
Ey Titrk kadıni! müdafaa işinde 
bir hizmet almadığın 
takdirde, mücadele
ci nu'fusumu% 11 mil
yonu dolduram'iya-. 
cakta. 

Et, bugünden 
ftl,baren 5 kuruş 
ucuz satılacak 
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Kral Jor j ve milli . 
hfikumet reisi Atinayt 

terketmeden birer 
beyanname neşrettiler 

Yunan Kralı, beyanna· 
mesinde sonuna kadar 
nıiicadeleye deıiam edi

leceğini bildirdi 

A 1115. 1 Jit 

Sidi Barrani'deld İngilts müdafaa hattını ve İngW.zlerln asker 
çıkardıklan Bardla llmanıru gösterir harita 

.,BU SABABK.i 

: 'l'BLGB.&.FL.&.B 

Pi·re havadan 
bombalandi 

Sivil halk araainda 
zayiat azdir ....... 

Atiaa 24 (A.A.) - Yun.an Da
lıllt emniyet nezaretinin dlin ıeceki 
tebliği: Bir çok Alman tayyareleri. 
mtiteakıô dalgalar halinde Pire, Sa
lam.is Te Megara mıntakalanna hü
aam eylemiflerdir. Deniz TU1ta1anna 

_.. .. diğer tesisata oldukça llaslarlar 
-Olriıu§tuır. 

Teslim oluıun tartlari 
müttefik ve Yunan 
Başkumandanlarile 

teapit edilrnit 

lngilizlerin aol cenahin
Clciki Yanan ordusunun 

iyi Jayanaıği 
bildiriliyor 

Sivil halk arasında zayiat azdu. 
Bn- Alınaın tayyaresi, biz adaya in
mit. ~ kifi]ik mürettebatı ..U edil
nıi§tir. 

Korent mıntakaaına bombalar 
atılmıfbr. Ne zayiat, ne de huarat 
olmu~tur. Tep mıntakaaıle Miloe ada
mıa da bombalar atılmı§tır. 'Alınan 
tayyareleri. l..avrion' da bir TUrk ıi
lebine bombalar atmıı ise de isabet 
ettiremerniıtir. 

Libyada mevzil 
lngiliz taarruzlan 

Tobruk civarında ekserisi 
İtalyan 1500 eıir tutuldu 

Bir lngiliz muavin 
kruvazörü torpillendi 
Loadr11. 24 (AA) - Amirallık 

16, 144 tonluk Rajputana ailabb ti
caret kruvazörüaıün torpillenerek 
batnuf olduğunu tebliğ etmiftir. 

Rudolf Hess 

lngiltereye 
20 torpido 
daha verildi 

Amerika Bahriye Naziri 
B. Knoxun beyanati 

Vaıinatcxı 24 (AA) - Bahriye 
Nazın B. Konx gazeteciler konferano
aında İngiltereye teeilm edilmek üz., 
re 20 siiratli torpidonun hazır huluıı
duiu ve bel.ki de şimdi yolda bulun
duklanm beyan etmiştir. Bu gemiler. 
saatte 26 kilometre ıüratle seyred ... 
bileceklerdir. B. Knox Ameril.::an11, 

Kanadad.a bazı harp gemileri ..,. 
ailebi ihtimal korvetler inp ettirmek 
için müzalı:ereye giriştiğini ve Kana
dada İnf& edilecek harp gemilerinin 
kiralama kanunu mucibince İngilte
reye verilebileceğini ifııa etmiştir. 

lngiliz tayyare 
stokları 

imalat Nazırı lord 
Beaverbrookun heyanati 

Londra 24 {AA.) - Tayyare 
imalatı nazırı lord Beaverbrook 
Amerikanın İngiltereye tayyare te.
limatı hakkında izahat vermiştir. 

Şimdiye kadar Amerika ile Ka
nada 1 000 tayyare vermişlerdir. 
Son günlerde bize 95 tayyare, 350 
yedek parça, ve 326 tayyare motö
rü gelmiştir. Halihazırda bombardı
man ve avcı tayyare stoklarımız, hi> 
mette bulunan tayyarelere nisbetle 
yüzdeyüzdür. Fakat bize yüzde iJd 
yüz ve üçyüz bir stok lazımdır. 

İngiliz Nazın devamla: 
Alman hava kuvvetlEri, bizim 

tayyare imalatımızı darbelemcğe u~ 
raşıyorlar. Tayyare imalat merkezlo
rimizi muhtelif 42 mıntakaya dağıt
tık. Düşman her tayyttre merkeriol 
TUrabilmek İçin 42 muhtelif mınta
kalardalci tesisata hücum etmek mec
buriyetindedir. 

35,000 tonluk yeni bir 
İngiliz dritnotu 

Londra 24 (AA) - (B.B.C.) 
Beşinci Jorj sınıfından 35,000 ton
luk Prince of Wale.e dritınotu lngilis 
donanmasına iltihak etmiştir. 

Amerika halkının reyi 
Nevyork 23 (A.A.) - Callup 

enstitüsü en aon yaptığı ankette f1l 
suaU aonnu,tur: clngiltereye h~ Al anyanl1J Derli. ll (A.A) - Alman Ol'- ispanyaya gitmemiş malzemesi götüren vapurlan muha-

·Nevyork 23 (A.A) - Atinadan m TuHrk-Alman dulan bqkumaııdanlı~nıD. tebUih faza için Birleşik Amerika donııın-
gelen telgraflara göre, Kaındiy~ya • A Yuınan ,imal ordiıaunun cenahına Bedin 24 {AA.) - Alman Ha- ması kullanılmalı mıh 
gitmek üı:ere payitahtı terketme en SlYQSl kar11 Alman kıta.lan tarafmdan ya--'riciYe neu.retinde B. Rudolf Heaein Ankete iıtirak edenlerin yüzde 
evvel Yunan kralı bir mesaj neşre- .it b t' ' l h~ ' :5"'" • d 12 '-', l ' .... h-'-k d bi 

d J ınunaae e ıerı pı an ucum Dencesın e., nci Jl'u- apanyay& gıttigı mA tn a ecne '41 İ <eveb, yüzde 50 si chayır> ve 
derek harbin ağır icapların an ° ~- f 1: • • man ordU'IQ.na, nialaallt te.limler ve gazete!eri.nde görülen iddWar tek- yüzde 9 11 da müphem cevap ver• 
rak me~ru hükumetile .bihrl~k~a~~= Q.Qı'lyelf mütardre telluRon yapıhnlfbr. Bir zip edilmi§tir. mi~tir. 
nayı terketmek ve payıta · d Alman mahfillerinde Yunaıı heyet! om l:>mnci İtalyan orda 
yaya nakletmek mccburiyetın e suna Epirde ailAhları bırakmak tek.-
kaldığını bildirmiştir. Reuter; Vichy ve Mad- yeni bir mütali.a ileri lifinde bulunduiundan, bu. ıimalde 

Londra 23 (AA.) - Atina r~~- ridde bu faaliY.etirı aürülmüyor j ltalyan kUTVetleri ve ~arkta Almaa 
yosu, Yuna-ı kralınır ve Yunan ı- bilhassa tiddetli l ask~rleıi tarafındMa 9evrilmio bul .... 
kumctinin Cirid adasına varmış 0 

• Bemn 2.3 (AA.) -Berlin..;.. nan Epir 'Ye Makedonya Yu.noJUl or-
duğunu bildirmi"tir. olduğunu söylilyor yaat mahfillerindeiı bildirildiğine dularının tealim olmuıdır. Bu t ... 

Londra 23 (AA.) - Elenler göre Almanyanın Ankara büyük j lim olu~un ıartlen. mütteffk batlc..., 
Kralı Jorj, Yunan milletine hit~b~n Londra 23 (AA.) - Reuter elçisi B. von Papen elb Alman- mandanlıit ile YUQaıt b·aıkuaıaııda.-
aşağıdaki beyannameyi ıneşretmııı~:r: ajansının diplomatik muharriri ya- yada bulunmaktadır. Alman • nı arasında teshit edilniiftiır. 

·Harbin acı mukadderatı, .. I:ugu:, zıyorı Almanyanın ıiyaal taarruzu Türk münasebetleri hakkında Kahire 23 {AA) - ipir ordQ-: 
beni, veliahtı ve meşı.u huk~~d' son günlerde artmı§hr. Bundan da buradaki A1maa mahfillerinde sunun teslimiina Yun&Jl ku...-vetl• 
'.AtinQyı terke ve pa_Yıtahtı .. !~e~ anla§ılı.-yor ~i .AJ::ıan~a, Orta Şar~~ yeni bir mütaltıa ileri ll'iirülme- rinin kuvvayı ldilliıiine toetr etm&-
nak!e icbar etmektedır. Cırıd d taki zaferlerını mumkil."l mertebe au- mektedir. yeceği sanılına.ktadH". 
aki imparatorluktan tarafım:z an ratle iatismar etmeğe çalıımaktadır. Sözü.ne inanılı.r Kahire maJıJSQ.ı; 
tahrik olmadan maruz ~a~dıgım~z Bu da, Almanların büıyiilıt bir müte- - ' ... 

ıı- zmın h b. d ...._ • •- 'ft.,.. 4 I rinde bll<lirlldiğitte g6re. Yunana.-hücumdan sonra bütün mı ~. a A bassı• kesildikleri sinir ar ıne a- ....., :1l ~-..ıım..-. "' .ce.~. S :tanda Alman tazyiltinia ıauY.akkat• 
ve memleketin istiklal ve ~u!kı ~a- bildir. Siyaııi faaliyetleri Moskova- hafifleme&. İngilizlere yeni mevzd.-
ınamiyetini müdafaa vazifesırun hız· dan Madridt.. kadar uzanmaktadır. Bir ginde •ekiz vaka! rini tarsin etmolı: imkanını vermpti:r., 
lere tahmil eylediği mücadele!e ~e- Hepsi aşağı yukarı ayni hikaye. .. F~t"' bıı · molan1ft deYam eC:lec91l 
vam edeceğiz. Azmim ve şımdıye Alman planları, garpte daha mue- • tahmin 7dnmemektedir. 1 

d d"l · 1 b · v· hy Gazetelerden biri, cdüa ıehri-kadar birçok tarzda teyi e ı nuş bet bir şekil a mışa enzıyor. ıc t _ ·ı· l • l t..__·_ 

·olan hükUınetin ve Yu"lan milletinin VtJ Madrid bütün şiddetile Alman m.İzde müteaddit eroin ve esrar ka- ll1i"l ız erm 80 cenaıun-
·azmi, Elen kuvvtelerini:ı sonuna ka· propagandasına maruz bulunuyor. çakçdarı yakalanmıştır> mukaddi- daki Yunan ordusu 
Clar mukavemete devam etmektir. Şarkta Almanyanın Moskova ve mesile sekiz ayrı vaka eıralıyor. d 
O Elen kuvvetleri ki, bilhassa Al· Ankara-büyük elçileri Berline davet Bir ,ünde ..• Seki: vaka! ayanıyor 
manl:rnn toprnklarımızı istilasından edilmişlerdri. Bunlar vazifeleri ba· Kahire 23 (A.A.) - İngili:zlerin 
eonra gayri müsavi mahiyet alanı a dönünceye kadar tazyik belki Yalnız mücadele edenleci daha sol cenahında esas Yunan ordusu iyi 
inücadeleye rağmen, yardımımıza I ~: bütün şiddetile yapılmıyacaktır. şiddetli tedbirler almağa dant et- dayanmaktadır. Almanlar, ıimdl. 
koşa~, yar lak su~ette mü~a?eie eden 1 Vichy' de Hitlerin artık büt~ mekle kalmayız; bütüu vatandaıla- münakalelerinde herhalde müşkül&
ve hLlla haklı hır dav.\ ıçın Yunan 1 1 ynamak zamanınlıll geldı· n, bu arada kaçakçıları da ikaz et- ta maruı: k;nlm.lf olacaklardır. Çün-
t 1 J •• • d ·· d 1 t 1 Koz arını 0 ·ı b. mek isteriz: Dünyanm gözünü dörtjk·u· ·ıaşe ha'--,_n "-Ok deg~ ildı"r ve '--u . opkr<ı ;: ani uzelrın ·ı~ m~ca e el i e_ - ğine hükmetmiş olduğu düşüniı e ı- mı. .,, o 
me -· ~ o nn ngı iZ ınıvvet er nın r F"lh k"k htelif kaynaklardan açtığı bu devirde, Türk vatand~ı- hatlar be-r iki taraftan da çok aiır 

.. . t " ., ... k . 'd t ır. ı a ı a mu b eh' l t k t mı - •. ıere 1 .. .u u~ı;mana ·ar~ı ııın. e gel~n haberier. Franııilya yapılan ru u z ır e uyuş uama ve uyu -
1 2 d ) m- 1

- vatan ihanetinin en büyügwiidür. (Devamı Mife 1 aütua 1 de) ( Dc:vı.mı $lÜlİfe 7 sÜlun 3 de) _, i De·..amı aahif~ 7 eütun e ~ 

~ 

Doktor - Tebrik ederim bayım. tebrik ederım., midenı. 
kügülm~! .. 
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r Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler ) 
' 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

T obrukta İtalyanlardan 
yeniden esir alındı 

Fransada 
vaziyet 
karışık 

Bardia'ya 
yapılan lngiliz 
ihraç hareketi 

Kahire 23 CA.A.) - Ort.a Şark İn
giliz umumi karargahının tebliği: 
Yunanist:ında: İmparatorluk kuv

vetleri yeni müdafaa mevzilerini tah
kim etmektedirler. 

Mareşal Petain'in yerine Kıta, mühim bir köprüyü, 
Laval'ı getirmek için bir malzeme dolu depoyu 
hareket yapılmasından tahrib ettikten sonra 

Llbya'da: :!l - 22 nisan gecesi Avus
tralya lataatı Tobruktan yüksek mu
vaffakıyetle neticelenm~ iki taarruz-

endişe ediliyormuş kaçmaya muvaffak oldu 

da bulunmu§lar ve 17 Italyan subayı New - York 23 (A.A.) - Silahlı 
lle 430 eri esir almışlardır. Bizim za- seyyar muhafızlar Vicby sokakların
r:ırlanmız hafiftir. Düşmanın blr sah- da dolaşmakta ve yol ağızlannı ne
ra topu tahrip edilmiştir. Sollum mm- zaret altında bulundurmaktadırlar. 
takasında krşl! kollarımızla topçu- Sokaklara makineli tüfekler yerleş
muz taarruzi faaHyetlerine devam et- ti ·1 · r B h b · N y k 
mcktedirler. ~ı mış ır. u .. a en ew - o~. 

Habeşistaı:da: Ambalagi mıntakıı.- Tıme~ .gazetesının Bem muhabm 
auıda şimalden llerliyen kıtaatımız verrnıştır. 
terakki etmekte, cenup kıtaıanmız ise Muhabir, lıükiimetin nazi tarafta
Dessie'yi müdafan edecek tarzda kuv- n olan yeni Fransız partisi, milli 
•etli mevzile: tutmuş olan düşmanı halle toplantısı partisi azasının bir 
geri sürmektedir. Aso~a \'e Gamballa. isyan çıkarmasından korktuğu için 
mıntakalannda ke~it ko~larumz dfi.1- hu tedbirleri aldığını ilave etmekte-
manı yeniden temas temın etmek su- d. H"k• ı p· · ·· d 
ret·ı hı 1 ~ b""l mışlardır ır. u umet mareşa etaın ı e-

ı e rpa amaga """ a · • k · La l' · · ·ı · 
Cenup mıntakalannda rlcat etmek- vırere .. yenn~ ~a ın gctın m~ıne 

te olan dür.manı takibe devam ediyo- teşebhus edilmesınden korkmak
ruz. Hab~· cengaverlerinin .taallyeti tadır. 
gittikçe artmaktadır. Milli toplanb partisinİ•n merkezi 

Alman teb/ig" i Parist~~ir. Partin~n reisi 1933 d~ 
teşekkul eden faşızme meyyal yenı 

yunan sularında 7 tica- sosyalist partisinin kurulmasına yar
dım eden eski sosyaliııtlerden Marcel 

ret vapuru batırılmıştır Deat'tır. 
New - Y ork Tim~s gazetesinin 

Beı1in 23 (A.~.) - Al~ı~n orduları Vichy muhabiri, Fransız - Alman iş-
lıa.ş.kumand:ınlıgının teblığı: birliği hakkında yeniden müzııkere-

Y unanfstanda , Alman ordusunun 
1 

b 1 k .. b ·· p · 
harek~tı plf,n mucibince cereyan et- ere aş ama· uzere ugun anse 
mektedir. Alman kUV\'C'tierl, cenuba. giden amiral Darlan'm yolda Lava! 
doğru llerliyerek, tarihi Termopil ge- ile görüşmesi muhtemel olduğunu 
çidi civarında İngiliz dümdarJarına yazmaktadır. 
yeUşmi$erdir. Muhabire göre amiral Darlan 

Alman mutıarebe tayyareleri, dün, Paris'te büyük bir ihtimalle Alma~ 
bombalarla, Yunan sularında, ceman 1 1 . . k • ld ... 
37 ,000 toniL'i.to hacntlnde 7 düşman ta ep er~nır_ı •• atı o. , ug~nu ."':e m~
tlcaret gemisini batırmışlar ve di~er reşal Petaın ın Pans tekı mumessıl-
12 büyük vapuru ha.sara uğratmışla.r- lerinin Almanlarla işbirliği yapmağı 
dır. En büyük çapta bir bomba, Suda yürekten istediklerini ifşa edecektir. 
koyunda bir bilJük harp gem.l.si~e Amerika • Fransa 

Londra 23 (A.A.) - SaWüyetll as
keri mahfiller bugün §U beyanatta bu
lunmuştur: 

Şimdi Bardia'ya. yapılan İngiliz ih
raç hareketi hıı.kkında. doğru mal1lm.at 
vermek imkftnı vardır. 19-20 ntcıan ge: 
cesi hususi tahrip malzemeslle blrllk
te bir İngiliz cüzütamı şehir clvanna 
çıkarılmıştır. Bu Jotanın vazifesi mü
him blr köprü ne ihtiyat malzeme ile 
dolu bir depoyu ve sahil muhafazası
na mahsus topları 9.zam.t derecede 
tahrip etmekti. Köprü berhava. edil
miştir. Düşman için çok Joymetll bir 
ganimet teşkil edecek olan depo 1se 
ateşe vertinüşt!r. Mevcud dört sahil 
bataryam da işe yaramaz bir hale ge
tirllınlştlr. 

İtalyanlar bu vazifeye memur edilen 
mfifrezeyl kılmllen esir ettlk.lerini llft.n 
ctmı.şlerdir. ;Bu iddialan yalandır. 
Müfrezenin büyük kısmı gemiye bine
rek üssüne dönmeğe muvaffak olmUŞ
tur. Bu müfrezeden ancak 60 kişi kaç
maı?a muvaffak olama.mı,,tır. Düşman 
bunları esir ettiğini iddia etmektedir. 

Mısırda vaziyet 
Londra 23 (A.A.> - Dally Teleg

raph gazetesi, Mısıİ'daki vaziyeti ted
kik ederek şöyle demektedir: 

.. İngiliz devriye kolları SoUwn civa
rında muhtelif !zaç hareketlerinde 
bulunmuşlardır. Fakat Tobruk'dakl 
vaziyette pek az değl,uillk. vardır. Bu 
mıntakada pek kesi! bava faallyeti ol
muştur. Bingazi, Deme ve Gazala şid
detle bombardıman edl").mlştlr. Bingazi 
mıntakasında Cenubi Afrika. ha.va 
kuvvetleri İngiliz tayyarclerlle işbirli
ği yapmaktadır.• 

ls:ı.bet etmıştir. Bu vapurlann eksen- . 
sinde, Yunan eraz1sinden kaçmak Nevyork 23 (A.A.) - Vıchy B d J ·ı · 
ti7.cre olan İngiliz askerleıi bulun- hük.Uıneti ile Birleşik Amerika ara- QSYQ Q . ngl lZ 
makta !dl. mıdaki siyasi münasebetlerin kesil-

Dün Yunan erazlsinde tests edllmlş mesini intaç edebilecek olan simsi 
düşman hava. üslerine te"\'cih olWlan Alman manevralanm Vichy hüku~ 
hücumlar esı:asmda, muharebe ve av- meti anlamıp benziyor. Filhakika 
c~ tayyarelerı,. yerde 24 t.a~are tah- · gal alb da bulunmıyan fransada 
rıp etmiş ve b!l'çok hava. dati topunu ış n 
ııı.sturmu~tur. çıkan gazeteler, Temps ve Joumal 

Alman stuka muharebe tayyareleri, des Debats gibi nüfuzlu gazeteler de 
gece, .Maltada Ln. vaıette Ilmanındn. dahil olmak üzere, Birleşik Ameri
deniz tezglhlarmı ve petrol depolaruu kanın vaziyetini harp halinde bu
ağır hasara u~tmışlardır. Bir İngi- Iunan bir memleketin vaziyeti sure
liz destroyerine 1\~ isabet vaki ol- tinde tefsir ediyorlar. 
muştur. Llmanda §lddetli yangınlar B A .ı s· L.! d T e 
b·ıd· ·ım kted" Ad ·· 1 d k . nare ıegıne , emps gaz ~ 

ı ırı e ır. a urern e vu ua . d d u h. kalede· 
gelen hava muharebelerinde. düşınıan tesın e. yaz ıgı. .1r ma .. · 
bir Hurrlcane avcı tayyaresi }:aybet- cAmeriKa bu vazıyetı almıştır. Çun
mlştir. kü İngiliz medeniyeti için korku-

Muharebe tayy:ıreler1, Alde<bourgh'un yon diyor. Bu mütalaa haddi zatın
ccnubunda Ingillz sulannda bir gemi da hiç bir şey ifade etmez. Fakat 
kafileslne _ p!lrn hücumu y:;.pmışludır. bunun ehemmiyeti, Fransız sansürü-
1000 tonilato h:ıc~de blr ticaret ge- nün §imdi Jngiliz _ Amerikan tesa-
m.ısi batırılmış, dığer bir vapur ciddi ··J·· .. t b .. ett" ı 
hasara uğrat~. Dün gece mu- nu unu e aruz ıren yazı arm 
barebe tayyareleri, ceman ıı,oÔo to- ~tkmaııına müsaade etmesindedir. 
nilato bncmlnde 3 ticaret gemisi tah
rip etmişler \'e başka 3 büyük vapuru 
hasara. uğratmışlardır. 

22 - 23 nisan gecesi, kuvvetli havo. 
teşelrkiillerl, lnfilAk ve yangın bomba
larile Plymouth büyük askeri limanı
na hücum etın.iştlr. Ha.rcldt, deniz 

Beşiktas cinayeti 
Fail olmak suçile dört 
kişi zan albna alındı 

tezgahlan, umum! menfaat müessese- Beşikta.şta, Şenlikded-0 pa.tkında 
leri ve bahriye iaşe depolarına. tebif keskin bl.r llet He kcsllmlş tk.1 hl.san 
edilmiştir. Geniş yangınlar blldiril- kolu lle 1kl insan bacağı bulunmuş 
mektedir. Başka muharebe tayyarele- olduğunu evvelce yazmıştık. Bu kesll
ri, Portsmouth askerl llmanma ve miş uzuvlar 112erinde morg tarafından 
İngilterenin cenubu şarki ve ce- yapılan tetkikler, bir cinayet ka.rşısın.
nubu garoi sabillerind e ve is- da bulunulduğunu meydana. çıkamıış
toçyarun şark sahlllnde liman tesi- tır. Zabıta, UZllll araştırmalar netice
ımtıanna muva!takıyctle hücumlar sinde bu cinayetin lalli olmak üure 
yapmışlardır. dört k.i.şi yakal,a.mı.ştır. Suçlularda.n 

askerleri 

Irak propaganda bürosu 
bir tebliğ neşretti 

Bğdnd 23 (A.A.) - İrak Propag:ında 
bürosu dün öğleden sonra aşağıdaki 
teblilti neşretmışttr: 

«İngiliz hükiimeU, İngiliz-İrak mu
al1edes1 hükümlerine tevfikan evvelccı 
~azı İngiliz kuvvetlerlnln geçmesine 
Iraktan müsaade ıstemesl üzerine bu 
kıtaatın harekAtını kola..yla.ştırnıak 
lizere her iki taraf 21 haziran 1940 ta. 
!azını gelen tedbirleri almıillardı. Bu 
muahede hükfı.mlerlne ve alınan ter
tibata uygun olarak İrakta.n geçmek 
üzere, İngiliz kıtaatı, 17 ve 18 nisanda 
Basraya muvasalat etmişlerdir. Bu 
münasebetle bazı yabancı radyolar 
tarafından yüıiitülen mutalAalann 
esassız oldukun u llbe etmeP;i faydab 
addederiz. 

Hük:fımet, İra.km hukukl&nna ve 
mım hakimiyeti.ne riayet ed.ilınesı hu
susunda müteyalrJnzdır. Ve hlçbir §e
lı:Hde bunlara. tecavüz edilmesine mti
saade etmtyecektlr. 

Yugoslavya 
İngiltere ile birlikte 
mücadeleye devam 

edecek 

Yugoslavya, 
Yunanistan 

arazisi 
İngiltere ile Amerika bu 
memleketler üzerinde 

yapılacak arazi 
tadilitini tanimiyacak 

Habeşistan

daki son 
muharebeler 
İtalyanlar Keren'den 
beri görülmemiı bir 

m1*avemet gösteriyorlar 

Londra 23 (A.A.) - A. ır. t: Yuna.- Loadra 2.3 (A.A.) - Reuter 
nJstan ve Yugoslavya hakkında. alma- ajaumın Habeptanda Denie yolu 
cak bütün kararlar ve bu memlset.leli üzerinde cesıubt A&ik.a kıta1an ya-
ftzerlntie yapüa.eak erazl tadllltı, tn- . • . 
gttere ye AmerlJra tara.tından hlç nmdaki huııuat mubahın yazıyor: 
alınmamış ve olmamtf gibi tıelA.k1d Şimalt İtalyan orduu Deaaie 
edlleeektlr. Londra cııter mtıttetaıert- önünde muharebe vermektedir. ltal
nin olduğu gibi, bu memleketlerin de yanlar burada kuvvetli bir müdafaa 
tnma.mlyetini ve lstJklA.llnl kurtanna- mev.zii tutuyorlar. Dağ tepeleri, 
ğa ezmetm.1.ş bulunmalttadır. yank vaziyetinde, bir Y31Yladan ge-

Viyana mülikati Çeıı dar yola hakimdir. Muharebe 
. bir topçu düelloauyle inkitaf etmek-

Berlın 23 (A.A.) - Stefanl: Yugos- tedi lt t 1 K • d b · 
I anın Ortadan..._,,___ il Bal- r Te ay~ ar eren en en 
avy AALLUUl.M e ·· dikl ' · b. k kanlarda. tehaddü:s eden meseleler goatemıe erı ınatçı ır mu ave-

hakkmda von Ribbentrop ile ctano mette bulunuyorlar. 
arasında cereyan eden müza'lr.erelerln Dağların tepesinde, beton mevzi
daha ziyade haber alına ınahlyetınde lerinde yer]~§ olan ağır İtalyaaı 
olduğu alA.kadar BerlJn mahfillerinde topları alet açarak cenubi Afrika 
beyan edllmektedlr. btalannın İtalyanları kovalamakta 

Bertin 23 (A.A.) - Yan tesm1 bir oldukları ve cMuasolini'nin zafer 
membadan blldlrillyor: yolu> adı verilen Habqiatanın bel-

Berllnln siyasi mahfillerl, Balkan- k ..... b • d k" b .... k t 
lann, dünyada hudutları çl.zllmesi en m»:gı mesa ~m e 1 uyu 0 ~
güç nunt.akalardan b!rl olduğunu kay- mobil yolunda hendekl~r açmaga 
dedlyorlar. Eski Yugoslavya. komşula- ha§lamııtır. Cenubi Afrıka toplan 
nnın müşterek hudutta. kurulaca1t düşman topçu.suna mukabele etmek 
yenl nizam hak.kında kendilerine üzere aüratle ileri sürülmüştür. 
mahsus telAkkileri olm.a.sı pek t:l.bll- ltalyan topçusu, civar tepelerde 
d.Jr .. Be~linln slyas~. ~filleri Alınan- nıehatetle gizlenmiş tarassut posta-
ya. ıle Italyanın butun meseleletı ob- ı t.._ • ·ı k · 
jektlf olarak tedk1k edecekleri müta- an., taraı~dan ıdare ... ed1 me tedJt . 
lii.asındadır. Mezkür mıntakada muh- Daghk bır yerde saglamca yerleş• 
tem.el hudutlar hakkında hlçbl..r şey mi~ hemen hemen gö:!:ükmiyen biı 
blllnmiyor. Ancak Alman Ha.rlclye düşmana karşı harp etmek impara
Nezaretlnde, kgal mıntablan olarak torluk kuvvetlerinin ilerle~ini ge
tesbit edilen hudutların heyetl umu- ciktirebilir. Fak.at subaylarımız, düş
m.lye itlbarlle müstakbel cenubu oar- mania daha aık.ı bir temas tesis edi
kl hudutlanna. tekabül edecekse de lince İtalyanların bu mevzilerinden 
kati hudutlann tayJnine dokunmıya- d .. k .. 1.. tı1 .. '- • b l 
cağı ıhsas olunmaktadır e so u up a acagına &anı u unu-

-------· __ yorlar. Cenubt Afrika kıta1an da 
adğlarda mestur yerlerde mevzi alı-

G 1. W av e 11' in yo~~cleri dondurucu bir soğuk. 
• • 

muavını 

Avustralya kuvvetleri 
kumandanı Thomaı 
Blamey hu vazifeye 

getirildi 

gündiizleri de yakıcı bir ıtcak hü
küm eürmektedir. Bmıdan 'bir kaç 
güın evvel 2500 metre yüksekte bir 
muharebe olmu§tur. Sık aık çıkan 
hrtına ve gök. gürlemeleri toplann 
seslerini bile bastırmaktadır. 

Hava akınları 
İngilizler Brest limanini 
yeniden bombardıman 

ettiler 

Loııdra 23 (A.A,) - B. Makenz!e 
K.ing'in bildirdiğine göre, Orta Şark
taki. Avustralya kuvvetlen kumandanı 
general slr Thomas Blamey Orta Şark 
mıntakası umum İngiliz ve impara
torluk kuvvetleri ba.şkumanda.n mun-
vl.n11ğine tayin ed.ilmlştlr. Bu suretle Lonclra 23 (AA.) - İngiliz ha
Avustrnlya. kumandanı general Wa.- va nezaretinin tebliği: Salı giiınü 
vell'ln mu.a.vlnl olmaktadır. General ·· d.. b ha d ı · 
Blamcy 67 yaşınclıı., orta boylu, geniş ~n Nuz om -_ :'llım~n ktlayyadre eikn: 
omuzlu ve az konuşan bir adamdır. mız orveç 3<lJll erı açı arın a ı 
Geçen harpteki ~!i general Monash hin tonilatoluk çok yüklü bir .. iaşe 
kendisi için •İki adamın işini göreeek vapuruna alçaktan uçarak hucum 
kabil1yette bir subaydır• demlftlr. etmi§lerdir. Atılan bombaların isa

Generalin askeri tlldrlerbıe gelince, 
fU sözleri zikretmek kl11d1r: 

cBu harbi kazanmak lçlıı, mlkade
leyl düşmanın ta. ha.r1mlne kadar «ö· 
tftrmek mecburlyetlndeytz,, 

Türk çocuğu 
Maarif Vekili dün akıam 
radyoda ana ve babalara 

hitabetti 

beti üzerine vapur dumana ve su 
buharına boğulmuştur. Bir mayn 
tarayıcı gemiye de hücum edilmi§ 
v~ gemi hasara uğratılmıştır. 

Dün gece bombardıman ve avcı 
tayyarelerimiz Scharnhorst ve Gnei
•enau lt.orsaaı. gemilerinin hala bu
lundukJan Brest limanını bombardı
man etıni§ler ve hedeflere bombalar 
atmışlardır. Harekata iştirak eden 
tayyarelerimizden biri üssüne dön· 
memiştir. 

Düşman tarafından işgal altındaki üçünün adı Kazım ve Osnıaıı ile Ka
erazi üzerine yapılan hiicum teşeb- zımın karısı Fatmadır. Maznunl::ı.nn 
büsleri esnasında, bava dafl batarya- sadece lsmlnl Mahmut olarak bildik-
lan bir İngiliz tayyaresi düşürmüş- ıert maktulü par.ısına tanıaan öldür- 1 M 
tür. dükleri anln.şı}maktadır. Zabıta talı- Londra 23 (A.A.) - ngiliz Ha- aarif Vekiü B. Hasan Ali Yü-

İki Yugoslav Nazıri öldü 
Londra 23 (A.A.) - Reuter 

ajansının orta prkta bir yerdeki 
muhabirinden: Yugoslavya mahfil
lerinden öğrenildiğine göre, harpte 
iki Yugoslav nazırı ölmüştür. Bun
lardan B. Kulovec, Belgrad'ın bom
bardımanında ölmüştür. Diğer ta
nmrruş Karadağ liderleTinden olan 
B. Dakoviç de Yugoslavyadan çe
kilirken Almanlann taarruzu esna
sında yaralanmıştır. 

Alman erazlsi ü;rer:lnde hiçbir çarpış_ klkatı lşk!l etmemek için sıkı bl.r ıre- riciye Nazırı B. Eden,. bugün Avam ceI dün alcıam radyoda analar ve 
ma olmamıştır. tumiyet muhafaza. ediyor. Bu esrar- kamarasmda qağıdaki beyanatta babalara hitaben bir nutuk ıöyle~ 

19 nisandan 22 nisana kadar geçen engiz vakanm bugün Yann katı su- bulunmuştur: miştir. Maarif Vekili, Türklüğün ya-
devre esnasında d{Şnruı ceman 95 retta aydınlatılması bekleniyor. Düşman tarafından memleketleri- rmı ve Türk vatanının .istikbali olan 
tayyare kaybetmi"ir. Bunlardan 38 1 ........................................ ni terke mecbur bırakılan Yugos~ T .. k 

<i• A...ı-1 ft,..,,., ve .slliih ·ve malzeme lğtı ur Çocuğunun hocalarla ana ve 
hava muharebeleri esnasında, beş ta- ..,,.... er~ - Javya kralı ve Yugoslrı.v hükliıneti, babalann elinde oldug"unu i ... ret 
nesi hava d~!i bataryalan t.a.ra!ın- nam etmJştır. . · di Or ş b I -r-
dan dü.'1i.rülmüştiir. Geri kalanlar yer- Ayamevra kanalında bava te§ekkfil- ~ım ta arkta yerlefmiş u un- ederek: 
de tahrip edllml.§tJr. Alınan hava lertm.lz Yunan gemllerJne taarruz et- ~aktadır. Yugoslav ~ü1r.funeti, .hü- - Ta~ıdığımız bu oerefli mesuli
tuvvetıert, ayni devre zarfında. 14 mişlerdlr. 2000 tonluk bir vapur ve tun Yugos?avyanın nızam1 ıekilde yeti, her fırsatta düşünmek ve biri-
tayyare kaybet.ml§tlr. Yel büyll.k yelkenli ba.~~ır. B1r teessüır etmiş hükilmeti aıiatile, müt- birimize düıündürmek, esulı bir 

}. l denizaltı ve birkaç duşma.n gemisi tefiklerin yanı başında Almıınyaya vazifemizdir. 
fa yan tebliği hasara u~. to llll karşı mücadeleye devam etmekte- Dem~ ve çocuğmı yeti~tirilm~i 

21. nlsa. nda Şarki Akdenlzde rp cUr. h LL .., h 1 b b 1 .Roma 23 (A.A.) - İtalyan umumt bir Ital:YB.n tayyaresi kuvvetli bir hl- . d İn ·ı· h"k• • Y a1U1:ınua oca ara, ana ve a a ara 
karargahının 321 numaralı fevkalade maye altında seyreden bir ' katileye 2 f nısan a, gı 12 u umetı. u- düşen vazifeleri tebarüz ettinniıtir. 
tebliği: a!.t 8000 tonluk bir vapuru batırmıştır. goslav hükiimeti reisinden, hüldime- B. Hasan Ali Yücel nutkunu ıöyle 
Düşmanın Epir ve Makedonya or- 22 nisan geeesl Alman hava. k.uv- tiınin müttefik eıfatile İngilterenin bitirmiştir: 

dusu sllıihlarını bırakmı.5f,ır. Teslimi- vetıerine mensup ta~ıer Malta.- yanı başında kalmak niyetini ve ni- Sevgili Türk çocukları, 
Jet, Eplr cephednde 11 inci İtalyan dald deniz ve havıı. ussüniln askeri hat zafere kadar mücadeleye devam Şimdıy· e kadar analarınız, babala-
ordusu kumanda.tllna bir Yunan as- hed !l · ı b b d trol ı rd1r 
kert heyeti tarafından, dün akqa.m sa- ş'fro~~~n Afr~d~r ;:~ dlı:ma~ etm~k azmini bildiren kati ve resmi nmzla konuştum. Fakat bu konuş-
at 21,~ te tekli! edilmi'it!r. Teslim tekrar bir huruç hareketi yapmak ıs- temın~: al~ı~tır. . • ma, hakikatte sizinledir ve aizin için
p.rtla.n, tafs!lAtUe müttefik Alman teml.şse de bu tc.,ebbüsü, İtalyan ve İngıliz hukumeti, bu deklarasyon- dir. Yarın siz de bir Türk anası ve 
kumandanlığı lle taın anlaşın& halin- Alman kıta.lan tarafmda.n akamete dan en büyük bir memnuniyetle bir Türk babası olacaksınız. En uzak 
de tesbit olunmu§tur. uğratılmıştır. Birkaç İngiliz tankı kaydı ma1umat eder ve Yugoslav- istikballere kucağınızdan, vatan 

Roma 23 (A.A.) - İtalyan ordulan tahrip edilmiştir. Bir nılktar estr Te yanın tam istiklalini yeniden tesis et- toprağı üstüıne bırakacağınız Türk 
mnum1 karargahınuı 322 numaralı mal iMln ı t 
tebliği: . zeme !!ju am 0 unmu§ ur. mek katt azmini beyan eyler. Buna çocuklarının vücuda getireceği ileri 

Inglliz tayyareleri Slrena!k'in bazı · · y ı hük' ... ti. .. ·11 · d I t d h KıtaI:ı.nmız Eplr ve Makedonyada.ki noktalanna. akınla y 1 d Bir ıntizaren, ugos av ume , muıı- nesı erın a ga arı, a a. mesut ya-
r a.pm,ış ar ır. k d"" k " d l 1 k h ' · · '--Yunan ordusu te61lın oluncıya kadat düşman tayyaresi düşürülmüştür. tere uşmana arıı muca e eye tın ara uzanaca , epınızın oayra-

~man eraz1sinde mll2:ıfferane ileri Şartı Afrlkada. dü.,ma.nın Dessle devama yardım hususunda, en geni§ mmız kutlu olsun. Hepinizin göz:le
lıareketlerine devam ec!erek Yunan- mıntakasında yeniden yaptığı bir ıa- nisbette lngiliz hükumetinin müza- dnizi yüreğimden gelen ıevgilerle 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hazin bir irtihal j 

Sabık Harlc1ye tercüme kalemi er
Mnından bay Refet ömer Tagay pen
çesine düştütni amansız kısa bir has
talığı müteakip rahmeti rahmana ka
vuşmuştur. Merhum eski bir Galata- 1 
saraylı olup nezaket ve yüksek scclye
slle l!ltihar etmiş memleketimizin na
dir yetiştirdl~l klınselerdendl .• Ölümü, 
büyük zJr kaıptır. Oğlu üniversite diş 
tebabetl mektebi doçentlerinden Şev- j 
ket Tagay ve ailesi erkanına beyanı 

1 taziyet eder ecir ve sabır dileriz. Ce- , 
nazesl yarınki cuma. günü sa.at 12 de 1 

Babıali Ankara caddesindeki 57 nu
marak evinden kaldırılarak na.mazı 
Beyazıt camllnde kılındıktan sonra 
Merkezefenclldekl a.Ue kaıbristanına 
detnecllleceoktlr. Cenabı hak rahmet 

ALi ile VELi 

Galip sayılır bu yolda 
mağlup! --Ali - Memleketlerini adım 

adım kahramanca müdafaa eden 
Yunmlılar nihayet Girid' e çeki· 
liyoı· ... Şimdi sana sorayım ba
kalım, ne dersin: Bugünkü va
ziyet karşısıinda bir Alman, bir 
Yunanlıya mı, yoksa üçü:dü it
tifakla kendine bağladığı çö
mezlerden birinin tebaasına kar
tı mı daha fazla hürmet hii!i: du
yar, 

Veli - Elbet Yunanlıya. 
- 1taJyana mı, Yunanlıya 

mı, 

- Tercihte yine tereddüt et
mez sanırım. 

- Bu son Balkan harbi kar
ıısında senin mütalaan nedir? 

- Abdülhak Hamidin b:r 
mısraı vardır. Sanki Yunanlılar 
hakkında yazılmış gibidir: 

Calip sayılır bu yolda mağJ
lup ı 

Aliveli 

Balkanlar ve 
Bulgaristan 

Bir Yunan gazetesi: «Ya
rım asırdan beri Balkan• 
ları sarsan yırtıcılık artık 

zarar vermiyecek hale 
getirilmelidir» diyor 

Atina 23 (AA) - Atina ajamı 
bildiriyor: Bulgarların Alman kıta
lannın arkasından Trakya ve l\fa
kedonya'ya gireceklerine dair ''eri
len haber hakkında tefsirlerde bu
lunan gazeteler, Almanyanm Yu 
nan milletine karşı hüsnüniyetini bu 
suretle gösterdiğini ve Bulgaristanın 
tamamile muslihane bir hareket itti
haz edeceğine dair Sofyada neşre
dilen beyannamenin bu suretle ma
nası tezahür ettiğini yazmaktadırlar. 
Messager d'Athenes, gazetesi diyor 
ki: 

c Yunanistanın Bulgarlar tarafın· 
dan işgalinin ne demek olduğunu 
sormağa hacet yoktur. 1918 müta
rekesinden sonra teşekkül eden bey• 
nelmllel komisyonun bu mıntakalar 
hakkındaki raporlannı havi büyük 
bir dosya elimizde bulunmaktadır. 
Yarın Bulgarlar bir tek kurşun at
madan kahramanca işgal ettikleri 
topraklardan koğulacaklardır. B"L 
hadise 30 sene içinde üçüncü defa 
tekerrür edecektir. 1913 te mülte. 
fikleri olan Yunanlılara ve Sırblara 
taarruz ederek mağlup olan, 19 l 8 
de Radoslavow ve Çar Ferdina:ıd 
ile birlikte ufukların dört köşesini 
tehdit ederek mağlup olan Bulgar
lar şimdi de Filof ile birlikte mağ
lup o?acaklardır. 

FiJof iktidar mevkiine davet edil
diği zamaın Bulgar - Yunan birliği~ 
nin reisi idi ve bu birliğin vazifesi 
de Bulgaristan ile Yunanistan ara
sında bir dostluk te3İs etmekten 
ibaretti. Bulgaristanın tarihi ihanet. 
caniyane hareketler, ölçüsüz ihtiraa
lar ve hayal inkisarları ile doludur. 
Fakat bu sefer cezı tam ve kati 
olacaktır. Yarım asırdanberi Bal
kanları sarsan yırtıcılık artık zarar 
veremiyecek bir hale get:rilmelidir.> 

Norveçin istikbali 
Oslo 23 (A.A.) - Stefani bildi

riyor: Almanyanın Norveç komiseri 
dün bir beyan'llame neşrederek 
harpten sonra Norveç'in Alman 
himaye idaresi altına alınmıyacağım 
ve Almanyaya ilhak da edilmiyece
ğini bildirmiştir. Mamafih Norveç'in 
müstakbel teşkilatı bilhassa Norveç 
milletinin hattı hareketine tabi ola
caktır. 

lfe demeli? -
Peyami Safa: dngiltcrenin 

son ve ültim mukavemeti) diye 
yazıyor. 

Ültim (= Ultime) kelimesi 
fransızcada csonuncu, nihai~ 
ma;;ınsına geldiği için, bunun 
türkçede kullanılması lazım gel
mez. Kullanıhrsa da orta dere~ 
cede fransızca bilenler dahi an
la.naz. 

Mefhumun karşılığı olduğu 
için 4'.ultim» 

dememeli; 
<Nihai> 

demeli! 
blann .,Iddetll mukavemctl11i kırmış, amız tardedllınlştlr. - heretine güvenebilir. . öperim, yavrularım. - eyli;-e. 1 ~----------~ 



24 Nisan 1941 

AKŞAMDAN AKSAMA 

Şehir terbiyesi 

Gecenin ilerle.mİf bir aaati. •• Tak· 
sim meydanından Harbiyeye do!"1t 
ıağ kaldırımda yürüyorum. Öıı~
de giden Üç kişi dikkatimi celt:ın-

Hallerinden, kılıklarından ı 
Köyden yeni gelmi;:ı insanlar. Muha· 
vetelerinden anlıyorum ki. burada 
rençberlik edip bayat1anm kazana• 
caklarmJf 

Oı·ta b~lvar kısmı göstererek, iç-
lerinden biri. ansızın dedi ki: 

Biz de oradan gidemeyük mü? 
Bilınen. 
Efendilerin gittikleri yerden. .. 

Tereddüt ediyorlardı: «Bu mem• 
leketin efendisi köylüdür» sözü he
nüz kulaklanna çahnmamıt mı aca· 
ba? 

Arkalarından seslendim: 
Siz de oradan yürüyebilirs1· 

ftİz ••• 
Sanki İstanbul ;:ıehri mümessili 

bnifim de müsaadeyi kendilerine ben 
vermi;:ıim gibi teşekkür ve dua edip 
istikametlerini deifütirdiler. 

lf.'f.~ 

Bu vakanm hayali olmadığını te-
mın etlerim. 

'*'il>'*' 
Üç köylünün bu tereddüdü içinde 

birçok amiller vardır elbet. Muhak
kak ki bir tanesi de o muhterem ve 
mübeccel Türk terbiye ve nezake
ti... ( Netek:m ne gihd teşekkür et· 
mesini biliyorlar.) Bilhassa bu ma· 
nevi ineelik üzerinde duracağım. 

Şehirlerimizde eskiden bir haslet 
vardı. Köyden bu vaziyette gelen
le? in fıtri ve ananevi meyillerini 
büsbi.:tiin inkişaf ettiriı·dik. Toplu 
merltezler bir nevi mektep vazifesi
ni görürdü. Simdi bilmem «Hila 
öyleyiz b diy~bilecek vaziyette mi· 
yİ'ı:? Eminim, aradan kısa ızaman 
geçecek; üc köylü vatanda,1n o ~e: 
kinrrenliği bir nevi küstahlık halını 
ahcakbr: Geçerken taflanlan ~~p.a· 
racaklar; yere tükürecekler; bınb:r· 
le!"ine küfürler ıavuracah:Jar; gelip 
geçene destursuz omuz vurac~ar; 
sayet dahı: yükselir, umumi bmn~t· 
leri üzerlerine alırlarsa vay efendun 
vnv... ·:an ata bilirsen yana, ... 

Benim rntibaım, mesela şu İstan
bul ,ehrioin arbk terbiye bozucu 
bir muhit halinde bulunduğudur. 

Bir çeyrek ıısır evvel, arabacının 
müşteriye, tren biletçisinin yolcuya, 
hizmet görenin hizmet verene karşı 
ne latif bir muameles: vardı. Bu ne
ıillerdenberi devam eden bir göre
ne~İn devamıydı. Birdenbire kopup 
gidiverdi sanki ... 

Bir mecliste bu bahsi konuştuk: 
Tabii •••• diyenler oldu. - O, 

eski ıı:köle • cariye» yılgmlığınuı d:
vamıydı. Bir kabahat yaptı, ~~ 
saygısızlık etti mi. «Sak!» tokat, sille 
ıamar ... Haddi varsa kafasını kaldır• 
ı;m... Onun İçir iki büklüm ol'!1'lar
dı ... Hadlerini bilirlerdi ... Şinıdt ser
be'ltlik • Kimseyi saymıyorlar. 

Ben, bu işin böyle basit olduğunu 
kabul etmek istemiyorum. 

El pençe divanlı, kandilli le~· 
nalı, el etek •Öpmeli, tabasbuGlu, mu· 
daheneli, «haki payına, refikam c~
riyeniz» li şarkvari terbiyenin yem· 
den hortlamasını istiyen yok, ha· 

yır F~t yolun gü:zel yerine dahi gir· 
miyecek derecede sav!!• ile şehirle· 
rimize gelenleri, bir iki ay içinde. az· 
dırmıyalrm • kendimbe benzetmıye
liın... Dalı; doğrusu, üzüm üzüme 
bakarak karardığını unu1m~yal~: 

Sehirlerimi.z, terbiye bozucu değil, 
terbiye edid bir mektep halini a1· 
malı. 

{Va - Nu) 

Milli Şefin hediyele~i . 
Ankara 23 (A.A.) - Milli Şe.r Isınet 

İı·iinü'nün Parti ve Halkevlerıne im
zalarile hediye etmiş oldukları fotoğ· 
tafların Parti merl~czlarile Halkcvle
rinde şeref mevkilerine konulması 
merasimleri yer yer devam etmckte
d!r Bu..,.ün aldı!ımız telgraflar Yoz
gat· Antalya., Adapazarı, Göynükte 
saı~imi ve içten saygı. tezahüratı ara.
sınd:ı. Milll şefin :rotoğrafl:ı.nnın Parti 
mNkezlerıla Halkevlerlne konulmuş 
.o!duğunu bildirmektedir. 
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23 Nisan bayramı Mandıraları ı· .23Niaanmerasimlerindenbirinde Ana doluya 
gidecekler 

Sevkiyatin başliyacaği 
gÜn bugiin belli olacali 

Ana.doluya gldeôeklere tJd. blletlerln 
he.zırlanmMı işine d1hı de devam 
edUmlşt1r. He~ tiirlil lıa.zırlıklar bu
gün biterek beyanname verenlere aUl 
biletler kazalara. gönderilecektir. 

DenizyQllan !da.rest sevloyata te.h
sl.s edece~ va.purıan §imdiye kadar 
vllA.yete blldlımediğinden ıııevk günü 
belli olamamıştı Dent.eyullan umum 
müdiirlü~ü bu•~ ettiği va.put
Iann ıslmlerlle alacak.lan yolcu ade
dini kamara mtkdannı vllll.yete bll
dlrcllitl:nden sevkıyatın ya.pılacaA'ı. gün, 
buglin bell1 olaca.ktır. :tııc pe.rtl Kara.
denize hareket edecek ve bunlann 
sayısı 12 blni bulacaktlt. Müteakiben 
Marmara ve Ege denizi 1skelelerJ.ne 
vapur tahrik edilecektir. 

Beyanname verenlerden bazıls.n 
ismlnl bildirdiği !Skele veya. istasyona. 
in . erek sonradan kararlaştırdığı 
nııy t.~ lkı.~ı=,.a.ktır bir yere gltnıeğe ~ · · "~ · 

biletler üçer nüshadır. Bunl~n blrl 
h ket edilen kazı:ılara, 1-k.lncıst yol
d:r~llet olarak, ™t~cils{l .gidilecek 
yerin en büyük miilkiye Amirine ve-
rlleoektir. 

Boğaziçi 
' 

lmar planının hazırlan
masına devam ediliyor 

İ<lun. Bir meydana binlerce kişi . t e I ti !i: 1 toplanrnıttı. Hitabet kürsüsüne bir 

/sanbul bayrann büyiJk merasimi~ T '!:~:1~~=~1~~ğ:~:::ad~~r tavm 

kutladı, Beyazıtta nutıık(ar söylendı Belediye süt iıine . o.nu haneteJ seyrediyordum. Ne 
~-'·1 3 ........ , Ni ehemmı·yet ven·yor g&rguı, ne serbes, ne kendl;inden ünasebetile dün Hitabeleı1 mu.~ p rav~ .. ~ • . b. baJ 

23 nisan ba.yramı m M11ll h" .... -'yeti tebarüz etti ~m ır i vardı. o ad'!ta p;•kin "-•- _...._ •. ,arı erkenden dol- san ve aA.UU.1 - - b b d ..., 
sabaıh şeı.ı.uahın~ tıerinde dışan ren manzumeler okum~. Mera- ır ayat a anu gibi idi Tavrında 
mu$U. Sab saa ıla.ca.k saha.la· sim, yavruların muntazam bir geçld Tlcaret Vekaleti müfettışieri tara- öy}e lüzumsuz nuı.hcu!>iyetlerden, 
çıkanlann mera.31.m ya.p . . .. du. resmile neticelenmiştir. tından mandıralarda. yapüa.n kontrol manas12 ular.mala.rdan, sıkılmalar· 
ra akın hallnde gltwtleri göriiluyor .. .. ve tefüş esnasında. mandıra.lam. kl- d b 
Her ta.raf ba.yraltlarla donatılmıştı. 1 23 nisan bayramı ıbutu.n k_azala.rda Iosu 19 kuruş 10 paraya malolan sü- an eser ile yoktu. 

Bayram münesebetile dün sa~ah kutlanmış ve Halk:ev.erlne :Milli Şefin tün sütçillelre 12 lruru.şa satıldığı gö- Daha sonre bir küçük kız çılı:b. 
saat onda bütün Jıazalarda. mera.sim imzalı reslmle~ asılını.şt1r. Be.şiktaş • rüldliğilnü ya~ık. Müfettişler, Ve- Onda da ayni hal, ayni tavır. icap 
yapılm.J.ştıl'. Beyazıtta Vilayet namına Halkevine hediye edilen ;otoğra.f1nl.n kalete gönderdikleri raporun blr su· ettiği yerde s~ini perde perde yük
yapılan mera.stın tevkııla.de olmWJ, talll_d lll:~raslmi.nde Beş.'ktaş Parti retinl de fiat milra.kabe komisyonuna. seltiyor, e!leriyle 4ıu'etler yapıyor, 
me'Ydan ve caddeler binler. ce ehalvkavlle reisı B. Zühtü Çubukçuoğlu şu hitabe- verm.lqlerdir. Komi="'" bundan son'"" b 

d d bul .,,.. '# ~.zvu .... azan da co~uyor, kendini kaybedi;ı QOCukla dolmuştur . .Merasım . . ' e unm"'lvur: yapacağı toplantılarda. mandıra sa- · 
Ör:fl İdare Komutanı, ordu, Purtı, tvı- «M!lll Mkimlyet1mlzin yıldön{imü- hlplertle alakadarlan çağırarak 1za· kürsünün üzerme küçiik yunınığunı:.ı 
lAyet ve Belediye eıı.!ı:Anı bı.ılun~uş ur. nü kutıad.ığuııız bu m~ud anda &?.iz hat alacaktır. mdiriordu. 
Şehir bandosunun çaldığı kJ:ikl~~ Milli Şefim.iz kahraman Inönünün 1m.. Fiat mürakabe kıOmlsyonu Ticaret Yaşma, boyuna, bosuna bakma-

mar~ ve bayrağın dire~e ~e e.~ zalan ile sfisllyerek Beşlktaşhlara liıt- Vekaleti mürett1şlert tarafından ha- dan koca meydanı dolduran iruaa 
müteakıip Vall ~1 kur~e " ~~ı:: fen J:ıedlye buyurmuş ol~uk.la.n porte- zırlanan rapordan İstanbul Belediye kalabalığını kend'5iyJe beı-aher he· 
Belediye Reis m:;aB N::atl ~~er bir relerını lhltra.m mev~;ne ~akla relsllğinl haberdar etmiştir. önümüz- yecana getiriyor ve co;:ıluruycrdu. 
diye Mektupçus · da. d . ı· ki· bahtiyıırlık duyuyoruz. Turk milletinin deki haftadan itibaren Belediye tara.- An~-l d k"" "'d . ..ı· 
nutuk söyl~. nutttun eınış ır . aziz ve büyük Mlllt Şefine karşı kalb- tından mandıraların tettlşlerine ba.,- .... ~ıar arası.n a W:~u .. e~ ın ... ı. 

«Bugün Cumhuri~~~. h.~dudlnrı !erinde beısledlklerl sevgi ve saygı hta- I k .. 1 k al ak süt- Bu sefer bıtabet kürsusutıde tepe. 
içinde büyük küçük bu~.un. Turk mil- !erinin tekrarına yeni bir vesile veren 1~~~~li~~~ı~rı~~ka:ere ~lhane- sinde kocaman bü· kurdela ba<?lı 
letlnin tesld ettiği. bir gun~ y:ışıyorı;:. bu kıymetll hediyeyi Beşlkta.şl•lar eo ye gönderilecek hllell sO.t satışına olan gene bir kız çocuğu gördü't. 
23 nisanda m.llletln c:ı.kn .. ayigusdu . ei büyük Uıtiram mevkilnde Mklıyacak- kalkı•"•nların ce~alandmlmaları cllıe- Kl;cük konferarurı karc:ısındaki · ·· b ;;.ı dan sll · ·nıp r:ı esın . .,.... _. ....., .. 
ber till'lu a0 .ar · b . . ğu ·· lar, etr-a!ında çelikten bir kale gibi tine gidilecektir. müthiş kalabalık sanki senelerde 
eline ald;ğt ve kendini t:l'ia gb~- dimdik duran Türk milleti huzur, re- Belediyenin İstruıbulda. stlt fabrt- b · ı d. il ark daşlık tın• • 0 

nün korkunç ve mühlik şartlanm r fah ve saadeti için durmadan dinlen- kası yaoacağını yazmı.ı-tık. Fabrikanın erı cen . ~ e a e ı.ş ınsan
an hatırlamak k!'L!ldk. meden çalışan, <ildi.nen Büyük Refleri- ln · k d üt tevzi tı.ş 1 1 ri 1armış gıbı serbes serhes nutkunu 
Yıllarca devam eden harplerl; na- ni daima hürmetle anacaklardır.» h;~~~~a :;s~ı s tedblr ' ~ınma!ı~a söyledi. Alkış1Rnd1. Kürsüden indi. 

mütenahl ldareslzUklerle m:ı.~l?-P ve Merasimi. müteakip Re1s1cümhura. şimdilik lüzum görülmeınisti. Sütçü- Halbuki biz bu P't ik ' 
perişan olm~ ordusunun s.lahlan bir teıITT"at çekllm1şt!r 1 ti f b ika l - k ""T a en, eKse-
elinden aıuını'.ı,,. ana toprakları yer :~ •• •• · Jer cem ye : a r nın nş:ı.sına a- rimiz ne pısmk, ne lüzumsuz dere.-
yer yabancı işgaline, tç, dış dü§man- DunJ...."'U musamereler ctar a~ma.sı 1:a.b eden te<ibtrı~rı ha- cede stkılgan - hatta tabir mazur 

1 rilm'" YO"""'n ve b'tap b'- Ç··cı·k bayramı münasebetlle Ço- zırlıyaı:ak B-lediyeye verm~lercllr. .• "J .. k' h' . .. ~ lar a çev ~ ... ~ ' u v • . 01 dl iktl d 11 ü.cm r·- ·· "t goru sun - san ı ıç msan yuzu 
halkla harap ve pe~an bir vatan ... suk Esirgeme l{urwnu Istanbul mer- B~ e ~e ~a ş e~. m r ugu su örnıem" İz ibi abani ruhlu idil< 
.l\IIlllet M.kimlyet ve idaresini kayıt.sız kezi tarafından Fransız tiyatrosunda i~ınl e;ıemmıyetıe etud edecektlr. g ış ~ •• Y • • 

1 
• 

ve şartı.sız eline aldığı tarih\ günün bir müsamere verllm!.ş ve ~ocu.ltlara Eve b~ alb w.oşı masafır p,P.ıSe ya~-
korkunç haklmtl işte bunlardı. TLirlt pasta, sandviç ve şeker daITTtılrnı~. Et f • t• larına çıkmaga utanırdık. Çıksak bı-
milleti büyük ırkına Ms bir hamle ile Beyoğlu kaza kolu tarafından da 60 ı 1 a 1 le çok komik bir mahcubiyetle bir 
bu şartlar içinde kendine gelmişti. İs- kız, 60 ı erkek olmak iiııere 120 çocuk • köşeye büzülürdük. Mesela :zavafü 

Şehircilik mi.itehassısı B. Prostun tiklfl.1 mücadelesinin destanı yünleri- glydlrllm1ş ve Ms.kslın salonunda bir anner.ıin: 
mukavele müddetınln şeh1r meclisi. ni, muazzam zaferlerlnl, harikalı inkı- çocuk balo.su veril.ml.%ir. Et, bugünden itibaren - Oğlum müafir!.erin elini sık-
kararile üç sene uzatıldığını yazmış- laplarını ihya.Ur ıslah:ıtını eline n.1- Şişli nahiye kolu da. Tan sinem.a-
tık. B. Proot şehrin muhtelt! semtle-- dığı. bu İrade ve hAk.lmlyetıe başardı. sında ö~leden evvel b!~ müsamere ve- 5 kuruş ucuz sablacak san a... diye dilinde tüy biterdi. 
rlne ald nazını plAnla.n !.km.al etmek 23 nisan bizim içln bu kadar müstes· rer{'k gurbüz çıocuk mu.cınm~rest terttp Odııdı.ki bütün misafirlerin elini sı-
üzeredir. Bo~ Rumell yalrnsına. na ve büyük bir gündür. etmiş ve üç kısma. ayrılan gürbüz ço- Kıı.raman etln1n kJloounu.n 70 ku· loncaya kadar alda karayı seçer, 
aid nA.zım pl1\n hazırlanuiren Nafia. Sayın yurdclaşlar, cuklara aldıktan der~elere göre he- ruşta.n 65 kuru~. da~lıç ve kıvırcığın kanter içinde kalırdım. 
Vekaleti tarafından Boğaziçlnln h\1'- İçinde bulun'1uITTımuz ikir.ci dünya dlye.ıer tevzi edilınişt~r. 75 kuruştan 70 kuru.şa 1ndirlld.iğLn1 Nerede •İmdi böyle binlerce kişi 
susiyetleri gözönlind6 tutularak mey- harbinin kapılanınız:ı. gelip dayandığı, Dığer ka.za ve nahiyelerde de muh- yazmıştık. Fiat mürakabe koml.syonu önünde büyük bir neh itimadı iile 
dana getirilen bir sistem nazarı dile- milletlerin km ve ateşle boğulup ım- tellt müsamereler tertip edilmiş, ya.v- tarafından tadil edilen yeni tlatlerln söz söyliyen çocuk? .. Ne:-ede biz? •• 
kate alınacak, ona. göre plan ikmal ha edildiği bi.r devirde huzur ve sükfın nılara. hediye ve yemL~l~r ikram edil- tatblkine bu sabahtan itibaren baş- Mesela b:.Zim çocuklL•k zama!lı· 
edilecektir. içinde bu milli günümüzü tesld ede- miştir. lanacnktır. 

Nafia VekAlett yollar ve köprüler bilmekle kalmıya.rak yavrularımızın Kuzu muvarlda.tının gittikçe arttı- mızda babalann annelerin en iftih&.r 
şuıbes~ müdürü Boğazın imar !tazır- yarınki mamur, müreffeh ve ileri Tür- ' ğı, halkın kuzu etlne gösterdiği rağ- ettikleri fey mi.safulenn., dostlann, 
Iıklarıle meşgul olmak üzere r~an- kiyeye ınanımızı ve istikbale olan iti- Karilerimizin betten dolayı koYUll etinin diğer ay- nhbaplann yarunda çocuklarını yiik· 
bulda bulunıruı.ktadır. Veık!let yollar madımızı ifade edebilmek kudretini ı lara nlsbetle az ıst1hlak edildiği gö- sekçe bir yere çıkıu·hp ma..'"lZume 
müdürü bugün B. Prostla temas ede- büyük tarlhimlzden, roilet!mizin em- mektupları rüımektedir. Fiat müra.ka.be komisyo- okutmaktı. O vakitler bir cı:Bayrab 
rek Boğazm Rumen yakası nô.mn saısız vasıflanndan, Milli şefimizin nu perakende et fiatlerlni on beş manzumesi vardı ki pek meshurdu 

1 planı hazırlıkları etrafında. konuşa.- etrafında. toplaruruş olan sarsılmn.z _ __... -- günden on beş güne teı~lt etmekte- bilh • · 
eaktır. bJrllğlm!zden, hama.set ve kalıram:ın- Deniz yollarının dir. On beş gün sonra komisyon lü- assa. 

Sahilde 1k1 katlı, yamaçlarda ÜQ lığın tımsall olan ve lcıı.b edince yen! zum gösterirse flatlerl tekrar değiş- . 
ıtıltlı evler yapılablleceRUı1 Y9:~ık. harikalarla dünya mukadderatına tarifesi tlrebllecektır. cSehidledn kanlarıyle boyandın.'t 
Beykoz, Sarıyer, Be111ktao ve USküdn.r vecheler verecek olan büyük v_e şanlı __ Yeni !iatıerln tatbikine başlandığı cNice düşman kal~ine uzandın.> 
kazaları Belediye baş mOOıendlsll~e ordwnuzdan alıyoruz. Bu ltlbarledir Denizyollan id:ıremlz İstanbul- bu sabahtan itibaren kasap dükkil.n-
bu yolda tebligat yapılarak imar plA.- ki, tam blr huzur ve emniyet lçhıde ı dan yakın sa.hlllere işleyen va.- !arının kontrollan da sıklqtınlacalt- mısralan çocuklann ağzından düş-
nının ta.tıbl:kin-e geçildiği. t~e kadar hep1n1zin bayramlarını saygı. ve purlann tarifesini gazetelerle ilb tır. Kontrollar esnasında narhtan me:ı:di. 
bu hususa riayet etmeleri !steneeek- sevgi ile kutlulanm.• eder. Fakat bu tarifelerde dalına daha yü~k fJa.tle et sa.ttıkla.rı g(). . 
tir. Nutuktan sonra kürsi.iya Şehir Mee- ve yalnız İstanbuldan kalkacak rülcn kasaplar kontrol& gelen me- Anneler, bab3Jar hır ar:ıya top· 

llsl Azasından Ahmed Halid Yaşar- vapurla.nn hareket saatleri var- murlara toptancı tüccarların verdlk- landığı :ı:aman çocuklara ısrar ede~ Eyüp • Keresteciler yolu 
üzerinde feci bir kaza 
suıtanahmedde Kııbasakalda otu

ran ve sebze HMlnde ça.lışaill R~ 
lsminde blrl Un'ka.panı caddesınde 
yaya kaldırımından ilerlemekte iken 
şoför Afbertln idaresinde-ki bir otobüs 
yanından geçen blt arabaya çarpma
mak için yaya kaldırımına d~~u 
ilerlemiş, bu sırada Remzi otobusle 
duvar aras:na sıkışarak ağır surette 
yaralanmıştır. Hadiseye el koynn za
bıta, yaralıyı tedavi altına ald~, 
şoför yakalanarak adliyeye verılmlş-
tir. ------

Satye binası satışı 
muhakemesi 

satyc binası satışındaki yolsuzluk 
dolayı.sile birinci ağır ceza mah_kcme
slnce mahkıim edllen b:ızı Den:zban.k 
erkanı hakikındaıki karar temyiz mah
kemesince bozulmuş ve birinci ağır 
ceza mahkemesi de bu bozma k:ırarı
na uymuştu. Nakza lttiba ettikten son
ra mahkeme bir ehlivukuf teşkil 
ederek bu blnanın satış l..ş!nln ted.ki
kine karar vcunlştl. Bugün bu davaya 
ağır ceza mahkemesinde devam edile
cek ve ehllvukur raporu okunacaktır. 

* Tophanede altı yn.şlannd:ıkl Ay
ten dün caddenin bir tarafmdan di
ğer' tarafına geçmekte iken Rasinıin 
idar~indekl arabanın sadme.si.ne uıt
r~. muhtelif• yerlerinden yaralan
dığından polis tarafından tedavi al
tına aldırılmıştır .. 

oğlu gelmiştir. Yaşaroğlu, ilkokul yok.

1 

dır. Yani İstanbuldan bir kaç gün- leri faturalan gösfıererek et!n kendi- lerdi: 
sul "OCuklan himaye b!rli.kleri namı- lük seyahate çıkan kimse gidece- lerlne fazla !late m.alolduğunu söyle- _ Ha di oalum çtk da bize bir 

-s mektedlr. Kontrollar esnasında bu Y •• "' na söz söylem.iş, birliğin taa!iyetlnl ği iskeleden hangi gün, hangi sa- gibi şlkA.yetlere ra.sl""'-~ derhal na- man:ııwne soyle? 
anlatarak bir sene zarfında İstanbul-ı atte döneceğini öğrenemez. ....._.....,.... 
da 10444 yoksul çocuğa 88 bin 12 Ura Bunun tçln ya yolcular arasında zan dikkate alınarak topdaneı tüccar Fakat nerede bizde o itimadı 
sarfile muavenette bulunduğunu an-ı bir soruşturma, yahut gidilecek hakkında takibata geçilecektir. nefs 7 Nerede şimdiki serbeslik? 
latml.Ş'tır. Müteakiben doktot· B. Fethi yerde tahkikat yapmak lcab eder. Halbuki bir iskemle üstüne çıkı1~-
Erdem, doktor B. Salih Ahmed kür-• Acaba Den!zyollannın ara sıra İaşe müsteşarının cak, odadakilere bir tcmcnnıa çakı-
siye gelerek birer nutuk söylem!şler-ı halka llA.n ettiğt bu tarifelere tedkikleri lacak ve malUnı manzı.mıe okuna-
dir. böyle blr llı\ve yapılamaz mı? cak... t,te hu kadar ... L~kin bunu ·· ki ·ık k ı c Şehrimizde tedklkler yapan Tlcaret Hitabeleri mutea.k.lp 1 ncl ı 0 u - C. • · ancak ı·çı·mız' den pek kendı·n .... ...ır...~ ·· ı Vekaleti iaşe müsteşarı B. Şefik So- .... -~ e-
dan Orhan, 44 uncü ilkokuldan Ihsan, '- yer tedkik ve temaslarına. bugün de nenter yapabil:tdi. 
altıncı ilkokuldan Eşber manzumeler 
okumuşlardır. KÜÇÜK HABERLER devam edeceiktir. Müsteşnnn bugün Bugünkü çocuk nefs itimadım 

toplanacak !iat mürak:ıbe kom!syo- dah k ,_, k al Nutuklardan sonra geçid resmi a pe ıdiçü y~lan ıyor. nuna tekrar riya.set etmesi, bu top-
yapılmıştır. Çocuklar Vali ve Örfi İda- * Dün Kasımpaş:ıda Plrlnççi so- i~ntıdan sonra iaşe komlsyonu iQtl- Hikmet Feridun Es 
re Komutanının önünden tam blr in- kağmda B. Mustafanın evlle, Osman- maı yapılması muhtemeldir. 
tizam içinde geçmişlerdir. beyde Celal apartımanında birer B. Şef!:k. Soyer İstanbulda. bulun-

Hey~lan Bornova nahiye 
sini susuz bıraktı 

Dün sabah Taksimde Cumhuriyet yangın ~langıcı olmuş, derhal reti- duğu müdqet ıarfmdald faaliyetin~ 
abidesi.ne mera.simle çelenk konmuş- :;en itf!'.!ye grupları tarafından ateş teşek.1tülü henüz ikmal edilerek mu
tur. Burııdakl meraslmde B~yoğln • söndüıiilm~ür. vakkat binalarda. çalı.~an ticaret ve 
kayınak:ıım. Partl ve Halke\ 1. Çocnk * Kadıköyde oturan Sadi isminde petrol ofislerde teksif edilmektedlr, İzmir 23 (Telefonla) - Bo~nova 
Esirgeme Kurumu reisleri hazır bu- biri, suadiyede bl.r inşaat işinde ça.- Tic:ıret oflıSi ithaline za.rii.ret hasıl nahiyesinde Çamıcı köyünde 700 
lunmuştur. lmnakta iken lklncl kattan sokağa olan maddeleri tesb1t etmektedir. Şe- metrelik sahada başlayan heyelanın 

Saat 11 de Taksimde başlty:ın mc- di.işmüş, bir ayağı kırılıp, muhteill ker ve kahve ithali yapılırken diğer devam ettiği göriilme!ttedir. Heyi! 
ra.sLmi seyretmek üzere btnlerce halk,! yerlerinden de yaralıındığı cihetle maddelerin ithaline de geçilecektir. lam yüzünden su teaisatı bozulmuı 
meydanı doldunnuştı.:r. Cüınhuriyet Niimune hastanesine kaldırılmıştır. Ticaret ofisi tara!ından ithal ed1- ve nahiye susuz kalmıştır. Belediye 
Halit PartL~i. Belediye, Türk Ha- * Diin yapılan Belediye zabıtası len maddelere flat konması keyfiyetı . . .. 
va Kurumu, Çocuk Eslrgem>! Kurumu kontrollında, Em!.nö:ıünde Tahmis :rine Ticaret. Vekilet!ne a.ldd!r. Vil~· tesısatı tamır ettırıyor. , 
ve İlkokul yoksul çocuklarına yardım sokağında beş kasap etlere etiket yet !iat rnüra:kabe komlsyonu lüzum 
kurumu tarafından gönderilen çe- koymadığından, Orta.köyde de 3 fı- görülen maddeye flat koyduktan son
lenkler libideye konduktan sonra sa- rıncı temizli(:'& riayet etınedlklerlnden ra Ticaret Velclletl bu fl.a.tl tasdik 
at 11 de Şehir ba.ndosumın çaldığı İs- cezalandırılmıştır. edecek ve tatbikata. ge<;llec.ektlr. Tlca
tiklal ma~Ue mera.sime başlanmıştır. * Za>bıtaca dün yapılan seyrfue!er ret ofisi ithalat işlerinde n~zlm ro

* Çocuk Esirgeme Kur~mu Be
~iktaş kaza kolundan; Bt~~ıkta~ Ço 
cuk Esirgeme Kurumu menfaatina 
Beyoğlu Fransız tiyatrosunda 26/ 4/ 
t 941 cumartesi günü yapılacağı ilan 
edilen müsamerenin hashelicap baş 
ka zamana talik edildiği ilan olu-

Bunu müteakip Beyoğlu Hallcevı re- kontrolunda. karnesiz çalışan iki, Iüuü ifa edecektir. İthali .bazı fornın,. 
!si Ekrem Tur, kür.süye galerek ate~U 1 haddi istiabiden fazla yolcu alan ııtelerden dolayı hususi şahıslar ta.
bir hitabede bulunmuş, bunu Çocuk 

1 

dört, plftkasız serer eden dört şoför- rafından kabil olamıyan maddelerin 
Esirgeme Kurumu A.zasından Riza le, tramvaylar yürürken lnlp binen lthallni ticaret ofisi üzerine alacak-
Azminln bir hltaıbesl ta.kip etıni.ştir. dokuz kişi cemya çarptın~tır. tır. nur. 

:::a 

Ba.:r .Amca.ya göı-e ... 

.. 
- Bu 

Amcal 
l ı oo dedi. cPekala,j .... «Taz!X:ik sütlüdür. kadarı da artık fazla, bay 1 . .. «Ki osu > d d' 

ver yarım kilo... nır.> e ım. 

Belki imre~ı ... Fiatine 
olsa .•• 

göre, bari yenir şeyler 1 ... Yarı yarıya ham l ... Allah 
kına ~unu gazeteye yaz .•• 

a~·ı B. A. _ cHam madde•.içi~ ~ün
ya biribirine giriyor. . 1 Iıç şıkayet 
etme, öp de başına koy ... 

• 



Sahife 4 AKŞAM 24 Nisan ı 94 ı 

filZ:::I :::: C:~lllllll&taMi·~1f ~]iR-i$N 
Robert T aylor' un hayatı 23 nisan kupası maçlar. 

Yedi ıene evvel bir gün içinde yıldız olan 
T aylor, hali bu işe hayrettedir ! 

- Aktör olmağa karar -verdJm, 
mademki karar verdim, oldum 
demektir. 

.. l>era1* crnrCllkleri 

ASRi BiR ADAM 

Fenerbahçe, Şişliyi 4 -1; Galatasaray, 
Beyoğlusporu 2 - 1 mağlub etti 

- BU AKŞArv'I • 
Kadıköy 

SU REYYA 
sinemasında 

SAFiYE 

~ ÇEMBERLiT AŞ~ 
~ SiNEMASINDA ~ 
Mevsimin iki mükemmel ıaheseri birden gösterilecektir. Meıhur 

G U S T A V U C 1 C K Y'nin 
mükafat kazanan büyük p.heseri 

1-A N A iZ T i R A BI 
~~ fil~ hayatta gen~ yqmda yalnız kalarak çocuğunu büyütmek 
ıçııı mucade1e eden hır ananın çektiği mihnctleri, karşıla,uğı zorluk
lan yenmek için yaptıiı mücadeley~ fedakarlıkları ve bir aile 

mefhumunun tekmil safhalarını ıöıtercn ulvi bir ıahcscrdir. 

2 - ÇALINAN SAADET 
~- ~ · ~~ · ~~ 

sı"bi mqbur :rıldular tarafından yaratılmıı F ranıızca sözlü 
mükemmel bir taheaerdir. 

DIK.KA T:, Bu m~s!eaa prolP'&ml bütün ailelerin 'Ye mektep ço
cuklannın gormelerını tanlye ederiz. Ayrıca: PARAMUNT JURNAL 

Danya haberleri 1111 

Bütün tehlltelere ratmen, qkın kendislnl aevkettiği tlU ve 
bdere dotru gidenı bir genç kız. .. Rolü, büyük yıldız 

HERTHA FE I LE R 
HANS SÔHNKER ile beraber yarattıkları 

iGPAL 

Pak yakında Sümer Sineması 
ZARAR LE ANDBR n MABİKA RÖKK'un 

Muzattenne bir mun.ttaJayet n unmlrl&n 

UIUTULMAZ BiR BALO 8ECESi 

NAMUS BORCU 
Memur bu garip cevaplar üze-

rine bir tecrübe yaptınnağa ka- Sevimll n har.U.U Almlnde sör.,..i' ~ .Uneler yalnız 1 PEK (KAHRAMAN FEDAi ) 
rer vermiş. tecrübe Jy1 netice ver- ııa ..... : l'OICS ~ Son dla;ıa MYMIW.t. ainemıuinda büyük muaffakiyetlerle C:levam ediyor 
mfştir. Bwıun ilı.erlne kendisine .. ••••••••••••••••••••••• ~-----------• 8Mnel•r: 1,4.5 - 4 - 8,15 - 8,45 te 



™i. ~~t~~,~~~11 A~~~t~r:,da Çocuk yuvası, çocuK • s
Bu da bir hava tehlikesi ı 

Budapeşte AVYupada terçesi en lerler. Şık bir kadın veya bay 1te• 
cok olan tehirlerden biridir. Serçeler lince derhal koprla.r Ye ıemaiyele
bt gelince karargahlarını me~h~r rini arzederler. Gelen zat ıemsiyeyi 
'.Andrassy caddeaine naklederler bü- alırsa eadd.enin IStek.i batına Jtadar 
tlln kı~ı ve ilkbaharın bUyük bir gider ve orada bir bahıi~ verir. 

Baıvekil, Y unanistana 
neden aalier gönderildi· 

ğini anlatiyor ve bir 
birlik'. hiiklimeti tetkil 

e'dilmeıini istiyor 

·panseri, çocuk bahçeleri 
bmmı burada eeçirirler. Mayıstaın Sırf genç kadınlara . hoı ıörün-
ııonra yuvalarına naklederler. mek, onlarla doıtluk temin ebnek Loodra 23 (A.A.) Hllen 

Andraııııy caddea!11dbe okkakdar içjn cadden.in iki baımda ıemaiye h'erayı ziyaret lngiltercdo bulunmak· 

Çocuk bayramı münasebetile dün 
bunların &Çlhş resimleri yapıldı -..'- e toplanır kı u ıo a tan .1 '~ A 1 B '-',t' B. 

...,x: ıerç . ti h ta ı e dolaıan tlk baylar da vardır. ta 0U1n vustra ya aıveıw 
ıeçenler ekserıye e ava arruıu· . Menzies matbuata heyecanlı beya-

w lar Cerçı· üz.erlerine bomba Fakat bunların evli olmamaıı tart- I k ' A ' a1 dakl btl-ııa ugrar · natta bu una.ra ttvuatr ya 
Clü~mez, fakat .ı~~kaJ~ına, elbbiaehle- tır. Çiinkil evli olan e\''İno ait.tiği tün liyast çuplan bir miIIt birla 
rine kuılann Pll~ı yagar TO om a zaman kantı ,emıiyeye bir bakııta hUkömetl tqkilino davet ebnl§t:ir. 
tehlikesine olduğu gibi bu bava teh- iti anlar: B. Menzies'in bu beyanatı PP· 
like•İne karşı da müdafaa yoHan - Andrusy caddesinde .ifin ne masına tebep bazı Avuetra.lya par· 
bulunmu~tur. En müessir çare ıem- idi) ... diye ıorar. Bundan ıonra n~ lamento mahfilleri tarafından parw 
azyedir. Caddenin iki b&flJlda elle- ler olduğunu tahmin etmek kolay- lamentodan istif.ar .ed.i~?1eden aıker! 
rinde ıemsiye birçok. kimseler bek- dır! kararlar ittihaz edıldıgı hakkındaki 

iddialardır. B. Menıies bu tenkit
lere a§ağıdalci oeyamatla cevap ver· 

mi~tir: . • y ı 
c:Avustralya kuvvetlerının ~na: ı Ceçen umumi harpte olduğu aibi rupa yağ ihtiyaç]anm Afrikadan te· k d T l>ruJ 

Afrikanın iktisadi ehemmiyeti 

d Afr''- b" ük min etmektedirler. Afrı'ka Lta.ııın- nanistanda olduğu a ar . · ~ 
fimdiki harpte o i.ıı.a uy .ıu muharebelerinde de parlak bır au• 
devletlerin aruındaki tiddetli çar• dan harice 1938 ıene.inde 94,000 rette döğüşerek düşmana ağır zayiat 
pııımalara aahne olmuştur. Bu gibi ton pamuk: çekirdeği yağı, 237,000 verdirclik]eri ıu anda Avustralya 
lıoğu~alar daha ~ade iktisadi ton Kameron cevizi yağı, 59,000 mi!Ietine metin olmasını tavsiye 
menfaatler üzerinde cereyan ediyor. ton zeytinyağı, 287,000 ton hur~ ederim. Sevkulceyı bakı;nı.ndan lt- (" • -~ 
Çüın.k.ü Afrika kıtası dünyanın en rna. çekirdeii yağı, 184,000 ton tihaz: edilmiş kararla!la tabıye be.ki· - ' \ ..... , 
~engin ham madde kaynaklarını ilı- H' d .. yağı 38 OOO ton mından alınan tedbırler hakkında ~!lif\ , .,ıf r 
tiva etmektedir. Cihanın en iyi ve '-' ın cevız_ı 1_ ul.,.. Hi d evizi müzakereler yapmak ve ıiklyetler• 1 11' ~ 
ınebzül pamuk yetiııtiren ülke.i Af- x:opra, yanı .ıı;urut muı n c: bulunmak halihazırda hiçbir t 

· · " d · · Alrn bunduı de rikarun ıimali ıarkisindeki Mısır ve ıçı gon ennıttir. anya maksat ve menfaat temin edemez:. ' 
~udan havalisidir. 3. l S 1,000 lıarl kantar hurma çe- İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelan• 

Nebati yağ istihsal edilen tohumla- kirdeii n 140,000 l§Al"t kantar da hükumetleri, Yunanistan muha- ~ 
rı ve çekirdekleri de en :ı;iyade Ahi- kopra ve 36,000 ton ayıkla~amış rebesinin müşküll!.tını ötedenberi . 
ka yetiştirmektedir. Avrupa halkı ve 264,000 ton ayık:Janınış eevu: al- anlamış bulunuyorlardı. Fakat İtal-
Te bahuııus Almaınya ve Şimalt Av- mıttır. yanlara karşı bu kadar kahramanca 

__ ...:......__________ döğüıen ve Almanyamn Bulgaris-

Y UQ OSl a vyan ı n vapurlan .. . tandan geçerek yapacağı hücuma 
h mukavemet etmeğe hazır bulunan 

Şimdiki harp baılaroazdan evvel 45,240 ton hacminde altı mu ım Yunanistanı yardımsız bırakmanın 
~ugoslavya gemileri bütün dünya &emiıinl bllytik Urlarla eatrnıltır. · havsalaya aığmıyacağı hususunda 
mla.nnda aeyriiıefer ederdi. Yetmİ§ 80,.580 tonluk l I npu:U a°?ıı- mutabık kalındı. Askeri mülahaza-,.,.,., .• ,,.,.~." 
dokuzu Okyaınualarda ve on dördü tu. Diğer zayiat ile Yugoı:;ı;•ıı:ca· lan her zaman göz önünde tutmak 
Akdenizde işÜyen 93 vapuru vardı. ret filosunun üçte birl Y 

0 
U§· lazımsa da beynelmilel bir harp ha· 

B l h . I • LA ı: 85 692 tur Son zamanlarda Yugos1a")'a l I 
un arın acnn en yeımnu .1 • • • la · h reketine yalnız 8.ııkeri kaide er e 

ton idi. yapurlıı:n . daha ZJyadol dvıçre e!a· hükmedilemez. 
H,.~bm' bı'dayetin" de Yuao•la.,.,... bına naklıyat yapıyor ar ı. d 

- • • .,- Yunanistana yaptığımız yar ım 
1111111111111111111111111111111u11111111111111111111ı11111111111111 uınınwnı hakkında birçok tenkitler yapılabi-

23 Nisan piyangos1:1 lir. Fakıı.t Yunaniııtan kahrama:nca 
mücadele ederken onu aylarca teşçi 
ettikten sonra Almanyaya karşı ya· 
pacağı mücadelede ona hiçbir su-
retle yardım edemiyeceğimiz.i ve 

Dünkü cekilişte kazanan numaralar ~~~:~ :::ı~~:~~;eoı::~:~ ıa:·~a!:!: 
• yapılacak tenkitler 'iıph~izdir ki 

M·ıı• · 23 N' f ,_ ı b Er -• Bayraıniçta daha çok ağır olacaklardı. • ı • pıya.ngonun ıııan ev~a- e urgaı:, zorum ~ Yunanistanda ölen Avustralyalı-
ladc çekilişi dün Ankarada Sergi- sablmıştır. , 
evinde eaat 1 7 de kalabalık bir halle llciıer bin lira ikramiye kaz.anan lar asil bir dava uğrunda ölm4üşlcr-

I r_ı.:ı:_· numaralar.· Son do··rt rakamı (0150) dir. Hasım karşısında mancvı me-k.iri~i önünde yapı mı~tır. '.r'"""""llın f I k 
k d ı·ıe -'Layet bulaaı 30 numara :t.:-er tanet, aa iyet ve cesaret gösterere bütün safahatı An ara ra yosu va· n.w ""'i' k 1 v 1· 

B kil. bı'n lira. oııılara layı o maga gayret etme ı· ııtasile ne"redilmi§tir• u çe ışte F lh '-'k d' dil k ·· " 1 unl Biner lira kazanan numaralar ıun- yiz. i aıu a en ışe e ece gun-''-ramı'ye kazanan numara ar 1 ar- l · · F k ld l 
• lardır: Son dört rakamı ( 6615) ile er geçırıyoruz. a at e en ge en 
dır: .. k ikramiye ırlhayet bulan 30 numara biner lira. her şeyi yapıyor ve diişmana ağır 

50,000 liralık büyu 1 Be§er yüz lira kazanan numaralar zayiat verdiriyoruz.> 
Ankarada satılan 139233 numara 

1 şunlardır: Son dört rakamı (089S) Bundan sonra B. Menzieıı, Yuna
tam bilete isabet etmiştir. 5 ile nihayet bulan 30 numara beşer niııtana hangi şartlar !1.ltında bir he-

20, 000 liralık ikramiyeyi 170 t.7 yeti seferiye gönderlimeeine katar B b le- yüz lira. 
numaralı bilet kazanmıştır. u ı Son dört rakamı (9166) ile ııi- verildiğini izah etmi~ ve kararın bü-
tin bir parçası Fethiye diğer parça· hayet bulan .30 numara heıer yüz yük bir ketumiyet icap ettirdiğini ve 
•ı Aydındadır. li lngiltere ve Avustralyada ancak 

10,000 liralık ik.ra~iyel~den b!: rYüzer lira laza.nan numaralar harp kabinesi azalarına bildirildiğini 
ri 202154 numaralı bılete J.9~bet \ l dır: Son Uç rakamı (925) ile ilave ederek demiştir ki: 

• t' o·- 1 o 000 liralık ikramı ıun Ar Halihazır vaziyeti ve tamamile JlU§ ır. ıger • ih yet bulan 300 numıua. yüzer 
yeyi 2335 71 numaralı bilet kazan· ~ a müttehit milli bir gayret sarfedilme-
mıştır. Bu biletler Ankara, Antalya Ônar lira kazanan numaralar ıu~- einin kati bir zaruret teşkil etmesi 
Adana ve Tarııusta aıı.tılml§tır· l rdır· Son 00 rakamı (76) ile nı- dolayısile bütün partilere hitap ede-

Aşağıda yazılı 6 numara beııer baa t·b-ulan 3000 numara onar lira. rek birlik temin etmelerini ve haki-
._ 1 ,,__ . '- b re aral katen milli bir harp idareııi k.urma-uin ira ııuamıye ~azanmı~ r. lr· lira kaza.nan num ar 
27797, 118142, 1 72999, 218090, nl~';[ r· Son bir rakamı (9) ile lanın talep ediyorum. Avuııtralya 
]76081, 289720. Bu biletler Ankln~- :Uına;e/bulan 30,000 numara W§er kuvvetlerinin yeni harp sahnelerin· 
ra, Konya, tstanbul, Antakya, ~- lira 'k amiY.e k.azıınmıılardır. de yaptıklan ve yapacakları harp 

.. K T ki d v Ayvalık Ui· 1 r faaliyetinden Avustralya hükumeti 
•o, onya, e r ag, ' 1 tamamile haberdar edilmektedir. 

1 G
·u·N·u·N ANSı.KLQPEDiSi Bu da büyük bir temerküz kabinesi 

_ teşkilini icap ettirmekledir. lmpara-
torluk, tarihinin en büyük buhraınına 

L kar§l koymaktadır. Bunu anlamak-s th e •'e emnOS lığınuz lazımdır. Ya§ayabiliriz ve amo rac " yap.yacağız fakat en büyük enerji-

( S d . k L · ni) adaları mizi 1c.uııar:maklığımız ve müttehit ema ıre ve ım bulunmaklığımız şarttır.> 
!da.resine geçti.. Romalılar Y Z l d 

Son Alman harft:ft.tı münasebetileb Auratınanya. ınsablp oıunce. tnıtlyazlarmdan eni e an a 
Samothtace ve Lemnoo ada.la.nnın ad- adalılnra bıra.ktılar. Sema- Baıvekilinin beyanah 
lan geçtL bazılarını kadar Biz:ı.nS tnıpa-

••• direk, 1204 ~dı SOnra Venedikll- Rotorua 23 (A.A.) - Yeni Ze-
Bnnlarda.n blrtnclsinl.n diğer l&mle- ratorl~ğ"~: Cene;ell prenslere, 1462 landa Başvekili B. Froser dün ııöy

ride Samothra.ki ve Semadirek'tlr. Ege ldere(,"""~fh zamanında- Türklere geçti. !ediği bir nutukta dem1~tir ki: cBü
denJzinde, Çanakkalenin yakınında e ra y·•~ -'~"nın oldu. yük Britanya Yunanlıların yardımı-

cl d 177 kil t 1920 de burası ... ,aw;>-
blr Yunan a ası ır. ome re mu- ••• na ko~mağa manen mecbur idi. 0-
nıl>baı mesan:u;ı ve 

4ooo nüfusu var- k.•nci adanın diğer Lsl.ınleri Limno limpos dağnm yamaçlarında har-
dır Bunlarm hepsi Yunanlıdır. Erazi .ı.ıu et.re murabba 
kayalıktır. Ender yerleri münblttir. ve Llmnl'dlr. 477 kilom y ada - beden Yeni Zelanda kıtal arı, Mara-
tııusus isimli bir deresi vardır. Bazı mda, 27,000 nütuslu bir ':3ıS::~ Kas= ton ve Termopil'de karşı koyanlara 
zeytin, lncir ağaçlan, bağlar bulunur. sı~ ki, m~rkezl ~~0B!ğcıiı!h, in- layık bir halef olmu,lardır. Bu, 
İyi limanı yoktur. Adada 2000 metre trlrco dl u~·1 <Nb ühfusu zeytİne11iğl vardır. dünya tarihinde ilk defa olarak ba-
ırtir d S d ~ vardır °'""OS en c liı;; • a usus l hl.k ı· b' k h aın :ı aocc aı;ı · " .r • Koyu~ yetiştirilir. .. şan an te ı c ı m~~zza~ ... ır a • 
~hemmlyetıı mcvltiidir. . Bu adanın Yunan efsanelerlnde bu- ramanlık menkıbesıdır. Butun kalb-

Bu adanın kurunu fıHiya ait yadı- yük yeri vardır. İran muharebl'sin~en ]erim.iz onların emniyeti için çarp
gArları şimaH garbisindeki dorik üs- sonrn Atinalılar adayı ele geçlrdıler. maktadır. Ben bedbin <!eğilim ve 
lüplu mabedinin harabesidir. 1863 te Onlardan da RoınaWar, derken C?,ne· Orta Şark hadiselerinin muvakkat 
keşfolunan cSomathrace zaferhı adlı d d Türk 
heykeli Louvre müzesindedir. Muhte- ve'liler, Venedlkliler, a 7s e e - neticesi her ne olursa olsun bu ye
llf yerleri - başı ve kollan_ JcrılnUŞ ler aldı. 1920 de burasını Yunanlılara ni Zelanda ve Avustralyalıların tam 
olmasına ra~mcn, çok güzel bir eser- terkettık. in ti esinde Mondros bir zaferin emin sağlam temellerini 

Geçen harb ne c bT 
dlr. mütareke.si 30 teşrinievvel 1918 de kurduldarını ı ıyorum.> 
Adanın isıııi evvelce Saonese'dl. Bu burada tmz.a1anmıştır. 

da ilk kralının adından yadigardı. 
Sonra, kayalarının beyazlığı dola- •d 

yıslle, Leucosia, yahut Leuconla diye İzmirde bir l am 
JsımlendirHdı. !'<lihayet e:Trakya Sa- İzmir 2 3 (T elefon]a) - Öde-
mos'tı. adrnı aldı ki, Samothrace da • Abd 11"" ı.ı te 

mişte seyyar aınemacı u ıuı -
buradan gelmektedir. "d ~ıd·· M tafa hakkın-

İlk müstemlekecileri Pelasge'lardı. anımu en ° uren ~~ . dil 
Ad:ı , İran. Yı:nan harbine kadar müs- daki idam kararı bug:ın ınfaz e • 
takıl kaldı. Evvela Dara'nın, sonra dajmiştiı. 

Hollandada tereyağı, 
süt, yağ ve et tayini 

azaltıldı · 
nerUn 23 (A.A.) - Bir hususi mu

habir bildiriyor: Ot Ye meva.§1 fikdanı 
sebebile ltollanda gündellk tereyağ, 
süt, yağ ve et tayinini a.zaltnu~ır. 

Harbiye ve Tepebaşı ~ bahçeshıln açııı, resimler:lne aid intibalar 

Çocuk bayramı dola.yJ&]e dt1n eo- &~ Te lılttladenlze tıa.bs!.e ed.ece-1 Qocuk bahçes!nln a.çılış resminde ~ 
euk Esirgeme Kurumu Embılmtl nahi- 12z. nutuk aöylemişt!r. 
yool taratında.n btıytik btr faallyet Gl!nltmıtız tdzler ıoın o kadar semih Ş 1_:_ • • d · 
programı tertıp edilmJft1. .ve nPlla.nlan o ta.dar az 1&11101 tı enremının e 

Program mucibince dün aaaı on-da. nıftteakip 111meler bl"§'UllZa: daha. ııen- Dün Şehremln.lnde evvel1 nahiye 
çocuklarla Çocuk Esirgeme KU!'Umu sin eserlerle ~lkmalt en bi1yük emell- mDdürlütfi, aonra da. Halkevi ve Partı 
aza.lan Bara;vburnun& gtdlp A1a.ttır- ni1zdlr. Sa.yra.mınm candan Jratlula.ll, blnası önünde bir merasinı yapılmış
kün beykellne bir çelenk koymuşlar- ruva.nm.n me bnyük IStllıl>aller vade- tll'. Çocuklar burada. nutuklar söyle-
dır den g\i7A!l bir aaadet yuvam olmasını nıt§ler ve e.nd içnüşlerdlr. 

· dller1m.:t Mera.slmden sonra. Halkevı salonun-
Çoctklar Saray?urnuna pek. munta.- Bundan sonra rene he-p birden Qar· da. Mlll1 Şefin kendl lınzalatı.le gön-

za.m. bir tekilde gıtm~ler, en önde yil.- flkapı Qocuk dispanserine g1dllmtştir. derdi~ ve bayra..klarla, çiçeklerle ör· 
rllyen Cağa.lo~lu Qocuk kftt1l.pha.nesl Bu güzel müessesenin de t11§ad resmi tfilli fotoğrafın açılımı. merasim! ya. 
koro heyeti yolda gt\zel fal'kılat eöy- Y&P~ davetlUer ızaz ve 1kram ohın- pılmı.ştır. Bu sırada. Tayyare cemiyeti 
leml.ştir. muştur.' umum! müfett~ı Emin AU Ya.şın. ta-

sarayburnundakl merasimde !atan- Akşam saat dört buçukta. ı;ocuklara rafından blr nutuk: söylenmlştir. 
bul V:ıl1 ve Bele-diye ReW Dr. Liltti Cağa.loğlu Çocuk JtO.ttJph..ı.ne-sinde bir Bugün Çocuk bayramı dolayıs1le Ço-
Kırdar İdare! örfiye komuta.nı gene- çay ziyareti verllm!4t1r. euk Esirgeme Kurumu ~ht"emlnl na-
ral AÜ Rıza Artunk.al bulunmuştur. Çocuk' bahçelerinin htyest tarafından 35 çocuk giydlrll-
Çocuklar burada Istlklll marşı ve . _ • ml.ştir. 
ateşli nutuklar &Öyleı:nl§lerdlr. . açılı§ reamı Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk 
Bwıdan sonra hep birden Cağ:ı.loit- Hatt>lye, N.l.fcuıtB.§ı Tepebafl T6 Alt- haftasını testd lçin haftalık blr prog-

lundakl eSkl Mehmedağa. medresclSine aa.ray toctik ba.hçe~ri d{fu ~leden ram hazırla.mıştır. 
gelinmiş, burada. Çocuk Esirgeme Ku- sıor& ıneraslm.Ie açümJıtır. Merulm- Bu programa. göre bu hatta 1~lnde 
ruınu Eminönü na.b.1yes1 to.rafmdan de Vall n Belediye Rels1, Örfi 1dare çocuklat bedava sinemalara. gldece«
hazırlanan çocuk yuvasının açılma kam.utanı, Belediye erUnı Te dller ler, çocuk balosu yapüaeak, çocuklu 
merasimi yapılm~tır. bazı sevat bulunm~ur. Vail 'fe Be- arasında bazı müsabakalar tertip oıu .. 

Çocuk yuvası hlç klmsesl olnuyan l&dlye Rel.sl. Dr. Lttrı Kırdar Barb1ye nacaktır. 
10 çocuğun mektep Ya§ma. kadar ba-
nndırılmnsı için açılmış güzel bir 
yurddur. Burada Çocuk Esirgeme Ku
rumunun Emlnönü nahly~si başkanı 
Dr. İhsan Sanıl Garaıı blr nutul( söy
lemiş ve Çocuk yuvasının anahtanm 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lftt!l Kırdarn. venni.ştlr. 

Vali şu nutku lrad ederek yuvayı aç
mı._.~ır: 

Minimini yavruların Milli Şefe 
sevgi ve saygılan 

cSayın arkadaşlar ve sevgili yavru
larım, 

Bugün yurdun her kö.,esinde, Türk 
milleti, umumi ve çok m~nalı bir bay
ram y:ıpmaktadır. Bu bayram filha
kika 23 NJsan Çocuk bayramıdır. Fa
kat görüyorsunuz ki bu sevinci büyük
lerimiz de sizinle beraber payla~m:ık

250 kişilik mümessil heyetini kabul 
buyuran Reisicümhur her birine 
ayrı ayrı iltifatta bulundular 

tadır. 

Sizi mesu.d görmek bizler için elbet
te en tabii bl.r saadet vesilesidir. Fa
kat bizim sevinç ve .saadetimiz yalnız 
bu iptidai temayülden doğma basit 
bir huzur ve 1n§lrahtan ibaret değil
dir. Yavrulıı.runızda büyük Türk mil

Ankarada merasime minimini yavrularin 
Atatürkün muvakkat kabrine çelenk 

koymalaril e ba§landı 

letinin yarın ümidle bekledlğlınlz ge- Anbra 23 (AA.) - Hakimiyeti 
ntş, mesud ve müreffeh lstikbalini gö. Milliye ve Çocuk bayramları bugün 
rilyor ve onu kutluluyoruz. . 

Her saadet ve Atiye emniyet hissi ~rdu~ her tarafında en ıçte~. teı.a
kendil!ğlnden gelmez. Çalışmak, yo- hurat Jle kutlanmıştır. Bu munase· 
rulmak, fedakarlık etmek ve ona hak betle Anlcarada yapılan Çocuk haf
ve liyakat kazanın.ak Ia.zımdır. ~te tasının açıhs törenine Çocuk Esirge-
büyükleriniz sizin bayranımıza. lştl- K · · · · · yavrular 
- ı. .. .. me urumu ve mt."lımıru 
• ._ edebilmek hakkını but.un bunları f d b d 4 ş f Atatürlcün mu-
yapmakla kazanı.rlar. Büyük mAnası tara m an e e ı e 

yet Milli Şef İsmet İnönüye aevgi v• 
saygılarını izhar için Çankaya köı
lcüne &:itmiştir. 

Riy~eticünıhur kö~künCJe ,Yanla
nnda bayan Lıönü ile B~vekıl dok· 
tor Refik Saydam olduğu halde yav
rularımızı kabul eden Milli Şef, heT 
birine ayn ayn iltifatta bulunmuşlar
dır. ve şümulü içinde yUrd günlük vazife- vakkat kabrine çelenkler konulma

len arasında sizin hlss~nlzi rusla unut- ııile başianmış ve bunu lise, orta ve Yurt içinde yapılmı§ olan tören
muş değildir. Şimdi küşnd resmini meıılek okullan talebeleri mümessil- !ere dair aldığımız telgraflar da bu 
yapmakta olduğumuz bu yuva, ~te o leri ile ilkokulların ııon ıınıf talebe
şartlıı.r içeıis_lı1cle .. sızı.n hlssenız~. dil§~_n terinin Ulus meydanında yapmış oi-
e.serlerden bır mutcvazı ve kilçük nıı- .. . l · . 
mune<iir. Burada muntazaman ıo duklan tezahurat takıp ey emıştır. 
yal·ru Jlk U:ıhsil çağına kadar sıhhi Buradaki merasimde istiklal mar
ve 1çUmaı her __ türlü şartla~la bakıla- şının töylenmesini ve Zafer anıtına 
cak himaye gorccek ve yetı~tlrilecek- l kl . k 

1 
k'b ç 

tlr.' çe en ~nn onu masını ta ·ı ~n o-
Cocuk Esirgeme Kurumu Eminönü cuk Eııırgeme Kurumu, Maarıf Ve

kaza.sınuı değerli ve feragatli ba:ıka- kaleti ve ilkokul talebelerinden bir 
nının ve me~:ıı .. a~~ada~lannın hlm- genç kız ve erkek talebe tarafından 
metlerinden, onumuzdekı sc:ıcl_er zar- günün büyül manasını ifadelendiren 
fmda bunun daha çok genı.şletlllp 
büyütüleceğine emniyetimiz vardır. birer nutuk söylenmiştir. Ulus mey-

941 senesinin 23 nisanı İstanbulda danından önde Esirgeme kurumu
yavrularınuza yalnız bu yuy:ı.yı hediye ınun yavruları olduğu halde avrılan 
etmekle kalmamıştır. Gene Eminönü gençler, küçük ve büyük Ana.farta-
Çoculı:: Esl.rgemo Kurumunun hlınıne- ı dd ı · · k' d ç 
tıı h ı Ç uk d '· ri i ar ca e erını ta ıp e erek ocuk e azır anan oc ı.<;panse n ve .. .. d . 

1 
S 

Beledlyentzln h::ıztrladığı ve sizlere sarayı onun ewn geçmış er ve _aman 
güneş, açık hava ve sıhhat vadeden pazarında di.!gılmışlardır. Ô~leden 
Nişan~. H:ırtıiye, Tepe.başı Ye AJt.<ın_ 1 sonra ilkokullar talebeleri arasından 
ray çocuk bahçelerin! a~ne bugün seçilen 250 kişilik bir mümessil he· 

1 J 

mesut gün kutlanırken minimini yav
rularımızın bugünü en güzel bir su
rette yaşamaları için birçok eğlence
ler, temsiUer tertip edildiği gibi yok
sul yavrulara da elbi~eler da~ılıldı· 
ğını bildirmektedir. 

Bu arada lzmirde çocuklarımıza 
Cümhuriyet Halk Parti i vilayet ida
re heyeti ile Karşıyaka Halk,.vinin 

delaletile lzmirin hayırseven halkı 
tarafından teberrü edilmi~ olan 
65 45 parça eşya dagıhlmıştı

0

r. 

Macaristanda karartma 
tedbirleri kaldırddı 

Budapeştel 2 3 (A.A.) - Di:n
den itibaren karartma tedbirleri te
mamiie kaldırılmı~tır. 



Sahife 8 AKŞAM 

Dilsiz romancı Altm mı, ham madde mi ? ORDULARI DURDURAN KADIN 
Fahri, talebelik hayatının en garlp,lümsedl. Klbr1ttn1n oldtan ~ lsveçte yeni iktisadçılar bütün I Tefrika No. l°' 

hikayesıni bize şöyle anlattı: m&lt için ~ sallad.L 800l'ft 

- Yeni dünynnın en meşhur üni- parmaklarını yeleA1ntn ~oır~~ altınlarlD ham maddeye yatırılmasını Kabuğundan Çılana.mıt b11 :tee- İlkBnoe iarlp blr l(l1dl c&'d~ı 
Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

vers~teler!nden birinde okuyordum. dl. Küçük blil lt!brlt k.U .. .- --- tane glbl, ya.hud yumurta 19ln- - Bora i1b1. kU1U &1b1 b1r ~ 
Yaz tatllinin başlamasına. biı-kaq gün geno kadına uzattı. Artık 1cadın cta » • • ) b h 1" t den etrafı seyreden biı' clvclT gJb1, - Kuyu olsa. ı:ereık. Beıtıalıd9 
kalmıştı. Bu sırada sevdiğim bir Ame- teşekkürler ne~~~ .. ~ ıstiyor ar, U USUSta par amen oya dünyayı görmeden, 1n3a.nlaı\ tanıma,.. el ölüm teltl1kesin1 b1r kuyunun 
rlkalı arkadaşım: ya.klldı. Bmıdan sonm -- m: • •Jd• dan yaşıyacaıktım.. Öyle blr yqa.114 ha- oında geçtım1plnl 

_ Tatil aylarında seninle bütün habbet başla.dl. Ta.bil a.rıkadaflm bir kanun teklıf edJ J n1 klm.bllir ne kadar sıkaca.k, ilzecek- Sa1<1$ birdenbl.re ha7retin! ~ 
Amerıkayı dohşalım, dedi. Bu arka- taklidi yaptıı:tı için ı:ruıksadmı bir teı.r tl. Halbuki bugün, Oımıa.nlı hükümda.- med.1: 
dnşımm adı Tom'du. Çok şakacı, mu- k.!m el tşa.retleri lle anla.tı:yord.ıı. B - nnın blle iltifatını, muhaıbbetınl ve it.1- - Tamam. Ftra.vunun ltu7usundıt 
zip ve macerayı, heyecanı pek seven sırada. ~om~:ı:na ~~~tçı ~ O Hazine.inde çok mikdarda altın leketin ik.t:iaaden fena halde aaraıla- ma.dını kazanllll.J blr halde, adımı ve zehirlenm.lştlm.. Ha.tt.A bura.ya beli 
bir çocuktu Onun pek garip b!..r hu- da Tom un şare ••u ya.ptıguu . l k ıı sesimi her yerel.o yükselteblliyoruın. ölüm halinde get1rmişlerd1. Sonta. d!.-
s~iyetl de . vardı. Bu genç adam, o görünce kenclls1nl m~ur romaıım ve eccnebi P8;U1 bulundu~an m~m- eaiı hesap edilerek a maca ma ar Yarın Çelebi sultan Mehm.ed.ln bana rlldlm, kallktım. 
esnalarda k1tapları kadınların cUn- sandı ve blr selAm çaktı: leketlarden biri d• İsveçtir. Ahır~~ !Jimdilik hariçte kalıa bile, altınla birkaç geml vermlyece~ı, benl Vene- Münzevt, Saldenln mera.kmı tamll 
den düşmlyen meşhur bir roı:n.ancıya Artık mektep arkadaşımın fazla. il• t.ve9 parl&mentoauna altın"1 ve do- tebdil edilmesi lUzumu duyulmuştur. diklilerin azgın korsanlarlle çarpışma.. etme:te b~lıyan restmleri ç.1.zmetf 
pek ziyade b~nzerdl. Yalnız araların- ri gittJğinl anlıyordum.. Böylellkle ba- vizlerin kıymetten düşmesi ihtima- $imdikl halde İıveçte bir milyar ğa. memur etmiyeceğl:nl klm. idd.le. eda- devam ediyordu. 
da. bir fark vardı. Meşhur romancı şına blr bell .getirebll1rd1. Fa.ka.t ona lino kartı bunun mühim bir kısmı- 400 milyon kuronluk altın ve döviz bilir? Güzel bir kadın oL"'B.ydım, bu Saide birdenbire gülümsedi: 
dilsizdi. Arkada.~ımın 1se ağzı açı1:?1ğı bu d!:ls1z talddinden vaz ııeçmeısln1 na... nm hariçte ham ınadd~ va sair mal- toplanmıı bulunuyor. Hariçteki J.- şerefll işlert görebJ.11:r m.lyd.lm? Bir f!1r- - BJr erkek başı... Ba§m üstünde aı 
za.man dili durmak bilmezdi Mute- &! soyliyebllird1m?... 1 nim h L'- d bi k il tıld k b. kejtln esiri olarak, dört duvar arasında. yıldız var ... 
madiy~n konuşurdu. Onunla Amerika Genç lkadınla.rdan blri lrend1slle Pi*. ara. yab . •.sı aJU!;.ın a r anun veç ma an sa ı ça ve ecne J ıu- kapanıp kalacak değil m.lydlm? Münzevi bunun m.Anasını ~ledi: 
içinde yapacağımız seyahate evvel~ cancl.ğer ahbap olmuştu. HattA onun teklıf ed.ı1mıttir. . . lardak.i İaveç vapurlan nakliyat ırap• Başını arkasında duran bir ataca - Orta ya~lı bir adam ... Tü:rGc o&.-
otomobille çıkmağa ıcarar vetm.lştUt. bir aralık elin.deki kAğıda. şu k.ellmele- Harp bitip enranın naklıne ım- tıkça albn ve döviz mevcudu gUn• da.yadı: ması muhtemeldlr ... Seni seviyor. 
Lakl:.1 o günlerde büyük bir panayır 11_ yazıp arkadaşıma. uza.ttıtuıı gör- k&n hasıl oluiıcaya kadar bu mallar dem güne artmaktadır. - Recebin sevglslne inaruıam blle, - Evlenebilecek m.lylm onun.la.? 
dolayı.sile tren biletlerinde dehşetli dum: ıDemek San-Franslskoya g1dL- aatın alınan yerlerdeki depolarda Gariptir ki lsveçte e§hu ve hu- onunla evlenmeme !mkftn yoktur. Ben, - Şekillere dikkat et ... Başka blrfeJ 
tenıilii.t yap;!mıştı. Bunun üzerine l'Orsun_1;1Z· Bart orada aynı otele ine- emaneten muhafaza ~dilecektir. susi müesseseler ellerindeki altın ve dünyaya gelmeden, babama., evlenlnce görmüyor musun? 
trenle seyahati kararlaştırdık. Ta.tU Um. Guzel vakit geçiririz.> B k t kl'fl lav t k' 'kti dövizleri mütemadiyen devlet ban• öleeeğlmden bahseden sllılıtıazın söz- - Evet ... Görüyorum... Bl.r yılaa 
b:ışlar b3..'ilarnaz yola çıktık. "Arkada~ım da. kA.ltıtt.e. okuduğu bu u anun e .ı • • cç e es ı ı • kasına sattıklarından hazinenin al- lerJn~ inanıyorum. Ben evlenirsem, şekil. 

m.ç unutmam seyahatimizin llk gü
nü ~di. Şikagodıın trene biniyorduk. 
İstasyonda üç genç kadına. nısgeldik. 
Bunların üçü de blribrindcn güzeldi 
ve hepsi büyill{ bir alaka ~le arkada.
şuna. bakıyorlardı. Bu alaka karşısın
da dostum b:ına yava.şça: 

- Bak, dedi, beni gene o kadınların 
sevgilisl me'?hur dilsiz rom:ıncıya ben
zı>tt:ler. Bu !lti!atın sebebi o ... 

Trene blndlk. :E>eminkl üç genç ka
dın, birçok boş yerler olduğu halde 
bizlm kopmartımana geldiler. Gözleri 
hep Tom'd'l !dl. Arkadaşım benl ko
lunıdın tutarak vagonun koridoruna. 
çıkardı, gülümsedi: 

- Sakın b07..ma ... dedi, ben şimdi 
dilsiz taklidi yapacağım ... 

Onun bu arzusu karşısmda kendisi
ne nasihat filan verrneğe kalktım. U.
k!n dl•1lemedl. Tekrar kompartımana 
girdik. Bu sefer arkadaşım şayanı hay
ret bir meha.retle dilsiz taklidi yapı
yordu. 

Onu ha.kiki bir dllslz zanneden UQ 
genç kadın aralarında şöyle konuşu

cumleye gene yazı lle ŞU cevabı ver- eadçılar ile yem iktiaadçıla.r arasın- yıldızım derhal sönecek. Ben evlenir- - Yılan aranızda nu? Yoksa ona 
dl: da büyük bir münakaşa açmıştır. on ve döviz mevcudu gittikçe ka- sem anamın babamın 1ntlka.nunı ala- ve yahud senin yanında mı? 

e:Mükemmel birşey olur ... Ha.ttA ora.- Eekiler altının daima kıymetini mu- harıyor. mı~cağım... Düşman, sahlllertmızı - Aramızda ... 
dan _da. seyaha.t1:m1ze blrllkta devam b.afaza edeceği kanaatinde oldukla- lsveçe karadan rn.ahdud mikdarda ya.kıp yıkacak. .. Hayır, ben bu muh- _o halde evlenmenize 1mkAn yat.. 
ederız.> rından memleketin ıerveti a.lbn ve gelen ecnebi mah az olduğundan temel facialara seyircl kalamam. - Başka birile evlenecek m.lylm? 
Artık kadınlar da memnundu, Tom lt eaanna d y an döviz olarak. eldeki altınlar ve dövizler sarfedi- .... Münzevi ı·esimlerl bozdu: 

da ... Bir aralık trenlm1z küçük blr a ınh f d'l a ~ d k !emiyor. • Gözü görmiyen bir - Şimdl dlkkat e.t ... Neler göıil,y~ 
köy istasYonunda durdu. Bura.dan biı- mu a aza e ı mesın e ısrar etme - h l sun? 
zlm vagona bir genç adam btnc11. Bu tedirler. Eşhas ve usust mües~ese er har- ihtiyarın sözleri Saide gözlerini açarak bağırdı: 

bin ne zaman biteceğini ve yoiların 
delikanlıyı görünce Tom.'un rengi a.t- Yeni iktieadçılar ise altının artık k Saide o gün kaıbile reis!n.lın evinden - Bir kuru kafa. ... 
mıştı. Çünkü yeni yolcu pek sam.1ml kıymetini muhafaza edemiyeceği ne zaman açılacağını cstiremedikle- çıkar çıkmaz, köy kenarında küçük - Be~ ya.,ında iken söylediğim gllıl, 
ve son derece patavatsız bir arkada- kanaatine geldiklerinden her zaman rinden hariçten mal almak.tan çeki· blr kulüıbede oturan meşhur bil:" lhtl- evlendiğin gün derhal ölecekslnl 
şımızdı. O hemen Tom'a. ya.kla.şa.rak: • k uk.. .. niyorlar. Ancak devlet bu gibi mü- yar nıünzeviyi ziyarete glttl. - Ya evlenemezse-m ... BckAr kalır-

- Na iyl oldu da size rasladlln ... N&- ı§e yanyaca pam yun ~e e~- bayaatta bulunabilir. Devlet de al- Receple evlenip evlenmemeyi ondan sam? ... 
reden nereye? diye sordu. ıali. mal alınmaaında ayakdıreme • tının bir gün kıymetten düşmesi ilı- soracak, kati kararını bundan sonra Münzevi falcı son de!a kumun t1> 

Tom gene birtakım clllıWı lşaretıerl tedırler. timalini göz önüınde bulundurarak verecekti. tünde birkaç .~e~l çlzdl: .. 
yapınca trene yeni binen ~9 adam İsveçteki bu münakap yeni bir elindelcl alhnlan hariçte kalsa bile Recebi kapıdan dinledikten sonra., - Şlındl gordüklerlnl. ~ylel 
b 1... ..,.. So ...nı..wü 1 ki bir d d Daha Recebe n-örünmentlştl. - Birkaç insan şekli göruyoruın ... una evve'"" şa.7.1. nra ıs ........ : oey 0 mayıp. es t avaf ır1. al mala revirmegv e taraftar olmuQtur. "' - O go"rdu"kler!n birer hüküm-'n•. 

N B c11ls:bı 1936 d y "" Recep, civar köylerden bl.rlınde otu- .......,.. 
- umara yapına... ana seneaın e •veçte az a tın Bu zamanda hariçte mal almanın ran birkaç es1".l denl1.ci Ue kom.ışmağa dır 

oyunu mu oym.ı~orsun? =t srızıer:- bulundurulması aleyhinde bir hare- birçok büyük faydalan olacaktır. gitmek ve icap ederse onlan kandırıp .:_Kendimi onların önilnde görliyoo 
m~~:a:e~=r~İııee~~~l: ~':u- ~et baıl~ıı~·ti Bdut ~aıındG meıtf Çünkil harp dolayı,iyle 1Yollar ka- sahile getlrmc-k içln Saideyi bekllyor- rum ... 
yordu. Artık b1ztm patavatsız arkada,- ur yeıu sa çı ar an usta palı olduğundan ham madde istih- du. - Hükümdarlar kadar meşhur oı.. 
şın sabn kalmamıştı: Cassel bulunuyordu. sal eden memleketler ihracat yapa- Salde, gözleri görmlytm bu ihtiyar caksm ... Hatta. onlardan fazla :ı.m.ı.-

Bu hareket tesirsiz kalmam11 ve mıyorlar. Bu yüzden ham madde- münzeviye: caksınl 
- Eeeee ... Çok oldun a.ınm.a. ... dedi, İavec; hükllmeti hazinesindeki al- lerin piyasaları aayet <lü•üktür. - Ya şeyh! dedi - Ben, evlenirsem, - Ayağımın dibinde bir balık ree-

da.ha. geçen güne kadar .blllb1ll g1b1 • • .. . • .. .. öleceğime inanıyorum. Bunu bana ba.- m.1 var .. Bu ne demek? 
ötüyordun Şlmdl benl mi aldatm.al& tılanradn hır kısmt ıl11 kullıyetlı Yalnız ham madde yetiştiren bam söyledi. Babama da., ben .doğma- _Refah içinde yaşıyacak!ınl 
çalışıyorsun? Tom önündedrt kAğıda: ham madde iddihar etmişti. Şimdi memleketlerin ve bahusuı Amerika dan bir sihirbaz söyl~. Hele bir ta.- _Ya b~ımdakl kartal? 

Muhakkak k1 ıBen siz! tanımıyorum. Ben slz1n t&nı- bütün deniz ve kara yollan kapan- müttehid hükGmetleri deıvletinin da- llhlme bak benim... Doğru mudur - Ömriln uzun olacak ... Ve dalına 
dığmız adam değlllm!.t Yazdı ve yeni rnıt bulunan lavcç bu ham madde- hildeki ecnebi tasarrufunda bulu- bunlar? yükseklerde dolaşacaksın! 

yorlardı: 

- Artık şüpha yok ... 
o... Ta kendisi! 

- Böyle meşhur bir romancı 
aynl vagonda seyahat etmek!... 
fevk<:.lılde b~ey doğrusu ... 

ııe gelene uzattt. Kadınlar da: leri sarfederek ıanayiini yaıatmak- naaı malların üzerine haciz veya el- İhtiyar münzevi Saldeyl sesinden .Mü':1zevt birdenmre ellerlnt götstı-
- Canım, diyorlardı, o dllslz takll- tad A . d 1 k tte tamdı: nün üstünde toplıyarak: 

Bu dl filan yapmıyor ... Meşhll!! ro.ınancı- k ·ıt 1i yruikdarı:ıan ha medd b koyması ihtimali bu fikre taraftar - Ben senin talihine küçükken ba.k- - Allaha şükret Saide! Ben yb 
yı tanımadınız mı? KendlBI. hakikaten 1 Ü ıyet ml ~r a illatm ~.ad fe u- olanları düşündünndektehdlirk. ~aklat mıştım. O zaman bc-.ş ya.şla.nnda va.r- on yaşıma geldim .. .' Yıldızı bu ka.du 

- Kadın ruhunun lncellıklerinl, ka
dın ruhunun esrarını onun kadar 
güzel anlatan kimse çıkmamıştır. 

dilsizdir. unmaaı sveçın m mu a aasını bu haciz ve vazıye te i esı a ti• dm. Hatırlıyor musun? parlak tal.IJ:ıi bu derece mti.kemmel bıL. 
Tom da hııreketlert lle bu sözleri ve harict emniyetw sağlamlaştır- nın büsbütün kıymetten düırr.esi ih- _Hayır... rlne r~lamadım. 

Bütün bunlan yavaş yavaş değU 
açıktan açığa söylüyorlardı. Bu vesl.le 
Jle meşhur dilsiz romancı lle ahbap 
olmak istedikleri yüzlerinden bclll idl. 
Lakin dilsiz taklidine başladıktan son
ra arkadaşım kendisini müt~ naza 
çekmeğe başlamıştı. Bu biriblrinden 
güzel üç kadına Meta tepeden bakı.
yordu. O a.'.jok işlerinde ıgık!ıı demiş, 
bir sürü ka.dınlann p~şlnden koştuğu, 
yeryüzünde sayısız sevgilileri bulunan 
yakışıklı bir sinema artl.stt ıstlgnam. 
lle hareket ediyordu. Lakin Tom ken
disini dirhem dirhem sattıkça kadın
lar da o nisbette üzerine düşüyorlardı. 
Evvela çantalarından bir sigara pa.ke
tl çıkardılar. Hepsi ellerine birer s1ga
ra aldı. Sonra aralarında. konu.şın.ağa 
b:ı.şladılar: 

tasdi~ etıruık lstlyordu. mııtır. timaline kar~ı ehveni şer görülmek.- - O halde tekrar bakayım. Faka.t, Dedi. Sıı.ide lçlni çekerek geri çekU-
Blzı.m patavatsız a.rka.dl\o bu va.zty&t ş· d. h · h dd • t d' ç·· kil b. ·· h • k o gu··n kumda "'-banın görd'"-'crlnl dl karşısında şaşırm,.. kalını""" LU:lıı !m.' ançten am ma e getir~ e ır. un u gun acız o.yan .,... U.A.l : • 

tren bir ıst"""'On-da "'_ .... _.,.,...durunca mcğe unk&n yoktur. Maahaza t~- devletin bu mallan aynen yahut hallı unutmuyorum ... Zavallı Hamdan, - Artık ölünceye kadar bet:Ar Jat.-
-.r u.a .. u... b kuma bakar bakmaz c.İ.şte bir kuru laca"' yl ı B ,._ b mtithlş blrşey oldu. veçte., dahil ve haı-İçteki altınlann ı-ayiç para ile taxnıin ..,tmek mcc u- ısım, ya §e l en za:..cu una 

Buradan haıklld meşhUll dllsb ro- bir g{in kıymetten dü~esi ile mem• riyetinde kalacağı ileri sürülüyor. kafa ... » diye bağırmıştı. Babanın sesi ~o~tan karar verml.ştlm. Fakat, beni 
mancı trene blndl. B!ıı ipte Jkl cam- h:lla kulağımda çınlıyor... olumden kurtaran ve ~nim. yüzüm.. 
baz, bir trende JJci dlls.ls roma.ncı ola- - Kuru kafanın manası nedir, ya den birçok felA.ketler goren bir ada.-

mıyacaP;ı lçln blz1m aıbdaf artık b1U- B U L M A C A M 1 Z R A D y Q şeyhblüm işaretidir ... Öl!l.m. habercisi- m~ bent çılgınca sevmesine ka11I, 
blil gl.bl ötme~ başla.ıwJtı. 1 2 3 4 5 fi 7 8 9 1 O dlr ... O 1.şte ölüm tehllkes1 va.r demek- ~çe=i:e~:=e ~~~i!~:eıı-l}~ 

Hikmet Jl'eridwı Bil ' 1 tir. ğlm, o halde evlenmemeyi, hillt!lm-
1 ı 1 BugÜnkü program Saide blrkaç saniye düşlind~ darlar kadar meşhur olmayı, refah 

; ------ --. --ı--- - - sonra, şeyhin yanına. oturdu: içinde yaşamayı ve dünyayı blraz da.-

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Ecnebl 
- Kibrit? ... 
- Blllr.sin ki ben k1brlt ta.,unam... Beneıııc 1400 turuf 
- Sende de yok mu? 8 AJJJ.t 750 • 

2'100 kUX1Jf 
ıeo • 
800 lll - Ne yapacağız öyle ise... S Aylık 400 • 

1 Aybt 160 • • Böyle konuşarak bJr taraftan da ar- , ... _____________ , 
kadaşımın yüzüne dikkatli dik.katil 
bakıyorlardı. Çünkü meşhur dilsiz ro
mancmın romanlarında blribirlerini 
tanımıyan kadınlarla erkekler hep 
höyle sigara ve kibrit baha.nesne ah
bap olurlar. 

Llkin yalancı dllslz kadınların bu 
hareketini de görmenilij gibi davran~ 
dı. Nihayet üç kadının en güzell çan
tasından bir kağıt kalem çıkararak 
üzerine bir.şıeyler yazdı ve arkadaşıma 
uzattı! 

Posta tttihadtna dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: BenellRl: 
3600 altı aylıRJ 1900, tıç ayhRJ 

lOOOk~. 

Telefonlarımız: BaşmNıantr: 205 
Yası işlerl: 20765 - idare !8681 

l.'ttüdür: 20d7 

Rebiülevvel 27 - Kasım 168 
8. tm. Gü. ÖR. İkl.. Ak. Yaı. 
E. s,ı9 10,ıo cı,1ıs 9,<M ı2,oo ı,t 
Va.. 4,16 6,08 13,12 17,01 19,58 21 

İdarehane: BabıAll clnn 
Acımuslut sokak No. 11 

Genç kadının uzattığı kAğıda. şöyleı 
bir göz attım ve §unları okudum: tA!· 
!edersiniz üstad ... Klbritiniz var mı?.t 
Yalancı dilsiz bunu okuyunca gü. ilMCl±lm!Hm!IEllllllBllllil:i••ı••••llli 

Tefrika No. 53 

Giizel Gözlii Kız 
. Aşk ve macera romanı Nakleden: (Vl • Nil.) 

~-~----·-..-~~~ 

- Affedersin, benim eski arka
da~ım... Saına çok ıztırap çek.tir
dim... Şimdi söylediğim acı laflar
dan, manevi ithamlardan dolayı dıı. 
ayrıca affımı rica ederim ... Benden 
nefret etmeyin ... Zira kendi cezamı 
kendim vereceğim ... 

Soğuk bir hareketle ayağa kalkb. 
Kapıyı göstererek: 
- Gidin ... Hatta arkanıza hak

:nadan gidin... Çiğneyip geçeceği
niz kadavra, merhamet damarları
nızı uyandırması,.n ... 

Ayni zamanda eli, bir maaanıın 
üzerinde duran tabancaya uzandı. 

Melahat: 

lar bile. mukadder ıaat ıelip çatın
ca, teslimiyet ıöstermek mecburqe
tindedir ler. 

Netekim ııonç kadın da artık. mU· 
cadele edemiyordu. ManeJı, mad· 
deten eli ayağı bağla.nmlf, ağzı b· 
kaçlanm.If gibiydi. Şayet kocaaını 
kurtarmak, elinde olsaydı. ılipheaiz 
bu fedakA.rlıktan kaç.ınmı.yacaktı. 
Fak.at Raufun da felaketini mucip 
olacak bir harekette bulunması kabil 
değildi. 

DeHkanlıya doğru abldı. Onun 
elindeki tabancayı kaptı. 

Gözleri bu eanado. kar11laın. 
Rauf: 

- Rauf. .. - diye haykırdı. 
- Melahat... - diye baykır

Aklının başından oynadığını his- clı. _ Benim için ölümden h~lı::a bir 
ıediyordu. çare olmadığım bana anlatmı§ de-

Hakikaten de, erkeğin gözlerinde ğil misiniz) 
sonsuz bir yei.ı ve bu yeisten doğ- Gözleri !Yat iç.inde, kadın, cevap 
ma azimkar bir karar okunuyordu. verdi: 

Bu sefel· de 1\lelaha~ kendi mağ- - Hayır, hayır... Yapamam ••. 
lubiyetini hi:ısctti. Eın aıimkar insan- 1 İstemem ••• Ellinde detil ••• , 

.. 

- Pekal!\... Seni bekllyorum. Tall- ha fazla. gönneyl elbette tercih ede-
Ö!le ve akşam hinıl senin ağzından duymak ıstlyo- rlm. 

- - - - -,.- - 12,30 Program 20,45 Şan Resitali rum. Saide, 1ht1yar falcının yanında cta-
4 • 12,33 Müzik 21,00 İstekler Finlke sahlller1nde çok tanının~ o- ha çok kalamadı ... Bahşl~lnt vererelr 

5 - •• =. =ı• =- i~:~~ :=~e: ~~:~ ~~::a ~~:ı:; ~~;:t;~rh!~Ics1t:y~ğf :~~~~~. aynldı. .. . 
( 13,20 Karışık 22,30 Haberler O, Saidenln balba.sının yaba.nctlar ta· 

8
7 _ -=.=-·=- i::~~ ~~:~tı 22,4;5 °r;!~nd ~~f1~:~r~~t~röfı:f!ede~d~ül~ «Bir daha aşktan 

• 19,10 Konuşıına cuma sabahı evvel - haber verm.1.ştl. Bunun glbl bahsetm.iyelim •• • 
- - - . 19,30 Haberler 8,00 Program birçok denenmiş v-e herkesin şa.hlt ol- Salde, misafir bulundukla.n rehda 

9 • 19 45 Ziraat Tak. 8,03 Haberler du~u vakalar vardı kl, bunları da ih- evine döndti~il zaman, Recep ena 
f ( -j ı-- - - - 19:So Saz heyeti 8.18 Hafit Pr. Pl. tiy:r falcı vaktlnden önce söylemLşti bahçesinde bir hurma aıta.cının dıb}n,. 

20.15 Radyo g!l.2l8 8,45 Ev kadını Münzevl falcının ik1 bacağlnm ara- de otumıuş, kendl kendine sôyleol.-
sında büyük bir çanak vardı. Çanağın yordu: 

Soldan sağa ve yukarıdan 111ağı: d içi kum doluydu. Ellerlnt kumun üs- - Hün.kAr sa.yeslnde blrçoılt yerler 
118 _ Bir ırk _ Tadaıl et. tüne uzattı, parma.klarlle karı,~ırma- dQla.'itım ... Anadoluyu.. BlzaMJ, M.-1 - Aracı. 

2 - )'avaı yavaı. 
3 - Avrupada bir nehir - loi 

müteahhide terk.. 
4 - Aletler - Tersi bir peygam

ber ismi. 
5 - Sonuna cR> gelirse döv <le

mektir - Madeni ip - Hüsnünün haşt. 

6 - Bir bamya yemeği - Minare· 
de okunur. 

7 - Kolaylık - Tersi aşı yuvası-

Ansızın biribirlerine sanldtlar. 
Uzun bir aşk. busesüe öpüştül~r. . 

Acaba hu ehedt bir saadetıaı mı 
yoksa nihayetsiz: iztırapların mı baı
langıcı idi> ... 

••• 
Sur haricinde bir mezarlık ... 
Burada, Leyll Abdullah, Cemal 

Nermi ailesinin kabrine gömülecek. 
Güzel C.özlü Kız. yeni yaptırılan 

bu kabre ilk gömülen olacak. Ce
mal burasını ıeyahatinden biraz 
evvel hazırlatmııtı. 

Ceaıııze alayının geçtiğini görün
ce, otuz yqlarmda kadar bir genç 
erkek durdu. Yanında yedJ yaılann
da kadar bir erkek çocuk vardı. 
lk.isi de matem al1131na baktılar. 

Delikanlı ıapkasını çıkardı. Ço
cuk da., onu takliden kasketini. 

Oğlanı 
- Baba .•. - dedi. - Zengin bir 

ölü gddi galiba ..• 
Erlı:ekı 
- Evet... - diye cevap ver

di. - Öyle olacak ... Bak, ne kala-
bahk . •• Ne çelenkler... · 

Çocuğun gözleri. Cahido çevrildi. 
Aşağı yukarı .kendi y9.§ındaki bu 
oğlanın ağlaya ağlaya tabutu takip 
etmesi oına dokunmu.~t~ 

' 

~a başladı: car, Bulgar ilini baştan başa gezdlm.. 
9 - Bir sebze. - Dikkat et, Saide 1 Ben kumun üs- Tuna boylaıında a.t koşturdum.. Her 
1 O - Yazıda küçük çizgi. tünden elleriml çektiğim zaman, sen çeşi.d insan gördüm. Fakat. Baidenia 

Geçen bulmacllDU2tn halli kum üstündeki şekillere baık. ve bana bir e~ine hiç bir yerde raslama.dlm. 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: söyle... O ne müthlş, ne cesur, ne atılgan b!I 
1 - Gerçek, Ke~, 2 _ Edaede~ Saide gözlerin! kum çanağından kadın! 

lim, 3 - Rakkaae Re 4 _ ç k·· ayırn11yordu. Saide arkadan yavaş ya..vaş gellYoı'-
lenler 5 _ Ed 1 'G d• 6 K e ı Münzevi falcı sık sık kum üstünde du. 
ç ' 7 La ı, aN, - eKi~~· 

1 

bir takım resimler ç1ziy0r, fa.kat bun- Recep, Saldenln geldiğini gBrm~ 
erez, . - enger, a, 8 - • lan bilerek, gfüerek yapmadığı için, yordu ... 

Lar, ~li, 9 - Emredenler, 1 O -
1 
S:ı.ide ancak resim halinde seçeblldlğl ı Saide, Recebi dlnliyQrdu: 

Er, Zaıre. şekilleri söylüyord'.l. (Arkast Tart 

- Ölen kadın bu çocuğun anne· 
si olacak ... Değil mi, baba} 

- Öyle galiba, yavrum ... 
- İnsanın başından böyle bir 

acı geçerse kalbi çok. sızlar, değil 
mi baba> 

- Öyle ... 
- Benim annem öldüğü zaman 

çok küçük.tüm. Hatırlamıyorum ... 
- isabet ki hatırlanu.vorsun, Bur

hancığım... Haydi çabuk yürüye
lim ... 

Erkek. oğlunu sürükleyip götür
dü. Şimdi ikisi de yanyana yürüyor· 
lardı. · 

Yolda cenazeye kim raslaaa, Ca
hidin hali dikkatin! celbediyordu. 
Ona pek acıyorlardı. Fakat aBıl ta
but, kabre indirildiği vakit Ca
hidin iztırabı son haddini buldu. 
Cahidin vücudü hıçkırıklar içinde 
sarsıldı, sarsıldı. 

- Anne! ... Ah, anneciğim ... Se~ 
ni görmiyeceğim artık, öyle mi} ... 
Buna inanamıyorum ... 

Ailemin dostlan yaklaşarak çocu
ğu aldılu, uzağa götürdüler. 

Demin rasladığımız baba oğul da 
evlerine dönmek için tramvaya bin
diler. 

Babanın adı Vehbi F eridundu. 

Otuz yaşlarında kadar, muntazam 
yüzlü, namuskar halli bir erkekti. 
Basit bir şekilde, fakat artist usulü 
giyinmişti. Elleri ince, tırnakları iti
nalı ve temizdi. 

Burhansa sarışındı. Güler yüzlü 
bir çocuktu. Vaktinden evvel inki
şaf etmiş bir zekası vardı. 

Vehbi Feridun ressamdı. Klişe~ 

du. Resmi daire ... Muamelesi var ••• 
- Kudret beyi de gördünüz mü>; 
- Evine uğradım .. Bana karfl 

çok dost davranıyor. Beni çok hi
maye ediyor... Onun için kend.üıina 
ziyaret etmek, hem vazıfe, hem z:~ 
oluyor. 

Genç kızı 
- Burada bekliyerek size fıııro 

cilik, rötüşculuk, tabelacılık da ya- dam dokundug~u için pek meınnua 
pıyo~du. Babıali civarında bir 

oldum. - dedi. dükkWrı işletiyor, geçiniyordu. 
Baba oğul bu dükkana geldiler. Sonra, Burhaına clönerek:ı 

Ve gişede bir genç kızın oturduğu- - Hava güzeldi, iyi gez.indin P" 
nu gördüler. liba ... Memnun oldun mu) 

Erkek. neşeli neşeliı Çocuk: 
- Biziz, Malike ... - dedi. - - Evet ... - diye cveap ... _.. 

Başınıza iı, sardım. Dükkanı bırakıp di. - Fakat yolda bir cenaze glS,.. 
gittim. Çok rahıttsız olmadınız dük. Çok üzüldüm. Hail unutami-
ya? . . . . yorum, Malike teyzeciğim... ÇO... 

- Hayır Fendun bey ... Ne de- kü tabutun arkasından benim y.-
mek> ... Bilakis... şımda bir çocuk yürüyordu. Ağl&-

Burhan hemen koştu. Genç kızı yıp duruyordu. Benim de onun b· 
kucaklayıp öptü. Ayni zamanda dar içim sızladı. 
ona şu tatlı sözlerle mırıldandıı - Vah vah .. , Çocuğa ben de 

- Teyzeciğim... ncıdım, yavrum... Fakat hayatta 
Kız da onun alnına şefkatli bir daima böyle ağlanacak şeyler olur .•• 

öpücük kondurdu. Alışmalı, kalbini sağlam tutmalı .•• 
Ressam: Sen de ne yufka yüreklisin, Burhan. 
- Şu siparişleri benjm götürerek evladım ••• 

yerine teslim etmem lazım geliyor- (Arkası var) 



~H ~•!san 1941 Sahife '1 

Hindistanın 

idaresi 
Almanya~ın ~iyasJ Yunan hükOmeti ~i~id ~,,K·· ·ydf f.~lf tftIA 
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faalıyatı adasına nakledıldı ~ u - ~ 
"(a..nfı 1 lad lllWfecle)" (S..Wah 1 llııcl ı 1 lfcde)' 

Hindistan Naziri avam tmzıerde. .... ttiliarlle. Jttifalt· et· n .-ut1e Clö:rilfmUtl•r&. Çok cıa
kamaraıinda beyanaJta ~-ltec:Ur. Ba taT.izler _ Aimaıı isal ha hnYetll düpnana W.. ~b q~~ 
· b 1 Clu bnet1ert muraflarmm u.alblmuı, muzaffer n ağır hlr hapten hitap du-

U UD harp uirlerinhı dörtte blrinbı lahli- t•n ye ukerlik tarihimizin en pnlı 
T9G .... ftpl "altındaki Fransa n. .... •ahifelerini J'Hmıı olan kıtalanmız. 

l.cındra l' (A.A.) - Hindistan pl ahında l>uluıiımıyan Fransa ara- Alman taarruzuna karıı milli ıarUı
t'azın B. Am•IY Avam kamar~~- mndaki hududun tuhihini ilıtlva et• memİf bir kabramanWda mücade-
aa. Hindiatanm mUdafauma mu- ınek.tedir. leye devam etmiılerdir. Epir ordu
teallik kara"?amen~ daha 1 ~. ay Buna mukabil Almanlar ııe J.ti- sunun '6enim hal:ierim olma?an ye 
,temdidini tek.lif etım§. ve ~u ~una- yor)ar) Bu bapta tarilıı bir te.Y bi- bqkumandanın n hükOmeti~ h:; 
•ehetle ~indistandalt.i va~eı;u t* lin.mıyor. Ancak. Alman kıtalarının ?eri olmadan d~§maıilla mü.tareae
kilah eııaıııye bakımından geçmnek- Fransa yolile İspanyaya geçmeaine ımzalamasına aliık olan hakikt ffl 
kı olduğu in)cipfJan ~~zd~ g~çir- müsaade edilmesine dair pyialaı hepleri daha hilmh:?~· .Bu h~; 
aıi,tir. B. Amery, lngılız Hindista• vardu Maamafih ıı.ıraııı aşikardır ki milletin, kralın ve hu!Nm~tın 
lllnın yedi eyaletinde hüldhnet va• Alma~lann b--lıca dii•ünceııi Fran- azmini hiçbir surette takyıdM.ellm:ez 
"f 1 · • ı· lil · · k -,,. ..,, hh · I k vmaz.. ı etın, &ı e er1111 e an ~a erın yapma - sız donaıiımaıı ve Akdenizdeki ve taa üt a tına 0 • •• • k I 

ta olduğunu söylemiştir. Çünkü bu- franaız deniz iısleridi·· Te bu mese- kralın ve hükumetin hur az~lıl~ a a~ 
1 d 1 h · · ı·· ' d·" k tlerle ını ı men ra ar a ceya et mu tanyeti> U!!l\ u leler ıu Teya bu şekilde Alman bütün ıger uvve . • ü d l ' 

henüz tatbik olunmamaktadır. Di- mü~essili Abetz He amir~} Darlan faatlerimizi ıiyaner '~çmdlm ca ·ne;. e 
i d.. b"" ··k l t · Ben d d Bu ma~sa a. mı e ın er ort uyu eya et e, yanı - arasında yapılacak herhangi bir an- evam ır. · ki t ile te-
ıal, Aıısam, Sünd ve Pencap eya- laşmanın e.aaını teıkil edecektir. büyük fedakar!! a7nı ~m~m .. -
Jetlerinde <muhtar eyaletler> si~te- Amiral Darlan bir defa daha Pari- lafi edecek katıh~a ere t~ ar mh-~ 
aıi muhtelif hükumetler marifetıyle ıe gitmektedir tevlilere kar~ı.1 urd ımre ~ v: I ur 
:clevamlı bir surette tatbik edilmek- • • · Yunan toprak arın. ~n ":1~c~ e ~y.e 

d. B d". 1 · ··t s l 00 Yıne aynı kaynaklardan alınan d m edebilmek ıçın Gırıd e gıdı· te ır. u ort eya etın nu u u b b l " l Mih eva 
milyonu yani bütün Hindistan nü· ü9:herkere go~e, ~Cpa,_0Y1~nın k' ~ere yoruz. 
"-- .. b' . . b !maktadır ti a etmesı ve eoe uttarı a .. ar- Elcnler, 
nısunun uçte ınnı u · k ü Al '-·ta- b k d 1. t• d 
B k l d k. htelif hüku- §1 taarruz etme zere mMı ... • Tarihimizin u e er ı eaa ın e 

u mınta a ar a ı. mu 1 • .. d e lemesı • · · k b t • · 
ı d M .. 1.. e Mecusi na- annın geçmesıne muıaa e Y dahi cesaretınızı ay e meyınız. 

met er e us uman v "d 1 1 I ktır 1 b b 1 w 

1 b h . b" r~· yapmakta yem en ısrara ta ep o unaca . Daima sizin e era et o acagım. 
zır ar era erce l~ ır ıgı - . . bil; Haklı davamız ve Allah, hep bir1ik-
'1ırlar. Hindistan nazırı bu ııuretle, Bern 23 (A.A.) - Ofi aJA?l$1 il 

1
_ l .. 

11·at .. ~da•ların hayatını alakadar diriyor: Zürih' de çıkan Nouve e te maruz kaldığımız ve ıı:a acagımız 
~· ~ uh b" · · ver- imtihanlara, yaslara ve tehlikelere eden meseleletde 100 milyon Hint- Gazette' in Londra m 8 ırının t I ? .h A 

linin dört senedenheri demokratik diği bir habere göre A1manY~knınf S· rağmen, bütün yasıta ara nı aı za-
d .... d" I mati aa- fere kadar varmak için bize yardım bir muhtariyetten istifade etmekte panyada göster ıgı ıp 0 I t k b l 

d hfll · i me .. gu e · edecektir. Müttehit, taksim a u olduklarını ilave eylemiştir. B. Ame- liyet Lon ra ma . ı d~nn k .. • etmez ve hür vatan fikrine sadık ka-
ri sözlerine şöyle devam etmiştir: mektedir. Muhabır ıyor kı.d h lınız. Azminizi kuvvetlendiriniz. 

... . cBu mahfiiler, her ne a a~ e-
cDıger yedı eyalette yaşayan 200 b" k alı-nacag"ını tahrnın et- Düsma.ıır. tazyikine ''e düşmanın 

·ı H. 1· . k . . . men ır arar hAd' . 1 l k mı yon ınt ının, ongre partısırun . 1 da yakınd:l nahoş a ı· aldatıcı yemlerine Yunan ı ı guru-
. f . . l k ht · m1yor arsa v C I l ~•r ermanı netıcesı o ara mu an- I km ının mümkün olacagını runuzu karş• koyunuz. esaret i o u-

k l se er çı as 
yet nimetleri;ıden mahrum a mış d"yorlar nuz, güzel günler tekrar gelecektir. 

b . h ld" zanne ı ... · olması teessüfe şayan ır a ır:> Bazı mahfiller ise Almanların Yaşasın millet. 

ıcOçOK İLANLAR 
nrtaılde ah'fllJn devamı 

mtiddetlı)ce ıayrt muanm 11ln· 
ıerde haftada W •ey& to defa 
neşredHecekttr. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
GENÇ BİR KIZ - ÇalıpaJc i6tlyor. 

Ta.bslli ortadır. Tem.ls bir aile ya.runı 
tercih eder. Akşamda «T. H.> rfunu
zuna mektupla müracaat. - 2 

2 - İŞÇi ARIY ANLAR 
BİR BAYAN ARANIYOR - Mua.

venehanede çalışacak Te ev ışlerlne 
de nezaret edecek okut yazar bir ba
yana ihtiyaç vardır. İstiyenlerln Çem
berllta,ş Güzel Apt. da 2 No. ya müra
caatları. 

TtlRK DİŞÇİ KALFASI ARA..ı.'Jl
YOR - G:ılala Necatı bey caddesi 160 
numara Diş bakımevi sahibi bay Ze-. 
kl Harmana müracaat. - 1 -
BİR KATİP ARANll:'OR - İstan-

bulda yol ln~atında çalı,şacaktır. Ya
tacn.k yeri temin edilir ort.:ı yaşlılar 
tercih olunur. 500 Ilralık banka kefa
let m~ktubu, veya. mutetıer bir ke1illn 
noterden mmaddak ke!aleh1amesl, ve 
yahut bir mülk ipotek edilmesi şarttır. 
Aylık ücreti 45 Ilradır. Daimi ~ ba
şında kalacaktır. Saat 17,30 - 18,30 
arası hergü.rı Galat:ı Blllür sokak Tap
ta.s han 16-17 numarada Asını Yolaça 
~hsen müracaat. - 3 

BİR FEN MEMURU ARANIYOR -
Yol Jşlerinde ç:ılı~mış olanlar tercih 
olunur. İş İstanbtıldadır 100 Ura ücret 
verilecektir. S::ıa.t 17 ,30 - 18,30 arası 
bergün Galata Blllfır sokak Tapt:ı..s 
han 16-17 numarada Asnn Yolaça 
şahsen müracaat. - 3 

BOSTANCIDA YAU - Çok gii?.c] 
modenı bir yalı kiralıktır. 

Gala.ta.saray katşı.sında kö-~ a.partı
manı. Emlaklş kira servisi Tel: 49010 
Eınlnönü Anadolu han No. ti EmlA.ldş 
kira ııetvtsı Telefon: 24694 

VAN.IXÖYtlNDE - Çok gilzel bir 
yalı kiralıktır. 

Galata.saray kar~ısında. t&}e apnrtı
manL Eınlikiş kira servisi Tel: 49010 
Ettılnônü Anadolu hap No. es Emlaklş 
kıra servisi Telefon: 24694 

GÖZTEPEDE - Çok muntazam 
bahçeli bir köşk klralıktır. 
Galıı.tasaray karşısmda k.Oşe apartı

manı. Emlaki~ klra servisi Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. ti Emlatiş 
kira seITisi Telefon: 24694 

KIZILTOPRAKTA - Batdad cad
desinde denize ruızır k~ kiralıktır. 

Ga.lil.tas:ıray karşısında k<i)e apartı
manı. Emlaklş kira servisi. Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Emlaklş 
kira servisi Telefon: 2469·1: 

ÇİFI'F. HA VUZJ~ARDA - Mobilyalı 
ve mobilyasız beton kö}k kiralıktır. 

Galatasaray karşısında k~ apartı
manı. Emlaklş kira servisi Tel: 4!!010 
Eminönü Anadolu han N'o. 8 Emlak.iş 
kira servis! Telefon : 24694 

GÖZTI:PEl>E - Mobilyalı bir köşk 
ldralıktır. 

Galatasaray kar~ısında köşe npartı
mam. Emlaldş kira servisi Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. il Emlaklş 
kfra servisi Telefon: 24694 

MODADA - Çok muntazam bütün 
konforu haIB lüks mobilyalı köşk ki
ralıktır. 

Galatasaray karşısında köşe apartı
maru. Emlak.iş kira servisi Tel: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Emlıiklş 
kira servisi Telefon: 24694 

B.U.".A!'I' ARANIYOR - Bekiz Y~ın- 7000 LİR.\YA - Ayda 56 lira kira 
daki çocuğuma Bursa.da geçireceği getiren Beyoğlunun piyasa yerlnde 

KiRAI.IK M'ARTmAN - Kurtuluı 
tramvay caddesi 23 num:tralı npnrtı
mamn 3 numaralı dairesi ldnılıktır. 
Kapıcıya nıüracaat. _ 13 

SATILIK APARTI.MAN - Ankara
da Yeııişehirde h:ıvadar ve manzaralı 
ve her türlü konforu olan sekiz dai
reli Yeni bir apartıman sahibl tara
fından satılıktır. Senevi satı iradı 
5,000 liradır. Fiati rnaktuan 55000 11_ 
radır. Taliplerin İstanbtılda 4H32 
veya Anknrada 6650 tele-fonla sahibine 
müracaat etmeler!. _ 

4 

KİR-4.LIK VİLLıi - Kadıköy CC\· .z: 
lik Ha.sırcıbaşı sokak 29 No. buyük: 
bahçe ortasında vill~ Yazlık klr:lya. 
verilecek içindekilere ınumcaat .iste
nillrse t'şyada verilir. 

KiRALIK EY - Ortaköyün mutena 
bir semtinde, bahçesi ve manzarası 
olan 7 odalı, alaturka hamamlı 
bir ev mevsimlik veya senelik 
olarak kiral'ıktır. Görmek için, Orta.
köyde, vapur iskelesi ittisalinde Sal;ı
hane sokak No. 12 apartııuan kapıcı~ 
sına Mü. Galata, Nur han No. 13 Te
lefon: 43265 -- 3 

KİRALIK AP~RTI. IAN - Ortaköj -
de, vapur iskelesi ittisalinde, Salaha
ne sokak No. 12 dört oda, hol, banyo, 
açık taraça, Canılıcaya ve Marnıarnya 
güzel manzara, mevsim1ik ve benelik 
verilir. Görmek Jçin yelinde. Mu.: 
Galata, Nur han No. 13 telefon: 43265 

-3 

ACELE Dl:VRES SATILIK - Ht'r 
zaman ele gef}mez bir !ırsat. Aksaray 
Cerrahpa§a caddesi ı No. tütüncü ve 
bakkal dükkanı sahiplerinin askere 
gltınesi dolayıslle devredilecektir. Iç.n_ 
dekilere müracaatları. 

DEVREN SAl'ILIK DİŞ 1\1UA}'E 'E
HA:ı 'ESİ - 10 senelik mıi!)terlsl bol 
Galata Necati bey cadde.! No. 160 n·ş 
Bakımevi sahibi B. 7.ckl Harmana mu
ral:aat. - 1 

B. Amery bu eyaleticrde valıler S .. veyşe karşı yapacağı hücum
ve mansup daimi memurlar. vası~a: d:n evvel Cehelüttarık'a karşı bir 
•İle tatbik olunan i~.81~. • ~ıs~emk~ eskeri hareket yapmalarını ve bu 
ahalinin büyük bir husnunı} e et ~ takdirde İspanyanın bitaraf kalma-
b 1 . ld g"unu dil beyan e mı§ b 1 

u etmış o ~ . 8101 veya fili yardımda u unmasını 

Yunan Milli hükumet 
reisinin hitabesi 

mektep tatili esnasında hem refakat gü;el karglr blr ev satılıktır. 
etmek ve hem de fransızca görÜ§a'.lıe- Galatasaray kar.şısmda köşe npar- SATILIK KÖŞK - Kuzgtmcuk N k
sini öğretmek lçin fransızca.sı kuvvet- tımanı EmlAk~. Telefon: 49010. Emin- kaştepede mektep karşısında Taşocnğ1 

Atina 23 (A.A.) - Mlllt hükümet li bir mürebbiye ve yahut muallinıe önü Anadolu han No. 6 Eml1lkl~. Tele- sokağında 1 No. ıu denize nazır ba1ıçe 
ve şöyle demıştır: .. .. . ihtimal dahilinde görüyorlar.> 

cBugün Hindistanda gorulen sı- • 

ya5i huzursuzluk ne kadar b~~ Amiral Darlanin Paris 
olursa olsun muhtariyet usulunun seyahati 
ilgasını icap ettirecek bir mahiyet 
arzetmemektedir. Bu mııntakalarda 
do<7rudan doğruya hükfunet usulü
nü~ daha bir sene uzatılması mev
cut zorlukları arttıracak değildir.> 

B. Amery, kongre partisi tarafm
Clan ittihaz edilen hattı hart-ketin 
Hindistanda demokratik bir hüku
nıet tesisini güçleştirmekte .ol~:ı~-

.. 1 dı'kten sonra demıştır ki: nu soy e 

D .. . . olan vaziyetin arzetti-
~ egışmış M·· 1 .. v • ·dar alam'!:t us uman 

gı en manı d .1 · 
b. ı··· l.d . Y"nonah tarafın an ı erı 
ır ıgı ı erı ı d h h .. 

•Ürülen taleplerde gittikçe ila a .d~
yük bir ~iddetlc ısrar ed mesı. ır. 
Bu grup, müslümanların . e~erıyet 
teşkil etmekte oldukları ~unalı gar
bi ve şimali şarki mıntakalannın 
tamamile ayrılmasını istiyorlar. Bu 
proje Hind müsiümanlarının Jj}e~
lerini nazarı itibare almıyacak bır 
te!!kilatı esasiyenin kendilerince ka· 
b~l edilmiyeceğini kafi derecede 
söstermektedir.> 

B. Amery Hind.istanm aiyast . te· 
Umülnün bundan sonra Hind n~
Bnin elinde olduğunu tebaıtiz etbY• 

mit ve Libya ve earki Ahika cep
•elerinde büyük bir eeaaret gl>a!er
lllif olan Hind orduaunu takdirle 
,&detmı,tir. Müzakereden •onra A· 
ftlD hınaruı iatmilen temdit b· 
nnnı Yennittir. 

Yunan ordulannın bit 
kısmı teslim oldu 

Vicby 23 (A.A.} - Başvc-kil muavini 
amiral Darlan bu sabah Parlsc hare
ket etmiştir. 

Zürih 23 (A.A.) - İsviçre Telgraf 
ajansınm Vlchy muhall:llri amiral 
Darlan'ın Paris seyahati hak.lr.ında 
3.§ağıdaki mütalllalan yürütmektedir: 

İyt haber alan mahfiller yakında 
mühim inkt;:ı.1'lar bekliyorlar. Vichy 
mahfilleri Fransız sanaylinln Alman
ya lehine takviyesine muknbll Alman
Jann bazı ta.vızıerde bulunma~ hazır 
olduklannı zannediyQrlar. Almanlann, 
kıtaat geçirmek Ye bazı 11manlan 1§
gal etİnek gibi askeri mahiyette talep
lerde bulunmıyacaldan zannedilmek
tedir. Maamaflh Vlehy kabinesinde 
tadilat yapmak suretile daha sıkı bir 
Alınan _ Fransız Jşbirllğlııln kolaylaş
tırılacağı hakkında 11ay1alar _dolaş
maktadır. Hn.riclye Nezaretinın B. 
B et'ye Dahnıye Nezaretinin de B. r:1' l'ln 'şa.tısı dostu B. Cathala'nın 
tevv:ı edilece~ ve Cathala'nın ~~I 
bütün faa.llyetln1 Fransız~~ruı.n n:_ü
nasebetle rine hasrettiği soylcnmek~e-

~ondra 23 (A.A.) - VJchy'dek.1 bita
raf blr muha.bir, DailY Tclegraph ga
zetesinde ınt~r eden blr telgra.fmda 
~yle demektedir: 

B Abetz Bitlerin blr talebtn1 Pa.rlse 
blltflrml~· Bu talep nazı kıtalannm 
bpa.nyaya gitmek ti2ere Fransadan 
geçmelerine mtıse..ade edllnıes!ne mtl
teeJllk bulunmaktadır. İyi haber alan 
,ınabflller maretal Peta.ln'in bu istek
lere ta:t1yen muhalif oldu~u Bliylü-

1'1' Mareşale göre, böyle bir taie= bbulü tngUlzleree ':1-asmane blı 
lw'e'ket olarak te:W.kk.1 edilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tikçe daha ziyade pahalıyda mb.~l ola
w bir tarzda devam e e ıu~. 

(Baftarafı t fac:l aahifede) Atina 23 (A.A.) - Yunan1atan-
~· alranut balunmaktadu. J\1- daki İngiliz kuvvetleri umumt karar
manlann tiddetli fl•leyitinde cörii- sihmın diin akramki tebliği: İngiliz 
1 _ lıafil alırlapna. pek. muhtemel fmparatorluk kuvvetleri hattının ta
.... 1 •--'- dil b• -1.!U d•ıomaDJn ciddi müdahalesine olarak u çok bunun a ~ e. e ı- wu ..,.... 

1 ajırlapa da imparatorluk maru% kalınmadan tamam ~mıştır. 
•• Bu • yeni hatlarına muvaf- Düıman kendisile temas edilen her 
bnetlerinin ilme!erini mümklin kıl- yerde muvaffakiyetşizliğe uğr~
fakjyetle çekğı ) ya belki ayni br Oüamanın hava faaliyeti f idde-

br Bu a r aşma • .,, . . d ...:ı:_ 
IDlf • anlann maruz kaldı- tini muhafaza etmıg ııe e ~~il!.L 

reisi Başvekil B. Tsuderos, Elen mil- arıyorum. Taliplerin görü.şnıek fuere klr:ı. servisi Telefon: 24694 içinde çamlı ve yemi~ 8 odalı kö !~ 
Jetine hitaben aşağıdaki mesajı neş- (tahriren veyahut şi!ahen) Bursa.da s:ıtılıktır. İçindekilere mü1"9.caat • 
retmiştir: Ş. Gökçen doktuna fabrikası sahll:ıine PA.'!\i'SİYON A.ItıYORU_:\.I _Kalaba.- - 1 

«Milletin yapmakta o1du~11 büyük ırıilracaat etmelC'rL - ı lık ol:mıvan bir aile yanında mobilya- KIZILTOPRAKT.4. _ Ziverbey yo-
mücadelenln yüksek sembolü kahra- sız btr Öda. kiralamak 16tlyorum. İs- k 

2 man '·-'la beraber Glrid'e hareket 3 SATILIK EŞYA .. l t iti (.&ı.- d ) uşunda 6 nwnarah büyük bahçeli 
.... ..., _ teyenlerin .. a ''e tera .._m a elektrik Terkos tulumbalı Jı:u•nısu bıı -ett·1x.ım btı elim, fakat 3.'Tıi zamanda _ Memur ı..;;,.,...uzuna mektu"la bildirme- ~ 

6' " ----------- ..... ,. " lunan 9 odalı nezaretli beto:1arme 
bu derece yüksPk dakikada, şunu bil-, SAHi: ~ KAYNAKÇlLIK LEVAZI- lerl - 2 köşır satıltktır. İçindekilere mür:ıca-
clirmek Jhtlyacmı duyuyodrum ki, taye- lifi - E r oksijen tüpü maa. kazan, nt. - li 
nllmez ~en ruhunu bu . ercce .. m yarım b"'ygir bir motör ve zımpara ta- AXKARADA SATIUK ID'LER- An- ------.---------
surette gosteren Ye hep!mız1n mustev- b " ü . b' 1 kt ik: k.a kara küçük evler yapı kooperatifinin SATILIK YE KIRAUK .ı\PARTD.I!i ~-
ll·ıere mu" ta\'"'• at etmemek kati azmi- şı, ir ispiral k c:uk ır e e • r Y- ŞI lid K Mansur sokax.....da :r.~:ın 

" nak makinesi, mengene ve sair takım- lıı§a etti~i F tipinden (85) er met- ş e oca · .6"" •• -
mizl blldir<>n bn slyasf ve mllli hare- Jar satılıktır. TaJip olanlar Harbiye re murabbaı ebadında bfr çatı altın- şu.r Apartıman 3 No. sı klrn.blc ve .sn
kctten haklknt"n gunır duymaktayım. Altınbakk:ıı Üftade .sokak St>yro ga- da ikiz ev tek veya çift olarak .satı- tılıırtır. Hava ve nezarcU giiztld'r. 

Misli göruımem!ş ldilikte 'haksız bir raja müracaat rtsinler. _ 2 lıılı:tır. Kiremltıerl konmuş ÇC'rçevcler! 3 ncü lı:attaki1ere müracaat. - 1 
tecavüze ka~ı kendimizi müdaf:ııı. ve merdivenleri mevcut olup 1ç ve dı.' 
edlyonız. Bu tıx-a,·ilz, ml~U görülme- SA.TlLIK DİZEL J\IOTÖRLERİ- üç sıvalarlle elektrik ve sıhbt testsatı na-
ır..iş ~diliktir. Çfınikü ma.ğlüp ettiğimiz tanesi 55 bey~irlik, bir tanesi 70 bey-1 tamamdır. Beherinin üçer büyük oda
alçak bir müttdlki kurtarmak 1ç1n yüz girlik ka.rn ve dPnlz vasıtalarında kul- sı lle koridor mutfak, banyo ve zemin 
milyonluk bir imparatorluk bl?.l. arka- !anılır mii':rmmel bir halde dört aded katı, ve üçer yüz metre murabbaı ar
mızdan vurmuştur. (Merced.es - Benz} marka Dizel motör- sası vardır. Beherinin maktueıı fiyatı 

Çok ağır bir mücad'!lenin ırkunıza ıert satılıiı:.tır. Sirkeci Orhanlye ead- dörder bin liradır. Paranın yüzde kır
talımll ettiği ve dünyadaki bütün hür de-si No. 28 miiracaat. Tel: 20992. la Emlı}k Bankasından temin oluna
milletlerin tiksinti He reddeylediği bu _ '/ bilir. Talip!erln mektupla Ankara Ye-
1.mtihanlardan, galip, şanlı ve genişle- --------------- nlşeblr Selin.Jk caddesi Selanlk apar
tniş olarak çıkacağız. Esasen memıe- SATILIK İKİ KAMYON - Bir ta- tımanı 5 No. lu dairede Atıf Eker'c 
ketimizin manevi kuvvetl, mazide hiç- nesi Fordson marka bir tanesi 33 mo- ınürncaatları. - f 
bir zaman, bugünkü inklşafıııı bul- del Ford marka karilscrll! takat Id.s-
ınamıştır. tiksJz lkl kamyon satılıktır. Slrkccf ACELE SATI'LIK APARTlMAN -

Öyle görülüyor ki, 11:çb!r saldh!yet Orhanlye caddesi No. 28 müracaat te- Cihangirde Alınan hastanesi bahçesi 
verilmeden Almanlarla. ımzalanmış le!on: 2G!l92 - '1 karşısında Güneşli sokak 56 numnralı 
olan askeri mütareke, gayri müsavi üç ka.tlı senev! dokuz yüz lira fradı 

bir mücadelenin haklı gösterdiği bir yeni Ayazpaşada Osman paşa aparlı- köşebaşındaki apartım:m acele satı-

KİRALIK AP.ARTJlIA... ... - Ayrupn
şa Park oteli arkasında deniz2 nazır 
yenl ap:utıınan daireleri klralıkt:r. 
Taksim Cünıhuriyet meydam No. ıı 
tütüncü Feride müracaat. Telefon: 
41537. - 1 

PA..VSİYON ARANIYOR - B.r ba
ba ile oğlu auımi bir merdivenle rıkı
lacak, Beyoğlu ciheti tramvay yo
lunda ve Türk evinde pansiyon :ırı
yor. Galata Eski Günıriik caddesi Çe
çeyan ha.'1 No. 9. Tel: 44287. - 1 

şeraitte yapılan altı aylık muzaffer S4.'l'ILIK l\IOTOl•OMP - Ucuz ve 1 bulunan her bir konförü mli.kemmcı 

l ğ 1z f il bil k b 1 nıanı kapıcrnna müracaat. - ı lıktır. Bit~lğindeki 5~ nwnaralı Emek 
yorgunu a a e ed e ece· u wıan 'an-<ırtımanı kapıcısı İsmalle mfıraca·· 5 - MÜTEFERRiK ve d~anın şeci ordumuza karşı yap- SAT:ll.I.K TAKSİ OTOJ\IOBİLİ _ ,.,.. 
t.ığı ezici tazyikin netice.si olan acele Hüdson Tarablcn marka 937 model at. - 3 

OS:\1.'\..~BEYDE SATILIK EV - Ye
di oda ve altında b!r clükkan bul vnan 
bir ev satılıktır. Gönnek l~in Osman
bc>y, Rumc!i caddesi No. 41 de iC' nde. 
kllPre müracaat. · - 1 

bir harekettir. döşeme ve listiklerı yeni. Mecidiye
köyü Büyükdere caddesi 83 numaraMücadelemiz, maddi felaketlerle ve 

gayrı muharlplere fnd!rllm.lş alçak da görülebilir. 
ACEI,E SAl'ILIK APARTIMAN -

Cihangir F1ruzağa eamu karşısı ata
hamıım caddesinde yirmi numarnlı 
altında iki diikllnı bulunan dört kat
lı ve senevi bin üçyüz lira kiraya. mü
tehammil mücedded apa.rtuna.n acele. 
satılıktır. İçlndeknere mi.tı-aca.aı. 

darbelerle doludur. Fakat maddi ka- -------------
yıplar, kahramanJan korkutmaz. Mad- AİLF. ÇADIRI - 8 m. uzunluğunda 
di hasarlar yerlerine gcilrilir. Bunlar 2,~0 m. genişliğinde 3 bölmeli, aynca 
teli!! edll~eklerdlr. Bütün Elenler, bu guneşlik damlı 2 ay ktıUanılnu.~ Avru
kayıpları, kayıplara uğrıyanlarla pay- pa. be'Zinden mamul portatif çadır dl
laşacaklardıı·. Bu, mukaddes ve değiş- reklerJyle birlikte maktuan 250 liraya -3 
mez bir teahhüttür. ~atılıktır. Müracaat: Parmakkapı, -

Sıln durunuz. Yeni büyük YW1:ınls- Imam sokak No. 16/ 1. veya Tel. 20334. KİRALIK MA~AZALAR - Depoya. 
tanın kurulmasını muclb olacak ma- _ 2 büroya ve acentalığa elverlfll 150 M2'. 
nevi kazanlaçlan bu suretle- toplıya- --------------- Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar 
ğı.z. Şereflerini muhafaza eden ve SATTLm KELVİNATÖR ELEKTRİK han No. 155 e müracaat. - ı 
dostlarına karşı teahhütıerine hürmet IIAVUZU - KcMn:ı.tör m:u·kalı bü
eyllyen milletler, mentaatlerl hesabı- tün t.ererriiatlle çok 1y1 bir halde elek
na haklar kazanırlar. B!zim hakları- trik haruzo satılıyor. Beyoğlu İstlklfil 
mız, kanla yazılmıştır le en yiiksek cad. 165 bay Küpeliye müracaat. - 2 
kahr:ı.mnnlıklnrl:ı. kendi.s!ni göst~rmiş- --------------
tir. ~IAKİNE SATANLARA - Bir a.ded 

Emln olunuz k1 milli günün parlak müstamel ve küçük bir Şerid de.stere 
güneşi doğmakta geclkırıJyccek ve 0 makinesile bir de küçiik aspiratör al
gün Elenizmln en büyük günü olacak- mak istiyonım. Satmak isteyenler ts.
tır.» tanbul Tahml.sönü 68 No. Blz.lm Ha-

:P.IOBİLYELİ KİRALIK DAİRE -
TWlmde Topçu caddesinde Uygun 
apar-tunanının 2 numaralı tonforlü 
dairesi eşyaslle beraber yazlığı kiraya 
verilecektir. Hergün sıcak suyu vardır. 
lçlndckilere müracaat. - 7 

~IBKTFP DERSLERİ - O:t::ı.olı:ııl, 
I.ise ve Üniversite talebesine Frnnsız
c:ı ve Almanca dersleri (Tahsin Abdi 
Gölq!ngöl) metodile yahut rnesim 
Gilnnen} met-Odile az zamanda öğreti
lir. Makale, hikaye, roman, tımi eSt"r 
ve büro noter vesaiki itiııa ile teıcitıne 
edilir. Adı-es: Maçka Işık Uses~ ka~ı
smda. Karakol sokak Hayat apartımnn 
1 numarada öğı·etmen Tahsin Abdi. 

- 9 

İSTA..'l\'BlTL l"EJ!A TAŞlUDA - Her 
türlü emlak, apart.ıman, çiftlik id:ı
rest 1ç1n uygun şartlarla veka.let. ka~ 
bul olunur. İ.~tanbul posta kutusu 
No. 526 ya yazı He müracaat. - 5 

İNGİLİZCE DERS - Blr Türk ba
yan lk:male kalan lise, ortaokul tale
belerine ve İngilizce öğrenmek 1st1yen
Iere ehven fiatle ders vermektedir. Ar
zu edenlerin >Akşam•da B.T. rümu-
2una mektupla müracaatları. - ı 

zamanda Alın hebiyet verm.İf hava kuvvetleri ve tayyare daf:i ba-
s. "- ·atın da ıe " · " t 
•• a •• r zayı ı kt dir Mülte- taryalan düşmanı agır zayıata Ugta - Atın• a bombardıman bulunduiu bildiri ıne e ••• R 
__,, • d•w. h berlere gore, o- mışlardır. edı'lmedı· 

san. - 2 

4 - Kiralık - Satılık 

AY.<\SPAŞADA KiRALIK KÖŞK -
Baray arkası sokağında on bir odalı 
Boğaza ve Marmaraya nezaretli tam 
konforlu köşk kiralıktır. Ayaspa.şada 
Namıkpa.,a sokak 7 No. ıu eve müra
caat. - 8 

llEKTlJPLARINlZI ALDmINız 
GazetemJz idarehanesini adres 

olarak ıöstenntı olan lrotllerı
mizden ıııwenn ver ıgı a b' Alınan K " t" l "liz EMLAKis KİRALIK SERVİSİ- Fe 

manyaya geri çekilen ~ 1 atı ne ıce ngı Bern 23 (AA) (OF l ) : nerbabçede· mobilyaslle çok munta.-
sırhlı fırkası, insan ve malı:~e 0 

a- adalarında Alman tayyareİe;inin Atinayı. bo~- .zam villa kiralıktır. 
Yak yüzde 65 zayiat vermıştır. • Lo dr 23 (AA) - Balltan bardıman ettiği hakkı~da bir Ame- Galata.saray karşwnda kö.~e apa.rtı-

Londra 23 (A.A) - Reutyen~ h~ı·ndaen gele~ t~)graflar hakkın- rikan kaynağından verilen haberler manı. EırJA~ kira servisi Tel: 49010 
'-'• 1 k h b. · u cep ....., ·· · B ı· d B Eminönü Anadolu han No. 8 EmlAkis aıp omati mu a 1~1 yazıyor: . de da mütalaa ylirüten Berlin radyosu uzerıne er ın ra yosu erlin sala- kir:ı. servısi Tc!efon: 

24694 
• 

nan kıtalanndan hır kısmın Epır. .k • d. ki· hiyettar mahfillerinden aldığı malu- -------~-------
"d dil · k ld " d ve teslım spı erı ıyor · h t · tin. d Al h k -

tecn e mı~ a ıgın a K tA L arın harbin baslıca sa - ma a .!! a en man ava uvvet Çİ.FIEHA\'UZLARDA _Çok mun-ld " d al f ·· h yoktur. a 1 
.. ar • 1 1 · · At" h ·· h b d o ugun a me. ese §Up e . . lan İngili"z adalarında istihsa ennın ınayı enuz om ar ıman taz:ım konforlu vAsl bahçeli yalı k1ra-

Yunan ordusunun geri kalan kısmı, cesı 0 
.. • • • • etmediklerini bildinni~tir. lıktı.r. 

daima İngilizlerin ıol cenahında mu· edilecegın! bılıyoruz. l . t Amerikan muhabiri:ı Atinayı. Pi- Galatasaray karşısında k.~e apartı-
harebe etmektedir ve eğer kralın y unamstan Bu garıs ~n: re ile kasden veya bilmiyerek karı~- manı. EtnlA.kiş kira. servist Tel: 49010 
emri infaz olunursa, Termopil geçi- la sı"yas"'ı münasebetlerını tırdıgıv bildirilmektedir. Birçok İngi- Eminönü Anadolu han No. 8 Bml~klo 

d ı b 1 Y b 1 d .., kira servı.sı Telefon: 24694 di üşmanm e ine geçse i e unan k • liz nakliye vapurlanmn u un ugu 
kıtalarının muharebeye devam ede- estı y . t • Pire limanı ııevkulcen bakımından 
cek?erini ümid için sebepler vardır. So(ya 23 <.A .. A.) .. -B 1 unanHıs ~- bu"'yu"·k bı·r ehemmiveti haizdir. Di Ktlçt}K MODADA - Denize b!'fl 

h f ' b gaT an ~ - küçük blr apartınıa.n kiralıktır. Moraya giden erzah, müda aası nın Sofya eıç~~. ~gun u 'l y . ğer ta.raftan işaret edildiğine göre, Galata.sara.y ka.r§U!.lllda köşe ap&rtı-
kolay bir mevzi olarak gözükmekte- ciyesine vBerdiıgı .hır İota dı. elom:~~k Alman ba§kumandan1ığı kültür mer- manı. Eml1tl.ş kira servlsi Tel: 49010 
dir. Hava kuvvetleri tarafından lü- nİBtanın u garıstan a ıp ,_ zl • h- •. k b" al"k - teJ• Emlnönü Ana.dolu han No. e EmJ.At.ı. 
zumlu himayenin temimi takdirinde-, münasebetleriıü kestiğini bildirmiş- .... e eruıe uy~ ır a a gos ttra aenh1 ~lefon: !-MH -. 
muharebe. burada, dü~man i~in git· 

1 
tiı - t mcktedir. 

Kin.U,JK KONFORLU MÖBLE 
Al'ARTIMAN - Ayazpaşa Parkotel 
karfısı İkiz kardeşler apart.unanmın 
2 numaralı 6 odalı da.1.resl mevsimlik 
kiralıktır. Her gün 11 den 3 e kadar 
görülebilir. Tel: 44399 - 10 

A. - B. D. - Otomobil - E.K.G. 

namlarına gelen mektuplan ida-
rehanem1zden aldırmaları tıca. 
olunur. 

Y api ve imar itleri ilini 

Nafia Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye kmıulan ~: Hukuk fa.kültesi binasına. getlı:lleook Me.Mif 

maU>a.ası 1oin rmü geçen binada. yaptınlac:ık tadilat işidir. 
Kegtt bedeli: '1029 lira. 28 kuruştur. 
2 - Ek.slltme 2/IS/941 cuma günü sa.at ıs de Nafia VeMieH ya.pı ve inı!lr 

l§~ri eksiltme komisyonu odasınd:.ı. açık eksiltme usulile yapılac:ıktı.r. 
S - Eksiltme tartnamesl te buna müteferri evrakı 35 kuruş bedel mu

kabilinde yapı ve imftr 1.şleri relı;1iğinden :>im bil.·. 
4 - Eksiltmeye girebllnı k ıç;ıJ ·:~Fekli' r'n !i'Vi beş ytız ylrn~i Y:;11 llra. 

20 7lnu1 ~Iuk muvakkat t~In::. ı rn . • tr! ı.:ı.::ımdır. (2134ı - ~~6; 



Ba,, Dif, Nezle, Grip, Romattmaa 
Nevraljii Kınkhi' reıBntGi1 !ğnJamuzı. Derhal ~e., 

lcabfıtd9 lhd• 3 bfe ıluWıfllr. TAnm.tRIND!N SAltr~ 
tlııt VERO! PUU.U ICUTUt.ARl JSRARt.A' tsTEY1Htz.i. 

• 
DIŞ MACUNUNU 

Kutlanarak dişferlnizln sağlamlığım ve gaz kama.-· 

tıran parlaldrğmı kazanımz. 

Her yerde o e N T o t. diş tnacunun-.. •steriniz 

Askerllk lşlerl n 
Be;roltl1l rem askerlik şubatnıt~ 
Emekli denia ma.k1ne &ı ~ 

Sütlilcell 391 doluml1ı Hula ol. 
Mehmet Kavatıa (Dl. 1'701). 

Yedek mükellef tab91 ~ 
nas o~. AirnanU aoo timlı$ (35'1N). 
Denı. a. auwt muamelıa meıxıw.a 

Ah:mn ol. Mehmıet Emin S06 (Dil. 
331 - l'J). 

Emekli a. mııt Ml!eıtç:t usta& a.. 
san ot. Şevket ııo İ8tanbul (S31-1T). 

8. Bınıt tüfekçi U1U.a İbrah.lm • 
Hasan 301 Oöreı. (324 - 12). 
Yukarıda adlan yazılı saba7 ~ 

san'atkArlanıı kayıtlarının tedk1ll 
edilmek üzere 90k acele §ubemlza mt. 
racaat etmeleri llAn olunur. 

*** 337 doğumlu-
lann yoklaması 
Üık.üdar ask.erlik ıubeıinden ı 

337 doğumlulann birinci yoklamua 
aona ermektedir. Henüz yoklamaya 
gelip nüfus cüzdanlarına kayclirü 
yaptırmayan gençler askerlik kanu
nunun 83 üncü maddesi hükmüne 
göre cezalandınlacaklardır. Birinci 
yoklamasını yaptırmıı gençlerin tez 
şubeye müracaatları. T aıırada bulu
nanların da mahalli ıubelerine mü
racaat etmekle beraber yoklnma 
yaptırdığını ııubeye bildirmeleri ll
zımdır. Bu ilan davet mahiyetinde 
olmakla cezalanmamak üzere zama-
nında hemen yoklama için ıubeye 

'
müracaatları ilin olunur. 

====================================================::::. ••• 

1-ı Devlet Demiryolları ve Limanlari İşletme il *·-Üsküdar askerlik ıubeıindenı 
Üıkudar Hamza Fak.ıh mahallesi 

Umum idaresi ilan1ari Kaptan Pqa sokak he, sayılı hane-

24 Nisan 1941 

de ikamet adresi gösteren ölü emekli 
Muhamm~n bedell (25000) yirmi beş bln Ura olan 50 ton çinko üstilbecl yüzba~ı Mehmet Cemil kızı bayan 

8/5/941 salı gunfi saat (15,30) da kapalı zart usulO. ile Anka.ra'da idare bl- Nezihenin vasİ5İ bayan Aliyenin ad-
nasında s:ı.tın alınacaktır. resinde bulunamadı~ ndan halen ne-

Bu işe girmek lsteycnlertn 0875) bin sekiz yfiz yetmı., bet liralık mu- d - 'Ik ~ .. 
vakkat te'minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tckllfierln.1 aynı gün re ; C: 1 

• vaınta ıle şubeye mura-

EN MOŞKOLPESENTLERI MEMNUN EDECEK LOKS .BiR AHIZEJ. 
t:terkes böyle bir radyo sahibi olmasınr 

arzu eder. 
ıaat 04,30> a kadar komisyon relsl!ğlne vermeleri ldzıındır. c_a_a ___ e_sı_. ---------

Şartnameler parasız olarak Anlaırn'da malzeme dtılre61nden Haydar- YENi NEŞRİYAT: 
pıı.şa'd:ı tesclliim ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (3001) 

* Muhanunen bedellerne miktar ve vasıflan a.~ğıtl& yazılı iki gurup 
malzeme ve eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek ü:T,ere (7/5/1941) Ç8.1'
§amb:ı günü hizalarında yazılı saatlerde Haydarpa.,ada Oar binası dahilln
dekl komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurubun hizasında. yazılı muvakkat • 
mlnnt ve kıınWlun tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme gUnü saa.tlne ka
dar komisyona. müracaatlan lflzımdır. 

Bu işe ald şartnameler komlsyondo.n parasız olarak dağıtılmtı.ktadır. 
1 - 20000 adet küçük ha.sır süpürge muhammen bedeli (2000) Ura mu

vakkat temlnatı (150) llra olup açık eksiltmesi saat (10,45) on kırk ~ 
yapılacaktır. 

2 - 25000 adet cllAlı parlak çlnl muh:ı.mmen bedell (2750) ııra muvak
kat teminatı (206) llra (25) ~ olup açık ekstltmesı saat (11) on birde 
yapılacaktır. (3101) 

YATAKLI VAGONLAR 
Önümüzdeki 1 mayıs 941 PERŞEMBE gilnünden itibaren m~hur 

STEF AN KARNOÇl ORKESTRASI 
Klusik ve Dana repertuarlarını HER AKŞAM 

Ankara GAR. GAZiNOSU nun 
Muhterem mÜ§terilerine takdim edecektir. 

Nefü Yemekler • Temiz ve Muntazam Servis. Mutedil FiaL 

YALAN 
Gazetemizde lntil}<'lr eden ve oku

yucularımızın takdirine mazhar olan 
cAnaenın mütercimi laymetu muhnr
rlr bayan Mebrure Samı tarnfından 
nakledilen bu ~ romanı intişar et
ml§tlr. Muharririn dlğ'er bUtün eser
leri gibi Yalan romanı da kendisine 
hfts güzel ve cazip üslüpla. yazılmı~tır_ 
Okuyuculnrımız:ı. tavsiye ederiz. •İ1c
baı. kltapevinde 60 kuru, fiyatla sa
tılmaktadır. 

Tababeti ruhiye 
İstanbul Ü'niversite. i neşriyatından 

doktor Mazhar Osman Uzman'ın bu 
eserinin üçüncfi tabı intişar etmiştir. 

Kaybolmuş otomobil 
21 Nisan 941 pazartesi sabahı 

saat beşte Ankara caddesi Cağaloğ
lu yokuşu 44 numarıılı evim.in önün
den ( 1203) buswi plaka nwnaralı 
(Esex) markalı strvis otomobilim 
kaçırılmıştır. Her bllllg'i tarafta gö
ren o!ursa yuL:andaki adrese bildir
dikleri takdirde memnun edeceiirni 
bildiririm. 

Harp Okuluna Havacı Subay yetiştirilmek 
üzere sivil liseden mezun olanların kayıt ve 

kabul şartları 

ZAYİ - Kumknpı ortaokulundan 
aldığım 321 diploma numaralı tasdik
nameyi k:ıybettırn. Yenlslni alacaihm-
dan eskisinin hükmü yoktur. 

0 

Perakende Satış Yeri: ODEON Mağazası İstanbul - Beyoğlu İ:stiklal Caddesi No. 48/ 1 

Toptan satı, yeri: Sultan Har.ıam, Hamdi B. Geçidi No. 48 - 56 

l - Lfae olgunluk fmt!hanını vennlş bulunmnk. 
2 - Aldıkları mezuniyet dlt>lomalanndaki kanaat notu !yt veya cok lyt 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tm'ihlnden bir seneden fazla müddet geçmemiş 

bulunmak 
4 - Sa~lık durumu pilotluk hizmetine milsalt olmak. 
5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 
Not: 
Bilahare hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede sağlık 

ch•rumları pilotluk sınıfımı rnüsnld görülm.lyenler ıstcrlerse harp okulunun 
dığer sınıflnrınn ver!lmck gibi hiç blr mecburiyete tlı.bl tutulmazlar. Tam 
serbesttirler. Kendllerlnln arzularına göre muameleye to.bl tutulurlar. 

Okul tedrltatı 15 Mnyıs 941 de b:ı.şlıynealtındnn tnllp olanlnnn, bulWl
dukları askerlik :;ubelerlne mürncaat edeceklerdir. Askerlik şubeleri, yaptı
racakları SJhhi muayenede müsbeıt netice alan!ar evrnklarl!e har:ı:> okulWla 
sevkedllcceklerdlr. (2322) 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Ka.!e parkına yaptırılacak esas merdiven ve saire lşl on beş gün 

müddetle ve kapalı 1.nrt usullle ekslltmeye konulm~tur. 
2 - Muhammen bedeli a34,982 .. liradır. 
3 - '!eIJl!nnt «2623~ llra c65~ kuruştur. 
4 - !halesi 6/ 5/ 941 salı gUnfi saı:ı.t 11 de yapılacağından şartname ve 

.keşif projesini görmek ve •175• kuruş mukablllnde almalı: btcyenlerin her 
rün encümen kalemine ve lsteklllerln de ihale günü olan 615/941 .salı saat 
onn kadar usulü dairesinde tanzlm edeceklerl teklit mektuplarını beledJye 
encümenine vermeleri. (2181) (3092) 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
fvlüessesesi Müdürlüğünden : 

Mfiessescmlz.ln muhtcllt servislerinde istihdam edilmek üzere, askerlik 
hlzmetıcrlnl yapmış ve Memurin kanununWl tarlt ettiği evsa.tı haiz bulu
nanlardan müsabaka tmUho.nı lle 8 memur alınacaktır. 

Yüksek İkfüıad ve Ticaret mektebi ve Ticaret lisesi mezunla.n tercih 
olunncaktıt. 

Müsabaka imt!h:ını 5 Mayw 1941 Po.zartes.ı. günü sa:ıt 14 te Sümer Bank 
lstn~bul şubesinde yapılacaktır. 

imtihan mevzuları: 
l> Ticari hesap. 

101'? No. mukayyet İbr:ıhim Sami Kunt 

Yüzdt yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Mntbaaeı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden ıize yüzde 20 iskon· 
fo vapılacakbr. 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

2> Umumi ve sınat muhasebe. 
3) Umumi iktisat, ~ ANAPIYOJEN 
4l Ticari hukuk. « Ak§am> in Küçük 
İmtihanlarda knzanacaklnr:ı 365!> sayıh kanun hükümlerl dairesinde İ Dr. İBSAN SAMİ 

lntıb~ edecekleri derecelere göre aynca işletme zammı ile, ao,- , 120,- lanlari en süratli ve reptokcık, lıtafilokok. pnö-
llra ucret verilecektir. en ucuz vasıtadır. kok, kol1, plyosiy:ınlklerln 

Taliplerin ınıtıhana glrrnek üzere a~nğıdn yazılı \'eslkal:ırının asıllan ~:m:;::sımm;ı:ıam:ıı:m;r:smmm:aıfi ptığı çıban, yara akıntı ve 
Teyn musaddnk surctıerllc Sümer Bank Istanbul şubesine müracaı:ı.tl:ın ıırm .. i•mllmd hastalıklnnna karşı çok 
olunur. •0 .. · ı Prof. Dr. N tes1rll taze aşıdır. a•mıll 

1) A k 1-k ik l l\ı DuRIYF.T 1' s er ı ves a an. 
2) Tahsil vesikaları, Kemal Cenap 
3) Hüviyet cüzdanı, 
4> Hilsnühal vesikası. Dotu Palas 2. Lamartln Cad. 5 
5> Hüsnü hizmet vesikası. Taks1m. Teleton: 43963 
Sıhhat muayeneleri Banka doktoru tarafından yapılacaktır. (3161) 1 .. •••ııııiııı•••aıı••••• 

Dr. A. Emanuelidi 1 
Sirkecideki muayenehanesinin ls

timlAkl dolayısııe ayni sırada Mer
ke-ı J,okantnsı üzerine nakletm145tlr 

Yapı ve imar 

Nafıa Ve 

• 

i~~ıusiNİ BİLEN İ$ BANl<ASIND~ 
IKRAMİYi:Ll HESAP AÇAR' 

i~leri ilani 

aletinden 
1 - Eksiltmeye konulan ıı,: Mat.buat umum müdürlüğfi radyo dirüzyan 

r.ostaları Etime.sut istıısyonund:ı. mevcut m:ılze-me yedeklerinin muhnfnzaa 
içl.n yaptınlacn.k tahtezzemln an bar işidir. Keşif bedell: 13006.05 liradır. 

2 - EksJıtme 9/ 5/ 941 Cınna gunü sant 15 de Nafia VeMletl yapı ve l.mar 
i,ler l eksiltme komisyonu ocınrm<la. kapalı zarf usuıue yapılacaktır. 

3 - Ekslltme şartnamesi ve buna mütererri evrak G5 kuruş bedel muka.
blllnd~ yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye glrebllmek içln isteklilerin 975 dokuz yüz yetmiş beş Ura 
45 kıık bel} kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

5 -- Isteklller teklif mektuplarını ihale günü olan 9/ 5/ 941 Cuma günil 
saat 11 de kadar eksiltme komisyonu rclsllğine makbuz mukablll.nde verme-
leri azınıdır. po.,'1;ada. olacak gecikmeler kabul ediline.&. t3167ıt 


