
m.m •ra,le oe 
Karatleniz 
boğazlarının 

llontrolq 

... 2.f (A.A.) - Yuı .... lılr...,.... ~ 
~r: 

Bedin J& (AA.) - • ~ 
swıl muhalılr ~ Ya
landa lspuyuun flçltl pılkta 
iltihak e&meshıe ve P-ortetis't 
brp bir hareket ,. ...... 
intizar etmelidir. Aüed malı· 
filler Balbn maharebeibd 
men bitmlf atldedlyoJ-ıa_.. 

Berlln'e plen ilk filmde 
giirülcJfiğ(l Pili BelpM tama· 
mlyle kfll ..u. plmlftlr. 

Yanani•tantla 
malaarebe 

2 Yunan has
tane g misi 

batırıldı 

Alllli1it i )Je 
va Batınp nazır
laruııo nutukları 

Atlantikte vapurların 
batınlmaauaa nı&aaade 

edemeyiz, ecleraek 
mahvol'lll"Uz 

Dessie 
muharebesi 



Harp tebliğleri 

lngiliz teblifi 

Trabluıun denizden 
bombardımamna aid 

rapor geldi 

Almanlarin Termopil 
mevziine girdiğini 

bildiriyor 

. ),, -

Geceki 

Uzak Şark' 
taki Sovyet 
kuvvetleri 

Buradan çekilip Baltik 
devletlerine, Sovyet 

Polonycuina ve 
Beaarabya'ya 

tönderiliyorlarmif 

ve 

,l K Ş A M 1& Nilan 1041 

Da Sabahki Haberler ) 
Bir Alman 
elektrik 

merkezi ber
hava edildi 

tayyareleri Bre.t 
&ldarini ve Alman zirh

lıJarini bombaladılar 

Alman tayyareleri ile 
Malta ve /ngiltereye 

hücum ettiler 

ALI ile 
-

Umumi hizmetler ae1'· ~ 
~eye uğratılmamali 

AÜ - Affedenin karde§im: 
aan"a telefon edecektim fakat 
Kadıköy vapurunun kalkmasına 
bq dakika vardı. ilkeleden ay
nlamadım. Onun için itini ak.
ıattım. Seni zarara ıok.tum. 

Veli - Niçin iskeleden ayrı
lacak.tın ki... Orada otomatik 
telefon var 

- Var amma aaat yirmiye 
Jiadar 

0

açık kalıyor, ıonra da ki
litliyorlar J 

- Allah Allah ne münase
bet ... 

- Ahlaksızın })iri aleti kesip 
&11rmıır ... Bu ıebeple böyle bir 
iıizam koymuılar. 

- Bu neye benzer bilir misin 
Ali; geceleyin adam çiğnedi di
ye tramvay iıletmemeğel ... 

Lamba konur, bekçi bekleti
lir. her ne yapılıraa yapılır. U
mumi hizmetleri böyle sudan bir 
ıel:İeple ıekteye uğratmak caiz 
değildir. Bak zarar ettim. 

Aliveli 

Yakın Şark 

harp vaziyeti 

Umumi lıler mevzuubahs 
olunca cbay Ahmed, bay Meh· 
med~ 

dememeli; 
Soyadları ihdu edildi vatan· 

<laol ... Bay Öztürk, bay Suner 

Clemeli! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bir tenkid hakkın· 
da düşüncelerim 

Tanmmıt edib luet Melih, eaae
teınize yudıiı alaka uyanduıca ma· 
kalelerinden sonuncusunda Refik 
Halid'in cSürgün:t romıt'DIDI - eser· 
deki kıymetleri tebarüz. ettir'~ek -
tedkik ve biraz da tenkıd ~yor. 

Bilhassa dil bahsine taallUk eden 
cihette ben de duracağım. b"ulikte 

Münekkidin ,u satırlarını 
okuyalun: 

- .'\nJnmadığım 

bay Amca: 
bir [;ey \'ar 1 

-
lstanbul 
kadınları 

- &FWW'!&:t156lifb! 

.Ait f A M 

ıs t ·- • 3 

Anadolu ya gl deceklar 

4i 8 

L 

sınıfları manzarası ... 

Orduya yardim için 
faaliyete geçtiler 

ilk kafile 1 mayısta yola çıkacak 
Birinci ıinıf mağaza 

ıahilerinin müracaatler• 
tedkik ediliyor 

•.. Neden biletçi oluyoruz da ... l 

BaJ' Amca.ya göre ... 

-==========~==~~~~==~~~~~~~==::-:--~~~~k;~~~~~=~ 
Vatman olamıyoruz? .•• ... Bir motörü idare etmek ... 

• 
ı ... Yolculan iclare etmekten 1 B. A. - Öyle amm:ı baynıı, 
daha kolaY. olsa gerek!.. j vatmanlıktn komu mak ya.saktırf. 



~x~oks ve bOksörl 
AKŞAM 

Arnerikada en çok sevilen bu 
sporun büyük tehlikeleri vardır 

Dünya boks ağır sıklet şrunplyonu 
l'e!lei Joe Louls geçen hafta §a.mpi
ronluğu eHnden aJmak isteyen son 
rakiblnl de yendl. Joe Louls, bundan 
birkaç sene evvel Alman ağır S".klet 
tampiyonu Şmelllng müstesna olmak 
iızcre, şampiyon olalıdan beri biç klm-
5eye yenllmemlş, !a.k:ıt ikinci revanş 
macında Şmel~gl dövmek suretue 
bu nıa~lüblyetın intikamını almıştı. 

Amerlkada en çok sevilen, oynıyan
larına ve maçları tertip edenlere mil
yoner kazandıran spor, Avrupa.da. pek 
rağbette olan futbolün aksine olarak 
bokstur. Amerikalılar boksa baYJlırlar, 
her mühlm maçtan evvel !.ki hasım
d:m hangisinin galip geleceğine bü
yük mebl:lğlar üzerinde bahse tutu
ıurlar. Boks Amerikada. bu derece rağ
bette olmakla beraber tehlikesiz bir 
ıpor değildir. Yenl dünyada sene geç
m lyor ld, birkaç bok.'IÖr maçlarda rn.
kiplerlnden yedikleri yumruklar netl
ees!nde ölme::lni, Amerlkada bu kabil 
61 üınler hıı kkında maçta boks nlzama
tına riayet edl1mfş olmak şartlle ka
nunt takibat da. yapümaz. Bu husus
ta birkaç misal zikredelim: 

Cilmesfnln uzunluğu ve a~ırlığı iti
barile dev insan Inkablle anılan ve bir 
aralık dünya bob p.mplyonluğunu 
kazanını§ olan Prim.o Canıera 1933 
11meslnde Nevyorkta. Emie Seha.af 
dünya şampiyonluğu için dövüşmüş ve 
bu maç çok reel bir tekile netıeelen
mtştlr. YedJğt yumruklardan kafatası 
~thyan zavallı Seb.aaf, felce llğra.mı§ 
n ertesi günü Nevyork hastanemnde 
ean ve~Ur. 

Bir aralık dünya. boks ağır mk.let 
ramplyonlutu kazanln1f olan Te ka
dınlar lleminde rüz.el Max lllablle 
anılan M.ax Baer, 1930 senesinde 8an
l'rans18koda yaptığı maçta raıtib1 
J'rankte Campbell'e müthlf bir yum
nık aa.vurm\lftur. Yed1t1 yumruktan 
baJ'llan Camptıell, ltad dlspamerlne 

Joe Louis'in Tomıfıy Farr ile yaptığı maçta Tommy Far 
müşkül bir vaziyette 

dertıal nakledllml.ş 1se de hasta.neye 
r -· ruıtıedllmeıstne JMydan kalmadan ve 

kend!.slne gelemeden orada. ölmüştür. 
Mu Baer, sene Nevyoıtcta. İngUte

re pmp1yono Tommy Fatt Ue yaptı
Rı maçta yl)zil, gtr&ü kanlar Te bere
ler içinde kaldığı vcı gö-z kape,klan, 

, görmesine mln1 olacak derecede AU-
11 halde r1ngt.en bıerken neşeı!lnl kay
betmemişti. 

B\r -mn.n ctızemtt. yftzünden Ame
rika bdınlannın per~ eıttt1ğl Max 
Baer evlen<Ht;t.en .sonra zevcesine sa
daJaı.t bakunmdan nümune bir koca 
olmuştur. 

Bdkrla Tiicudün haa;as yerlerine 
.lnıdirllen yumruklar, derhal ölüme se
belyet TenMee bile, birkaç !'ene için
de feel netieeter doğurduğu da. çok va
kidir. M~ll'\ eski bobör:1erln bef on 
sene eTV'el kafalannd& yedl.klert yum
rukların teQrlle beyinlerinde vahim 
Utllıaplar hasıl oldutu veyahud deli
rerek btmarhane köşıelerlnde can ver
d.tklerl de görtllmilştör. 

Ezcümle cfiinya hafif m.klet boks 
§amp!yonu on ıretıe zarfında M maç 
yaparak galfp celm.1§tl Son maçı da 
kammı.ş ise de dellrml~lr. Ze.vallı 

Max Baer bir maçtan sonra boksör bugün KaU!omlyada blr ti-

marhanede son günlerin! ya.şamakta
dır. 

Fmnsada. en çok sevııen b<>k:ısôrler~ 
den blrl de dünya horoz aıklet şam
piyonu Emile Pladner 1d1. Boksör, 
sevdiği genç klzla evlen~, cllınnşü
mul bir ~öhret voe bftylllt: bl.r servet ka
zanmış, tallh Ye saadet yüzüne gül
müştü. Fakat ııon maçlarından birin
de gözü patlamı.,. gözlert kör olmu.,, 
servet V& eaadetlnl k~y'betml.şttr. 
Fran8a.nın en maruf göz hekimleri

nin, bedbaht boksöre göz nurunu iade 
etmek 1çln yaptı.4dan bütün teşebbüs
ler, maalesef bir netice verememiştir. 
Şimdi de blra.z dünya bob atır sık

let §alllpiyonu Joe Louis'den bahsede
lim... Joe, Nevyorkta. rencllerln otur
duklan Harlem mahallesinin mah
bubudur. Hususi hayatında len!avt ve 
gabi görünüyor. mç !~kırdı söylemez. 
günde on be§ saat uyur. Şlkagonun 
melez daktifo kızlarından blrl şampi
yona Aşık olmuş, zencl bu aŞta. mu
kabelede bulunmu~ ve melez kız.la ev
lenm1ştl1'. Joe Louls yumrnklnnrun 
kuvvet! sayesinde bugün milyoner ol
muştur. Senede yaptığı 3-4 maçta 
Türk paraslle b1r milyon llradan faz
la kazanıyor. 

Tomıny Fan, Joe Louis ve Max Baer'in kanlan 
........................................................................................................................ 

Bugün matinelerden itibaren TAK SiM sinemasında 
Şimdiye k•dar görülen filmlerle 
mukayese ed.ilemiyecek derecede 
heyecanlı ve meraklı bir fiJın. ASi KA·ZAK TUrkçe 

StszlU 

Yüz binlerce askerin iıJtira.lcile n milyonlar .. rfile çenile,ı muazzam tarilıl lilm. 

17 Nisan pMar akşamı 

FRANSIZ Tiyatrosunda · 

SAFiYE 
ve aıbdaşlan tarafmclan 

BttnlK KONSER 

NA Ş IT 
'ft arkadqlan tanfm4u 

= 

Al~anyada ilk den· zaltı 
gemisi ne zaman yapıldı? 
Bisiklet gibi pedal ile işliyen bu denizaltır 
nın tecrübesi çok heyecanlı olmuştu 

Son harpte denizaltılar müh.:n 
bir rol oynamaktadır. Almanlar bı. 
silaha büyük ehemm!yet veriy::ır, 
tayyarelerle denizaltılann mü,tert:k 
hareketinin Atlantik harbini kendı
lerine kazandıracağını ümid e-Ji- _ 
yorlar. 

İlk denizaltı 1 7 nci a!lırda yapıl
mı~h. Fakat bu, pek ipLidai bir ~ey
di ve muvaffakıyetli netice verın~
mişti. Asıl denizaltı on sekizinci ım. 
içinde yapılmı~tır. Gummote adııı
daki bu denizaltı 1 886 senesinde 
Fransız müheıı::ıdisi Guscave Zede'nin 
planlarına göre inşa edilmiştir. Bu
günkü denizaltılar, bunun ıslah edil
miş şeklidir. Fakat hu tarihten evvel 
de denizaltılar yapılmı,tır. Bir Al-· 
man mecmuası, Almanyada yapılan · 
ilk denizaltı hakkında şu malumatı 
veriyor: 

1849 senesinde Şimali Almanya
da Şlezvig Holstein' deki Danimar
kalılara kar§ı harekat yapan Almaaı 
ordusunda tornacı çırağı sıfatiyle 
hizmet eden Bauer çok zeki ve faal, 
fakat yerinde durmaz bir askerdi. 

• 

Bu adam sanatını iyileştirmek ve 
h~r ııeyi görmek ıçın Almanyayı 
enine boyuna defa]alca gezmi~ti. . 
Kıtasında bulunduğu zaman hurda 
ambanndan çıkmaz, topladığı e11ki 
top parçalariyle daha kuvvetli ve 
müessir top icadına çalışırdı. 

Bir aralık Danimarkalılar, Alman
ları fena halde sıkışbrmışlardı. Tor
nacının mensup bulunduğu kıtanın 
zabiti bu vaziyet kar~ısından son 
derecede ıaşırmıştı. Zabitin hu 
şaşkınlığı esnasında. tornacı Bauer 
kendisine müracaat etmiş ve vaziyeti 
kurtaracak bir plan hazırladığını 
bildirmiştir. 

Plam mükemmeldi. Fakat tatbi
kine imkan yoktu. Çünkü esaaı bü· 
yük bir köprüni.in berhava edilmesi 
ve bu suretle Danimarka ordusunun 
ileri hareketi durdundn:ıası idi. Köp
rünün etrafındaki eraz.i D animarka
lıların işgali altında bulunduğundan 
karadan buraya bir Alrnnn aa'keri
nİn yaınaşmasına imkan yoktu. 

Zabit planı sonuna hdar tedkik 
ettikten sonra demiştir ki: «Asker, 
planın iyi, faltat bunun tatbiki için 
köprüye kadar suywı altından mı 
gideceksin?) 

Bu sual sanatkar askere ıuya 
dalacak bir kayık imali fikrini tel
kin etmiııtir. Asker keyfiyeti arka
d8.§larına açmış, hepsi tasvip etmiş, 
iş para bulmağa kalmıştır. Ordu ku· 
manclaını da bu düşünceye alakadar 
olmuş, Wilhelm Bauer İşe başlama
ğa davet edilmiştir. 

Bauer, Kiel tersanesine gitmiş, 
burada denizaltı gemİ:5ini yapmaia 
başlamıştır. Geminin tamam olup 
tecrübe edileçeği günü ordu erkanı, 
Kiel şehri halkı ve bahusus mucidin 
dostİarı merakla bekliyorlardı. 

Şimdi Almanların ( l numaralı 
tahtelbahir) adını verdj)deri bu de
nizaltı gemisi biçimsiz büyük bir 
ıandıktan farksızdı. Boyu on metre 
ve sürati ıaatte altı kilometre idi. 
Azami daldığı derinlik 15 metre idi. 
Gemi, karnınıın ortasındaki pedalları 
bisiklet gibi çeviren ilci adamın ayak 
kuvveti ile yürüyordu. Geminin ha
v1Uıı suyun sathına çıkarılan ]astik 
boru ile temin ediliyordu. 

185 1 ıenesi ıubabnın birinci ıü
nü denizalbnın tecrübesi yapı1mı~
br. Gemi suyun altında on bq ve 
nihayet Yirmi dakika duracaktı. Kiel 
limanının nhtım1armı dolduran halk 
derin bir ınera1cla hekÜyordu. Al~ 
kıılar arasında denizaltı dalmııbr. 
Dalc.ikal4r geçtikçe geminin çıkması· 
nı beJdiyen halkın merakı artmı~hr. 
On dakika, bir çeyrek ıaat, nihayet 
yİrmi da~lc.a geçmi~ gemiden lik 
eıer çıkmamı~tır. 

Bir Alman denizaltısı açık denizde suyun iistündc giderken 
ve kaptan köpriisünden etraf tarassut edilirken 

Yarım ıaat geçtikten a011ra yal-ı Rusya bahriyesi kendisine !ca;ı 
nız gemiden değil, içindeki mürette- eden vesaiti temin ettiğinden Ba...ı•·r 
batının hayatından da ümid kesil- güzel bir denizaltı gemisi yapmı.ştır. 
mİ§tİr. Çar lüh yatı ile bir yortu güı ij 

Kadınlar bayılmış, erkekler cena- Kronştad'ı ziyaret ederken Bauer 
ze ilahisini bir ağızdan aöylemeğe sihirli bir gemi gibi denizaltısmı trc.
ha~lamı,lardır. lıahi tam bittiği za- rübe etmiştir. 
man suyun yüzüne bir takım insan
lar hrlam1§tır. Bunlar canlı oldu-
ğundaıiı karaya doğru yüzmeğe b:ış· 
lamışlar.dır. Hemen bunların imda
dına gidilmiş ve mucid Bauer ile 
geminin mürettebatı suyun üzerin
den toplanmıştır. 

Yapılan tahkikatta bıhtelbaht-,.in 
kazaya uğrarnasma başlıca ıebep 
fazla masraf- yapılmaması düşünr:e

Denizaltı, Çarın hoş'..lna gİtmi.t·r. 

siyle Bauer'in istediği tertibatın ya- vermiştir. 
pı1rnaması olduğu anla~ılmıııtır. 

Fak"at maiyeti erkanı bunun b.r 
oyuncaktan başka bir kıymeti ob
mıyacağına hükümdarı ikna ettik!,.. 
rinden mucid umduğu miikafatı 
alamamıştır. İngiltere ve Frar.~ıı 
Bahriye Nezaretleri nezdinde yaptı
ğı teşebbüsler akim kaldıktan so··'n 
bedbaht mucid l\fiinihte Darülilrt-
2e hastanesi·oıde sefalet icinde -;:m 

Mucid fazla ıuyu alacak. bir tank İlk yaptığı tahtelbahir, Kiel linı -
yapbrmak istemiş ve elli (taler) e nı 1887 senesinde tarak gemileri 
mal olacak bu lüzumlu cihaza l)Ua ile temizlenirken suyun gatlmı:ı rı
vcrilmeıniştir. kanlmıl! ve (U 1) yani bir numar,,h 

tahtelbahir adı verilerek Kiel b ı Lı-
Tahtelbahir denize daldıktaıı bir riye müzesine konulmuştur. İ•.rc 

çeyrclc ıonra Bauer •uya dalmak vaktiyle oyuncak sayılan ilk tnhtd
için alınan ıulan tulumbalar ile ıh- bahir muahharen tekaınii! edeı-~\c 
raç edip gemiyi suyun sathına ç.- dünyanın en mfühis !.ir oilahı ->!
karmak istemiştir. Fakat el tulum- mustur. 
balan zayıf olduğundan ve yukarı
da söylediğimiz sarnıç da mev~ud 

bulunmadığından Eazla ıuyun ıh'\'ıı . 1\1 EV L OD 
cına imkan kalmamış, gemj daldık- Şcyhülharem Hacı Emin pll!Jn 
ça .dalmışhr. Derinlere indikçe ım- kerime~i ve Ali Kırat paşa zevcı •i 
yun "tazyiki artını~. demir levhaların 
ek yerlerinden sular sızmı~. supap BAY AN EMİNE HASENE 

lar patlamıştır. Tasarruf maksadiyle nin ruhuna ithaf edilınak Üzere Ni
.iyi demir ku1Ianı1mamıı olduğunciôn sanın 2 7 nci pazar günii öğle rıam .. -
nihayet levhalar açılmıştır. zını müteı:.kip Be~iktaşta Sinan paşa 

cami~:ıde Mevludu şeıif tilavet .. di
Bauer kendisinin ve arkadaşlar•-

leceğinden arzu edenlerin teı:rifleri 
nın ölümü muhakkak olduğunu gör-

rica olunur. 
düğü zaman gemideki havanın tu-
iVilti ile suyun yüzüne fırlamak im
klnı olduğu aklma gelmiştir. Bu sa
yede lıepsi de denizin sathıiıa fır1..t· 
ını~la.rdır. 

İlk tahtelbahitin muvaflakıyetsiz
liii tizerine mucidinin, orduya }J
:rumll1% maara.fa ıebep okluiu iddia· 
sı ile aaltert n.iabeti lce.ilmiştir. 

Bundan sonra Bauer PeterabUfl'l 
gitmif Ye burada bir tahtelbahir ya
parak satmak istemiıtir. 

TEŞEKKÜR 
Tünel meydanındaki 4 No. lı m~

ğn.zamızm fut katmd:t 2114 !l41 ta
rtblnde bilinmeyen bir sebeple zuhur 
eden yangın başlangıcının itfası hu
susunda bizimle birlikte cansiparane 
çalışan Te binnetice tevessüüne ma
hal kalmadan söndüren Tepebıışı ko
mJser muavini B. Rifat ve arkadr.:.:J:ı.
nna alenen teşekkür ederim. 

«Ekspozisyon •' Mobilya fü·i 

Genç kızlar, iğfalcilerden sakınınııl 
;l C{)NKO: Hiçlririniz büyük sinema yıldızı 

. H ER THA F E 1 L LE R'ln 
Bütün tehlikelere raimen, ıevimli Jön Prömiyer HANS 
SOHNKER'i kandırmaia ve qkını temine muvaffak olduğu 

i G FAL 
a...tndeki Pbi talibiniz yaver_ olmıyabilir. Heı •"1lnem, ıe
,w.n PneCMcek Jr;wnetlJ T• laaı~ketli bir film. Bu akpm 
1 tam u.at 9 dan kl:iaren 

ŞARK sinemasında KOC A iSTERiM 
TAKLİTLİ KOMEDİ Cliıeleıin h11Mie lıiıalab8'ıia marq &almamak için yerlerin" 

•••••••••lılliiiiiİİililıiİıiiİlllıiliİll-•--••-nv•lden aldırınız. •••••rl' 



SÖZÜN 6Eli$i 
Biraz intizam 

B azı insanlar muntazmdır; kendilerini bJr nlzam içine sok
maya muvaffak obtıuşlardır. Sabahleyin muayyen saatte 

blkar, tşlerinl muayyen $38tlerdc görür. Yemeklerini hiç şaşma
dan muayyen saatlerde yer, muayyen saatlerde yatarlar. Bütün in
sanlann böyle olrna.<n arzu edilir. ~lekteplerde muallimler talebele
rine bunu tavsiye eder, büyükler küçüklere bu yolda öğiid veıirler. 
Fakat geçen1eıde bir yerde pek muntazam bir adanı ağır tcnkidJere 
maruz kaldı: ((Çok muntazam canım, deniyordu, gece saat onda ya
tarmış. Ne olursa olsun mutlaka onda yatıyor, dakika sektirmiyor. 
Geçen hafta bir toplantıda yalvardık, yakardık oturmadı. Dokuz 
buçukta çekti gitti. Artık onun intizamı da insanın canını sıkıyor. 
Saat mi bu?» 

Bazı insanlar da gayri muntazanıdır; bir türlü intizama gire-
mezler. Iliç bir işi vaktinde yapamaz, evleri de dahil olduğu halde 
hiç bir yere vaktinde gidemez. Hiç bir lıacetl sırasında göremezler. 
Kendilerini hayatın akışma bn·alunı.ş giden bir halleri vardır. Bun
lar da şöyle tenkid edilir: (<Çok intizamsız adanı canım. Hiç bir yere 
vaktinde yetişemiyor. İşlerini vaktinde göremediği için çok defa iş
leri bozuluyor. Vaktinde yiyip içmediği, vaktbıde yatıp uyumadığı 

için sıhhati bozuluyor. Artık bu kadan da fazla! İnsan dediğin 
muntazam olmalıdır.n 

Bu ild müşahede insanlann intizamsıdık kadar intizamı da 
sevmediklerini gösteriyor. Öyleyse ne yapmalı? İnsan kendisini in-
tizama mı vermeli, yoksa intazamsızlığa mı? • 

Galiba istenen Ş('Y «biraz intizamı> dır. Çünkü kendini biraz 
intizama sokmuş adama crbilsbiltün tnti2:amsızı> denemez; fakat 

fiiphesiz unıuntazam» da değildir. Binaenaleyh, kendisini kimse 
tenkid c<lcmiyecktir. Ş. R. 

Avrupanın karasındRki memleket· 
lerin sigorta tiı-ketlcri tarafından 
ahiren akdolunan bir konferansta 
llarbin sebep olduğu büyük zarar
ları önlemek üzere bir birlik kurul· 
muştur. Bu suretle Avrupa sigorta 

müesseselerinin çoğu birleşmiş olu
yor. Ayni zamanda bitlik aigorta 
§irketlerinin faaliyet ve kazanç ııa· 
halannı da taksim edecektir. Şim· 
diye kadar Londra sigorta işlerine 
hakim bir merkez bulunuyordu. 

Karlı bir sanat: Kurbağa yetiştirmek! 
Amerikanın Hawai adalarında. yenı 

bir sanat çok inkişaf etmiştir. Bu sa
nat büyüle kurbağa yetl§tlnnektlr. 
Avrupa ve Amerlkada kurbağa. yiyen-
ler çoktur. Fakat yeni sanatin bunun
la alakası yoktur. Kurbağalar yemek 
için değil, bnşka. maksatla. yetiştirlli
Yorlar. 

Son senelerde Hawaı adasında §eker 
t:-.mışlanna bir nevi böcek A.nz ol
muştur. Bu böcek mahsulü y!ytp bi
tim1ektedlr. Yapılan tecrübeler büyük 
kurbağaların bu böcekleri to.mamen 
:ycdlkleriıli göstermlştır. Bunun üzeri-

ne fazla mlktarda kuliıa~a yetlştlri

lerck şeker kamışı tarlalarına bırakıl
masına ba.§lanmıştır. 

Hawal adaln.nndan ba.şka Fidji ada
ıannda ventr şeker kamııJJ. yetl.§tlren 
adalarda da bu kurbağadan ıstenmek
tedlr .. Bunun için büyük kurbağa ye-
t~tlrımek karlı b!r sanat halini alnı* 
tır. Yalnız §imdi blr mesele herkesi 
düşündürnıekted.ic : İleride, şeker ka
mışına Arız olan böcekler tamamen 
hn.ha edlldlkren sonra :turtıaplar na
sıl ortadan kaldınlacaklardır? ... 

Kurbağa konseri 
Japonyanın Kanagava vilayetinde rine, içinde mikrofon bulunan bir 

Sangaml nehri k.ıyılannda bulunan sandal getı:rtımlş, kwt>ağalann bftyük 
bir nevi kurbağa, mülmrunel muslkl- blr geee konseri verdlltlert "Yere kabil 
finasmış' ... Bunlar, ku§la.nn öt~ünü olduğu 'kadar yaklaştı~b..r. Kur
andıracak surette, fakat t.ehU daha bağalarm Otil§ii bu suretle radyo 1s-
talın sesle, konserler verirlermiş. ta.ıyoou tarafından neşredllm.1şt1r. 

Bir Japon radyo istasyonu kul'ba.- Japonyada birçok meraklılaıı bu 

ispanyada 
Portekize 
hücumlar 

Yarı resmi gazete ıiddetli 
bir makale neşretti Harbin mukadderatı Atlantik meydan 

muharebesinin neticesine bağlıdır 1 Portekizin bir ordu ihrac'i 
için mükemmel bir üs ola .. 
bileceği iddiasını protesto 

etmiyen gazetelere 
Harbin mihrakı Atlas Okyanusun- yabnda Kanada, Groenland ve İs· mahreç aıan1 aJ· ç~ · b d ~ 

kd d _, } d ) l_"b ·ı " ' · wresıne afvur U11;• da ise bir kolu da A a.-ıiz eair. an a yo unun taıu edı mege baş- lan gibi eon zamand f • t t l d 
A l Ok h b h l 1 d l ·ı lb 1 · l · a aşıs a ya a t as yanusunun ar e sa ne o - anması o ayısı e tahte a ur erın bu denizi kendinin öz m 1 dd it 

cevap veriyor 

l'tl:ıdrld 24 (A.A.) - Ofi ajansı blldl
rtyor: Ynrı resmı Arıföa gazetesı •Por
tekizin hayat111 başlı~ı altmda neş
retti~l bir başnı.:ı.kalede İberik yarım 
ndasındakl mllletlert birib!.rlne bağlı
yan ba~ları hatırlattıktan oonra 1kl 
mllletln hak!.ki ülküleri ar:ımndaki 
yaklnlığı tebarüz ettirerek yenL Avru
pa nizamı karşL<:ında. İspanyanın va
riyetini bir kere dah:ı. tasrih etmek
tedir. Bu gazete, bahis mevzuu olan 
yazısında şöyle diyor: 

cTotaliter, tn.ş.Lst veya yeni nkr.am 
siyaseti denilen şey, milletleri kapita
lizm adı verilen aç göılü ejderden kıır
tarmak için tutulması Iii.zımgelen yol
dur. Yayn İngiliz ve yarı İspa.ııyoI 
olan bu ejder halk kitlelerini te~lr 
etmek, .şaşırtmak ve korkutmak 1çl.n 
beynelmllel sosyalizm !mılyle bir ta
kım şubeler açmıs bulunuyor.» 

Arrlba gazetı>~'ll. Portek.Jz mllletlnln 
duygularının İnglllz milletinin mu
kadderatı lle ahenkli bir surett.e telif 
edllemlyeceğin1 Ueıi ~ürnıekte ve ~y
le devam etmektedir: 

.samimi olmak lçln ltlm! etmek lA.
zımdır ki Porteklzin İnglliz muhibbi 
bir memlek~t oldu~u hnltkındaki umu
mi kanaati tzale gayesi He İspa11y0l 
m~tbuatı blr hayli gayret sar!ctm.lştir. 
Bu kanaat Portekiz!, bizim kendile
riyle derin dostluk rabıtaları ile ba~
lı bulunduğumuz galib devletler kar
ş-ısında müsait bir vaziyctt.e bulundur
mamaktadır. » 

Arrlba, bazı Portekiz gazet~lerlnl bu 
kanaati silmek httstl6Unda gayret gös
termedikten ba.şka bilakis h akikati 
görmlyerek, daha ziyade takviye et
tikleri lç!n t.enkid etmektedir. Arr.lba
ya göre, mezkftr gazeteler İspanyanın 
derin hüsnüniyeti ile Avrupanın yerıl 
mahlyetlnl takdir edememWerd!r .Fa.. 
lenjın naşiri efkan olan ·Arrib~ bu 
s11zJ.erle bilhassa avaz adındaki Port.e
kiz gazetesinin bir yazısına telmih et. 
mektedlr. Bu Portekiz gazetesi bir İn
giliz kitabında Porteklzln bir ordu Jh
racı için mükemmel bir sıçrama tah
tası olabileccğ'l hakkında tlerl sürülen 
haysiyet klncı miita11i.adan münfail 
ola.ca~a. bu kötü niyeti ~ddetle pro
testo eden Arrlba ga:>.etesı !le bu hu
susta. bil· münakaşa açmı.ştır. 
İspanyol gazetesi yazısını söyle bi

tirmektedir: 
•BU kati senelerde heı-gün ve hat

ırı her saat gooüınliz önftnde tekevvün 
eden yen! tarlhl Av07. gıuıetesı maa
lesef kavraya.ınıyor. Avoz'un sooı. Por
tekizln haklkl ruhuna tercüman ol
mamaktadır. Bu ses başka bir lisanla 
yabancı men.faat ve mukadderatının 
tercüm:ı.nıdır.» 

ması muhnriplerin birbirini denizden j faaliyeti bundan sonr.ı Atlantiğiın şi- iddiasını ortayı::. atmıştı; 1 F ket~~- .. 
abloka ederek nakliyata mani olmak mal kısmında tekasüf edecektir. Di- il tün bu istekler ve iddialc- t ~:. u 
· 1 · d k h b" " f A "k A d ] · d ' ng ı,ereısteme erın en neşet etme te, ar ın ger tara tan merı anın sora a a- nın onanmasına dıry::ı.n::ın cihan ·· .. 
Akdenize yayılması iııe bu denizden rını üs olarak kul!anmak :İı;temesj ve 1 mu! hakimiyeti karşısında tahakkşk 
lngiliz donanmasını cebren ihraç el- Amerika ile lngiltere arasına 50 ~er il edememiştir. u 
mek emelinden ileri gelmektedir. mil aralıkla elli muhribi karakol ola- 1939 . 1 d b I 
Avrupa ve Afrika kıtalarile Anıerib rak dumek projesi Alınan tahtelba- h b"l Y} ı'·~~ \ d a~tyan A.vrupa 
arasındaki Atlas edniu bu üç kıta- birlerinin harekatını hayli güçleştire-

1 

.nr. '1 e ı• 1 
a. ~I u ar:nı gıttikçe 

nın yekdiğer.ile muvasalasını en seri tektir. l~enı::tl .yem .h man ın;paratorlu
\'e kolay bir tarzda temin ettiğinden At!:ıntikte İngiliz vapurlarına karşı ~~-f • e~ıze ~~ r~ç t~ı~ın etm

1
,rkle 

dünya ticaretinin en i§lek yollarını düşman tayyare ve tahtelbahirlerinin 
1
"' ~-~ c:mıyerc ··1 .u enır .. rvre eyen 

ihtiva etmektedir. Suih devirlerinde fasılasız taarruzu ve bu taarruzları salı erın len m~.1ın1ksev -u ~leyş nok
Avrupanı b.. ··k . k l l ta arını e e geçı. me suretı e Akde~ 
. . u uyu s.ıınayı mer ez e- ön emek için açılan muazzam müca· · d '- t" b · h ~ '- · · . ~ .. d 

1
• . 

nnden şımendife 1 1 r 1 d 1 b" nız e ıı;a 1 ır <i!i.lffil} e. rnuca e ... ,_ 
.. r er e ıman ara yı- e e ır meydan muharebesi halinde · · · b ·· d 1 · ". 
gılan emtia vapurlarla dünvanın her bu"t" "dd t•ı d , k A 1 ne gırı~mış ve u muca c e ıle Ln-

J un şı e ı.e evam taer en me- ·ı· d b h d k 
taraftna en ucuz olarak Atla t"k . "k d k lk f'l 1 b" gı ız onanmasını u s~ a an ovup 
lile scvkolunur. Ayr.i zaman:aı dii:; hıa::ıı:~e ~tİ:n /~.yyare ~o Ra~: ır /çıkarmayı gaye edinmı?fir. Libyara, 
k.ıtalardan Avrupay.t. getirilecek her adasın l.:onma:t ıgdı A§yarak b"rı ~nti'!ka Balkanlara karşı Almanyanın ba;la. .. r· a u. a 1n ır ıs - d ~ t 1 . t b . . . 
turu ~,yanın büyük bir kısmı vapur- halde bazı mühim haro ınalzeme-i- ıgl_ı a!J-rruzfar ıl:; .. e .. ku gl ayeknın ıstıh-
lar!a Atlantikten nakledilir nı'n JA • b b- l d k ll sa ıne malu myu ıare ·etlerdir 

Bu vasi denizde şimdi yalnız İ'll- ınılan infilak tesiri yüks~k barutların Fakat acaba Balkanların ve hatta 
· f , mesc.a yenı orn :ı ar a ·u a- • 

~ltere ve . müt~efikle~ir.in va?urları nakliye tayyareleril~ Amerika dan Mısır~~ ist~la,ile bu gaye tahakku'.. 
ışlemektedır. Mıhve; aev)etlerme aid taşınması çok muhtemeldir. edebılır mı? Şu muhakkaktır ki 
vapurlar hu denizde İngiliz <lonan- Bugünkü dünya ha.ı b•nin sıklet 

1 

Ak~enizdcn İngiliz dom:nmas~nı ko
masının tatbik etmekte olduğu ablo- merkezini teşkil eder. Atlas Okya- vabılmek yalnız Süveyşi ele geçir
ka çenberinden dışarı çıkamamak- nusu önümüzdeki yaz aylarında ha- mekle mümkün olma.z. Buna ila\ e
tadırlar. Amerika hüJ..umeti de hup va ııartlan bakımından mütearriz· ten behemehal, bu denizin Atlantiğe 
&ah~esi o!mas1 dolayısile bu deniz· le.ra olduğu kadar müdafiler için de açıla.n .kapı~ı. ~ebelüttarık boğazının 
~ekı naklıyatı .durdurmuştur. Atlan· müsaid olacağından daha bir çok her ıkt ~a?ılını. el~ z~pt~t~ek lazım
~teı: geç~~ .~caret. yolları üzerinde I vapurları derinliklerine çekeceği gi- dır ... Bu ıkı geçıdın yanı Suveşle Ce
şımdı en buyuk faalıyet Amerilc.ada.:ı bi belki yüzlerce tahtelbahire de beluttarıkın Alman orduları tarafın
h~rp. malzeme~~ g:~ren ".'e lngiltere- mezar olacaktır. Tarihin hiç bir dev· da,n zaptil~ gerçi İ~giliz donanması
nın ~hraç .ed~bıldigı ~~tıayı tapyan rinde Atlantik bugünkü kadar büyük nın Akde~ızden alakası kesil.cbilir, 
gemılere ınhısar etm1ştir. Bu gemi- \'e hayati mücadeleye sahne olma- Fakat Afrıkada ve Irakta Brıta:1ya 
ICT limanlardan yüzlerce mi açıklara mıştır. orduları bulundukça ve Amerikan 
kadar ltafiJe halinde ve harp gemi- Harp ateşinin . cenup ıklimlere yardımı Kızıldenize ve Basraya 
!erile tayyarelerin himayesi altında doğru yayılmakta olan alevleri Ak- ulaştıkça Akdeniz davasının kökün
ıeyrederek Alman tayyarelerinin denizi de merkezinden kavramı!ltır. den hnlledilemiyeceği şüphesizclir. 
tesir !ahasaı haricine çıktıktan ııonra, Beıer tarihinin ilk devirlerinden ba§- Öyle zannolunur ki Akdeniz etrafın· 
uğrayacakları limanlara mütevecci- lıyarak yirminci asır medeniyet ça· daki mücadeleler vasi erazi parı:ala
hen tek hRşlarına gitmektedirler. ğına gelinceye kadar milletlerin mü- nnın muvakkat olarak elden ele 
Sulh zamanında bu denizde adeta temadi ihtirasıı."la sahne olan Ak- geçmesi suretile uzun müddet devam 
havayı yırtan telsiz mevceleri şimdi deniz, üç kıtanın en mamur sahille- edecektir. 
süklınete kalbolmuştur . Vaplırlar rile çevrilmiş ve ~imalden Boğazlar Hülasa; İngiltere; istilaya uğrama
lta ti bir ihtiyaç olmadıkça telsiz yolile Karadenize, cenuplan Süvey~ dan donanmasına sahip bulundukça 
muhaberatı yapmaktan içtinap et- kanalile K12ıldenize le.ol atmı' ola- Akdenizi terketse bile Atlas Okya
mektedirler. Çünkü Alman tahtelba- rak. dünya ilüisadiyatında büyük bir nusunda harbi idame edecektir. 
hirleri şikarlarını ararken telsiz mev- ehemmiyet arzetmektedir. Avrupa- Mütearrız tarafın bu mücadeleyi ka
celerinm kuvvet ve istikametinden dan Hindistana en kıs.ı yol Akdeniz- zanabilmcsi ancak İngiliz donanma.
gemileri yaklamalc hususunda i•tifa- den geçtiği içindir ki Britanya impa- sının imhasile mümkündür. Buna 
de <!!derler. Kezalik tahtelbahirler de ratorluğunu.ıı bünyesinde bu deniz muvafafk olunamadığı takdirde Ci
kendi mevcudiyetlerini belli etme- ıahdamarı olarak tavsif ediJmiıtir. han ıulhunu ve dolayısile iktisadi 
mek :için telsiz sükUıııetini muhafaza- Merkezi ve ,arki Avrupada büyült münasebetleri tanzime imkan bulu
ya fevkalade dile.kat etmek mecburi- imparatorluklar halinde ha~lı başına namaz. Şu halde harbin mukadde
yetindedirler. Amerikadan İngiltere- azamet peyda eden Slav·ve Cermen ratı Atlantik meydan muharebesinin 
ye yapılmakta olan malzeme nakli- devletleri zaman zaman Akdenize neticesine bağlıdır. A. B. 

Sıtma mücadelesi Günün Ansiklopedisi 1 
laların konserlnl dlnletme~e muva!- :tonserı btıyük b1r alAka ile takip et
tak: olmuştur. Bunun için nehr1n üze- m1şlerd1rl 
................................................................................ 

lngiltereye 
doktor 

İzmirde bir kaç bataklık 
kurutuluyor 

Eminönü 
halkevinde 

İngilizce muallimlerine 
konferanslar, 

St. George 
(=Aya Yorgi) 

Srru (Aktam) - Sıvu Halkrn rafı> piyea oynanacaktır. Şehrin bir 
temsil kolu bfty1Uc bir faaliyetle ça- çok m8neTTerlerJ ıalineye çıkmağı 
lışmağa başlamıfbr. Bir lı::aç g{ln eV'" kabul tıtmiatir. C8nderdiğim reaim
vel cYalnız bir kelime> piyesi tem- de cYalnız bir kelime> piyesinide 
~J edilmişti. Şimdi de clnııan ıar- rol alan gençler görlinüyorlar. 

Çetmede modern bir 
çeşme açıldi 

İzmir (Akşam) - İzmir fabrika• 
törlerinden B. Hasan Yjğit tarafın• 
dan ııarfedilen mühimce bir para ile 
Çeşme kasabasında Cümhuriyet par• 
kında vücuda getirilen modern çeş
me;ı.İn açılma merasimi yapılmıştır. 
Merasimde kaymakam, belediye 
reiıi, Halkevi reisi ve kalabalık halk 
bulunmuştur. Kordelay1 belediye re· 
isi B. Sadık Tütüncü kcsmi!} ve Halk
evi reisi B. Kemal tarafından bir 
nutuk aöylenerek bu hayır işin'den 
dolayı Çe,me)jlerin teşekkürlerini 
bild.i~tir. Müteakiben askeri mab~ 
fe[d~ 60 ki~ilik bir ziyafet verilmiı
tir. ~e.şmeli B. Hııean Yiğiti, hu ha
yırlı l§ınden dolayı tebrik. ederim. 

lzmir Belediye meclisi .. 
nin toplantisi 

lzmir (Akşam) Belediye 
meclisi, nisan devresi toplantılarına 
devam etmektedir. Yeni yıl belediye. 

bütçesinin vATidat kısmı da müzake

re ve kabul edilmiştir. Parti ve bele

diye azalıklımnda uzun müddet ça

lışarak mühim hizmetler ifa etmiş 
olan Tilkilik eczanesi ııahbi merhum 

B. Fail Enerin hatırasına hürmeten 

meclis.te beş dakikalık hürmet vak· 

feııi yapılmıt. riyasetin teklifiyle Til

kilik Hatunİye parkının cFaik Ener 

Parkı> ismile anılması meclisçe ka

bul edi1ntl§tir. 

Amerika 3 bin doktor 
göndereceğini ümid 

ediyor 

Nevyork 24 (AA) - B. Roose· 
ve1t'in bin kadar Amerikalı dokto
run Jngiltereye gitmesi lazım geldiği 
hak.kında yaptığı beyanat üzerine 
bir çok genç Amerikan doktoru as
keri ve sivil İngiliz hastanelerinde 
hizmet etmek üzere gönüllü yazılma
ğa başlamıştır. Jngilterede doktor 
ihtiyacı, bütün gcınç doktorların se
ferber edilmesi üzerine başgöstenn.iş
tir. İngiltereye gidecek olan doktor
lar Amerika tabiiyetini muhafaza 
edecekler ve Ingilterede doktorluk 
yapmağa salahiyetli bulunan lngiliz 
doktorlarının haiz olduğu hakları 
haiz olacaklardır. 

İngiltereye gönderilecek doktor
ları toplamak işini üzerine alan Ame
tika Kızılhaçı reisi B. Norrnan D . 
Am .k d ı avıs 
. en an o.dorlarının bu daveıte 
ıcabet edeceklerinden emin oldu - • 

- b. k gu nu ve uç ın adar doktorun lngil-
te:e~e gideceğini ümid ettiğini söyle
mıştir. 40 kaşından küçük olan dok
torlar doğrudan doğruya askeri has
tanelerde çalışacaklardır. 40 ile 45 
arasında bulunanlar harp dolayısile 
ihdas edilmiş olan sivil sıhhiye ser· 
vislerinde hizmet edeceklerdir. 

Limanlar umum müdür
lüğünde bir toplantı 
Llınanlar tuı1uın müdürlüğünde Li

manlar umwn müdürü B . Raufi :Man
yasın rlya.sctlnde. Ticaret otı.~i umum 
müdür muavtnl B. Hayde.nn f§tıraklle 
bir t.oplantı yapılmıştır. Toplantıda 
ofise ait ticaret eşya.sının l-0laylıkl:ı 
nakll hususları konuşulmu~. bu hu
wsta. b:ııı kararlar alınmı~ır. 

İznıir (Akşam) - Sıtma müca
delesi kanun ve talimatnaemesi hü· 
kümler.i dairesk.ıde ıehir civarındaki 
bataklık. au birikintilerini k.ıınıtmak 
için küçük ııai mükellefiyeti usulünün 
tatbikine vali B. Fuad Tuksahn reis
liğinde topalanan sıtma mücadele 
komisyonu tarafından karar veril~ 
miştir. İlk iş olarak Güzelyalıda Üç
k.uyular ve İnciraltı bataklıldarı ltu· 
rutula.caktır. Belediyece 90 kuruş 
gündelikle çalışmak üzere amele bu
lunmadığından 120 kuruşluk amele 
tedariki için belediye encümeninden 
müsaade alınmıştır. 

lzmirdeki mükellefleTİn tesbitine 
de beledi.yece başlanmıştır. 16 - 65 
yaşındaki mükelleflerden bataklık· 
lar kurutuluncaya kadar aenede üç 
amele yevmiyesi olarak 360 §41 ku· 
ru~ alınacaktır. Halkapınar bataklığı 
da kurutulacaksa da bu geniş batak· 
lığın kurutulması için bir milyon lira 
aarfetmek lazımdır. Bu hususta hü
kumetin yardımı istenecektir. Şehir· 
deki lağım menfezlerinan teneke ve 
ya lamarina ile kapatılması, helalara, 
su çukurlarına mazot dök.üJmm ıu
reti!c de mücadeleye devam edil
mektedir. 
·····································••t 

MOVADO 

.. 

Profe~r Ba.mJey 

Londra üniversit;e61 terbiye profe
sörü ve terıbiye enstltüstj mümessili 
profesör H. R. Hamley ta.rafından ts
tanbulda bu1una.n ingill:zce hoca1anrta 
ve lngilizce lisanlle me§ı:rul olanlara 
mahsus olmak üzere Eminönü Ha1ke
vln<le 3 konferans verlleceği haber 
alınmıştır. 

Profesör H. R. Ha.mley Avustralya
da doğmu1. Avustralyada .Mllbom üni
vcrsıtesinden mezun olmuş. Milbom 
üniversitesinde riyazi, fizik öıtretmen
llğinde bulunmuş. 1914 tarihlnde 
Bombay üniversite.si t.ert>lye profesörü 
ve orta Öğretmen Koleji direktörü, 
1929 tarihinde Nevyork Colombia üni
versitesi terbiye profesörü, 1!J30 tari
hinde Londra üniversitesi terbiye 
profesör muavini, 1932 tarihindenberi 
Londrn üniverslteo;I terbiye profesörü 
ve terbiye enstitüsü mümes~ill, Dok
tora ve Fenni araştırmalar }~smı re!
sl, beynelmilel imtihan enstitüsü aza
sı olmuştur. 

İng1llz mareşalı Blrdwood 23 Nlsnn 
bayramınuzı te~rik ederken, bugü:nüı1 
ayni zamanda Inglllz hamisi sayılan 
Bt. Oeorges·a alt olduğunu söy!P.d!. 

St. Georges (1), Ruml:ırın Aya Yorgl 
dedikleri hristlyanlık azizidir. D!oc
letien zamanında asker olmuştu. 
Hrlstlyanlann takibata uğratı1m:ısı 
hakkındaki fermanı, asılı olduğu sn. .. 
ray kapısından çekip yırtan dellkan
hya benzetildiği içln - •e C"Sasen t!;ı
llba bu beıuetışte de hat.a olmndığm
dan dolayı - ışkencell ölüme m:ıh· 
küm edildi. Vefatı t::ı.mamlle bu suretle 
olmasa bile, hristlyan olduğundan do
layı Miladın 303 üncü yılı.'1da idam 
edildiği muhakkaktır. 

Cesedi sonradan Fil:.stinde Lydda"ya: 
götürüidü. Büyük Kostanlin, mezarı'. 
üzetine bir ~bide bina ettirdi. Çakı 
geçmeden Rumlar arasında evliyalıl'!;ı 
şöhret buldu. Kcndlsine Megalomar
tyr CBüyük f~kence kurbanı> ismini 
yerdiler. Yalnız Istanbul şehrinde bu 
zatın namma altı kilise bina edllmlstl;,· 
Romada, Italyad:ı, ve altıncı :ısırcJ~ 
oaule <şimdiki Fransa) memleketle
rinde aziz sayılmıştır. İngiltere dE.{ 
aoo senesinde onu kendine ham! oia .. 
rak kabul etti. 
Reı:imlerdc St. Georges'u ekscrh·a: 

bir ejderhayı öldüren genç bir sü\·~rl 
halinde temsil ederler. Bir bfıkiıc de 
ondan imdad istemektedir. Bu, hris
tiyanhk şehidinin putperestlik ü:ze::ı.: 
ne galebesini ifade etmektedir. Gen9 
kız ise ya memleketi, yahut da umu
miyetle imanı gösterir. 

Halide Edıb'in , İngiliz cdebiy::ıtı ıa.
rihh 1slınli kitabının 267 r.ci rnhife
~inde a~1lattı~ınn göre. St. GeorgPS, 
Ingll!z tıyatrosunda temsil edilen ilk 
kahramanlar arasındadır 

2~ nlsanda İngilterede. u:ızizin f}e

rcfıne atlı ~la)lar tertip edllir a;Jzin' 
ejderhayı ö'.dürmesl temsil ~di'.irdl~ 
'"?. bu temsil Inglıt ede daha t-sldi 
gunlerdeki yazın kış:ı galcbes!"nln ye ... ' 
rln! tutmuşta. On sei~izinci nsra ka• 
dar bu St. George şerefine yapıl!l.D 
atlı alaylar denım etmiş ... ı> tir. 

Terbiyeye dair bir çok eserleıi var
dır. Profesörün Eminönü Halkevinde 
"ereceği konferansların gii.nle::-1, za
manlar ve mevzular : 26 nisan ingi-
ıızc.e lisanı. 28 nisan lıl€illzçe okuma (]) Jfu i~miıı frammrcıı 
ve yazma, 29 nisan ing!iiz~c crameri.. ··~, Ji, inı;iliLc<'~i .. s .. ı>fadir. 
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1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
ene dostum Cemille bell lyi bir ı •rtne bir havlu atıtı. KolUllldan tu-1 Mı Ilı kum e maçları Te!rlka No. 105 Yuan: lsuNDER ... SEmLl.I 

tı'(U mev81ml geçlrmete k&ru ver- tank bent odadan dıfUl ~ '* · J 
mlşt.1:. Yot, hayır, öyle .engiiıce ee- - HaJdl fbndl Pdln-~ B---- · ·· • F hah AJ _ BtsaMt.a, lmpara.totull hlleeSııl o - Bir w Mlmı9 bulmM mam. 
J&hatler fllln detu. Esaaen tabll ml7 dut yapm... lzmırde yapılan ener çe - tın yak&lamq. •• Ka.rah1ar tlleatnl o za.pı.. tündGr. ~ ...,"",_ &ıbdlt 
Zengln değildik ki ... Sadece yinn1 J&- Çıktım. WSD. bll1r ~ etmlt... samsun Yolunda KarUoyun.- aeçeum. .. Bu. bapıhwten lfÜı9 bir ifUI'. 
ıındaydık. İtte mazhariyetlmlzl Kortdord& 1dme ras d GaJ t Alt lulann kurdutu tuza.il o btfetmlf- Diye ceTaP ·~ 

Ben, hem hukuka devam ediyor, .slnJz? Btz1m Cemile ... ~ = Or U, 8 asaray • ay Ya Gellboluda, Bo'llcaadack Japtıtı it- saldt bu t6Jde 1llDdul1L Memtıa 
hem de bir dairede çalışıyordum. Ce- zaman gelrl'.edl~den d._a ler. Bu yararlıkları ondan bqka kim pek çabuk buldu. 
mil de gl.ızel sanatlardan ders almak- etım1f, Beni, elimde pantalon, g6m1elr, .. bakalarl tafst•la" b yapabllirdi? Allaha f(lkrederlm k1, be- Saideyi ıörenler: 
la beraber, mecmualardan birinde rö- çırılpıplak, madamın od•ımıdNı ~ mUSa nl omm J&Qından ayırmadı. .. Talih - Bls de senlnle benbel pJmelıllı 
tuşçu sıfatlle çalı.şıyordu. Halhnlzi ta- tarken gördtı. Meler cOml lıaDfwmm beni burada bıraktı. Onunla eTlentr- hazırız. 
aavvur edersiniz. 8Öyledlklertnl de ifitmlt... cumartesi gtintı Gala.ta.saray karşı- fak baris ofsa.yttı>. Galatasaray tama- sem, ve bir tekneye .sahlp olursam, Diye balınyordtı. Herk• ~ 111 

Htilba efendim, ellmlzdeld avucu- - Bravo... - diye ıömeı1Jıl faltap .mıda 5.1 yenilen Altıııordunun pa- men oyuna hlklm. 18 ncı daltlkad& Akdenlzde düşmana meydan okuya.- gelmek ıstlyordu. 
muzd:ıkl parayı Sua.dlye taraflannda &1bl aotı. - Muvaffak oldun demek? zar gilntl Fener kaql&ında da tutuna- Sallhattln topu Bülende geçlrdl. Bil- cağım. Çalı beyin intikamını alacağlm. Recep bunu görllnce: 
ezecektik. Küçük blr otel açılmıftı. Gururla: mıyacatı tahmin edlllyordu. Halbuk.l lend de fevkallde blr §Utla ıld.nci Ga- Hele §U cAkgözlü f()valyeıyi ele geçir- - Sen herkese k:andl.nl sev41nn1t-
Panslyonumsu blr otel. Tavsiye etti- - Niçin olmıyayım7". dedhn. bu maçta A. Ordunmı çok canlı ve ıatasaray golünü İzmir ağlanna tak- meden Allah canımı almasın. Dünya- sin! dedl. 
ler. Oraya yerleştik. Ve muzaffer bir eda ile odama gir- kalecinin fevkallde oyunu karşısında tı. 20 ncl dakikada İlyas kascil bir ha.- da en büyük emellm, o herlf1 dlrl ola- ve Saidenin bu havalldeki nü!uzv.,. 

Sabahlan denize giriyorduk.. soara dlm. ••• Fener takımı da 0 nJ8bette borzuk oy- reketle Adnanı yere serdi b1r de tek- rak yakaayıp padlfaha tea11m etmek- nu gözll~ gördü. 
Cemil kocaman ha.sır ppkaSUU bafl- nıyarak 1-2 yen1ld1. oyunu hakem me HA.ve ettı. Ha.kem Galatasaray tir. Saide 7edi ~ seçm1ftl. 
na geçiriyor, resim yapıyordu. Aqam O akfamdan tezi rot. btıtlhı otel Hasan Yanık lda.re ettı. Takımlar 88.- aleyhine bir frlk1k vermek garabetini Saide birdenbire ök.sürdtl ve Rece- Bu adamlar Akdenlzln her :t~ 
üzeri de, bizim glbl ençlcrln meclisine halkı maceramızı lşttmif. Beni de, oou haya §U kadrolarlla çıktılar. Fenerde gösterdi. Enver saha.nın en ly1 oyuncu- bin yanına sokuldu: çok lyl bllen ve babaaınm zamanında 
iştirak edip beş on ıırayı poker masa- da göz hapsine IİiDllflardı. Lokantada, Zeynel, A. Orduda Mazhar )'Ok. su. 27 ncı dakikada Salimden pas alan - Burada kendi kendime neler c;k defa denize birlikte çıkan denı.-
mıda gözden çıkarıyorduk. SOınra. bahçede ne derece blrlblrlm12ld~ uzak F'enerbahçe: Cihad, Ali Rlza, Lebip, SalAhattln yerden bir vuru§la üc;üncil konuşuyorsun, Recep reis? ellerdi. 
pzinoda dans ... Fakat }ite o kadar... bulundutumuza ve !Ufkımızı el Alem- Fikret, ~t. Ömer, Fl.kret, Nacı, Naim, Galatuaray golilnü de yaptı. Gala- Recep, Saldenln S"..slnl duyunca p.- Saide ııeçtltı adamlara ertesi gtln.I 
İhtimal biz yaştaki diıter arkadaşlara den meharetle saklad1tım1• f84lyor- Niyazi, RebU. tasaray muhaclnılerl çok ofsayda dil- şırdı: aahile gelmelerln1 tenblh ettL O ü:-
naz:ımn fazla usluyduk. lardı. Böyle~ töhrete '" allkaya A. Ordu: Necatı, Nuri, Şeref, Cevad, şüyorlar. Altaylılar müdafaaya çekll- - Sen nerdeydin, Saide? RU.lr oam bu küçük köyden dönerken yam-

Bu h:ıl boylece devam edip durur- ı:ıaıı oldutumdan dolayı ook memnun- Bald, All, Muammer, Hil3eyin, Said, diler. Devre 3-0 Galatasaray lehine gibi, umulmıyan yerlerde de eslyorsunl na blr kişi almıştı. Bu adam, babası• 
ten otelimize yeni blr m~tert geldL dum. O kadar k1 hK.llcat.en zafere H:ımdl. Namık. bittL Geldiğini hiç duymadım." nın zamnında onun sat kolu ylblydl. 
Öyle bir genç kadındı ki bu, dikkatl- kavuşmu.ttum aankl... Fener rilzgln lehine alarak oyuna ı İkinci devre Galatasaray ril?.glra _ Etrafı dolaşmaktan geliyorum. İri yan bir pehlivandı. Iyi kürek ~ 
mlzl celbetmemesi kabil olamazdı. Bu hal 1k1 hatta lcada.r atırdtı. Ben başladı. Fener bugün daha temklnll karşı ve lkl lçinl gerl çekerek oynu- Bugün köylere gideceğiz, dettl ml? ter, yelken kullanır ve Karaylttt P. 
Otuz yaşlannda kadar bir İsveçli dil- her sabah ders alıyorum. Sonra onun OJUilUJOr. İlk anlarda neticeyi garan- yor. Ve bu )'ftzden de hlk1m1yetl AlT _ Evet. Eğer istersen... bl su altında. u:ı:un müddet kalırdı. 
ber ... Sormayın: Çok gü'Zeldl. Santın. odasından çıkarak eotuk dUlf... tllemek lstedlklerl be1ll. Fikret sal tnya kaptırdı. Altay bu devrede daha Saide, Recebin J&Qma oturdu: Saide atına bindi. Haco yaya geU.. 
tabii ... Çevik hareketıı ... İngiliz kltaP- Jlmnuttkte llerledlm mi diye me- açıkta mMemadlyen topu aürüyor düzgün oynuyor. P'akat hilcum hatıan _Biraz yemek yiyelim. Yemekten yordu. Onu t~ıyacak blr hayvan b~ 
larındaltJ prenses resimlerini hatırla- rak edeeeblnis? ..• Hayır. Fakat ceaaı- vaktinde ortalamadıtından bütün becerlksiz. 32 ncı daklkadl\ Galat.asa- sonra "atlara biner, gideriz. Fakat, 10- ıamamışlardı. Recep böyle bir ada-
tıyor. retım artt.l. O kadar k1, ırtınün blrln- toplan kaptırıyor. ray ceza sahası lçlnde dlkllen topa la çıkmadan, sana blrşeyler aöylemelı: mı yanlanna aldıklarından pek mem.-
Yalnız öğle üzert salona iniyor, ye- de hocama lı:al'fl ktısta.bca blr ha.re- A. Ordu haf ye for hattı araaında ir- Eşfak kafa vurmak için sıçradı.Hakem isterim. nundu. 

meğlnl yiyordu. Hepimizin gö-zil onda... kette bulunmap kanctım. tlbat yok. Hakem de oyunu saha or- çaldığı düdükle penaltı yerlnl göater- _ Mutlaka iyi, 1'gilzar denlz.cller - Çelebi sult.an Meluned bu adamı 
Fakat o, pek soğuk dan-anıyordu. Bl- - Ah siz cenuplular ... Hephılz ayni tasında durdutu rem idare ettiğin- dl. Sudan bir penaltı ııe ömer Alta- bulmuşsundur. Bana onlardan mı görse, mutlaka muhafızları arasına 
zı görmüyor gibiydi. Tek başına g~- insanlarsınız ..• Asla ciddi olamıyacalc.- den birçok hatalar yapıyor. yın ilk golünü yaptı. Vaziyet 1_3 olun- bahsedeceksin? alırdı. 
melere çıkıyorou. sınız ... _ d1ye çıkıttı. - Artl1c maaleeef 13 ncQ daki1cada Fener 18 i içinde ca Galatasaray h!2landı. Maçın bit- - Hayır, Recep! Sana §imdiye ka· Diyordu. Saide yolda soruyordu: 

Tahmin cclerslnlz: Kendisine derhal sizinle çalışamıyacağım... topu kapan salt ıo sol zaviyeye bir şut meslne on dakika kala İzmlrll Halll dar hlç konuşmadığımız blr meseleyi - Denize çıkmayalı çok oldu mu. 
lşık oldum Eeee, delikanlılık! Zaten ve 0 akşam bana zarf içinde bir~ çekti Cihad uçarak kurtanyor. ı~ nci Bülendl kudl bir tekme lle sakatladı. açacağım. Söyllyeceklerlm uzun de- Haco? 
Alem de ~şıktı amma, ben daha fazla- sap puslası yolladı. On bet den on daJdkada da Rebl1nln ufak ortasıını Bülend saha dışına alındı. Galata.sa- lil ... Ben dilfmanlanmla ölllnceye ka- - Bet aydır buralarda sürünüyo~ 
sııe ... Zira, otel sahibi, bizi yanyana bef lira... Niyazi çok 8lkı vo ant blr vole ııe ka- ray 10 kişi oynuyor. 40 ncı dakikada dar mücadeleye karar verdim. Bunu Denize uzaktan hasret çe!?'°rum. 
ltt od:ıyn düşürmüştü. Sırf şöhretlmln '" munffaloyetlm leye dotruıttu. Neca.t.l de mükemmel Sali\hattin, 41 ncl daklkad3. Iııınirll yapabilmek lçln, dünya e.lne girme- - Beş ay evvel nerde 1w.u? 

Yatakta hep kulak kabartıyor; onun hakkındaki fay1alann rezaletle mahT- bir plonjonla topu kurtardı. merkez muhacl.m 00., k1leye topu so- mekllğlm lbımdır. Senden rica ed1- - Denizde ... 
dolaşmasından meydana gelen gürül- olmaması için bu para.yı kolDfUJD& Maçın 20 ncı dakikasında Namıkın kamadılar. Maçta 1-3 Galatasarayın yorum: Birİdaha sakın bana .aşkada.n - Buraya neden döndün? 
tülerl musiki p:ırçası ımı., glbl dlnll- gene bir zarf lçln.de vermek mecbu- aoldan sata geçlrdltt topu sal açık Cl- galibyetl lle sona erdi. Hakem ilk dev- bahsetme• şte, bütün diyeceklerim - Kıbrıs şövalyesi kayığımızı batır-
vordum. ri,...tinde kaldun. hadın m ............. ~."'t davranıp "lklf yap- bundan ibarettir. dı. Arkada.şlanm boğuldu. Ben YWA-
o1 o1 ~ u .... ,~ "' 1 rede fevkalA.de, Iklncl de-;rede de ver- bir led1 k k rt ld bl · .., 'ta b 

Neı-ede raslasam baka balca doya- Arkadaşmı Cemlle bile bu maceramı mamu:mdan dlretln d~lnden ka eye dlğl penaltı ve bazı kararlarla bozuk- Recep birden e sersem . re. u u um ve r n.... sonra ~ 
mıyordum. Gö:ı:lerlm bu .şlmall1 mah- !tiraf etmlf değilim. O hll1 bana ha- naralı: ilk A. Ordu golünü yaptı. A. tu. İzmirde gördütftmftz dört hakem- Halbtıık1 o neler umuyor, Saldeye raya geldlm. 
ltikun soıuıı: hareketleri karşısında Ordu canlı ve hızlı oynamağa başladı. den en lyl.sl Ferid idi söylemek için neler düşünüyor, neler - Ne 1.ırtedl sizden ... Neden batırdl 
er:yordu. sed eder. Nakleden: BaUoe Silrena HA!tlmlyet A. Orduda. İzmlrlller kale · hazırlıyordu. kayığın12ı? 

Nihayet bir cesarettir gösterip, Rus ağızlarında fazla pula.,tıklanndan E.tttf MUTLU - A canım, insan sevgisiz yaşar mı? - Kayıkta balık yüklü idi. Para 
ol:ın otel.sahibini istintak ettlm. .. ..................................... sayı çıkaramıyorlar. Hamdi, Sa!d, Na- dedi - aşktan bahsetmiyen insan dün- vermeden almak istedi. Biz de ve~ 

- Madam Hllda Rlnghelm buraya R A o y o mık hattı saat gft>l 14Uyor. Fener for- yanın güzelliklerini görmüyor demek- dik. 
dinlenmek için gcldl. - dedi. - Beyot- vıedl maçın 35 ncl daldkasında (ylrml Kongreye Davet tir. Halbuki sen cesur blr kadın ol- - Keşke verseydiniz ... Kayığınızı ol-
lunda blr güzelllk enstitüsünün .sahl- dördüncü> ofsayda d~til. Buna mu- Unkapanı gençlik kiübüntın sene- makla beraber. blr çiçek bahçesinin sun kaybetmeınl3 olurdunuz. 
bldlr. 1 1 lı:.abll hakem yan hekeminln salladığı ilk kongreııl 28141941 pazartesi giinil önünden geçerken, oradan bumuna - İki arkadaşım vardı ... Onlara uy. 

Bir sabah. zihnim gene on\Ulla Bugünkü program m\lteaddidt bayraklara ratmen A. saat 21 de klüp mevkezlnde aktedlle- akseden latif kokulan hiMeden; ak- dum. Sonradan ben de pişman oldun& 
me.~guı, unuttuğum sveterlml almaJc _ _ Ordu sal açığının ofsayttan t.op al- ceğlnden eski Akın.'Jl)Or ve Altıo.lı: şam güne§I ufukta denize dalarken bu amma, neye y:ır:tr. Bir !:ere kayık ın-
lçln odama çıktım. Kapıyı ittim. malanna aldırdığı yok. 42 ncl da.kl- kli.ibüne mensup arkada.şlann muay- muhteşem manzarnyı seyretmekten ti elden. 

l"ckat yanılmışım meğer ... Açtığım ötıe ye akşam kada Nalın ka~n!n blr metre önünden yen vakitte teşrifleri rica olmıur. zevk duyan blr ln.sansın! Bana ca!!'k- Recep IA.fa karıştı: 
kanad onun odasını gözlerimin önün- 12,35 Program 20,45 Temsll topu bulutlara dlktl. Devre 1-0 Fene- tan bahsetmiyellmı demekle, bütün - Kıbru şö-;alyesl dediğin adam,. 
de b ıtün şa'şaaslle parlatıvermesln 12,33 Şarkılar 21,30 KonUflD& rın mağl6blyet1 ne neticelendi. bu güzellikleri inkAr ettiğinin farkında (Akgözlü tövalye) midir? 
mi? 12,50 Haberler 21,45 <>rkeıııtra !kıncı devre A. Ordu rüzglrla oynu- Cuma gÜnÜ Eminönü mısın? Saide: 

Madam HUda, işte orada karşım- 13,05 Şarkılar 22,30 Biberler Yor. tık 20 dakl.ka Fenerlller Izmlr ya.- - Evet, Recep reisi Ben artık her- - Evet, diye cevap verdi - Htı.ee 
daydı. Çıplak... Yahud yan yarıya 13,20 Kal'lflk Proı 22,46 ~ n abasında bekler desantr çbglslnde halkevi salonunda şeyi lnkı\r ediyorum. Aşkı da, güzel- flındl onun en büyük düşmanıdır. 
çıplak ... Vücudllnde sadece mlnlmtnl 18,0S Swlntı kuar 23.00 :Utlslk. OJ'lladıklan halde bir tilrltı sayı çıka.- yapdacak maçlar likleri de. Eter tekllflml kabul eder- Recep güldü: 
bir mayo ... Ellerin\ kalçalarma da.,.._ 18,IO l)uta1al' M ...._ ramadılar. 'Mtba~ 91 net dn\kada .. n. eel'llnle artlad&fhlımıs «nam - Bls1m de doAumuz delt\l." Hepl· 
mış; vücudUnU geri, doğru meylettlr- 19,00 Fa.sıl heyetı Cumart.a sabaha Nalın kaleclyl kıvırarak topla kaleye İstanbul erkek mektepleri voleybol eder ... Ve yarın, öbürgün tedarik ede- miz ona dl.ş biliyoruz nmm:ı, neye y:ı.-
mlş. 19,30 Haberler 8,00 Program girdi ye Feneri beraber vaziyete ge- lig heyeti başkanlığından : Hayriye • ccğimlz b!r tekne ile enginlere açıla- rar bu diş bllemeler? Neye yarar ba 
Kırdığım pottan mahcup: 19,45 Ziraat Tak. 8,()3 Haberler tirdi.' Bu golle hızlanan İzmirliler Ş~Hterakld saat H,30 da ha.kem Ah- blllriz. kökleşen kinler? ... 
- Ah ..• Pardon ... - diye ıreteledbJı. 19,50 Şe.rtııar 8,18 Haflf Pr. PL mütemadiyen htlcum edlYorlar, fakat 1 med, Ticaret - Pertevnlyal saat 15 te Saide bundan sonra, ihtiyar münze- - Benim ltlnlm canımdan sonra çı-
Doğruldu. SOğukkanlılıkla bana 20,11 Rad,o ııuM 8,45 BY kaclmı sayımı da fırsat kaçınyorlar. A. or- hakem Ahmed. vllnln söylediklerini Recebe birer birer kar. Bu tlnl mezara kadar götUrece-

baktı. du fırsat taçınrken Fener de gol yap- anlattı: • flın. Altımda bir küçqk tekne olsun 
- Görüyorsunuz ... Jlmnııstik yapı- malta fırsat kolluyor. 32 ncl dakikada K d b" k b• - Ben, evlendiğim gün l'>lecettml da, sen o zaman gör benim neler yap-

yorum ... Her sabah, yanm saat aynl AKŞAM Sal.el topla lal ıçe kaçaraık fevltalA.de onya a ır amyon ır blllyorum, Recep! Eaaeen 1çlmde h1ç tığımı!". Şlmdl ne söylesem faydn.sız-
hareketıerı tekrarlanm... Sıhhat .açin bir ıut çettı. Clahdın köşeye uı:.ma- arabaya çarph, bir bir zaman evlenmek amı.su da dU7- dır.~ 
sarurldlr. alla topun da öbilr köşeden atlara ta- k d ••Jd"" madım. 1Jenimle diğer denizci arka- - Ben senin neler yaptığını gör-

- Evet, doğru, hakkınız var... kılması blr oldu. A. Ordu 1-2 gallb. a ın O U daşlar glbl çalışmak istersen, hemen düm, Saide! Bundan sonra da. - ell-
- sız de benim glbl yapmalısınız. :bmlrlller sıkı müıdafaya çeldllyor, Fe- Konya (Akşam) _ Meram yo- lıfe bl\flıyalım. A.tsl takdirde aenı yal- ne fırsat düşerse - neler yapabllcce-

İnsan bu yaşta tedbir almalı ki lhtl- - ner dldlnlJOr, fakat sayı :yok. Maç da hında br kamyon. içinde bet alb nız olarak Çanakkaleye göndermete ğlnl tahmin ederim. Fakat, bura.s 
1arlayınca da zinde kalsın. TDnlJ9 8cnebl 1-2 blttL kadın bulunan bir yaylı arabasına mecburum. öyle kenar bir yer kl, küçük blr ba-

- Şüphesiz ... Fakat... Gallp takımda Sald, Hamdi, Said ve çarpmıı Ye bir kadının ölümüne •er Recep bu SÖ'Llerden miiteeaıdr oldu; lıkçı kayığı bile uğramıyor. H~~ukl. 
_ İster mısınız, blrllkte?... Benellk HOO hnlf 2700 kurut N ti 11 Felıml Cihad fevkallde fa.kat teessürünü belll etmemete ça- sen yedi kişiye söz verdin.. .ııu dt 
_ Maallmemnunlye... Bugünler- e Aylık '1IO • ı• • lde;f9' e e heb olmuıtur. Arabanın küçük ço· lı.§arak: blz_. Tamam dokuz klşl. Oldukç:ı bü-

de rica ederim... S Aylık tOO • • • H':kem: Durdulu yerden maç idare culdar tarafından idare edilmesi, - PekA.Il, dedi, ben de aenlnle bera. yük, hattl çifte yel!tenll blr tekne)'9 
- Hayır, hemen... Boyunun baka.- 1 Aylıt 1IO • • ettiğinden muvaffak olamadı. yolun dar olmasa ye kamyonun da ber çalışmata ye dilşmandan 6c alın&- ihtiyacımız var. 

lım. G l Al süratle ıreçmeai vakaya aeheb ol- h bazının. c- Kızılok•dan daha büytllı:: bir ge-
- Ben mi? .. şey... Posta ltıtbad1D& dahli obmyaD a ataaaray • tay muştur . .Adlt tahkikat devam et- - Haydi öyle139, )"emele ytyelhn .... mı ele geçirmeden bir yere ayak bu-
- Tabii değ!l mi? ... Böyle pantalon... ecnebi memleketler: Beoellll: Galatasaray: Saim, Adnan, Fa.rot, mektedir Ve lı::öylerl dolaşnap, denlzıcllerl top- mam, Recep reisi Kıbrıs ş5valyc~ını 

la, uzun kollu gömlekle Jimnastik ya- 1800 altı •Ylılı 1900, it &Jbll Halll, Enver, MUA, BalA.hattln, Bil- · lamap gidellm. Akdenlzde yasatmamab and 1çti:n. 
pılmaz a ... B"n cuıture phystque ens- 1000 taraf&m. lcnd, Sallm, EtfK. Mebmed AlL CArlf K da aon soğuklar * Madem kl Allah beni oldürmedl, F ra.-
titü ür.ün sahibiyim". unutmayın.... Telefonlanma: BafmManlr: oynamıyor.> onya .. Saide, Receple beraber tendi kabl- vunun cMeşum kuyusu nda r.ehlr?en-
Ha:ı df soyunun... Yaa lflerl: 11111 _ idare 11111 Altay: FMcret, Ralf, Halil, Ballha.t- meyva agaçlarına lesine ılbl küçük köylerden blrlne dlğlm halde tekrar dlrlldlm, canlanıp 

Bu mütht., irade karşısında aczlml Midir: ._, tin, Muharrem, Osman, Yunm, ömer, rar verdı" gltmt.,tl • kalktım. Artık ben kolay kolay IUnt"'!n. 
hissettim. Emrine ıtaat g<iBterdlm. Dyaa, Faruk, SaJ.m. za Bu köy halkı tamamlle denizciydi. - İyi amma .. Kızılobdan daha bü-
.Madam, beni uzun uzadıya muayene- Bebliilenel il - s-- ıa Hatem: Esat'tı. Koll1'a (Akıam) - Bir hafta- Erkeklen denlMe bü~il. Denize yük bir tekneyi nasıl ele geçlrecelUz? 
den geçirdi. s. tm. Gtl. öt. ıtı. Ak Yat. Oyuna Altay bqladı. Galatasa.ra.y danheri devam eden ıoğuklar, mey- çıkıp h1ç dönmlyenlerl de vardı. Saide sar ılmu blr lmanla baıını 

- Fena değllsinl'Z ... Vilcudünüz lyl... B. 8,11 10,oe 5114 l,CJI 11.00 1, ril'lıgA.rla oynuyor. O. 8. bugün de 1yi va aiaçlanna büyük zarar vermiıtir. Recep yolda giderken: sallıyarak: 
Blr .. eye benzemenlz mümkündür... Va. 4,14 e,rn lS,12 1'1,0111,69 21,3 btr tempo tutturdu. Seklzlncl dakika- Bilhaua çiçek.leriıü he .• d".k - Saide! diyordu - dettyi görme- - Merak etme, d dl, örümcek ağı-

Ders başladı. Jim.nast.lğe müstald ol- da Ballhatthıle Bfilend pulaştılar. 'k .. 1 nuz 0 en den, paçalan sıvamata baııladık. na düşen küçük böcekler g bi, bl m 
madığımda.n ne 1zlyetler çektim. Ya-, İdarehane: Babılll clftft Top Eşfakta. .• E§fak ok gibi fırlıya- ka~ ve en agaç arı ilşümüıtür. Elimizde bir tekne yok ..• Gemici an-

1 
Umana da Plbette günün birinde blr 

tıp kalkmak, çömellp dönmek hare- Acımwılııt sotat No. 11 rak kalenin sol zaviyesinden ilk Ga- Soğuklann zaran yüzde •eksen nis· yoruz ... Tuhaf delll mi? yelken kayığ'ı duteeel:tır. 
ketleri bitince hocam, omuzlanmm lata.saray golünil 7aptı. CBu golde Et- hetindedir. Saide: (Arkası nr) 

de kırk sek.iz nat uyumabızın çaba· - Hayır, hacet yok ... • dedi. - Vakia bizim evde pek de çok 
ladmız. durdunuz. .. Saat birde bak· Tam bu eanada. Didar hanım, yemek yoktu ••• Babam it bulamıyor-

Go•• zlw w.p _ tun. hlll uyumuyordun~... Y ~k dükklnın önünden geçiyordu. du .•• Harp zamaniydi ••• Çok aıbnb .. ....... z yok .•• <1Hayır• dem~; zıra .~m f~dun kapıyı açb. Onu aellm- çektim. kıtlık vardı. Bürhan ... Hay
pencerelerden aizinkUi gayet iYi ııö· ladL El mb,blar. eli. sen uzun etme de, kamını do-

Afk ve macera romanı Nakleden: (VA • Nt) rOnllyor ... Baktunı Hep aydmlıktı. Malike. anneaile beraber çıkb. yor ... BurU1 benim babamın evi ııi· 
- Ba. aizin de erken yatmadıiı- Düldtlnua bulunduiu binanın diier bi defil .•• latediiin kadar ye ... 

Çocuiun baıını okıaclı. mııtır aanırun. nm pterir ... BJzim ifimlz aceley- bir kapaaından sirerek yukarıya, Feridunun ısrarlanna raimen, ço-
Feridun •ordu: - Hayar, Malike ı...nım .... Ga.- eli. net ... Bir~ takımı... inal ettikleri m6tevaD ikametslba cuk iftihalı göriinmüyordu. 
- Ben yokken kimH ıeldl mi. tercliiiniz nezaketten do~ aıze bir - Bilirim. mllfteriler0 pe~ hUJ'" çdı:.blar. Erkek, biraz endişeyle aorduı 

Malike hanım) kere daha tetekkilr edenm ... Ama ... auzdurlar, llİpa ..... bir aaat hile ı•· Vehbi Feridun. umuınİTetle mal.- - Haata değilain ya. blri .•• 
- Evet. Üç mütteri uirada. nia de ne dönecek ... Yemek uma- cikmeeine tahammlllleri yoktur ..• zun. m&keddw bir phalyet olma- - Hayır, lüç huta değUim 
Resaam, neıeli nqeli: m ıeldi... Didar hamm,, Taktiaili Buna rağmen buaila iatiralıM edin maltla beraber, azacık kqlannı çat- baba ••. 
- Demek, akaata yerinde. .. • d• beyhude kaybettiiiml zumetmeein. canım... b, bir dUtOnceıre vardı. - Y okaa. yolda rasladıiınız ce-

di. • Sizin buıa ayaiınız ujurla ıelir Malike. tokaia bakarak cenp Bir mOddet .uktt hüklm aürdü. İncecik bir ..., ona hayallerinden nazeyi mi düıünüyonun hail> ... 
zaten ..• Biliyorum ... Bunu da aöyl .. verdir Reuam. dOtllncelf bir halder uyaıııdırdıı - O da ııeçti ... 
miştim. Benim yerime ne zaman tez- - Annem Y•Ptıiımız el itlerini - Malike bamm··: Ba ladrahat - Yemek hazır, efendim... - Çok tuhaf bir halin var. Ne 
gihta kalsanız müşteriler, biribirleri- aatm•~ .J:.tilrdCL Yenici• .t. hulup d ...1.....1....le hiru kon··--L dil n .. .. 

• :-- •"kad '- -- . • H-'- am•nmJLa mrwa ... ~ - Peki. Meryem ... Geliyorum. 1 nuyoraunr 
Din ardı ııra aökün eder. Bu ııiditle ~tirinceye ~ Hl'DG9tim... - atiyorum... Bu. tnrkçeyi sayet iyi koDUfllll Çocuk. babasının gözlerine bakb. 
milyoner olacağız... Ya, evlldun 11te ... O da g ... or ••• Sokak bqmı Kmn 7'1z(lnden bir kırmızılık daJ. ermeni bh:nı tçial id" _Teyzemi dilıünüyorum. 
Bürhan ... Milyoner olunak •eni de döndil ... Elinde paket yok... Pli ıeçtiı B' L d-~L- L .. V-Lb' F 'd l 
gÜzel bir kızla evJendirece:Fİrn,,, • ld lf"~ ~ _r dim) &r IUlÇ ~ aonra, reea&m. Ol(• CD 1 en Un nefey 01 

M 1 ·-- - Demek zeqın ° wıaz •.• .._,,... - VT•• mi men lu ile beraber eofra b• .. na otur· - Mallke hanımdan mı bahae-
a ike gülerek: 1 k d Ll.. l -r ıomayaca aanız. - Siziiale pek oic:I t llllll" meae e muıtu. divoraun) 

- Daha bu it için zamanı varl n•- -.l --.L iner " 
_dedi. Genç kız. yine lldf tıabeasilmCl ile giSrllfeceilm ... oua&QAD ...,.. - Acıktın ım. oilum) -<liye _Öyle ya, ben annemi görme-

B b güldil. miaialz) • •ordu. dim, tanımadım) Şimdi te-emi an-
a a, genç kıza eğildi: erici ı::- " -

- Böyle bir tehlike yok. Feridua - Vallahi bDmem. F ' un !-"'V""• -Pek o kadar delil, baba... ne gibi aeviyorum ... Ah. o annem 
- Amma benim vaktim Jok ... bey ... Zenırinlik iiyle bir teJ' ld hl- Söz.,.~ -Senin :yqmda acıkmamak olur olsaydı ... Malike hanımdan daha 

Çok acele ediyorum. 
Kız, hafifçe sarardı. zim ıemtünize atramu... - Ann..ts Ur halde colmul• mu)' ••• Bea yedlaindeyken do7Jll&k güzel. daha iyi annıt olamaz bir ço· 

. ~· . - Buna talmen ı.tima olarak Qr denm ... K...t...W. m~• ala· nedir, bilmezdim... cuk için. değil mi baba> 
Muhavereyı degıştırerek: gün istirahat edebilininls... Cec- yım mı) Ve. içinde biraz da keder ifadeaJ Vehbi düıünceaine tekrar daldı. 
- Artık bana ihtiyacınız kalma- hafta .. sahtmak mi7cli o) ... lkbııis Km baır'M'Aaa.a olan tebwfimle llbe etth Bürhanı 

Tefrika No. M 

Giizel 
- Cevap vermiyorsun, baba .•• 

• dedi.- Ben fena birşey .ciylem• 
elim ki nna .•• 

Reaaam: 
- Fena ıey aöylemedin ... Kom• 

twnuzu aevmekten ben de hoılan.
yorum .•• Ona kartı ne kadar muhab
bet ııöıterirıen yine azdır. 

- Göriiyoraun yıa baba, çok ae. 
viyorum. 

f eridun, anlatarak: 
- Ben Didar hMlımla kızını ilk 

gördüğüm zaman, aen yürümeğe h• 
nüz baılanu,tın. 

Burhan giilümsedi: 

- Öyley•e teyzem o zamanlar 
çocuk ııibi imİf. 

- Çocuktu zaten .•. On dördün
deydi. Amma o büyüdü: sen de bü
yüdün. arkada~ oldunuz ... 

- Beni o büyüttü, değil mi) 

- Eh öyle demek ... Amma, an• 
nesi de nasıl çocuk hü:rütüleceğinl 
ona öğretti... Senin üzerinde onua 
da emeği çoktur. Unutmamalısın ..• 
Malike hanımı çok ıe,·iyoraun de
mek) 

- Tabit, baba ... Sen de seviyor• 
ıun ... 

O eanada. kapının zili çalındL 
(Arkuı nr) 
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Arnavutlukta 
Yunan 

kuvvetleri 
--

1 rablusgarp 

boınbardımanı 

Bombardımana ıahid 
olan Reuter ajanıi mu

habirinin anlattıklari Teslim oluncaya kadar 
İtalyanlar Yunan toprak
larına girememişlerdir 

Londt-a 24 (A.A.) - Reuter 
ajansının Altdeniz safh harp filosu 
amiral gemiııinde bulunan hususi 

Atina 24 (A.A.) _ Yunan ba-- muhabiri bildiriyor: İngiliz Akdeniz 
• filosunun zırhlı \'e hafif cüzütamla-

~i~7~ta;~1!1:::lı dl:l~~şaYu::?:ı:~ nnın 50 dakika içinde İtalyanın Ji-
cephesinin beklenmedik fohilali Al- mali Afrikadaki başlıca limanı olan 

it ti · · M I Tıablusgarbe nasıl 553 ton ııkletin-
nıadn u"'."~1 e1rın~n. ' anastır ya.y a: de obüs attıklarını ıeyrettim. 
•ın a sen ı er eyJşı bunun netıceın p 1 • •• •· E L 1 
1 k Y 1 • azar eaı gunu §a a .. tan az cvve 

o ara • ugos av ordusu ile irtibatı·· b ı b b d b h b. 
k . . q ıyan om ar ıman u ar ın 

~ı~ın esılmesı ve Arnavutlukta en ıiddet)j bombardımanı olmuştur. 
u unan kıtalarımıı:m arkadan teh- Tay'-·arelerJe yapılan tara ti d. d'J · k 1 . . . ~ ,, ssu arın 
ıt e ı mesı . uvvet erımızın tu~tugu şimdiye kadar teyid ettiği neticeler 

hat.tı ~ama~ıle bozmuş v; genı~ ve arasında torpido muhtiplerinin de
•en hır çekılme yapmaklıgımızı ıcap mirlemesine mahsus mahalde b·r . . . ı 

~ttırmıştır. düşman torpido muhribinin ağır 
Alman motörlü vasıtalarının Ma- hasara uğraması ve beı ticaret va· 

ııastırdan cenuba doğru yaptıkları purunun tamamile yanmış ve bat· 
seri ileri hareketi ve Arnavutluk mış bulunması vardır. Bunlardan 
cephemizin sol cenahının ba,,Iıca başka diğer dört vapura da isabet 
ricat yolunun kapatılması burada vald olmuş ve bu vapurlar batmıştır. 
hulun an kuv\•etlcrimizı dağlık mm- Bombardımanın başlıca hedefle
ta~aya tweccüh etmeğe I?ecbur et· rinden birini teşkil eden İspanyol 
mış ve bu mıntakadn çekılme hare· nht 36 t' t l'k ·ki l 
L • • • • k~k b. ımına •an ıme re ı ı ıa vo 
A<:tı ve ıaşonın temır.ı m~ u • ır · b t t · f A · t t 1 
hal almı tır. ı~~ .e e ~ışır. yn~ çap ~ op arın 

ş iki ısnbetı daha vakı oldugu zanne-
Epirde bulunan ordumuzun son dilmektedir. Bunu takip edem altı 

dakikaya kadar iki misli İtalyan kuv· dakika içinde en hafif toplarla de· 
vetine muzafferane karşı koyan baş- polar ve bürolar tahrip edilmiştir. 
lıca kuvvetleri de umumi çekilme Elektrik santralı, bir gar ve bir as· 
hareketine htirak etm:şlerdir. Bu keri iaşe ve levazım deposu ha,ara 
harekat, İtalyan kuvvetlerinin anu- uğratılmıştır. Ordu umumi kararga· 
oane hücumuna rağmen intizam hı oldliğu zannedilen büyük bir 
İçinde tahakkuk ettirilmiştir. Kuv· binanın yıkıldığı görülmüştür. Bir 
vetlerimiz birçok defa mukabil hü- mazot depoıuna tam isabet vaki ol
cumlar yapmışlar ve hatta dü§man· ması üzerine depo ate~ alrnı§tır. 
dan esir bile nlmışlardır. Açık denizde geçirdiğimiz beş 

gün içinde donanmaya meınsup pi• Di~er tnraftan iz' aç edilıneksizkı 0 !otlar Can tipinde iki tayyare ile kı-
;~cr~~ı~~m~:::n ol~~h~~~~atb:tha:: taat nakline mahsus dört büyük Al-

H arbe 

Anıeriknnın 

ait resimler 

İngilizler tarafından son hafta içinde iki defa bombardıman edilen 
Kiel şehrine mflntehf kanaldan bir görfiniiş 

torpido muhriplerl 

Bahite 7 

Yunanistan
daki kanlı 

muharebeler 
Reuter muhabiri Yunan 
halkinın ve aıkerinin 

liahramanlığini anlatiyo:.
1 

Londra 24 (AA.) _ Reuter 
aj~sının İngiliz kuvvetleri nezdin• 
deki hususi muhabiri Yunanistand 
bir yerden bildiriyor: a 

Yu?a"!standak~ lngiliz ordusu yeni 
mevzılerıne çelcildikten eonra da 
kıtalanmız Alman ileri kollarını şid
detle hırpalamak hususunda büyüli 
bir azim ve ceaaret göstermekte de
vam ediyorlar. Alman kuvvetlerinin 
çok geniş mikyasta yeni bir hücuma 
geçmeleri her an bekleniyor. Bizim 
askerlerimizin kuvvei maneviyesi 
fevkaladedir. Alman tayYarcleri as
ker tahşidatımızı sabahtan akşama 
kadaı bombardıman ediyorlar. 

Almanların eline esir düştükten 
sonra kaçmağa muvaffak olan iki 
lngiÜz askeri düşmanın nakliye kol
larını himaye etmek zahmetine kat
lanmadığını söylemiıtir. Almanlar 
her nevi malzeme ile toplan ve 
tankları yollar üzerinde karmakarı
şık bir yığın halinde bırakmakta 
b~is ~örmemektedirlcr. Bu yığınlar 
bıttabı tayyareler için mükemmel 
birer hedef teşkil ediyor. 

kuvvetleri Arnavutluk cephesindeki man nakliye tayyaresi düıürmüşler
Yunan kuvvetlerinin gayri müsavi dir. Büyük bir Dornier tayyaresi de 
Alman ve. Jtdyan kuvvetlerine knr· de.nize fomeğc mecbur edilmiştir. 

Bu harekat eıınasında yalnız bir avıı mücı:.deleye devamını güçleştirmiş 
ve '>Q • k k d ·k cı tayyaresi kaybettik. Ne insanca 

Yine bu İngiliz erlerinin ifadesine 
göre, Alman kıtalarının pek az yi
yeceği vardır. Bu hususta daha 7.i· 
yade zap.tettiklcri memleketlerde 
bulııcak1arı mahsuluta güveniyorfor. 
Almanlar giıdikleri köylerde bilhns· 
sa hayvanatı müsadere etmektedir· 
ler. Alman hava kuvvetleri Jngiiiz 
hatlarının arkasındaki tayyare mey• 
danlarına hücum etmekte ve muva· 
aala yollarını tamamiylc tnhrib el· 
meğc çalı!maktadır. 

=====================-=:..-:=-::-:::-===================== Sivil Yun .. nlıların, bombardıman 

Alman elektrik mer - Askatlik dersinden Ha beşistanda ~~~7;~,~:!:i:o1::~:~ ... ~··~. J~~7~:; _ nısan a ·şam· yu ar a zı re· dd. b k b' · 
dilen kun•ctlerimizin Alman kuv- ve ne de ma 1 aş a ır zayıatı· 
Vetlerine teslimini intaç etmiştir. Bul mız yoktur. 
ku\'vetlerin teslim oldukları ana ka- Pazar akşamı büyük bir ıüratle 
dar İtalyan kuvvetleri Yunan top- Trablusgarbe doğru yol aldığımız 
raklarına girmeğe muvaffak olama- sırada düşman niyetimizden tama· 
m:.şlar ve kuvvetlerimiz tarafından mile gafil bulunuyordu. Trablusa 
Arnavutlukta durdurulmu~lardır. iki eaat bir mesafede tayyare dafi 

lann infilak ııe.!\lerini ne büyük bir 

kezi berhava edildi SÖZiü İmf ih30 İngilizler, Deasie minta- :~i::,ıkı:.~:!~:h~d:;~~:. ~:~:; 
kasinda ttÜ§man ileri halkı altı aydanberi harp içinde bu-

B ı • d gelen bir hab~r t~.pl8:~ı~.ın tiddetle at~e baıladığı~ı er ın en gorduzum zaman lngılız tayyarelerı-
Berlin 24 (A.A.) - Bir hu .. usi 1nin hücuma geçtiğini anladım. De

muhnbir bildiriyor: Epir ordusunun niz çok sakindi. Hava bombardıma
t~lim oluşunu ltalyan!ar Almanlar· nı dolayısile ıchir toz ve dumanla 
dan 12 aaat evvel haber vermişler· kaplanmış bulunuyordu. Onunla be· 
clir. Bununla beraber ltalyanlarıın raber ilk aalvomuz şehir üzerine bü· 
(Yunan cephesini hiçbir zaman yar· yük bir gürültii ile düşerek ortalığı 
mağa muvaffak olamadıkları ve E- toza dumana karıştırdığı aırada bü· 
pir orduııunun yaptığı ricatın yalnız yük bir geminin limanda dcmirl~.~~
Alman ileri hareketinden doğan lunduğunu gördük. llk endaht butun 
eevkulceyşi vaziyetin icabı olduğu harp gemilerimizin ateşe ba~lamak 
kaydedilmektedir. Ayni müddet içiın bekledikleri bir iıaret oldu. 
içinde Alman ileri hareketi ltalyan Hedefimizin önünden geçtiğimiz 
Deri hareketinden on bir defa seri halde gemi biç kımıldanmıyor gibi 
olmuştur. i::Ji. 25 dakika hiçbir mukabele gör· 

Resmer. bildirildiğine göre, Al- medik. Müdafiler, ıehri aydınlatmak 
m:lnyada ve ltalyada bulunan ya· için tayyarelerimizin attığı tenvir fi
bancı gazeteciler B. Mussolini ve B. şeklerini düıürmeğe çalı§maktan 
Hitler hakkında malumat vermiyc· baıka biı ıey yapmıyorlardı. 25 da
cekleri gibi Alman ve İtalyan Hari· kika sonra iıtikametimizi deği§tirdi
ciye NaZJrları ve bunların yabancı ğimiz ıırada düımanın nhil ba.tar
devlet adamları ile yapacaklan mü· yalan üzerimize atq etmeğe baıla
lAka•lar hakkında da malmnat ver· dı. Saat 5,SO ye kadar bütün gemi
miycceklerdir. Buna muhalif hare- !erimiz ateıe d evam etti. Bombar
kette bulunanlar askeri sır ifıa et- dımanın bu ikinci ltıımı da 25 da· 
mek SLÇU ile zan altına alınacaklar- kika ıürdü. Trablusun bende bırak
dır. tığı son intiba bu ıehrin keaif bir 

Yunan gazetelerinin 
makaleleri 

Atina 24 (A.A.) - (Gecikmi§
tir.> Atina ajansı bildiriyor: Bütün 
pzeteler Ayayorgi yortusu münase
betile, Elenler kralı Jorja müttehi· 
den ve heyecanlı bir lisanla, aaadet 
Ye refah ve bu derece hararetle uğ
runda çalııtığı vatanın neline olarak 
mesut uzun omur temennilerinde 
bulunmaktadır. 

Bütün gazeteler. milletin azim.kar 
bir ıadakatle tahtın etrafmda top· 
landığını bildirmektedir. 

duman ve kum perdesi altına gö· 
mülen büyük bir enkaz tabakasın· 
dan ibaret ltaldığıdır. Duman sütun· 
lan arasından alevler yükseliyor ve 
petrol deposu mütemadiyen yanı· 
yordu. 

Filomuz üç bin kilometrelik bir 
mesafeyi katederek büyük bir bom· 
bardıman başarmağa muvaffak ol
duğunu bir kere daha iebat et• 
mittir. Bu harekat anasında gemi
lerimiz düıman tayYarelerine karşı 
bir menni hile endaht etmeğe ihti
yaç bitsetmemiılerdir. Bu da donan· 
ma tayya:elerinin düımanın bir ha· 
va hücumu hazırlamasına meydan 

Elefteron Vima, Bulgarların aç vermiyecek ıekildo düıman tayya-
sözlüJiüne tahm ettiği bir fıkrada relerini yakalamağa muvalEak ol
cliyor lü: cBul&'ar erazisinin Alman- duklarım gösterir. 

(Baflarafı 1 inci sah.i!ede) 

Geçen gece Plymouth'a yapılan 
taarruzlarda hava dafi bataryaları
nın iki diışmnn bomba tayyaresi dü
şürdükleri §imdi aabit olmuştur. 

Alman zırhlılarına 
isabet 

Londra 24 (AA.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: Brest üzerine İngİ· 
liz tayyareleri tarafından yapılan 
şiddetli akınlar eanası:nda Alman· 
yanın Scharnhorst ve Gneisenau 
zırhlılarına her ikisine de, bombalar 
isabet etmiş oldu~unu zannettirecek 
birçok ııebcpler vardır. 

Scharnhorst'un baş tarafındaki 
hasar o derecedir ki bu zırhlıyı bir 
kaç ay için hizmet harici bırakmı§ 
olduğu tanılmaktadır. Bundan ev· 
velki akında da C:ıeisenau'nun or
tasına bomba isabet ettiği zannedili
yor. MezkGr zırhlıların devamlı ola
rak Brest" e bulunuşları bu hasarlar 
yüzündendir. 

Almanlar, lngiltereye ve 
Maltaya hücum ettiler 
Malta 24 (A.A.) - Dün neşre

dilen resmi tebliğ: Salı akıamı Me•· 
aerschmidt tipinde birçok Alman 
tayyaresi Malta aahili açıklarında 
uçarak İngiliz müdafaa teıkilitını 
şaıırtmak iatemiş!erdir, Filhakika 
bu sırada münferiden uçan bir Jün· 
kers 88 bombardıman tayyaresi 
adaya yalda§arak birkaç bomba at
mıştır. Fakat bu bombalar denize 
düşmüştür. Bu Junkera tayyaresi 
daha ıonra büyük bir irtifada uça
rak ada üzerinde bir ke§İf hareketi 
yapmıştır. 

Talebeler bulunduk 
ıehirde imtihana 
alınacaklardır 

l lunmasına rağmen bükülmez bir ce-
müdaf aasını zor uyor sar et muhafaza etmektedir. Bu hn-

ırat memat mücadelesinin neticesi 
Nalrobl 24 (A.A.) - Bugün neorolu- ne olursa olsun Yunan cesareti hiç 

nan tebliğ: bir zaman uhutulmıyacaktır. Yuna."l· 
Kıtlanmız Desste mıntaluısında dfiş- ı l d 

Ankara 24 (A.A.) - Maarif Ve.ldlll- manın ileri müdn!o.amnı 2ı0rlamL5t1r. ı arın üşınana ve bilhassa İtalyan 
llnden oobll!; edllm1şt1r: Son haberlere göre, düşnınn ı1cat et- ordusuna bu kadar uzun müddt."t 

1 - Resmi ve hususi liselerin bl.rln- mel..-te ve Mett olduğu tlzcre, ticatlnl na_,ı) dayandıklarına hayret ediliyor. 
el ve ikinci sınıf talebelerlntn asker- gen~ tahribat lle. korumaktadır. Filhakika· Yunanlıların gerek asker· 
lik dersin• l eözlü 1mt1harıla.nna gir- Neghelll mıntakasında vaziyet de- ce gerek mal 

1 
k 

1 meden kendi olmllanndan ayrılıp b:ı.ş.. tışmemlştlr. zeme ve an vasıta arı 
ka şehirlere gitmiş bulunan talebe Daha gn.rpte, kıtaln.nm.ız Merlllc bakımından çok dun bir vaziyette 
hlilen bulw1duk!an mıntakaİarcWtİ kabllelerlnin merkezi olanMaji'yl tş- bulundukları muhakkaktır. 
liselerde bu dersin sözlü 1mtlhanlanna gal etmişlerdir. Bu kabileler Iotalan-
alınacaklardır.. mızı iyi karşılamıştır. 

Bu imtihanlara glmıek Jst.iyen ta- Bütün mıntakalarda Habeş vatan
lebelerden hiçbir Ycslka aranmıyacak- perver kuvvetler! düşmnnın gert wı.

Cephede düşmana karşı tuttukları 
hattaın çıkan Yunan askerlerinin 
Yorgunluktan bitkin bir halde hemen 

tır. Yalnız talebelerin Jtaza.ndıklan surlannı hırpalamıı.k ve milnakalc yol- yol kenarına uzandıklnrını gördüm. 
notlar to~raflı bir :kAğıda yazılarak tarını kesmek suretlle tevkalAde fay- Yunanlı.ların bütün techizatı bir li.i-
mensup oldu klan okullara gönderile- dalı hareketlerde bulunuyorlar. fekle hır avuç kurşundan jbaret 
cek ve Vekllllğe de malüm:ıt verile- 1 bulunuyordu. Dü~man tayyarelerinin 
cel..'tlr. G•• ı••k B l 'iddetli bombardımanına maruz ka-
be21 r1nD1unıt~::n bu, §eıklldcüolan tale- un u orsa lıtn İngiliz kıtaları çekilme hareke-

e m 41MUıa g rme't zere bu- ti · b·· "k b. · · d h·1· d 
lundukları yere en ynkın llae müdür- nı uyu ır ıntızam a ı ın e la-
lükle-rine hemen mtımcaat etmeleri ESHAM H TAHVİLAT - &AMB1YO parak yeni müdafaa hatlarına yer-
llzımdır. n ~"UKUD FİATLERİ lC§mişlerdir. Bu ricat hareketi esna· 

Türk Hava kurumuna 
para verenler 

Ankara 2~ (A.A.) - Tür'k Hava Ku
rumuna yapılmakta. olan yudımlar 
hakkında bugün blze verllcn malO.
nıata. göre, Aıığ'da T~ İlyas Ku
ruma. 300, Karnkin Kootan 250, tüccar 
Mevkud Bensen, Sadık Sa! ~r yüz, 
tüccar Mehmcd I.şeg 125, kunduracı 
Zül!üknr Akk~, Beyznr Nalln.r, veron 
Nallar, tüccar Muhiddin Snbuncu, 
Hllml Pamukçu, B:ıyrruıı Yalçın, Hü
seyiıi Dinç, Süleyman Tecimer, Ta.hlr 
Metin, İbrahim Arslan, Şerif Kömür
cü yüzer, tüccar Cn·an Metin, 'i5, Ke
mal Zırhlı, kahveci Rıfkı ve Sabri 
Abdülmelih, İhsan Turan elllşer v~ 
diğer bir kısım Yatand~lar da yekünu 
390 lirayı bulan teberrüde bulunm~ 
!ardır. Emlrdağ'da Datnııc köyünden 
Hacı İs:mall de Kuruma IOO lira. ver
m~tJr. 

Tokatta İsmet İnönü 
okulu 

%4 Nisan 1941 sında ben geni§ Tesalya ovasında 

DEVLET BORÇL4Bl 
yürüyü~ halinde bulunan büyük bir 
kafileye <lahil bir kamyonda bulu· 
nuyordunı. Her ıeyin sükunetle yn-

~ 'l,60 933 Türk borcu L n. m. 1;s ~ pıldığını bizzat gördüm. Bir çok 
• • 1938 ıtramJye]! 20:- kamyonlar kurşunla delik deşik edi· 
• • 1933 İkramlye!l Ergani 19.- lcrek tahrib oluooduğu ve yol ke· 
• T 1934 Sivas-Erzurum 1 19.10 narında bırakıldığı halde İngiliz kıt-
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 19.15 aları hareketlerine devam etmişler• 
• 2 1932 Hazine bonolan 61.- dir. 
• • 1934 • • 115.60 

: • 2!:is » » :~~ Hakimiyeti milliye ve 
A. Demlryolu tahvlll I - n 40.90 Çocuk bayramı 

• • m o&ı.so 
A. Demlryolu mümessıı senet 39.- ıenlikleri 
Haydarpaşa llmanı ~= Ankara 2.f (A.A.) - Hakimiye-
R. limanı mümessil aenedl · ti Milliye ve Çocuk bayramı müna-

BİSSE SENJo.'TJ,ERt aebetile dün yurdun her köşesinde 
T. C. Merkez bankası 11~~ yapılmış olan .. coşkun ~.e~~h~rata nit 
T. io bankası nama muharrer e.20 h.aberler hu gu.:zel yıldonumu vesile-
T . tş banbsı (hamile alt) l ç k r _ 
T. f4 bankası mümessil h1.s. 90.- 11 e ocu ı:.:ıırgeme lurumları ile 
A. DemlryoJiarı şJ.rlcetı (~ 80) 22.85 C. H. Partisi ve Halkveleri ve yar-
A. Demlryollan şirketi (3 100 37.50 dım ıeveın bayanlar tarafından bin-
Esklhtsa:r çimento şirketi 7.215 lerce yoksul çocuğun giydirilmiş ve 

lar tarafından i§gaÜ eanasında, ihti· ----.-.-
llflannı harpten sonra halledecek· Arjantin Harıcıye nazırı 
)erine dair verdikleri teminata rağ· drid' de 
men, Bulgarlar, aanki Yunnıhiatanın ma . . 
ortadan kalkması saati değiştirilmez Madrid 24 (A.A.) ~ Ar!antın 

Geceleyin Junkers 88 ve Heinkel 
tiplerinde birçok düşman tayyaresi 
şiddetli bir akın yapmışlardır. Pek 
çok tenviı fi§eği ile bomba ve mayn 
atılmıştır. Hususi evlerde büyük ha
sar olmuş, birçokları yıkılmıştır. Bir 
kişi kaybolmu§lur. Bunun enkaz al
tında ka1dığı zannedilmektedir. 
Dört ağır yaralı vardır. 

Bir Jünlı:cra 68 proje1'tör 1011'.lan 
arasına alınara1' tayyaro dafi batar-
yaları tarafından hasara uğrtılmıştır. 
Bu bataryalar bütün akın esnasında 
büyük bir faaliyet ı:östermiılerdir. 

Tokat 24 (A.A.) - Tokat me.tkezin
de yeniden yapılacak İsmctpqa ilko
kulunun temel nt.ma merastm1 dlbı 
yapılmıştır. 

Şirket! Hayriye 26.- muhtelif hecüye]erle sevindirilmi• ol-
~lrketı Hayriye temettft 21 d kl "' 

.- u arını bildirmektedir. 
ECNEBİ TAUVİLLERi Bu meyanda İzmirde C. H. Parti-

Kredl Fonslye 190:? 102.- ai tarafından İzmir ve Kar~ıyakada· 

bir tarzda çalmıı &'ibi, Trakya ve Hariciye Nazırı B. Rw~ Gwn~, 
Jdakcdonyaya Uıütnıüalerdir. İtiraf dün hususi bir tayyare ıle Madrıde 
edelim ki. kral Borisi ve Bulgar hü· gelmiş ve birçok ıahsiy&tler tara~~
iUmetini, fevkalbeıer bir h!maset· dan kar~ılanmıştır. Arjantin Harıcı
le iki impara.torluğa karşı mücadele ye Nazın buradaki ikameti csnası:ı· 
eden Yunarustanın kanlı toprağı da general Franco ile görüşecektır. 
~erine Akbabalar gibi çökeceklerini B. Guinazu ıerefine müteaddit kabul •e bilhusa zafe~ avazeleri çıkara- resimleri tertip olunacak ve ziyafet· 
Cal.lannı beldemıyorduJı:. Fakat biz, ler verilecektir. Bu meyaaıda İspan· 
Bulgarlara gıpta etmiyoruz· ve bizim ya Hariciye Nazırı B. Serrano Suner 
nziyetimizi onlannkine bin defa de bir ziyafet verecektir. Arjantin 
tercih ayliyoruz. Çünkü Liz, bütiln Hariciye Nazın Madridden Li.zbona 
Clümya önünde alnımız a~ık baıımız gidecek n oradan da N.vJtorka ha· 
~ yürüyebiliriz.• eket edecektir. 

Çarıamba sabahı iki alarm veril
miştir. Birçok avcı tayyaresi refaka· 
tinde uçan Jünkeu 88 tayyareleri
nin ada civannda dolaştıkları görül
müştür. Fakat bunlar sahili aşma
mışlardır. Tayyare dafi topları ateı 
açmışsa da netice henüz mal<lm de
ğildir. Öileden sonra da bir alarm 
işareti verilmi~tir. Düşman tayyare
leri Ma1ta cviannda dolaşmakla ik· 
tifa etmi~ler ve aahi!i ıeçme~ler· 
dir. 

Londra 24 (A.A.) - İnıiliı ha-

ı u u:ı.ı:r.:ıı:cı.TJ:Dı u ı:ı:n :n ı ımın:ı 

va ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: Dün gece dü:ıman tayyare
leri müteaddit sahil mıntakalnn üze
rinde faaliyet gösterİm§lerdir. lngil
terenin cenubu garbisinde bir ee
hire hücum edilmişse de evvelki 
hücumlara nazaran daluı. az §İddctli 
olmuştur. Hücum gece yarısından 
az sonra bitmiştir. Hasar vukubul
mu§sa da vaziyete hakim oluınmuş
tur. İngilterenin cenubunda, ıarkın
da ve eimali ıarkiainde Ye cenubi 
Gallea' de bazı yerlere 'bombalar 
ablm11br. Huar ve aayiat azdır. 

> • 1911 '13.- ki miniminilere içinde üzüm, incir. 
• • Amorti Gl.- fındık ve ceviz bulunan altı bin pa-
• • Kupon l.10 ket dağıtıldığı gibi Giresunda da 

NUKUT 85 ya~ru giydirilmiş ve çok çocuklu 
Türk altını 130 aılenin ihtiyaçları temin olun· 

27.90 muştur. 
Külçe altın b1r gramı 5.64 '"" _________ _ 
.o_sm_a_n_ı_ı _b_a_nk_as_ı _t_b:-an_kn_o_,t>;,._ _ _:2~.8:.:5 

KAl\miYO 

Londfa üzerine ı sterlin 
Nevyori: üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atina. Uzerme 100 drahmJ 
Ma.drld lizertne 100 pe:ı:eta 
Yotobama Gzerlne 100 1en 
8tokholm GserJAe ıoo kurorı 

6.24 

Yer değittirecek 
kiracılara tavsiye! 

ıs2.20 Akşam'ın KOCOK ILAN-
so.29 LARf nı dikkatle okaranız 

0.9975 .kendinize en elveritU yurdu 
12.9375 

3l.lS75 llm•y•o•rulm-•a•d•a•n•b•u•la•b•ilininlz.•'••••ı;I I0.741 

I~ 



~--
erlik işleri 

yerli aııkerllk ,ubeshıden: 
ı denls makine On 7Ü2ba4I 

.._ well 306 doğumlu Huıuı ot. 
Me1llnet Kavaklı (Dz. 1767). 

Yedek mükellef ta.blb yüzba.fl Mı
nas oğ. Arm.anak 300 İzınlt (35766). 

Deniz 8. sınıf muamele memuru 
Ahmet oğ. Mehmet EnılD 304 CDs. 
331 - 17). 

Emekli 8. sınır tüfekçi ustuı H&
an oğ. Şevket 310 İstanbul (331-1'1). 

8. Sınıf tüfekçi ustası İbrahlm ot. 
Hasan 301 Görele (324 - 12). 
Yukarıda adlan yazılı subay ve 

san'atkArlann kayıtlarının tedkik 
edilmek üzere çok acele şubemize mü
racaat etmeler! Uan olunur . 

••• 
Kadıköy Yerli Askoı-Jik Şubesinden: 
Subemlııc mensup 336 ve bu doğılm

lularla muamele gören yüksek ehll
yetnamelllerle ehliyetn:ı.mc:slzler Ye
dek subay okuluna sevkedllece.eklerin
den en geç 28 nisan 941 gününe kadar 
şubeye müracaatları. Bu ıı~n daveti
ye yerine kaim olduğu, icabet etm.1-
ycnler hakkında kanwıt muamele ya
pılacağı fü\n olunur. 

••• 

YENi NESRİY AT: 

Arkadaş 
Her haftn bütün çocuklann sabır

.ııızlıkla bekledlklerl Arkacıa., mecmua.
sının on altıncı sayısı revkaH'ıde güzel 
yazı ve resimlerle dolu olarak bugün , 
çıkmıştır. Bu sayının en büyük gü
zelliği ve değeri bütün yan \"e reshn
lerlnln çocuklar tarafından haurlan
mış olmasındadır. Yarınki Türk edib 
ve sanatkarlarının llk eserlerini bir 
arada görmek. yalnız çocuklar için 
değil, büyükler ve bilhassa öğretmen
lerle terbiyeciler için çok faydalı ola
cı:ıktır. 

Bu güzf'I teşebbüsünden dolayı 
Arkadı:ış'ı tebrik eder ve bütün oku
yucularımıza tavsiye ederiz. 

İstanbul Öğretme:ıteri 
Cemiyetinden: 

Ct'mlyetlmlzln, 26 Nisan 941 cumar- ı 
tcsi günü Eminönü Holkcvl salonun
da toplanacağı bildirilen. yıllık kon
gresinin İstnnbul Kız lisesi salonun-ı 
da yapılacnğını sayın arkadaşlara arz 
ve tcsrınerlni rica ederiz. 

1 
BULrı'lACAMIZ 

' :> ~ 4 " .. 7 8 o 10 

c __ .__ 
7 
~ 
( 

Soldan sağa ve yukarıdan aşaiı: 
1 - Borazan. 
2 - l liç aldırmıyor. 
3 - Tersi firar eder • seddet. 
4 - Yetişemez. 
5 - Dışarı giden - Başına cG> 

gelirse azimet edin demek
tir. 

6 - isim • Tersi koridor. 
7 - Uıtifcler • Dir peygamber 

ısmı. 

8 - Büyük lokmn. 
9 - Tersi garezdir • Tersi umu· 

mi değil. 
1 O - .Melun - Sonuna cF > gelirse 

acayıp şeydir. 
Geçen bulmacamızın halli 

So!dan sağa ve yukar;dan aş.ağı: 
1 - Mutavassıt, 2 - Usulusul, 

3 - Tuna, İhale, 4 - Alat, 
Duvad. 5 - Vu, Tel, Hi.i, 6 -
Aside, Ezan, 7 - Suhulet, Ni, 8 -
Slav, Say, 9 - Lahana, 1 O - Tre
düniyon. 

Jl:ıll Ta.,fiycde bulun:m 

Şark ~1erkez Ecza 
Türk Anonim Şirketi 

T:ısfiye Memurluğund:ın: 

26/91940 tarihli hlsseaaran 
umumt heyeti kararma tevfikan 
üçfincü kısım tevziat olarak 
beher hisse senedi bedeline 
mahsuben iki lira tediye edlle
ceıtlnden hlssedaran hisse senet
lerini hamilen 11/41941 tarihin
den itibaren her pcr§embe ve 
pazartesi günleri saat 14 den 
17 ye kadar Istanbulda Slıitecl
de Hornsan::ıyan Hanında 5 ve 
6 numarndn Tasfiye mt>mu.rlu- ... 
ITT!na müracap.t etm~lcrt 11:\n 
olunur. 

SATILIK KONAK 

Tercih edilmesindeki sebeb 

6RiPiN. 
BUtün Ağr1lara, 
hastahk başlan-;ı 

~! 
~ gıçlanna karşı ve 
~ ~ hiç zararsız en 

=::::;~~;:::=:;:1 kuvvetli 

Xe2.Je, Soğ'uk al~nhtı, Grip rahatsı:ı:lıklarıncla, BAŞ, Dl!J, MAFSAL, 
HO:\IATIDI.\, BAŞ •e ADAU~ atrılannda lüzumunda aiinde S aded 
alınır. 1.'aklitlerinden sakmınız ve her yerde pullu kutulan Israrla isteyiniz. 

' ~ . . :· ~ ... .· '. . 

Sizin de -takdi 
e-t-tiA-iu.iz iizer 

Asrımız modasının zarafet 1'e lncelifine inzimam eden 
üstac1 terzilerin malıantt, kadına da ~ençUte matuf şa
yanı hayret bir beden tenasübü arzeder. 

Fakat yüz ve onun hututu gevtzedirler. Eğer bu nokta
ya lazım gelen ihtimam gösterilmezse, seneler bu b:ıtlan 
başkalanna pek çabuk farkettirirler. Bu, sizin bir sım
mzdır ki, ulak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi rald
belerlnizin dikkat nazarından uzak kalamaz. İşte senele.
rin (bilhassa nazik ve has<ıas cildlett mu<ıallat olan o 
t:ıhribkiir senelerin) <'itdinize çizmekte oldufıı on binlere• 
(bidayette g:ıyrl mahsus) ince çizgilere ibmıılkar 
kalmayınız. 

2'.amanla cildinizi soldur:ıcak olan ve sizi pek çok defa •akitsiz ba
rab eden bu iinzaları ak~nm ve sabah ICREl\1 l'ER'l'El"le yapacap-
1117 uf:ık ma. ajla refı:diıılz. KltEll PERTEV'in bu mucizesine yü-& 
binlerce hemcinsiniz gibi siz de hayret n memnuniyetle şabld ola
eaksmız. Göreceksiniz ki simanız. ebedi gençliğinizi herke-;e mafru
rn:te söyliyecektir. 

KREM PF.RTEV'in terkibindeki faal nasır en derin çlz;ilerl bile 
izalede geclkmiyecektir. Buı:ünılcn itibaren ıılz de bir tüp KREM 
PERTE\"l tuTnlet mas."\nn:ı\a bulundurunuz. O, :a.ynı 11amanda aert 
rüzgıirlann ve kuvvetli güne~in en iyi muhaf1Z1dır. 

Vckaletlmlz iç ticaret umum müdürlüğünde muhtelif derecelerde açık 
memuriyetlere 3G56 nunurnlı kanun hükümleri dairesinde asgarl ilse taıı
snı görmüş olanlar tnyin edileceğinden talip olanlann, aşağıda. yazılı vesl
kalarlle blrll.l.'te 5 mnyıs 941 tarihine kadar Ankarada lç ticaret umum mü
dürlüğüne ve İstanbulda mıntaka ticaret müdürlüğüne müracaatlan lüzumu 
!Hi.n olunur. (2475 - 3216) 

1 - Nüfus tezkeresi. 
2 - Tıı.hsll vesikası, 

3 - Asker1ik veslknsı. 
4 - Evvelce bir vnzitede bulunmuş ıse alınan bonservisler. 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
62 No. lı UAn - 24/4/941 tarihinden itibaren kasaplard& karaman 65, 

dağlıç 70 ve kıvırcık 70 kuruştan etiketli olarak satılacaktır. (3243) 

D. Limanları İş. Um. Müdürlüğünden : 
İ§letmemlz!n vesait kısmında vazife görmekte olan Ali Namık ustab8.-

şının ldııremlzle hiç bir al&kası kalmadı~ı ilan olunur. (3245) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
OSMANLI BANKASI 

TORK ANON1rvı ŞİRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile miınakit mukavclenameıJ 

22Q2 Numclralı 10/b/ t 933 tarihli kanunla tasdik edilmi~tir. 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi: 

10.000.000 lngiliz Lirau 
1.250.000 lngiıiz Liruı 

Türkiyenin b11,lıca Şehirlerinde 
PARJS, MARSl!.. YA ve NlS' de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, lRAK, FlLlsrtN 
\'e MAVERı-\ YI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugo9lavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye. Lübnan 

Filyalleri ve bütün DünyadR Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cati ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler v~ vesnıkli krediler ktişadı. 
Türkiye ve Ecnebi mer:ıleketler üzerine k~ide ıenedat is!iontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avana. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En vük'lck c:nniyet ,artlarını haiz ldralıli 
Kasalar Servis: vcdır. 

Piyaıa:mı en miirait t11-tlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tuıuruf hesaplan açılır. 

İstnnbul Suıtanahmed Binblr
direk mahallesinin çeşme ve 
Suternzisl sokağındaki mahallen 
19, 21, 23 kapı numaralı 9ô0 
metre murn.bbaında bahçeli muh
teşem konnk, Sultnnnhmed B!
rlncl Sulh Hukuk mahkemesi 
marırctlle 25/·1/941 Cuma günü 
saat 14 de müzayede ile satıla-

tw,w caktır. ta t - il:mmmgmi.1mm•m•••••••••••••••••li 

25 Nisan 1941 

·-------- YARIN AKŞAMDAN' trlBAREN ---... ııa::!!l!:'!lllmEm'Zl~ 
T T tb Ba 

Tanburl Salahaddin Pınar ve kemani Necati Tokay'ın 
lftJn.kDe ....,......_ • ma.raf maaW aıtatklrlamu bir arada d.lolqlnb. 

BaJUl)ar Basende&. 
•USA M P1,ubt ı FEVZİ ASMANGİL 
H B S t B • Klanıe& t ştJKBtt Tl1NAR 
CAN Udi ı SEL!Ntıa.ı ABDİ 
P At I[ A Kan1lll ı İSMAİL GtlZELYUV& 
N AD t B • Hanende ı AKSARAYLI YAŞAR 
il B V B t B • Hanende ı BAMiD DİKSES 
Mtlessesenlıı rBstenDli bilyük fedaUrtıta rnlmaı ftallar pyet .-hvenclll'. 

Pazar günleri s;:~~:: MATiNE: KONSOMASYON 27 +kuruştur. 
Pek yakında büyük aftrprtzıer. Tel: 40091 

. . .... _, .... 
( I 

T. iŞ BANKASI~' 
IDARtsl.NI 81LE~ !l BAMKASINDA~ 
IKRAMIYELl }-iESAB Ay,.A~ 

• ----................ __ .............. ______________________________ .....,ı 

Küçük tasarruf hesaplari 

1941 ikramiye plani 
KEŞIDELER: 4 Şubat. 2 Mayu, 

1 Ağuıtoı, ' İlcinciteırin 
tar:hlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

MuhammenB. 
Cinsl Mlkdan Lira Kr. 

Formaldehit •200• Kg. 240 -
Somunıu cıvata •4800• adet 47' -
ve demir destere .30, düzüne] 

3 7,5 teminat 
Lira Kr. 

Eksiltme şckll 
gün il saau 

18 -
35 55 

Pazarlık 29.4.41 14 
A. Eksiltme 6.5.41 H 

Rezistans .ıoo. adet 400 - 30 - • • • H.30 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira ı - Şartnam~ ve nüınunelerl mucibince yukarıda cins ve mlkdarla.n 
S • 1000 • • = 3000.- • yazılı malzeme hizalarında. gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
1 • '150 • = lSOO.- " 2 - Vida ve Rezlsto.n.cım muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan 
t • 500 ., = 2000.- • hlzalannda yazılıdır. 
8 • 250 • = %000.- • 3 - Eksiltme hlzalannd& yazılı gün ve saatlerde Kabataş levazım ve 

35 • 100 .. = 3500.- • mübayaat şubcslndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 
80 .. 50 • = 4000.- • 4 - Şartn:ı.me ve nümuneler ~geçen şubede gôrüleblllr. 

300 " 20 .. = 6000.- "J 5 - İsteklilerin tayin olunan günlerde % '1,5 güvenme parnslyle blı'-l.,____________ illete mezkur kom~ona müracaatları. (3081) 

• Ooouk 4oalarıı 
f çi lA.stlkll, d~ı !pekli kuma.ş

um yapıbnı.ş çocuk donlan ve 
ı;ocuk t\ltı mu§ambalan ÇQlt da
yanıklı ve çok zariftir. Piyasa
ya taklitleri çıkarılmış oldu
C'undan 

mnrkasına dik.kat ediniz. Her 
Eczanede bulunur. Toptan satUJ 

. 

BOYOK BİR FIRSAT ------... 
RIZA Yl TARAFEYN lLE SATIŞ 

M~ur bir dekoratörün resimlerine göre Avrupa. malzcmeslle 1mal 
edilen gayet modem zengin mobilyalar, yemek ve yatak odaları ile 
salon ta.kımlan, kütüphane, Bar Amerikan, kristal ve güm.üş talomlan, 
muhtellf biblolar, Yünkcra GazocııC'J, 12 Umbalı R. C. A. Lük! Radyo 
ve.saır ~· Ma.ç1aı.da. Rall1 nruunın 7 numaralı o.pnrtım.a.nına. her gün 
saat 10 dan 12 ye ve 3 den 5 e kadar ve pazar günleri yalnız s:ıat 10 dan 
12 ye kadar müracaat olunması . 

yerl Sirkeci Demlrknpı No. 30 1 
Tel: 20992. Telgraf: İstanbul - ! 

Makina ve Elektrik 
m ü h en d isi, ki m ya g er, 
işletme muhasibi ve 
ticaret şefi alınacak 

-Ate§, Posta kutusu No. 38 m 

1 

ALAN 
Aşk Romanı 
Nakledenı Mebrure Sami 

Tevzi yeri: ikbal kltapeorl. 

60 Kuruş 

şehir ve Spor Kostümleri 
en zengin ve en zarif 

Kumaş çeşıtıerlnl 

Z BiP 
Tüccar terzihanesinde 

bulacaksınız. 
Beyoilu İstikln.I Caddesi No. 378 
Ha~ Kltanhanes! ka nda. 

.... Dr. thaaıı Sami 

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, boi· 
maca ve kızamık öksürükleri 

için pek teıirli ilaçur. 
Herkes lculbnabilir. 

ZAYİ - Et nakllya.tınd& kulla.ndı
ğuruz 3598 numaralı ka.myonetlmizln 
bir plMcası ztyaa uğramıştır. Hilkmü 
kalmadıCUU llAıı ederiz. 

fark Deri T. A. Şirketi 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
Umumi l\Iüdürlüğümüzün muhtelif servislerinde blrt 400 

(ihtisas mevkii) dlğerl 260 lira ücretli l1d kimyagerlik, biri 
400 (ihtisas mevkii) üçü 300 er lira ücretli (ikisi ihtisas mev· 
ki) dört makine mühendisliği, 260 lira ücretli bir Elektrik 
mühendisliği, 300 lira ücretli lkf mütehass15 işletme muhasip
liği (İkisi de ihtisas mevkil) ve :lOO lira ücretli (İhtisas mer
kll) bir Ticaret şefliği münhaldir. 

Tayin edileceklere yukanda yazılı kadro tahsisatları dahi· 
llnde 3659 ve 3968 sayılı kanunlara nazaran alabilecekleri· 
ücretler verilecektir. 

Taliplerin mesleld tahsil ve mesailerini göstem vesikalar-
2/5/1941 Cuma günü akşamına kadar Ankarada Umumt mil
dilrlüğe müracaatlan. 

iNŞAAT I LANI 
Sümerbank Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikalari Müessesesi Müdürlüğündenı 
I - Ereğli bez tabr!.ltası İvrlz kuvvet santralı çıtt mak1n1.st evleri.,.~ 

lan vahidi fiyat esaslle ve kapalı zarf wrulile eksiltmeye konulmuştur. İot>'a 
inşaatın muhammen k~ bedell 27,916,04 liradan ibarettir. 

n - Eks11tme evrakı Ud Ura mukabilinde, Silmerbank binasında btrı.. 
şlk pamuk ipliği ve dokum& fa.brlkalan müessesesi müdürlüğfuıden alına.bWr. 

ın - Eksiltme 12/ 5/941 tar!h!ne müsadif pazartesi günü saat ıs da 
Ankarada Sümert>ank B. P. t ve D. F. müessesesi müdtirlütünde yapüacaktır. 

IV - Muvakkat teminat m1kdan 2,018,70 liradır. 
V - İstekliler tekllt evrakı meyanına, şimdiye kadar Y'!lPDllŞ oldukla.n b1I 

kabil ~lere, bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede buunduk
anna da.lr vesika.lan koyacaklardır. 

vı - Teklif mektuplarını havi zarnar kapalı olarak1Uıaıe günll saat 115 • 
kıı.dar ma.kbuz mu.kablllnde Ankarnda Sümerbank B. P. . ve D. P'. müesse381111 
müdürlüğü muhaberat şcnlğine teslim edllccektlr. 

VII - Posta. ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir malı 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanun! şeklide kapatılmış olması lAmndm. 
Post.o.da vaki olabilecek gcclkmeler nnurı itlbare alınmıyacaktır • 

Vm - Müessese bu ihaleyi icrada serbesttir. (2261) (3213) 

Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürliiğünden : 

SilAhtar fabrikası memur ve müstahdemlerine SlU'lhtnrda idnrenin blll 
ücret tahsis edeceği yerde yemek ihzar ve temini pazarlığa konulmuştur. 
Eks11tme 6 Mayıs 941 salı cünü saat 15 de Metro Hanında toplanncak ko 
misyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat ıco liradır. 

jsteklllcrln muvakkat teminatlarını idare veznes1ne yatırarak mezkdr 
gün ve saatte komlsyond:ı hazır bulunmal:m !15.n olunur. 

Bu lşe ald şartnameler Metro Hin 4 üncü kat Levazım müdürlilğünden 
parasız olarak alına.bilir, (3177) 


