
Vatandaş! Türkiye, haberlerin 
gizlendiği bir mem
leket değildir. iki 
muharip tarafın dü
§Üncelerini Cle ne1-
rediyoruz ••• 

Türkiyede kulaktan kulağa ha
vadia lı8ıldamak 
İcab etmez. Radyo
'clan ve gazeteler
den laerfeyi öğrene-

l biliriz, vatandaş! 
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Esir vermeyen 

millet 

' Atatürk, bazan yunan ordu

IUndan bahsederken: «Avnıpada, 

türklerden sonra en iyi asker yu
nanlılardır• derdi, ve yunan u
kerinln yılmaz cesaretini anlatır
ken, a~e atılmaktan çekinmiye

cek derece fedaklr olduğunu 

anlatırdı. Büyük bir kumandanın 

bu yüksek takdirlerinde, vaktlle 

BU S.A.B.A.BKi 

'l'BL&BAPLAB 

lngiliz -Yunan 
kuvvetleri 
yeni hatta 

Yugoslav 
kralı 

Milletine hitaben bir 
beyanname neıretti 

Londra 22 (A.A.) - (B. B. 
C.) Y aco91&Y krala İkinci Piyer, 
Y lll"09la• topraklarından ayrılar-
lı:en milletine lıİtabeft bir beyan. 
name netretmittir. Bunda denili· 
yor ki: 

maj!Itlp ettiği düşmanın fevkalA- • Aım. 
22 

(A.A) _ (B. B. C.) 
deliğini tebarüz' ettirmek gururu- Dan sece netredil• Ymaaa tebliil-

Ricat hareketi intizamla 
yapildı, yeni bat daha 
kUa ve daha arızalıdır cMilll toprafa muzaffer ola

rak döaünceye kadar harbe de
nm edecetiz. Faik diitaMa 
bnederi karpnnda ana ntam 
tftebaııeie mecbur kalmakla 
...._ müc•deled• •a~ 
ml>-eceiim. Ba:rraiımmn tereli 
lnntanlmı,br •• 

na bir hisse ayırmak - itiraf cUrı KDTYetlerimizia yeni meYZilen 

çekllenllli mliriffüi7et1e 1baa1 edJl. edeyim ki - aklımdan geçmes Yugoıd&T KnJı DdnOI PlelTe Te muftl8Jat et&lt bildirilen Kudü.rlhı mnumt ıGrflnllltl ıniftir. Al~anfar tarfaındaa yapılaa 
C1eğildi. İkinci yılını bitirmek =---_::::;:::;:.~;;~~~~~~~~~==---ıı;:;:=a======:~--=------- ıiddetli taarruzlara rafm• Mak• 

üzere olan harbin bir çok mem- 1 Tu•• rk kadınları ~r:.:ı=:~esinde Yunan battı ,.._ 
leketlerdekl acıklı saflıalan yu- Yugoslav kralı Britanya kuvvetlerinin 

Beyannamede Sup, Hırv •t 
Ye Slo ... enlerin •atanperverlilde
rine te:telddir edilmekte ve tea 
lim olmamak için Yagosla....,a
dam a:rrılddJan bildirilmektedir. 

nan askerinin kahramanlığını Atina' -'an b d faaliyeti 
meydana çıkaran bir mukayese Uj vazı•fe aşın a Londra 22 (A.A.) - (B. B. C.) 
zemini olmuştur. Kud'J!s'e gı•ttı• YunaniatandaJd Britanya kuvvetleri 

· U karargahı tarafından dün aktam 
Sabaha karşı verilen bir filt1· nqredilen tebliğdir: Britanya kuv-

matomla İtalyanın taarruzuna Sayiıı Bayan Mevhibe lnönü, harp pa1ietl, ıargi vetlerinin plan mucibince yeni meY-
ugvrav. an Yunanistanın, çoktan Krali götüren tayyare - 1 t J I • k zilere çelc.ilmeleri ikmal ediliyor. AI-

B. Suderos 
Yunan Baş
vekili oldu 

ve ilar hazır _ana_ !! a e Y. e. en •. a-ezere ha;ı:ırlanmış kuvvetli bir düşma- taarruza uğradi ve Y ~ b k manlar losmen yollann fenalığm-
kadm. }arımızı te rı ettı d ,__ B · L ı · 

1 nın bu ft.ni baskınınn gösterdiği nazirlardan biri öldfi an. ıusmen rıtan,ya a;uTYet eny • 

her temuta yedikleri darbelerden mukavemet, sonra bu mukave- Ankara 21 (A.A.) - Yardım dolayı aon derece teyakkuzla ilerli-
rnetln taarruza çevrilmesi, mo- Maçek'in Hirvatiatanda sevenler cemiyeti nqrettiii bir be- yorlar. Britanya kuvvetlerinin zayi-dern SilAhlardan mahrum bir yanname ile TUrk kadmlanm harp d o·· d 1 '- •f . . ö 

Yeni Baıvekil bir 
nutuk söyledi, «Zafere 
kadar harbe devam 

edeceğiz» dedi 

ordunun :ıotörlü italyan kuvvet- kaldıği bildiriliyor, paketi. earKt n il&ç hll%lrlama ser- ;! A~traı;:' .:r Ye:ız:;!1d:1ı: 
t- vislerile huta T&tak takunlan ve lar dÜfDlanı teehhüre mecbur et-

lerini Arnavutlukta önüne ka Kudüs 21 (A.A.) - (0.F.l.): çamqırlan dikit atelyelerindo hiz· mitler ve Almanlara çok büyük za-
ması başlıbaşına bir hamaset Yugosln kralı Pierre Atinadan. 1.- mete çafınnıı •• gönüIIO hutaha- yiat verdirmişlerdir. 
destanıdır. Denilebilir k1 ilk kenderiye yolu ile Kudüa civannda kıca kuralanna yaalmaia davet ey-
anında, yunanlılar İtalyayı sırf Lida.ya gelmiıtir. BaıvekiJ İeneral lemiıti. · 

Atina 22 (A.A.) - (B. B. C. ) 

m:.mevi kuvvetıerile, cesaret ve Simoviç, Baıvekil muavini B. Yua- Yardım aeventer cemiyetinin bu 
fec!akarhklarile mağlUp ettiler. noviç, Hariciyıt Nazın B. Miçiç ve davetine icabet ile 'bu aerviıılerde 
E - İ'"'lyn Adrivatik denizinden Saray Nazın krala refakat etmekte-- hizmete kop.n n b8ylcc.o millt mü-

gPr "'' · · . clir dafaa iılerinde kendilerin• düıen 
bii

1
1ik kuvvetler nakletmiş ol- Kral .... Nazırlan taıryan tayyare Tarifeyi lFa Al"ZUMIDU göıtermif olan 

tmı.";ll.Ydt, Arnavutluk işi çoktan Akdeniz üzerinden geçerken düı- ekipler buciln TazifeJerine baılam11 
bf tmf~ti. man tayyarelerinin hücumuna uğra- bulunuyorlar. Bu mOnasebetle cemi-

Yunan ordusu, daha büyük 
kahramanlı~ı. evvelkinden çok 
kuvvetli ikinci düşmanın tecavü
zü karşısında gösterdi. Yugoslav
yanm umulmadık derecede az bir 
zaman içinde cözillmest yunan
lıları tehlikeye soktu. Böyle bir 
vaziyet krırşısında Arnavutluğun 
tahH~rP.si zamret olmuştu. Fakat, 

mıı ve Nazırlardan biri &lmUıtür. yetin hami rem Bayan İnönU 1:iug1Jn 
B. Maçek Hırvati.tanda Jcalmıııtır. öğleden sonra ordu ııhhiye depola

B. Hitler 
Von Papen'i 

kabul etti 

nnı Ziyaret ederek buralard• vazi
feye' bqlamıı bulunan kadınlanmı· 
zın çalıımalannı tedkilt e;ylemiı ve 
yurd nıiidafauına eöstermiı olduk
lan alakadan Clolayı kendilerini teb
rik eyleıniıtir. 

Cemiyetin beyannamesi Sayın Barm Mevhibe inana 

fırsattan istifade eden italyan Hitler cumartesi günü de 
kuvvetlerinin hücumu karsısın- Bulgar kralı ile görüştü 
Cfa, zaten büyük bir kısmı önce-

Ankara 21 - Yardım ıevenleT dakl utl unda 1iulan rumever 
cemiyetinin beyannamesi aynen IU· Türli anuı. M lcml it baftDL .. 
dur: E:me1C birliitneı 

cEn bllyük kuTYeti damulann- (Devami ..tıife 2, antun 8 da) 

den Makedonya cephesine çekil
miş olan zatnf yunan kıtalannın 
:Aı'P.nvutıuk~an ıreri ceklliş tarzı, 
ıniit~avizden ziyade rlcat edene 
şeref veren bir ~ckilde olmu~tur. 

Bem 21 CAA.) - Gazett.e de La.u
snnne'ın Berlln muhablı1n1n blld.lr
d1ğlne göre Hltıer Balka.nla.rdalc1 umu
mi karargA.hında. cumartest ırecesı. Al
manyanın Türkiye bilyük elçt&t von 
Papenl kabul et.mlştlr. 

Yeni yolcu 
trenleri 

Ankara - İstanbul 
arasindaki seferlere 

ilave yapıldi 

Yunanlılar, sayı ve silA.h itiba
rile kendilerinden yüz misli üs
tün bir dü~man karşısında, cep
heyi daraltarak geri çekiliyorlar. 
Fakat alman kuvvetleri şimdiye 
kadar hiç bir yerde bu derece 
çetin bir diişmanla carpışmadık
lannı itirafa mecburdurlar. Yu-

Berllnde yan reısmI bir menbadan 
verilen bir habere göre Bulgar kralı 
Boris 19 nJs:ı.nda B. Hltlert umumı 
kararglihınd1L 'husust 8Urette ziyaret 
etml.ştlr. Kral 20 nisanda Soi'Ja.J9o 
dönmüştür. (T 1 f ı ) Yol-

bb Ankara 21 e e on a -Ri entrop .. Ciaiıo 1 - ıman müna.sebetile 22 cu ann çoga I 
mülakatı · dan itibaren Ankara • stanbul 

nısan 1 • ')" d'l Bern 21 (A.A.) - Roma sıyast arasında bir yo cu tren& J ave e ı -
mah1llier1, pek yakında bir Rlbben- m.iıtir. Bu tren 14.25 de Haydarpa
trop - Clano göriişmeslnln vuJroa ge- şadaGl kalkacak ve 6,55 do Ankara· 
leceğint tahmin etmektedir • ya gelecektir. Bu tronin yolculan 

• nan askeri. ef~anevl kahraman
ları gölgede bırakarak, vatan 
topraklannı, tam m~nasile, adım 
adım niüd<>faa edPrek, ölmeyi si
lAhım bırakmaya ve teslim ol
nıaya tercih ederek tarihin en 
§anlı muharebelerini veriyor. Se
lAniP:in süratle işgali üzerine şark 

Hitler • Musıolini müla- isterlerse Eekiıehirden İzmire vo 
kati tekzib ediliyor ~akaradan. da geçerek Şarka gide-

Berlin 21 (A.A.> - Alınan hariciye bılecekl.erdır. . . 
ti in _,,__r..- B Hltler ile B. 23 nısandan ıtibaren de her gün nezare n ...,...,...,.... · d 1 •- 1 

Mussolfnl arns:ında b1r gö~e vu- bir tren Ankara an 7 de &a kacak 
kW\ geldiği hakkında yabancı gazete- ve 7,45 de İstanbula varacakhr. 
!erde görülen ha.bert yalanlamıştır. 

cephesinde vatandan ayn kalan, .. .:i. k k He I. er 1 
ve gene sonuna kadar çarpışan 

bir kısım müstesna, küçük yunan Yaşlıların kıymeti 
ordusu. elindeki mahdut vasıta- --larla, alman ve ıtatyan ordulan- _ Elli küsur yqında. yahu. .• th-
na, bütün tazyıklara rağmen 

tiyarlamıt ••• 
esir vermeden göğüs geriyor. Ne- _ Karkm• Eeldiktcn sonra saz 
tice ne olursa olsun, şeref bu se- çalacak!!... • 
fer yenilen taraftadır. Arnavut- - Otuzuna basmış... Memurıye-
luk hudutıaıınn kadar dayandık- te almayız... h b"t'' b 
larını ilı\n ed Dünyayı kavuran arp. u un u 1 
baş k en kuvvetler, baş- , telakkileri altüst etti. Bot kalan arka 1 

af aı~.aktan kurtulduktan saf kadrolannı doldurmak için saçı 1 

zayı bir dusmanın arkasından sakalı ağarmışların hizmetine ihtiyaç 
gelmls olmakla iftihar edemez- duyuluyor. 
Ier. Fakat Yunan ordusu bu mü- Temenni edelim ki dünyaya sulh
cadelesile, A.lcme, tarihten silin- ı la .beraber akıl ve insaf da avdet 
mez büyük bir namus h . t etsın; arlık bundan sonra, çalış!na· 
,. . . ve :ı.ysıye ğa hevesli ve muktedir insnnlar nor-
uersl verrnıştır. Kazandıgı"' bu şe al ı d d .. ..... k ıI 

- m za.mnn ar a a çuruge çı ar • 
rene ebediyen iftihar edı>bilir. maam. 

Y -.hların kıymeti bu harp dola· 
Necmeddiıı Sadak yıaile zihinlerde yer ebneJidir. 

Harp vaziyeti 
Dün Yunan cephesinden pek 

az haber relmittir. Harp tebtii-= 
leri İngiliz - Yanan kuvvetleri· 
nİn yeni müdafaa hattına çekil
diklerini, Almanlarla ftalyanla
rm bir miktar arazi daha qgal 
ettiklerini bildiriyor. Almanlar 
biri Uriıanm. diğeri Meçovanın 
cenubunda olmak üzere iki isti
kamette ilerlemişlerdir. İtalyan
lar eski Yunan - Anıavutlulc hu
duduna kadar gelm~lerdir. 

Yunanlılar. hiçbir yerde cep· 
helerinin yarılmadığını ·ve mun
tazam surette çeküdiklerini bil
diriyorlar. Yeni Yunan müdafaa 
hath önünde bugÜn)erde yeni bir 
muharebenin b.flamuı beklene-
bilir. ~ 

Milli Şef'in 
hediyesi 

lınzali fotoğrafileri 
Eminönü Halkevinde 

merasimle yerine 
kon'du 

Miill Sel lnönUnUn EmlnönU 
Halkerine hediye •ttilt imzalı 
fotoirafW diba aut Oll eeldzde 
Halkerinde meraalmle y..ın. 
konmQ1bll'. MeraalmC!. Halkm 
reid •• Halk:nfiler baar bulan
m114hırdır. 

Bask istiklali 
Londrada milli bir 
komite teıkil edildi 

Londna 22 (A.i\.) - LoadraCta 
bir buque ('buk)' mJIJt meclW ter 
kil edilmi,ıh. BmıC:lan mab..d J .. 
panya dahili harbi omumtla Cu.,. 
nica.' da illn edilen Bu& ı.tiklllinl 
yeniden tesis etmektir. 

İngiliz dafi toplan 1000 
tayyare düıürdüler 

Londra 22 (A.A.) - Radyo. 
muhasamabn lptiduından beri İng\• 
liz dafi toplan tarafmdaıa 1,000 
düoman tayyaresinin düoürUldüği.in~ 
h-;._ber vermektedir. Üalerine döne- 1 

nüyecek C:terecede hasara uiraya..., 
lar bundan hariçtir. Yalnız fngiltere 
üzerinde 500 ~· Cf~ilrUlır.Uiitlir. 

Yunan kralı. Başvckaleti Yunan 

Alman-Fransız Mim bankası eski müdürlerinden a 
Suderos'a tevdi etmiştir. B. S.ı le
ros bu vazifeyi kabul etmiıtir. Kamüzakeresi 

Amiral Darlan tekrar 
Pariae gidiyor 

bine olduğu gibi kalmakta, amırcJ 
Sa1'aleryo da Başvekil muavinliğini 
muhafaza etmektedir. 1 

Yeni Baıvekil, dün gece Yunan 
halkı ile ordusuna hitaben rady'ld• 
bir ınutuk söylemiotir. B. Suderoa 

V-IClı,. 22 {A.A.) - Yan re.rot kendisine tevdi edilen Başvekaled 
bir menbadan bildiriliyor: BaJVelcil tereddüd etmeden kabul ettiğini .ıöv
muavini amiral Darlan, pek yakın- lemiş, vatan uğrunda kanlannı 
da yeniden Para· e gidecektir. Anı;- akıtanlardan hürmetle bahsetmiş ve 
ral Darlan"ın, bu ziyareti eanuın- demiştir ld: 
da Alman makamlan ile bilhusa cYunanistan, Balkanlar ve ~.,.. 
enterea.n görüımeler yapması pek rupa müstevliden kurtuluncaya ka
muhtemeldir. Fransız nazırlarının dar harbe devma edecektir. Zatcr· 
son ziyaretlerinden beri. •Öylendi- den emin olmanızı, meta•netinid 
ğine göre, Alman delegesi B. Abe:z muhafaza etmenizi isterim. Bu mu
Berlin' • gitmiı Te halen muallakta harebe insanlığın hüniyet '\'C a-ia
bulunan Fransız - Alman mesel~le- Jeti prenııipi içindir. YunnnÜtt\JI 
rini ilerlebneainf mümkün kılacak dostluklarına ,anlaımalarına sa.:lık 
drektifler almııbr. kalacağı gibi İngiltereye minnetın~ 

Balkanlardaki 801l ultert hare- lığını da cbediyeaı muhafaza ede
ltetlerle entemuyonal vaziyetin y,... cektir. Bu milletin evliidları adıı.'~ 
ııJ bir safhuının nihayetlenmek üze- uğrunda harp etmek için kendi .,.. 
re bulunmuı keyfiyeti. Franm • zulariylo Yunanistana gelmişlerdır. 
Alman meselelerinia yalanda yeui- İngilterenin arkasında Amet:ka 
den tedkike vazedilehileceii zanoı- vardu. Böyle kuvvetli dostlarla ga-
m vermektedir. lip geleceğimize eminim.> 

t ı ıwvmı- •ır --.U.11U111umnıanutaaıunıııımnınımıımııııuıını11•-

· - Yann bir kaç çocuk bahçesi 
- Allah razı olsun ıu validen! •. 

pineklemekten kw1aı'acak1-

açılacakmış! .• 
Bizi kahvehane köOelerlnde 

• 
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( Diba Geceki ve Ba Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

lngilizlerin 
Basra'ya _aaker 

çıkarmaları 

• 

İstanbul belediyesi 
un stoku yapacak 

Yugoslavyada 
cete harbi • 

devam ediyor Atina üzerinde büyük 
bir hava muharebesi oldu 

Kahire 21 (A.A.) - Orta Şark İn
giliz hava kuvveUerl umu.mı Jtnrar
gnhının teblll';i: Dün Yunanıstanda 
asgnrl 16 düşman tayynresl diişürül
muştür. Bu, Almanyanuı taarruza 
başlamnsındanberl bir günde d~ürü

Bütün İngiliz pzetelerl 
buna dair makaleler 

yaziyorlar 

ithal ve ihraç maddelerinin fiatlerlni Oaldibtin ıimalinCleki bir 

b• i • T• V k") • IP'UP Yunanlılarla tes it çın ıcaret e a etine blrleımeie çallıiyor --
Jen en yüksek tayyare yekftmıdur. Newa Clwonicle: cTiirk· 

Bır keşif uçuşundan dönen Ingillz l B k •• I • ·ı 
hma kuvvetleri, bir Domicr - 17 tay- ere ana or ezı 1 e ~ 21 {RadJo gueteet)' - olduğu taıallide ne kadar fon ay-
yar~sinl ~~evler içinde d~ü:nıü.şierdir. Iraktan yardım etmek Pek _,,.,nda r.-. .... f ...... ...- h'"'&- _, ...... 11-t .... Ticaret :VekAletl ....... 

• Atlna uzerlnde, çok buyuk bir Al- •• k .. d .. J• ı-.. -~,vu ~J "'~w.a ,,~ 
m:ı.n tayyare tcşeırnilü ile avcılanmız mum un ur> uıyor UnfD Dd mmıtm :taran tntl§ar edecektir. 

salahiyet veriliyor 

arnı>mda büyük bir hava muharebesi edeoektlr Bunlardan btrt T1 t 

YagoalavyaCla Alman 
zayiatı 9500 ölü, bir 
misli /azla yarali ve 

223 tank veaaire 

olmuş ve bu muharebede 14 düşman • care Bugün yann mtıp.r edecek 
tı:yynresi tahrip edilmiştir. Bunlardan ~ndr~ 21 (AA) -. Cueteler :Vetlletlne )Qzum gördülü ithal oJan diler Koordinasyon ~ti Nft7ork l1 (A.A.) - Nevyork 

Yrdisi Junkcrs _ 88 tipinde pUte bom- İngılixlenn Baaraya uker çık.uma· •e ~-.. madd-'--' için .. At ••anlt T.lm• auetesinin Bem muhabiri 
b:ı.rdımnn t:ı.yynresl, be~i Messarsch- lan mesele1i1e meıgu) olmaktadırlar. ;. - ftatl.,l~At .uo. ~at k&rarile de İstanbul fehrlnıd8 bir Sırhiataöıda bir yerde l>ulunan bir 
mltt _ llO tipi tayyare ve lldsi tipi Timea gazetesi bu mev.ıua dair e Te un ıtoku TÜCUda getlrllmek Gsere diplomattan aldığı haberlere ittina-
te~b!t oJunamnmış düşman tayyaresi ıunlan yazıyor: yapıJmymı menetmek salAhiye- tstan den Yuaoıluyada Ula devam eden 
ldl, Bir Me erchmitt - 109 tayyaresi Bu hareket geıek Londrada gerek Uiıl 1'Wmektedtr. bul Belediyesine t milyon mukavemet hakkında buı tafıil&t 
de 'hava da~.ı b~taryalnn tarafından Aıııkarada memnuniyetle .karıılaııa- Bir malın dah1U sab§ ııatı ne liraya yakın bir kredi tahl1.s Yermektedir. Muhabir telgrafında 
duşfirulmuştur. ı ek çok diğer Alıntın __ L J .,,_ h"LJ!._ • • t_ .....ıL'_ 1 1 d k di 
tannresi ciddi hasara \}ğratılmış ve ca.ıı;br. nguu uıuunetiııin U1p11& • ha.rict aatış tıatlnde fazla kA.r olunmakta.dır, ezcüm e §Öy e ome te r: 
pPk muhtemel olarak bu tayyareler hak muahedesinin tam bir tekilde Bam düımanlı.1' hareltetlerinin ·cli-
u !erine döne.!llern!ştlr. tatbikini temin etmek maha.dile vanı harplerde muhakeme edileceği 

Tayyarelcrlmlzden yedisi dönme- yaptığı ıeri hareket tatmin edici ne- A d 1 ı d ı d ki hakkında Almanlar ve ltalyanlar 
m\ştir. Fakat pllotla~c1aı:ı ilçünün ticeler verm~e benziyor. Irak ma- na oluya ,. k partı e Dl ece e tarafından yapılan tehditlere rağ-
kurtulduğn öı-renllnılştır. Ingll1z ha- ltamlarının İngilizlerle ifbirliği yap- • men Yugoslav çetecileri Alman dev-
va kuvvetlerfnın bazı t.ayyare mey- muı müsait bir teair yapmışhr. riyelerine ax..r ı:ayı'at verdirmegw e 
d:.nlarında pek az hasar vukua gel- N Ch • 1 .. 1 b' hlil 51 

mlı>tlr. ews ronıc e fOY e ır ta a b' I ti ı h 1 d devam ediyorlar. Üıkübün ıimali 
19 20 nisan g~esı. bombardım::tn yapıyor: rın 1 e erı azır an 1 garb.ieindeki mmtalcada aeltiz hin 

.&Li ile VELi 
-----------------------~ 
Vah zavalli atlar, vah 

zavallı atlar ... 

Ali - Bu muharebede insan
lar yaaıdı... Çok fazla telefat 
oluyor... Ateşin cephe hattına 
münhasır kalmamuı, ~ehirlerin 
de bombalanması ölüm miktarı
nı günden güne arttınyor ..• Eski 
savaşlardaki muhariplerden yal
nız biri kurtuldu.. Motorize kı
talar, tayyareler, tanklar saye
sinde sade o yakayı sıyırdı. 

Veli - Kim~ 
- Sen bil bakayım. 
- At mı diyeceksin? 
- Aferin, akıllı imipin ... 
- Buna rağmen ıeninle ay111i 

fikirde değilim, Ali... At cinsi 
fikrimce büsbütün yandı. Zira, 
eakiden §aha kalk.an bir kahra
man mevkiir.deydi: ~imdi aç Av
rupanın ortasında boynunu %.a
lim kasabın bıçağına kuzu kuzu 
uzatan biçareler arasına karı§lı ... 
Acıyorum ona ... 

- Sahi. .. 
- Ve elbette. pha kallı:mı~ 

kahrnmaın rolündeyken vurulup 
ölmek, 9imdiki teslimiyeti ıös
termekten daha güzel, daha §a· 
irane, daha özenilecek bir ıey
di ... Vah zavallı atlar, vah za
vallı atla;· ... tayvarelerlmlz, düşman işgali altında Irak, biz.im elimizde · oldukça, kiıi kadar tahmin edilen bir ırup 

bul~ın:m tayyare meydnnlnnna ve Türkiye mihverin bir tecavüzüne ui- mücadeleye devam edebnmek eme- Aliveli 
yurüyüş h:ı.Jlndckl kollımı. muvafln- radığı takdirde bu memleketin mu- ljle ve Yunanlılarla birle§mek üzere L,. ____________ JJ 
kıyeUI hücumlar yapmışlardır. lı:avemetini takviye edecektir. T'ürk- Samsun~a ve Samsun yolile dahile kendilerine cenuba doğru bir yol 

Katerin tayyare meydanına yap:- lere Baııra körfezi ile Iraktan yardım açmağa çalı§maktadır. 
~~~ere~u~~ııa&~~ı:;~:a~~:~ ~ etmek ~üm~ü~dür. B. Roo~vel!~ •d ki • •kd b b• k d d r Diğer cephelerde de mukavemet 
kU:nnctreden gcızüken bir yangın çı- Bura .ltorfezını de, Kmldenız gıbı g'J ece erJD ffl) arl eş JD a ar J . hareketlerini11 tanzimi iç.in ıüratle 
kr.rılm:ştır. harp harici mıntalı:a illn etmesi çalışılmaktadır. Sırp çeteleri müstev-

Türk kadınları 
vazife başında 

L!byadn, bombardllllan \"e a\·cı tay- mümkündür. Iraktaki hareketimiz endi 11 Anad l ...,., r1 h berd edilml ti l _ lilerı' geçirmek iıtedikleri yerlere 
1 1 Iz d" kll k ıı Or ş _L! tahL ı_, 1 K arzulan e o uya nae a ar ş r. Den z {Baıtarafı 1 inci sahifede) yare.er m , uşman na · ye o arı- ta arktw müa s;em mevıU eri- maynler yerle9tirmekte Ye '.Alman-

na. askeri tah:ı.şşilUerlne ve tayyare mize doğru uzatılmıt bulunan nazi gideceklere Yerilecek biletlerin den Samsuna ve oradan da Ho- 1 h k 1 .., k cDün olduğu gibi bugün de, yü· 
yr::e inme meyd.anlanna hücumla...•1na. Jo.kaeının bir ucunu bayii apndıra- hazırlanmasına dün de devam peye kadar sahile, Marmara de arı u mınta a ara dogru ffV et- reğindeki ıönmez ate~mle yurt mü,• 
dr.,.am etmişlerdir. 19/20 nisan gece- k . . . . - menin yolunu bu!~~ktadırlar. Bu dafaasına erkeğinin yanma katılmak 
s!. Deme, Blngazl ve Gnzale'ye şld- ca tır. l:ibya~a uzanmlf ol~ ~~~ edilm.lştir. Dün ak.şama. kadar nf.zinde Mudanya ve Bandırma ruretle Alma!11ar olu .ve yaralı ol- istiyorsun ... Zaten senin olan yerini 
detll hücumlar yapılmıştır. Fakat uç da hır muddet eVYel ıoıterdıeı devam eden mesaiden sonra ilk ve Karablgaya, Ege denizinde ın:ak üzere bırçok zayuıt vermekte- bir an evvel almak lçin çırpınıyor· 
bu uUar, yapılan ha.ı.-ann teferrüat!le kuvveti kaybetmit sı'bi ırörünüyor • .-.•PHde gönderileceklerin biletle- Ayvalığa gönderilecekler ve trenl dırler. 
tahminine m!lnl olmu.ştur. Nazilerin Tobruka kartı yaptıkları .r-... e ıun. 

Dun Maltayıı iki hücum yapılmıştır. 
100 

hücumlar püıkürtülmüttür. Sol- r1 tamamlanmış, bu biletler, ve- yapılacak nakliyat için Den1zyo1- Son günlerde ceTeya.n eden muha"' cElinde ıilah, yüreğinde inan, ai-
F k t h d · i t d --'-ı l Devl t mi ll rel>elere ait bazı malumat flmdi eli- perde ver alaın e•siz kahraman·, tar-a a ne nsar ne e ınsanca zay a Iumdaki mihver kuvvetleri de dur- rllecek yeni emir en sonra ı:>ıUup- an ve e de ryo an umum ., y 
olmuştkur. ı!Avcı tay3yncrele~1.!1izta, düş- durulmuş olup 11k11tırılmaktadır. lerlne hareketlerinden 24 .saat ev- müdürlüğünden tren ve vapu mize gelmiı bulunuyor. Bu haber· !asında parlıyan ıapanı ardında 
manı arş amış ve r - ~ yya.re- G h fta \ü • kafil • • r !erden anlaşıldığına göre, Almanlar nöl>et alan Fatma kadar, emin ol 
s!ni dfı,Urmüştür. Diğer bir çok düş- cçe~ ~ r ~a~ eaaıun ~- vel daiıtılmak üzere kaymakam- hazırlamaları ist~tir. mütarekeden evvelki bet gün :zar- sana ela hayran .. 
mıı.n tayyaresi clddl ha.sara utratıı- mamıle .~"!ı.. ~ılm19 olması dU~ bk:lara göndertlınlşUr. tDc partıde Bammına kadar denizden ve fında yalnız Kaçanik boğazında 223 cDüııün ki; daha dün Jı:arakısın 
ııu~ır. Tahrlb edilen düşman tayya- manı muhım hır uker ve malume akli t tank kaybetmi§lerdir. Bunların 182 korkunç ıogw ukta sıcak eller"ı ı'le o.nu 
relerınden üçlınün pllotlan, pa~tle yardımından mahrum etmiftir. Bu- Karadeniz .sahillnden Samsuna karadan yapılacak ilk n ya 
cienlze atlnmıştır. nda yapılan 18" peklll tekrar edi- ve Samsundan trenle dahile gide- hakkında Denizyollan ve Demir si tamamen tahrip edilmi~. 41 i ha- ıaran armağanın §Ükranı onu saran 

y 
1 

sata uğrablm1şhr. Almanlar burada sevginle beraber damnrlarıında do-
uno.n standa kayıp :redl ta.yyare- lebilir. HattA mihver.in tehlikeli bir ceklere gönderllecektlr. Bunlann yollan idarelerinden bu hafta 9500 ölü ve ve bir misli faz.la yaralı la§ıyor. 

deın bd:ı.şhka, _ıkf boınmbda~~.,::~_:.ıyyare- yola gimıif olduiwnı anlaman da -yısı ....... bin kadardır içinde cevap beklenmektedir l m z a a us.er e uuııı.. ... ~ ... r. &et b' d deiild' - ""'ll • • vermişlerdir. Ayni mıntakada yapı· c ştc: Coşan kalbinin en derin ve 
Alman tebliği m e a ır. Samsuna Te Samsundan tren- Diğer bir sevldyat hattı da lan hava hareketleri:ıde Uç gün zar- sonsuz heyecanından hızını, kuvvc-

Alman kıtaları Mecova 
civarında bir geçidi aldı 

Je dahlldeld §ehJr ve kasabalara Hay~an Erzunıma kadar fında yerdeki müdafaa vasıtaları tini alan cemiyetin ıenin için de dile Bulgar askeri g6ndeı11ecelt olanlann miktarın- imtidad eden tren yoludur. Ha.y- tarafından 18 Stuka tayyaresi düşü- geldi, dileğe geçti; müjdeliyor. Sn· 
rülmfittür. vaşa hazırlık devresinin bu son gün-

E 
J • • dan ft gidecekleri yerlerden dün darpaşa eevldyatına. en BOnra ba§· Diğer taraftan, elde edilen haber- lerihde ilk iş olarak sn na sınır geri~ 

ge aentztne Denizyollan ve ı:;>emiryollan ida- lanacağı anlaşılmaktadır. le.re göre Almanlar 500 bin ile 750 ıinde ordu sıhhiye işlerinde ödev 
r.erlin 21 CA.A.) - Resmt tebllR: hın arasında tahmin edilen burada- verildi. f,. ba .. ınal 

Yunanlstandıı. Alman kıtaları Yeni- " " ıehrin ilerisinde düşmanı taltlb ederek dog., 1U ilerliyor ki kuYVetlerini, mütarekeden ıonra «İstersen sağlık veren nüvazi§kar 
cenuba doğnı Uerllyorlar. Sair Alman Yunanistanda- lngilizlerin azaltmak ıöyle dursun, kendi kıta- ellerinle kardeşinin, yavuklunun, 
kuvvetleri Ptndosun ilerisinde gart>a İ lann1 Macar ve Bulgar askerlerile kocanın yurt müdafaasında akacak 
doğru teveccüh etmlşler ve Meçova el- ıkeçe, Gümülcine, k ' •l • B ı • ' .,. tebdil edemedikleri yerlerde, yeni kanını durdurmak, yarasını earacak 
nnnda ı.soo metre ırtttamda bulunan Kavala, Dedeağaç, i 1. ngı ız er ın e yaptıgı lr.ıtaıar ıetirmek auretile arttırmak harp palceti ve aargılannı, itaç v• 
bir geçidi işgal etm14lerdir. mecburiyetinde hile kalmı,lardır. ampullerini hazırlamak için ayırabil· 
voıos limanında bulunan yedi bin Serez Drama Dimito- B ı 1 k ıonıııı.toıuk bir düpnan vapuru taJırlb ' ' • kuvvet 'eTl• hava faarrUZU u gar ve Macar kuvvc.t eri de en- diğin günler emek birliğine gel.. 

edilmiştir. HalkJs civarında 1t1 büyük kayı İftral edecekler ıı dilerine tevdi edilen casayi,i muha- «İstersen sana her elbiseden da· 
düşman npuruna da. büyük çapta. W,a 

21 
(.6..A.) _ B*ef•nl a,Janm faza> işinde büyük güçlüklerle hr- ha çok yakı:1an kırmızı ay işlenmiş, 

bombalar ısabet etrnlşt1r. şıla9maktadır. gömleğin ve imanın gibi beyaz, te-
Alman avcı tayyareleri ken~rt za- ~r: Balcar kltaJan. .&lıman Çekilmeyı· setreden Avus- Çıkan yanginlar bir çok mi%. gömleğini giyerek, Mehmedinin 

)'tat vemıetslzln dlMjınanın bet bom- kunet.ıeti ~ tMıl1e ed1l8lı maball l • bardıman ve bir avcı ıayyaretdnl dil- bul Bulgar tıopratı•rmm ilPl1 haı- tralyalılar Almanları e en ıilip . Cebelüttarıkta bir yarasını aarmıya ko,acağın günü do 
ftirmfi41erdlr. . rebtJne b•ııomıe bal~. J'U- ..- • ta .., tb aötünnüt İnmlı·z filosu bekleme. 

Akdenlzde tıı.!lle arasında ~rllyen bü:Uı:a Bulpr ukerleıi Ece denitdne agır zayıa ugra a• cPulluğunun demirine yapı,an 
büyük bir düşman vapuruna büyük dolru Ueri ~ betl•mlf olup -·- Madrid 21 (A.A.) - Üç zırhla Fatma gibi işine ıcın de bugünlerde 
çapta bombalar isabet etmlştfr. illltbnüzdetl dnler 9U'fmda Meçe, Kahire 21 (A.A.) _ orta Şark İn· Londra 21 (A.A.) - Almanya- ve l>ir kruvazörden mürekkep bir ıanl. Asker haata.nelerine git, gönül-
Alm:ın ve İtal,,,..,. •-yya.reler1 Mal- otmtıetm., Ka.T&la, Dıedeal'aç, Beftz, --• .. ---"'~·- d Lizb l 1 1n fil C h 1 k' l B J" 1 k · d'W• le -1~ w. Dftuna VI DlmJtotayı fılgal edecekler- ıuız kvTYetlert uunruu ---•"'•ua•m an ona ge en yolcu ar, ailiz ·o e e üttan a ge miştir. u ge- u ça ışma ıste ıgıni ıöy , 

tada. La Valctta limanına. muvaffala- d1f kblll'l: YunaııJıltanda: İmparatorluk bava kuvvetleri tarafından yapılan miler birkaç ıündenberi Cebelütta- «Daha yararlı olabilmen İçin bil· 
yetle hücum et.miflerdlr. ıiaure ner;arett t*iden Yunan kuvvetleri IOl eerıablarmda harbeden ıon ıiddetli akanın teeirlerinden bah- rılt' da bulunan Ark Royal tayyare gi ile bezenmiye çalı,. Gönüllü has· 

Şlmo.ll Afrika.da dü.1tllan tarafından arufa1 l .t-Aı ' :tan tekrar Yunan ordusunun hareketlle uygun eetmi l di "'emisi ile kruvazörler ve denizaltı- tabakıcı kurslarımızdaki bo•lugwunu 
Sollum'a karşı yapılan hücumla., Tob- 0 up ............ anan.: & olaıü JeDl mtıdataa mevzilerine oım- § er r. • :# 

ruktakl İngiliz garnlııonu ıan.tından bıalla.nacU: olan mmta.kalarda bir d1 )'atlafmı.f bolun1J70l"lar Bu 9<*11- Bu yolcuların ıöylediklerine göre, lar filosuna iltibak etmiıtir. doldur. 
fehrl saran tuvvetlertıımıe b.rp ya- drahminin 80 left -.nUm.1, ea:ıden m8)'1 Mreden AvusUal~ ve Yeni Berlinin merkezinde çıltan ya.ngın- cYardım seven Türk anası, Tiir1' 
pılnn hücum kuvvetler1m1z tarafından ~aT arulıd ol1lp timdi Bulgarla- U•nda.h Jat&1arın dfitma.ıll tehir lar, birçok mahalleleri ailip ıupur- Seyrüsefer tahdidinden kızı. 
p~kürtillmfiştür. Bu" mı:ıtabda bet bir 1~ ..':.ı-:'..!.~run~ b&reket1 p:r.rlak bir ıurette yapı~lf mü§tÜr. Ertesi sabah Tempelhof'dan ı·stı·sna edı.len nakı·J Emek vermek imkanını bulamıız~ 
d~ tayyaresi dUf1lriilmtıft.Qr. da"f1ll edecell bM1nndla Jı:aarlal !W- \'e d'ft.fmana atır ııcayiat verdlrilnll.ştir. hareket eden tayyareler adeta bir san ta9a etme: fyi duygularının, Si• 

Stoçya üzerinde alçaktan llÇ&Jl ~*- -·- - B" A ik k ,. 1 d •. d h l ı: . t l k k"t- . tl • ld tayyarelerhniz sanayi müemeseJerlnJ ~ -· ır mer an a• erı a ey enızm en aya anml§a Den21- V&IJ a arJ zına çarpaca O U nıye en 0 U-

bombardıman etml.§lerdlr. uba . . •·re :rorlardL Adlon otelinin hemen ya- Ankara 21 (Tclefonlnl - Bcnz1n iu gibi kara ve acı günleri de yola 
Mant 07.erinde ve Thame8 mama- vı•yana m mnne go nanda m6teaddit büyük yangınlar veatr petrol m~ta.klarile mütc-harrlk edeceğine inan 1 Atalarının aoayal 

bı &ıtlnde cereyan eden hava muha- ~Ol'k 21 (A.A.) - Nevyork Sun c;ıkrruıtır. Wilhelmıtrasae·ye birçok bilumum kara ve deniz nakil vasıta- yardım terbiyesi csaı ve hakikatini 
ftbelert emaaında İngtlterenfn eenu- •• • • • .,......b> ulmrt muııarttrt J'UJ.Yor: bombalar dütmü§tUr. lannın seyrüseferlerinin tahdidi hak- «kara gün dostu> diye adlandırdık-
bu tam! ahlllert O.zerinde de bir goruşmesı lngllts)ela.rmrrin, b.çmaJr iç~,.Ymıldanklall- Meydanlarda alellcele sığınaklar tındaki kararname hükümlerinden larını unutma. 
dütm&n ta.yya1"1 d~Qr man a ftP1llkr Jlır.~ o u n L _

1 
,_ d .. .. . ıuniar istisna edllmlştlr: Burs;ı 60 A . fi kl 

Uzun menzllll ıopI&nmız ~ baklanda A1maılar taratmdan Uerl ~muta ır. Buyulı: mik>:~ta ya· pllb. numa.ralı motosaıet cızı.e _ « ramlZa gır, aa arımızı aı aştır. 
Onfinde bir dl\şman ftpurana ateş .ıırtuen 1ddlalann aıicası k~ pd1111 bu akının manevi tesm ıöze Diyarbakır hattı müteahhtdler1nln Düıkünlerine yardıma lto1o Türlt 
etmişlerdir. İtalyan taJebJerinin olmaA d*katl IQaJl bir noktadır. prpacak kadar aoiUrdır. Halk, fa- Gazan H 1 aayılı otomoblll, İstanbul toprakları üstünde düılc.ün hiç bir 
İngUlz hava. tvnetıert dtin sece nelen• İh.:.._ ~;:,: l'Uhüaa Yunanllıandıa. cereyan eden alalı ıece hücumlannı harbin icap- H 140 numaralı otond>U, BIAzıt - inean bırakmamak gayretin inan ki, 

Almanyada. bazı JW}er Dzıertne akın- ıu•• vH•6• muharebeler hMkJnda ~len haberler lanndan addetmekle beraber inat· Va.n m6tea.hhidlerinln Ellzı~ Bele- yurtseverliğinin de en .Parlak zaferi 
Jar yapmışlar Ye bul evlertn ba.s&ra belli delil ,,.~ ~ .. e~ bıi:Jerin lcitle halinde bombardıman dJyesl yeniden kaydedilecek ot.omoblll. ve en değerli bir Örneği olacalttır. 
utramasına sebebiyet 'R!'!llltlerdlr. &ıııma••ıra.e_. r. ;yapmaia muktedir olmadık.lan J.ak- İote, ıenion tarihle ba§layıp tarihle 
::ı!a1: : aç ~ti~~ Bedapefte 21 (A.A.) - "(O.F.I) • mnda yapılnut olan he,.nabıı dofTu Re demeli? sona erecek halkın, yüce mevkiin, 
]armuz ~lr ·do: bom~ Huauet membalarclu alman haber· uabefı· •tan Ja olmadığını da anllllDJfhr. - kutsal vazifelerin.> 
tayyare& d6fürmGllerdir )erin Alm1n7a •• it.ip Haricfye fl4 o Uj Dün akf&Dl Berlin radyo1U, han Bu beyanname, bütün Antara ka-

--------·-- Nazırlan arumda ~ada bqla- Lücumlarma karıı almacak ihtiyat' B. Zekeriya Sertel, Tan'daki dınlan arasında biiytlk blr alfllta 

B 1 d l •ıik O kü. .J.X- b'ldir.J:x.: .ıı- 1 h })qmakalcsinde ıöyle yaZJyor: uyandırnwJ ve yardım sevenler cemi-e gra e çı , a p u,..ıuı ı """"' il•..-• er enüz l l ,. 1• • tedbirleri J.akkındaki tavsiyelerini yeti merkezlne derhal müıııcantlar 
konsolosluk memurlari remıen teyid edilmemJt ise de, ıi· ta yan UDlUDll Va ııı tekrarlamlf ._ heT apartunan katın- cAlrika Avrupaya bağlanabilir· başlamıştır. 
·ı l .

1 
b• 

1
.k ıhh yuf mahfiller, Almanyanın, Bal- İngilizlerin teklifini da au ve kumla dolu kaplar, her•- ae. hem harp .içinde, hem harp• ---·-

aı e erı e ır ı te s atte kanlarda arazi meselesinin yeni hal dd • iınaltta el tulumbaları De l>alta- ten ~nra, Avrupa ltıtuı bir lrlandada bir İngiliz 
Ankara 21 (A.A.) - Hariciye sureti çerçevesini İtalyaya pazartesi re ettı lar bulundurulmaamın blr annet tinite halinde yapyabilir.> tayyaresi yere dii•erek 

vekaleti tarafından yapılan bir iati- veyahut aalı aUnü biJdireceii fikrin- o1dulunu ısrarla eöylemJttit Türkçede böyle bir kelime ol- ~ 
]ima cevaben, Belgrad büyük elçi- dedir. İtalyan taleplerinin neleri ih· Nft)'ork 21 '(A.A.) - i\a.oeJa- madıiı için •Ünite> parçalandı 
mizle bütün büyük elçilik erkanının tin ettiği hilen malum değildir. aed Preu·in bild.irclifine 18re, prU D k .. dememeli; Dublin 21 (A.A.) - lrlanda 
n Üsküp ba§ konsolosu ile keza Fakat mihverin ıon ukert muvaffa- Afriltadd.i ftalyan umumt valt.ı Dük O tor Gobbelı Roma Bu makamda cbirliln yahut hükfunetinin istihbarat bürosu tara• 
l>Utün konsolosluk memurlarının, ki}"et1eri üzerine, Roma hük4metinin d·Aoete !talyan ve Ha'be, kuvvet- valiıini kabul etti 1 «h'1tünlüb fından dün bildirildiğine göre bir 
ailelerile birlikte, ııhhatte olduk.lan Dabnaçya eahilleri Gat6nde yirnil ee• lerlnhı kayıtsız ye prttız t•lim oJ- Berlia 2 J (AA.) _Doktor Gö}j- demeli! lıhgiliz tayyaresi Wicklow eyaletinde 
Almanya hükumeti tarafından bildi- ne Hvelki tal•plerinl yenileyeeeiin- malan J.akkmda tıisi)izJerin yapbfı l:>cle bugUn Roma ..ıw prenı Gia- Blessington civarında yere düterek 
rilmiştİT. den ıüphe edibnerMktedir. tektlfl reddetmiftir. - como Borpeee')'i kalııul etmiftir. ıparçalanrnıştır. Tayyarede bulun11n 

-4 ld~i ölmüştür. 
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22 Nisan 1941 . 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Asım Babayi kayirmak, 
içtimai bir ahlak 

davasidır I 

( 
• 

Et ucuzladı 

AKŞAM 

i 

il • 
Çocuk bayramı 
Yarın şehrimizde yapılacak 

)" anzim işi bir müte. 
a.hhlde ihale edildi 

Sahlfe 3 

komedi 
l 

- Oynayanları Baklava. yap 
dolnıa.c;ı, bir demet maydanoL 

Aktörlerin belki en ya,hlı olan 
Ason Baba'nm pek muhtaç bir bal· 
de olduğunu bir aenedenberl biitim 
razeteler yazdı. durdu. Nihayet İs· 
mail Hakla Baltacıoğlu, «Yeni 
Adam• mecmuasında, orta oyunu
nun bu son p~ekin için - vilayetin 
resmi makbuzları mukabilinde -

Perıembe ·gününden 
itibaren kilosu beı 

kurut iniyor meraaimin programı hazırlandı Bal~ teı. muavinlerinden B. 
• LQttı Aks<>y'un rel.sl1t1 altında toı>-

Sa!ıne : Eski konaklardan bJ 
;:uttağı. Vakit gecedir. Perde a.çıI 

zaınan ma.}"danoz Ue ba.klıı.va 

bir iane cedveli açh. · 
VatandaŞI 
Dün de yazdık: 

İstanbulda, An
kara. caddesi."lde, 
Adal~ hanında 
.. Yen1 Adam )) 
mecmuas111da B. 
İsm.a.ll Hakkı Bal

Ka.saplar cemiyeti umoml tAtlbl B~ • . . . la.nan da1mt en.cUnıen '0'6"dar :tı:l."f-
ömer Koq fiat mllrakabe kol:ıı.1s100U Çocuk l>ayramı münasebetile iYa· ı Ödül ı alSz ıiSyliyeceklerdJr. danının tanzim n tıenTh1ne a!d tn-
na yaptJRı mtıra.ca.a.tta. kuzU ~ nn yapılacak mera.ııimL'l programı 7 - C.. H. Partiai ve Halltev1ed ı şaatı 10,160 J.1ra,ya bir mlltea.hh1da (BİR!N l 
dıı,tmm artması ~...... süım~ b.azırlanmıotır. Yann İatanbul vila- ile İstanbul Belediyesi ilkokul 1Yoksul ihale etml.§tir. C MECUs) 
sarfiyatının a.zaldıRmı UC"•• ' tind 1c la d hi l d 'Ô"sk:üd M d flatlerln ucuzlatıım.ası r:al'ftrl oldu-- ye • . aza r a, • na ye er e, ç.~uklanna yardım cemiyetleri bir-

1 
• ar ve Kaba~ araba vav.ını ay anoz. baklava. yaprak d 

~ mtttalı!.asında bulunmuştur. Hallcevlennde, parti ılkokul yokaul ligı, Çocuk Esirgeme Kurumu. Kı- .skelelerlıılıı tem edlleeett. araba m.uL 
Flat milı'alı:al>e k~U et tlati- çoculdarına yardım cemiyetlerinde, zılay Gençlik tqkilatı tarafından vapuru se!erlerhı.bı arttırılacağı ya.

lerlni on beşer ;ünHUc tJln ::· Çocuk esirgeme Kurumlannda k.ut-
1 
hazırlanmıı çelenkler Twim Cüın- ~· ın:~lu ya'ıcasını Ruanell k~ydımo:z-Lı-~.iÜne buafuı k .. 

Bu hatta 1ç1n!~~eı:- edilmesi a: l~a ?1er~ ya~ılacaktır. Talebe buriyet lbideaine gönderilecektir. ~a~:~ :he=~:=~ en yapı._....-urun ucuna ka 

=~ müUU., bir ka~ devam etm 

tacıoğluya. müracaat et. Yardımda 
bulun! Telefon numarası: 20673. 

zımkik edge~=-u. DQn tıoıplanan na.t auıılediklen okul bınalannda ve sı- Takaim Cüınhuriyet 'Öskil.dar meydanı eheı:nmiyet!le mil~ öz beöz vitaminle doluyUm. H 
mQ:rakalbe komlsfOntt t:a.ııapla.r cemi- nıflannda toplanarak. Çocult hafta- d tenasip blr hale kona.cUtlr. Beledi- de halis C vitamini. •. Ya ıen nes· 
yetJnlıı talebi tıF.erlne lmıJ. karaırnan !lDJD baıl~mll.!IUH Jrutlayacaklardır. m~y amnda yen1n bU alclkasından memnun kala.o. a düdük. •. 

«Yeni Adam» mecmuası. bayırlı 
teşebbüsünü başara durıunı fakat 
diğer cihetten şöyle bir mesele var. 
Ve esasen böyle borulu adamlarl 
haykırtarak bambaşka ve çok timi 
bir mevzu üzerine dikkati celbetm.ek 
istiyoruz: 

et1n1n peraJtıende ltllosunu 70 ku.ruıf- Halkevlcrmdo veya parti kaza mer• 8 - 23 Nl5an Çocuk bayramında 'Ô"sküde.rlılardaıı bir heyet Beled.lyeıye Baklava - (Tel dolaptaki tah 
tan 85 kunq&, datlıf ve kıvırcıam 1c&%lerinde m\hamereler verilecek, saat 10,30 da Beyoğlu kazası Ok .. gelerek reia mua.vlıılerlnden B. LOtti ğuun içinden ıeslenerek). Sus b: 
perakende kilosunu i!ı ~ '10 yoksu! çocuklara elbise ve saire da- okullan lkind devre talebesi mu.al-~ bu memnunlyetlerlnl Vn.I1- kayım utanmaz. Sen kim oluyo = ::r~bahmdan ra.~ ~ı.?1ac~~.tır. _çocu'k haftasında gün- Hm~erin nezareti altınd~ Taksim &bi- ye bildlrmes1n1 rie& etınJŞerdtr. da bana W söylem~ğ~ kalkışıyor 
başlanacaktır. ~~z ~iltün sınemalar her gün parasız , den etrahnda 'V'C bahrıyo bandoeu- sun bakayım? Hey gıdı hey •.• Vak 

Kırkmı henüz geÇmit. maddt ff 
manevi kuvveti yerinde. hal ve vak· 
ti müsait sanatkarlarımız için jübi!.
ler tertipleniyor; evler alınıyor. Allı 
buna bir ,ey demeyiz; fakat ayni t.
tebbüa erbabının bir araya ,.elerelr 
yetıro. küsur Yt.fmdaki Aımı Baba 
şerefine bu tarz bir müsamere ter-
tiplemeleri, biraz para toplamalan 
neden kabil olamıyor? 

Halic idaresi
devri 

ogreticl veya lı:omik filimler gösto- nun yanında yer almıt bulunacalı:tır. Francaf ·~ v~ hörek"·I·- ti?e ben en kibar sofraların eın gözde 
recelderdir. .'! - Sa.at .. 11 de Halkevleri ve ~ O ı- tatl111 idim. Hatti iyi bir yemek yi 

Bugün Beyazıt ve Talcaim Cümhu- dıger teşekku~ler t?rafından Takafm • yen insanlara: cKuzum, baklav 

• 
Bu gı'bi yardım-

ları bak edenler,~- (..,_. 
asıl muhtaç kalJW§ e '. 
emektar ihtiyarlar- ~ 

dır. Ve bu, yalnız A J 
Asım Baba davası - ~ - .-
değildit! 

rb'et nı-eydanlarmda tören yapıla- meydanına gondenlen çelenkler a... fere verı'len un börek mi yedİn .. :t diye sorarlardı. 
caktır. Bunların programı şudur: b~fikttan,. K'b~dleedt L olan çelenklerle Sen kim? Ben kim? Adi maydanoıı ' 

• 
nın •• • ·• le " ı eye .ıı;onulacakbr. aen ·le,., 

Bsyazıt Cumhur1yet 1 O - Bahriye bandosu tarafından 

Haziran haıindan itiba· 
ren Denizyollarina 
geçnıesiınuhteınel 

d d İstiklal mar§J çalınacak, talebe ve 
mey anın a halk da buna i§tirak edecektir. Bu 

1 - Vilayetimizde Çocuk haftası esnada direie Türk bayrağı çek.ile- ! 
ve Çocuk bayramı merasimine 23 cektir. 
Nisan çat'§~mba .günü sa.at \O da 1 1 - Beyoğlu ilkokul yoksul ço
Beyazıt Cümhunyet meydanında cuklarına yardım cemiyeti adına 
başlanacaktır. Halkevi reisi Elcrem Tur, Beyoğlu 

Hsll9 şlrk.etlne Bel~ tt..rafında.n . _2 -. Emin5nil ka~aamın ilkokul Çocuk Esirgeme Kurumu ve Beyoğ
konaıı 112 b1n liralık haciz ka.ra.nnm i.kinc.ı devre talebC8l saat tam 1 O lu Kızılay Gençlik t~k.Hab adına bj.. 
şehir mecl!si ta.rafından fek:kedildlli- da Beyazıt Cümhuriyet meydanında rer zat ile ilkokul talebe.si adına bir : :ı:·v:ı=b~:ırll=. muallimlerin ~'C:zareti altında top- taleb.e bu~nün önemi hakkında Ju.. 
Da.bllJ::ye Vek!letlııden MtmakalAt V&- lıınmıı ve Şehr: bandosu da mey- sa bırer ıoylev vererek d~gulannı 
tAietine bu hususta tebligat yapüdık- danda hazırlanmıı olan direğin ya- anlatacaklardır. 

En makul hal çaresi: 
Ofisin bizzat tevziat 

yapmasıdır 

Maydanoz - Haydi haydi... De
mode yemek... Şimdi asri kompos
tolar, vitaminli meyvalar VQrken ıe
nin gibi modaşı rı~. baygın hir 
c:ıdalo:run yüzüne kim bakar kit 

.. Toprak ofis taralından francala. ve Baklava - Korkma... Kor~· 
borekıçl fınnlanna verilen unun tftc- Yin w d bil nl ••• 
car vıwta.sne tevzil btr çok §ikA.yetıere • e agzır..m. ta ~ e er b~ Ü· 
sebep oluyordu. Haber aldıtmuz:ıı, gö- ti!atlanm es~.emlyorlftr. EJmk ol• 
re ofis tevzi şek11nl de~eğe u,.. ~ınlar... Dunya onların. hamur 
rar ve~tir. Bun-dan sonra. francala ı~ı merakhlarınm yüzü suyu bürme
ve börekçl fırınJanna. un tüccar n- tine duruyor. 
ıntaslle değil Belediye kooperat1!1 Ta.- Maydanoz - Haydi haydi. dün-
sıtasU~ dağıtılaca.ımr. ya aıırilerin dünyası.., Bak seni saba 

Her zilirıre kendinin Asım Baba• 
luını dü,üni.ip kayırmağı adet et
melrdir ! ! 

te.n sonra şidtetin Milnatallt Vekf.- nında yer almıı buluncaakbr. 1 2 - Söylevler bittikt~n ıonra 
letln• devtr mua.meıemıe geçilecek- 3 - Merasime, Şehir bando~u ta- talebe, kutlama heyeti önünden ge-
tir. rafından İıtiklil mar§ı ile haılanacak çerek bir geçit resmi yapacak ve 

s1 M1 ~akaln1At ft~~letı. Haliç işletme- ve hazır ol vaziyetinde bulunan ta· merasime nihayet verilecelttir. 

Bu tem şeklinln de matlup olan alıUdan zamandanberl bir hafta 
intizamı ve mürakabeyi temin etmı- ti. H"'1"' B • • · · • 
yeceRı anlaşılmaktadır Bu ~ en geç 8.Ul « eru yıyrp bıtirecek· 
makul hal çare.si Top~ otısln mü- le ...• diye bekleyip duruyorsun. 
hütl11 çuvalları fınncıla.ra. bizzat t&T- Daha da çok bddiyecebin. Ve bif 
z1 etmesidir. Topradt o!i:I glb! munta.- ııün tel dolapta küflenip kok.acakı
zam btr idare bunu pek:All yapa.blllr sm. Bugünkü fareler bi1e hafif y .. 
ve bu suretı~ her tllrld karıfık un mekleri tercih ediyorlar. Vitamla 

Muhakkak ki bu bir içtimai ahlık 
d ıvas!dır m • 

:::= .... .... 
Müslüman Türk zengin

lerin dikkatine 

«Tüccarlartını2ın Hava Kurumu· 
na yardımları" serlevhasile bir kil· 
t:ük haber mtioar ebnİ$ti ve bunun 
vaktile tahlilini yapmqtık: Beheri 
birkaç bin lira olan ianeleri müslü
man Türk unsurunun dışındaki hem· 
ıehrilcr:miz veriyordu. 

O zrunan dem~tik ki: 
«Hadisenin en hafif tefsiri ,udur: 

Müslüman Türkler zengin o?mağı 
becerememiQle:dir... Gözlerini ac;ıp 
bunca yıldır süren milli iktısadı hi· 

- ttıaye siyasetinden niçin istifade et• 
memişler? .• . Bu, bir zaaftır b 

Simdi ikinci bir liste göziimihe 
ilişti ki. şöyle ba.şlayor: 

Jak Dekalo 3040 lira, Vitali Po• 
l:.kar 2300, David Levi ve Rifat Ke
rib!ll' (ki, İsmine ra~en müslüman 
T:.!rk değildir) 1250, Leon Semer
ciyan 1000, ilb... ve liste böylece 
devam ediyor. 

Nihayet, aradı~mız ilk ;siınler 
olMak: 

Mustafı.o. Nevzad 3QO, lstanbulda 
M. Galip ecza dep~su 150 iih .•. 

Bu cedvcller insanı uzun uzun 
diiııündürüyl'!r. H atta şöyle diyece
ğimiz de geliyor: 

Ahmed'lerden, Mehmed'lerden 
ba:;;ı zenP.;n1er, sırf bu bin haneli ra
kamların ba~tna geçmek için, ser• 
vetlerini mııhvedercesine fedakar• 
lıkta bulunsalar yeridir. 

Bunu seve :;~ve yapmoluhrJar ! 
Bu, cidden bir farzı kif ayenin 

erlisı olacaktır! 

H:ımis: Y aşadığumz fU devirde 
Hava Kunur.una yardmun da ne 
manaya geldiği unutulmasın ••• Şuur
lu olalunJ 

(Va - Nu) 

n uzer e ......... kare.l'lnl daha 11'1- 1 b d h ' · ı b b ı 'k!Bl o·w k ı d bile 
vel verdlltinden ş!Met besaplarll& e e eö tnao kı e ~ra er d ııtı ıger Baza a:I a k tat edilecek 
me."lflll olmak \Were blr müddet e 1 mar§I ı Y ıyece ve u sıra a mey- program, eyog u azaaı için tertip 
İstanbula blr heyet gOndennlştl. ;;;_ dandaki direğe Türk bayrağı çeki- edil~n programın eaaııtan dahilinde 
nakalat Ve-kAlet.1, Hallo lşletıınestnın lecek ve selamlanacaktır. Bundan tanzim ve icra edilecektir. 
Denleyolla.n umum mlldilrl9fü emı1n- sonra Vali va Belediye Reisi açış Alemdar çocuk ,:Uvasl 
de çall}tırılabllmesl 1ç1n bl.r ka.nun nutkunu söyliyecektir. • • • 
projesi hazırlamıştır. Projenin m:a.yı.s 4 _ c. H. P. ve ilkokul yoksu\ ıle çocuk dıspanserı 
ayı 1çlnde kanmı1yet keısbetımesı ve kl y d • · · } 
Haıı9 tşletmeıstnın haztra.ıı b d&n çocu arma ar ım Cemıyetlerı Bır· yann açı ıyor 
itibaren Den1zyollan 1ıd.a.rest :!..~de liği adına muallim Ahmed Halid Çocuk Emrgeme Kurumu Emin-
çalışma~ başlaması muhtemeld1r. Yaşatoğlu; önü kazası tarafından tesis edilen 

------ 5 - Çocuk E.!rgema Kurumu Alemdar Çoculc yuvan ile Çarııl::a-
Dünkü ihracat adına doktor Fethı Erdem pıdaJcl çocuk dispanserinln açılma 

Dün muhtellf memleketlere 430 btn 6 - Kızılay Gençlik Teşkilatı resimleri y&.rın aaat on hirde yapıla-
llralık mal göndertlml~. Romanya.ya adına Eminön!i Kızılay başkanı Atıf caktır. 
zeytin, Alınanyaya tütQn ve dert ll:ı.
raç edllmlştlr. 

Halkevi neşriyat sergisi 
yarın açılacak 

Eminönü Halk:evl salonmıda tertib 
edilen Halkevlerl n1*1.va.t sergisi 23 
nisan çarşamJ:>a günü sant on altıda 
açılacaktır. _ _ __ _ 

Kahve geliyor 
Portsaldde bekletilen BrezUya. kah

veelllk şirketine ald SO bin, birliklere 
ald 10 bin çuval kahvenin ithalAt 
formalitesi tamamlarunıştır. Aynca 
Brezilyadan 43 bin çuval kahve ithall 
için anlaşmaya vanlmtştır. 

Atletizm müsabakaları 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 

atletimı ajanlığından : 

27/ 4/ 941 piJ,zar günü saat 10 dan 
ltibıı ren ilkbahar a.tıet-ızm m üsabaka
lo.rına ba.şlanııcakLır. Müsal:>akalann 
n evileri aş.'l.~da ya:zılıdır: 

KÜÇÜK HABERLER 
* Üsküdarda Mehmed isminde biri 

dün son derece sarhoş olaralt e'Vin~ 
gelmiş, odasının camlarını ellerile 
kırdığı sırada bUek: damarlan ke.sll
mJştlr. Yaralı polis tarafından Nll
m\ll1e hastanes.1.ne kaldın!mıştır. * Şoför Hasan Yılmazın 1daresln
deki ot.omctıll, Beyoğtunda Kızılcık 
soka~de. on blr yaşlannda EmJne 
1smlnde birine çaıvarak yaralanma
sına sebep olmuştur. 

* Kurtuluşta oturan on yaşlarında. 
All lsmlndekl çocult arkad~arlle oy
narken düşerek bacağı kıı·ılmış, polis 
tarafından Etfa.l hasta.nesine kaldı
rılmıştır. 

* Üsküdarda Kısıklıda oturan Mu
zaffer ismin~ blr genç, atla. Çanılı
ca:~a dolaşırken d~rck yaralanmış, 
Numune hastanesine kaldırılmıştır. * Arnavutköyde oturan on dokuz 
yaşlarında Hristo, blslkletle gezerlcen 
elektrik dlreğlne çarparak yaralan
mış, Beyoğlu hasta.neslne kaldırılmış
tır. 

Aldığımız 
mektuplar 

Mecburi durakta 
durmayan tramvay 

Cuaı.a.rtem. gthıil saat on beş bu
çu~a doğru Kadıköyil:nde Aitxyot 
ağ'zında tramvay durağında 'Ö"skO.
dar tramvayını beltllyordu.m. Bir 
aralık tramvay arabuı göründ1l, 
fakat durmadan hızla geçti. Hal
buki burası mecburl durak 1d1. 

Tesadüfen orada bulunan b1r 
kontrolöre: •Niçin durmadı!> d.1ye 
sordum. Şu cevabı verdi: cRöta.n 
Vardır, daha fazla.~ lı:al~ 
için durma.dan ~çtll .. .> 

Blr tramvay, geç ~olsa bi
le duraklarda bekllyen yolcula.n 
alma.ita mecburdur. Hele m~'burt 
duraklarda behema.hal durması 
rn.zım.dır. Ülledar tramvay idare
sinin dlkk.a.tını çek.nıenlzl. rtca. 

1dd1alannın önD. alın~ olur. -•- nl d d b 1 ..1 . meuuu o ar a a aş aQL Demin 

Jimnastik bayramı için 
yeni bir program 

yanımdan geçen iki farenin konuı
malarma dikkat ettim. Vitamindea 
bahsediyorlardı. 

yapılıyor Bakla.va - Vdamin. vitamin. .. 
11> mayıs J.lmnastik bayramının her Acaba buna kim lnaıur... Eakil• 

sene olduğu gll)t bu sene de Penerbah- vitamin mi bilirlerdi sanki? Z.m. 
çe stadında. yapılaca.ğ:uu ya.zmışbk. şimdi moda oldu. ln.,.anlar •umda 
L~ ve orta mektepler :veni kararlal çehre zöiürtleri .Bende aeL:.apel 

~~~ae:~e~a~~n~ var •• • diye ~o~. Senin aibl. 
sarfınazar ed11m.lftir. Beden harelı:et1 yanı maydanoz c:m.ainden lV'8' Zl'V'W' 

yapı.Imıyacağuıdan Jlmna!Jt'k ba,yra..- otlar da: cBizde vitamin nr.ı. diJ
mının Taksimde te31d edllmM1 karar- böbürleniyorlar. Eskiden ne aeJo.r 
l~. pel vardı. ne vitamin... BuuJ. l:.m> 

Vllı!.yet, bayr.ı.mın Taksim meyda- radan çıkaıı :züiürt teaellil • 
nmda. tesld edllmesl 1çtn YEni bir Ya rak dolması_ (T ~·; ___ _ 
program hazırlıyaea.ktır. Programın 1> .....,;-. ....-~ 
hazırlanması esnasında yapılaeal'. rak) aman ıusurun... Kafam tiftlı. 
t.oplantılarda. maarii' mMüründe.n Maydanozun hakkı 'Ylll". Biz yemekı
maa..da. mekteplerln llmnutik mual- ler insanlar gibi aıırm kabatma ..,.. 
l!mleri de hazır buluna.cattır. Ba.yra- malıyız.. 

ma orta mekteplerle 118ftlet1n ve bu Baki H di b eli. Hel 
mektep muadlll meıkteplel'bı son R- • ava.--; ay ay e 
nıfiarı ~tlra.k edebUecektir sen hiç sesını çıkarma ..• Artık cA. 

· rileşeceğim b diye pirincini bae k .. 

D • •th J • • • akr . vurbnuyorsun. İçine ıoğan koydUJ'o 
erı ı a ı ıçın edetif muyorsun. Hani fıstığın? Hani özü. 

açıldı mün? ..• Ben sana dolmamı derim 
Deri ithali lçin lthalt.t taclrlerlne acaba!.. A sahtelc:irl •• Nerede sen? 

yen1den 75 bin sterl1nllk a.Itredittf Nerede senin eedadm olan eski bol 
açılmıştır. İzmir ithalA.tıçılanna anı yağh. fıshkl•, küçük kara üzüınla 
olarak açtl:ın akreditif mikdan 150 dolmalar ••• l~te ben onlar d ı 
blı;ı dolarlıktır. derim.» a 0 ma 

Izmlr birlikler umum! kltlıl B. Atıf • • 
İrial lthal!t ve ihracat ışıerne me..,t:ıgU). Bu sırada hı.zmetçı moHıığa g1rew 
olmak llzere şehı1m17'e gelm~ir. ve peJ'de ineır. 

Alm.anyaya 200 llra.lıl: tltt11t gön- Hikmet F eridun E.. 
derilmesi i.çln blr e.nla.şnı& yapılmış- , ..................................... . 
ttr. Tevziat 27 ihro.ca.ı tt\cca.rı a.ra.-
sında olacaktır. Yenı sen8 m-:ılı!rulün- Kazmayı, görmedf!n 
~~yo~~ızıer de 20 bin balya tı!tuı: karunnın kafasına 

Bayanlar : 100 metre uzun atlama., 
gülle at ma, Kategori 1 - 100 metre, 
Kat egori 2 - 400 metre, 1500 metre, 
5000 metre. 

ııo x 400 manialı: Gillle, dl.sk, c1rlt, 
çekiç, yüksek, uzun, üç adım, sırık. 

* Slrkecl nhtımında bağlı bulu
nan Suad vapuruna. binmek üzere 
bulunan Durmu~ isminde biri ayağı 
kayarak den ize düşmUşse de tesadll
fen orada bulunan gemi süvarisi Hli
seytn tarafından kurtarılmıştır. 

J . indirmiş 
·Lise ve orta mekteplerde Bakırköy kazasının 03Illanı~ t:ıs.-

ederim. y L . 
Kategori 3 - 200, 400, 800, ııo mA

nlalı disk. cirit, sırık, üç adım. 
Kat egori 4 - 50, 110 ma.n!alı, disk, 

yüksek, uzun. 
Bütün sert koşula rı seçmeleri sa

bahleyin yapılır. Önceden Beşlktaşta 
yapilacağ:ı programla bildirilen llk
bahar müsabakaları ı 3üncü ve 4 üncü 
kategori l ne! kategori ne birlikte 
bu hafta Fcnerba.hçe stadm<ia yapı
lacaktır. 

* Beye.zıdda Dellka.nlı sokagında 
otara.n elli beş yaşlannda Mustafa 
l~nde blrt, dün Ve-aı~iler cadde
S11;1:den geç~rken anı olarak düşüp öl
müştür. Cesed, B1'ledlye doktoru t1\
ratından muayene edU.miş, ölümün 
kalb sektesi neticesi vukua geldiği 
tesbit edlld1ğ'1nden gömlilmestne izin 
verilmiştir. 

Sarıyer Hallı.evinden: 
. 23 Nisan 1941 çarşamba gün11 Ha

kimiyeti mllllye bayramı mü:ıa.sebett
le salonumuzda. saa.t 20,30 da bir t6-
r en yaptlacaktır. Törende (Kızıl ~
layan) pJyesl temsil edllecektlr. Her--Alemdar Gençlik klilbil başkanlı-
ğından: Klübfunilı;ün senelik umumt 
kongrem 25/4/941 cuma. glintt sa.a.ı 
21 de Al-aYk.6şkilnde a.kt.edll~ğlnder:ı 
Azaların teşrifleri r lcl\ oltınur. 

Bay Amcaya .... 

eleme imtihanları yünde oturan Bu!g:ı.rıstan muhacir!e-
rtnden altmış bir yaşmdJ. rençbet 

Lise eleme 1mt1ha.nla.nna dün ~ Hasan, kendi bahçesinde k!l22Ila Ue 
b:ı.htan itibaren başlanmıştır. Bugün toprak kazmakta. iken ka.n..n Had•,. 
de orta. mek:teplerln eleme imt ihan- toprağın t~lanru ayıklamağa lı:oynl
Ian ba.şlıyacaktır. Bugün orta metk- muştur. Eu sırada Ha.sanın vurmakta 
toplerde türk:çe, cuma gllntl ta.biat olduğu kazma darbeler'.nden blrt 
bllgtst, cumartesi günft. matema.tilı: Hadiyenhı başına !sa.bet ederek öli}.. 

imtihanı yapılacaktır. münü muctb olmuştur. Hasan, Jandar-
Eleme 1mtiha.nls.rında mUV'&ftnk oıa.n malar tarafından yaka.lanmış, dün ad.. 

talebeler müteU:J!ııen sOzltl 1mtJha.nl&- liyeye verilerek kazaen ölüme sebeblo. 
ra glrebllecek1erdlr. y~t ıruçlle tevt:lf edllmlştlr. 

Şaşılacak şoy bay 
şaşılacak şeyi .• 

Aınca, i ... Hala sebzelerini 1.5.ğıın sula- [ ... Salatalarını , soğanlarını l~- ı ... Bunlar 
j riyle sulayan... j ~ını sularında. yıkayan bostancı- mıyorlar w• 

. ıar varmış: .. 

-" 1 
ya tenbüıten anla-ı ... Yahut mikrol)tan 

tan haberleri yokl .• 
lıastalık-ı B. A. - Hayır, caddeleri as!all 

b ir şehirde ya.:ı:adıklaruıdan ha
berleri yok !_ • 



AKŞAM • 22 Ni3&n 1941 

GörJliklerım, duyduklarım 

Eşyayı ayniye gümrüğü 
Hava akınları 

Almanya ve iatil& liman
lanndaki aıkeri hedef

lere taarruz edildi 

iaşe müsteşarı 
tetklklere başladı 

Bir lngili:z denizaltiai 
Sirkecide. Topbpı tramvaylan- efaclileria Wfeei 6'81· dörder yüz ıe dikit makinemizin vidalan sev· Trablus yolanda bir Müst••ar "memlekette ı ... _ 11lanbsı 

- daralt yeri brpmıdaki hill kuntt maqb sflaırlik kltibi. bu iti ıedi. Ufacık bir tornavida... - J -W HatC 
mevcud bir battan bir bap, kara anıarya .. yarak inayeten ve abfe- - Minnacık bir kerpeten ibean petrol getnÜİ bafiruİ h • b• b h d ği)d• d• ~ 
MU'atla 

0

(Ayniye hanı) DID alt ka- ten yapıyonnıqcanna nametli kim- et. KaryolamlZID fivileri ıevf«li; Lonclra 21 (A.A.) - Babı1yt nea- _ ıç ır zaman mevzu a s e ır,, ıyo 
anıda idi. aelercli. zanabır zumbar •ilana.yor... nUn1n bu .abalı~ tebJll: 

O zamanlar, ııetiıttikleri etJanın 1 Meeell bir fr_enk ıömleğini ııö· Tazeleri• yarıta çıkan, ıCS:dükle- Ubyadatl dlişma.n ordusun& J&PÜ-
sümriiiünü veremiyen. yahut vere-

1
z6n tuttu. (F"ıati kaça>.> d?'e eor· rini. yerlqtire yerlettire, kendilerine makta olan nakllJU& J8lll zararlar 

mez ıribi bulunmayı daha Uılı sa- dan mu c~p yok. fçerıdeki hazret çekidüı:en veren kocakanlar da nrdfrUmlltlt. Tral»t11i1Sark ıtanekte 
ran tüccarın 'bu mallan aynen süm· 78Jlına bır ahbabını almıt: narııile araya ltablmada: olan bit dGtman petlQI pmıaı. Tet.
riiie barakm.Jan U6WÜ Tar. Bina. marpuçları ellerinde, ııkırdım soh- - Rıza pata. aül yanaklım, genç· rarch delllzaltımız tan.tından b&tı
admdan da belli. antrepo olar~ betteler: 1 Jjpmı bap için gönlünde olan bir nJımttır. ~ 
1apbırlmıt veya 1<111ra bu ite tah,.ia - Domuz 10kajuıdaki F oakolu ıevgı1inin yitzUsuyu hürmetine bUUl ~~ercı!1n (~ aört, tıı
ediJmif, .. 'birahaneei mezeleri geregi gibi Doz- bak. Hacı amcan mabv ve kütab ııuz hava tunetıert paartee1 pcell 

Sanclaklar. bal)'*lar bnazlar gıbı dul.. j oluyor. Kerime ile daınadın katına, pı1>l Almanya ve ıattll 11manıann-
'birikmede; haraç JDazad. eatı~alan - TramTay cad~~deki Büyük 

1 

tahtaboıtaki ıuaulherıemize au çık- dakl amrt bedefiete hlcum etın1f-
lle, pek ucuzun• pdec:eğinden AJDalıya sitMtı e nunml mayor. Tulumbanın löeeleei gevıe- ıercUr. 
(nefi hazine) aleyhine. Rüsumat Bir daha 1111ale sirittfn mi. aksi ımif· Bir kargabunıncuk veriver!... Lo~~l (A.A.) ~ 1ncWs hav& 
·~erinden Nazif P~ mı. Köse ak.ti atfı naza~ ı~ııra:... 1 (Alyaııak) lakaplı Rıza beyin ba- :,.e;;:elerim1z W:~iece-=: 
~ pqa mı akıl.•~: D~erd• - ~. ~· aoyliy~) ... l"i" kafıyac.ak vakti yok ki. Kaç hedeflere hücum ekDJfleftllr. Baftlllll 
kini çıbnp, .ergı haline gebrıp, fa· Halbukı -izuadan kelime clqıl, tarakta bezi var ••• Fakfon aaatini çı- fenalıiPna ve elde ed1Jıen net.ıcelerin 
tura fiatleri üzerine, aai akçe, yani bar& nbid tılnn•mıt- Bap bellya kanp çıkarıp bakmada. Bir paydoa g6rtılmeıln1n güç oJmıunna ralmen 
mecidiye 1 9 dan müfteriaine aat· aokmakıan.. çekilip uzaklawmak ol.. da bekliyenlerden biriyle ke· t»tıyft:t JUlllnlar Clkblı mllahede 
mak.. ha71?Jı. yif mi keyif edelim kayııuaunda: edUmlftlt. 

Bu itte hem dnlet kirh. hem Daha ltedeki memar efeRdi. bi- fazla olarak, ltarıı kerevetlerde bek· Batta ı:~ de Dal•ldod 
laalk. Devlet, 9tiiate Ylidchkça küf- lenler indinde daha ceıatlruii ile li7ft .kır 'bıyıklı muhabbet tellala- ~l.x ya. ile ==uıı:e .,!~ 

1'1at • ......._ UadsyonUDlla iaşe müstepnmn reisllil altında 
,apllm 4tlnldl toplantı 

lenqıai, ırüve ye faza ,.emea, bet mefhurlardu. (Şu oıta çap, kırmı· rina 0071111a iprette. ıunann yerlerdeki mtt..ddld ta;nare 
para etmemeai muhakkak olau mal· za cqd_..,.. ftatU dedin mi. iate- meydanlarma htıcumJ&r J&pmJl)aMu'. (lelırtmbde bahmul "l'lcam Vett.lıeU Petrol llmltet f(rbtinln bMln Teef .. 
lan elden çıkanp paraya talavil ede- diiin kadaıda: (l..6tfet biraderi) ri· M~ede, Evkaf ta fUJl\ID bunun Rotterdaüı'dati petrol depolarile 1aft mttstep.rı B. IJetut Baner dt!zıdea belerlle petrol otl8I 1111ltım mld6rli1-
ceki halk da ı.cirin kin. dükkan camu ekle, adamcaiız yerinden kı· aylaklarını yüzde 7, 8 kuruta alan Dunkerque ve C>steade dokları da l&a.rm Yfllrlıl* DIDllMDnn mlJbtıeJU itine seç1rlldfli nsıJmqtı. Llmltet 
kirası. falan fıatık binmeden ucuz pndamıyor. Aizm• kira iatercesine, Uiıt kavaflan miaillu ifbu E,yayı bombardıman ed11mtft1r. Ta)'J'&men- 1fler etrafmda.......,... W•mJlbr, llıbtl lllLll'Wlında RomaDY1L Ue ya-

l __ ı_ idem •--L · ..:ı-.::x..~-d d f mfzden içil dönmemJtur. Mlltıep.r 6l1eden enet tleant odanı- pılan anlaşm& abklmınt. göre ftrlle-
acuz a a~... . . azarıq_._, a~e •---:"'5'"". e em~~ e e~- Dün gtlndtıs bOlllbUdJDwı tqyare- da, fl&t mtırabbe btlrolanda IDfWU1 cet petroUln ithaline devam edile-

. lıte (qyayı. ayıuye KfimrüiU) bu - Obına~ >'~ var~ır aa: clilerle aenli benlı. pyet ID'ıım mı- lerlmb dQfman ıahmel'1nde DMll,at .. llltedm llllll'I. lıap1enen t!&t oektfr. Petrol of'fsf Romanya ile peı-
hilcmete mebnı kurulmuttu. ıurun. Elledm. knlle&, üstündeki ~ v-e atlı buaa, boyalı düz.günlü Jal)an vapurlan ararbn llollanda ye mi'*"" ~una Te bunu mtl- ıol ffohalt ıçtn yeni bir .anlaşma. yap. 

Uiıdma baban al... kadınlar vardı. Norveç sahlller1 ~da dGlln:.u ~ T!caret Vttlletl -- bmıı.,o- Jlllftı!'. Memleketin petrol nıt yacı 
Oraaı ne antika 'bir yerdi. anlata· }jele hanım ninelerin hali 3mür- Hepai o bel& ben.ahının içind.. npurlanna ruJryarat ful& 71t1ü na taplaırCllma rlıuet elmlltfr. ofis tarafındın tamamen temin edll-

yun da sörün: dil. O mıınetli. kurumt efendilerin clapnda aakarça. Alık alık dolapp, oldutu anlalılan bir dlpan Sile p- Ber ttl tıcıp1anad& mlnelar kamil- ~· 
Küçücük kapıdan içeri &irince 1ı..-..e. adlarVle. .. lariyle. aoy kimaeya meram anlabp il-• ala· mlıdne tam t9abet taıde'1nlflerdlr. J'CIG b&1armıdAn .-ı .-ıert ....,. fate mlbtep.n B. l&flk Soner Ve· 

kapkaranlık bir medlıal: k&ı• 'buca- eoplariyleı mryan, aiiaepe ailıaepe sai dönenler· lnailtereye hava akini llld ~ llllıat a)ınqtrr, ı..e ~= ıe:ıer battmda bfıı 
iında kazevi parçalanna yavnılamtf - Cemal heycijim. toaunum. IU deu birini göriir prmez yaaqudı: Lolldra 21 (A.A.) - Bava ft MiıiU ~unan toplaııt.ılmıd& her Devi O rı soylemi§t.Ir: 
köpekler. Biraz yürü, ıimc:liki umu- mor renkli tüylü pazenden 6 artın· - Avaidimi yer, beiandiiini emnlyet neraretlermtıı tebllll: D6n ~':ı..n ~ ~- cMemlekette b~ d &ıkıntısı hlç blr 
mt ıara.ilar kadu senif, rütubet ve ak kestireceiim amma yıkanınca. fippk ahp paketini teslim edeyim ı.. ıece Bilyilk Brltanya berinde dDf- hmmta m.Wm tararlar ~ u = 1!=.~n gere:~~~::n m:=: 
lıavanzhktao auı aaıı kokan, koı- çitileniııce acaba aolar mı? . Onlara bawvuranlara na mutlu. manı~;a f~yetlı::=·::. B. fetilc 8oDer fli>!tmlalı9 bW.undu- ruya ıerek fek!Ilerlnf detlftlrerek 
koca bir meydan. Cemal bey bap JUUDUf. Önünde Bef dakikacıim içinde, ellerinde :ı1cenub~ e~~de buı JWlere lu mlddet mıfJDda J'lll braJuı u- Jl}la?U bu meml8ette yqJJan ln· 

Loı mu )Of. Nihayette pencereler '7llllt erpa)ikleriai aıkmada. bati- paketler, memnm meJDDun, o ka- aaıan bombalar hlO baar JaPNmJt- caN& otlll Ti pekol o&l 1111l1BD mtl- atılan ~ Tt ihılJ'aclarmı kar-
çok amma kimi toz topraktan, lr.imi yar ~eaia• berdevamı ranlık kapıdan caddeyi tutarlardı. tar. İnsanca zayiat da pek uı1ı1.. dtlrltlll raau,euerne de mflllU1 ola· fl]amıftır. Blnae~~eyh blr mkıntı 
lınk camJanna kaba Uiıdlar yapıt- - PqaL. Cemal pqal .• Paplıiı- Yaza cli7ecek rok. Cinnler aerin M ita üzerind oKm. TleaM oftll 'DlmJtbUn thtl- mevzuu yoktur. Hukftmet her yerde 
bnldıimdan haddi varsa ıı6n içeri m. vairliiinl de söreceiim İfllllalıl .. bava abr, tepelerine hGQam eden llal&a Ha(A.A) _ lfMtnle teblll' :-: sıı!..tlw::C:'Mk..::~ =::==r~ln etmek için 

ırirebilsin. Malam a. o de'Yirde la- Aldnar. kim>. . • . kanı pbfbnr, .alük mülük beliye- Paar 1tee11, u · mlkdaıda ~ ıaoU taccarf.rmm ..;.,.. 1'D1 :_.: Mn.tetann tedklklerl bir taç gün 
tanbul~a elektrik arama: her yerde - Valdec:iiim mıde lptillaı Y": }erinden kurtulur amma lap neyliy• tan&rell lılalt&ya hlcum .._ ttlJl,t 111cte19 '*"'*11wppıe@!l!. daha devam edeceftttr. 
cayır cayar yanan lıanıazını geçe- bfb mı> Korbnm Çukurçepadeki lim) bcımbeJ•nm bllhw .,.m 11611tler1 - -
lim: petrol llmbuuıın deiirmi !i- Kirli kazl~ hail k~dini ok~~·dı. Romatizmahlarla beraber yanm tberlne •tnuoıardır. Ordu aem.ı.tn- Adalarda paıif korunma Hindiıtancla bir 
tiJlisi ,&yle dursun, 5 numaralıaı bıle Burunfnm ıene •tınemezlii• ııe· bat alrılılann. kol bacak awsı çe- de biç bir SQ1at Jolıiur. RIU:m.t b1- .. ___ .,_L __ ! kar•- .. -lık 
:rok. liP Uzerioe. wini J&ntlatarak. yılı- kenlerin, ltulunçlalann - yani ıim- D&lanna da haaar o1mımıp. Tamu ~ • ..-. 

Taılaim dört .tarafında ç4:_Peçev~e ta yılıp: . . diki taaaiyonlularm- hepai ferdU. ::!ıur~ == ::U1t1 ıı:;r ai!; Puif korunma .v~ ~tçülerle Ahmetabad cHindiatan> 21 (A. 
l»ölmeler: önJenne rende ıonnem11 -Seni IMıa evlandireceiim evlat- &ilb amJar içinda, ptak clötek •eriU. ~ JU'&].anmJIQr mlcadele t-nıbe.aıin J'eclindal dGn A.) - Burada bir brpphk olmut 
pm tahtalannd• teqlh bozuntu• ~ '-~l~in altmdld ~_:o~_.~erece S.uM ,.,,.,.. JJm Pazart..ı l&bahı, ·--~ ~r k~ 79.K,!;;"'Z: "!.~ ~ ~~ Bir"!i·~~'~ine 
Jan. arkalarına _. eaıa raflar .... - uiır - ..ar -- .ıl- lllt, ft:! deM 'M'lltJ'& ~'if,"laaJ.t ~ v •pTC'll mr ••05V 80011,uf. ....,. vuu..,, uort 

pılmıı. Hepsi qya ile hklım bklım. mune.. . .. . . EV L EN M E sahlll .aşamamıştır. • • ~~ıla_nmıı, Adanın bütün yan~ kiti ya~lan~ ~e. 400 lr.iıiden fazla 
Sağdan bathrarak, kenar kenar Yflrüyelim: kavva6ye bolmeaırun Mihver devletlerının sondunne ve enkaz kaldırma ekip- da tnkif edılııüttır. 

rfirüye yürüye. ıöz aezdirelim: öuündeyiz. T eqahdannı ara da bul. Maruf ziraat ıuakineleri tüccan ta • b ' leıi faa~et• aecmitlerdir. Muhtelif ._ __________ __ 
hk bölm d b 1 b 1 frenle Arka köte:r• pmelmit: ba,lnda •• mmtakaıruz T'acaret •• Sana7i yyare zayıa yerlere inen mefruz paratltçlller 41• y . 1 d 

• e e, uru. u uru u, tükeei. mtmcla kueüıi, denit Ni.- odam ziraat maldıaeleri ebperlcrin- Loııclra 21 CA.A.> - Reuter ajanaı- zaranız hale ıetin1mitlerclir. Tecril- &nD matine er en 
b:!.,en. .!fı.~ k.:.e1.:aı\.C.: ::ıa: hadlardan. Teneke ibriii boca ede den Nazar Kamçhan da Bayan =.nm ~ '!~~r: belerda vill1et aeferlMrllk mldldl itibaren 
ı. Bunla nevi nevi. boy boy aa• ede abdest almada. Ortaamda dola- Nermin K~ Goncebahann evlen· tl bfıt)lrt. arduıdan 1111 lecm~ B. F.bem hazır bulunmaftur. T~ 
,.j~·~ Ja Hayır adam boJUnda- pıı. burap bekçilik eden hamal- ma tareni 20 M.an 1941 de kılın- Qeoen hatta m.lhver 111 tanare ay~ rUMler bir Mat kadar allrmOı •• 
ki bir iki .. · to k enin 1anmda lardu biri de anaedeı mıp. bl&mlfttr. Bunlal'dan 28 1 Almuıdır mınaffaldyetle neticelen.ı,tir. 

.. . p eç da b'rı..•,. _ Cami7• ptain. •am•zını Jal. Her iki tarafa •adetler dileriz. Te İnlUtıere tzerbıde tallrlp dJmlt- p J D--L:l! 
pupu yıııım. onun yanan. . ı a;_,, -. oncl.a aoma pli.. tir . .Diler 1'111 dl bal1U .,. Alman O oııya ..._,,,cıaua 
to~ mup~b~; aonra demmki keçe· Kqfi,.edn ihİll• bakın. Eva TEŞEKKOR tanarelerkUr Te orta IUkta tıdmp Palm Beach'a hareket etmiflir . .,._. 
lerın bakıyeaı: sen• mupm'ba. · • • pn yı ohmm'llfbu' ~ 11 ıtın içinde N _ _._ 2 • 

Bititik bölmede tabak çanak: 48, ~ slbmlllnOn an .eivan, etı Pft mtlstem& mıetı:l1'et n tnanı •- mlhftr ~letlerl boma. •• n tıt.7- wy'? ! . (A.A.) - Pol~ 

YILDIZ 
Si nemasında 

64 98 parçalık komple aofra ta· yakJpkb memuru, demır et)'& ve sıflaıile tem&7b iden 9*1 Maarlf 1ateal olarak ceman 2113 ı&JJUe by- hUkOmeti r.... ıeaeral Sikorakı 
kO:,lariyl. de.turun l&zmılıklar bir hırdavat dair.indeydi. Kıl praiııa. Namtanndan ZllıUl ..,..... olhı a., be1mJtltrdlr. :6-merika Cümhurreiai B. Rooaenlt Mnsimia maalki h&rikaau ... 
arada• kristal ıilrahiler ve bardak- kızıl çenperden ... BAflllda kalıbının BUaı ZtlıbtünQn ebedi atultlnln &8'lld fncWıı haT& JtuneıUeıSDJn ae ta- ile 7apbfı slrtlpneleri liltlrdiktc 
larta 'çinko süiümler mqrapalar dumanı titan f•: l:ioJDW1da kolala eWll ook ellm" tılbvomllds Jdaa,- dar m1lealr bareb& etUlh'tn eller ıonra B. Paderew91r.iyi alımek ller• &a sGzel Çican earlulannı ... 

• ' yak hk. o Üpm l(ÜYey sirecekmlt bmııa emen elh9' lltlrK --b- bir delllt de fncllterenta mtldafa•11n- Vi lo kralıııı 
cezveler karmak&rlflk. Kayık ta· & • dlqtnuhlJnJ lllıwmılJ• ..,.ı,, de- da bJo bll tnsnı. .,,...mın b.y- 770 n .. ' 
l>akluL"'I araaında piyatalar: çay, ~~~ trq n l&vanta ko- ıtn minnet"~ anı u. bedllmem)f oJm•_... • .AJrnanlar taP Vefat Bat d8ndilrüctl meloClileıinl ... 
kahve fincanlan. 1P111U1 ~ aaedlrls. 1111 ~o_.._. IS tana- Orseneral Kazam Orba,-'m -yaJi.. 
Yanıbqa Ma:rer, ltt•YD. Tirins Fensmozlarla. kocakarılarla ini lll&neffamn ....... Ginen la- N taJbetmJllerdlr. Banlardan 11 tı deal Bayan Fıtıaet OrJiq Talat n-

••iualannın keenne tubem: (Mar- mabter: . llAlular anlıatl ıı... Gal" ... poe lbılanDd& ın.m. amJan t&ıa- mftdr. Cenu.i huaUn .aat 16 Cla 
ael) erkek çocuk elbiaeainden tut. Rıza beJc:iiim. ne bdar zahmet- KllM& 1lllEI fmdan ClfltlDmlllll'. Nltantafl V.U kont.il eadd..mde 
llanımlum aayfi:relerde ıri1diii kq- --•••-•-•••MH HHa• ... nHn8lnt11tı•••-11 .... 118111111•11• 11• 11. K~palu apartmıanmclaa lalch-

pu~=~: k~:v~~· yansm· EUIERLı·ıı s·ııEIASllDA ~~=:kıl= = 
elan çıkmıtcum• karman çorman • aı1atıl bbriatanma 41.m.dileoektir. 
fanilalar, çoraplar, ıömlekler, kra- M•hume aalihab ninuadu. ha· 

DANK O 
PISTA 

vatlar, mendiller, kolonyalar, Jlvan- BU AKŞAM SAAT 9 DA ımner muhadd•attaada. K...n.t· 

talar, pudralar... Daha atede kur- MUAZZAM SAZ PROARAMILE De rahmet diler .. .Seleme 1ieJaaı AtJI. •• llatlru IM•inde 4liD)e.. 
elell. terit, makara. .iine... U taa17et eyleris. 

iki .-cer• an-ndaki • alatv• s A F 1 y E Çelmk shd.mlmemaai n.. 0
Jg.; mele •• ıömıaie hazırlammz 

ritli lr.lp ipekl pqafbldana. Jiln· nar. 

il enapbklann ...._ Soluda ~--•••••••••••••••••••-~ 
Naınanua çetidi: pati8b, _...., •· 
Jaepur, Daha aolu bnfi7•ı Erkek Y ann ak .. m 
1aarca potinler. zenne flbrpWeri. ve ARKADAŞLARININ BOYOK VEDA 
=.-:: =~e.::::. t: K O N S E R ı· MELEK' te 
a1t&at olcluklanm a.bara-. 1ok. MICKEY ROONE". - LEWIS s~ 

Pencereleri en rabstah Te iGI en 1 
• • wv 

1 

• VlllW 

.,dıahk .1an aot klte:r• ı.ı.u..ı •mms ..,... •• =* 1g111 Nletler ,......._ ••• CEChJ:4 PARK.ER 

Demir allt ve eclnabn .... ahu: 1~ • .::::1=:1m:c:; ••••••••• ı ... :··:·:.~·==-=· ..... ==~·-------.I En battalmdan en kGçQlliıa kadar 
bkaç. lnsiliz uaahtan, pldç. ele, 
tıu;navida. civata. civi. tel A,m •· ----Bu Akl8m bitin. IST ANBUL H,lki 
tadaki oyuncak balmeabade ...... E R 
::":.ıı.::::·.=-ı.:..ı..ı..;: U M SINEMASINDA 
lar, -caJu kapu1r lakemlelar ••• 

Ve nihayette kapra ,U.. apu• 
aun m._Dll\ 1ııir taraflbda. alman 
te)'leri aracak kllMtlar; priainde 
Lu ite memut' iç adet hamal. 

Malı almak da 41erd mi clerd: 
deveye hendek atlatmaktan farbızı 
Memımuıa kuponu yazdıncabm; 
..... p&rUIN nrip c:lamplattua• 
caba; l.amallara )'anaflP paket 
ettireceum. s.uı.rca aün ba mu
ameleyi ltitirince aolak aol.la (,.... 
rabbi filkiirl) çek• çekaM ••• 

oşacak ve DOUGLAS FAIRBANKS Jr. ve 
BASD. RA THBONE tarafından yaratılan 

BATMAYAN &UNEŞ 
Kunıetll ye Mnbtll filmW slr•ak taluıtirle atlr"1ayacaktar. At& 
w elnt drnW ... Olla tlllnl... Oldlıen earu•tiz ıadJoJu ... 
O..- taJarip ..lllitini ... ~ m .... teket tlnrinde l»om'ba-

Şimdi de ahtveritin teklini tarif lua .......... mlllll •• ı '+ ......._.. dola lwftallda Wr 8lm 

edelim: ~---· ..... IPıa J..tııWıai ewı.W• aWa 
Bölmeler denm•ddi tezs'htar 

..,.,.._ ... Jilr _.... ,,...bin 

iLK GENÇLiK 
....... - ••••• - Dw ......... .w h ............ .. ....... ...... 
ŞARK 9lnemamı 

eH• mi takdim ed...&tir. S., Roll•deı 
HERTHA FEINLER n HANS SOHNKER 

1 



wa ~~t~~~~B ~m;~::~ı:';:~~~:-·~ıil~~1j 
. Tr~hor:ı:ek~::':ı~~.~,.~~:~ü~ir ll~ç olamıyacaklar Amarı·kanın yanı· drıtnotları ~rahom bırçok 5 Vasati olarak her yuz muhacir· 
tok korkulan bir .hat.alıkt~. ~: den beti bu hutalaia müpteladır. Meclu buna dair kanun 
~e çabuk 8Jrayet e en AJın b Al • b ğ.L..:- L--tal • f - - L!..!-.-: .il. 
'-atalık k . "zii fena halde an b aıenu u ID -. w 1 JiyiMunın .,..-....-. mu-o 
Şo~ ..,~tt~ok defa büıbü· iın tekrar Orta A~pa,ya yayılma· Ji resini din yapti Uzak Şark sularındaki müstakbel 

harekltta bu gemiler büyük 
bir rol oynıyacaklardır 

tin Jd5r etmektedir. IJDJ menetmek içın cezri pre}er D e -----
A prbıncla ve ortasında aramakta idi. Alman ..kert tıb Bil 

ia :~ha.talık. alınan tiddetli mecmuaaının vercliii malGmata ı&- Anbra 21 (Telefonla) - • 
W,ı:~, yüzünden kalmamıı aibi- re nihayet trahomu kökündm te- yak Klllet llecllaf bugQDkfi lçtl
iıl&. Fakat Anu~aoın tuk~da .. b~ davi eden oir ll&ı; bulmuıtur. mamfcSa DeYlet 4em1rJo1llrı • ft 
&. ...... lak hlll fiddetle hu'kmunu B ·ı· Albucid·dir. tal>- Hmanlan t.ekdd andılı ba"ın-...-- . y ı· h JL ·ı b u ı acın esua 1._L.. __ _ 
... etmektedir. e~ 1 as; 1 e e- Jet lıalinde alınan ba ~ ~ wuo da]d kanunun buı madde1erlnl 
..- Avrupalı Mkinler de bunun devam edildiii zaman sosiln elWl Dnlm llythası 1le 
lılcumundan kurtulamam11lardır. Uz indeki tomurcuklar .,. ,....ıar del'ftlren dü:1 Yeteri 

Sow7etler Bllliii ile Almanya ara· bi erd b afibetrn.mek Ozae ka· TOrldye - Irak aramı • 
fi-da_ yapılan ehali mübadelesi an- r a k~adır. ner mukavelenameslnln tudM 
....-ıan mucibin~e RU1:an~ eline pan.;a bult olmakla 1MraDer ~er 'ft ordu mbaylan heyetine mah· 

• eçen erazıden :ruz Dinlerce ç .• ~ miJToalan:a m· ms terfi kanununun blr1ncl mad-
' Almanyaya selmittir · Eaki ...... ~~- l>lr ı.utahiı klldlD· destnın tAdlUne aid 'tımlın llyl-

yurdlarına kavu§an bu ~iman· .anıd izale etme.i itı"6ariyl• çolt mi· ..... 1 .. --. müzakere Te kabul et-
uında. trahomu:ı hllküm ıllr• ~ • MA&a&uu 

ü Alman nhlıi zabıtası deh- himclir- mi§tjr. 

A ·k 1 l fazla hareket ediyorlar!.. Meclls, TOrkiye 11e Beiçtb., 
merı a ı ar .. evnl bu :mikdu ıa - lO kilo- Bulgaristan, J'lnJAndiya, Bollan-

16Jneıikada Joeeph ~elci::.; :=treye ~ar. da, ineç, 1IV1çre Uca.ret ft tediye 
~ .w~ir dokt.or llalkın ~ ıooktor Gene Amerikalı doktorun yapb· müddetlerfnin uzabtma• '" 
~den .~et ~rde yapbiı iı haaı;a c8re bir çffçJ sinde .,... Türkiye. 1mçre, TQrklye. l'!D· fat::ru bu::..:::: bir Amerikalı ...ıt olan.ıi 40. bir dam km yalnız JA.ndiya ticaret ve tediye anlq-r- '- dıner n .., ... tt olarak eenede bir perdelik bir zanıan zarfında 7 malan n.. 25 temmuz 1940 ta-
., -.a ının "d"i'" .. L- d .ı.u:r 
il.800 kilometre yol yürü u unu kilometre s;ata er. rllı1l Türk - Alman husual anlq-
~d111ıa çıkannııtır. • Amerikahlann tellp, mtltem~~t asına ütedatr notaıann tu-

Amerikal d ktora söre Amerıka· fiPdip gelmesi malGmdur. Bunun ıçın m m blrlncl 
L bir jn.:n o sünde vua~ olarak doktorun rakamla1' Anupalılar için dlldne a1d llyihatann tasv1b 
~8,098 adım atar ki bu 13 kilom~tre ölçü tutulamaz. AVTUpada doktor· milzakerelerlnl yaparak 
.. tar. Bir talebe ıınıfta, tenef.fuııte lar bilAkiı halka bir parça daha etmiştir. 
· 1 'd' aelmeıi de dahıl ol- l . · •. d L:- +_._ 
;yun an, i 1 ıp .. .1 b"r fazla hareket etme ennı. sun • ~ Bundan sonra Antakya., ıu.en· " d 24 kı ometre. 1 

--~ üzere g'!nh e 14 kilometre olmaua 3 - S iklometre yol yUrll· derun elektrik müesseselerlnln 
luiaza tezga tarı 1 . . • ed" 1 
.. teder. Noel ve yılbaıından birkac; me erını tanıye ıyor ar. mahalli belediyelere devrine ve 

kari kaca vUA.yet idare.~1 kanununun 6 ncı 
80 senelik maddesinin tAd1ll ve memurların 

la b' kuabumda. bir arada yqamuı fimdiye bdar tahsil müesseselerinde talebe ola-
Yuaos vyanm ır • • .__ • B • ·ı.._ lav 1 • td k ı•·ylha-Jir kan koca evJendiklerının se~&- görülmemiftl. U Stiuer ti \1&09 aT mtyacak18nn& a anun a 

pnci yı)dönümünü kutlam11lardır. yalı c;ih en uzun kan kocalık reko· tannm da btrlncl müzakerelerin! ~ Colorüo 8bobmm IDc sih'.-. ft tODlari 
J:oca 102, kadın. 100 yaıındadır. runu tesis etmitlerdir. ya.p~tır. Memurlann talebe • 
"1ıhatleri yerinde dır· Sekıen Hneclcn beri birlikte 1a· olamıyacaklanila dair kanun ll- Birle§ik Amerika bükGmeti, J•: 

100, 102 yaıına gelen kadın v.e kan koca birbirinden biç ay- y1 ilzerinde geçen müza- ponyanm Uzak Şark:ta ve !uafa 
•kekler çok görülmüftiir. Fakat hır ıayan tıu.· . d bü "k hasının, dı"' kle gö- Okyanul\lhda aütınekte olduKU hl· 
.. n kocanın •l"Iİ zamanda yüz ya- nlmamııtır. . .mı~ ü e f0mıa:~ kerelerden aonra al 5" it kimiyet emeline kartı illi tedbir ol
Fll idrlk etmai hele •eksen ıene zevki nlendilden sur. an • r. re vazife görmekte olan memur malt Uzere donanmasını yeni drit· 

11111111111111111111111111111 ' 1 fill ..... ,.zife 1 ak · " lüzum ıör-_. ...... 11111111111111111111111111111111111111111 ve müstahdem er en .... notlar a t vıye etmeie 

M . H lk . ·ın faaı·ıyet•ı gördükleri müddetçe her hangi mUıtür. Okyanuslarda hareklt yaanısa a evın 1 tah ll müesse.sesine aslt tale- pacak donanmalard~ ıer~. Ciritnotl~r 
b r s için harp tecrübelerıne ıore takdir 
be olarak «ıevam e<lemiyecekler- edilen cesamet haddinin 35,000 ton 
dlr. Ancak muhtelU falililtelerde olarak lnsiltere bahriye.ince t•~! 
Um! yardımcı ye asistan bulu- edilmesi diler dünya bahriye!~ 
nanlar veya orta atretlm mtıes- de bu tonajı kabule NVketmiftir. 

--'•,...,cılık veya ya- Filhakika lnailizler Kiag Corc iınrulı 
seaelerlnde .,-.~·· dritnot kravazörleri infaya Da§lar 
banCl eJtalllyet okullannda 6ğret- l>aı1amaz büyük bahriyeler bu ~a
menllk yapanlarla daire Te mü· rarı takip ederek bu tip aemıler 
esseselerln kend1 memurlan lçin inıasına koyulmuılardı. 
açtıkları lfurslar ve okullar bun- Her ne kadar Amerika donanma · - . 
dan müstesnadır. Halen yQksek infaabnda Avrupa devletlerine Te AIMrika donanmumm - etki clrıtnotlarmdan New y ork 

tahsile devam edenlerin her ae- Ja~nyaya niııbetle biraz seride~- içia clounm•aının hnyUk bir Dnıi-ıGerçi Japon donanmasının Amcd· 
amıflannı muntazaman gec- mı! ıs.e de son zamanda ~arp ı~- m 1Mı auntakalarda ~ulmadurmayA ka aulanna kadar akınlar yapr.ıaı.a 

ne rtll ektebl ikmalleri- len ıntuına. hummalı hır faaliJ-et medRar olmasa Uzu Ş9rktald ye düıünülemez ise de Siyam ve Frau• 
meleri şa e m Arfetmektedır. lld •ene evTel ya- P..ıfikteki iilkelerini 'Ye ikt.iHl:U •ız Hindic;intai üzerinden Singapur 
ne mensup butunduklan C!alre pılmaia baolanmı§ olen 35,000 ton• mmfaatlerini mUdafaaya mUhim Dİr deniz iiaünün bulunduğu Malcz• a 
ve müesseselerce müsaade edile- bık Vafinston •• North Carolina deniz lnnvetl ayıramamasına ee· yanmaduına kar11 karadan yapı'a
bllecektir. dritnotlan yakında .~ete sir.e- bep oldufundan Ametikan donan· calı: im Japon taarruzu esnasında 

Ü toplan ak- cektir. Bu mııftan diier dört drit- ınadıın icabında lnciliz donanma· 1>u wlarda Japon donanmasının lr.-
MecHs cuma gün ac notun yaplmuına da bamt pynl· mu tak'riye ederek Japonyamn te- 1P1iz nakliyabna mani olmak ve bazı 

br. le de\'am edilmektedir. Bunlar tak· oaTlzklrane hareketini inlemek yerlere asker çıkarmak te§ebbüsür.-

1 riben bir aene .onra hazır olacak· 11zere nzi7et alacalı bazı emareler- de bulunacağına fÜphe yoktur. 
. ....... ı.nii. 1 Günün Ansiklopediıi lardır. ı. aabit olmaktadır. Böyle bir hareket karşısında İn· Manİla Haik..U.de fakir,...,...... ı..;~;;.;. ________ _. Yeni Amerikan 4lritnotlanıun Amen"kan yardımınm eel halinde aUiz donanmaaının 35,000 tonluk 

• • eriaı1l lltih-linl temin etmd: ltlo A . R ı6rati 28 mil olup bunlar 40,6 Nil• !n111tereye Te Yakın Şarka aoğru King Corc 11nıfından üç dritnot ayı· 
Mani&& (Akfam) - Halkei:iı- Evimiz siraat m6teh .. 11larlyle ·" tına, oma, timetrelik dokuz toplıı. müc~hez- harekete geçmlı olması mihver 'dev- rarak Singapuıa göndermesi ve ba 

2in muhite faydalı çalıp~ları ~ birliii karard faaliyete pçnÜftir. K h• dirler. Bu dritnotlardan \;qka letlerhün en bllytlk enditenm te,kU filoyu Amerikanın da iki yeni d.ıt· 
devam etmektedir. ~3 ıusan :fbiac Her sün balcJanmızla Halkevinde a ıre awa ve lw!ontana adında~ cıı:Jtnot etmekte oldufundan bu ırardum notiyle takviye etmesi ihtimal dahl-
bayramında 300 fakır ~ocuia • pdmakta. izim Ueta• daha kızaaa konmuttur lu bunlar kilmen azaltmak ve hattl milmlditı· )indedir. Bu takdirde bu beş rr.o• 
Ye 200 çocuğa d~ ayakkabı tnzı toplantd.a uaulleri GzeQule tnınısier: = ~ ~ 45,000 tonluk olmak lizere dihl7a- M durdurmak için Amerikayı Pu!· deTn dritnot Japon donanmas•nln 
edilecektir. Elbisel~k ku?1qlaı:m ı: w;;-.tl konupnalar olınUtachı. =. ~ " ubbll t>ız 49 ~yı nın en büyük harp gemileridir. Her fik:te menul etmu nzifeaini alm11 o aulardald harekatına mani olac'lli 
euklara tevzi edilmeaıne aı tat _: h alarm fada yai1tJı ..... -~ dnT:Wı, dediler. birinde 12 adet 40,6 untimetnılik c8rfba• Japonyania yakında iki bGyük hir kuvvet arzeder. Singapur 
11111tır. Bu 

7
u aT ddatlanami •t• top bulunacak n .Uratleri 28 mil· demokrui dmete brp Uzak Ş.rk- büyük bir donaınmayı ve hattl Ame• 

Ev dispanserinde haftmm mu: meei doı.,..IJh pır diyl Halt.- ROMA ..:;;ar tMıınmıf dün- den atalı olmıyacakbr. HaU buu- ta l>lr harekete seçmemi 'beklenmek- rikan Clonanmuının heyeti "!mumi' 
ayyen günlerinde haıtıt muayen~len madan konmıak ınaba • Jll.DID ~ me~ talauf da Amerikan donanmw .U.W t9c1Jr. Ba takdirde Amerikan do- yeeini her türlü ihtiyacını temın .. ed~ 
yapılmaktadır. Konfera

119 f~ Tlad• Wr •tmadan ltoranma = bir flh1rdtr. Bfanıeye nwan. bum- modemlqtirilmit 1.5 dritnota ma- Nftm•anm ua kuvntiyle Hawai cek tarzda banndırmaya musaıd 
leri de haftada iki defa olmak tiz .ı açılmJtbr• S.ai muhiU• . .. ..O'Man eneı TM .,. 110 emele- liktir. Bir aya kadar 'ba ka~ete Gd adalarındaki Honolulu tluUne ıel· tesiaatı haiz bulunmaktadır. d 
ıe devam ediyor. bir a1lb le Urplanaue n ,.nl- ._. Jld1 kral lllUm lllmllılUlr. yeni dritnot daha ilbnak edeceiine nıeafne ve "t;ir kısım kunetiyle de Hıal&aa: Puifik Okyan~n kW 

Mania tamamb'l• bir Grim bil· ~ euafmdea sipret -1.il- 110 da olmblldı9t dılnllc clft1r ..... göre Amerika donanmuı fqi'ltero- Sinppardaki lnsillz 8J01a11a tanı- tJak Şark .. larmdaki m r-
seaiclir. Memleketin .erY9t ~...., ektedir· = ~ı:::n:.; ~ ~ den •onra ikinci d~eceyi muhafa- r• etme.ine ihtimal nrtıehlllr. Eu.- JaareUtta Amerik~niT• ~notı-
pn t~kil eden lb6miln meWl T• • ,,... Buclb*I Roma ı,OS0,000' ntlfuslu- zada devam edecektır. Bu donan- HD 1Ma Jweu.ta lnsUtere le Ameıb lan IMboGk .'°l 0 de . 

11 
~ 

- 4ar.1'alya '1a1JDııı n Papuım dev- ~anın Panama kanalı vasıtuiyle aruuıda ı;, an1apna 7&P.ıau,... tral)oa 81 HilMUatan ruz ~rı . 
llt merbstdlr. Tin sıelırt lıııertnde- ıcabında Atlas ve Puifik Okyanus- ~ p~ ... Jadeeın -. ~ ~:jk°"". m ., 
dlr. lannda Birle§ik Amerika hnk9met· ram..u ..,.. lııla M ... ~ in z 1 T A ~ 

••• lerinin menafiini ınUdafaa etmek para yeni drltnotlannı ılnderir mı) cakbr. • · 

İngih tayyareleri tarafından Odnci bfa oJuak llombanbmaD 
edildiği •DcllrUen SofJa istasyona 

ATIRA, denilen memleket, 1 - Ak- üzere harekete ıeçeceii tfiplıeeizıdir. -::--·. 
ıapol J&hud C1l1rM llldr ft alçak Japonyamn Uzalı: Şarkta ve Pal
fll*t de; 2 - O'o »mandan cPlre, filde .. b.. kalmua iPt SoTY9t 
JhD1ült, FaJılr llm111l•ftndm11 mtı- Ruqa ile bitaraflık-pekb alııdetlDW 
lll1ıtııepU. hWa devrlDct. •UBUD llzeriae Amerikan donamnuına ela
~ la blrletth'lldl. M11&ddan ha ziyade Paiffk Okyanuaaada faa. 
eneı teO - '29 Xerxe, JUl blslm I" t ..ı.uı açılacakbr Ba aeit •· 
:::S ~=de~ b:d. Filipiıı adalan. Felmenlt Hin· 
mlftl. clistam. Avustralya latua •• Ma· 

At&HDJD da, Bmwnmld llbl, asmı lezyA yanma.dası bulunmaktadır ki 
u.rthl bac1lnktl mevzum cbtln- c!ünyıa harbinin bqiinkO durwııu 
dadır. içinde bu lilkelerin her hlri tı••k 

Gimdal Atana 'IG0,000 ultasludur. J;.si)tne ve ıerek Amerika için İp· 
'!'Un&tl11ttn~=~ =:. :~ tldat madde ka~ağı olduiu '!ıw, 
~.~ ayni zamanda buyUk n mülmn 
,IQU", birer ticaret merkezleridir. lngiltere-
KAHİRE, Nll b:rmdedlr. 1,060,000 nin bir tarfatan Atlan~ktoki nakU· 

attmıudur. Bu fehrlrı m.eftjl, Ml yab himaye ebnek diğer taraftan
w.ruıtnde, Arap sdarı tarafından Britanya aduına vukuu muhtemel 
tıelbit ed1Jm1,ft.tr. Serd&l'Jn ~~ iatillya mlni olmak n bunlara ill· 
IU1dulıı ~~!!! :n1 W::: böylece veteın Akdenizin bilhassa .. rk hav· 

ı " İlllm ~- za•nda emniyetini idame ebnek 
aQlmıfm. 
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Yazan: İSKENDER F. SEBTEUJ 

~~--s-_A _c LIZlll!mA_R~) ~t '!~' ~ co~~y ~o-~l1 l-oRPUlARI DURDURAN KADIN 
Eskl bir cHd doktoru olan ya.oJ,ı birltu-. Ben~ na.sı1 ~? • Franıada at yarıılan b,.•laclı 

dostum b:uın şu hlkft.ye#i. s.nlattı: NUıayet blr gün açı.o.rınm ~ ~. - --~ -r ' 
- Müşterilerim arasında. fevkalM• sinin tama.mile durduğıma kanl • · ,E k -....u. ..........- :...· - =~ · .... 

gUzel, yilzilne, cildine, saçların& son dum. Ona: ,-a at cokeyler fiımanlamıflar I 
derecede meraJrJı blr genç kadın va~ - Artık teda.vlye dsvam etmeRe · 
dı. Onu nllece de tanıyorunı. HattA zum yok e~endlm.- dedim. ft9ıal1DIWV 
annesini, babasını tedavi et.ınlştlm. Bu dakl ha.atalık tama.mll& &~-
genç kadının ısını S:ı:blha idi. Yüzün- Mesud bir tavırla ~vap verdl: 
de çıkan küçllk blr slvUco kendis1ni - Teşekkür oderim, teşett1r edet1m.f 
pek fızüyor: Bu lylll~nizl lmt1yen unuta.mı 

- Doktor, diyordu, bu slvflce beni ğımı ... 
pek ziyade çirklnle.ştirlyor .•. Buna. ne Ve sanki mlith.to b!r 
lmdnr slnlrlendlğl.ml size anlatamam ... kurtulmuş, kefen! yırtmış bir inan 

Ben ona bu glbl slvllcclerin dD.ha zi- tnvrUe çıktı gitti. E~ rf1nt\ ban& 
yade gene; insanlarda bulunduğunu karşı minnettarlığuu g~ ıçm. 
söylUyor ve ynkmda. gcçeceğln1 temin evime blr sürü ~ler ıönder
cdiyordum. Hnkikaten en son tedavi ntlş. Bunlar arasında. bl.rlaı.q clld de 
usulleri ne bu slvilceyl y()!tketmeğc sevdiğim ve kendls1ne ba.hsetıt!A'hn 1ı::1,. 
çalı;ıyordum. Nihayet istediğim de tap vardı. 

. . 
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Recep de bu evde m.lsatlrdf. huzur içinde y~lardı. neıım ~ 
Saide, ı11nlet geçtık~ 171Jefl.1onlu. t1 yüzQnden meınlebt oc* ~ 
BaJdecln ö1Umt\n1l dU1UP müteeam ml.§, halle çolt llerUeorllU. Banay1 ~ 

olanlar oı.t001 lrllme kılın• rehdn evi- Ticaret erba.bı her memlfıketten u.i 
ne gelerek. Saideye: ldl. Kuma§Çılık ve camcılık: (1) memj 

- .Allah seni bl.te, kabll&mlır.e ba.- lekete bi1yük ~rvet bırakıyordu. (SUrf'. 
jpı}ladı. medentyetı o derece yi1Dekt1. ki, Bef4 

Dlyorlu ve aevinçle a.yiyelerln& rut ve Şam §eh1rler1 (Sur) ~e nW. 
dönüyc>rtardı. betle llçüncü, dördüncll derecede ge-

Recep reis, Stı.lde ly1oe 111 ollll> aya.- len şehirler arasındaydı. Ba.hlllert çdt 
~ kalkıncaya kadar ona h1mıet et- olduğu için. gemlcll.lkte ve t1ca.rettıll 
meğe karar vennlşt.1. fevkalMe maharetler! vardı. Lilbluul 

Saide ya.takta oturuyor, ve gün geç.. onnanlanndan geml lnF~ çek eı. 
t1kçe vücudündek1 e:t.d kuvveti blru verı.,u ağaçlar k.CISip büyük gemlle1 
daha h1ssetmeğe b~lıyordu. Rece.be: ya;>ar ve bunlarla yalnlz Akdenlze de

- Oördiln mü? diyordu - ne mUbhl.f ıtn. Atla.<ı denizine bile çıkarlardı. Ata.-
zeb.l.mıJı o cMeşum l.."Uyuıdaki zehlr. lanmız en ı;ok Mısırın BabUller V1I 

oldu. Slvllceyl ortadan kaldırdık. Ar- Blzlm tedaviye nihıı.yet v~ 
tık onun pilrü..~üz. gayet güzel blr üçüncü günü idl Blr nkşam evime QL. 
cildi vardı. GUneşe, ıüzgft.ra k3.1"§'1 dukça geQ döndUm. Dışnnd& yemetımı 
kc11dl~ıne ne gibi şeyler t::ı.vsiye ede- yemlştinı. Soyundum, dökündUm.. S&
ceğlml sordu. Ona bazı kremler ver- at tam onda yatağıma. g1rd.1m. Hentm 
dlm. yorganımı üstüme çekmiştim kl, teı.. 

- Ben de bunu düşünUyorum, Sai- İranilerle ve Şartt memlekeUerllo tı
del nravunlar devrtndeltl zıchtrıer btr carl müna.sebatta bulunurlardı. İddia 
nefeste bile ınsanı bu deTece dil:}ür1lr, edeblllrlm ki, e.sk1 Yunıı.nlılnnn ttı.rlh-

• erltı.Me ... Artık ötesln1 düşün. Ya iç- te g5rilldUğil n!.sbcttc terakki etm&-
seydln ne olacaktı! lerl Finikelller sayesinde olmu:stur. 

Bütün bunll1rdan sonra uzun müd- fon acı acı çaınma~a ~ OUd 
det gelmedi. Ara.sırn vapurda, sokakta, doktorları öyle vak.ltll vaJdadw pek 
sinemada rns gellyordum. O zaman aranmazlar. Acıı.ba bana telefon eden 
yanmıa yaklaşıyor cildine, yahud saç- kimdi?... Yata~ımdan kalkt.ım. Tele
lıınna ald blrşey soruyordu. Meselft.: tonu açtım. Asabl blr kadın sesi: 

- Dol:t.or, şu yanağımda hafif bir - Do!:tor, siz ml.s1nlz dot:tor? ... dl.-
kırmızılık vnr. Aca.l:ı:ı merak edilecek ye soruyodu. Cevap verdim: 
bir şey mi? ... Glbl su:ıller... - Evet efendim ben\m... Kim1nle 

Geçen yaz plaj mevsJmlnde gene konuşuyorum? ... 
geldl. Bir s!nlr doktoru ona. sık sık - Ben Sabiha ... 
deni~ girmes'nl söylemlştl. Iiıkln - Buyurunuz efendim ... 
genç kadın cildine, saçlarına. o kadar - Aman dokto mütııış bir kaZ:s. ge-
diişl:.ündü kl, b:ına sormndnn bl~ey çlrdlm ... Hemcın gelemez nıblnlz? 
:- prn:ıl: lst miyordu. Ben de ona de- - Oeleylm ... Fa.kat ne oldu? Nam 
nixdeıı çıktıktan sonra vücudüne sü- bir kaza? 
rec~r;ı p:>m:ıtı:ı.rı, kremleri anlattım. - Geldlğlnlz 20.man anlatının-

Aı-n.dı:ı.n uzun bir müddet daha. ~- Müthiş, müthiş bir vııka ... Bir fe!A.ket.... 
ti. Sonhah~rıı donru geldi. Bu sefer Aman çabuk yctlşl.niz hlQ deliUse be
old ul:.ça canı sıkılıyordu. Daha mua- nl teselli ediniz ... sızı dört gözle bek-
yench:ı.ne::nd •n içeri girer glmıez: llyc>rum. Ça.buk •.• 

- Ah. d:>ktor, dedl, sormayınız... Böyle söyllyerek telefonu ka.pa.t..tı. 
Saçlarım o kadn.r dokl\lüyor ki... Her Sesinin son derece teltl.ş1ı tonundan 
sabah tarağın üstünde tutam tutam büyük bir kaz:ı. geçlrdlğlııi anlamıt
snç katıyor. Bunun önü alınmazsa tım. Fılknt evi de çok uzakta idl Ça.-

At yantında heyecanlı dakikalar 

muhnkknk tepem açılacak ... Düşünün resiz pljamalnnını çıkardım. 01yindlm.. FranıaCla bir soneden beri durmu• 
blr k re b"nlm ay biçiminde tepemin Yola çıktım. Kendi kendlme: cMutla- " açıım~sını .. Onu teselli etmek 1ç!n: ka b!r yeri yandı. Bu kaza b1r elli! olan at yan§lan tekrar ba,lamıtbr. 

- Durun bakalım, dedim, öyle ça- yanıklığı olacaktır.• diyordum. Gtlzel Yarışlar bir tarattan Pariste, diğer 
buk çabuk hükümler venneyin ... Te- yüzüne ne kadar ehemmlyet ve~ tuaftan iogal altında bulunml,Y&ll 
penlz neden nçıl<ıcakmı.şl... Evvela aklıma geldikçe 1ç1mden: cBart ya- sahada Manilyada yapılıyor. Eski 
bir muayene edeyim... nıklık yüzünd& olma.s:ı ... • diyordum. . Sap'·asını çıkardı. Son derece güzel, Nihayet onun oturduğu k~ ön~ m~ıbur atlana. hemen hepıı Fransa• 

zannuı olaiı l..uclen Rol:iert tinidi 
bayaiı ılfman bl-r adamdır. Louia 
T oche de çok k.Jlo kazanmışbr. 
Tochit ve Euıene Allemand timdi 
zayıflamaia çalıf1Yor, 50 lciloya in~ 
mele ic;hı buhar banyosu yapıyorlar. 
Robert tekrar incelip cölteylilt yap· 
maktan Uın.ldinl kemıiotir. kend!li~lnd:m sapsan saçlnn vardı. ne geldim. Bütün pencerelerde ı.,ık da bulunmaktadır. Bunlar başka 

Bir müddet sonra ondaki bu saç dö- vardı. Evde telaşlı blr hava estıtı da- yerlere •evkeclilmek istenilirken boz· 
külınesln1n Arı:!ı bir.şey olduğunu, önü- ha dışarıdan belli oluyordlL Herhalde gun yiizlinden ıevkiyat yapılamamı,_ 
ne ı:!;"Çilebilece~:nl nnladım. Kendisine müt.hlş blrşey olmu.'jtu. atlar Fran.sada kalmı§hr. Futbol grup birincilik 
bu ınnustn tel'1'lnat verdim. ı.t.kln Kapıyı çaldım. GenQ h1mıetçt ~ B 1 d h miiaabakalar·ı 
c!inl"yen klm? O: tehalükle: u at arın arasın a Ağa anm 

- B"nt t0~ııı etmek için ~öylüyor- - Bu11ırunuz efendim buyurunuz... bet ab da vardır. Bu atlardan Ankara 21 (A.A.) - Bize verS.. 
sunu:- dc'.~tor ... diyordu. Ben blr yer- dianımefendl• de slzi bekllyordu. Manfred, K1d of Spaia çok me~hur- len malmnata aöre, futbol grup bl· 
de okumu,tu:n. Saç dö!dilnıesinln önU- Diyerek beni yuı.-.arı katta bir salo- d; Bu la b' k ı d b' · rinciJ!t..! m'u'ıab-'-alanna 27 n'---
ne r.ı:çl!cmez:n1ş. Hele dökülen saçlan na aldı. Kısa. bir ·beklemeden sonra 'li • n r ırço y~ıo ar a ırın- uo ıu; UJ<UJ 

yeniden çıkarmanın lm".lı.nı yokmuş. kapı açıldı. İçeriye genç kndın g1rd1. cı ~i kazanı_nııtı. Dı~er. taraftan pazar &ilnil Oç merkezde b~lanıla-
E~er biri çıkıp ün. böyle bl.r 1.16.ç bula- Pcrlşnn blr halda ldl. nıı.şını blr r.rt.~ meıhur PharıA ve Bırkll atlan da caktır. 
cak ol~a miiyoncr olurmuş... He sarmıştı. Tıım karşımda. durdu. Franaada kalmıştır. Merkm Bahkealr olan grupaı 

- Yol:. d"dlm, sizin k1 öyle önüne - Bakınız doktor b~ıma gelenlere!. Bu atların bulunmatı yarı~lara Balılı:cafr, Maniaa. Tekirdağ. Ay-
~eçilemlyecek b!r saç hasto.lı~ değil... Diyerek başındaki örtilyü birdenbire heyecanlı bir ıekil verecektir. Fakat dın, Bursa. Bilecik, Kocaeli. Kırk• 
Bu basit blr"t'y... çekti. İşte o zrunan ben de dehşetli blr at yanılannda at kadar cökeyin de lareli. 

- Allah n.ııkm:ı söyleymlz doktor, hayrete dilştüm. Çünk(i gen9 kadının hissesi vardır. fyi bir cokey 0 ka- Merkezi Sanuun olan grupa: 
erkC'klerde olduftu gibi kadınların d:ı o güzel saçlan birkaç ma.ka.s harek&- Samsun. Giresun. Sıvaı, Bolu. 
saçını döküıcrek tep"lerı damd3Zlak tile gayet ncaip blr şekilde ve lt~ktln- dar i.yi olmıyan bir atla birinci ge• nçıhr mı? ... Yn ben öyle olursam! ... Bu den kesllml!iU. Bun:ı. .keGilml~ deni- lebildiii halde fena bir cökey ekso- Tokat, Trabzon, Sinop, Çaınkın. 
ihtimal akl!:na bUe geldikçe tüyer.m lemczdl, kırkılnu.ştı... riyetle en iyi atla yarı~ı kaybeder. Merkezi Adana olan grupaı 
ürpertyor... İlk şaşkınlığım geçince: Bu sebeple iyi cokeylere sinema yıl· Adana, Hatq, Elazığ. Kayaer!. 

Bunu söyllyerek iri güzel gözlerini - Bu ne? dedlm, ne oldu saçla.mu- dızl akı T l · b. DenizU. Antalya. Malatya, İsparta, 
bii.~bütOn açıyor, güzel s:ı.çlarını san- za? Onları bu şekilde klm kestl? ·~ anna y • n p_ara ven ": !1 ır Marao, Gaziantep, Diyarbakır, Mer· 
ki hemen dökülü'lerecekm'"• onlar bir Böyle söyllyerek ayağ& kal,,,...•• côkeyfn yetışmesı kolay bır ış de· MJ ..........,., "'ld" allı bölgeleri dahil olacaklardır. 
tehlike knrşısınd:ı lm!..şler glbl ellerlle başını muayene edlyordmn. Genç ka.- gı ır. 

- O kuyudaki dcflnelerl bulmak Yi.lllanlılar o za.mruı kendi dlllertle 
tımtdlle olmdlye ka.dar ld.ml>lllr ne ol::uyup yar.na b1lmezler ve çok 1ptl
canla.r gitmiştir. Benim aklıma - bu- dni bir halde yıışarlardı. Ata.l:ı..nmıı 
re.da. düşünürken - blt çe.~ geldl: onlara. - s:ıh1llcrlne sık sık uğrıya.
İnsanla.n bu fe16.ketten kurtarmak rak - ticaret ve dcnlzcillk öğret.mt.ş. 
~in, kuyuyu tat ve topra-kla doldur- memleketlerine refah ve hnrcket gö
malı. tünn~ür. Ecdadımız o devirde <B:ı.aU 

- Fena flk1r değll. m11 olnuı.zsa biz- n.dlı güneş mabuduna. ttı.parmış ... Heı 
den sonraki insanlar öUlniden kurta.- şehr1n b!.r ma.oudu vnmu.,... (B~) 
~ olur. mabudunun heykel! önfınde her san• 

O g(in Saide her za.'ll.anldnden blrn2 insandan kurban verme.:t ve knranlık-
daha neşellydl. ta doğun çocukl:ı.n bu heykcllcrhı 

Recep ilk defa kendi vozlycUne te- önünde yakmak Mctl de o günkü dln· 
maa etmek istedl: lerlnln icaplarınd .. n~. 

- Bura.da ne zamana kadar mm!lr Saide bunları dinlerken birdenbU. 
olarak kalacağını? başını kaldırdı: 

- Yük olacağından mı endişe edl- - İyi ki, bu Metlere bu~ün rl2.yct 
1orsun? edilmiyor. Zira, gece doğ'duğum 1çlıı 

- Evet. Re1sin1zln gösterdi~ neza.- benim de ya.kılmam lü.zı.ndıl 
ket 'V9 mi.snflrperverli~l n:ı.sıl öd1ye- Recep reıs gülerek: 
ooğlm.1 b111yorum. Köyünüze geldl- - Yalnız sıı.n dt-ğll, yanmızd:ı mJ-
!ılm gündenberl, bu sahllo Lhklyell saflr bulunduğum içl.n, bent de yakıı
bil' balıkçı kayığından bafkn. hlç blr ca~ını:druı korkardım. Çllnkü ben de 
gemt uğramadı. Benhn Çana.kkaleyc gece yarı.~ı doğm~unı. 
gitmem çok güç bir 1ş sn.nıyorum. Dedi. Re!s ellnl sa.!~nlıruı. gi.ilürdil: 

- Etraftaki korsanlar benim öldU- - Gece do~an ins:ınlnr nulıu~e\ 
~Umden haberdar de~lldir. Haberleri burcund:ı.n geçtikleri için, kendi kabl
olsaydı, burayı yağmaya. gelirlerdi. lelerine de nuhuset getlnnes!nler d ye 
Eğer hemen Çanakkaleye g!tmek ıstı- yakılırdı. Eğer buna. L-ıanmnk ı~::ıın
yorsan, benlm biraz daha iyileşip aya. gelirse, bu M~t h1ç de fena de~11dl. Ba 
ğa kalkmamı beklemellstnl suret:e o kı:ıbileye hlç blr fenalık gel-

- Sen Jstcrsen, buradil. bllsbütün mez ve halk huzur içinde ya.şıyablUr. 
de ka.la.blllrlm, Bn1del Bunu sen de H.ecı::p reise soı·du: 
bU1l's1n, deir:ll mi? ' .. 

Satdenln yüzü güldQ: - !3~gun, ellnlzde b~r kudret olsa. 
- Ne dedin ... Bü.sblltün kala.l:ılllr bu ftoe.ı Ih.ra eder mlsinlz? 

tn1sin? o halde köymü...'"Ü sevdin k!ı.b1- - Hiç şuphes1z.~ ÇUnkll ben ee:c• 
Jemiz efradından h~landm d~e!..-t!.r. doğan ç_ccuklarm - S:ılde mü.st" n& 

_ Evet... o!mıı.k uzere - ~lç birinden yuı'du-
- o halde ıkimlz t--.Jtra.r denizlere muz lç~n fayda gormcdlm. Hcp&l ken

çıkncağıZ. ve el ele verip çalışacnğıZ ... dl k~bılelerlne de, ailelerine de zarar 
Çok işler göreceğiz demek! verdıle~. .. 

_ Denize çıkmn.k. Bu benlın blr tek Ka}?lle rcl~I, Recebe dondü: 
ı.ste~lmdlr. Fn .. kıı.t, tekneyi nerden bu- - Işte siz. Yurdunuza. ve allenlıt 
ı:ıcağız? faydalı ola.blldlnlz ınl? Bunun bö}~l• 

Saide omuzunu kaldırara.k: olduğlll,!.u ldcila edcb111r m1slnlz? -
- Merak etme, dedi. buraya tık hnyır . .t..!ra, bir gemide ç:ıı.ı.,tı1'mm 

uğnyacak yelkenliye baskınlar yapıp arkadaşlarınız blle sizi burada bı· 
sahiplerinin elinden alırız. Bundan re.kıp kaçtılar. Ne yapmak isterse
ba.şka türlü bir tekne ele geçlrmek ka.- nlz, ne iş peşinde koşsanız lıcı>S 
bil de~lldlr. fnydcsızdır. Geee doğan çocuk, yurdu-

- Buna. muvaffa..k olabtıır mly1z? na faydalı olsa bile, kendi aUesin• 
_ şüphe etme. Da.bamın zamanında çok zararlar veriyor. Belki sız de öy

da blz bunu birkaç kere yapnuştı.k. lesiniz:" 1Ç.urdunuza - KimbUir? -
Zıı.ten başka türlü hareket etmemtze Belkl buyuk htzmetıcrtnız, ynmrlıkla.-
lmkAn var mıdır? nnız vardır. Fa.kat, aUenlxe faydalı 

- Demek ki köye gelecek ilk tek- olduğunuzu, sizin yüzUnilzden allenl-
neyi bekllyeecğiz? zln refah ve sa.adet gördüğ!lnü hlç blr 

- Evet ... Bekllyece~ zamnn lddla edemezslnizl 

tutuyordu. d~ın tam tcpesl Meta açı~tı. O Harpten evvel Fransa.da çok S 
S: 

ı k ıı d ·k~' ı bıtkln bir tavırla: ıvasta bisiklet yariai 
'.lÇ arının a yen ° u •. m. yeceğlnl, me,hur cökeyler vardı. Halbuki §İm• Y Bu sırad kabile re.tsı, Satdenln ha.-kafasının hlç blr 7.am:ın damdazlak - Sormayınız ... Sonnnyuuz ... dedl, d' b 1 d :c. f k b Sıvq 21 (A.A.) - Dün tehd· tınnı sorma5a geım•au. 

bir tarzda. açı!nuy:ıenğını temin ettlın. bunu slze nasıl anlata.cağunı bllm1yo- ı un ar an ço5 u ormunu ay et- mizde yapılan 75 kilometTelik biaik· b "i 

- Burası çok do~rudur. Yurdum. 
devletim benden çok istltade etti. Fa,.
kat, kendi ailemin yüzünll güldıire
mıxllm. HatU. hepsi benim yüzl1mdeu 
sefil, bedb:ı.ht oldu. Bu s&ztlnüzlln olt
sinl isbat edemem. 

Bazı ıınçlar da yazdım. Ha!tada. iki rum. Yalnız s!z bana söyleyiniz. Bu d.1- miıtir. İyi bir cökey hafif, ince ol· let yarııına 1 o mU.abılt girmiı ve Eski Finikelilerin 
kere de e!ektrlk tedavisine gelmesini binden kesilen saçlarım yeniden çıkar malıdır. Evvelce tanınmış cökeyler neticede 2 aaat 3 J dakikada Demir- denizciliği 
söyledlm. mı? Eskl haline gelmest 1çin ne ka.- hep böyle idiler. H:ılbuki bunlar d T D d " b" · · 2 

Bu işe dehyetll ehemlyet veriyordu. dar beklemek lazımdır. Bunlan bana . . . spor an uran ur ~ır ı~cı, . ıa.- KabUe relsl, Srudenln ba.ıı ucunda 
Elektrik tednvlsi için tayin ettiğimiz haber verlnlz. Derhal yapılacak bl.rşey bır seneden berı ıdman yapmadık- at 45 dakikada Tahsın Corgeç Wıtı. oturmuştu. Recep de, rcl.sl.n karşı&n
santıcrdc dakikası daklknsına. geliyor- var mı? Sizi bu saatte buraya kadar lanndan fişmanlamı§lıu, yaK bağla· ci ve 2 saat S ..f dakikada Kabanya· da bağdaş Jcurmu.,, bu beıyaz sa.kallı 

Saide, reisin yilıüne sert sert b::ı.ka
rc.k, Recebe cevap verdi: 

- Bugün hamdolsun kt, bu lnanıt
lardan eser yoktur. Za.ten kn.bllcmı. 
Anadoludan buraya yerle.701~ olan blr 
Türk kabUeslnln kanını taşnruıırtndır. 

du. Tahmin etti~lm gibi ondaki saç getirttim. Hemen blrşey yn.?ılfıma.ısa mı,lardır. Altı yarıştan b~ini ka- lıoğlu GçilncU olmu§tur. ihtiyarın ecdadı hakkında verdl~l ma-

l t 1 
~ bU hl d 11ou b lilmatı dlnllyordu. 

ınz tı ıgı yava., yavaş lyl oluyordu. e c; eg se eni teselli edersiniz 11111111111111111H1111111111111111111111111111111111111H111111111111n11ııııa 
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•e ..... b1 hald-- ld Mahmud Saydavt çok h""""hbet bir 
ergun o t'n sıı.ç ann m tan aza- ... Y• pe.'"S'an r ... ,....... .• adamdı: _......, Iıyordu. O şimdi hıı.yatınd:ı.n pek mem- Onu teskin ettlm. Fnlmt Adeta çeh- lar koyulur, blr hatıra sakiıyayıma dl- tırmış gibl yaptım. O da inandı. Mem-

nundu. B:ıwı karşı pek ziyade m~n- rest değ~mlş, o güzel kadının yerine ye bundan tiç s:ınt evvel makası aldım. nun oldu. Yabtık. K1Zlm ben1m yanım.- - Atalanmız denize~ çok llerl- (1) Camm imalini vaktne Flnlkell-
net•nrdı. Iklde blr: b"""'bn"-ı.." bir i"·""n gelm!a+ı Bir tu- Bir tutam saçını keci.!m. O da. benim dn.ki k<içllk karyolada yatar. Ben,,..,,,_ lem.iş, uzak ve yabancı denizlere ka- fer ıcad etmr• ve ye ı t ...... ....,.... ....... ..,.... O b ""'- ~ - dar gitmişler - diy" s"-- b"•lıun•-- ' ., r.ı 1

1 arımı a:u• 
- Dokt.'lr, siı ha.l:lkııl.en blr dfi.ht· tam saçın bir çehre g"--•111\>t "-·rtn- glbl saçlarına pek: meraklıdt.r. Bu ha- mu~.ım. unu ~klemiş. Ka

1
,..,.._••. "' vuı -s ""' müddet sır h:ılind" ...... •-m•"ln d ıu.o:ı..._,. ıu.c: ~....... tı - o :ı:aınan Finikeliler büti.in su- · · " .... lüa .., r ır. 

slnl:z ... diyordu, benim hayatımı kur- de bu kadar tesirli olacıı~ aklımdan reketl.ml görünce n.ğl:ı.ma.ğ'a. ba.7ladL Maka.!1 almıf. Bu haltıan ka.rıştırmış. • fakendert Kehirln ve d:ıha sonra Il'>-tardınız... bUe geçmezdi. Sük~net bulunca. başı· ~ onu susturmak 1çln: Saçlanmı kestikten sonra: riye sahillerinde yerleşm1şlerd1. Bir nıalıların istllbı üıerlne Finlk~!lle:r 
Onuıı bu sözlerine gülümsüyor ve: ıı:ı gelen kazayı b:ı.na §Öyle anlattı: - Madem k:1 ağlıyorsun kw..iğlm - Anne •. Anne saçl:mnı kestim. devlet h::ı.llnde değillerdi. (Say~a~. ve muzmahil olunca, bu gibi sanayi de 
- Hnyıı.tınızı değU, sadeee s:ıçian- - Üç yaşındaki kızım .İl.k.ba.ha.hı saçla.n tekrar başlll.3 yapı.ştır:ıyını! ... Ka!k da tekrar kafana yapıştır! ••. de- ~:~~a~~~~~~ ~~lr~fn~~~:~; b!r Jıayh ,;:ınınn onlarla bt'raber or-

nızı kurtardım... billyorsunuz değll mi? Saçlan ne k&- dedim. Ve ellmdekl saçları sakladım. mez ml?. rfikabet ederdi. Bu rekabet sayeslnd& tadan k:ıybolmu,ta. 
~~ ... ç~ln~n~m""'d~"-m .... ~k""!· -ha-·;;~a.'!!tı_nı~d-em_e~_ .. --'!"d_:ı.~r'"'!t,_~_ı":."ıı_s~<.ı~rı!"'"d~ır~.~·~B~e"'lld~sonra~~~b~u=sa~9'"=~B~un!"'!!""la~n~sa~n~k1~baş~~ına~~h!"':ıklk:ı.~~te!!'n~Y~a;>~ış-~~~!!!!!!!~~~~~m~km~e~i~F~c~rl~d~an.~~E.ı~~b~ü~tiı~·n~F~inlk~·~e~lll~c~r~b~U~yük~~b~ir~re~!~ah~~ve~I ~~~~"!"""~~~~~<·:~r~kas=~ı ~~a:r)~ 

Te!rika No. 51 benim aleyhimde yürürniyecektir. çifterdirler. Biri öbürünü bulmak için 
Zira yaptığım ıey ebediyen meçhul bütün ömrünü ııeçirir. Mademlci ko
k.alacak. canızı ıevmemip.iniz. demek Allah 

• A};k ve mnt!?ra romam Nakleden: (Vl - Nil.)" 
~~~-----.... -.------~ 

- Bu arada benim de sizinle ıe- sirin muhabbetinizi benim için ıalc
riki cürüm olup olmadığımı bilmi- lamı,, korumut-
yecekler. değil miL .. Emin olunuz. - Bu kötü fel.efelerinizin tel.İri 
böyle bir cürüm ~erikliğine zateııı altınd 1--' __ L d ~ı:- K 

- Kim sanırlarsa sansmlar... O 
kız, senin ismini mezara ıötürdü. 
Sen de onun adıyla yaşayacabın. 
O zavallı ayaklarımın dibine ölü 
olarak yığıldığı vakit, cebleTini b.
rıştırdım; kim olduğunu öğrenerek 
ailesine bildirmelc istedim. Üzrelnde 
bazı evrak huldumı Nüfua tezkeresi 
de dnhil. .. Görüyorsun ki. talih bize 
yardım ediyor. 

- Kimmi~ bu kadın? ... Nasıl bir 
içtimn i vaziyette) 

- Ne ehemmiyeti var) 

- Ya)... Belki de !dt bir in-
ean ... Bir fahişe filBı,,) ... 

- Do.ha ziyade bedbaht biri .•. 
Hay ttn. yolunu ko.ybetmi~, perişan 
olmuş bır zavallı... Es;ıccn seninle 
evlent-ccğiz. Benim ismimi ta~ıya
cakııın. Evvelki V•'l-;siyetinl kimse 
sormayacd:. 

Mel.;hat, zahiren s;ıkin görünmek 
için bütün iradesini topl:amağa çaba· 
lıyordu. Rauf un ı;özlerinde adeta 

bir alev yand·ıı:..-ı elSriluor; mulıata- a &.&ıa~ e~··· ocamJD 15u• , ııirj ..... :..-.e;;im. d :_:_ı x.__. al F 
hının teskin ed.ihnez pir heyecanda .,_.., - • a .uıu.uuı a15~za ıyorsunuz. a· 
olduiunu anlı;rordu. Doktora e&a Eıftek kaılaruu çattu kat 0 beni eniyor. 
geçirmek. onu iatediğ:i yola ıevk.t· - Birlikte hareket etmemiz zaru- - Cemal Nermi ııitti... Aile.ini 
mek için ne yapabilirdi?. Ne yap- rtdir •. MeWıat ..• Aramızda bir ziıı. bırakıp kaçm.11 TUİyettedir. 
malıydı) eh ~ n bb:i biribirimize bai- - ETet.. aitti... Fakat kaç~ 

Fakat ne oluraa oleun bir car• l~ })ulunuyor... Bunu biç btr dı ..• Bilalcia çalıpcak. çabalıyacak. 
b 1 

t-d Çıldırın t. d .ı-....ı-'- kur ... t kıoparanu,yacaktır... Hattı ve. zaruri aaydılı serYctl bana temJ· 
uma.....,. ı. a ı..~a edm enJUJ&la bf2zat MDin ir~en bı·te ne uppcak. Demek oauıa bütün 

en yük.aeiine çıkan uu a amı yo · • • getirmeliydi. - PoJd. Allah nr •.• Allah varl fedaUrlıiı karwımıda benim böyle 

G dın - A-Loa .a .. 11 •• ebı'linm· •• AIJ-'-~ nan~öree hareket etmemi utiyonu· 
enç ka • yalvanr ııfblc ~ "ıq lWDl r 

- R f - el - .ı • bG ip mAdahal..t.nt nazan ib'bara ouz . . 
au •• • cuL - .;,eni n• al.mıyonun. Esuen . d.i k dar - Kocanız tehar servet yapabi-

~adar aevcliilmi bilinin... Bu yaptı• 001' eden aafha~ı~ ...{iiah a lecelt bir yqta deiüdiı'. Onun &izi 
gın. hareketi ~ih edecek olursan mı::' cieilldf ki... B~tnn b ~!" b5yle yüziletO bırakarak gitmesi 
senınle ıene eskiai gibi doat kalınuı. onun m.alQroab ,... nzaaa dahir d kaçmak kabilindendir. Yavrum, 
Aşkınm yüzü •UTU hilrmetine olaua Jd ö.me.ktir Ha . . Allınahıne gtızelim. MelAhateiğim. sevgilim 
kendine aahip oU Emin oL hllfLı.ch- ~ 11 lmabıma• •• 1 ngı) lfAU h Btıtüıı ömrllnüzce bu ismi var ~: 
ğın bu cürmlln devamında seninle .... u~ 1 ____ 

1 
yab~ı.bı~olrerinl a ~· mi yok muhayyel kocanın esirl ola-

rt ,_ 1 Diln _ ,_ _ ~ UWAı1 an ırı ır eevsm- . 
0 • a~ o ~mam... ya Ta aıuettıe ler ..J:..e Til Bütün h1 '-- rak mı kalacaluuıız) ••• Bu. deli-
böylo hır ı,ı yapanlan cezalann en '4Y ,,. tmlf. ma ·~s;at lildir. 
müthlri beklemektedir bu .kanunun CSnilnde l>oyun eger. P ki. il ) . 

Genç erkek. istlhfaEta T• nefshıe n~dC:!dbn;::ıha!'ka ~~oı:-u- E.rkekt 
0 

um · ı - - •ıze ıoyu,reyun• emnıyet c cevap verdh Dlln --nnde Lı- bir . _;_ - Oilunu.ı: .•• - diye tdtrarladı. 
O"' '' U d h' b ya ~...... ı...y ınıan t~ n.:.. la • k l - unya yuz n e ıç iı kanun olarak yaratılmamıatır. Hep çifter w - Vlllun mlnı te rar amıyaca-

gun ... Bu meıum muhavereye yav;· 

rumun karışmasını istemiyorum... fedakarlıkların en büyUiil bu ol.,. 
Onun sevgili baoı. böyle menhu. bir caktır: Oğlunuzun ıeflcatinden mab
rezalet yüzünden keder görmesin. nıtn kalmak... Fakat ıeflcatindaa 
Mademki bu bahis açıldı, ıöyliye- mahrum olmamak derken onu bU.
yiın ki. oğlumun mevcudiyeti. arzu bütün kaybetmek ihtiınali de var. 
vo iddialarınızın katiyetle tahakkuk Ben size temin ediyorumr CahidU. 
etmemesine sebeptir. büyüyÜ§ÜnÜ uzaktan uzaia meauda-

Rauf, dudaklannı öyle bir ısını ne tak.ip edebileceksiniz .•• Hayatta-
ııırdı ki ldeta kanattı.. ki muvaffakıyetlerini göreceksiniz .•• 
Kadın devamla: Belki de kader ıizi bu cihetten giil .. 
- Şay~t Cahid dünyada bulun· dürecek ... 

masaydı, i§te bakın. ne kadar aa· - Oğlunu terketmesini iıtedii>
mimt söylüyorum, o zaman ihtimal niz bir annenin bu yüzden ıülec• 
mecııunane projelerin.ize &let ola- ğini mi söylüyoraunuz) .•• Hayır. 
bilirdim. Fakat oğlum var ... Oğ- hayır... Kntiyen ..• Bu. yalandır ••• 
lum... Cahid... O benim hlmim Müthit bir yalan... Yalaıııdan da 
olacaktır. Onun mevcudiyeti ıaye· çirkin biqey ... Rica ederim, Rauf. •• 
sinde sizden katiyen korkmuyorum. Namuı ve fazileti bir an içinde 

MelAbat. baıını ıallndır nyaklar altına alacak dei;-riliz ••. Ontı. 
- Katiy-cn korkmuyorum .•• _ di- nüzde açılan parlak istikbali d• 

ye tekrarlı.dı. - Zira yalnız ıu çiğniyeeebiniz. ·. Dostum, karde}im. 
fikir beni uçuruma yuvarlanmaktan arkadaşım... Bu deliliği yapmama
meoeder ••• Taaavvur ediyorum ki, nız için, iste; misiniz. önünüzde dis 
günün birinde tesadüf beni Cahidle çök~ek size yalvarayım) .•• 
kar~ılaıhrabilir. Ben kollarımı ona Erkek öyle yakla,tı ki. nefcş!. 
açanm ve o bana: cAldaınıyorsu· g~~ç k~dının yiizüne çarpıyordıi. 
nuz. efendim .•. Beniın annem öl· Sınırlerı ~~rilmi, olnra~ı . 
müıtür •. .> diyebilir. - Meıahat ... - dedı .• Senı ha· 

Doktor ıztıraplas yatta eskiden bir kere kaybettim. 
- Ah .•• - diye haykırdı. _ elverir ... Şimdi, tali~in. yardımi!e 

Biliyorum, anlıyorum... Si.dn için tekrar bul mu~. ele geçırmıt oldum .•• 
(ArWl VU') 
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Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 
Yeni tu1wn dolayısiyle uıeıolm Jıoln eaı1 olmak imere İkti,,at n T1ca.ret VekAleUednıce m~ _..,. 

10/4/1941 tarllıinde llln edilen ..,, ft1atlara nazaran tıesttt eıd.llen mıntaka mGbaıaa fJ7a~ 1 _.. 
rada rösterilmJft.lr. Bu tiratlar norm.al Jaı>ak fiyatları oldulu cihetle nonnaıın fenınde .-. o*'lA«, J'll&
ra.t, tco Te ra1rey1 thtlva. eden ma.llarm mtuıaJaUJ.nda tatbik olunacak 1ıenzllo.t ~de II nlllD.lftCla ta
yin olunmuşlardır. 

Bu esa.slar dah1llnde mtıba,ya.af& başllllllf oldutuınuzu, mcmdm ~ gare eklplerJmJsln l:ııbll mmt&
lulanna gönderilecettnı Te b.llen et1pletlmJı1n Metsın ,_ Df1arbakır mıntanıarmda ıun;,eıe pçmlf okb*
annı alAkadarlann nazan cWı:'.k.atlne n.zeder, daha fazla maldmat a1maJc Jsteyenlerln ı.tanl>Ulda Ka.tlrCJol'lu 
hanında süınert>ank Birleşik Ytın İPlllt Ye Dokuma ve Bmıglpek fabı1bl&n mtlmrreıll meıUlilDI IDlbca-
atıan ıımmıu blld21i1Jr. • 

TAPAÖ clNSLERİ 
No. I 

Kr. Kr. Kr. Kt. Kr. Kr. Kr. Kr. 

İstnnbulda teslim flyatıan Kllo - - - 11 "15 '13 13 '1:.1 
Mübayaa mahallerinde tcslJm !lyatlan 
!) Edime, Uzunköprü, Lüleburgaz, 

Kırkia.rell, Çorlu, Babaesiki, Tekit
dağ ve civan. 

2) Bursa, Bandırma, Balıkesir, Kara-
cabey, Kema1J>ll4a, Yen~ehlr, wın- 1'10 ıso 130 - 71 
yas, Gönen, Biga, Be:rga.m:ı. 

3) Mnnt.sa, tzmır. Aydın ve elvan 
4) Mersin, Seyhan ve clvan 
5} Afyon ~it, Kütahya, Bolva

din, Akşehir, ispatta, Burdur ve 
civan. 

fi) Konya, Kamman, Kadmhıın, Ercğ-
11 ve ctvnn. 

n Kayseri, Aksaray ve civnn 
ın urtn, Mardin, Diyarbakır ve civan 
~) Knrs, Bingöl, Er.:unım, Knnıköse 

ve elvan 
10) Van 

11> Karadeniz ~nı vilayetleri 

No. il 

89 
67 

8'1 

Kr. Kr. Kr. 
88 '13 G8 

83 

63 
62 ,, 82 

Kr. 
'15 

67 

" 

1 
cı 

~! 
2.8 
Kr. 
'13 

Erz. 
&5 

Van 
68 

68 

~ 

Jıi 
Kr. 
eo 

.!; 

• "E 
~ 
t5 s:: 
W) 

tc 

s:: 
ı;; 

s:: 
(;; 

::ı 

~ 
'Ö 
'ö .... 
< 

Mübayo.a. edilecek ol:ı.n mallarda parça, deri, keQe, koç, pıtrnk, güveli mallar ile çakıldak \'e yabancı madde to
leransları ve rutubet miktarı ~ağıda. tasrih edllmlşUr: 

1) Parça: % 8 nlsbetine kadar esas ma.l Ue birlikte kabul olunur. Bu nlsbetten fazlası esas mali fiyatmın 
" 25 noksanlyle alınır. 

2) Deri: Esas mal ile birill..-te gelen derllcr bu mal !lyatmm '10 5 noksaniyle alınır. 
3) Keçe: "1 3 e kadar esas mal ile blrllktc kabul edilir Te fazlası 1çln kiloda 8 :ıcu~ tenzllat yapilır. 
4) Koç: "1 3 e kadar esas mal lle birlikte alınır. 
5) Pıtır:ıklı: ,,. 3 e kadar smı.ına. pıtıraklı mal kabul edlUr. Bu nlsbetten fazla .sıvama pıtıraklılar 1çln tUo-

da 10 kuru§ noks:ınly!e tediye edlllr. 
il) Güvell mal: Alınmaz. 
7) Çakıldak: " ae kadar mal ne blrllltte kabul olunur. Bu nls'bett.en fazlası renzU edlllr. 
8) Diler yabancı maddeler: Azamı % 1 e kadar kabul edll1r. Fazlıuıı tenzil olunur. 
9) Rutubet: Norm.al olacaktır .. 

10) Çanı: Ç'unllı mübayaada dara " 2,5 nlsbetlni aşmıyacaktır. (3041) 

• 

Sahife 7 

' = 

•·Kuc.ftlf ş,f;lfıftJARI~ 
KOCOK İLANLAR 

Fevka.llde ahvaHn devamı 
müddetince gayrt muayyen gün
lerde haftada. ilci nya ftç defa 
ne~redllecektlr. 

1 - İŞ ARIY ANLAR 
BiR BAYAN fŞ ARIYOR - Türltçe 

Fransızca, Rumca. yazar ve okur, ti
caret l§lerlnde bulunmuştur. Ka.styer 
ve yazı işlerini mükemmel yap:ı."blllr. 
41604 telefon ile müracaat. 

l\IVHENDİS TARDOICISI - Ve 
fen memuru olarak bir genç lş anyor. 
Akşam gazct.eslnde A. B. rümuzuna 
mektupla müracaat. 

1 ci sı:-;JF AŞÇI - Her yere gide
bilir. Adres: Beyoğlu ParmakJr.npı Na
rin lokantasında garson Yusura. mü
racaat. 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
DAKTİLO ARASIYOR - Stajyer 

avukatta isteniyor. Beyoı\'lu - Meşru
tiyet cad. No. 170 6 ncı d:ı.irc karşısın
da Daire Aprt.ı 

BİR BAY.'\N ARANil:OK - Mua
yenehanede çnlışacnt ve ev ~erine 
de nezaret edecek okur yazar bir ba
yana ihtiyaç vardır. İstlyenlerin Çenı
bcrlltaş Güzel Apt. d:ı. 2 No. :ra mürn
caatlnn. - l 

TiJRK DJŞCf KALFASI ARANI
YOR - Galata Necntl bey caddesi 160 
numara Dlş bakımevı sahibi bay Ze
ki Harmana mürncaat. _ 2 

3 - SATILIK EŞYA 

80STA..~CJDA YAU - Çok gü7.cl 
modem bir yalı ldr:ılıktır. 

Gala.tasa.ray knr§lSlllda köşe a.pnrtı
manı. EmlAk~ kira 1;en1s1 Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. CS EmlAkl8 
k1rn servlsi Telefon: 24604 - ı · 

VANIKÖl'ÜNDF. - Çok gilul bir 
yalı k1ralıktır. 

Gala.tnsnray karşısınd:ı. köşe apartı
manı. Emlakfş kira serviı;l Tel: 49010 
Emlnönfi Anadolu han No. 6 Eml!lkiş 
kira eervlsl Telefon: 24694 - ı 

GÖZTEPimı: - Çok munt:ı~m 
bahçeli bir köşk kimlıktır. 

Galat.nsaray karşısında. köşe apartı
ma.nı. Emlllkl§ klrn scrvls1 Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Emlaklş 
kira servisi Tele.fon: 24694 - ı 

KlZJJJl"OPRAKTA - Ba~dad cad
desinde denize nazır k()şk kiralıktır. 

Galatasaray karşısında köşe apartı
manı. EmHl.kL1 kira senrfsl Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Emlıikl~ 
kira sen-ısı Tele.fon: 2469'1 - ı 

ÇJFTE HA YUZI,ıUmA - Mobilyalı 
ve mobilyasız beton köşk klrnlı'ktır. 

Galatasaray karşısında k&~ apartı
manı. Eml{ıklş klrn sen·ısı Tel: 49010 
Eminönü Anadolu hnn No. 6 Emlfı.kf.ş 
kim scn·lsl TclC>fon: 24694 - ı 

GÖZTRrımı; - Mob!lyalı bir köşk 
kiralıktır. 

Gnlatasarny karşısında köşe aptı.rtı
manı. Emliıklş kira scn•ls! Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Eml~klş 
kira servisi Telefon: 24694 - ı 

MODADA - Çok muntailri'l bütün 
konforu halz lüks mobllyalı köşk ki
ralıktır. 

Galat:lsnray lmrşısında köşe np:\rtı
m.am. Emlaklş ldra servisi Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Emlaklş 
kira servisi Telefon: 24694 - ı 

'iOOO I,JR.U'A - Ayda 55 lira kim 
getiren Bej'Oğlunun piyasa yerinde 
gü7.el karglr bir ev satılıktır. 

Galatn .. aray karşısında köşe apar
tımanı Emliiklş. Telefon: 49010. Emin
önü Anadolu han No. 6 EmlA.klş. Tele-
klra scr\'ls1 Telefon: 24694 - ı 

KİR.\LIK EV - Ortaköyün mutCll:\ 
bir semtınde, bnhçcsı ve mıınznrası 
olnn 7 odalı, alıı.turkn hamrunl: 
bir ev mevslnıllk veya senelik 
o~-ırak klrnııktır. Görmek 1çln, Orta
koyde, vapur iskelesi 1ttls:ıllnde Saln
hanc ~k:ık No. 12 apartıman knpıcı
sma Mu. Galata, Nur han No. 13 Te
lçfon: 43265 ~ 4 
KİRAHK APAR'.l'L'\IAN _ Ortakoy

dc, \'apur iskelesi ıttlsalinde Snlaha
ne sokak No. 12 dört Oda, h~ı. banyo, 
n~ık taraça, Çamlıc:ıya ve Mannaraya 
&UZ:C! maı:_zarıı., mevsimlik ve ısenellk 
vcnlır. Gormek 1çln yerinde. M!ı. : 
Galata, Nur han No. 13 telefon: 432<i5 

-4 
Acı:ı,r: m .. YREN SATIUK - Her 

1.aman ele geçmez bir fırsat. Aksaray 
Cerrahpaqa cnddesl 1 No. tiituncü ve 
bakkal dükkanı sahiplerinin askere 
gıtmesl dolayısile devredilecektir. İçfn_ 
dekllere mürncnntlan. _ ı 

DE\"m:,,ıo,ı SA1'1LlK DİŞ l\IUAl't::NE
llANt:Si - 10 senelik müşterisi bol 
Galata Nec:ıtl bey cnddesı No. 160 Diş 
Bakıme-.ı sahibi B. Zeki Ho.rmann nıü
rncaat. ~2 

SATJI,IK IiÖŞK - Kuzguncuk Nak
k::.ştepede mektep karşısında T~ocar,'1 
sokağında l No. lu denlzı:' nnzır bahçe 
içinde çan~lı ve yemişli 8 odo.lı lıoşlt 
satılıktır. Içlndckllere mürncaat. _ 2 

KIZU.'J'OPRAKTA - Ziverbey yo
kuşunda 26 numaralı büyük bahçell 
elektrik Terkos tulumbalı kuyusu bu
lun::m 9 odalı nezaretıı betonarme 
köşk satılıktır. İçindekilere mUraca
rt. - 7 

:\TILIK '\'E ltİRALlK ı\PAltTIMAr-\
Şlşllde Koca Mansur sokağında M.ln
sur Apartıman 3 No . .sı kiralık ve sa
tılıktlr. Hnvn ve nezareti ı;uzeldlr. 
3 ncü kattakilere mürı:caat. ı 

KİR.4.1.lK Al'AHTE\1.AN - Ay:u;pa
§a Park otell nrkasıuda denize nazır 
yenı apartıman dnlrelerJ kiralıktır. 
Taksim CümhurJyet meydnm No ıı 
tütüncü Frridc murncnat. Telefon: 
41537. - 2 

LOKO~IOBİI. \'E Jl~ER.'\TEUR -
12 atmosfer em beygir kuvvetlnd~ 
Lanz maı;ka, tekerlek üzerinde müte
harrik az müstamel blr lokomobil iyi 
vaziyette çlfte kat k::ı.yış, su tulum
bası, transmisyon ve bacası ile ve ay
rıca 52 amperlik bir jeneratör ayn 
ayrı veya birden satılıktır. isteyen
ler Galata Rıhtım caddesinde 33 nu
marada 1. el katta Rluı Gence mü
racaatları. SATILIK l\IAliAZALAR - Karn

köyde Tünel karşısında 33, 33/l, 33/2 
S.\TILIK KAY~AKÇlUK J,E\'AZI- numnmlı Uç dükk(m satıltktır. Müra-

MI - Bir oksijen tüpü maa kazım, caat: B:ı.lıkpazarı Tahml~ so'kak 
yarım beygir blr motör ve zımpara fa. 

Ü 
'"k ! 3 No. Remzi Bucnk. Tel: 24010. 

şı, bir isplro.l k çu b r elektrik kay-
nak ma.klı ".sl, mengene ve sair inkım- SATILIK VİLLA - Gö-z~pede et-

PANSİYON ARA~"IYOr. - Bir ba
ba He oğlu azami bir merdh"enle çıkı
lacak, Beyo~lu ciheti trnmvay '\"O

lunda ve Türk evinde pansiyon nn
yor. Galata Eski Gümrük caddesi Çc-
çeyan l1an No. 9. Tel: 44287. 2 

i
. lar satıııı , •r. Talip ol:mlar Harbiye rarı duvarlı 4 1/2 dönüm çanı, mey-

li~----~~--~~---~~~"~"~~-----~~~~--~ Af~~~:ru~~k~rop-n,re~~~~~~~7~~ -;Jı ı-."~...,.-~~ raja mürnc:ı.at et.sinler. - 3 ı hol ı ~:ı.lon banyo, garal T.S. bahçe 
·"'~ ~ içinde ayrıca 3 odalı köşk de \'ardır. 

5 - MÜTEFERRiK 

~ ~.- t 1 SATILIK J>İZEJ, MOT()RLEni- Üç Tel: 52 - 232 \'eya 40S25. 1\IEKTEP DERSLF.Ri - Ortnokul, 
tanesi 55 beyglrllk. bir tı:ınesl ?O be;- ---------------- I.f.se ve Üniversite talebesine Frnn'lJ. -
glrllk kara ı; c <!{'nJ~ Ta.sıtalannda kul- ACEI.F. SATll.l.K APARTlMAN - ca ve Almancn dC'rslerl ('I'ahs:ın Abdi 

1 lanılır mükemmrı bir halde dört aded Clhnnglrde ~iman h:ıstnnesı bahçesi O~k~lngöJ) metodlle yahut (Be lın 
J (Mercedcs - Benz> marka Dizel motlir- ~rşısında GunC§ll sokak 56 numaralı Giırmen> metodlle az ~:ım:ındn oeret!-

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarTul hesaplari 

1941 ikramiye plani 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

1 Aiuatoa, -' lkıncitepin 
tarihlerinde yapılır. 

ı 941 İ11nmi7eleri 

1 adet 2000 Liral* 
1 • 1900 • 
1 • 750 • 
f • 500 .. 
• • 250 • 

35 • 100 • 
at • 50 • 

300 " !O • 

= zttt
= SMf.-- • 
c 15IO.-- • 
=ı•-. 
=!OM.- • 
= ssoe.-- • = coot.-- • = 6000- .. 

Bola sulh bakak hblmUt\nden: 
Bolunun Karacaa~ ka.rlyeısinden 

lııl~!a kansı Le7ll karlyeden Hamid 
otlu Nurt ve arbd&tlan arasında 
mUtehaddis ıza.Iei fUY11 dan.mıın ic
ra Jr:ıimmakta olan dUl'U§lllUl mum
da bunlardan Karaataç lw1yeslnden 
llellhanm llAnen yapılan tet>Ucat Olıe
rine mahkemeye geımemJş n tıyab 
taran tetıııtıne de karar nrllerek 
Dluıtıa.kemeslnln 8/a/Hl perşembe gtı
»tl aaaı ıo a bıratıımıf oldutunda.n 
1"ın1 mezlrorda blsmt gelmesi ve 
telmed.ıtı taktirde gJ:Jaben muhake
llleııdnbı bqlanacatı telli matamına 
bJm olmak bre 11An olunur. 

ZAYt - İatanbal ıtma.nından almış 
aldutum 145~-a numaralı reis ehllyet
llanıctnı zayt olup J'ftÜ!ln1 ~ıtaraca.
lundan eUislnin h1*mtı olmadığı 1lAn 
olunur. Adres: Galata earapiaelesln
de SaraJköy motörtı kaptanı Muhar
rem Zorer 

Yer değiıtirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akıam'ın KOÇ()K tı.AN-

1.A:RJ'nı dikkat)ft okursanız 
kendinize en elveri§li yurdu 
Yorulmadan bulabilininiz. 

1 
lerl satılıktır. Slrltecl Orhnnfye cad- uç kaUı sene\'! doku~ yüz lira 1rndı 1 lir Makale, hikaye, roman, ilmi eser 
desi No. 28 murncnnt. Tel: 20992. b~lunan her bir konforu mükemmel ve büro noter vesaiki itinn ne t"rcume 

1 _ 8 koşeba.şmdnki apn.rtıman acele satı- edilir. Adres: l\Inçka Işık ııscs! kar~ı-

1 
S.'lTJLIK lKI KMll.'ON - Bir tn- lıktır. Bltlşlğlndekı 5İsın4 numaralı_ Emek sında Karakol soknk Hayat apartıman 

nesi Fordson marka bir tanesi 33 mo- ap:ırtımanı kapıcısı aile muraca- 1 numarada Öğretmen Tahsin Abdi. 
ı del Ford mnka knrü~rtli :fakat H\s- at. - 4 - ıo 
' tikslz lltl kamyon s:ı.tılıktır. Sirkeci ACELE S,\'fILIK APl\tt1IllA~.; -

· '\ 1 Orhaniye ı:-:ıddesı No. 28 müracaat tc- Cihanglr Firuz:ığn camii knr~ısı ağa-
lefon: 20992 _ a hamam caddesinde ylnni nuınarnlı 

İST .. \:\"El'L \'El'.A TA RADA - Her 
tfirlü emlnk, ap:uiınuın, çlftl!k ida
resi için uygun şartlarla vekdlet ka
bul olunur. İstrınbul pasta kutu~ıı 
No. 526 ya yo.zı ile miiracnat. - 6 

• • "' • ın SATILJK OTOMOBİL - Az sernıa- altında ik1 dükkA.m bulunan dört knt-
IDARUINl\IUUll IS BANKAUND" ye ııe çok kArıı bir ı., bol rn.stıkıt 39 11 ,.e senevi bln tiçyüz lira klro.ya mü-

' 

.• '\! •. · 1 .... • od 1 0 1 t tehammll.müccdded npartıman ace!c 
KRAMı.LE;LL t.ff;~' • A~~ 1 m e pe aksi otomobili. Müra- satılıktır. Iclndr.-kllerc mliraenat. _ " 

caat: Cihangir Su.sam sokak 23, d:ı- ., 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Muhammen B. 
Mlkdan Lira Kr. 

rmaldehlt •200• Kg. 240 -

% 7,5 temlnat 
Lira Kr. 

Elı:slltme tekli 
Rtinii saatı 

18 -
35 55 

Pazarlık 29.4.41 1-i 
A. Eksiltme e.uı ıt unlu eınta •4800• adet 474 -

ve demir deatere t30• dftzUne l 
mv • ..ı.t.ıın.s .ıoo. adet 400 - so - > • > H,30 

1 - Şa.rtname Te nüm~elert mucibince yukanda cins ve mtdarlan 
yazılı maJzeırne hlzalannda gosterllen usullerle sa.tın alınacaktır. 

2 - Vida Te Rmstansnı muhammen bedelleri, muvalckat temlnatlan 
htzalannda ya:r.ılıdır. 

a - Eksiltme hl1.alarında yazılı gün ve saatlerde Kabat.q levazım Te 
ınübayaat §Ubt'sindekl alım komisyonunda yapılacaktır 

4 _ Şartname ve nünıuneler sözü geçen şubede gö~ülebııtr. 
ı _ :t.sf..eklllerln tayin _olunan günlerde 3 7,5 güvenme paraslyle bir-

likte mC?Jkür komlc;yona muracaatlıın. (3081) 

Gümrükler Muhafaza Gene] K. Satın Alma 
Komiıyonundan : 

8 Mayıs 941 Perşembe günii saat 15 te açık eksiltme Ue 2917 Ura 23 ku
ruoluk tösele alınacaktır. İlk teminatı 218 lira 80 kuruştur. 

Nftmune ve ~amesı her gün toml:sYonda. &füiild:ılllr . ~erin 
belli f11n ve saatinde teminat makbuzlarlle Galata - Mumhane caddesi 1b-
raııım RUat hanındaki kaml&yona gelmeleri. (3142) 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
Müeiaeaeıi Müdürlüğünden ı 

• 

M11eaaesemtzln muhtelif servl&lerlnde istihdam edilmek 6zere Mbrllk 
bilDJ,etler1n1 yapmış ...e Memurin tan ununun tart:r ettiği evsa.tı ~ bulu
n&Dla.rdan möııabaka 1mtlhanı lle 8 memur alınacaktır 

Yübet btısad ft Ticaret meetebi "ye Ticaret lisesi ~ezunlan lerc1lı 
oıanacatır. 
Mtı.sabab tmtlhanı a Mayıs tHt Pa.ı.artesı günü .aat 14 ıe sam. ıı.nk 

İstanbul şubc61.nde yapılacaktır. 
tmt.lhan menulan: 
1) TJcarl be.sap. 
2) umumi ve sına1 muhasebe, 
ı> umumı Urtısat. 
4) T1earl hukuk. 
İmtihanlarda kazanacaklara s~ sayılı kanun btikf1mler1 da!relhıde 

lntfbak edecekleri derecelere göre aynca işletme zammı lle, 80,-, 120.-
llra Dcret nrlleeekt1r. 

Taliplerin imtihana glrmek ilzıere a~ğıda yazılı ve-sikala.nnın uıllan 
veya. mu.c;addak: suretıerile Sümer Bank lst.anbul tube31ne müracaattan ll!n 
olunur. .VDtmtn:T 

1) Askerlik veslıkalan, 
2) Ta.1ı.sll Te&İkallLn. 
21) Hüviyet cüzdanı, 
4) Hümühal Teslbsl. 
1) Hümil hlıanflt. "fffit&n. 
Bıhhat muayerı~ıert Ba.nb csott.ora tarafından ,.apılaıeatriu'. fttel) 

ıre 3. KiRAl.lK MACiAZ UAR - DeJ>OYa, 
ACET,E Sı\TlLIK O'fOMOBİJ, _ büro~ra ve accntalığa elverlşU 150 M2. 

1937 modeli Şevrolc markalı otomo- G:ıl:ıta Rıht1m caddesi Veli Alemd:ı.r 
bll ça1ıŞlr lyl vaziyette ncele .c:aulık- han No. 155 e müracant. - 2 
tır. Şişhane karakol garajında bay MOBİT,1·nt KİRALIK DAiRE -
Hak.kıya müracaat. Taksln1de Topçu caddesinde Uygun 

t . ap:ırtımanuıın 2 numaralı kon!orlü 
ACELE SATILIK D ŞÇI Kı\Bİ:\T.Sİ dairesi eşynslle beraber yazlı~ kira ... ·a 

VE ALETl,F.Jd - Galata Necat!bcy &.& .1 

caddesi 160 No. da dlşç! Zeki H:ı.r- verHeccktk. llergün sıcak suyu vardır. 
mandan Beslm sanılması. 1elndekilere müracaat. - 8 

S4.TILJK MOTOPO:\IP - Ucuz ve AYASPAŞAnı\ KiRALIK KÖŞK -
yeni Ayazpa.şada Osman paşa apartı- Saray arkası sokağında on bir odalı 
marn kapıcısına müracaat. - 2 Boğaz:ı. Te Mo.rmarayıı nezaretıı tam 

konforlu kö.~k ldralıktır. Ayaspa~ada 
SATD..IK TAKSİ OTO~IOBİLt _ Namıkpaşa sokak 7 No. lu eve müra-

Hüdson Tarablen marka 937 model ı:-.aat. - 9 
döşeme ve lastikleri yeni. Mecidiye- KİRALIK KmffORJ,U J\IÖBLE 
köyü Büyükdere c:ıddesl 63 numara- AP.\RTIMAN _ Ayazp~ Parkotel 
da görülebllir. - 1 karşısı Iklz kardeşler apnrtımanının 

OTOllOBiL ARANJ1'0R _ Az kul- 2 r.umaralı 5 odalı dairesi me\•slmllk 
lanılmış iyl bir vaziyette Mersedcs kiralıktır. Her gUn 11 den 3 e kadar 
veya Opel ve yahut Fiat markalı bir görülebilir. Tel: 44399 - 11 
otomobU satın nlınac:ıktır. Akşamda KİR.U.JK APARTJMAN - Kurtuluş 
COtomobllJ rümuzuna mektupla mü- trnmvay caddesi 23 numaralı npartı
racaat. manın 3 numaralı dairesi klrnlıktır. 
AİLE ÇADIRI _ 8 m. uzunluf,runda Kapıcıya. müracaat. - 14 

iNGiLiZCF. mm~ - Bir Türk ba
yan ikmale. kalan lise, ortaokul tnle
belcrlne \'e Ingil!zce Öğrenmek ı.rttyen
lere ehven ffatıe ders vermektedir. Ar
zu edenlerin •Akllam da B.T. rfimu
zuı1n mf''ktupla müracantl:ın. _ 2 

MEKTUPLARINIZI ALDffilNIZ 

O:ı:zetcmlz 1darehanes1nı adres 
olarak ı5st.erınl.ş olan karller~
mlzden 

A. - B. D. - A. Z. - il. T. -
01.omobll - E. K. G. -

nanılanna gelen mektuplan tda· 
rehanemizden aldırmnl:ı.rı t'lcn 
olunur. 

!!Al'İ - Kum'k.ııpı ortaokulu S37-938 
senesinde almış olduğum 14'12 nu
maralı tascUknamcmı zayi ettım. Ye
nisini ç.ıkaraca[."llndan eskisinin hük
mü yoktur. 

872 İbrahbn Sami Kunt. 

ZA.Yi - Fen takfilteslne al' hüviyet 
vara.kamı za}'1 ettJm. Yenlsl.n.I alaca. 
tundan esldslnln hllkmil yoktur. 

F. K'. il. Tıp 377i D. Gümeler 
2,,50 m. genl§llğlnde 3 bölmeli, ayrıca FABRİKA VF. DEPOYA ELVERiŞLİ
güneşllk damlı 2 ay kullanılmış ATru- Hallçte Fener cadde.sinde deııbe ya-
pa bezinden mamul 1>0rtatır ç~dır dl- tın üstünde odalan bulunan Urtr bir AKŞAM 
retıenyle birlikte maktuan 250 llrayıı. bina sntılıktır. Alt§amda (Satı~> ad- _ .,. ... · 
satılıktır. Müracaat: Parmak!lcapı, res1ne mektupla nıüracaıı.t. 
İmam ııokak No. 16/1. veya Tel. 20384. --------------

3 SATJLIK APAB'.l'IMA.."'i - Ankara-
da YenJıeh1nSe havadar ve manzaralı 
Ye her türlü tonfonı olan setls dai
reli yeni bil' aı>artıman sahlbl tara
fından .satılıktır. Senevi ıarı iradı 
5,000 liradır. Fla.tı maktuan 55000 li
radır. Taliplerin İstanbulda 4M32 
nyıı Ankarada 6650 telefonla sablblne 

4 - Kiralık - Satılık 
EML.Uiş KİRALIK SER\'İSt- Fe 

nert>ahçede mobllyaslle çok munta~ 
zam TillA klralıktır. 

Galatasaray ka.rfı.smda JtöSe apartı
manı. Emlillf kira aervisi Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Eınl1klş 
tıra eervl61 Telefon: 24694 - ı 

ÇİFl'EJIA\'UZLAJlDA - Çok mun
tazam konforlu vAsl bahçeli yalı kira
lıktır. 

Galatasaray kar§ısuıda köşe apartı
manı. EnılA.kif kira servisi Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 8 Emiak1ş 
tlra eervlısl Telefon: 24694 - ı 

K.VçtJK MODADA - Denize karşı 
tüçük bir apartınıan kiralıktır. 

Oa.latasatay karşısında köşe apartı
ma.nı. Emllkiş kira servisi Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Emllıklş 
tim 8"M'1!1 Tcle1on: 2469t - ı 

mliracaat etmeleri. - 6 

Sentllt 
e AJllk 
3 Aylık 
1 Aylik 

Ttlrkl,Je 

ltOOturue 
'1SO • 
j()() • 

150 • 

llcuebı 

1'100 kurut 
HIO a 
808 • 

• 
KUZGUNCUKTA EV ARANlYOR - Posta ıtUbaduıa dahli olmıya..n 

Mobilyalı veya mobilyasız, yatlık veya :cnebı memleketler: senellif: 
senelik. Müracaat: Telefon lCS.132 ES- .. 600 altı aylıA'J 1900, tio &Jhlt 
kenazı saat 9 dan 17 ye kadar. 1000 ltwıı§tur. 

MORİLYAJ,I KİRALIK Kt1çt1K Telet~nlanınn: ftqmNıantr: 2tS&· 

APARTIM:AN - Etfal hnstnncs1 lle Yazı lŞlerl: !0765 - td:ıre ZOl81 
MüıJur: 20497 

Şl.şli arasında. kaloriferli lkl oda, mut- ı------..;...,~.;_--
tak, banyo ... Müracaat: ıı _ 12 ara- Rebiüylencı 25 - Kas.un ı;;-
smda Telefon: 80326. S. 1rn. Gü. Öğ. tt.ı Ak Yat. 
KİML E. 8,25 10,15 S,18 t,OG 12,00 l, 

IK VİLLA - Kndıköy Ceviz- Va. 4,20 6,11 13,12 17,00 19,51 21,3 
llk Hasırcıbaşı aokıık 29 No. büyiik 
babÇe ortasında villl y:ızlık klrayn İdan•nane: BııbıAU cJYan 
verilecek içindekilere muracant l".°t"' M•ır.u ilik suJraa No ıa 
nUirse ef)'&da venıır. - ı 

• 



• 

• 

• 

Sahife 1 

1 Günlük Borsa 1 
1 

BSllAll " TABVtLIT • • •nttO 
" Nt1K11D ırt.ln.al 

RADYO 
IBudnkl program) 

!1 Ntaan lHI Ölllft .... 

DEVLET ISO&ÇL&&I 
12.SO Prosrua ...... .... 
12,11 Tlbqe iL ... o 7 1 

----------- 12,10 Kabedir n.- r.·-• 
L. JC. 11.- T8ıqe Jll, l1AI ......... 

,. 7.50 m Türk bOrcu L n. m 18.IO 11.ıo Kant* Pl'O. n.- Rrt ılW 
• • um tkram17ell 20- 11.- o......., PL llM ıaı.. JL 
• • 1m tkramt:veu DCant 19.- 11,11 OlfvilılD a. a ..._ 
• 1 1814 sıvu-Emına ı 11.11 11,41 Kıl: ha'ftlul ç.,...._ l8lıdl 
• • ıtM sıvu-Bmırma M ıuı ıı.oo llandolln '1\ ı,oo ~ 
• ı 1912 Hazine bono1e.a iL- 11,IO Haberler iM ...__ 
• • 1914 • • 11.M 11,• zıru.ı 111t. ı,ıı Jram Pr. PL 
• • 1935 • • .... 11,IO Tnrttller ••• • bdml 

• 1911 • • u- -----------A. Dem1ryolu tahTill l - D 40.90 
• • m tuo mw 1POr tıtlbtl awı "*''~ 

A. DemirJ'olu mtlmeasll .... 39.- tinden: Klftblmtlııl n1amrwz 1 .. 
ffa7darpqa Umanı a.- 2'1 net maddeet mnctblzııoe ...._ 
R. Umanı mnmesall eenedl tl.- umumi heret içtimaı 4 m&Jll M1 peı-
----------- zar dn'ft .-at 10 da tılp blnernde. 

atsss sENETLIDd fapılacaktır. XA1Kl1 baıım 1ıl1ln 
------"------- edilen ıtın n aatt.e tleldfted ita& 
T. c. Merkez bankaal 109.- olunur. 
T. it bankası nama muiıarnır 9.05 .Raawne: 
T. 1f bantaaı (hamile am 1.20 1 - İdare beyetlnln me.ı ft m.n 
T. İ4 bankası milmesatı idi. 90.- ra.porlan. 
A. Demleyollan flrtetı < 1' •> 22.815 2 - Hesap mtlfettlflerlnln raporlu!, 
~n tlrteU <1' ı• ~.ao ı _ İdare beJetlnln pçen deml 

(lrtett ~e:"° flrtetl ._ lDntm'lHmdım 5o1aıl ~ 
_eı .... rt_ee_ı_m_:rrı_:ve_te_m...._em __ _.__ı_ı-_ : = ==~ --. 

fJCNnt T&avtu,pf 1 - Beden teniJ'lll tan11D11 ~ 
----------- terine te'Yfltan klip llmlnde ıedUM. 

1os.- ~~-lll!l-1111111111!1!!11•11!1! ... 
91.- Şehir ve Spor Kostilmlerl ICbı 

Kredi l'oıWye 190: 
• • 1911 
• • Amorti ıı- en zengin Ye en aarlf 
• • Kupon 1.15 

NlJgUT 

Türk altmı 27.SO 
KWçe altın bl.r sramı ı.ss 
Osmanlı bankası ( bantnoı) 2.75 

KAMBİYO 

Sıhhat ve 
CIQzelllk 

.lellana .,. ...., ..,,.,.,. 
lallaın .,. ..., .,,.,_. "• 

RADYOLIN 
IU TEMiN EDiLiR. . 

Diflerinize çok dikkat ediniz 

22 1'2aan 1K1 

SAYIN BAYLAa .. BAYANLAR 
•lr•e• •tat. daima --11 .,. p,et _,,.. z.a .......... ~ 

K.a, Cip, ... ... dınu .. ..., 
Kadm ... ....... mahsm kıjsautll 

t.tlada ... ,,. arif ~ 
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23N'san1941 bayramına mah
sus fevkalade piyango planı 
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1 
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30 
30 
60 

300 
3.000 

30.000 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1 .. 000 

500 
100 
10 
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50.000 
20.000 
20.000 
30.000 
60.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
60.000 

33.430 +- Yeki'in -+ 360.000 
Tam bilet 1 Ura, yanm bilet. 1 lira 


