku dan artına.kta olan İgllJz tl.caret filo- civar bir yerdeki Alman 
harekAta iştirak oo:.n ~yyarelerim1- nu .m btıyük deniz mücadelesi.ne muka- ~ • 

İngiliz Başvekilinin zfn hepsi üslerine donmu.şlerdlr. Londra 20 <A.A.) - Reuter: Bugün vem.et edecektir. İngiliz hava. lruvvıt- karargahında teaıd 
.o .. zlerı· Mısırda çok iyı• Avcı tayyarelerimiz dün geniş mlk.- lra.dettttı blr nutukta Bahriye Nazın lerlnln artma.!!. ve sı.vıı miidafaa. ser- edilecekmiııı. 

yasta kc,~lt hareketleri yapcu.,lardır. B. Aleksander cU 100> Alman deniz- Tialerlnln fevkal!de müe.ssl.rlJği ~ ~ 
tesir yaptı A!cı ta:n-atelerlm.lroen blrt it<ısüne altısı kumandanı meşhur Schepke'ntn flddetıenecek hava. tehdidine kal"§ı 

Lond 20 ( .... ) ,. •ı J bil donmemıştlr. .. • lUdüğünü ve denizaltısının da. cU 9911 koymaıı.a müsa.ld blr vaziyettedir. n-rlin 20 (A.A.) _ o. N. B. 
fJerlin 20 (A.A.> - Resmi tebllğ: ra .cı.n.. - ıu a a.ru;ı - M it d un yanına glttitlnl s0ylem1§tlr. cU " uc-

tnıun hava kuvvetlerinin 18 n1san diriyor: DÜ§m.an kuvvetleri MıSırla a a uzerm e gg, un kaptanı Kretchner de meş- Libya.da vaziyet müşküldür. Ti- ajansına fevkalade bir tebliğle bildi· 
ıece:d Berllnln mestiin mahallelerini Libya anwndakf hudnd mmtakamı- ~ıaıta 20 CA.A.) - Dün ~,a~dakl hur bir denizaltı kurdu olup '1nldi mes'ln nazarı dna.ti celbettiti gibi rildiğine göre B. Hitler 52 nci yıl-
'bo b rd etmelerine karşılık da durdunıldu~ bir anda Mısır hal- resmt tebliğ neşrolunmuştur. Muhim İngillzlerln elinde esir olarak bulun- Libya.dald tayyare meydanla..ruım dönümünü Balkan harp ıahnesine 

m a ıman U r1 d"' kmm maneviyatını kırmak, t~lmat bir düşman tayyare te,etkillü sabah maktadır. düşman eline düşmesi Alman hava civar bir yerde bulunan Alman 
:~~~kı.o:n ~ı:e =r ~uka~ ve siyast müşkül~er çıkararak İngil!z- erkenden Malta tl:zerine blr akın yap- B. Aleksander bu lk1 kumandanın tehlJkeslnt İskenderlye~ ve Süveyş umumi karargahında tesid edecek
hti umlannı yapm• .. lardır. Bu hücu- lerln va.zi!eQııi guçleştirmek ~in d~ mıştır. Projektörler faall~te geçmiş, llitıer tarafından, ıMeııe yapratı:t nı- kanalına yakln.ştmnıştır. Bu tehllke . B H' 1 ld"" .. .. .. 'f .. 

c d ··zı ta-. 10.,_,. e•~ıe man ta.rafından çıkarılan -11a1ar hava dafi bataryalan ateş açmıştır. mevc""'iyetl lnkG.r edllmeme'kle bera- tir. . ıt er Y.• onum.unun an. esı_nı_ ma. a yu erce yyare ..,, ..... &ı.A ""'"'9 ,.... ~anne taltif edll~ oldu~u al>yle- ..... lı 1 k h f 
Lond.ra ftzeriıı blltün ıeee ve berine Atına ve Ka.htreye hUeurn Bir dQ,ınan tayyaresi denize d~ürül- mi.ştlr. Me2lkftr nişan denizaltı kor- ber henüz Mısın del"lıal t.ehdld eder a en umumı ararga vazı csını 

ve bir ~ı.- 8 
in!ild.k edildiği takdirde R<>ma'nm bombala- mtıştür. sanlanna tevcih edilen en yük.sek nl- mahlyet'te değildir. görmekte olan hususi bir lokantalı 

.matlerce .,...... ve yangın naA~lk baklanda İn..,..11% B ..... ek.111 ta- Muhtelif yerlere bombalar a.tılm•• vagonda, kurmayını t .. ekil eden ze-
bombalıı.n atılmışt.ır .._,, 6 ' ....,. ~, ea.n olQP elmdiye kadar yalnız~ de- ..... 

• Mil rafından Almanyaya. -ye İt.al.yap. ıae de hükii~ ald btnala.rda c\dcll nizaıtı kumandanına verilmiş bulun- Ati f 'k d ı h vatla geçirmiştir. Tam gece ynrm nıames nehrlıiln mansabında, - yapılan tehdld tam zamanında le ye- hasarlar olmamıştır. Bazı mıntaka- an 1 enız mu a 
wall doklarında. ve Oreenwfoh ma- rlndedlr. Atfnava ... _. hücuma. ge- larda hususi mülklerde hasar pek maktadır. • A1man orduları başkumandanı ma· 
~~rinde-~! gtentşrd~~gmrı bla.r, in-1 lince, nazı bar~~lığ;~ medentyethı büyülct.ür. Diğer yerlerde L<:e hasar B. Aleksander sötlerine şöyle devam reoal Keitel kısa bir nutuk söy)iyerek 
& ........ e <><=':""re ve ....... e u yen beşlğl. olan ve hava. harplerine karşı daha udır. Rükfunete atd bir bina etmiştir: b • k ı kt demiştir ki: 
karşılık. hucumunun müesstrllğine ha.zırlanmnnn• bulunan bu sa.kin -h- harap olmuştur. 4 ki.,.'\! ölm"", 8 kişi Takriben 2,5 mllyon ton hacminde re esı azanı aca ır cGeçen sene büyük muvaffakıyet-
d lildir .........., Y" ..., düşman gemlsi ya.kafanmış, batınl-

e · Alın kıtal re hürmet hlsieri 1le hareket ederek aıtır ve 7 kL'l de hatif yaralanmıştır. mış veyahud kendi kendilerini batır- ler senesi olmuıııur. Son 1 5 gün için-
Tcsalye ov~sında :ı.n arı cıunnıyacatı zannedilmektedir. Cumartesi gilııtl, tiç alann daha. ol- mağa mecbur edllm.1şt1r. Atlant~ (Bottarafı ı inci ıabifede) de Alman orduları yüksek kuman-

mevz!lerlndcn ntıla.n İngiliz v_c Yu- LA.tın a.ıem1nln eski merke-zine kar- muştur. Dü.,-ınan tayyareleri Malta muh::ırebe-slnin muvaffakıyetli ve mu~ danlarının doğrudan doğruya emri 
nan kuvvetlerini taltJp ediyorlar. şı yapılan ıehdld Almanlan nı.st>etcn cJvannda uçımuşlarsa da kaydedilecek et&z fi ardır Fakat Geçen ~.~~tı etti~ bültende altında olarak, İngiltere hesabına 

Bır çok Yunan asker ve cQzUtamla- tereddüde ııevltedeblllr. Çünkü Ro- bir hadise olmamıştır. vaffakıy tara an v . Alman ucLO.u.&< tn1.m;;ttebntmdan l . b' h . l d' 
n Pindos'un ~rlanda llerllyen Alman manm bombardımanına. müsaade et- (Devamı ıabife 7 aİituD 1 de) size temin edeblllrlm ki, ne Alman yüzlercesi?ıl eslr etmiş ld ğ ça ışan yem ır asmı ezmış er ır. 
kıtala.rına. teslim olmuşl~ı.r. tı~ takdirde Almanya pe§lne taktığı denlzaltılan ne de uzun mesafeli Al- blldl.rdllc. Fakat bu esirl~u a=~ Bu ordular şimdi kaçmakta olan ln-

Muha.rebe tnyya.relerlle pike yapan Te J'Brdımıru gördüru kim.~Iue karşı E•ki Irak naı·bı• Emı"r man tayyareleri bu muharebede ıs- den daha fa.zla düşnan denJzaltı mü- gilizleri Avrupa kıtasından kovmak 
tayyareler Yeni.şehir ve Tırhala'mn ... .. 5.- 0 tediklerl gibi hareket edemJyorlar. .....J. tı .. d' 1 işgali esnasında. yapılan harekato. iş- ne kadar .ur.kayt oldu5 ..... u lısb&t ede- Donanmamızın sa.hll servtslerlle lş- reı.~a da bugün denizlerin dibin- uzere ır er.> 
tırak etmişlerdir. Hava ıruvvetlerlmlz cettir. Abdullahın nezdine blr~i arttı~ nl.sbette dii.şma.na ver- de bulmıuyor. Slzt temin edetı\Urim Mare~al nutkunu bitirirken Al-
burada çektımekte olan düşman ıo- İngilizler Romaya htıcum ettntlerl gidiyor dJ~ zayiat d:ı. art.malttadır. Muh- Jı:l muhrip kwnaııdanlarımız tara.fm- man ordusunun B. Hitleri gösıere-
talarına ve kollarına bomba ve tay- takdirde İtalyanların V!!-tikanı bom~ rlplerimlzin adedi yükseldikçe dilf- dan bahriye nemret1ne gönderilen ra- ceği yerde muzafferane takib ede-
yarelerde bulunan sair sllli.hla.rla hü- bardıman ederek bunu Inglllzlere ıs- Be,rut 20 (AA.) - D. N. B.: man zayiatının da.ha ziyade ytibele- porlar hak1ka.t1n dfuıunda.dır. ceğini resmen temin etmiştir. 
cum etmişler ve blr tayyare meyda- nad etmeRe hazırlandıltla~,!!~; K'ktrt~n v~~Em~i~~:ı1'~)\ göre cetıne oliphe yoktur. Bu hal, Atla.ntik İnB. Aleksander Amerika tarafından Mareşalin nutkundan ıonra B. 
nında Gloster tipinde 10 avcı tayya- da. cerh~lleuıu malftın&t ~-· es ra naı ı ır u a ' am- muharebesi kazanılınCJY& kadar de- gUtereye verilen 10 sa.hll muhafaza Hitler kadehini kaldırmış ve zafer 
resi tahrip et~erdir. cereyan eden Londra 20 (A.A.) - Almarıya, Atı- caaım ziyaret etmek üzere Erdün·iin n.m edecektir. gemlsfndm ıdtayiı}le bahsetmiştir. f" . . t' 
bir hava muharebesi esnasında Sp1r- na 'Ye Kahlreyl bombardıman etmet hükumet merkezine gidecektir. Eski ŞimaU İngllterenln elinde esir bu- Bah.rlye Nazın bllAhare demokrasi ter; ıne ~~m~ş ır. k k • 
fire modcllnti~ bir İngiliz avcı t:ı.yya.- tehdidini yerine getl.rdl~l tüdlrde Irak Baovelcili ve Hariciye Nazırı B. lunan Kretchner'ln Almanyada •At- ve hürriyet uRnmda. bu kadar bilyük aat ır uçu ta •on as erı ra
resi düşürülmü~ilr. Romanın bombardıman edllecetl Nuri Sait ve bir çok Iraklı siyasi lantik kurdu• I!ka.blle anıldığını ve bir mücadele yapan Ytma.n milletin- porlan dinledikten sonra B. Hitler 
~imali Yugosla.,,.ada ~imdiye ka- hattında İnglllz hük&ınetl tanı.fm- h • 1 h 1 Am. d drrl büyük bir hayranlıkla aevildlthıl IJijy- den de bahsetm.it ve Yunanlılan misafirlerinden izin alaralr:. çekilınio-

dar 1,500 subayla 244,000 Yugoslav dan yapılan beyanatı stefanl a.Jansı ı-:' ;.~yet er .. • en fmd man .a f ar ~t ledlkten IDilr&. B. Aleba.nder ıııe5d «K.a.bra:ı:nan mlllet> diye tavsif e,le- tir. 
harp esiri sayılmıştır. tahrif etmektedir. Binaenale,tl İngl- r un emm tara an JD19ll ır e - dentza.Itıla.rla yapıl.an mtlca.deleye mlftlr..> 

Şimali Afrlkada d~an Bollınn'a llz beyanatmın, bôyle blr hal TU- miılerdir. naklederek O()yle dcmtşt1r: B. Alek.sander sözlerine §Öyle de- Amerı'ka Polonyaya 
karşı deniz ve hava. ı:uvvetıerlnln Jruunda Vatıkanı bombardıman et- (Devamı Dhife Z sütun 5 c1e) vam etmiştir 
yardımlle yaptı~ hilcumda muvaffak memek için en katı tıedblrlerln alın· LJ b . _J Bugün Alınan ..e İtalyan; 1.a.k\1ye 

olamamıştır. Alman muharebe ıayya- dıtmı nen lllkı emırıerın vertwttnı na eşıstanaa Kubı·l..cy ı·htı(lalı· kıtalannın Llbyaya iÖilderilmesine yardım ed"Cek 
releri 19 ni~n gecesi Te dllıı Tobnık a-:ık.ça. tasrl'h eıtlğinl tıetrarlamata U ma.nl olamadıltı tçin donanmamızın :.ı 
Uman test.satı Ue ~lr uker1 hedef- ıtızmn hasıl olmu§ıtur. te:nkld ed.lldiğlnl görmclttey!ın. Fakat 
ıer tlzerlne büyük çapta bombalar at- İngı·Jizler ltalyanlarin ~u unutmamak ıAzundır ki Yuna-
m~lardır. Tam mbetler kaydedtlmtş Japonlar Ningpo lima· Dün Menemende nutuk- nıstana verdiğlıniz sözü tut.malt tçin B. Roosevelt ile Sikorski 

arasında itilaf oldu 
ve büyük yangınlar çıktl~. ~detu _ •1 elinde bulunan son müs· lar söylendi, inlalap .. e. pek b1ıyük mlkdarda mal~ ve tec-
tnrııa.tıar vukubuld$ göriilmfi.~r. nını zaptetü er tahk ki .. l . d ~ hlzatla beraber büyük bir ordmm bu 

Alman muharebe tayyareleri Mal- em mev on erın e hitl • • 1 -.J -

tad:ı. La ValeUe limanına hücum et- Şangbay 20 (A.A.) - Buradaki enrun mezar arma memleute na.tıetınek mecburiyetinde 
mJşler ve bahriye ttt.g~hlarile emtıa Salihiyetli Japon mahfilleri Ningpo çelenkler kondu 1dik. Biz süıUmüze sadık kalarak şe- Nnyork 21 (A.A.) - Pat ajansı bll-
depolann~ büyük zararlar vermişler- limaıunıııı bu ıabah Japon kt1vvet- Londra 20 (A.A.) - Reuter re!bnlz1n fcab ettirdlği bu nakil 1şln1 diriyor: Polonya Başvekili general Si-
dir. Bir petrol deposu yanmıştır. lerl tarafından işgal edildiğini res- ajansma verilen bir habere göre Ha- İzmir 20 (Telefonla) - Bugün t2.m. bir emniyetle ve ancak donan- torskl gazetıx:IIer toplantısında beya-

Dün sfllhlı keşif yapan tayyarele- men bildirmektedirler. bqistan imparatorunun Adis Aba- Menememde 10,000 ki~inin iftirak.ile mamızla temin edebildik. Bundan natta bulunarak Amerika Cümhiır-
rlmlı: Sk.oçyanın garp sah.llleri yaJtı- baya avdeti hakkında yapıl~n ha· Kt1bHay ve arkadatları için büyük başka Llbyadaltl ganılzonlanmızın re1s1 B. Roosevelt Ue yaptığı müzeke-
nmda ceınan altı bin tonllAt.oluk 1k1 Sırp ordusunun teslim zırlıklar aüratle ilerlemektedir. Son ihtifal yapılmııtır. lzm.ir ve Manisa- i~slnl ve malume lhtlya.çlannı da relerin muvaffakıyetle netıcelenmıı 
düşman .şilebi b&tınnışlardır. Avcı ha k .. d haberlere nazaran imparator ordu- d h .. 1 1 h 1 k temln etmek mecburiyet.inde bn1nu- olmasından dolayı çok memnwı oldu-
tnyyarelerlml.z tarafından in.a:Ute:re- re eti evam ediyor M •n ususı tren er e eyet er ve a• nuyon:luk. Düşnan nakliyatı hakmı- ğ\mu ıöylemiş Ye Amerf.kaDm İngU-
nin cenub sa.hlllerlne yapılan bfr 20 (A..A) - D N B b 9Unun ha~sıda ve Debra arkos labalık halk Menemene gelmişlerdi. da IÖylenllen bütün sözlere ratmen tıe.reye olduğu gibi Polonyaya da kira.-
alanda Spltfire tlplnde bil düşınan :err:: ınaltlın~t ~ ~ahim=~ mmtakaı~da bulunmakta~ır. Bu Yüzlerce çelenk A:nıld1z tepedeki cem.a.n 100,000 tonlllt.o hacm1nde lama. ve ödünç verme knntınu çerçt. 
tayyaresi düşürülm~Ur. ~diflne göre ıs n.ısan 1aat ~a :°"daa ~?aba~ın 1 75 kilometre abideye konduktan ıonra saat t -4 de İtalyan ruı.kllye gemisi batıniık. 'Yesl dahlllnde yardım edeceR1n1 lllve 
Düşman dün ne gündüz ne de ge- 12 denberi baflıyall S!Il> ordusunun tırnalı _1raıbısmdedar. . İstiklil martı ile merasime başlan· Bahriye Nazın Yunanlstana JaJdmı ~ . .Ameriko. poionyan. Ja:Paeatı 

ce Alman topraklarına. ltaJlı han teslim hareketi 19 nJsan günü derpiş Kahire 20 (A.A.) - İyı haher mıtbr. İzmir Parti tqlc.ilitı adına. hattmdaki Iı:ara.rm tatblklni bir ke- llk malzeme yardUIUlll Kanada.da.ki 
akım yapmamıştır. edildi~ Ü7'Cre devam etm.1şt.tr. aJan mahfillerde bugün töylencliji- avukat Ekrem Koran bir nutuk söy- re dalıa ta.svlb ettı..kte.n .sonra aözlert- Polonya. ord;:;n:ı. mUhtelU' levaıım 

Jta/yan teb[iXi ....................................... n~. söre Tobruku müdafaa eden ln- liyerek ınkılap uğrunda oehit düten nl töyle bıtlmı.1$1r: vermek aure e YllPG.caktır. 
5 Y a.'da Ka.stlka han. m da.nına ııliz kuvv_etleri arasında zırhlı Hintli Kubilay ve arkadaşlan Hasan ve tAtlantik mnha.rebeel devam ed!yor #IJ-------------. 

aı:: u la.rla taa.rru2 ~~. kuvvetlen bulunmaktadır. Hint kıta- Şevkiyj tebcil etti ve Türk milleti- n bu muharebeyi ka.zanacat:ız.• • 8 danı.eli ? Rom:ı 20 CA.A.> - İtalyan ordulan 
11muml tarargAJun.ın 318 numaralı 
tebliği: DUn doltuzuneu ve on blrincl 
orduların fırkalD.n hemen her tarafta 
Arnavut kıraJlı#mm hndudl&nna var
JlllŞlar ve yallarda b1r çok mA.n!alan 
Jenerek Yunan dümdar kuvvetlerinin 
anudruıe mukavemetlerini kınnışlar
m. Bir çok esir a~. mühlm mJk
t:arda sll~h ve malzeme iğtinam olun
JllUftur. 
~ av. bombardıman Te pike tay

J8resl muhtelif filolar halinde uça
rü: rlcat etmekte olan Yunan ordu
smuı mütemadiyen taarruz etm1.şler
d1r. Kıtnlnr tah~tdatına, barakalara, 
topçu mevzilerine tubetıcr kafdedll
ırı!f, köprüler ve yollar .lceslhnlştir. 
Asker ve malzeme yütlü yüz kadar 
mrudneıı vesait tahrip edilmlftlr. 

Beş ta,;~ yerde ~ır. Pre- lan hilha.ua .!'arp çölünde Cebeli nin yurdu müdafaa içiın ~ bir fe-
ve-ze deniz tıssü bombardıman edil- Akdarm g~r~uıdeki harekatta te- dakarlıhan çekinmiyeceğini aöyle- Eg .. lence yerlerr· Roma radyoen ıpikeriı 
ml§tlr. mayüz e~mııtır. Bugün Libyada bu- di. Hatip ıulbseverliğimizi de teba- cBu fikiıler etrafında muhte• 
Alınan hava kuvvetlerine men.sup lunan Mıhver kuvvetleıirun vaziyeti rüz ettirerek ıözlerinu nihayet verdi. lif ihtikarlar yapılmaktadır.> 

~filler, Mikabb:.ı. hava. meyda.nını hakkında yeni bir haber alınmamış- Bundan aonıa öğyetmenler adına diyor. 
n Maltada Valetta llma.nını bombar- . . S t 24 t dımıuı etın.l.şlerdlr. lJman tesisatına tır. . . Demırtopuz. Marusalılar adına Halk- aa en sonra Anla§llan her gördüğü r>CCU• 
Jaabetler Ja:ydedilnı.lş ve bftytık to- Bu arada Ha~eşıstanda ımpara- evi re.im Azmi Önakın, Menemenliler kapanmağa ba•ladi lation'u cilıtikar> ıuretinde ter-
naJda bir vapar hasara uıtratıımıştır. torluk kuvvetlen hemen hemen adına Kubilay okulu başöğretmeni 3" eüm.• olunur aanrnış. 

Denlzaltılarnnızdan bir! ~arkl Ak- Dessie civarına varmış bulunuyor- Kemal Önder nutuklar söylediler. Halbuki bu makamda cihti-
dent?Lle bir dlllman muhriblnl torpil- lar. Burui HabC§istanda İtalyanların Meınemen gezildi ve ihtifal sona er& İ9klll lokantalar, barlar Tak- Br yapılmaktadır.> 
lemlttlr. Şimali Afrika.da. Tobııık elinde kalan ıon müstahkem mevki- s1m pavlyonu da dahil olmak d l 
mmtaka.smda topçu -ve ke§lf kolu lerden biridir. Habeşistandaki hare- Almanyanın Zagrep üzere bütilıı e~lence yerleri dün ge- ememe i; 
faaliyeti olmuştur. Du.şman tayyare- katın bilmecburiye biraz yavaşlaya- l ceden itibaren sa.at 24 de kapanmağa <Dedikodular yapılıyou, cile-
lert Blngaz1 ve Trablusu bombardı- w d'l k d' Ç .. k'" b orta e ÇİIİğİ başlamıştır. Şimdiye kadar bu gibi ri geri mütalaalar yürütülüyor», 
man etmişlerdir. Nfrfu.sç:ı. z:ı.yiaı ve cagı zanne 1 me te ır.1 un u I u Bertin 20 (A.A.) - D. N. B. b!ldt- yerler saat lkl buçuğa knd:ır acık bu- cna:.cariyeler serdolunuyon ne-
mühlm ha.sarat yoktur. mıntakadaki muhtelif tafyan ko fa- riyor: B. Sie~ed Kasche Almany~· lunuyordu. Sabahçı ~ahveleri He lş- vinden bir tabir kullanmalı! 
Şarki A1r11mdJı. kayda d~er mu- nnın temizlenmC8İ zaruri ııörülmek- nın Zağrep orta elçlllibıe tayin ec:lıl· kcmbcci dukkanları gıbl yerlerin açık L J 

hlm bir badJse yoktur. tedir. - miştir. 1 kalma zanıanı da t:ıhdld ed.llmJştir. 1 ,_,, ____________ _,,_ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Me•lek cemiyet/e
rimizin hali 

••• 
Yok, hayır, meslek cemiyetlerini, 

o mesleklerin ve meruuplannm cid
den İstilade edecekleri bir fekle 
aokma!ayız. .... .... .... .... 

Asım Baba'yi 
unutmayınız! 

Eski D:ırülfünfuı emlnt ve e:Yenl 
Adamı mecmuası sahibi, taıımmıt 
mütetebbi İsmail Hakkı Baltacıotıu 

Sahiledeld binalar 2, 
yamaçtaldler 3 liadi. 

olacali 

Şehirc1llk mtı+«ı·- a. Pı'*1n 
BotulçtıWı Anadolu ,...,,. .S.S 
1mar pl&nı ile mewul o1datmıu ,_. 
ml§tık. Bu aa.haıım n.ba plim 
dit edllmel'. tısere tel* mec 
sevkedllmJft!r. 

ttSldhlardan ~anlt ab111 teld
ben BeJ'toa tadar ,,..,.., edim. ,.... 
lan ırenlfUll 20 meıtft o,.a~. *" 
rıa Vetllet.t ba )'Ohm a1 tan.tına 
bundan .-.ıra JaPlaeü tım&1atın D
tını. aah1le ... )'ola olaolılc ımLtlılt!aı~ 
nnı teebtt etmlftlr. Da han.ta 
ti& Vekllet.t taraflnduı ham 
ve B. Proltmı tafalllt pl&aJanm ı.,. 
zırlamen nazan d1ttraıtnl cıelbetmıııltJ 
Ü2ler'e İstanbala göndM1eın proJ 
göre sahildeki evlet Aaml at tMll, 
yamaçlardatt nlef bam! ~ b.tll 
olarak tnp. edlleblleceölr. 

Beylerbeyi, Ç~ Ana.dolubl.
san, Pqabah99 n Beytmmı tıcuw1 
sa.hMII1dak1 eylerin bıml tl9 na 
olaralt inıııasına. ızın verilecektir. 

İmar planlan 
İstanbul belediyesi imar ışls1 mtl

dilrlllRil nlzım ve t.af.silU pllnlarmm 
hazırlanmasına hız vennift!I. PlAn
larla Nafia Vekl1etı yümdan meflU'.l 
olduğundan bu hUBU8t& beled.l.ye Dl 
temasta bulunmat tmer.. VekAleöa 
Yollar ve köprfller fUbeat m.iıdftrtl ~ 
tanbula. gelm1ftlr. 

va;I ktınalt karşmnd:ıtd çocıılt lıah~ntnln tlst " 

Dün Bakirköyde yapıldı, 
bugün Aadalarda 

yapılacak 

Bir KÜD cazetenid açıyor™ 
Biiyük Okyanus ortumda bir acla
IUD fotoğrafı ı Gum aduı r.. Bir 
kenarda bu adanm :r•li hellgnd• 
bir ırup. Miilterih, sakin ve ~ 
YÜz!ü adamlar .•• Erteai ıünil Jine 
gazetenizi çeviriyononm. Atl..tiı 
denizine açıluut uzak bir Afrika li
mana: Kazablankal •• Ve bu resmia 
ranmda bir telanfı Fasın Atlaııtik 
sahillerinde hücum Usleri yapılı· 

Otmd179 ka.daz vtıAyeıtın birçok ta- yor! .• 
alarmda tatbik ed1laı b&n. taarrus- Daha ertesi aün 1razeteyi eliıme 
IAl'SDa ~ ı>a&U tonmm.a tecrübe- al17orswıu.z. Uz.ak bir timaJ memle
leı1 dtln Bakırköy kazul mıntak.a;- ketinin fotoğrafı: falanda .•• 
İmda 7ap~r. V b d 

Bu tec:riibeler, v1lAyM .eteroerlllı: 8 • un. an ıonra her gün, ~ 
aatlrlı B. Ekrem, vali muavlnl B. lıavadislen arasında ea uzak, en alr

- Kınık, Bakııttöy ta;rmakamı B. la .gelmiyen yerlerin isimleri. reaim
~ ôztrak 'f'• maha1lt j&ndarma lerL.. Groemland, Samoa adalan. 
'kumandanının nemreU a1tmda icra Honolulu. Havai vesaire .•• 
lcUlmıft1r. al Harbin yeni inkitaE aafhalanna 

Be.&t onda ça!nı~:n a: ıöre bütün ha fimdiye kadar mede-
=~ = etipledni 'r:!ı~ytM m dünyada ~zakta k~ ... yerler~ 
POlnnll ve kıısa b1r zaman lçbıde bu milyonlaı:<:a:. ~~'!1 C?zl.en. çevrilı
ekiplertn mWcemm.elen hazırlandık- yor. Sesaizl.iiı. ıükunett. ınzıvuı ile 
l&?ı ~r1llm~1lr. meşhur olan ve dünyanın bütün 

Bir aralık Yenimahalle elvannda derdini, kasvetini. ••malasını. gul
bombala.rdan yangınlar ~ haber ıulesini. gailesini arkasında uzun 
aJınm1t itfaiye eldı>l. derhal mahalli- mesafelerin ardında bırakan bu kuş 
ne hareket ederek kısa bir mmanda · h •. 
yanpıı söndlirmtır.ür. açmaz, kervan geçmez ve aha ba-

Bu .sırada Satıwtacı ciftnna talı- zan poıta uğramaz memleketlerde 
rtp bombalan 1sabM eWtt 6trenildl- acai:> bir fanliyettir ba,hyor. Hava 
tinden bu işle mewuJ ekipler de ha- üsleri kuruluyor. uzun menzilli top. 
rekete Jeç.mif, en1caa temls!enmiş, Y&- lar yerlqtirilİyor, ağır bombl!rdı:>ıl\n 
ralıla.r tedavi altına alınınq, bir klti- tayyarelerinin motör seıı!eri yıl!m--
nln de mdilğil t.eebit edllmlftlr. d b • d ed ··kı • ··ı_-

Kuanm diğer bıu:ı ywlednde 11&- ~ ~ evam en .go ert:ı ıuır..u-
hlrll gular temizleme K.l.plert tarafın- netinı yırtıyor ve denızler ortasmdıı
dan kısa bl.r zamanda t.emlzlenml.ştJl'. ki ada. medeniyetten uzaktaki H-

MO.teakiben, kazaya eivaı açıklık man yapılacak hücumlar için Jıazır
bir sahaya inmek ti7.ere bulunduklan 11.nıyor. 

Nafia Veklletı yollv .,. köpraı. 
mUdürtı tehir dahlllntı. ,.. haıiclnde 1nşaatı bltıen Ak.saray, Nişan- ran Topkapı mezarlığının ağaç-
;~ıı~a~J:S1 = ~b~~ taştıe Va.llkonaR\ karşısındaki landınlması ne bu lfe ba.~lamış
caktır. Yann beledlye imar ı.ıert ma. çocuk bahçelerbrln 2S nisanda tır. Mesar'bğın etra.tı ağaçlandın
dürlORilnde B. Pro.<ıtun ,.. Na.na v.. çıI A,.,arma _......,,..+ılr Beledi- ıaca.t, ortu. boş bıra.kılacakt.u'. 

farroluna.n dÜ41nM. pan.f(1tç\ilerln1 İşin en garibi bugün müt."ıi, bir 
paraşiltçil imha grupu d& tam bir fuliyet ı&huı halin~ giren bu ouk 
sürat ve intizamla zara.nm blr hale __ , ' _._, b L--lam d el 
....+1.rm ""' ar•A.. lm.,........ mC11Uei:S:euer arp ~ a an evv &"• eti"' muv ~- o . ....,....... L lan · · b. • L dini 

Saat on bir buçuta kadar lmt1dad ı11azı JÇm 1J' nevı e.E)q eme 

kAlett yollar mtklürt1nan 2't1rAk1 ne a SCUA.1 ,_.U>l_ 
bir toplana J'&Pllacakt.ır. Toplantıda ye reis muav1nl B. LMn. Aksoy buraya mezarlık içindeki tq1a.r 
yollara nrllecet Mt.Uramet, ~ et- ba. bahçeleri geserek son faaliyet- tamı masfle tamlf edilerek dfld-

eden bu tecrübeler eım•.anda Bakır- yeri», birer csükUnet membaı. ad
töy - İstanbul otd:>tbler1,ıe, Bakır- dedilirdl. 
köyden İatanbula he.nııbıt etmesi 11.- Meseli. m9'bar bir Frllı!lltz artisti 
mn gelen iki tren hareb$ etmemlf bundan birkac sene nvel Paristekf 
ve yolculannı Bakırköyde ~~ bütün iflerini bıralmut: ratmd• bmlJIU}aoattır. 1eı1 teft1' etmiştir. Çocuk bahçe- lecektar. !ardır:.,._ b -.~ • - Biiyük bir inU...a. büyük bir 

Tec.-u:u.::ler 1--.,.,.ıı llODI'& ııe:D8 d- -!!.1-'L- :_..:_.;ı k-..1• L d• le b 

Kanlı bir 
kavga _ 

Bir kiracı, ev sahibi ile 
karısını, ev aahıöi de 
kiracıyı yaraladı 

~ıayırlı bir teşebbüse lirlfmek üzere 
Istanbuı vllA.yetJndcn I"e4nl1 bir miı
saade almlf. Muhtaç bir halde oldu
ğunu bizim de vaktlle usun uzun 
yazdığımız 1hUyar ortaoyunu sa.nat
kAn Amn baba için lmı1 geç.en mec
m wuı vaaıtaslle musaMa'lr makbuz 
mukaıbWnde ıane topl~. İyll!k •
ven anat hlmJsl vat&Ddaolar Istaıı
bulda, Ankara caddesinde, Adalet ha
nında 1'1 numarada cYent Adam> 
mecmuumda B. Baltacıotluya milr&
caa't etainler. Telefon: 2CMS73. 

(Vl • NO) 

ter1.n1n ağaçlandırma işine çok Londra - İstanbul yolu Topta,. 
ehemmiyet verilmektedir. pıda Dclye aynlacak, her lld yo-

dilklerle ıtehlllı:e reçtt. Sprett Terll- IH.IAunet .,... ..... e 'CDCll aen ım af 
mi§ ve Balı:trkÖJ tuaa mmtatuın- başa kalac:ağmı. •• diyerek Fasa git
dakl. umumt h&j'&'t tabii tekllne av- ım.. •İmdi gazetelerde ılk 11k ~mi 
det et:mıtttr. geçen Caa.blanka'da bir ötc1 açmq-

Beledlye, diğer meydanlarla lun ort.aımda btr röft1J yapılaca.k-
meşgut olmaktadır. tır. 

caddelerin ataçlandırma 1.şlle Unka ~"""rüsnn11n . meı.. 
Londra - 1stanbu1 asfaltının pa.nı Al>V}' 

Bugün de Adalar U.. mmtab.- h. J"ına Manes admdaki bu sanatkar 
Sl dahUhıde aJDt f8k1lde tecrübeler Fasta biiyük çöle Kiden yolun ba;~ 
yapılacaktır. da kendisine bir kiStk yaphrnut n 

şehre ~ noktası olan Topkapı rtUc ~ıkları Aksaray par
ınırlar harici ktm.1len ağaçlandı- kına dfk1Jmif, Aksaray güzel btr 
nlacak:tır. Belediye, metnik du- lst1rahat. yert kazan:mıftll'. 

Költeler iyi 
buraya: cSeulzlik Ye diruenme kôt· 
kib admı takmıtta.. Acaba Jina Ma
nes bugün Casablanb'da dinleoe
bilri mi? Eski ıükiineti bulabilir mi 1 

Amca Hüseyin 
paşa .)'alısı 

istimlak için bugünlerde 
karar verilecek 

Aldıaımız 
mektuplar 

Ankarayla latanbul 
araainda bir tren 

daha lazım --
Anbıa.yla İstanbul &ra.nndt. 

gtdlp gelenler zaten CJC* ntlkdar
da}'dı. Bon mm.anlarda bunlarm 
ın1kdan daha arttı. Bls q &dam
lan llbntı çekiyoruz. Bir tren 
da.ha llll'estn.ın çarest.ni ~ 
llızm ırelll ta.naatlnde}1s. N. it. 

Yoğurt liati 

30 kuruıtan fazlaya 
satanlar hakkında 
takibat yapılacak 

P l-"memi-" mi? r .. buaiin bütün .ö.ıenn azen. 
T T ae dikildilf Gaam. Samoa ac1a1 .. 

Bir müıteri, köfteciyi 
bıçakla muhtelif 

yerlerinden yaraladı 

rau Yaktile dol..-n metbur Ameri
kan muharriri Calr London baral ..... 
da ruceldiği inziva. alikUllet dütldl
n& kimseleri uzun ımm anlabr. 

Honolalu daha düne kadar sade
ce musiki, ,ür, qk memleketi idi. 

Gala.tada. Ku1«11lk>.de bll tahve k.6- Oradaki imanlar ba ~ feyden bat
şeslnde &eyyaı töftectllk eden ArUle ka hiçbir tey diitümnezlerdL 
Sab&t.a7 lsm1ndek1 m~ tMtıe- Ya t.landa ?.. Onan iamine ancak 
lerln 111 pl.flp Pl4D1ed111 m·rı.ındıln talanda balıkçıları ıPbi ,airane ro
ta.vga et.mı., Baba.tay, blıoü:l& ArUl manlarch:ı ru.-elirdik. Böyle harp 
mU'htellf yerlerinden JV&lamıfbr. ban.di.leri i(inde defil ••• 

Yaralı; polla tar&tındaa Be7<>11u Hattl Taldile edebiyatçdannmdaa 
hastaneatne Y'&tınlmlıt. ~ db bir 9P'1IP diittindüldsi ideal ba,.ab 
•<lli1'e7e verllın.lftir. aahilettirmek mabadile hep blrd• 

Taksim - Harbiye 
lnıaat yapılacak yerler 

tesbit edildi 

ba medeni dünyadan azak münzeyf 
,... ıteMİz adaya sitmefi diifiinmiit
lenlL 

Hey «idi hey ••• 
Bir memleket Okyanuslann ort .. 

ımda c!a ota. uzun mesafelerin .... 
drnda da bulunsa medent dünyanm 
teninden kendini muhafaza edeıril-

T&kslm ba.hçesinln aıkumdan Har- yor. Zavallı uzak" münzevi meme 
blyey• ta.dar imtıdad eden eraztnın lele ti t 
mühim blr 1ruımı yeşU aha ha.l.tne e er.. H'k t F "d Ea 
konacaktır. Bir 1cı.sun mal 113.hlplert ................. ~.!'Z: .... ;~~.~!' ..... . 
belediyeye mtlracaat edeM 1np.a.t 12 ihtikar auçluıu 
yapılacak sahanın m1kdannı ve y~ 
l · ı Bel dl ,..,. llllÜtadır 54 1"1at mürakabe komisyonunun ya,. Yoğurt natıer1 yükseldlC'lnden tla.t enn e y~en 80 • rınkl toplantınnda n.a.t mnrnube b1L 

müra.kabe btlrofru tarafından ted- ~;~ 1f2e~ ~~~~u=:1b~1:: rosu taratında.n yapılan teftişler eı9-
k.1kler yapıldtlıru, bazı semtlerde $- hada ı~a.t yapılabllecet:t.tr. tnşaaı nasında yakalanan 12 lht!klr ~a· 
sek flatıe Yoturt satanlarm cezaJan- yapılacak saha. tramvay caddesi üm- sunun adl!yeye aev!d için bir b.ıu 

verlleeektlr. Bunlarm uıunnda tahftw dınldıtını J&l'lllllftık. Dalnı1 taJt1ba.t rlnde olan veya tra.mn7 caddesbıe el, kasap, dert taclrl ,.. ~ 
netJceslnde JOluri t1atlertnln blr pek yakın bulunan kımndır. IM.ılanmalı:tadır. 

, Belediye bu 1111.hadatı inşaat için ==-----mıkdar ucuzlatıldıtı görillm~tır. hususi bir inşa sistemi kabul edecek:- * Rumellhı.annda oturan baYBa 
Her semtte Jt>ğurdun kilosu pe- tlr. Bu hususta belediye tara.tından Hatkenlıı ıt1 Y"f1""M' ooculu El

rakende olarak lzamt 30 ...,,_,_ ta.- Nafia VekAietlne yapılan mtlracaata mu. bahçede oyn~en bir dUftl'la 
·~ "'iA muvafakat cevabı veı1Jıdll1nden m- tbertne çılcmıt. burada mllvuenesfDI 

dar satılma.ttadır. Bu flatıten daha şaata. b~landıtı sırada maı ahlple- kaybeden* dtışnat, bqmdan J'U'l.-
yübete satanlarm tetlt>ltl ~in ton- r1 dalml mürıı.bbe altmd& bulundu- !andığından Şl.Jll 90Cuk ~ 
trollere devam edllmekted.lr. nılacaktır. kaldınlmı.ştır. 

Bay Amcaya gire ••• 

- aModeı~n bir kadının en zayıtl ... Birisi •K:ı.lbldir, dedi, 
tarafı neresıdlr?.a diye dün a~am kınlıverlrı ..• 
bir konuşma oldu bay Amca... · 

çarçabuk' ... Biri. i cYaşıdır. dedi, h!ç ortayal ... Bl.rls1 cHürrlyetldir, dedi. hlçl ... Birisi de cıKı.skançlığıdır, dedl,, B. A. - Hepsi haklı, takat bene• 
çıkamıa.k ıstemezı.... kaptırmak ıst.emezı... hiç oynamağa gelmezi ... Sen ne der- modern kadının eıı sayıt t:ı.rııtı 4>Ck 

sin~. eora.bıdırl. 
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Saç tuvaleti 

Bulanık suyun berrak 
Ema_y~ kapları kor~ak olması için ne yapmalı? 

ıçın ne yapmalı· tçııecek suda bazan bir bula.-
Emaye tencere, kepçe gibi şey- nıklı.k görülür. Bunu berrakl~-

Je~ ~!esi çatl~yıp ~?~~~ tırma.k için suya şap atmalıdır. 
mesı , u.zerınde ve tçınde dökülmuş 1 Bir litre (yani maden suyu §işes1 
Eiyah lekeler olması çirkin bir 1 ııe ölçülen) su için bir gram p.p 
manzara göstermesinden maada atmalı. Bir, tk1 dakika tç1nde ıu 
teiılike1idir de ... Kullandıkça dö- berraklaştrr, tortusu dibine çö
külen küçük emaye parçaları bir- k.er. tl'zerint örterek 24 saat bı
çok hastalıklara sebep olabilir. bırakmalı. 
Buna ma.nı olmak için yeni alı· Ertesi gün suyu karı.şt.ınnadan 
nan emaye bir kabı soğuk su do- batta. su kabım sarsmadan .suyu 
ıu derin bir tencere içine yerleş- süzmeli. Stırah1nln atıma ema· 
tirerek ateşe koymalı. Fıkır tıkır· ye bir huni, onwı !ç!ne de bir par
kaynatrnalı, ateşten indirerek so- ça t.emiz pamuk koyarak auyu 
fumağa bıralonah. 66.rahiye doldunnaıı. 

Su soğuyunca kaplan içlııden Yan ya eJrahndMl Y anya Belediye 
çıkarmalı, kurulayıp kullanmalı. Çiçek vazolarinin auyuna reisi merhum Yahya beyin oilu, 

b • • •t t- Buraa inhisar müdüril N~et Bozkur· 
Dilden ahlaki anlamak ıraz çıvı a ınız dun •iabeyai, İıtanbul eski Maarif 

Amerikada çocuk doktoru Evdeki vazolara çlc;eklert koy- nıüdüıü Ye Şehir meclisi e.ki lza-

d C tte ukl d maman evvel m !çerisine bira~ undan StandardoviJ kumpanyası 
ma anı e • çoc ar arasın a nı·· viri M t f y, • u 

~ · çamaşır çlvtdi atmalı Su ma:rim- up. uı a • anya rl nfat 
yaptıgı tedkik nettcesınde insan- · i etıuiftir. Cenazeel bllflÜn aaM: t l de 
lann dillerine bakarak ah1Wa- 11 bir renk alır ve bu çfvitll lftl ç - Kaciaay Modada Devriye sokak s t 
rnıı anlıyabildiğlıı.t söylemekte- çeklerin uzun müddet taZI kal- numa:.ıı evinden Jcalclm1a.ralc O.· 
dJr ma&ll8 yarchm eder. mana1ıa Camiinde ll&mazı kıJındıktan 

· •onra Karaculunedde Şehitlikteki 
Madam Cette"ye göre, 1nsanın Bir timali cilaıi aile makberesfme defnedilecektir. 

kllçükken dili ne biçimde ise bü- Tırnaklara gayet güzel parlak- Allah rahmet eyliye. 

ytidüğü za.nlan da ayni biçimi 1ık: veren bir cllA: 10 gram magne-
muhataza ettiği için ahllUo. da sle içine 25 ıantigram toz batın- 22 Nisan Sah günü akşamı 
deği~memektedJr. de karmen ve ~ gram gliserin nA- ÇEMBERLIT AŞ 

Uzun dil, doğru sözlü olmak- Ye etmell Yumuşak bir poı:nad SİNEllASINDA 
br; kısa dil mürailik; enli hissi- oluncıya kadar yoğimnalı. s A F •ı y E 
yatı aç.ık olmak; dar mahdut his- Küçük bir fırçayı bu pomada 
11 olmak; uzun ve enli dil rabıta- batırdıktan 80lll'a tınıaklara bir- ve ABKADAŞLARlNIN btiyü.k 
mzlık; uzun ve ince gevezelik; kı- kaç defa 80.rmeU. Soluk m ne KONSER 1 · 
1e n enU yalancılık; klsa ve lnce eller çalkandıktan IOllJ'I. tlmak- puerımeı-
kurnazlık Jfade etmektedir. 1 ıar pınl pml olur. 

Amerikanın 

yardımı 

B. ROOffvelt bin aeno 
doktorun lngiltereye 

gİtmeıinl iıtedi 

URFA MEKTUPLAR/ 

Urfa kısa bir zamanda 
mamur bir şehir oldİı 
Geniş caddeler açıldı, gUzel bina
lar yapıldı, elektrlk ceryanı v rlldl 

Ynkarıda: Urfad& belediye wafmdan yaptırılan otel ve siucma blnaJan 
n llele4f':re Parlo. ortada: Vtılyet koaafı Te Gut Ma~tafa Kemal p~:ı 

buın.rt, a .. tıdat Cilmhvriyrt parkı 

Urfa (Akşam) - Cenubt Anado-ı ve yenl Urfayı bllenlerden dlnleme
lunm en gijzel •e bd.im. fe'hlrlerm- ildir. 
den blD!! olan Urfa. 923 den evvel Son aneler z:ırfında §ehlrdc fenni 
bftyGk bir :b&rahl lçe:rtstnde J1]zeı1ten bir mezbaha, 67 dükk~nlı bir ~ı. 
on sekiz seneden bert sarlolunan ga.y- modem bh' otel, 500 kişi &l&cak bi\
retlerl& oldUkça mamur, modem ve yüklükte bir şehlr sinema. ve tlyat
medenl blr çehre lktlsap eylem.Lştlr. I'06U, asrı gazino yaptırılm~ır. Şehlr

ttç )'l1z bindMl fazla. n11fuse. ve ga.
yct 1GDfııJ topraklara., mikı.blt ve mah
auldar OT&lara. ma.l1k, r.engln bir Tl
JA.yıetm meıllced olma.mı& ratmen ur
f&nın ne rn.untıaa.m blr oa.ddest, ne 
d~ tıır 9W11 ve pazarı, ne suyu, 
ne ~ı bhıaları, ne umumi .sıhhat 
n<ıtlMmdan lilBumlu te8llatı l'aMJ. 

de geniş bir bulvar acılınL'J, lld. tara
tuıa a~ıı.çlar dlkllm1şttr. Güzel blr 
aile parkı vücuda get1rtlmlş, mesire
lere giden yollar tamir eclilm1ştır. Ye
nl belediye oteli çok n1ükernme1dlr. 
Her türlil konforu vardır. 

Şehrin iman nokta.'lındru:1 hususi 
idarece sarfolun:uı gayretler de tnk
dlrle anılmıya ~ay:ı.ndır. Bu cümle

Elll ~ nlifu.shı koca tehri her tiir- den olarak yen iden ; inşa olunan mo-
Jtl ~ ıartıarından ma'hrmn, bir- dem btr ilkokul, betonarme bir şe
birln• ~il Mrler, gayri muntnzn.nı. bir köprüsü ve örnek evler temlren 
~ n pszarlar, D1 ldşlnin yanya.na. meydana get!rllen orta. okul ve hü
~eti dat1ıkt.a iRrl, bt\lrü '°"" kflmet konağı cidden gii.zel ve mllll
bıtiar ft p!8 .u meeralan tap~. taza.m. eserlerdir. Şehri süsllyen dl
Yaımztuk yftzilnden ha:ı:t mesirelere ter b1r kıymetli bina da beton ola-
bdar s1dmıffdl ra kurulan Ordu ev1dlr. 
Bustın elde edl.lı:n1f ola.ıı net.l.ce es- Büyük blr memnuniyetle görüyo-

Jdı1 ile ıntıka.yeae kabul etmez der.- ruz ki, yapıcılık ve kuruculuk faaıı
eede m1Uı.lm ve otimullüdih". Eısklnin yetı yalnız merk~ inhisar etmiş ve 
ba.kmım kt.111.ba.ıı yerln.de buailn: merkerEde tekli$üf eylemt, de!llld!r. 
medeni 1.§llı, ~ ınıyu. pe.Ke ve a.s- :BJrec1k, Siverek, Hilvan glbl büyük kıı
fa.It 4tıoell ienif oa.dd.teri, m.t111t.&aı.m aa rnerkezlerlnde da aynl şekilde gll
ÇIU1ll&n, &1nema. Tit otellert, bulVIU' zel e..'"Crler vücut bulduğu gibl dleer 
ve ı>&rkları Ue modem bil'~ Jfik- kaza. ve bat~ nahJye merkezlerinde 
lelmektedlı. tk:ı devil' l.rMUıda. hu- de dı:re şayan yeni ve güzel eserlel' 
mı19 ceıen ta.ıt:larm. aza.meıun1 e9k1 göze çarpmaktadır. 

MELVYN DOUGLAS 

S A R A Y sinemasında 
Tekrar cfizel LOUİSE PLA 1T ile beraber çevirdiği 

Asri Bir Adam 
Hareketli YO .k:uvntll filminde sörünecelıt.tir. 

ş A R K sineması 
D•· •n •1 ~tfTX~~L~ .. ~~a. 

Şabe9erlni takdim ec1--.. Bat Rollerde t 

HERTHA FElNLER ve HANS SOHNKER 

SUMER sineması 
Y•nD Akııaın LONDRA KALESi. YESIL CEHENNEM n RIO 

J)LI>IZındıı.n ıonra 4 Oncü Ohanıtimul .Uptt filmi olan ye 

DOUGLAS FAIRBANKS jr. 
BASİL RARHBONE veLİONEL ATWlLL 
tualmdan harikulade bir tarzda yarablan Ye ınilyonlara. mal olan 

. Batmayan Güneş 
Mareşal Petain'in 

seyahati ı oaheıeri takdim edecek.tir. Kısmen Siyah Afrikanın merltezinde çev· 
Vichy 20 <A.A.) _ Mateşa.l P~taın 1 rilcn bu em.9abiz: filmde: Earareng:İ:ı: Radyonun faaliyeti... :Yerin 

refakatinde amlıa.l Darlnh'la Ziraat , . tahribatı .•. Çöl üzerine bombe.lar'1l atılısı ... 
Nazın B. Caziot oldutll halde Pau, I Yum Akşam l<tin yerlerini.Ü evvelden a1dınnuı:. 
Lourdes Te Ta~ şehtrlerlnt ırlyıı.ret .... ••••••••••••••••••••••••·~· etmek üzere Vichy'den ayr~t~ j " 



Prens Bismark'ın bir sözü 
Avusturya müstesna bütün Alman Bismark derdi ki: cEskiden hükiim· 

lıülrumetlerini bir devlet halinde darlar harp ederdi. Şimdi milletler 
birleıtirmeğe muvaffakiyeti ve bey- harbediyor. Yann kürei arzm kıta.
mel.milel .siyasetteki faaliyeti büyük lan arasında harp olacaktır.> 

bir töhret ~azanan preM ~~mark Bismark: 1011 aüolerinde :Alman
~n gün]erde iınparatoruı:ı C?z~nden yarun gayet btiytik harpler yapmak 
düşmüş ve inzivaya çekılmııı~·. nıechıuiyetinde kalacağını hesap 

Bu inziva hayatına faal politikacı d k .. ıı:.Jtl 1m l 

Yunanistan
daki ingiliz 
kuvvetleri 

İngiliz l'azeteleri: «Bir. 
8'iln b'unlari çekmeğe 

mecbur kalirsak 
cesaretimiz kirılma

malıdir> diyor 

Biletci 
• bayanlar neler söylüyorlar : 

Yemek pişirmek mi daha zordur; 
tramvay idare etmek mi? 

Tramvaylarda bozukluk 
nrf ağaçlara olan sevgi ve bağlıhiJ e. ı:rde .. mü - klp 0 amulasmlın çare C"' 

.. 1 k nnı uş nmc e meşıı o mu~tur. 
sııyesinde tahammu ve mu avenıet Ö .. . . . . Londra 

20 
(A.'A.) _ Londra 

etmJ ... tı"r. lum döıeğinde iken aon alSz(i Ka-LL'ö • ı.. l . .ıt .. d 1_! 
" Ti t · Balkan wı. 'Y JS.ıı;.e esı unun e-.ı tram• 

verir?- Bir 
parayı kimler 

biletçinin 24 saati 
Malikanesindeki ormanda asırdi- fU olm~ştur: ~Almanya hiçbir :ıa- matbuab: ımes ıa:ıe eaı, vaylar vapurdan "ıkan yolculan 

1 d fid L-d man iki cepheli harp yapmak mee· h&cliseleriın.i gözden geçirdikten eon• al • 
de çmar ar an en taze ana&.& ar b . • d ı...1_ alıd O im d '-! ıp unklaşDU§lardı. Şimdi meydan 
h ~ d H l la unyetin e .ıı;"'f,.am ır. a a ra iyor &.ı: nh "eli 1 

er agacı tanır ı. asta o an rı 1_ d _ 1_ lmalıd B 6ın cYak.ın Şarkın diğer harp ıahne- te a 1 •• ılcrinin bir hammı biti~ 
h ta b" adam ihtima ı il ted. vi &r.ıı;.asın an .nuo 0 ır. u c - kil ren tramvay büetçilerı." Tatmanlar, 

das d.. ırB v 1
1 ~thi e ~ lelerin aizıııdan dökillmeeini müte- aiııde h&cl.iaeler daha vazıh bir te 

e er ı. u agaç arm mu ~ .nnına- aki _,_ . almaktadır. Maır hududuna varan oradaki koyu kurıuni kulübenin 
lara mukavemet edebilmeleri lçln P can T•mu.•9 tir. f l · dah ilerı· önünde istirahat ediyorlardı. Yanım..... 

Alınan zırhlı mü reze en a. d 
sağlam ve kuvvetli olmaları llzım Geçen umumi harpte Bismarkm "tm v t bb"' tmemi~lerdir. an tramvay biletçisi kıyafetinde iki 
ıddiğini etrahndak.ilete ıCSylerdi bu taniyeaine kulak uılmamııtı. ~ h esr eşe le u~ . e Alınanların aenç kız geçti. Biri: 
Milletlerin de beklediği bily{ik mu- Fakat yeni aarbin l>atlaUıfı ilk aiin· 0 t:ı u f"tm\ ıçk~ıldarı kuvvet - Ben cTabela 4> ıerviainden 
harebelere mukavemet edebilmeleri den itibaren Almanya iki hn:rfik ve ·ı..yandarınl ıra l un kendileri- dönüyorum ... diyordu. 

. ... k tli 1 h h . J h ııe mıdar a o ur~ o s Ö k' d.i içm çok eaglam ve uvve o ma.• arp cep esı açı mamuına er su- h I l I 'kinci taarruz- te J c.cvap ver ·: 
lan lazımgeldiiinden bahsederdi. nde dikkat etmelctedir. Ddo pa a ıya U~da f 0 an 

1 kilmiılerdir - Ben de öyle •.. Vapur aldılc ı.~ 
•n ıonre. m a aaya çe ' Çok kalabalıktı. 

Ucuz bir tamir 
Japonya.nın en hilyük tehfrlmin· Uatanm k.ubbeya aaaıl ~acaiııru 

den Osı:.kadaki ana mabedleriıı ku~ ı5nnek Uzerc bUtiln O.aka ahaliai 
besinden bir tq düımüıtür. Malie- mabedin etrafına toplanmııtu. 
cJin baş ruhani.si huınu tamJr etti1"· Usta elinde hO,U.li bir uçurtma 
mek istemiş, fakat müracaat ettiği •• birkaç kanıal ip oldulu halde 
wıtaların hepsi ele, mabedin geliri göründüğtl ıraman herkes meraka 
kafi gelmiyccek yüksek para iste- dilpnUatür. 
ınişlerdir. Uıta uçurtmayı uçurtmuf, buna, 

Ustaların hakkı vardı. ÇUnldi muhtelif haTa eereyan)aruıa manı% 
söklcre ser çekınia muazzam m&- bırakarak, kubbenin etrafnıc:I.& Clevir 
'bedin üzerine çıkmak için bllyük bir Yaptmnııti.r. Bu suretle uçurtmaya 
iskele kurmak mecburiyetiıı<le idi- batlı aaflam ipler kul>beyl tamıır 
lcr.. Mabed tamir edi)ıniyeeek olur- br. 
ıa bir gi.in bütün bina tehlikede kaw Uıta uçurtmayı iııdimıit 'Ye Jiu-
lıı.caktı. nun ipine tu~arak kubbenin tepe· 

Baş ruhani kubbeyi ueld paraya •ine çılanlf Ye arkumdaki ~tadan 
tamir edecek bir uıta aram.ak için Glkardıiı Y•nl tap eakat pa~anın 

• · yerine ltoymUJtur. bütün gazetelere müracaat etmıftir. 
Bu miiracaat fayda.uz ohnamttbr. U•ta bu mahirane tamir liodell 
Çünkü kubbeyi yok bahasına tami- olarak bir uçurtma paruıru almakla 
re talip me§hur bir u::s::t:a_;ç~ıbn::;:_ıı;.b_r_. __ b._n_•_a_t_etmiıtl ___ r. 

Garip bir hediye 
Amcrikada yeni Meksika eyale- lu olan ı>u mahpua, l:ln9 etmek be

tinde kam Sokoro kasabasında, eski re kendisini bir kulübede muh~ara 
hapishane yıkıldığı zaman kasaba· eden aeksen <lü~m.ıınına kll?lt flddet
nın belediye reisi, hapishanenin ka· la mukavemet ebnit Te en nihayet 
pısını, oradaki mevkufiyetinin bir aeleil ıtabıta kuvvetlerin$ teslim ol
hatırası olmak Uzere eıski bir mah- muıtur. Yapılan muhakeme ·netice
pusa hediye etmişti. sinde, muumiyetf meydana çıkarak 

7 3 yaşında olan eski mahpus, beraet etmiftlr. 
belediye reisinden bu garip hediyeyi Sokoro belediyesinin yıkılan hu
aldığı zaman, yıkılan hapishanenin tane kapısını eski mahpus ihtiyara 
ilk misafiri olduğunu, ve orada ge- hediye ettiji cinanı& mahfillerinae 
çirdiği günlerin, hayatının ou .ta~ı yayılınca ihtiyar, telgrafla Holivuda 
günlerini te~kil ettiğini söylemı~tir. davet edilm.it T• baJlndan geçmiş 

ihtiyar eski mahpus, bütün eyalet olan mace-ralan bizzat bir filmde 
dahilinde ccsaretile mqhur bir ıa..1ı· temm etmdt için yiihek bir ikret
siycttir. Bir cinayet işlemekten suç- le angajo .dilmiştir. 

Hafızasını kaybeden adam 
Fraruıada bir hafızayı kaybetmek Havr fdırinde oturan T• Morel 

vakası halk arasıında büyük merak 10yadını tqıyan bu dokuz aileden 
ve "laka uyandırmaktadır. Ha.fi%&· biri Jddiasmı te,yid elçin llk nazarda 
sını kaybeden adam bir askerdir. ç.ok esaslı 11~rillen bazı deliller a5ı· 

Hiç kimse bu ukerin hüviyetinJ tes· ~~~ birkaç hafta evvel Morel 
bit edememiştir. Hafızasmı kaybe· aUeııi meçhul askerin resminde kcn
clen as.kerin hüviyeti anla,ılmalt için dl akrabalannı teıhia ettikleri AI. 
resmi gazetelerde neşredilmişse de bert Morel'den Almanyııda eıııırette 
keyfiyet meseleyi daha ziyade kan§" bulunduğunu bildiren bir mektup 11.l· 
brmışbr. Zira nctredil~n Tesmİ ıa· mıılardır. 
zetelerde gören dokuz Franıız aileai, Bu auretlo bu esrar ~zülmemİ§, 
bu a,kcrin keneli alcrabalannda.n ol· savallı asker do kendi.ine bakacak 
L. ·dd" t •ot• -'--ba bulamamııtır. •unu ı ıa e mı11 .ır. ~ .. 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
Maıhırnud Ga2:neon 

Bun<IMı Libvadak.i Almanlann ar• 
J k Kadıköy tramvaylarınıın yeni ka-tık ileri hareketinde bulunmıyaca • d b I 

ları mıı.nuı rıkarılmamalıdır. Mall'a m i etçileri cTabela 4 ıorv.iai>, 
eritmek va Süveyı kanalını elimiz• cVapur aldık!, gibi mesleki 15tılah
den almak Almanlar için o kadar Jarla konuouyorlardı. Ben erkek bi
kıymetli bir ıey olacakbr ki nazi !etçilerin yanına yaklaştım. Gözle

. rimle ilerideki genç kızlan i.1aret 
kmnan.danlığmın bütün kuvvetiıu ederek sordum. 
bu hu.susta kullanması beklenebilir. - Nasıl becerebiliyorlar mı ba-
Maamafih busıün öyle anla~ılıyor ld rn 
Libyada kullanabildiği kuvvetler ev- 204 numaralı erkek biletçi bana 
velc:e u.hmin edildiği derecede bil· .-·---'-·""' 
yu •• k -3_;;.ı"ldır" . > cevap verdi: u.-.. b Bilet~l bayanlardan birakaçı, bir bayan bilet kl'siyor 

İngilizler lehine olan bir çok un• - Ne diyorsunuz ayım 1... Be· 
c:-ek de ıöz mü> Bayanlardan H A b'" "k l 1 · · '- ·ı· · surları uyan Tiınes gazete•i maka- ...... atta gayet uyu para veren er erıru oı ırım. 

lesini ıöyle bitiriyor: cBalkaniarda- birini ıtaj için yanıma vermiılerdi. b!re var. Mesela arabayı yeni almış- - Bu i~e nasıl girdiniz~ Eviniz· 
ki harbin neticesi her ne olursa ol· Vapur almıştık. Araba çolc kalaba- ııınız. Çıkarıp on lira veriyorlar. den mani olmak istediler mi} 

Q.. ı..t Akd · hak· · · hktı. Daha Kızıltoprağa gelmeden Sonra cBilet efendim!:> dedi~iniz - Cazeted okudum. O gunu 
-'1n ..-r.ıı;. emz ımıyetı ve bütün tramvaydaki yolcuların bile.- 0 

Yakın Şark zaferi orada kazanıla- · H ııaman lc.admlar hemen paralarını Beykozda idim. Hemen Kadıköyü· 
v ld" tini kesmişti. em de hiçb.ir hata uzatıyorlar. Hele yaQlı 'bayanlar bi- ne geçerek müracaat ettim. Kendi c&k degi ır.> yapmadan. Elektrik gibi ıüratle ..... ~ 

Newı Chronicle gazetesi vaziyet M l ,... let paralarını avuçlarının ıçıne ha- k<!ndime hüsnühal varakası çıkar• 
d ı .. , .. alA d d h ·1 lıtJyordu. ese a 4.ÜÇ tane altı otuz zırlıyorlar. Yani kadınlar daha ça· dım. Bütün is.lerimi göıdüm. Babam hususun aıU mut aasın a a a 1 e- paralık bilet kaç kuruş eder~> diye 

• "d" eli ki· c:Alman hac buk bilet alıyorlar.~ bu vaz:~·et karşısında razı oldu.> rı il ıyor ve yor · y· sordunuz mu~ Sanİyeainde &ize <:e· J 

kumandanlığı Balkanlar harbmde . d . y· . 
1 

35 biletçi bayan Erkek trs.mvay bilctc;ilerinden bi-
ku b "lh hl k · . vap verıyor u. ırmı on para ... . 

vvet ve ı 8.S!la zır ı uvvet ıtı· 1 b ı ı b' k ·· ld Etrafta konuşulanlardan ıunları rı: 
b ·ı b" ··k b. ·· t•• 1·· "'" h · dir ıe aş aya 1 ır aç gun ° u amma O - Müdürümüz "'ok kibar, v:ızif e· 

B
an • . hu!u ır us un ~gul v au:k . doğrusunu isterııeniz hepsinin <lo eli öğroniyorum. sküdar tramvay tir· .. 
u mi.it 1~ taarruzun agu til arşı• tt keti 35 bayan biletçi almış. Söylenil· sinde çok da titiz bir znttır. Bir bi· 

d Y d İngiliz ya ı. .3 b 1 h k letçinin bir diig·mesi ko'">. uk zörülse 11n a unan or us.unun ve [ B k b" b"l t • b d" d" c<jğine göre un arın epai genç ız· -
L • • •JA 'h d 1 aş -a ır 1 e çı ana on u: hemen kendisine ceza veriLlr. ırnvvetlcnnın ı anı aye ayanma arı H d b" · t b lardır ve ekserisinin yaşlan 18 ile 
beklenemez. Trakyada, Arnavut· l -d en; e kzım k rdmvkyl ara a- 22 a.rasındadır. İçlerinden yalnız. Bu sırada ikileşen bayan biletçiler 
lul..-ta arazi terkedilmiştir ve yeni ri- --~İ~~ al ça 

1\mr 0 a ai 0 ;y d.e: biri bayan Baise evlenmiştir. Biletçi ce.vap verdiler: 
c.atlar da hemen hemen muhakkak gbı ır:. skt~n7 uk tralmkv~ky' at~~nı··abJ:>lırı bayanlar bir haftalık staj müddetini - Bunun için biz hiç merak et· 
olarak ll:tım gelecektir. Eğer impa- e~d otel~· d u~uş u J ~·1 ulu. ı et geçirmektedidcr. Bu bir iki gün miyoruz. Çünkii, kopuk, ~ökük, 
ratorluk kuvvetlerinin Yunan ana· v~r ır.d ıd'" et a ta_rmd ab"lı ett erkı, !)~- i .iınde im~;:ıdn olacaklardır. Maa- düğme gibi şeyleri hemen çabucak 

kl d k·ı " nı ora a or çeşı ı e eaı ır ve gayet mükemmel bir laro·d·."' di-vatan topra arın an çe 1 mcge H lb k" b' • l d · IT'afih şimdiden hepsinin beceriklilik- .. 
b le 1 ki l' a u ı mm tramvay ar a tamam ~ kebilir!z. 

mec ur a aca arı zaman ge ırse - ?Q t'" 1 .. b"l t Ü t l'k l t b 1 }ı !eri göze çarpmaktadır. Aşagı yu· S~hahat Çcvı"k"e·. 
ki maatteessüf aelebilecektir - - ur.u 1 e var. 5 e 1 8 an u k · 'h il · · b'" ·· ~ 

• l d k.i b"l l . fi tl . ·arı ımtı an sua crının utun cevap· N l b hl k l il k bundan dolayı cesaretimizin kırılma· trtımvay amı a. ı et crın a en l . d"d bT 1 M - . ası sa a arı er en ~a -;:ma 
111 icap etmez. lc.e.sirli deicildir. Hesapları k.olaydır.

1
• a:l~nıb şımb 1 en v

5
ereb ıhıyor açr. .'k~- hususunda sıkıntı çekiyor musunuz~ 

l B ki h v sc a en ayan a a at evı · e s· d"l"k h F k b. · nailizlcr Yunanlıların yardımına uçu arı u:run uzun eeap etmege .. 
1 

d - ·. ım ı ı · nyır... a nt ızım • ' ı·· k Hlbk·b·dkib 'oyeaorum: l d -•-bil· koımakla çok iyi etmi12lcrdir Bu uzum yo tur. a u ı ız e u- K d k". .1 B d aen•is e: arasın a mese.ıa sa a 1 eyın 
karar Libyayı ııe kadar tehİilceye çuklu biletleri bakınız .ize saya- k a ı oy J ed .ostnncıH nrnsm a saat 4 Ü elli geçe servis var. Buna 

• . 6 8 I O ı ·aç tramvay uraı;ı v.ır. emen ce- . ek h I koymuı oluraa olsun verilmeli idi· y.m • otuz para, otuz para, d ·. yetişm • ve nzır anmak için en 
ve bunu bütün kabine ittifakla ver- on para, 8 on para, 6 on para, 1 1 vap ver ı. .. a~ağı üç, üç buçukta kalkmak la-
miıtir. Bu. Churchill"fo cesaretini on parf, 1.3 buçuk, 9 on para, 15 Çuk- 3b3 ••. Kadyıl.:.~y, ÇarşıS, A;uyol, zım ••• Ne yapalım~ Alıs.ırız. 

b .. . v kA f"d' 1 ·ı· buçuk ur ostan, ogurtçu, taoyom, ,.., '- , L te aruz ettınnege a ı ır. ngı ız ··· D I . . - ı"e :ı.::aaar K-azanacnksınız! 
milleti gelecek haftalarda kendini Sonra ekseriya bize muhtelif ere Y~ u... ılh Jlh. ·: . . . Sabahat Çevik gülümsiyerck ce• 
bekliyen imtihanlara itimadla gö,.-üs araba ·verirler. Yani hem birinci ve -. Bır .tramvay bılctçısının vazı- vap verdi: 
gerebilir.> hem iki.ne: m~vki olan ıırabl!!ı ... Bu- felerı neclır;> . - 120 kuruş gündelik ... 

Daily Herald gazetesi de hemen r~ya bir tek biletçi bakar. Bu sonu - Biletç~d aaha~le~m k~~k~ndM K l 'I" 

hemen ayni rnütalal'lda bulunuyor gelmiyen buçuk hesapJarı jçinde ııa· deposuna gı ver. «ı ra a ~ı;ı ı> nı B odntr.o b~eu.nl ce · · · 
d • k" y . •ırmamak · · k d'kk ti" l k alır. Çalışacagı arabanın bır tarafı- u sıra a yıne ılctçı erden baya•n 

ve ıyo-r ı: c unan cesıı.retıne ve " ıçın ço ı a ı oma b k I l d ~ · c··1 ·· K d h .. · 
b . · b" .. 1 ı~ d H lb k' b 1 b nın ozu o up oma ıgına, temız· usum oşter e enuz serv.sten 
1zım utun gayret CTimize ya;;.men azım ır. a u ·ı ayan arın u 1 . 'zl d'". . . d d" ·· t"" K-v d 1. 

1 
J ·ı "' b k . ı· enıp temı enme ıgınc, ıçın e toz I on mu~ u. a::Jı ını p .tn on c em en 

Yunaı;ıis.tan .. me~d~~ muharebesi r:C.çeu ve kesır ı ~esaplara son de· bezi bulunup bulunmadtğına dikkat 1 kulübedeki memura imzalattıktan 
aleyhımıze cfonmu~tur. Meydan mu- akılları yatı) or. • eder. Her arabada bir toz bezi var·! sonra yorgunluğunu gidermek için 
h~rebesinin kati neticesi belli de~il· Bayan Sabahat Çevık dır. Bütün bu işleri kontrol ettikten bir kenara ilişti. O da on sekiz ya-
dir. Fakat belü olan bir şey varsa ne diyor? ıonrcı. an .. ba çıkarılır. Mutnd acferler ~ında idi. Kendisine &ordum: 
o da Yunan cesaretinin kınlamıyaca· B d Kızıltopravga kadar Bir yapılır. Gece dönüldüğü :r:amnn - Mesleğinizde .ne gibi hl'ye-
... L ·ı . d .. fil • u sıra a . ~ 1 d "1 • gı ve mgı terenın e mutte Kıne kalabalık tramvayın bütüon yolcula- chasılat> demlen yere ugranılır. can ar . uyuyorsunuz'> h esclu kon· 
azamt ya•dımı yapma taahhüdünü rının biletlerini kesen ve deminden- Tekmil biletlerin hesapları verilir. trol gelınce .. . 
yerine getireceğidir. Ancak fikirleri- beri methi geçen biletçi bayan ya- işte bir tramvay biletçisinin 24 sa· - Evet ... Henüz yeni olduğu-
mizi fena ihtimallere hazırlarsak iyi nımıza yaklaşmıştı. Ço~ genç görü· at1ik vazifesi!... muz için kontrol gelince «acaba bir 
ecleriz. Alman ileri hart"ketini _Y~- nüyordu. İsmini !lordum. «Sabahat Ev işleri ve tramvay yanlışlık yaptık mıh diye çok he-
nan topraklannda durdurmak ıhtı- Çevik» diyt. cevap verdi. 18 ya~ın- • d . yecan duyuyoruz. Kontrola bir se· 
malleri pek zayıftır. Hadisele!'d.en d ... idi. Jlk mektebi bitirmiş, 'o!ta 1 aresı lam verip kağıdımızı uzatıyoru:::. 
alınacak ders ~udur: Ordll'11ku.n eblın· k.-:mın birinci unıfına kadar oku- - Naf;ıl ev işleri mi kolay~ bu - Arabadan atlayıp binmek gibi 

1 
' 

d k . k d r ma ·ınc u- · ·.., Tt..1 ı· k • · k de A man nr a 1 a a muştu. ış rnı r ınese a yeme pışırme mi şeylere alıştınız mı? 
(Sultan Mahmud u GaznevT) )unması Jbımdır. Norveç.: Frane~, Erkel biletçi kasketine isyan edetı kolay, tramvay ido.re etmek m.D - Evet ... Çoktan ... 

------------- Belçika harplerinde oldugund.an zı· saçlarını mümkün olduğu kadar - Eğer gııyet dikkatli, lezzetli Yeni bir vapur gelmişti. B!letçi· 
YW1Uf Ziya. O~ cMeh~cllD dl- dan İlk Hanla, aonrıt. da. Kadir Han- yade bu~ün sabit olmuştur kı, ferd topl&yarak arkasına atmış, kendisi- bir yemek. pişirmek isterseniz çok !erin cVapur almak> dedikleri ka· 

ıe yeni blr ~ yamuş. !~inde eöYle la harbederek Ceyhwı'wı ~tesl:ne ve i~bar?,le .. İdgl~iz askeri Alman aske- ne bir erkek çehresinin topluluğunu emek •arfetmeniz lazımdır, ıtyi bir labalık aeferler ba~lıyordu. Biletçi 
bir beyit var: Harrem.•e kadar hududunu gen.LşlettL nne ustun · vermeğe çalışmıştı. Sırtında biletçi yemek pişirmek bir tramvayı idare bayanlar yederindon fırladılar. Ara• 

L" ır.. •-t" d 1005 Jl]mda Hind eetertne ba41Adı· ' - k 1 d v ld b ı · Bir ..,,6 .t parça.!1 ~ un e ıoog da müttefik Hind kuvvetlerini ceketi '\e ayağında siyah bir etekük etme.iden o ay egi ir. balarına bindiler. Diğer iki i etçı 
On &.$ı.r, Ga~neJI ııaı!:!;_~keıı Binde yendi. Pencab bölgeı!dn1 ele .J~~~- 23 gün denizde kalan vardı. Zeki ve pek becerikli bir - Siz ev j}lcri, yemek filan bi- uzaltlaşırken konuşuyorlardı. 

HJndlstanA on 1k1 kere sefer ~....,.. kazazedeler genç 1cız teairini veriyordu. lı? misiniz? - Yarın maç var rnı ~ 
K ~ sulta bllllll' kalbinde LAhur Delhi gibi Hind §Chirlerlni al- RJo _ de Janeire 20 (A.A..> - Bre- Sabahat Çeviğe •ordum: - Tabii ... Hepsini... Bir erkek - Var ... 

en e n Mahmudu Ga.zne- dı. O~lardald mabedJeri camilere zllya'da Maran Hao eyaleotinde Saoluiz - Yeni mesleğinizi nuıl bulu- biletçinin elinden nasıl bütün erhk - Yandık öyle is~ ... Müth;ş ka-
11 bln Sebük~ de dedikleri Malı- çevirdi MQ.slftmanlığı H1nd1stana limanından gönderilen bir telgrafa yorsun uz? Halk sın' ı"rll mı"'\ ~-leri gelirse, ben de tekmil ev jş- !abalık olacak r... - Es mud Gaznell, .1. \U"JL soyundandır; tar- --3.t ·Kocalıı.r intlnce kanların da ö .. r ""'# 

lan en biiytik hük.ilmdarlımnd.andır. be"":..~-r ya.kılması ldetJ.nl yasa.k: etti. g ·re 23 gun evvel Şarki Afrika salın- Sabr.hat Çevik bir ıazeteci karu• 
1030 tarihi d .... ..,., + ... ~ !eri açıklarında batan b!r vapurun d ,... 

IW1 Ue arasın a nşa.dL sanemlerln iizerJndek1 Joymetll -- mürettebatmdan sağ kalan 33 İn"'- sın a bulurnduğunun farlcınıı. varma-
13 1ene ihtişam.la ~ltanat siinlü. lan söküp benlmse<il. Gazne'yi un- ı:;• dan .ınlatb: 
Gaznelller adlı blr sii!:11e kurdu ki, glnleştirdl. Mülkünde yeni yeni Uz den1~1st iki tahlisiye sandalı lçin- B' h f d 
bu hanedan Aı-1 Sebuktekhı yahut mektepler, camiler, kütüphaneler te- de Saolu!z'e 20 mil mesafede Cu- - ır a ta için e yeni ışınıe 
Gııznev!yan lsmlle blr buçuk asır ka- sis etti. Sünnl olduğu için ştilere rupu adasına gelmiştir. Diğer ta.ra!- adeta alıştım. Halk no kadar •inirü 
dar hA.kim mevklde kalmıştır. kar§l şiddetli davranıyordu. . tan blld1rildiglne göre 25 diğer de- olursa olaun bizim için yapılacak 
Babası Sebüktekin (yahut Sevük Gazne, o za.mankl Türk ve IslA.m nlzcl ile Cunıpu'ya çıkan mürette- aey, her aman ıak.in olmak ve her 

Tekin) s~man oğullan devletinin Aleminin blr merke?:i haline gelm~U. batın arkadaşlarınd:ın aıtısmı hamil feyi hoş görmek, mümkiin olduğu 
Bora.san valisi olan Alp Tekln'in kö- Bir eli Hindde, öbür eli İranda. olan bulunan iki tahlisiye sandalı da Rio kadar yolculara karoı nazik davran· 
!esiydi. Sonra damadı oldu ve kayın- Mahmudun sa.rayma zamanının Allm- Grande sahi1lerlnı tutmu'Jt.ur. Kaza- ak.ur. Yalnız bu ifto kadınların 
.__.. d 1 .. ,.,. zedelerin konu.'}:unıyacak derecede m . ld ~ • · h 
.... ~ertn1n yerine geçti. Saman oğul- ıert, şalrleıi, sanatkArlan" ~ o ~_.u. z::ı.yıt düştükleri ve sandıılların tanın- çalııtırılması yem o ugu ı~n u 
.larına kar§'l istiklalini UA.n etti. o da bunlaiı himaye etti. Buyuk Turk nııyacak kadar yıprandığı söylerunek- bazılarının pek tuhaf.na gıtmekte· 
Mahmud, babasının sağlığında Hora- fllosotu Farabi, coğrafya A!imlElbiru- tedlr. dir. Tabii yavaş yavaş alıtılacak .. . 
.san Valisi Oldu. Onun ölümünde ya- ni şehnan1e sahibi Firdevsı onun za- İ . . .. _ Para bozmakta, ufaklık bul-
~n~~ bulunup .hemen yerine geçen m~ınd:ı. yetişmiştir. Şehname de ngıltere ıle Venezuella mıı.lc.ta sıkıntı çekiyor musunuz} 
ort~d kardeşı Isnıalli ma~lüb edip Mahmud un emrile ve onun sarayın- arasında bir anlaıma _ yedi günlük tramvay biletçili-

darlığ~~ı i~~d~~~ 997 
de hüküm- da~~~m~~~~ud Gazneli Türk ol- Fort of Spain -Trinite- 20 (A.A.) - ğimde bir şey gördüm. Biletçilere 

n~~~~· ı..S~ınan oğullan devleti- duğu halde sarayında ve ülkesinde İngiliz ve Venezüella hükümetlerl en ziyade ufaklık para \'eren ka-
lş blldl S .a mış Yerleri almağı ilk yalnız Iran dillne \'e edebıyatınıı. kly- ı ar::ısn:.da ~lr muahede ıı.ktedllerek Pa- dınlardır. Onlar hemen daima ufak
Ira.k ~ onra Iranın bir kısmında ve met vermiştir. Şehnamede de İran ' rla korfe:zınin mt'dhallnde bulunan lık veriyorlar. Kadın yolcular olma· 
veyh 0Zuı?.fla!arıl'llndcaAılıüki.~m süren Bü- efsanciı.:rlnl terennüm ettl~tir. Patos adasının Trlnite tara!ından Ve- sa biletçilerin ufaklık yüzünden epey 

b e 1 Buve h) u1 G ı· f .. ı azmıştır nezüelli'''a terkedllecer.1 o~renilmil}- k k kl . . d . rebe~'e t t t - Y m ııı- azne l, arsça şıır er y • . " ı bil V .. 11" h'"k·~ sı ıntı çe ece ennı zanne cnm. 
" u .. u~. u. Muahede aktederek Vefatı Gazne'dedir. Orada da gö- tir. Buna mu en enezue i.1. u u.- A ... b f kl " 

onlara hukıımdarh~ını tanıttı. Ha- müldü. Türbe.si pek mükemmel ve metl körfezin cenubunda bulunan ı ~şa~ı yu~arı . ara anın u a ıgını 
nısam, Eiganlstanı, Büliıclstanı al- müzeyyrndl. gayri meskfm kayalıklarda İnglllz ha- o-;ılar temın cdıyorlar. Erkek. yolcu-
dılrtan sonra M:weraüııne.i1r hüki.im- Oğlu Mchmed haleti olmuştur. kimiyetini yanıyacakt.ır. lar pek az ufaklık para venyorlar. 

Birkaç gün evvel Meksikrıd:ı ~iddetli bir z"lırl" tJ''itt~ıı \"C ~=· k. ı:o ne 
di~er b:ızı şehirlerin bundan büyük :>:arar ı:rfüclüıti.i ''azılmıştı. Yıtk.:ırıd:ı 
MFksiko .ı;ehrinde tiyatro ( snğdal, postahane <nlhn~ ette> ve tçtlmai si
gorta (solda) binaları cônilüYQr. 
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Sahife 8 

[: ~~1 Heveskar genç ] 1 

Bir mecmua çıkaran bir arkadaıı· ı zacağuuz yazılarda çok çok çalıt
mın odasında oturuyordum. Masası-- manıs lazımdır. Doğrusunu iste~ 
nm üstü b.ir takım resimler, karik.a· n.iz bh: sizin bu yazınızı aırf bir gen-
türler, yazılar, klişelerle dolu idi. ci teıv:ilc olsun diye ba.sıyoruz. Yok-· 
Dostum işlerini henüz bitirmiş, o sa oturup yeniden yazacaiız ... 
hafta çıkacak nüshanın bütün yazı· - Teşekkür ederim. teıellür 
larını mürettiphaneye göndermişti. ederim. Beni minnettar ettiniz, 
Karşılıklı birer kahve içerek öteden Genç adam birçok mübal!ialı vo 
beriden konuşuyorduk. hürmetkar jestler daha yapttktan 

Bir aralık oturduğumuz odanın sonra odadan çıktı. 
kapısı iki kere hafif hafif vuruldu. Lak.in aradan. bir dakika ya geç. 
Arkadaşım: mi§, ya geçmemişti ki tehar kapı 
- Girbiz 1 .•• - diye sesledni. İçe· vuruldu. İçeriye ayni delikanlı gir

riye mahçup tavırlı, genç bir adam di Bu sefer halinde daha büyük 
süzüldü. Gayet hürmetkh bir tav• bir mahçubiyet göze çarpıyordu ve 
rı vardı. Dostum onu görünce ha- elinde bir takım fotoğraflar vardı. 
fifçe yüzünü ekşitmişti. İçeriye giren Heyecandan Adeta kckeliyerek: 
genç aclam bunu farketmemit gibi - Bi. §ey daha rica edeceğim 
göründü ve: amma bir türlü ceaaret edenüyo-

- Affedersiniz, efendim ... dedi. rwn efendimi ... dedi. 
size getirdiğim yazı hakkında sora· Arkada121mın adam akılll c8ıllı sı-
caktım. Ne oldu acaba~ Beğenme- kılmı~tıı 
diniz mi'? Basmıyacak mısın?··· - Buyurunuz dedi sıkılmayı-

Mecmua sahibi bir sigara yaktık- ' ' 
tan sonra: 

- Vallahi efendim ... dedi, o ya
zıda bir fevkaladelik görmedik. Bir 
yazının mecmuada bas!lması için 
alelad.: olmaması lazımdır. 

Bu söz üzerine genç adamın rengi 
atmıştı: 

- Yani yazımı basmıyacak mı· 
sımz? ..• Halbuki ben ona ne kadar 
C"mek vermiştim. Rica ederim böy
L; yapmayır:ız. Bu her.im neşredile
ct.k ilk yazım olacaktır. Eğer onu 
basmazsanız bütün şevkimi, hevesi
mi kıracaksınız. l\lutlaka yazımı 
dikkntla okumadınız. Rica ederim. 
Onu bil' kere daha tedkik ediniz. 

Delikaınlının bu sözü üzerine ar-
k.:\clasım: 
-· İşt:!, dedi, yazınız burada ... 
- Kuzum bir kere daha okuyu-

nm: ... Yalvarırım ... 
Ben de ~~~ne;. adama şefaat ettim. 

A~k-de.şıma: 
- Canım, dedim, bu yazıyı bir 

kere daha okuyuver. Ne çıkar, eğer 
iyi ise mecmuaya kuyuveriuin. Bu 
suretle bir genci de teşvik etmiş 
olursun. Yarın bu genç adamın bir 
edebiyat ddhisi olınıyacağı ne ma
lum? ... 

Bunun üzerine arkadaşım önün
deki yazıyı bir kere daha okudu. 
Du sırada genç adam ayakta kal
mı>jtı. One..: 

nız ..• 

O elindeki fotoğraflan uzatarak: 
- Acaba yazımla beraber bir de 

fotoğrafımı ncırcdemez misiniz) 
- Bir de fotoğrafınızı mı nc§r&

delim~ Ne diye? ... 
Delikanlı kıpkırmızı olmut bir hal

de: 
- Yal:dığım yazının ortasına ko

yarsınız. Altımı da <yazının muhar
riri> diye ismimi yazarsmız. Bu be
nim hayatımın en büyük mükafatı 
olacak. Böyle bir hareketle beni o 
derece te~vik cdece-ksiaıiz kI sorma
yınız. 

Bunu söyliyerek elindeki bir sürll 
fotoğrafı arkadıu!ımın yazı maaasınm 
üstüne koydu. Mecmuanın ıahibi: 

- Fakat, dedi, bu ne kadar çok 
resim l. .. Poz poz ... 

Genç adam: 
- İçlerinden birini beğenip yazı

mın içine koyarsanız köleaıiz minnet
tannız olurum. 

- Estağfirullah estağfirullah .•• 
Peki bir resminizi de koyalım 1. •• 

- Sahi mi söylüyorsunuz) Adeta 
inanamıyorum. Bu benim daha mek
tep sıralarında iken en büyük em&
limdi. Demek şimdi bu arzum, bu 
emelim, bu düışüncem bir hakikat 
olacak ha . .. Size nasıl teıekltür ed~ 
yim bilmem ki) ... 

Heveskar delikanlı odadan çılt• 
tıktan sonra arkadaşım: - Otursanıza efendim... diye 

yer gösterdim. Fakat o kadar heye- - İllallah bu adamdan yahu il
canh ve o derece hürmetkardı ki: lallıı.h ... dedi, ne yılııılc. ıey ... C.lln-

-- Zarar yok efendim ... Ayakta de iki üç kere gelir. Yazılar, resim• 
dururum bendeniz... diyerek tekli- ler getirir. Bunların hanlmalannı 
fimi kabul etmedi ve oturmadı. İster. Hani getirdikleri de bir ıeye 

Mecmua sahibi dostum yazıyı o- benzese ... Ne gezer) Ne gezer) ... 
f_uyup bitirdikten sonra buruşuk bir İşte en zararsız yazıaı bugiinkil .•• 
rüz:le ve i3temiye istem iye: Bir de mecmuaya basalım diye fo-

- Peki ... dedi, yazınızı koy~lım. l->ğraflar da getirmi,. Şunlara bak 
Fakat peşinen söyliyeyim ki onu çok ye.hu .. · 
tashih edeceğiz. Adeta. baştan başa Arkadaşım önüme bir sürü fotoğ
değiştireceğiz. Yeniden yazmak icap raf itti. Bunlar genç adamın po21 
edecek ... Sonra fevkalade kısaltaca- poz resimleri idi. Kiminde kitap oku
ğız. Yani bambaşka bir yazı olacak. yordu. Kiminde yazı yazıyordu. 
Oturup baştan yazacağız. Birisinde de eU takağında tefekküre 

Delikanlı heyecanda;n sapsarı dalmıştı. 
kes:lmiş bir halde sordu: Mecmua sahibine: 

_ Fakat imzama dokunmıyacak- - Bari bunlardan birini gazeteye 
sL-ıız, değil mi~ ... İmzam basılacak koyuver ... dedim, bir genci ~teıvik 
d v• ''\ etmi .. oluuun ... t::gıı mır... ,, 

- Evet imzanız kalacak... - Ne yar;: alım) Koyacağım. Çün-
Artık heyecanı son raddeye gel- kü koymasam bu yılıtık. adam bizim 

mişti: idarehanenin merdivenlerini ~mdı-
- T.:şekl:ür ederim, teşekkür rıp duracak ... 

ederim ... dedi. Yazıyı istediğiniz gi- .ııtJI.• 

bi tash;h edebilirsiniz. Tek imzam Aradan iki hafta geçti. Dostumun 
ç•ksın da.·· mecmuasında genç adamın yazısı ile 

Saadetten _gözlemin içi pırıl pınl ı bir de fotoğrafı basılmı~h. Mecmu
} anıyordu. Adeta karşımızda tam anın çıktığı gün bir i~ iç.in Kadık8-
rr.:ınasile bir cmesud adam> tablo- yüne gidiyordum. 
BL vardı. Vapurun salonunda kimi görsem 
Mecmuanın sahibi olan arkada~ beğenirsiniz) Ya:ı:1sının ve fotoğra-

şım on:.\: fının neşredilmesini büyük. bir he-
- Fakat, dedi, bundan sonra ya- yecanla arzu eden gendi ... Yanın· 
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Gü.ze Gözlü K:az 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • Nu) 

Doktor, sakin bir halde, cebin· 
den katlanmı~ bir iki gazete ç.ı· 
k~rdı. 

Satırlar, Melahatin gözlerini ateş 
gibi yaktı. 

Kendi ölümü haber veriliyordu. 
Haykırdı ve kalbi duruyorrnuı 

gibi elini göğsüne bastırdı. 
Ayni zamanda, yüzü, ölü suratı 

gibi, sapsarı kesildi. 
Korku içinde: 
- Ben mi? ... - diye sordu. ~ Be· 

ni mi gömüy.9:lar? . 

Doktor, eli.ni sokağa doğru uza· 
tıp işaret ederek: 

- Evet... Bütün bu adamlar 
İçin. tabutta yatan kadın sizsiniz. 

- Fak.ıt bu yalan ... Bu alçaklık, 
n:ımussuzluk ... Yahu< da bu do<Y. 
rud:ı.n do~ruya cin ne~ ... Yanİı§ g~· 
rüyor. } ~nlı~ bitiyorum. Kabus içiın
d ... yim... Söyleyin bana: Bu şeni 
oyunu bıır.a kim oynuyor) 

fakck, boğuk bir sesle: 

Tesadüf.. . - dedi.. 
Kadın5a heyecanla: 
- İmkamyo.k: ... - dedi. - Bıı miit· 

hi~ bu haince oyun artık nihayete 
ermeli ... Benim dostlarımı, akraba
mı böyle zalimane aldatmanın ne
t:cesi ne olacak) . . . Madem ki hu· 
radasınız. hakı"kati biliyoreunuz ••. 
Söyleyin ... 

Erkek cevap vermedi. 
- Söyleyin Allah qkına... Biı 

tek kelimeyle hakikati ortaya vur· 
manız, benim ölmediğimi aleme ha· 
ber vermeniz ııizce mlimkiinkcn bu· 
nu niçin yapmadınız? ... Niçin bu fe
laketin önüne geçmediniz. 

Genç doktor, azirnkar bir tavırla 
cevap verdi: 

- Çünkü bunun böyle olması 
icap ediyor, Melahat ... 

Cemal Nermi'nm kanııı, rliya gÖ· 
rüyormu,, gibi, ba~ını yine avuçlan 
içine aldı: 

AKŞAM 21 Nisan 1941 

Neler yiyoruz? 
70 yaşında bir insan bu mUddet zartında 

20 vagonluk yiyeceği eritirmis ! 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 

Her ~Un yeCliğ.im.iz birkat dilim 
derneğin ve bir iki kap yemeğin. 
seneler geçince ne kadar büyük blı 
yekıln tuttuğunu hiç hcaap ettiniz 
mH ... Bir Amerikalı istatistik me
raldısı bu iılo uzun müddet uğra~
m~. teclkikler yapinlf ve ıu netice· 
ye vasıl olmuştur: Orta derecede 
yemek yiyen bir adam 70 yaıma 
vardığı raman herbiri bCI tonluk 
20 vakon dolusu erzak eritmekte
dir. 

Bu hesap tabit alelade zamanla· 
ra göredir. Bugün birçok memleket
lerde tatbik edilen vesika usuUeri 
yenilen ıeylerin m.iktannı çok azalt
mı§hr. Maa.mafih tabit vaziyet av
det edince yine eslci vaziyetin avdet 
edeceği muhakkaktır. Amerikalı di
yor ki: 

c- tnsanların en büyük zevkle
rinden biri do güzel ıeyler yemektir. 
Bu temayülün öınilne geçmeğo im
k&n yoktur. Rejim yapanlar bile an• 
cak bir müddet tahammül edebili
yorlar, sonra: cNe olursa olsun> di
yerek bildikleri gibi yiyorlar.> 

Bugün vesika usulü tatbik edilen 
yerlerde fazla yemeğe imkb olma· 
makla beraber vesikasız bir takım 
yiyecekler bulmak için çalı~ılmakta· 
du. Şimdiden yeni yeni yemekler 
meydana çıkmı~hr. Hele, Avrupanın 
en iyi yemek pi~irilen memleketi di
ye maruf olan Fransada vesikaya 
tabi olnuyan maddelerle birçok 
yemekler pişirilmektedir. Bu mooa· 
sebetle bir Fransız gazetesi 16 70 
de muhasara edilen Pariste bildiği· 
ıniz yiyecekler ka1madılı zaman· 
larda bile bir takım yeni yemekler 
pişirildiğinden bahsediyor n 29 
birincik8.nun 18 70 Voiain lokanta-

sımn lı.teeindeld ıu yemekleri liay
dediyor ı cFil çorbuı, etek lia11 dol
muı. deve kızartması, ayı külbaetı
ııı. kurt eti. kedi kızartmuı, fare ia
kara81 ... O zamanlar bir z:.iyafette 
şu yemekler verilmi§tirı At kanı çor
buı, köpek böbreği, ıaraplı kedi 
eti, fare kızartması. köpek beyni 
ve kirı ile pudinz ... 

Yapılan tedkikler ecdadımızın 
bizden çok. fazla yemek yediklerini 
göstermektedir. Franaa kralı dör
düncü Henri 24 düzüne yani 288 
tane istiridye yer ve bunu iataha 
açmak için bir başlanırıç addederdi. 
Aııal yemekler bundan ıonra gelir• 
di. Fran'Sanın meohur kadmlarmdan 
düşeıı de Berry'nin verdiği ziyafette 
30 türlü çorba, 132 türlil hordövr, 
60 türlü balık. 132 sıcak 60 ıoiuk. 
yemek. hesapsız. kızartmalar, tavuk· 
lar, ıalata.lar, tatlılar aofraya geti
rilmiştir. 

Meşhur Fran91Z muharriri Balzao 
tabi' in"C bir gün bir lokantada ziya~ 
fet venniıtir. Bu ziyafette yalnız 
kendisinin yediği yemeklerin yekGnu 
62,5 frang tutmuştur ki o zamana 
göre müthit bir paradır. Muharriı 
100 ist:iridy., 1 büyük pia( balığı, 
12 koyun kotletf. 1 tavuk. 2 kek
lik. 12 umut yeıni§, iki tiıte şarap 
içmi§tir. 

Yine Fransız ..diblerinden Dumu 
r.:ıC§hur oburlardandı. Gittiği lokan
tada ekseriyeti• yediif yemekler 
ıunlardıı 

Koyun kOlbaabn. plal baJıiı, ma• 
yonezlf .İltlloz, tavuk. bördc, tatlı, 
peynir, meyYL Biltnn bunlar iki 
frıı.nga JdL Dumu bu yemekleri ek· 
seriya ikiter kap yerdi 

İngllls tayyarelerlnln. bttytlk bombalan 
................................................................................ 
da da bir kaduıı nrch. Tam ISnUJn. o bdu yalnrclılu. lstlrbam ettiler. 
de. oturmuıtlardı. EYime kırıt lı:e:re adam yolladılar. 

VapuT lıenllz kalkmamı.ftİ, içeri- Bem o kadar iz' q etmiflerdi ki el· 
de gazeteciler dola§1Yor1ar. birçok lerinden. kurtulmak iç.hı tutup bir 
mecmua. n gazete islmlednl baim- yazı verclhn. Sanki reaimsiz buaalar 
yorlardı. olmu mı Jdi) 1-1.qır ... ille bir de 

Delikanlı gazeteciden bir mecmua resiın koyaeaklar. .• Ben onlara bir 
aldı. Açb. Suratını buruıturarak. ya- daha ZOT yazı Terirlm. Bundan llO~ 
nındakl kadınaı ra iıe yazı. ne do realınf ... 

- Bale, dedi. benim bir yazımla Biı' anlık delikanlı ~~pna arkaya 
bir fotoğrafımı basmı,lar... Aman çevirdi... Benim kend.ısıne dik dik 
ne fona resim! ... Bunu da nerede baktığımı elSrU.nee ~aladı. Sevgili. 
bulmu~lar bilmem ki) ... Vallahi fU aineı 
gazeteciler olur ıey değil ... En kö- - Beni de horkea tanır •.. dedi, 
tü resmi ele geçirmi~ler... Hemen yine dik dik bakıyorlar! .•• 
mecmualarına basıvermi§ler ... Hem Genç kadm böyle b.ir lfıia malik 
de baoa hiç haber vermeden .. Ne tu- olmaktan memnun. mesutı 
haf hareket değil mi? Şu mecmua - Evet ... Evet ... dedi, aeni do 
idarehanesine gidip sahiplerine adam herkea tanır ... Her yerde resimlo-
akıllı bir çatayım bari... Halbuki rin 1. .. dodL 
elimden bir yazı koparıncaya kadar Hikmet Feridun Ü 
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- Ha.ydl açınız bakahm... Fakat, 
a!fedilnı:eı bir gQnah ~edltlntzı. do 
unutmayın! 

Köylüler ta.butu açarken, kabile t'$o 

181 kendi kendin& söyleniyorou: 
- Bazen ın.c:ıanm ce.sed1n1 cinler, 

periler, bazen de melekle:t sarar. Duy· 
duğunuz sesler belki onla.nn sesidir. 
Vücudü buz g1bl soğuyan ve tenaşirde 
yıkanan bir ölü:nüın dlrlldlki .görül
müş müdUr? 

Tabutun kapağını aça.nla.r birden
bire ürkerek geri çekildiler. Bunun 
sebebinl mi soruyorsunuz? Herkesle 
beraber Recep reis de şu manzaraya 
gözile şahid olmuştu: Tabut içinde 
ketene sarı.lmış olan Satden1n başı 
blr iki kere sağa sola. hafifçe d!Sn
m~tü. Beyaz kefende de h!ssedlllr bil 
kı~ırdayış vardı. 

Thtiyar yerliler mütemadiyen blr
şeyler okuyup ünüyorlardı. 
Taıbutım ağzı açıktı ... Ve Salden1n 

yüzü görünüyordu. 
Reeep reis tabutun başnda. duru

yor: 
- sevinçten 1Ji.md1 nerdeıyse aklımı 

oynatacağım. 
Diyordu. Bir aralık kendini tuta

madı: 
- Sa.ide ... 
Diye haykırdı. Recebin ~ blı'

kaç el birden kapattı: 
- Susunuz.. günahtır. Belki me

lelder kendisiyle konuşuyor. 
Recep reis gözünü Saldenln yüzün

den ayırmıyordu. 
Ölünün soluk çehresine birdenbire 

hafif bir pembelik gelmt,, ka~lannda 
ve dudaklarında hareketle'l" görül
müştü. 

Mahmud Saydavt bunlan göztyle 
görünce şa.şırdı. 

- Belki ölmemiştir.. bazı ltlınseler 
çok geç ca.n verirler. Bırakınız ölüyü 
kendi haline. 

Tabuta kimse el sürmüyor, Stıdece 
uzaktan baıkıyordu. Ölünün bir ya
nında kablle retsı, d1~r yanında da. 
Recep reis duruyordu. Tabutun b~ ve 
uo taraflarında büyük meşaleler ya
nıyordu. Gecen.tn korkunç karanlığı 
avlunun içini sarmıştı. 

Bu sırada Saiden!n dizlerinde de b1r 
hareket görüldü. Seyirciler blrbirle
rtne bakışarak: 

c- Dlrlliyorl 11• 
«-Ölm~!ll· 
Dl~ söylenirken, Receıb1n se.si du

yuldu: 
- İşte .. diriliyor .. Alla.hını, 11en ak

lımı oynatma benım 1 
Baid:e ya.va.o yava.§ göclerlnl açı.yor

du. Ka.blle reisi: 
- Bu bir mucl7Jedlr. Rabblm sen 

silnablarıımzı atfet! 
Diyet*, ta.but& ~d1 ve Saide Ue 

cı:ıra gOre gellnce tttrcdl; 
- Ya sel!m ... Ya sa/balı .. ! Sen her 

f8T9 b.d1rıı1n Allahım.I 
Bu sahneye şahid otanlar, Saide· 

D1n g&lert açıldı~ 'V$ çehresinde 
tıatıf b.lr tebessOm bel1rdlğln1 gö
rtınce )"91'lere a.tıldılar. 
Kabtıe relsl: 
- Secde! rahmana kapa.um.. ve 

saJ.deye Allahtan nıa~ dileyin! 
Z1n. O, öldükten IJOilra da dünyayı b1r 
tere daha gözleriyle gôroft. Bunun 
mAııası. Sa.idenin dünya.ya. ahretten 
fazla. batlı oldu~u ifade eder. Dün
yaya bu derece ba!tlılık gösteren kul
ıarmı Allah cehennem azabmda.n kö
rusun. 

Deyince, Recep da.yanamadı: 
- B&idenJn, dfuıyada. çektlRi lztı

l'a.ptan daha büyük azap çelreceğine 
inanıyor musunuz? 

Di:Y9 bağırdı. Sa.1denUı çehresinde 
tebessüm ifa.de eden çlzgtler biraz 
da.ha bellrdi. ve dudaklarının ucun
dan bahar rilzg~n kadar hafif ve 
ılı1t bir ses duyuldu: 

- Ben ölmedlm ... 
Saidenin dudaJdanndan dökülen bu 

ik1 kelimeyi kablle reisi ile Recepten 
ba.,ka. kimse duymanııştL 

Mahmud Sa.yda.vı M.IA Ba!denin 
dirildiğine inanmıyordu. Fakat, on un: 
cBen ölmedim ... > diyen ılık sesini du
yunca, secdeye kapananlara. döndü: 

- Ba!de, ben ölmedim, dl.Yor .. Allah 
onu kabilemize bağışladı galiba! Hay
di, şükredin Allaha .. 

- Anlamıyorum... Söylediğiniz 
keli.ınelerl iıitiyorum. Fakat bunlar
dan mana çıkaramıyorum. Bu ahali 
burada neden toplanmıt olsun? 
Melahat Cemal Ncrmi'nin cesedini 
niç.in mezarlara götürüyor olswı· 
lar) .. • Böyle bir yanlı§ lığı yapına· 
larma sebep iıedir) Şayet siz su .. 
makta devam ederaenlı: ben ağzmu 
açacağım... Yaoadığuru ilan edece
ğim ... 

- Demek hu uğuraw: 
yapaıh •izsin.iz>. 

oyunu duğunu görürler... - diye kekeledi. 

Erkek, muhatabının gözleri iç.in• 
l:>akh. Bu bakııla ona iradeıainin ku\I 
votini gö.stennek istiyordu. 

Kelimelerden herbiri üzerinde te
ker teker ısrar ederek: 

- Hayır. Melahat ... • dedL • 
Ağzınızı açmıyacabınız ı yaıadıiı· 
nızı ilan etmiyecebiniz ... 

- Vay, kuvvet kullanarak mı 
baaıa mani olacaksınız) 

- Sizi nasJ ta.pınırcasina sevdi· 
ğimi biliyorsunuz. Buna rağmen 
böyle bir neticeye kadar varabilir 
mİyİm) B~nu umar mısınız) 

- Yarabb.if. .. Böyle bir zaman· 
da aşktan mı bahaecliyoraunuz) 

- Niçin etmiyeyim ... Mademki 
bütün bu yaptıklanmı bana a§kun, 
ihtirasım yaptınnııtn. 

Melahat, ~·~kın aa~kın sorduı 

- Evet ... 
Genç !tadın, pencereye doğru biı 

adım attı. 

- Ne IÜyetinlzf. ne pllnınızı an· 
lıyorum. ... 

Sesi titriyordu. 
- • · • Heı- ıeyden evvel l>u k.or· 

kun~ dranu nihayetlendinnenizl w· 
terim... Ş11 nlıte cenaze meraıiml 
sonuna erain ... Beni ölB hilenleriıı 
hakikati lSireiunelerlnl iat:lyorum. 

Rauf baıun aalladı r 
- Benden lıer ıoyi isteyin, Me· 

lahat ... Yalnız bunu de~ .•. 
Kadın. hekimin aöylediklerlnl 

duymamı, ıı'bi .devam ettiı 
- Kapıyı açın... Çabuk ••• Hay

di açm ... Bunu yaparsanız aizi yine 
affedebilirim... Aleme do derim 
ki ... 

- Aleme ne diyebillmniz) 
K11.dın. dehıet iç.inde kala kaldı. 
Hakikaten de. Aleme bir ıey söy· 

]emenin, bu vaziyeti mazur ve ma· 
kul göstermemin ve i§in içinden te:r• 
temiz sıyrıhnanm imk9.nı kalmamıt
tır. 

- Beni glirfince olup bitcnJ an· 
lar1ar. Tabutu ıııçarlar, içinin boı ol· 

Erkek: 
- Hayır ... - cevabını verdi. Ta· 

butun içinde bir kadın na' ıı yatıyor. 
Melahat anlatılması imkansız bir 

korkuyla iki adım geriledi. 
Aman, yarabbi... Ne yaptı-

nız) 

Evet ... Bir kadın na'ıı ... Size 
de, hefn§irctı.izmiı gibi benziyor. 

- imkanı yok ... Beni yine alda
tıyorsunuz. 

- Yemin ederim, aizo hakikati 
söylüyorum ... Size ke.r,ı beslediğim 
qk üzerine yemin ederim. 
Kadın gözlerini dehoetle açarak: 
- O tabutun içinde kim varııa 

onu öldürmüt olaeakaı:nız. 
Erle.ek heyecanla: 

- Hayır... Ben cani değilim ... 
O cenaze zavallı bir ltızıı aiddir ..• 
Geceleyin tesadüfen evinize gel· 
di... Kollanmın arasında öldü ... 
Tam o esnada ben aizin huıunetiniz· 
den inkisara uğramı, bulunuyorum ... 
Çok meyus bir haldeydim. 

- lmk&.nı yok ... 
- Faltat hakikat, emin olunuz, 

söylediğim gibi. .. 
- Demek, o kızı bcınim yerime 

gömdürilyorsunuz >. 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

Recep aklını oynatmamak lçln, 
mütemadlyen ~ıertyle dudnltlannı 
ıaırıyordu. 

Recebin ümidsizllRf ve endlşel~rt. 
blr anda. Bill.nınlştL Muha.yy:Ues!nll• 
yenı ufuklar görtiYor, cesareti artı
yordu. 

Saidenln a~ından blr kel.lmo daha 
duyuldu: 

-Su ... 
Derhal dudaklannın ara.c;ında.n bil 

kaç yudum su verdiler. 
Saide birdenbire aksırdı .. yUzil kı

zardL 
Recep: 
- Billyerum.. y~ıyorsun.. ve Y&

şıyaca.ksm, Saide 1 
Diyerek tabutun üzerine lylce sa,.... 

nlmıştı. 
Kabile reisi bitklıl bir halde M 

söyliyeceğ!ni bilmlyordu. BU.tün ka
bile efradı 

- Allahmı, sen onu b12e bağışla.! 
Diye bağırarak ellerlnı göğe kal

dınp yalvarıyordu. 
Herkes sevini.yordu. 
Saldenin dirildiğine lnanmıyanlaıı 

yok değildi. 
- Biz, onu ayakta gönneylnce, di

rlldiğ"lne inanmayız. 

Diyorlardı. 
Saide artık iyice dlrllmlştl. Etra

fındakileri tanıyabiliyordu. İlkönce 
kabile reisine b~ını çevirdi: 

- Ben Kıbrıs sularında ~hirlcnı
mi.ştim.. aldığrm panzehir ben1 uyut
mUŞ. Aca.ha ne z:ı.nundan beri uyu
yorum?! 

Bu suale Recep cevap ve:.-dt 
- Dünden berl uyuyorsun, Saide! 

Fakat, bu ne korkunç bir uyku idi.. 
sent öldü sandık ve ynnu sabah top.
rnğa gömecektik. 

Salde tı:ı.butwı içinden başını .R,o.. 
cebe çevirdi: 

- Sadık arkadaş 1 Seni baş ucumda 
gördü~lime çok sevindim. Bana birat 
daha su veriniz. 

Recep kendi ellle Saidentn nğzına 
su verdi. 

Saide su içtikçe canln.nıyor, yüzü
nün rengi geliyor ve kanı ısınıyordu. 
Bu sırada tıx:rübell ihtiyarlar Saide.. 
nln ayağına sıcak tuğla koymayı ~ 
ihmal etmemişlerdi. 

Saide biraz daha canlanınca, Re-
cebe sorqu: 

- Ben neredeyim şimdi? ... 
- Kendi köyün desin! 
- Öteki arkadaşlar nerede? ... 
Recep birdenbire Saideyi tecssUre 

sevketmemek için, kablle reisinin 
u!ak bir işaretiyle yalan söyleme~ 
mecbur oldu 

- Onlar gemide~ 
- Gem! nerede? 
- Sahilde dcmlrll .. 
- Yalan söylüyorsun, Recep reisi 
- Hayır .. bu blr hakik:ıttır .. Kızıloll 

sa.hllde duruyor.. ve arkadaşlar ge
ceyi gemide geçiriyorlar. 

- Yalnız sen mı varsın burada? 
- Evet .. benden ba.şk:ı k!mse yok. 
Saidenln dudaklarının ucunda ha.

rtf, manalı blr tebessüm dalgası uçtu: 
- Hakikat olan yalnız budur: Sen

den b~ka burada kimse Yok. Ben, 
etrafta konuşul:ınlann hepsini duyu. 
yordum. Her şeyi blliyonım. Recep 
reis! Onlar sana Jhanet ettller. Fakat., 
müteessir olma 1 Ben çabnk kalk:ıca
ğı.m. . 
Yavaş yavaş nefes alarak. şu cüm4 

leyi de ll!ve etti 
- Akdeniz ufuklarında t.ekrnr saı

denln sesi duyulacak. 

Meşaleleri bir kenara çeldiler. 
Saideyi kefeniyle tabuttun çıkanp 

bir seccadenin üzerine yatırdı!nr. 
Dört ucundan tutarak kabtıe reisinin 
evine götürdüler. 

Köyde, o geceki kadar müthı., ve 
heyecanlı bir kaynaşma görülme
mişt1. Herkes sevinçle bağrı.c;ıyw ve 
artık kinı1n ne dediği anlaşılıımt• 
yordu. 

Gece yansına doğru Saideyi kabll• 
relsinln evine getlrdller. 

••• 
Saide iyileşiyor 

Saide, kabile reisinin evinde yatı-
yordu. (ı\rkası var) 

Erkek, kati bir seslet 

- Eveti • dedi 
- Size bu mecnunane hareketi 

yaptıran nasıl bir ümittir'? 

- Seni ele geçirmf"k, seni ken
dime hasretmek, tamamile benina 
yapmak ümidi, Melahat! Bu andan 
itibaren mukadderatımız, artık çlJ
zülmez bir halde biribirine bağlan· 
mııı bulunuyor. Sen beni tehdid et~ 
tin: Benden ayrılaeağmı, bundaıa 
sonra artık benimle yü:zyüze gelmi· 
yeceğini söyledin ve itte bunun üze
rine ben de böyle delice bir hareket
te bulunmağa mecbur kaldım. M,... 
kadd.erat beni bu yo1a sevketti. 

- Aman yarabbi .. Söyleyinc 
Ne yapmak istiyorsunuz şimdi) 

- Seninle birlikte uzaklara gido
ceğiz... Ebediyen buradan ayrıla· 
cağız.·· Düşün kü Melahat, bugiiınktl 
hadiseden sonra, insanların nazarın-
da sen artık mevcut değilain. Re.
men mevcut değilsin. Resmen mev
cud değilsin ... İsmin de öldü. 

- Şayed bu müthi, tasavvuru
nuza boyun eğersem hayattıı kim 
olarak mevcut olacağım) Beni kim. 
sa.nacaklar} 

(Arkası var) 
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AKŞAM Sahife 7 • 

Müttefik müdafaa 
hattı sarsılmamış 

tam e.ram1l lkra.m1ye j'otlamaJarma 

Dünk6 kupa Milli Kiime maçları Halkevleri ~~!1!i~ ıtınOnden ıııbaren 
E:ah.lre 20 (A..A.) - Reu&ıer: Bura- 2 - İhtl7at 7oklama1arma mtlra-

(Bqtarafı 1 inci sahifede) 

da iyi haber alan mlbfilllnle aöylen- h r k tl . caat edecetıersn behemehal &fB.iı.da. 
4lllne göre Yunam.tandakt mtlt.teflk macı Alt d F b h spor a e e erı göetcrllen eünlllde her mlkellef do-
cephealnln aaı esı&hında bulunan • ınor u ener a - tamu 1tlbu1Je (~) alanıık mezkdl 
Ollmpoa dalı tnsuızıer tan.tından ' Vali B. Lutfi Kirdar giinJerde •llıwat ldeclk, ataıt \a.k• tıahllye edtlmiftlr. Bu hareket İngiliz Şiıli, Beyog" luaporu 2-1 dirde a*ulilt ·~ lwıunu• 
kuvvetıerlnin da.hama. bir hat ilz.e- • 2 1 v) A tt• ·derece kazananlara :ı~~~~. ID&ddtılbae ıeTtıtan ee-rıne çekllmeS1 m~e yapılmış- mağlôb etti çe ı mag up e ı 1 . . '"'"~~ ~nMı!:'t~~~ve t.~::1~ıer~~~: y • mükafat annı tevzı ettı 28~~~3o2~~ :rzmı.::.: 
oıomooıııertn kuvfetll bir faaliyeti Beyotlu muıhltJnln en kuvvetli o. H. P. genel sekreterllR1nJ.n oehrt- lular; 5• 8• '· 8 ID&7l8 111 dolaml•· 
altında devam etmektedir • tıOplerinden olan Şlşll De BeJot:ıu- JDb Balkevlert arasmd.a tert1t> ettlll lar; 9• ~ U, it _,. 121 dııılumlu· 

Balkanlardaki vaziyet burada hın spor: arasında P~ miinuebetlle Galataıaray Altaya 3-1, İıtanbulıpor Eakifehir· apor hareket.ıett dllnkil a.tlf milsaba- lar; 15• 18• 19, 20 m&JJa 128 dolum· 
clddl telAk:k! edilmektedir. I>Qfman, &ert.1b edilen kupa. maçı dün Şeref De S.2 Be •kt d G 1 b• 1·" • b1aıile nlhayeıt bulm.U§ ve bu münn- lular; 21, 22, 23, 21 IDa.Jll an do-
11-d•'" mfi+:hı- zayiata ra-- mu- stadında. vapı.lınlştır. Mlll1 kihne -- mirıpora ' §1 &f a enç er ır ıguıe ..,._,_.._tt tmnlular; zı • •• n .• lllQ1a ı• 

&• .. "6• ... ~ ~· J- k izm1rde bu l ld .tet>eUe dün ~leden sonra ........... uu dolumlular; ı. 1. '-
1 

hulnıı ut 
harebe meyda.n:ına kitle halinde tı- kmılannın An ara ve - 3-2 ga ib ge i Halkevı salonunda bir merasını ya- dôlumlular; ı, t, ıo. u b <nm llO 
talar sevkine devam edlYor. lunma.sı ve tehr1m.17ıde bq1ca. blt maç pıJmışt.ı.i'. dotumlular; 11, U, 18, n hulran 

131 Londra ~ CA.A.) - AJ'J. aJan.sı olmaması yüzünden dllnkil :t:aqıla.f- Mera!Unde Vail ve Beled.lye Re1sl dotuınlular: 18, 19, JO, il hatran 
bildiriyor: Dün ötleden sonraya ka- ma bilyük blr alA.ka sörm.ilf ve .tad B. Ldttı Kırdar, Partt idare beyeU. m dcjıırnlnJar. 
dar l.Dndraya Yentoeıırln dllftütü ve battan bap. dolmuştu. reU1 B. Ree&d Jılknaroğlu BalieT- ••• 

lh.. ı-tiK-1 MOsabaka g6sterllen bu alAb.ya tl rl •-ı Eıtıerln Ollmpos daı; ... a. yer ~... • lAY* bir şekilde heyecaıııı pçmJt ve ıerı re1a ve 1date heye e ..-. an l'aWı aateıWt •ıhecbıden: Yükaelı 
hakkında hiç bir haber gellllL"Illiştlr. bir 11eneye ya.kın bir amaııdanbert bulmmıuflar ve B. LClttl Klrd&r H&l- abllyetnamell n ta. hizmetll utu-
Bununıa beraber bu ha.dlse tnhakku- yentşemiyen ve da.im& berabere b.- tevıen müısal>akalatında derece ta- lJklerine ta1'aZ nı1lmJt mezunıu 
ku lmtAnsız blr ma.hiyet arzetmcmek- lan bu tat.unJardan Ş.ft!i Dilı&yet ddn w.n•nJarm müklfatlannı tııe'ftt et- 1 mayıs MI t.ar1hhıde 7edek 6Ubaır 
te ve JÜl11 zamanda vukuu beklen- kuvvetli ratıbl ~lUIPOnı 2 - 1 IDifttr. okuluna gönderlleceıtlerdlr. 
mektedlr. Fakat l1i haber alan mah- m&Rlftb ederek kupayı taanmate. Bütün mllaabalcalarda Kmlnlınft n Bu ~raltl JWs ful»em.ls Dıensuplan-
fillcr bu hususta hiç bir ııa.t:er alma- affak olmu§'tur. ~m tafa11Atuıı Be.1ollu beter. Kadıköy n Balorköy nm ~dldm nuıamelelerlnl hazırla.t-
dıktan bafka dün geceki musald va.- muv birer blrlnclllk almışlardır. Kupa mak üzere tubeJ• mtıracM etmeleri 
slyet.fn devam eıtıtını gösteren bazı ve~:U~ te.rafdarlanmn böy\i'lt tenıl meraaimlnden sonra davetlller ve işbu i11nuı daftt!Je Jeıiııe bJm 
&millerin el'an mevcudiyetlertnı mu- bil tı aruında 8Bha.ya çıkan haı.rlanan bfi!ede izaz edlleftt 1ıop- olduıtu illn olunur. 
hafaza et.tikleri tanaathıl ~emek- teza 1 ra klld dlzlldller: IanQya nihayet verllmlft,tr. ••• 

tedir. ta.tını ar ıu ee e Halkevleri atiı GinüH .... ..._. lıa~ Kı.sml bir muva!lnkıyetin vazlyetln Beyotlwıpor: Kisldyos - Valaatarcll, •• bak - ~b....._-e Cıenl •wzn.ı 
umumi ·manzarasını dcğlştırmeğe U- Tanaı - Stelyo, Çiçvfç, Nlko - Flllpa, muaa aıı Gfilhane, Jla7clarpqa ft GibnlifllQ-
tı gelmJyeccğl a§lkArdır. Maamaflh bu Alelro, R:ımbfno, Çaçı, E:erlm. B&Ikevlert arasında terilb edtlen 

111 
hutanelednde maldelU tarlhler-

nz1yetın clddiyetın1 muhafaza ettiği Şi!Jll: Bedros - 1hsan, Basri - .Jlra- serbel atış milsabalcalan dtln IM'ef de IÖOfillt blllU'>lklcı Jcuralanıu lk• 
de inkar olunamaz. yir, Kemal, Bııtllı: - Blrae. Onnik, stadı atış poligonunda ~hrlmlro.eJd mal eden ba,Janlarm lllw'etnune 

Hadiseleri ancat haiz olduk.lan kıy- Nobar, FetbJ, Dlran. bMOn HalkeTlertnin lı!fttraklle ,.pll- tıevz1 merashnl nf•nm rı JIC1 PUlıll 
mct.ıerle Öl""n diplomatik m.ab!lllcr Hakrm ~azı T - mıfttr. ıı~a..... rttnü &aa.t 11 ıe DeıJollu BaJtm 

~-- h 0 ' ş\eıı in czrıcıınb.lr a.kınll b G ı b" ı:x.· ve Js•--bubpor takımlan Ankarada 19 Mayu ıta"dmda ... ~l.dheyKecandıkıı,;r~-~~2 ne- &!onunda Japılacalmdan ba bann-Yunanlstanın büyük Akdeniz cep c- yun .,. n sc e a.,- enç er u ~ı ..... W\.~1 e a vY n.<UA.o:;n 09 sayı lann mezlcfl? itinde meraslmde bu-
alıı1n bir tısmını teşkil ett.ıtıni söy- lad1. Mildataada. bsllen bu wn (T 1 f 1 ) 19 mahe1ls hlkhnlyetlle be.şl!UnlfS& da ne blrlnci, Bakırköy Halkev1 201 ayı lunmaıan ilin olunur 
kmekted!rlcr. derhal soldan muka.bele gördü. Da- Ankar11 20 e e on a - J"pt.ıklan hücumlarda atıl:ın tMler ıı. 1Cincl, B~tq HalkeT1 lM llL11 • 
tngl·ıı·z tayyarelerinin klkahı.! 1!.erled!k~ Beyoğlusporun tek- Mayıs ıtadında yapılma~!a olan netice vermemiştir. Ut Oçüncil olmutlardır. Mi\sabthlar

nlk üst~Jilğü kcnd.ln1 göstermcğe milli küıne maçlarına buıun !.tan- Yl.nnlnc1 dnJdkada Altınordulu Na.. da tuananıara muhtelif hediyeler 
faaliyeti b:ışlıı.dı. Ik! tnrafm blrblrtnc tefevvuk bulspor • Eskiıehir Deminpor ve mıtm eolaçıkta.n ortaladı~ txıpu Ttrtlnılştlr. 

AUna 20 (A.A.) _ Yunanıst.a.ndaki için. sarfette~ gayretler boşa ııtt.me- Be,iktaı • Ceınçlerbirliği kartılaı· Muammerin 81kı bir tüte tahvU *' .-------------
Ah slne nı.l':men BeyoRlusporun 18-Ptığı. • ·ı · · B ·· i et._ ... ilk golil çıka""',. M•ll'" idi ı· ( 1 lnclliz hava kuvvetleri karal1' mm alanlar daha t.hllk 11 1 nl malan llo dovam od• mqhr. ugun· m .. n ~= ·~ ,. ı ı me puan cetve ıBuııünldl progrıım 

bu:;tinkü tebliği: Dün lıavanuı fena Şişli mfidntUert b~ :~~~n u. dur- k~ ~ar~ılaı~a~~r 15,000 i bulan se- d~:ıud~ıc;ı:ee 
0
1;/! b=~ mu- Takım M. G. B. M. A. Y. P. _ _ 

olmasına rağmen İngll!z .. ~ardı- durmak lçln fazla çalışmak mecburi- yırcı yıgını onunde yal>ıhnııtır. bat etm.lft1r 20 ncı daklkad& Naim 13eo'Dcta.ş 8 f J - 12 ' 18 Gf1e w ...... 

RADYO 

:nuı.n tayyareleri b~fu~J~ d~:ü~ yetinde kalıyordu. Onlann da a.rada. Birinci karıılaıma lstanbul•por • l"en~abçenln ·beraberlik 8&YlSln1 çı- lst. Spor ı ' ı 1 18 e 15 
kukvvtaelntıcrlnc .~e m a devrun etmiş- sırada Ynptıklan sert akınlar muha- E...ltiıehir Demirspor aruında olmuı ka...,t.e.t.ır Fakat ıo dakika. üst11n b1r O. Baray 6 1 O 1 11 6 10 1:-'ı ! 1:~~r .. lltızııı: 
no nna ""arruza · cimlerin taıe önünde fazl& çal.mı t b ı ı ı 5 2 k ·~ · uı Altınordu 1 2 1 J 9 11 10 ..,.., .., _ _... 11,90 Dlnle)'lcl S& lerdir Pllotl:ı.r bombalnnn motörlü al ve stıın u spor u ar maçı • a- oyun çıkaran Altmord ular Ba.!t .,.,_. l2.60 Haberler ll,IO K01l11111ft& 
tıtnı~n arnsında 1nfillk ettıtfnl ~~~. an Ytizilnden netice Temıl- zanmı;,lardı!. ()yun, ba~l~r ~a,la- sı.taslle .tkincl rolü de ~rat maçı = 8 · : : ~ ~ ~ ı: ~ 11;06 eaıtaJar 11.48 Radyo cın.. 
görmüşlerdir. Nihayet 23 inci daklka.d.a. merkez- maz, derha, çok eık.ı ve serı hır ce- 2-~ galip b1Urm1tlerdlr. Harbiye 

6 2 1 1 1 
, 

1 
11.tO Ka.J:lllk J'l. n.ıo Haberler 

Dlter cihet.ten u tayyarelerimiz den yapılan bir Beyoğlu.!Jpor akının- reyan almı§tır. Demiupo~ . be,in~ Ik.inci maçı Gala~~ Altay 
1 

J _ 
1 1 7 

t 18,03 Ortmtra, D,41 MUznt (PL) 
mntcnıadlyen keşit hareketlerinde da derin bir pas alan Aleko ~Va§ bir ldkada İstanbulıpor kalecıs. ıe §&rJ takımları ~· aya Galatasa.- Maske e. ' - 1 1 1 ' • 18,4() Bal heyeti il Nisan 
bulunmuşl:ı.r ve dll.şman:ı. sık sık ta.- şütle takımının ycg~e goltınü çı- yapılmak ıuretile ilk ıayııını kazan- iUb~ren l~o t\nc6 ~:.a:a •atın. Gençler • -- • 10 11 e l~~;}o5 ~=er ........... 
amız ct.mişlcrdt;. Tayyarclerlmlzden kardı. Bu sayı r.aten enerjik oynıyan clırmııtır. 5 dakika ıonra İstanbul- ~ylın~f c'·k!ltada BW.e:ndln Te 28 ncı 19,45 Ziraat tatTl 8,00 Program 
lldsl üslerine dönmemlşlcrdir. ş~ takımını twe. çalışn$ sev- apor penaltıdacı beraberlik aayısını daklkada SalAhadd.kıin ·-Mı.. ~ Tabanca müaabakaıi lfAft --·-r •,.os,18 HM~l~ 1 • • ketti ve 35 inci dakikada bir :!avul b ib d d" d ...,_..... ""' "'~W<ll -

Alman tayyare erının atışından istifade eden Nobar tnkı- y~pmıı ve .unu takı_ e c~ ort ~- gol ç~atmı~la.roır. DeYre bu ~de Aakara 20 (AA.) - t nllaııda &tış to.ıs Radyo pııe. 1.45 BT kaduu 
faaliyeti mının beraberll~Inı temin etti Bl- kika sonra <la 2 nc.ı ıayı ile ıalıp blUiılşUr. pollgonunda beflamlf olan tabanca. 

rıncı devre l-1 nihayetlendi. · v~ete geçmi1ttr. Oyun hunc:Jan hm.et devrede OalatasarQ d8lıa. zi- m1'abahaı burün ~. B U L M A C A a• J z 
Alina 20 (AA.) - Umumi ere"llyet İlı:lncl devreye rü?.gln de. lehine ıonra daha ıert bir cereyan aiını, •• :vade blr müdafaa O)'UllU oyn&mJff.uo . .Mflebekaya 60 de fMJa una.~r il- &D 

nezaretınln tebliği: Alman tayynı el eri alarak bqlıyan Şfşll canlı oynıyarak hakem E..kiıchirlilerin bir oyuncusu- 34 tlncll da.klkada Oııİım' f&hsl bir sa.:v- Un.k etmıf ft Dır. JClmm lt'6716, N 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 du-n birbiri ardından d::ılgal:ır h l!n- a 1 :ıı... -'ı k d k k b · · mte Altayın yeglne 10ltlnO ~ J)9aD1a birinci. S.. Jı:ıomıaer LQUt, '° d ~ .. k mlyet kurma&... muv..u a oldu. nu saha an çı arma mec urıyetin· tır M b retle 

1 1 
n...

1 
• ....____ paan1a tkJncf .Nam. Tn • ...e.a • _ 

de gelerek Lamya'yı bom.bar .m:ın Üstilste yapt:ıklan akınlarla De~ıu.- de kalmı,tır. Maamalih, 10. kİ§İ ile Jehtnea~1~,!!'1ır. - ... _..,. ... la lçtlncO. ~ur .... _ ııaan 1 
etmişlerdir. Bazı evler hasara U6'1."3.- spor knlestnı tazyik ediyorlardı. B.1 oynamalanna rağmon Demırsporlu- ~" 11--ı--'!--ı 
mı:itır. akınların b1Nlndc önündeki mtıdatı- . · ld kl i.kim 
Düşnınn t.ayyarelerlndcn mürekkep leri güzel bir vücud hnre-ketllc a.tıa- lar tcaa et.mıı 0 u an h oyu-

dlğer blr tllo llalk1s'1 bombardmırul tan Dlran sıkı bir şütle Şi,$11nln lldn- nu. de~renın sonuna kadar <levam 
ederek ins:ı.nca zayiata sebebiyet ver- el ve galibiyet golünü yaptı. Oyunun ettirmışlerse de ıayı ç1karamarnı;,
m~tir. Az hnsar vukua gelmt~lr. bundan sonrMı Beyoğlusponm fazla lardır. !)evre 2-1 lstanbulsporun le
Agrlyovotanı köyü clvarında bir Al- çalışması yOztlnden Şlşlı kalesi önün- hine hitmi§tir. 
m:ın tayyaresi dil§ürülm~tür • .Alman de geçtiyse de merkezde oynıya,n lk" . d d la b 1 l la 
toyynrcleri Agrinyon'u da bombardı- Bamblnonun durgun oyunu Yüzün- l l . ın~ı d cki~~e de D ta? u spokr 

1
u .r 

man etmişler ve mitralyöz at~lne den netice alamadılar ve müsabaka . • 1ncı a &.~ a emırapor. ~ ecı
tutmu§lardır. Sivil halk arasında a.z bu vaziyet de~meden 2-1 Ş~Jnfn sının hatalı hır çıkııından •tifade 
zayi::ıt olmuştur. Vukun gelen hasar galiblycWe nihayet buldu. Oyundan ederek 3 üncü gollerini yapmışlar· 
da azdır. Bir Alman tayyaresi Sakız sonra kupa mern8lmle Şişli takımı dır. 2 dakika sonra Demirıporlular 
adası üzerine alçaktan uçarak evleı'in kaptanına verildi. Bu maçtan evvel da kazandıkları penaltıdan 2 nci 
çat.ısına karşı mitralyöz atefl açın~- aynı klüplerln B takımlD.n arn.sında sayılarını yapmışlardır. 
tır Hasar ve zayiat olmamıştır -pılan maçı Şlşll B takımı 1-0 ka- A k t k d ·ı ı 

• • J- d nca , arn a ro ı e ve ıuur a 
Bir İtalyan tayyare grupu More zan ı. O)'nayan lstanbulıporlular 26 inci 

sshl!Jerlndc balıkçı kayıklannı bool- d-L·k d d'" d"' - d-'-·ık•da 
bardıman etmişse de hiç bir netice T ecrübeıiz güre§çiler ~1 ~ a or ~n.cu, son G&. ':. 

elde edememiştir. •• be§ıncı gollerını yapmakta guç-
musabakası lük çckmemiılerdir. Maç 5-2 İatan-

Trablusgarp ve Binoa
ziye hava akını 
(Battarafı l inci eahi(ede) 

Avam kamarasına bir 
bomba düıtü 

ı.tanbul 'güreş ajanlığı tarafın<lan bulsporun galibiyeti ile neticelen· 
teert»Jes1z ~Der arasında tertlb miştr. 
edile-o grokoromen mtlsabakalıın diln Beşiktat _ Gençlerbirliği 
:ntJb gil~ kltlbü salonunda yapılmış ı Ge 
.,. Kasmıpaşa. klil:bü b1rhıei olm~ur. İkinci kar~larma Beıiktaı • - ~ç: 
MOsabakainnn neUcclertnl ver!yoruz: lerbirliği arasında >:a'?ılmıı ve Befik 

58 Kilo: 1 - Fkrem CGürC§) 2 _ Ce- taı 3-2 gaÜp gelIDJttır. . 
mal CKasunpaşa) Bu kar§ılaşma da eerl hır tempo 

81. kllo: 1 - ismet <Galatageııçler) ile başlamııtır. Be;,ikt~~n merkez 
2 - Isrnatı (Güreş) muhacimi 9 uncu dakıkada ıahsi 

85 kllo: l _ &ıbahaddln (Kasımp:ı- gayretile Gençlerin kalesine inmiı 
fa) 2 - Reşad (Güreo> ve hiç beklenilmedik bir anda Be-

72 ldlo: 1 _ Hüsnü CKasımpaşo.) 2 - §İkta§ın ilk. sayısını kaydetmeğe mu-
Mehmed CKasımpap) vaff ak olmuştur. Bu golden sonra 

79 tııo: ı - Nadi (Kurtul~) 2 - Gençler daha seri ·ve aıkı oynamağa 
Durm.Uf (Kamnpaşa) • ba§lamı~lar ve dört dakika sonra 

Profesyonel güreş 
müsabakaları 

Mersinli Ahmed, TekirdaQll Hüseyin, Ma
nisall Halil rakiplerini tuşla yandilar 

·ı--ı--ı- - -·-... ---

8oldaa ...... plrentaa aeaiı: 
ı - M1mıeı& altında blan. 
1 - Yap • İDlaıı. 
1 - BOfUbotuna. 
4 - Ne~ dolaJı - TarUenm 

ballanlPCL 
1-KapUb.. 
• - Tenıl ilki eserJıer m8lberl 
' - Kmatm nw.ı • a..ıanm 

bqı. 

• - Çak aea. 
1 - "n!rll Jbln Jıilln1 taharri 

eder. 
ıo - llebe4 -Teni lbUJardır. 
~·? ... 

8olclaA .... - nlr•n•n ...... : 
l - KUia. 9an, 1-~ 

1- Pab ....... t-nm.. rqıa, 
1 - Alçaklık. ' - ••• ı... "12. ' -
llaYJa11. ·-~ nlL., _ .... 
~. 10 - Jlu1, Ana. 

Londra 20 (A.A.) - Son hth:mn es
nasında Avam kamarası ret.sının evi
ne bJr bomba. düştüğü öğrenllm.1ştJr. 
Bu ev ı>arlfunento sarayının avW&
rmda{l blrt üzerindedir. Avam kama
h.sınm Thnmes nehrlne nazır pen
eereıertnden bir ootıı kırılın.ı$ır. 
Avam Jı:ama.raınnm toplandılı blna.
mn methallnıe aJd çatıya da bit bom
lı& isabet etmlfttr. Bombardıma.n es
na.mıda meclis içtima ballnde detll
dl Mtbtahdemler arasında da tnaan
ea u.ytat olmamJ§tu'. 

17 klJo: 1 - J!'.lref CK1aınlP"48) 2 - •oldan yaphklan bir akında ıol açık ,,_""-· ... ~-
Serap (Kurtuluş) Mustııfadan derin bir pas alan mer- • Jlellncl .... ~ allaaa kol 

• • .. - kez muhacim Alinin ayağı ile bera- Tekirdağh Hüseyin, Koç M eluııedi tufa pttrtmm M)duıd'IP 1
1 

llr ~ e.. 
Bıaiklet musabakalan bcrlik aayıaını temin etmişlerdir. Profesyonel ehl' 1 anı& Maniaali Halil • tllll bellllll ..aa ıı.. altlDa Jaııl na-
f.stanbuı bJsWet aJanl.ıllb'-"-' taratın- Bqiktaşlılar 35 inci dakikada lehle- tertip edilen -n p ~an b~ dlln li M-L.__ . ..1 .. aJbnda lılr W BIJI 1 'allr • ._ 

dan tert1b edilen .eri ~~Jant- · ·1 f 'k.kt H kk L ... reı m a G&ıen enıneu .. _.... DllA ıa lıuwf\ı.Saı tıs a lannın üçüncüsü diln aa.ba.h T()llb- rme ve~ı e~ n 1 
• en a. ının ços; Şeref stadında bilyük bir kalahala\ . ı. _. ıo 1a1ııqıa. ~ 

pı _ Sltlvrt yolu tızerlnde ve 100 kilo- kuvveth bır vuru§ıle 2 ncı sayılarını önünde J'apllDllfbr. Alman netice- & ... l>..b .- dıacll -,Wı. 
Bingazi ve Trablusgarp metrelik b1r mesafede yapılmıştır. yapmı;,lardır. Gençler bu gole iki Ieri maaile biJdidyoruz: u. • ~a 1IU&na s1reıf teblıii ·-.... • -= -. ._ 

rmanlarımn Çok heyecanlı geçen bu mflsabnlca- dalcika ıonra sağdan yapbklan ant Meriçli Ali. Çatalcalt Reeehe :t ~olan G&nenlf. Ha1i1m atıa\Jen. ael olarak ilk sG..w Molla Meli· 1 
- da Topka.pı klübilnden Halid 3 aaa.t bir inişle merkez muhacim Alinin daJükada tuıla. Kamkapıb Ce1ll. k 8 dalcftra 4!ayanab0di -ye mec:Jle 7apb. bombardımanı 23 dakikada. blrlncl, Feneryılmazda.n atkı bir ıütü ile mukabele etmiıln- N"ıyaziye 8 dakikada tu,Ja. Dinuh - anca. Çok e.t \ lem aU..'ıd P"ll 

ID~~ CA.A.) - Orta Şark İn- N~ya:ntki~~ Topknpıdan Salın 'llçlln- dir. Devre son dakikaya kadar de- lmıaı1, Pomak Ahmede 14 daldkada ttlflaMml~p .otdu. K aali ~ .Ur...,tceil taWn ·-=dııl.. 
tebliğinde b~r1ldlrllumdumtiM"'e tıınıgo··re~g~1t:_ c o ~ n ır. v2am2 bedebn sl~~ıl bb~r ~y~ndan ıonra tutl~- Melunled PAH, ksaJHeymanaSal''-8 ayım • ar .... ~~,kim tııllan1 • da':k~nin ~ ..... 
llarnlıa " ... ' ~ .. A k d b • •kJ t · era er ııt c ıtmı§tır. daki.ıı.:ada tu§ a. oma uan uıe Zaman aman çek f7i ~erlrıi almAlanna J tanamunu ed.-
a. ••~ B~;::eri-r!ı,i:~ n a~a a ısı e ikinci haftayım her iki takımın da 1 S dakikada pesle gali~ ~elmiıle~- taltib ettifimia IJ.ı peıhlinnlann mü- hilen. Molla. 16 na ti•k*hda 11i1a 
ııunta'ka&nda taaıtyet g&temılşlerdlr. musabakası galibiyet sayısını temin etmek ener- dir. Bunlardan aonra buyuk peh~- ..baJtua maaJeaef 1aLmin eclildiii kıle ile sntm ,_. azka ki• br .. 
Bht OOk motörIQ nalı:ltye va.sıtalan Ankara 20 CA.A.) _ Mevslınln ilçlln- jiai ile batlamııhr. ~qiktaılılar, ni- vanlar müsabakası batlamıtbr. bdar bi olmadı. On beter dakika- tuama~L • :!"'• etmı,ıı,. aa.aıa ve Deme cü bisiklet ''"''' bugün l!tbnesuda üç hay o> 43 üncü dakikada •ol aÇ<k Romanyalı Kasım • dan dart dene dewam edoa ""'-· T ekirda iti Hiberin • • 
..., ... .,:.":;.~~ tayyare- deta ııldlp """'"" ıruretııe ıoo !dlomet- şc'.•fi• güze! hlr kaı. '"""" ;ı, ••· yarım dünya Süleyman baka ,.ı.,. ıtı,mo halin do •••tt •e lzm • rH K M 101 Um.ıınuıa ~~ır. Tra.bluegarp re ftzertnde yapılmı.1tır. lıbıyet sayısını ynpmı,Jardır. Maç • • . d hl" l b b k 1 0C& ~ı.-... rıbtnnıa.ra.l~ bomba atılmış ve 60 kilometrede kuvvetli 1k1 rakip 3-2 Beşiktaşın gaUbiyeti ile sona er- Müsa~aka peblivanla~ birbirini netıc~ .. e pe. ~an ann cra ere al- Türkiye h~ uzun Dlr 
tti. Blngazı ~~tl~P~~e=~~ olan Orhan Suda ve Ali Etsoy sıkı rr.iştir. ddencmd csıle ba,ladı .• Y ~~bıncdeye k:~ dığMı ilan ~illd.ı. Ali ·.:ı müddettcnheti me,daa ol:QJG ... 
da bir gemıde Yangın ıkarı blr atak yaparak kafileden a.yrılmış- ı . d k. 1 ar cvam etmcııı ıca e en mı ersın 1 mea • mirli Koca Melmıed din ı I lill -
Gerek bu mnıtalmıarcıa :c ek l~şt.ır~ lar ve yarışı yalnız olarak bu §eldlde zmır e 1 maç a~ karşılaşma 1 s mci dakik.adan iôba- M il M-'-·- - arzusuna DYUflu. can. ... -
n1sta.n llzerJncıe 7 tal'Yare d~rüıı:~ bltırmişlerdir. hmir 20 CTelc!onlal - Bugun ya- ren Süleymnnın hakimiyeti altına O a eonıed Daıa]dı. T•manrn TMı' .. ..... 
bir 90klnn da tah.rib Cdllm~r. Mal- Neticeler ıunla.rdlr: 1 - Orha.n Su- pılan mlllt kt1me nuıçlarındn. Altınor- girdi ve sert atakl:ı.r karŞ?sında fazla Spor teşkillbnın profesyotıel eda- tanlüğü allıııa•ı ...- 411i!ıiıllılıl•t-. 
ta fi'ıerlnde de bir tayyare d~firül- da •AnkaragücU., 2 - Ail Enıoy du Fcnerba.hçeyl. 2-1, OalatMaray da dayanamıyan Kasım 20 nci dakika- rak ilan ettiği millt g\iyq takmınnı- 17 dakilia .. - 'Mil R , •• 
miiftilr, Bilttln bu hareJcAtt.an y:ılruz ıOençlerblrllği., 3 - Eablh Av.s:ır Altayı 3-1 ma.ğlub etmlşttr. d ,_ b • • d ' --} k ..:L kudretli -.--z _ _ ._ib. - .-. ,_ --·•=• 
bir İngillz avcı tayya~ dönme- •Gençlemırııaı •• 4 _ Kerim KQ'a.ce- İlk maç Fencrballçe ile Altınordu a pe.ııctmcıı; mcc urıyetin c 1U1 ara ~ en 11emp~~ •e • aca6Ki- Z9KJ mm. •••~"-~::.:il~~~~;: 
dili blldirilınektedlr. , tin •Anknrngücü•. arasında yapılml§tır. Maç Fenertn maglup oldu. aı cılaın Menınlı tehrimizde Jll'O~ .._ ~ 



Sahife 8 

cAKŞAM» neıriyati 
MUHTELiF ESERLER 

Kun11 

~adm asker oluna 
Necdet Rüıdl ISO 

Jtalyadan Amerikaya 
nasıl uçtular M. Saf fot 35 
htihad ve Terakki tuihinde 
esrar perdesiz Yakup Cemi 
nic;in ve nuıl öldürüldü 

M. Rllgıb 150 
Sinema yıldwan (ciltli) 100 
F.:.m Ahmed 
Hitabeler, oiirler, hicivler 
vesaire 80 

"E.deb'.i babralar 
Hüseyin Cahid 60 

2~ kuruşa tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu V&.-Nn 25 
Pempe: pırlanta Va-NG 25 
lki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 26 
Y.aracaahmcdin esrarı 

Va-Nu 25 
Kı.rdeş katili Va-Nd 25 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaaaı 

cAKŞAM» karilerine mahsus 
yüzde 20 tenzilat kupoH 

OSMANLI BA..,"KASI 

Osmanlı banknsının Galata, Yeru
caml ve Beyoğlu şubeleri, Hft.lt!mlyetl 
Milliye bayramı müna.sebetUe 22 ni
san aalı (öğleden sonra> ve 23 nisan 
çarşamba günü kapalı bulunacaktır. 

___ .. mOoktor llll!Bl!l!mlBll'I 

Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tena.sUJ yallan hastalıklan 

mütehassısı -

• • • • • • .·: • - .- ~ • 1 ,,. • • • • • : ~ • -

Devlet Deniz Yollan İtletme Umum 
Müdürlüğü ltanlari 

21 Nisandan 28 Nisana kadar muhtelif hatlara kal
kacak vapurların isimleri, kallat gün ve saatleri 

ve kalkacaklan rıhbmlar. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Erzurum)~ pe~ 12 de (Ege) " 

Bartın hattına 

Madan,-a hattına 

pazar 18 da. (Tan>. Gala.ta nhtJmrından. 
- Salı 18 de ( Qana.kbla) , cuma rte3I. 18 d.e (Ana.f art.:ı.) . 

Slı1ı:eci rıhtımından. 
Pazartesi, salı 9.50 de, çarşamba, perşembe, cuma 
16 da (Mnrakaz>, cumartesi lf de (Bul ve pazar 
g.50 de (Marakaz). Perşembe gtıntı Tophnneden 
dlg'er günler Galata nhtımından. 

Banclırma hattına - Pazartesi, çarşamba, cuma 8.15 de (Sus). Gala.ta 
nhtmundan. Ayrıca çarşamba 20 de CAnatart.:ı.), 
cwnartesı. 20 de (Çanakkale). Tophaıı. nhtı

Karablp hııttuıa 
imros hattına 
Ayntııı: hattına 

mından. 

Sn.lı ve cuma 19 da (Seyyar>. Tophane nhtımından. 
Pazar 9 da (Antalya). Tophane nhtnnından. 
ÇalT<lJllba 15 de (Bursa), cwnartesi 15 de (Baadet). 
Sirkeci nhtımından. 

İmılr sürat hattına - Paznr 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
İzmir aralık poo;tası - Perşembe 13 de (Kadeş). Galata nhtımından. 
Çanakkale Jllvc·poJtası - Perşembe D da Cttlgen>. Tophane nht.ımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü maınmat aşa~da telefon nu
maralan yazılı Acentelcrlmtzden öğrenilebilir. 
Galata Baş Acenteliği - Galata nhtımı, Limanlar Umum 42382 

Galata Şube 11 

Slrlteel 11 11 

Müdürlüğü binası altında. 
Galata nhtımı, Mıntaka Ll.ınan 40133 
Reisliği binası altında. 
Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Kale parkına yaptınlaeak. esas merdiven ve snlre 1şl on bet gün 1 

ml'lddetle ve kapn.lı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c34,982• liradır. 
3 - Teminat c2623• Ura c65• k~ur. 

.......... ~.-..
Mlw.tökwwl 

• Ba Md 6 Wiyiik n r..iml cııiltılır 
BeMr cıildia Aad 80 .kunaf. 
6 Cilcllilt takimi 
birCl•n alanlar için 

liati: 'I liTaC:lir 
Teni yedı AKŞAM mad>auı 

telı 20661 

Yimk yirmi lakonto kapoD1I 
Bu koponu kea.ip c.AKŞAM 

Mad>aua Kitap H"İainn 1ı• 
tlılr nya ı<Snderirıeniz Eiat 
üzerinden ıize yüzde 20 iekon
to yapılacakbr. 

Coc donları 
Içi 1Ast.1kll, dıfı lpekll Jtu.mı:ur 

tan yap~ çocuk donlan '" 
çocuk &lt.l muftl,mbalan çok da.
yanıklı n Colt z:arUt.ır. PJ.yaa
ya taklitleri çıkarılmı.t oldu
ğ"wıdan 

21 Nisan 1941 

Türk Çoc v unu eslec T osuolaştınr 

Pirinç, Mercimek, Yulaf, Kornflaor, İrmik, Patates, Arpa 
Pirinç nişastası Buğday n~astnsı vesair hububat unlan. .. 

ANA SÜTÜ KADAR KUVVETLiDiR. 
Çapamarka Müstahzaratı. Tarihi tesM: 1915 

markasına dl.kka.t edlnlz. Her , .. ________ !m ________________ ll 
Eczanede bulunur. Toptan sat14 l 
yert Sirkeci Demlrkapı No. 30 1 
Tel: 20992. Telgraf: İstanbul -

- Ateş, Posta kutusu No. 38 -

1 

Eczacı çırağı aranıyor 
Eczanelerde çal~ olanlar 

ve ellnde bonservb:l bulunanlar 
tercihan alınır. Sa.ra.çha.neba.şın
da İbrahlm Ra1ll ecuınes1ne 
mliracaat. 

Toprak mahsul'eri ofisi umum müdür
lüğünden: 

"Silo şef muavini santral makinisti 
ve makinist alınacak,, 

Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
• - İhalesi. 8/5/941 salı günü saat 11 de yapılacağından şartname ve 

keşif proJesln! gönne:ıc ve t.175. kuru, mukabUlnde almak 131ieyenlerln her '1::2!2:111Bm•m•~•mmZ!!llllllli 
gün encümen kalemine ve ısreıklllerln de ihale günft olan 6/5/941 .salı saat 

Ankara silornuzun 120 lira tahsisatlı şef muavinliği ile di
ğer silolanmızdald santral makinistliği ve makinistliklere as.
kerliğini ifa etmiş veya askerlikle llişiklerl bulunmamı~ olan
lardan münasip1eri alınacaktır. 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalarila 1/5/ 941 tarihine ka
dar Ankarada umum müdürlük zat işleri müdürlüğüne müra-

Tel. 42203 

l"ror. Dr. 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. Lamnrtln Cad. 5 

Taksim. Telefon: 43963 

Cocuk anaları ---·.ı 
Babalari! 

oYavıuma ne hediye vereceğim.• 
diye artık düşilnmeytntz. İşte 
emniyetle seçebllect'ğlnts g11.ıel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kıraatleri 

\'3:r.nn: Faik Sabri Duran 
50 kuruş ----

Tarih öğreniyorum 
Yal"an: Ahmed Refik 30 Kr. 

·revzı yeri: AK. A.'W matbaası 
I'eJ. 20681 

Yüzde 20 tcnzilit kuponu 
Du kuponu kesip ~pariş mek
tubunuzla gönderırscntz ldtaı> 
flntlerlndcn yilzde 20 tenzllll.ta 
tıak tnznnırsınız. Slp=ırtş bede-

lini o suretle hesap ederek 
~onderınızı 

iW 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehasaiai 
DiY~yolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gih 2,5 - 5 Telı 22398 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senellk 
8 AJlıt 
S Aylıt 
1 Aylık 

Bmıebl 

1400 turuf 2700 k1J?Uf 
750 • 1460 • 
4-00 • 800 • 
150 • • 

ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri liekUf mektuplarını belediye 
encümenine vermeleri. (2181) (3092) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONllW ŞlRKETl 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.nakit mukavelenameıi 

2292 Numaralı 10/6( 1933 tarihli kanunla tasdik edi1mi1tir. 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesi: 

10.000.000 loriliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Liruı 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSl!..YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. İRAN. IRAK. FiLiSTİN 
ve MAVERAYI ER DÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Filyalleri ve bütün Dünyadft Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapu 
Hesııbı cart ve mevduat hesapları kü~adı. 
Ticari krediler V"I vellllikli krt-di1er ktişadL 
Türkiye ve Ecnebi memleketlt'r üzerine keşide aenedat is"ontosu 
Borsa emirleri. 
Eaban:ı ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avanı 

Senedat tahsilah Ye saire. · 

En yüksek emniyet §artlarını haiz kiralık 
Kasalar St-rviıı: va:-dır. 

Piyasanın en müıait tıt!llarile (kumbaralı veya 
kumbaruız) tasarruf hesapları açılır. 

Dr. A. Aeım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit ııiirültüsünden ~.bir 

yerde l)üyQk bir parkın ıçınde 
.,.. çamların orwmda lnkal~
de s(1zel manzaralı çok temız 
n Qoi bakımh. kadın, erkek 
her tilrlU hastalara açık huıuıf 
hutane. Sinirlerini n yoriUJl• 
luiuıuı C!inleııdirmÜ Ye nefa· 
hat denini geçirmek iıtiyen· 
len mab.sua yegane miieue.e. 

Telefon: 42221 

Dr. lHSAN SAMİ IEZ!~ 
BAKTERiYOLOJİ 

l.ABORA TUARI 
Umumi kan tahlllatı, trcngı 

noktaı nazarından CWnsserman 
ve Kahn teamilltert) kan kürey 
vatı sayılması. Tlfo ve sıtma 
hastalıklan teşhisi, idrar, ce
rahat. balgam, kazurat ve su 
tahlUA.tı, ültra mikroskopl, hu
susı aşılar istlhzarı, kanda üre, 
şeker, Klorür, Kollesterln mik
tarlarının tayini. 

Diva.nyolu No. 113. Tel: 20981 

iş bulmak için 
Posta ıt.tıhadına dahli olmıyan 
ecnebı memleketler: Senellıt: 
3600, altı aylığı 1900, üç aJlıll 
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l'aı:ı işleri: 20765 - tdare 20681 LABORATUVARI 
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1
, Cerrahpaıa hastanesi bakteri· 

Rcbiütcvveı 24 - Kasım 165 j yoloğu hn, idrar, balgam, 
8. İm. Gil. Ö~. İkl. Ak. Yat. mevaclı gaita tahlilleri ve (id· 
E. 8.28 10,18 5,19 9,06 12,00 1,39 1 rar vaıııtasile gebeliğin ilk gün-
Va. 4,22 6,12 13,13 17,00 19,55 21,33 !erinde katt te~hiıi) yapılır. 

İdarenane: BabıAI1 civan Beyoğlu: Taksime giderken 
Ac:ımusluk sokak No. 13 Meşelik sokağı Ferah apartı· 

manı. Tel: 40534 

Uzun, uzun düşün.me
ğe lüzum yok! 

cAKŞAM> a bir KÜÇÜK 
lLAN vermek kafidir. 

QZFBSNH w•• 
«AKŞAM» ın faydalı 

ne§rİyatı 

Kuruş 

Tarih öireniyorum 
Ahmed Refik 30 

Çocuklara co~afya 
kıraatleri Faik Sabri 50 
Doı-. Kqot Cervanteı 25 
Nueden geliyorw:? 

Faik Sabri 40 
Gü1liverin ıeyahııtleri 75 
Yer yilıü, Gök yüzü 

Faik Sabri 150 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu Faik Snbri 75 

Tevzi yeri: 
cAIÇŞA~·h matbaası 

«AKŞAM» kan1erine mahsus 
yih:de 20 tenzi!ut kuponu 

caatlan. 2187 - 3091 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Şehadetname veya tesd ikname 
3 - Sıhhat raporu 

4 - Hüsnühal kağıdı 
5 - Askerlik terhis tezkeresi 
6 - Hizmet vesikası 
7 - 3 adet fotoğraf. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedeli (25000) yirmi beş bin lira olnn 50 ton çinko ü.stUbtcl 
615/941 salı günü snnt (15,30) da kapalı z:ırt usulü ile Ankarn'da ldare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1375) bin sekiz yüz yetmiş beş liralık mu
\'akkat te'mlnat 11~ kanunun tayin ettıı:;ı vesikaları ve t.ckllfierlni aynı gUn 
saat 04,30) a kadar komisyon relsllğlne vermeleri lfızımdır. 

Şartnı:.meler parasız olarak Ankl!rıı.'da malzeme dnlreslndcn Haydar-
paşa'da tesellüm ve sevk şefllğlnden dağıtılacaktır. (3001) 

Başvekalet Beden Terb İyesi İstanbul Bölgesi 

1 
Direktörlüğünden: 

Be.şiktaşta Şeref stadında. yaptırılacak olan 5311 lira keşit bedelli k<>Şll 
pisti ve atlama yerleri tanzimi şartnamesine göre pazarlık suretue ekslltme-

r 

ye konulmuştur. 
Paza.riık 30. Nisan. 941 çarşamba gfınü saat 16 da Beyoı.tlu Taksim Sıra.-

scrvller cadde!l 57 No. lu bölge binasında ynpılo.caktır. 
• Teminatı 250 liradır. 
1 Taliplerin şartnameyi alınalı: ve projesini görmek üzere her gün bölge 

~~~~~~~!:!~~~~!~ merkezinde spor servisine mürac:ı.at etmeleri lH\n olunur. (3~ 

r-------,--~h~~.,....~~~""""',.,.... ____ __,.~----t<~ .~ 
~· L~ 

T. IŞ BANKASI 
K üçüh taaarrul hesaplari 

1941 ikramiye planı 
KE.ŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıı, 

1 Ağustos, 3 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

·--

Y api ve imar işleri ilini 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan 1.§: Hukuk faltülteS binasına get1rlleoek Mudi 

matbaam için sözll geçen binada. ya.ptınla.cak tadUA.t 1şld1r. • 
ı adet 2000 Liralık 
3 • 1000 • 

= %000.- Lira K~ bedeli: 7029 l1ra 28 k::uru.Şt.ur. 

2 • 750 .. 
' .. 500 • 
8 .. 250 .. 

= 3000.- .. 2 - Eksiltme 2/5/941 cuıma günü sa.at 15 de Nana VekAleti yapı ,.. 1mAr 
= 1500.- ,. işleri eksiltme kontlsyonu odasında. açık eksiltme usullle ·yapılacaktır. 
= 2000.- • s - Eksiltme şa.rtruımesl. ve bun& müteferrt evrakı 35 kuruş b~l mu.-
= 2000.- • ka.blllnde yapı ve fmAr ~lert reisl~lnden alınabutr. 

35 .. 100 .. 
80 ,. GO • 

~00 ,. !O ,. 

= 3500.- • 4 _ Eksiltmeye girebilmek Jçln isteklllerln 527 be' yüz yirmi yedi Ura 
= 4000- • 20 yirmi kuruşluk muvakkat temlna.t vermeleri l.Azımdır. (2134 - 2996) = 0000- ,, 


