
En lena bir haber, 

aenl Umitaizliğe oe 

bedbinliğe iliiıiirme

melil 

- NetioeJe hakkin, 

ailaletln, akil Oe 

manhlin galebe 

ficleceğl flJphenulir. 

8eD1 ts - No. 8085 - Flatı her yerde 5 1turuf OUMAm'BSl 28 Nisan 1941 Sablbl: Necme<!dbı Sadü - Nepiyat mtıdü.rf1% Blkmet Feridun Es _Akşam matbaaa 

lngilterenin 
mağlubiyeti 

Amerika için 
büyük bir 
tehlikedir 

Amerika Hariciye 
Nazırının çok mühim 

, bir nutku 

Her türlü •ulh yapma 
teşebbüsünün tiddetle 
aleyhinde bulunan B. ' 

Hull nihai zafere 'imani 
olduğunu söylüyor 

«Mihver d:ıetlerile ıulli } 
bir tuzaktan batka 

birşey olamaz» 

cBu harp barbarlık deo
rinin bütün u~llerini 
1?·ıl la nan bir tasallut 

harbidir» 

• BU SABABKI 

TELGBAl'LAB 

Atina'nın 

şimali garbisin
de "inuharebeler 
İngiliz hatb yarılmadı, 
Alman zayiatı ağırdır 

Kiü-e 26 (AA) - B. B. C.: 
8on haherlere ıöre Atinanın ıimali 
sarbt.iııde tiddetlf muharebeler VU• 

b bylmaktadu. 
Dilpnanın tiddetli hücumlarına 

raim- İngiliz hatları yardmamııttr. 
Muharebeler •on derece tiddetlidir. 
Dütman ağır zayiat& uğruyor. 

İngilizlerin T ermopil ııeçidlerin· 
de vuku bulan muharebelerde uğ
radıklan zayiat fevkalade ehemmi· 
yet.izdir. Epirde hareket eden ve 

• Yunan orduı\lnun teslimi üzerine 
ıerbeı kalan Alman ordulan Atina· 
nın ıimalinde harp eden Alman 
btvvetlerini takviyeye ııeliyorlar. 

Kalır. 26 (A.A.) - Son ha
J;erlere göre İngiliz • Yunan kıtaab 

, mevzilerini muhafaza ediyorlar. in
•. giliz • Yunan hatlan aruında yarma 

yoktur. lngiliz ıol cenahı, Yunan 
nğ cenahı ile sıkı bir temastadır. 

- - . 
.ıe uır milletin bu mütearrızla .. 
ı ııı hücumundan kendisinin 
masun kalacağını düşünmeğe 

hal•kı yolthırn 

Anadoluya gideceklerin 
hareket günü kararlaştı 

Al 
Londra 26 (A.A.) - B. C. C.r manlaf Atina ra.d!oau dün gece harp haberi 

vermemtfttr. 

Limni adasıni ~ 0-arl-an-Pa-ris-ten 

A!'n:?rika Harıcİye Nazırı B. HuD 

1 Mayıstan itibaran başlayacak sevki
yat ve yolculann gidecekleri iskeleler 
hakkında lstanbul vilayetinin tebliği 

işgal etti memnun döndU 
Adanin piyade ve polia

ten mürekkep kiiçilk 
garnizonu dört saat 

mukavemet etti 

Fransız vapurlarının: 
Afrikaya Alman aakeri 
taııdıği tekzip ediliyor 

İstanbul vllAyetlndesı tıebl.ll edJl.. 
miştlr: 

ı - Karaden.ls iskele ve ıstasyon-
1.arm& gidecek beyannam.,_ tlbl 
yolculardan ilk kaflleye dahil olanla.
nn hareket günlerll• saatıerl ve bl
necek.lert nhtımla 1necekleı1 1.skeleler 
aqağıya yazılmıştır: 

2 _ Nakliyata 1 Ma.yı.s "1 perşembe 
günQ başlanacaktır. 

1 Mayıa saat 18 Ak.sa Gala.tadan 
u den 444 CDahll) No. J& D.dal Zon
guldağa, Fllyos, Kal"!lıbt. f.smetp~ 
Eskipazar, Denls yolu. 

ı Mayıs saat 1' Tırban Gala.tadan 
' ll21 den 1421 CDahll> No. 1'& kadar 

İneboluya. 
ı Mayıa saaı 1' An.kar& Qalatadaıı 

1422 den 1821 CI>ahll> No. ya tadar 
İneboluya. 

ı Maya sa8* ıa Akım Galat.adan 
446 den 1592 (Dahil) No. ya kadar VıchT 26 (A.A) - Amiral 
Zonguldab, Atta.raca, Kurşunlu, &>- Ati' lS (AA) _ Alm L. Darlan. Paris ıeyahatind• melD"' 
mucalt, OünHlve, Ddmu. lsp&rt, Çan- 1 bnaaa.bah t S d Çaan ~~ ınun dönmüştür. Bu aeyahatine be:r· 
kın. Deniz yolu. lan. u 1_ d ta~ l e, naıuı;., nelmilel bir ehemmiyet atfetmek. 

5 Maya saat 18 .Ak:aıu Galata.dan enın ya""ının a u unan ve ıevkul· d ., d ... ld" Al F il 
6P3 den 890 (Dahil) No. ya kadar ZOn- ceyı ehemmiyeti olan Yunanlıların ogru egı ır. man • raıaız m. • 
gulda.ta. QanJcın. T0.ne7, Kalecik, Ir- Li . d .L__ • • zakereleri olmamıştır. E.auen Parıı 
mak. mnı a asına Ça.mı~tır. Pıyade ve Alman sefiri elyevm memleketin-

5 Mayıa aaa~ lf Tırhan Galata.dan polisten mürekkep olan küçillr. Yu- dedir. 
891 den 1120, 1822 den 185g CDahll) nan garnizonu mültecileu karp dört Vicby 26 (A.A) _ Almanya
No. ya kadar Bartın, Amaar&, Kura- saatten fazla haıbetmiıtir. Daha ev- nın 5 3 Fransız vapuruna vazıyed 
c~Ue, Clde, AyancıJc. velce Semadrek adasını itııal etmif ettiği, bunlardan altı1tna mm taka-

15 Mayıs saat 18 An.icara Gaiı:ıt:ı.dan olan Alman kuvvetleri Limniye ta· rak Şimali Afrika ıevkiyabna tah-
2161 den 2UI CD&hll) No. ya kadar arruz etmeden evvel bir illtimatom ıİI ettiii tekzip edilmekteclir. Ken· 
SamıSUDIL. vermitlerdir. Semadrek ada11 Lim- dilerine isim takılan altı Tapur 1940 

1S:1"': 21~~~o.G;!a= ninin 30 mil fimali prlti.indedir. haziranında Alman ileri hareketi 
Sinop, GerBe. · B.u meaele hakkında nctrolunan esnasında zaptedilmit. dii•lerl ba-

(Devum sahife 7 atitan 1 d ) r~.mi Y1;1nan deklarasyonunda d .. tırılmıttar. 
. V8'inaton 25 (A.A.) - :Am .. 

rika Birleşik devletleri Hariciye Na• 
zı.n B. Cordell Hull radyo ile çok. 
mühim bir nutuk aöylemi~tir. Bu nut· 
kun en genit bir tarzda zaptedilmiı 
suretini a,ağıya dercediyoruz: 

e nılıyor ki: ----------------------=---. l..imni valin Karamencand. s.. Berlin radyoıu gece 

Cebelu··ttarıka Amerı·ka mu··. madrekt•kl Alman vali.sinin Llmni ansızın •u•tu 
adasının teali.mini l..imni makam•· 

y Londra 26 (AA.) - B. B. C.: 

Roosevelt'in ı 
beyanatı 

- - ft.--

Amerika, gemi 
kafilelerini himaye 

etmiyecek fakat 
devriye ıahasını 
genişletecek 

Groenland'ın k!smen 
ll1ihver tarafından 
işgal edilmiş olma.!u 

muhtemeldir 

Vqington 26 (AA.) - B 
Rooıevelt gazeteciler tC'plan tı. 
da Amerikanın b.ıgü.:ı ticarc: 
gemi kafilelerine himaye vcrme
ği düşiinme<liğini, fakat bir bu
çuk seneden beri bıturaflığı ko· 
rumağa memur devriye gemile
rinin Atlan tik sahillerinden 101.lO 
mil mesafeye kaddr hareketler 
de bulunduğunu söy)C"mİştir. 

B. Roosevelt bir gazetecinin 
sualine verdiği cevıı~ta dev· 
riye hareketlerinin denizlerde 
garp yan kürrcsinin müdafansı 
icabettirdiği nLbette uznk!nra 
götürüleceğini ıöylemiı ve d•v 
riyenin bir kafile si .. temi olna 
dı~ını ehemmİydle kaydetmiştir. 

B. Roosevelt Croenland'ın kıs
men mihver devletleri tarafın
dan işgal edilmiı olabileceğini 
ve fakat hu hususta sarih malll
matı olmadığını bildirmiştir. 

Bu işgalin beıinci kol S.zal!!.•ı 
tarafından yapılmı' ola bilecegi 
mütalaaaına B. Roosevclt cha
yır> demi1 ve şunu ilave etmi~ 
tir: 

- Birleşik Amerika Groen
land'ın her türlü işgalıne manı 
olmak jçin tedbirler almaktadı• 
Batlcaca bir tecavüz hareketi ol
mıyacağını ümid ederim. 

Yunan gene-
• 

fiğine bir hitabe 
Atina 26 (A.A.) - B. B. C.ı 

Amiral Sakelarin ıençliğe hitabeıa 
demiştir ki: 

- Mağlup olmadık. Son altı a)"" 
da büyült bir imparatorluğu ezdik. 
1 00 milyonluk baıka bir İmpara
torluk arkamızdan hançerlediği içim 
ricat ettik. Ricatimiz muvak.kattir. 
harbe devam edeceğiz. 

Tobruk mıntakasında 
muhasım kuvvetler 

Kahire 26 (A.A.) - B. B. C.ı 
Tobruk mıntakasındaki İngiliz le.uy. 
vetlerinin bu mevkii tutmakta olaa 
İngiliz kuTVetlerinin az ehemmiyeti 
olduğu zanaıedilmektedir. 

B. Hull sözüne cBüyük Britanya· 
ya yapılacak yardımın yerine azamt 
miktarda ve en aüratli bir tekilds 
varması için lazım gelen tedbirleri 
bulmak icaı: eder> cümlesi ile baw
lamakla bcrr.ber bu tedbirlerin ne 
gibi ,eyle" olacağına dair hiçbir ıey 
söylememiş ve yalnız bütün Ameri
kalılan bütün kuvvetlerile dikilerek 
Birleşik dev!etler hükumetinin mü· 
dafaasını en kati bir surette temin 
ve techiz etmek için tek bir adam 
azmile işe ıarılmağa davet etmiŞtir. 

hücum 
hazırlığı 

h • k 1 tına em!ettiğiııi unan hükQmetine Dün gece Berlin radyon anama au ... im arar ar bildirmiştir. Alman ültimatomu çar- muıtur. Bu lnıil.iz tayyarelerinin 
şamba günü gece yarısı nihayet bu- Almanyaya bir akın yaptalı:larına ~ Ba aabalıJd tell"aflana ve • · luyordu. Almanlar, Llmni ada.. ip.rettir. _._.. devamı ikinci aahifede 

rıyor muslihane teıÜm edilmediği takdir- ............................................................................ _ 
de bu adayı eebren itıal edecekl• 
ri tehdidinde bulunmuılardır. Vali 
talimat istediği zaman Yunaniııtanm 
şerefi icabı olarak vazifeaini yap

cBu muazzam harpten kimin ga· 
lip çıkı;cağı meselesi bizim için ha
yati bir ehemmiyeti haizdir. Çünkü 
bu takdirde de:'lİZ hakimiyetini el
"den kac;ırmı" olarak dünyada kalan 
ıon \ilkeleri yalnız kendi kuvvetl~ 
rimizie dört kıtaya karşı miicfafaa 
etmek zarurt:tinde kalacağız. Diğer 
takıJirde ise, nizamını muhafaza 
eden bir dünya içinde kendi mevkii· 
n•izi biz de muhafaza edeceğiz. A· 
merika Birleşik d~vletleri biitiin mil· 

( D•vann sahife 7 ıütun S de) 

Almanya İspanyayİ 
tazyik ediyormuı 

Vichy hükumetinin ile 
oa:ziyetini açikça tayin 

etmesini istemiı 

Nakliye gemilerini 
Atlantiğin yarisına 

kadar himaye edecek mak emrini almııtır. 
Bu sabah 1aat S de tayyarelerin 

himayesinde Bumiya limanma gelen 
Amrika gazeteleri B askert nakliye gemilerinden ask.er 

Rooseoelt'in kal" d · kıtalan çıkarmaia baılamııbr. Ada-
r erece- , nın piyade ve polisten mürekkep 

de metanet göstermedi- küçük garnizonu aaat 9 dan ıonraya 
Lizbon 25 CA.A.> - Reuter: B:lZl ğinden ıikayet ediyor j kadar mukavemet etmiıtir. Yun.an 

müşahitlerin Madrld kaynaklarından hükumetinin emri mucibince bütün 
aldıklan malümata göre, Alman dip- Vaşington ~ CA.A.) _ Do~nı ha- 1 Yunan memurlan vazifeleri batmda 
lomaslst İspanyaya karşı siy!itsetlnde ber almakla maruf mA'-•ıııerden bll- bulunuyorlar. 
mül6.yemet yolundan ayrılarak mutad .uu N 
tchdld safhasına geçmiştir. Almanlar, dirildiğine göre Amerika donanması Yunan Dahiliye ve emn.iyot azın 

Atlantlk üzerinde karakol gemileri Maniadakia, Limni vaü.ine a,aiıda· 
İspanyol hükumetini tazyik ederek !&- • 

dola~ırmak Wa.vvurunctadır. Bu ge- ki telgrafı göndermiıtır: 
tediltlerı karan aldırma.la uğraşıyor- miler tnglllz nakliye gcmı1erlnln ta- Limninin zayıf kuvvetlerini aefer-
lnr. Çünkü Almanlar, Cebelüttanğa klb ettlğl ba§lıca yol üzerinde Amerl- beT ettiğinize ve tayyarelerin hima
doğru hulül ederken İspanyanın mü- ka Jle İngiltere arMındaltl mesafenin ye ettiği mu.tevlilere kartı muhar• 
snmahasını temin etmeğe çal~UJ- yansına kadar gld1p geleceklerdir. be yaptığınıza dair gönderdiğiniz ıa· 
lılrdır. Fakat bu maks:ı.tla yapılan Nevyork Belediye relst B. La ouar- por bütün Yuna.niatam derin blr 
teşebbüslerin şimdiye kadar elde edi- dla'nın Ottawa'da. 1rad ettığt nutuk tarzda mütehasaiı etmiştir. İki impa· 
len neticeler B. IIltlen tatmln etme- Vaşlngton'da çok mtmalı teUikkl edil- ratorluğa kar~ı harp eden §anlı mem• 

J b mL.~lr. Bu sebepledir k1 son on beş mckteclir. B. La. Guardla nutkunda leketimizin millt menkıbesine yeni 
şe aşlama saati bu gün içinde Almnnyanm İsp:ınyn üze- Amerikan harp gemllerln1n İngiliz bir sahife ilave ediyor ve Limninin 
derece geç midir? rinde yaptığı tazyik :ırtmıştır. -ve K:ınada vapur knfilelerlnt Atlan- müdafilerini §ereflendiriyor. Bu tel· 

- - Büyük elçi n. von Papcn'ln ırorde§i tık ortasına kadar hlmaye edecek.le- grııfı.mın müdafilere iblağını rica 
Taksilerde ırece ummı gece ya-ı son günlerde ılzbon'u ziyaret! esna- rlnl söylemiştir. ederım. 

naından ıaat yediye karlM, sında Ccbclüthrığ'a karşı yapılan İ ... 
Mesela. yediye ~, kala, h·ıa hiicumun daha ziyade bckletllemlye- Vaşin:toıı 25 CA.A.) - 11 haber Cin Hariciye Nazın 

cgcr.u ! cc~lnl ve bu hücumun k:ır::ıdnn ya- alan Vaşington mahfillerinde ·dün N • ık 2S (AA) - r:_ H 
:ıkşam söylend!ğine göre B. Rooscveıt, . evyN ° . ta~.: dil ..,....B Kan• TeliklJJerjmizde biru İJftba er- pılınası H'mmgeldiğln! blr dostuna . • cıye ezaretıne ,..n e en • uo-

Jienci olsak ... .lnıf'f edi'ls:n: t,. ha;- söyl<'mlştlr. •Amerika ımalathaneslnden, İngillz taiJi Çunkinge gitmek i1zce cllııl 
&una uati bu dtnc:• a~ midir? (Devamı sahife 7 sütun 4 dt:) (Devamı ıahif..: 7 ıütmı 2 de) Nevyorka ıelmittb. 

Müşteri - Altı aylığı bin lira mı) .. Fakat geçen yaz iki 7üa llr8 
iatemiıtiniz 1. •• 

Ev eahibi - Öyle amma bayım, bu sene mobilya veriyoruzl •• 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

• 
BUSABABKI 

'l'ELGBAE'LA.8 

imtihan saati 

Libyadaki 
Alman - ltal-
yan kuvveti 

Mısır için 
tehlike azaldı 
Garp çölünCleki Alman 

ve İtalyan kuvvetleri 

Ati nada· halk 
sükunet 
içinde 

Görüp işittiklerimiz 
Hükômetin gösterdiği 
ko]aylıkla bu pahalılık 

biribirine uymuyor ---İki denizaltınin seferden 

dönmediği bildiriliyor 
Yunan hadiselerinden 200 bin kiıi, 2 zirhll müda'faaya çekildiler İngilizler Almanlara 

cerıin 25 ıA A.l - Alman ordulan lngilterenin duygusu 'flrka, 1200 tayyal'e &rıi hatlarini muli'afaza 

Arzu eden lstanbullulan nak· 
Ietmek kararından sonra gerek 
lstanhul sayfiyeleTinde, gerek 
yakın §ehirlerde şunlar i§itilme
ğe başlar.dı : 

Ba kumandanlığının tebliği: Yuna- --- - Londra 25 '(A.'..A:.)" - Daily Te· ·di J 
nlstanda, çevirme h:ırekctllc ynpılıın korku değil, iftihardİr Lo dr 25 (AA) v· h 'd legraph'm garp çölünCtelci muhabiri e yor ar 
b.r hücum net.lccslndc Termopn ge- 0

• a · ' - • ıc Y e bildiriyor: 
" idi \f;g:ıl Ed.ım•~ vf' ciüşmnn. uzun neşredılen bazı raporlara nazaran B d ·_ı h 1 S •• l M · 
" • "i bUh Lo d 26 (A A ) T· Llb d k. Al 1 l d un an ua a aun evve ısır zam:ınd:ınbE'rl hazlrlnnmış ass.-ı n ra . . - ııncs ga· ya a ı maı:ı ve ta yan or u· • • "ddi b" t hlilC t kil ttikl · 
t:u\\etll bir me\'zidcn kovulmuştur. zetesi, cİmtihnn snnti> başlığı altın- !unun mevcudu 200,000 lciıiden ıçın :I:ıd t j~k~ cill ~ e .. 1 .~n Muh:ır('be ta~ nrclerl, YU.'lan kar?- da yazdığı başmakalede diyor ki: ibarettir. Mevcut iki zırhlı fırka ile ~ur~ Al e ~ a l~l en g8J:l çk un· 
sul:ırındn muctcmt ı.·n~urlara blrb~- Bütün dünyanın gözü Yunanis- 1,200 tayyare de bu kuvvetlere etl • :~ ve .. da~an zır ı k"l u~: 
nl taklb ecl"n h ucum :ır yapmış ır. tan hadiselerine çevrilmiş bulunu- dahil bulunmaktadır. Almanlar ev- bve] en ugul n mlyiu aayla çe ı ml 'i' 
D\\rnınn, d '!l de a{;'lr kayıplar kay- I 1 v d k k )4 60 OOO k. ·ı·k b. d LJ u unuyor ar. ma umat a an 

d bl d Yor. mpnrator ugun uygusu or ·u ve a ı"t ı ır or u na11. et d" m!!itir. T rml::ı. a :mnın sar n e • .' ,.. • mahfillerde beyan olunduğuna göre, 
6_000 tonll" to hacminde blr t icaret değil, iftihardır. Bu iftihar, İmpara- rnışlerdır. Fakat daha ıonra hava t • d' 1 .1• I • li 

1 k k 1 · · 1. h l v I 'I •. h. k • 1_ I ] aarruz şım ı ngı az enn e ne s;eç-e n.I::l tnhr b cdllmlştlr. Başka nok- tor u ·uvvet erının .ıı;.a raman ıgı, yo u ı e mu ım ta vıye ıuta an a - • ti T b kt k' l T . 
t Llcrda, üç btiyük v:ıpura tam is:ıbet- mua1.znm ve küstah bir İmparatorlu- mışlardır. Tanklarla kamyonlar, pa- mış M. oh d da 1 d ngıhız garnızotnu 
l• r lmyd"dilml.ştir. Hmmsi bir tebliğle ğun ku\•vetlerinc karşı yapılan mu- zartesi günü filo tarafından §iddetle fe Tısı~ u ~l u~a;l 1) e~ ~~ ad;n 
b lcl'rıld!ği gibi, Alman h:ıva kuvvetle- kavemctin ve bu mukavemeti can- bombardıman edilen Trablusgarp ngı ız t uvve erı bk .~r ak e ·{ 
rı bund~n başkn, 23 nisand:ı ceman lnndıran ruhun verdigwi iftihardır. 1. l I .. 1 • t• manın aanuzunu euyece yet ~ 
21 60 tonll to hacminde beş nakliye ım~:;.~a ~'f u(A~n)getırıBmış . .1r. b mütemadiyen devriye hareketlerinde 
\ 'C m:ıiz"me nnklcdr n vnpur b:ıtırmı~- Times gazetesi, harp ist ihsalatını d .. ~e "Jd•W• · · - i:~n ;· hulmıuyorlar ve böy]elilclc düornar..ı 
t•r Biri dC'stroycr ve ikisi muavin nrttmnak için bir misli arttırılan rba a ogrchnı ıdgıne ~azadr~ln, ı ya al endişeye ıevkederek kati bir hare· 
krl 'i'lZÖr olm k üzere d'ğrr 11 vnpur gayret üzerinde duruyor ve diyor u ayın aşın n esır e ı en genera k b J • l l 
o el rr.cc c1cldi hnsara uğratılmı~tır ki ki: Oconnor §İmdi merkezi İtalyada Mte - u undasına bam 0 udyor a_:. 
b nl:ır, Ing!llz screri kuvvetinin tah- İçinde bulunduğumuz an tek harp esirleri kampında buluınmakta- ısır or usu man anı-
m 1nde kuııanılamıyacaktır. dır. nin beyanati 

Argos t:ıyy:ıre meydıınınn yapılan bir ruh, tek bir azim icabettiriyor. 
h:ı\a hucumıan esnasında, Ik! düş- harp kabineıımde, idare makamla- Habeşİstandaki Kahire 25 (A.A.) - Ealci Nazır-
rn n tayyaresi düşüıiılmüş ve 38 t ay- nnda ve endüstride hiç bir gevşek- muharebeler lardan ve Mısır ordusu lcumandaııı 
) ·c ile müt ndd!d lrnmyon yerde )iğe, hiç bir muvafakıyetsizliğe mü- L d 25 (A A ) R Abdürrahim Az.zan bey harp vazi-

b d l ! ti S l 1 c 11 1 on ra . . - euter . h kk d .. b )\• t-ıhr r . m ~ r. a :ım n . a :ısı - samaha göstermiyccek olan yeni - . D . 1 - . d b. yetı a an n yaptıııı eyanatta ·ıı-
n nında doı-ı motörlü bir lnglliz de- mez bir azim. aıahnsılndın b cluıc yohu u~enn eh b.ı~ sırın müttefikine karşi halisane hattı 
tı 7 tnyynre..,ı y:ıkılmıştır. . . .. ma a e u uaıan ususı mu a ın h k . . h . 1 k d . 

D ı T 1 h t d Y h·ıd· · H b · h ek• are etim e emm1yet e ay etm.ş D nlz:ışırı lıarckfıttn bulunan ı.·c .nı y c cgrap gaze esı c şo - ı ırıyor: a cşıstan ar atı es- d • t' k. 
i . t h l d el d .dd 1· ve emı~ ır ı: ~ nıcllyc ı.aclar 29,000 ton l:ı o ac- e ıyor: nuın a cereyan e en en §1 et ı y k d k .. h. h.d. I . 

rr:ndc tahrib:ıt ynpmış olduğunu bil- Alman propaganda makinesi Yu- muharebeden sonra cenubi Afrika a ın a .~? . ~~ ım... a ıse en~ 
d.rmlş ol:ın bir Alman harı> ge!1'isl, nanistnn ve Balkanlar vaziyetini kuvvetleri Adis Abebanın 225 kilo- ce,reyan ettıgdını tgo~J~clegız. h~u ~adı-
) nidr.n _ccman 30,000 tonflfıto !lac- daha şimdiden istismara başlamış ve t le d • )' k .• d D se er e!nasın a ngı ız er ıç şuphe 
ll" nde duŞ!l'an gf'mlsl b:ıt1rmıştır. . . n;e :_e .. ad ak~ d§ı~la ıdşarb 15

1
'" e . t~h- yok ki oh yüksek va~ıflarını kullana-

24 n lsantln Inglllz adasının geniş yenı kclıme oyunlarınıt. koyulmuş- sıe onun e 1 ag ar n u unan ıs 1 • kl d M '11" r l . 
Al 1 b k .. ı "'d f d l l 1. ca ar ır. ısır mı ı men aat enn.n 

mınt:ıkal:ın uzerlnde yapılan silahlı tur. man arın u yenı propagan- aman mu a aa e en ta yan ıı.uv· • . d'w' h ]'f b l d 
ke.şl!Jcr eımn.smda, geniş harekat sa- dası şudur: Muharebe artık Alma·n- vetlerini hezimete uğratrnı§lardır. jcap ·ttırh ıghı ~u. t~_1 se .ep er ;
h:ılı bir kc~f tayyaresi, Spltflrc ti- ya ile Büyük Britanya ara~ında bir Dük d"Aost• 'in kuv-..·etlerinin hüyük ı8},·İ~ e a' e lıştıra-. ~~ıy~r~a ta 
p.nde blr Ingillz avcı tayyaresi dü- harp değil, fakat Büyük Britanya ile kısmı buraclc. son .mukavemetlerini nhghı .. telre. c 0 a1.':ttmfi~~. ~ est anın .a

1
-

şürmiiştür müttehit Avrupa arasında bir harp- yapmakta jdiler. a u erıned mku e &dını • ama~~.e 
Gece, Alman snvaş tayyareleri. bir tir. Ancak Alman propagandası •u C b. Af ·ı. le l . b . k memnun e ece tarz a nayet eaı· 

kere daha Portsmouth askert Uma- . . • y • enlu 1
1 

n a .. uvvet e~ı ırç? yor. Mısırlıların sonuna 1Cadar müt-
nını mlı\'a rrakıyctle bombardıman et- cıhetı unutuyor: 250 mılyon Avru· esır a mış ar ve duşmana agtr zayıat t f'kl • ·ılt • tl . h 1• 1 v H' l · · · d. . 1 d. e ı erıne ve mı 11yase erme a ı· 
mu. ve ln!ilıik ve yangın bombaları pa ının en aşagı yarıııı ıt erın e!llrı ver ırmış er ır. b k l LI .. h 

i
'~ıştır. Liman toolsatında. yeni tah- ve munrıııdır ve bunlar İngiliz mu- Nairobi 25 (A.A.) - Şarki Af- sane mer ut a aca11. anna §Up e et-

i miyorum. 
r :>:ıt yapılmış ve büyük yangınlar zafferiyeti için içten dua ediyor ar. rikadaki imparatorluk kuvvetleri ----·-- --
.knnlmıştır. Di{;er taa rruzla r Ingil- umumi karargahının bugün neşrettiği 

tr rcn ln şark sahilindeki askeri he- B H il''" K ' un tebliğ: Sovyet Japon 
de!lr re tevcih rdllml~Ur. • u u n ve nox . Dessie mıntakaeında ileri hareke- -

n undee'nln şarkında sava' t:ıyya- tk t f d t f ırler • d d d B le ' nu u e ra ın a e s timiz ün e evam etmiştir. irço k rclf'rl, katile halinde giden c~an t 
14,000 tonluk üç ticaret gemisi batır- Nevllor 26 (A.A.) - Gazete- düşman ölüsü hulunmu~tur. Alınan pa 1 
nuşlardır. Sava~ tnyyarelerı Sunter- ler, Hariciye Nazırı B. Hull ile Bah- esirlerin yekunu henüz belli değildir. 
ı. nd'ın .şarkında da büyuk bir gemiyi riye Nazm albay Knox tarafından Fakat §imdiye kadar 700 esir sayıl
h:ısarn u~rntmışlardır. söylenen nutuklan büyük başlıklar· mıştır. Adis Abebanın şimali garbi-

Gundüzün ve nkş~mlayın, işgal al- la neşrediyorlar. sinde düşmanın diğer bir kolu ko-
tmdaki arnılye duşmanm yaptığı . • l ktad 112 • L :_ 

Japo n askeri mahafili 

memnun değilmiş 
b h 1 top !kl Gazctelerın ve radyoların tefsır· va anma ır. esır aımmışhr. 

ntınlar csnasınd:ı a r ye çusu 1 le f h 1 C t d" ü • d Jc.• t · tayyare düşurmüştür. Avcılar da bir lerine göre, gemi erin a ile a İn· • .enup a uıman zerın e ı azyı-
~ • dall b:ıtnryal:m da bir t ayyare de sevki meaeleıine dair yakında Jômız h~vada ve karada devam et-
düşünnüşlcrdlr. bir karar verileceğini bu nutuklar mekted_ır_. --------

Tokyo 25 {AA.) - lıtihbarat 
bürosunun nqrettiii resmi bir teb
liğde, Rusya ile Japonya arasında 
akdedilen bitaraflık paktının her iki 
tarafça tasdik edilmesi üzerine bu 

Şimal deni~inde hafit deniz_ k~v- göstermektedir. Amerika hükUıneti Surı·yedekı• 
ve~leri ~lr d~man tayyarcsl etuşur- Gallup müessesesiınin son yaphğı 
mu lerdır. . 

1 
anketin tesiri altında kalmııtır. Rey-

Dün gece duşman şimali A manya l · •· d · • ) ·1 · haA dı•seler sahilinde urmu41 ve Kıcl şehrinin bil- erın yuz e yetmış ı ngı terenın va· 
h:ıss:ı mcskün mnhnllclcrlnc bomba- ziyeıi ümitsiz bir hale geldiği tak· 
ı:ır ntmıştır. Bombardımandan çıkan dirde Amerika gemi kafil uesulünün 
yanı:nııl:ır fillratıe söndürülmü.ştür. lehinde bulunmuştur. Diğer taraf
Hiç bir tarnrta iktisadi veya askeri tan go;ızetelerin sahipleri de hüku· 
hn .. ar olmamıştır. Sivil halk arasında metin vereceği her türlü karara mü· 
:r.:ıvınt vardır. BI! av tayyaresi, 45 zaheret edccelderini vadetmişlerdir. 

gün meriyete girmiştir. 
Şanghay 25 (AA.) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: Sovyet 
yardımı Çine devam ettiğinden, Ja
pon askeri mahfillerinde Sovyet • 
Japon paktı pek az memnuniyet 
uyandırmıştır. Askerlerin bu pakta 

dakika içinde duşmanın Brlstol -
Blenhelm yakınında dört tnyyaresi-
n l düşfırmüştür. Dessie muharebesinde 

Alman donanması harbin başından l 
beri düşmana. ald veya düşman ban- talyan zayiati 
dır:ı.sı altında bulunan ceman 1,900,000 Londra 26 (A.A.) _ Reuter 
tonllat.oluk 872 gemi müsadere et~- • H b • d c b. 
•ı B 11 kısme yakalanm•:ıı a1ansının a qıstan a enu ı 
"r. u gem er n .., Afr'ı. k 1 . d. d b 1 
kısmen de işgal edllcn limanlarda aa .• u~et erı. n~z 1~ e u ~an 
müsadere olunmuştur. muhabırının bıldırdilıne gore, 

Korvet knpt:ını Kret.schmer ve yüz- Dessfo muharebesinde 200 İtalyan 
ba!IJ Schepke'nin kumıındası altında- ölmüştür. Takriben 560 Afrikalı da 
.ki denl7.nltııar seferden dönmemişler- esir e<lilmi,tir. Diğer 300 esirin de 
dlr. I<orvet kaptanı Kretchmer'Jn ku- gelmek üzere olduğu zannediliyor. 
mand:ı etti~! deniuı.ltı şimdiye kadar 
313,Gll tonllatohık ve yijzbaşı Schep
t c'nln kumanda ettiği denizaltı da 
233 971 tonlll'ıtoluk cemi batırmıştı. 

Bil iki denizaltının mürettebatın
d:m bir kısmı, Korvet kaptanı Kretsc
hmer de da hli olmak üzere dfışman 
tarafından cs!r edilmiştir. 

Jtalyan tebliği 

Gemi kafileleri lngilte

reye anzasız geliyorlar 
Londra 26 (A.A.) - Daily 

Sketch' in bildirliğine göre, hayati 
ehemmiyeti haiz yeni gemi kafileleri 
&rızasız fngiltereye gelmektedir. De
niz yolu ile tayyare ve cephane akı
nı düornanırı müthiş gayretlerine rağ
men fasıla!tz olarak fngiltereye var· 
maktadır. 

Muhtelif ıehirlerde 
tezahürat yapıldı, bir 

kaç yaralı var 

Vicby 25 (A.A.) - Suriyede karşı aldıkları vaziyetten B. Matsu· 
yeniden bazı ehemmiyetsiz hadise· oka'nın haberdar edildiği söylen
ler olmuştur. Fakat bunlar, Vichy' mektedir. Kwantung ordusunun ku
deki salahiyetli makamlann da bil- mandanları evvelki gün Dairen' de 
dirdiği gibi Fransız aleyhtarı bir Matsuoka ile görüımü~ler ve Man
mahiyet arzetmemektedir. Bahsi ge- çuko' daki Japon kuvvt.tlerinin mik· 
çen hldiseler muhtelif ırk ve dinlere darını asla azaltııuyacaklarını ltati
mensub gruplar arasında zuhur eden yetle beyan etmiflerdir. Diğer tıuaf
mahalli bazı kavgalardan ibarettir. tan Şaaıghay' daki Japon askeri 
H&diselerin cereyar. etrni, olduğu mahfillerinde i,arct edildiğine göre: 
yerlerde ve bilhassa Haleb ve Hu· 1 - Pakt Çin meselesini hallet· 
mus ile cenub: Lübnan'da asayiı memektedir, 2 - Pakt Rusyaya 
iade edilrniıtir. Japonya üzerinde bir tazyik yapmak 

Haleb' de alınmı' olan, emniyet imkanını vermektedir. 3 - Pakt bir 
tedbirlerinin iki gün için daha ziya· hiledir ve bu hilenin kurbanı da Ja
ae şiddetlendirilmesine lüzum görül- ponyadır. 
mÜ§tÜr. Cenubi Uibn11n' da yapılan Zira bitaraf lcalacağını taah
tezahürat esnasında iki jandarma hüt etmesine rağmen, Rusya Çine 
yaralaınmı,tır. Japonyaya kar~ı mücadelesinde yar· 

dıma devam etmektedir. 

1941 bütceferi Sovyetlerin Uzak Şark-
----· - tan asker çektikleri · 

Vakıflar umum müdür- teyid ediliyor 
lüğüne 3 milyon 175 bin Londra 25 (A.A.) - Stokholm 

yolu ile Berlinden alınan haberler, 

Reı.sı"cu" .,....hurun 382 lira ayrıldı Sovyetler Birliğinin Uzak Şarktan 
111 --- bazı askeri kıtalar çektiği hakkında 

YunaniatanClan tahliye 
eClilen sivil /ngilizler 
lakenCleriyeye muva

salat ettiler 

Kahire 25 (A.A.} - Reutet bllcllrl
yor: Bu akşam Kahlreye gelen haber
lere göre, YunanistamL-ı çok şiddetli 
muharebelere rağmen, tngnız kuvvet
leri Almanlara karşı ha.tlannı tama
mllc muhafaza ediyorlar. Burada. bi
lindiğine nazaran İnglllzlcrln sol ce
nahı Yunan cüzütamlarllc teması 
mUhafazaclıı. devam ediyorlar. İngiliz 
hattına taarruz eden Alnıruı kuvvet
leri, Eplrdekl Yunan ordusunun tes
llm olmalı;a. mecbur kalması tl2ıcrlnc 
serbes kalan kıtnlarla takviye edil
miştir. 

Atinada vaziyet 
Atina 25 (A.A.) - O. F . İ.: Ha.Ut 

sükQnet lçindedlr. Hc11 ta.rafta mü
kemmel blr lntlznm hüküm sürmek· 
tedlr. Sık sık verilen hava tehlike 
işaretleri bu tntızamı hiç blr suretle 
bozmamaktadır. Gaze~ler halkı so
~ılıgı muhafaza. etme~e ve is
tikbalden eınJn olmağa. davet ediyor
lar. Alman kıtalannın fnallyetl h:ı.k
kında sarih malumat alınamam~tır. 

- Geçc-:ı yaz iki yüze vermiş· 
ti, bu yaz yedi yüz elli .iatiyorl... 

- Ben bin lira verdim, baş
kası gelip h in ilci yüz elli l iraya 
kapatıvermiş 1 ••• 

- Sekiz yüz lira istiyor ! 
- Kaç oda;ı., . 
- Bodrum katında güneşsiz 

bir oda!. .. 
lıh ... 
Gö rülüyor ki hükumetimizin 

hiçbir zahmet ve külfeı, dü§Ür
meden bir yerden bir yere nıı
ki!lerini temin ettiği vatandaşlar 
v e bu arada kendi isteklerile 
göçmek iııtiyenler, gittikleri yeı
lerde müthiş b ir ihtikarla karşı
la~yorlar. 

Biran evvel b unun önüne ge
çilmelidir. 

Akdeniz de 
seyrisef ain 

icin tehlikeli • 
mıntaka 

1 

Lonclra 2s (A.A.> _ Eplrdc teslim Türkiye, Yunanistan, 
olan Yunan kuvvetlerinin mlkd:ı.nnı Arnawtluk, Yugoılav
ta.ıımın etmek oldtikç:ı müşkiildür. İ 1 __ L!)J • d 
Düşman menl>:ılanndan verilen ra- ya ve ta ya aaJll erın e 
tamıa.rı da ihtiyat kaydllc telAkkl et- bazi mıntakalan da 
melldlr. Bilhassa. müş'ktll olan cihet • • • 
bu kuvvetlerin bUtün Yunan ordusu ihtiva edıyor 
mevcudünün ne kadar bir kısmını 
teş\ldl cttlğlnl tayin noktasıdır, 

Amerikada 
büyük 

hazırhklar 

.Yeni fabrikalar 

kurulacak, mevcutlar 

büyütülecek 

Nevyork 25 (A.A.) - Associ
ated Press'in Vaşington muhabiri 
yazıyor: Seld.hiyetli kaynaklardan 
öğrenildiğine göre milli müdafaa iş
leri için yeni fabrikalaT kurulması 
ve mevcutların da genişletilmesi için 
çok m .. · · · ı yeni bir plan hazırlan· 
mıştır. ı plan bir buçuk milyar 
dolaılık im masraf derpiş etmek· 
tedir. 

Bugünkü istihsaliitı hemen hemen 
iki misline çıkaracak olan bu plan 
ayni · zamanda İngiltere hetıabına 
cephane ve uzun mesafe bom bardı· 
man tayyareleri imalatını esaslı bir 
tarzda arttırmağı, iki milyon kişilik 

Londra 25 (A.A) - Akdenizde 
ıeyrisefaine tehlikeli mıntakanın ge• 
nişletilmiı olduiunu bildirmektedir. 

Seyrisefain için teblilteli mantaka, 
timdi, Libya Ye Mmr •hilinde yeni 
mıntakaları ve Türkiye, Yunanistan 
Arnavutluk, Yugoslavya ve ftalya 
sahilleri açıklannda bazı muayyen 
mıntakalan ihtiva etmektedir. 

Londra 25 (A.A.) -Akdenizde 
seyrisefaine tehlikeli mantakanın ge· 
nişletilmiı olduğuna bildiren amiral· 
Iık tebliği ile alakadar olarak. b J • 

nun tebliğde bahis mevzuu edile 'l 
büyük J1U11takanın muazzam b 'r 
mayn tarluına inkılap ettiii demek 
olmadığı kaydedilmektedir. Bu m 'l• 
lumat, sulh halinde bulunan mem
leketlerin harp hareka~ tehlikeleri 
ile karşılqabi!ecekleri bu mıntaltı.y' 
girebilecek gemileri haberdar etmeli 
için enternasyonal hukuk mucibin:e 
verilmektedir. Daha evvel bath b ir 
haber verilmeden ba mıntak'\Vil 
maynler dökülcbilecektir. 

Beşiktas .cinayeti 
Kazım ile kansmdarı 

baıka bugün iki kiti daha 

sorguya çekilecek 
muharip bir Amerikan ordusunun Bundan bir müddet evvel lleflktaşta 
tamamile techi:zini ve iki misli bü· Abbasağa parkı civarında bir çuvnl 
yüklükte bir ordunun da başlıca içinde bulunan tes1t ertcek kol ve ba· 
techizatının tedarikini istihdaf eyle- cakları hld.Lsesl etrafında Bmnlyeı 
mektedir. müdiirlüğfl ikinci şube cinayet masa· 

E b• 1 - sı memurlan tarafından Japı)matta 
ene ı vapur arın olan tnhklkat yeni bir aafhaya dökül· 

müsaderesi hakkındaki müştür. Maktulün Boyabatlı Mahmud 

I A "h d"k d"Jd• isminde blrl oldutu anlqılmasına 
ayı a tas ı e ı ı rağmen katU ıta ettıklert f{lphesll& 

Vaşington 25 (A.A.) - Mebu· zan altına alınan maktulün hemşerl· 
san meclisi deniz ticaret encümeni, lerl Kazını ile tarm Anenln: bu el· 
Birleşik Amerika lima11larında atıl nayeti kendilerinden bafka bir p hla 
duran ecnebi vapurlannı milsadere yaptırmış oldukları ve her nedenae bu 
ve kullanmak salahiyetini Rcisicüm- ~ da söylemek ı.temedlklerl ka-

naatini tevlld etmlftlr. 
bura veren kanun layihasını bugün Şimdi nlltadar memurlar tahklltab 
kabul etmiştir. Zannedildiğinc göre, bu vecheden idare et.mele bqlamış
bu layiha, Reisicümhur istediği tak- lardır. 
dirde mezkur vapurları fngiltereye • Bu işi görebllmll oldutu hakkında 
verebilmesini mümkün kılacak su- bazı deliller elde edilen iki t1tl daha 
rette yazılmıştır. bugün sorguya oc*lleeet, belki de, 

Roma 25 (A.A.) - İtalyan Ol'dulan 
amumt karargahının 324 numaralı 
tebliği : Yunanistanda kıta.larımız şi
mali Eplrln işgalini tnmamlamak üzc
red1rler. Hava t~kküller1 Glrld ada
sında Sudn. llmanınclıı. demirli bulu
nan deniz cüzütamlannı bombardı
man etmişlerdir. Dün sabahın 1lk sa
atlerinde dü.,cman tayyareleri Rodoo 
adasını bombardıman etmşllerdlr. 

Şimali Afrlkada Tobruk cephesinde 
teş! f kollanmız raallyette bulunmuş
lardır. 23/24 nisan gecesi düşman 
TrabhL'I 1lzer1ne yeni bir atın yaPJIUI 
ıae de insanca r.ayln( yoktur. Hasarat 
hafiftir. 

~ara 25 (Telefonla) - Bü- son. gÜnle.rde Japonlar tarafından 
teşekkürleri yük Millet Meclisi bütçe encümeni verılen malumatı teyid etmektedir. lraka çıkarılan İngiliz 

bugün öğleden evvel ve öğleden Temin edildiğine göre, Sovyet • 
•-'-- 2 <A.A) Ri .,_,,_,_ sonra da Meclis umumt heyetinin iç· Japon bitaraflık pakbnın imzası kuvvetleri 

§imdiye kadar Ane ile Klzımın mak
tulün baş ve gövdesinin gömWti bu
lunduğu yeri g~rmemelerlnln hakl
kt sebebi meydana çıkacaktır. 

Şarki Afrlkada Desslc'nln cenubun
da düşman flddetıı mukabil tanrruz
Janmız ve topçumuzun ateşlle ağır 
aylata u~ır. Gambela'nın §al:
tında l'e Göller mıntaknmnda lehl
mfzde cereyan eden muharebeler ol
muştur. 

Mareşal Petain 85 
yaıında 

Vtdıy 25 (A.A.) - Stef ani 
ajansından: Mare§al Pctain dün 85 
YB§ını kutlamı~tır. 

.n.nA>&ra 5 · - ynseı.u:;wıu~ur • ·· u "k" l D-:t.d d 25 (AA ) 1 ·1 umum! kAtlpllCUlden: Mllll Hiiklm!yet timaını mutea.:Up 1 1 top on!~ yap~· üzerine Moskova, Uzıık Şarkta hu- .......g a · · - ngı tere 
ba,yrrunı ve Çoculı: haftası münase- rak f 941 malı yılı masraf butçelerı· Iunan bazı ordularını tam mevcut- ile İrak arasındaki muahede hüküm· 
betile asU ve ncclb duygulan havi ni tedkik ve müzakereye devam et- larile çekmeğe ve bunları bilhassa terine tevfikan İngiliz kıtalarının 
olarnk yurdmı her \a.rafındnn aldık- mi§tİr. Bu arada Dahiliye ve Hari· Baltık sahillerine, Sovyet Polonya· lraka ihracı Arab gazetelermin ba~
lan tebrlkleroen müteha~s olan ciye Vekaletleri bütçeleri de görü· sına ve Besarabyaya taksim etmeğc lıca mevzuu olmakta d evam ediyor. 
R&lslcfunhur :lsmet İnönil, t~kkür ve şülmüştür. karar vermi~tir. El Ahvill gazetesi şun lan yazıyor: 
karşıblt tebrlklen:ıın iblAtına. Ana- Encümence tedkiki bitmiş olan Verilmiş olan bir t özü tutmak 
dolu ajansını tavsıt etmişlerdir. Vakıflar umum müdürlüğü 1941 y • - • • müstakil frakın hükümranlık haklan 
Mareıalın teıekkürü mali yılı bütçesi pazartesi günü Mec- unanıs!~nın Sofya el~ısı ile hiç bir zaman bir tezad teşkil 1 

Ankara 25 (A.A.l - Genelkunnay 1iıı umumi heyetince müzakereye Ve eJcıJık memurları etmez. Dost devletin tarihinin en l 
başkanı mareşal Fevzi Çakmak ulusal b t k Y · b'" ·1 V k f Sofy 2ı: (AA ) Y · hl k l d · • d"' b 0 d e:ı.emenllk b ü -~-ııı al- §a anaca tır. enı utçcsı e, a ı - !l .1 • • - unMJıstn· te i e i evresını yaşa ıgı ır an a 

ıs aynı.mı m naı:ıc-uo: e l .. d .. 1 .. w_ 3 f 75 382 S ( 1 • · B P' · 1. ·1 1 · 1 k k • d .. . hh"tler1· mış oldu.klan tebrlk telgraflarına ve ar umum mu ur ugur.e , , nın o ya e çısı . ıpıne ıs ı e e çı· ra ın ona nrşı gır :gı taa u 

ile dem.ali? 
Kadınlar milli vazifeye çağın

lıyor. Bu haberi, bazı gazeteler 
clstanbul bayaınlan vazife başı
na> diye yazıyorlar. cBayan> 
frenkçede cMadanı• kar§ılığıdır, 
umumi ıekilde kullanılmaz. cls
Lanbul Bayanları vazifeye . . . > 

dememeli; 
lstanbul kadınlan 

demeli! 

bu vesile ile ordu ve şahıslan hak- lira tahsisat verilmektedir. Vakıfla- lik memurlar. bugün hu,usi bir tren- yerine getirmesi m emleketimizin 
kında izhar edilmiş olan tyl temen- nn önümüzdek: yıl varidatı 3 milyon lle Varnaya hareket edcclker ve ora· !!İyasi vekaı ve şerefini muhafaza 
nilere karşı teşekkürlerlnln 1:bl§.ğına 175 bin 500 lira olarak tahmin edil- dan bir Türk vapuru ile İ!tanbula etmek huımsunrlaki ka ti azmini gös· j 
Anadolu ajansını 1.avslt eylenll§lerdll'.'. miıtir. -- ..... gideceklerdir. - ~ teron bir misaldir. { ~------------...-



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Yüksek ins.iyaklar 

laşe müsteşarı imar pl8nlar1 Reşad Nuri Güntekin'in bir fıkra· 
amı okudwn. Eski bir intibamı an• 
latıyor. Namus meselesinden dolayı 
hemşiresini ö1dürdüğii için asılan ve 
darağacı ilmiğine boynunu uzabr· • Dün toplanan iaı~ • • 

- ken bile kendini haklı sayan bir komisyonunun mesaıamı taınamen 

olacak 
Y erebatanın üstil 

yeşil saha 
Bursalı k&J'fuımda, yanındaki mual• takip etti 
lim meslektatile birlikte? duydukları .. 
nı naklediyor : 

c ... Arkada~ım evvela büy' _ bir 
beyeca..n göstermişti. Fakat ilk ihti
llçlardan ölümün bozulmaz vakar 
ve sükWıu içinde bir halmumu hey· 
kel halini aldığını görünce onun da 
sakinleştiği ve gülümsediği gözüme 
çarptı. Sebebini sordum. Verdiği ce· 
vap hala hatırımdadır: 

c- Muhakkak ki dünyanın en 
ürkütücü manzarası karşısında bulu· 
nuyoruz. Kendi kendime şu suali 
sordum: cBir namus meselesi yahut 
sadece bir fikir için kuvvetle kafana 
koyduğun bir şey olsa bu maınzara 
ve hatıra seni onu icradan alıkoy· 
mağa kafi midir'>> Uzun düşünce
lerden ıon:a, yine kendi kendime 
cevap verdim: cHayır, ne mÜin
künh 

Bu yazının intişar ettiği gün zar· 
fmda, b~İJn Ali ile Veli de bu son 
harpte at n~lbm uğradığı tecelliye 
dair konuşu~·crdu: 

- At cin .. İ, fikrimce, büsbütün 
yandı . Zira, eskiden şaha kalkan 
kahraman mevkiindeydi; şimdi aç 
Avrupanın ortasında boynunu za· 
lim kasabın bıçağına kuzu kuzu uza· 
an biçareler arasına karışh ... Acıyo

rum ona ... Ve elbette şaha kalkmıo 
kahrnman roli'ncleyken vurulup öl
mek. şimdiki teslimyie!i göstermek· 
ten daha gl.i ı:el, daha şairane, daha 
özenilecek bir şeydi ... Vah zavallı 
atlar! 

Biribiriı?e ben:ziyen iki tahassüsün 
mukayesesini zihnen yapb~m sıra• 
da, odada oturup radyonun ba,ında 
haberleri dinJiven bir genç arkadae, 
daldığ, düşünceden ,u mısraı mırıl· 
danarc.k silkiındi: 

Ve mademki ölmek bir y,ftn 
muk!l.dder ... 

Ba:;ını 4ehr.rr.etle kaldırdı. Gözle
ri öyle bir 1$ıltı ile parlıyordu ki. bu 
başın, bir gün hacalet]e iğdirilemiye
cei!i muhıilikıııldı. 

Sonra. ben de masanın üzerinde 
duran bir gazeteyi elime aldım. Ser· 
levh11lardan birine geli:~i R"iizel göz 
attmı: 

f'.Geri hizmetlerde vazife alacak 
ka~ın1anmı:E ... » 

•11-• 
Bütün b:.ırılar, ya~ama..1<, fakat ,e-

refile y~amak hakkı:ıda bir milletin 
erkeklerile, kadınlari!e aldığı azim· 
kar kararı yer yer ve muhtelif şe
kiU~rde aksettiren tezahürler ... Yük· 
sek in:oh•aklar. 

(Va - Nu) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cocuk esirgeme kurumu .. 
- na nakdi yardımda 

bulunanlar 
Ankara 25 (A.A.) - Çocuk E

ıirgeme kurumundan bildirilmiştir: 

T1caret VekAletı iaşe m~ B. _ ·-
Şefik Soyer tedkiklerlne dtln d8 de- .. . 
vam etmiştir. MUsteşar, öt'ledcn son- Belediye imar işleri müdürluğü zım plAnla.rıııı tedldk ettlğin1 
ra ticaret odasında. t.opla.nan ia§c Ycrebatan ve civarının tafsilAt yazmıştık. Dün İmA.r işleri mü-
komlsyonunun memıJsln1 t.E-8blt et- A-·-· h l t B ııı.- dü l"'vğünd t k to 1 mi~lr. Komisyona vall muavinlerin- pla.ı.UJu .azır amış ır. u p cı.ııa r u e e rı:: p anan en-
den B. Ahmed Kınık, mıntaka ttc:ıret göre Yerebatanın üstü tnmamcn cümen azalan Eyup ve Beykozla 
müdürü B. Sa.ld Rauf Sn.rper, t~caretıi yeşillik olacak-tır. Gülhanc parkı Usküdann n§.zım plftnlan üzertn
oclası umumt kAtibl B. Cevad Duzen 
ve mıntnlm 11tttsad müdilrlt iştirak kapısının karşısındaki carniin deki ted.kiklerini ikmal et.mlşler-
etmtşttr. etrafı açılacak, sebil yerinde bı- rllr. Bundan sonra Çam1ıca. ve 
Müsteşann teclklklert tqekkill ha- -A-- A... özd' 

llnde bulunan ticaret ve petrol ofis- rakılacak, genişleyen arka yol- civanmn ıllU.Ull plcı.ıı.ı g en ge-
lerlnln mesatcılle ıa,,e komisyonunun lar sebeblle Tıbbı adıt binasının "inlecektlr. 
al~cal?'ı kararlara. inhisar etmektedir. bir kısmı yı.lnlacaktır Buradaki Boğ4az1.çlnin Anadolu yaka.."111S. 
Iaşe komisyonu memlekete şamU · . v 

olarak her nevi yiyecek ve gty.ecek ahşap binalardan bir kaçı yı1<1la- rud nAzım plA.nı da hazırlandıgın-
maddest stoklan Ue iştigal etmekte- rak yeşil bir saha vücuda getirl- druı yakında tasdik edilmek üze.. 
dlr. lecektir. re Şehir meclisine sevkedilecek-

1 d Belediye imar işleri müdürlüğü tir. 
Be e İye ve Vilayet Yerebatan ve civarının tafsil!\t Nn!la Vekt\lett tstanbulun lmlr 
bütçeleri Dahiliye planından b!r kopyesini Müzaler iı:-Jerl ile yalandan meşgul oldu-

Vekaletince tasvib idaresine gönderecektir. Müzele- ğundan VekAlet, şehircilik şubesi 
edildi re verilecek plA.nda Yercbatamn müdüıiinü bir müddet 1çin Be-

tstanbul Belediye ve VllAyet bütçe- direklert işaretlenecektir. Müze- lediye imA.r ~lerl müdürlüğü ile 
lerlnin tasdik muame!esirıl ya.ptı;rnat ler idarc~intn bu husustaki müta- beraber çalışmak üzere !stanbula 
frıere Belediye Muhasebe müdürü B. . • ·· d i tt v kfı.let ~hi Uik 
Muhtar Acarın Anka.raya g\tUj:':'l.nl laası alındıktan sonra tafsılat gem erm ~ ~· . c v "Y'- re 
yazmıştık. Buraya gelen blr habere pldnı kaU şekllnl alacaktır. Taf- şubesi muduiil Boğlazın Anadolu 
göre bütç<? Dalım~ Vekllinln tasvı- silftt plftnına Müzeler idaresi iti· yakasının nbıın plftmnı tedldk 
binden çılonış, Veklller Heyetine sevk- k p tı tem tml 
edllmiştir. raz ederse keyfiyet komisyona ha- edere B. ros a as e Ş ve 

vale edilecektir. bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor 

Süt ve peynir 

lstihsalatın arttırılmasi 
için tedbir alınıyor 

Ticaret VekAleti müfetttşierl man
dıral:ırda. yaptıkları tet't!~lcr esnasın
da günlük süt istlhsa15.tı hakkındı>. 
'bir rapor hazırla.'luşlarclır. Vekalet 
müfettişleri peyn1r lmalAthanelerlni 
de dolaşarak bu hususta malO.mat 
elde etmişlerdir. Velmlet. müfettişle
rinin mandıra ve l.mallthaneler!n 
teftişlerinden sonra ·elde ettikleri 
malümata göre süt ve peynir istlhsa
litını arttırmak için tedbir alacaktır. 
Mandıra ve peynir 1malAthane sa.

hipleri ınmtaka ticaret müdürlüğün
de toplanarak bu hususta. konu.Cjmut
lal'dır. Toplantıda gı.inlük süt ve pey
nir lsilhsaltttı mikdannın Ç<>ğaltılma· 
sı için ne gibi tedbirler a1qıacn.Kı tes
blt edilerek mandıra. ve l.malüthane 
sahiplerinden bu hususlara rlayet et
melcn lcıtı>nmlştlr. 

iç hatlar idn Galata 
rıhtımında yolcu salonu 

iı; hatl:lr vapurlarlle eeyalıat ede
cek yolcuların ve onlan geçh-enlerle 
karııtıyanların vapurlara girlp çıkıı.
ma.larını kolaylaşbrmak 1ç1n Galata. 
rıhtımında bir yolcu salonu tc..cıls 
edilmekte oldu~unu tazm.ıştık. Bu 
salon Ue liman lşçUcrlnln sıhhi ve 
çalışm:ı. duruml:ı.rını t.'U1Z1m etmek 
Jçln kurulan J,.;ller servisinin açılma 
resimleri mayısın birinci günü yapı
lacaktır. ------

.. O .. d C l nfi.zıın planla birlikte Şehir mecll-
Eyup, sku ar, -:..am ıca sine sevkedilecektlr. Raporda sa.-

ve Beykozun nazım hllin bicirnslz blr manzara arzet-
planları memesi lçtn alınacak tedbirler, ı.s-

Şchir meclisi nafia encümeni- timlak edilerek yıkılacak binalar, 
nin, tasdik edilmek üzere Şehir vücuda getirilecek yeşil sahalar 
meclisine sevkedllen Eyüp, Us- hakkında maltlmat bulunmaJcta.. 
küdar, Çamlıca Ye Beykozun nft.· dır. 

KÜÇÜK HABERLER 
* Hasköyde oturan Ml~n İskele 

meydanında blslkletle dolaşırken on 
yaşlarında Janet lsm!nde bir kız ço
cuğuna çarparak yaralıı.mıştır. 

* Şoför Muharrem.ln idaresindeki 
otomobil G:ılatada Necatibey cadde
sinde Abdü1kadlr lanlndc b1rlne çar
pıp yaralamış, yaralı Beyo~lu hasta
nesine kaldınlrn~. toför yakalanmış
tır. 

* Dün muhtelit memleketlere 26'.> 
bin liralık ihracat y:ıpılnnştır. 

* Deviet Demiryolları dokuzuncu 
işletme müdürlüğil hareket farilesln
de yeni tadillt yapılırufttr. Yeni t:ı
rlfenin tatbikine bu sabahtan itiba
ren baı.lanacaktır .• 

* Odesa ile İstanbul arasında Ro
manya vapurlan tarafından yapılan 
seferler h:ıftnda ikiye çıkarılmıştır. 

* Fatihte oturan Alunedle Onlata
da oturan Ihsan bir lokantada ye
mek yerlerkt."n, sıçrayan bir et p:ır· 
çasınd:ın kavga etm..Lşler, İhsan, Ah-
med! tab:ı.kla başına vurmak sureLile 
yaralamı~ır. Suçlu yalcalannu,, ya
ralı tedavi altına aldırılmıştır. 

* Slrkecl - Ed1mek:ı.pı hattında 
işle~n 20 numaralı tramvay araba
sUe şoför isnuı.illn idare.sindeki kam
yon Bahçekapıds. çarpışmışlar, her 
ikisi de hasara uıtranuştır. 

Aldığımız 

mektuplar 

Mar§larımız hem az, 
hem cansız ••• 

23 nl.sa.n bayramımızın nd:ro 
lle neşredilen tören programında 
10 yıl marşı da vardL Daha yenl 
blr marşımız oınl.ldı:ı 1çln bunu 
tabll görmek lAzını. Faka.t b:ırt 
çalınan ıruı.rş, heybet ve mlna.slle 
müt.enas1p blr şekilde çalmsa!M 
Hayır, bestenin en ta.sız ve yelt
nasak seslerile, kalabalığı heye
cana getlrmek ş1Syle dumun, aksi
ni yapacak gibi çalındı. 

Halbutı:ı bu marş l~yıkı veçhUe 
söylenip çalın.~ydı, hallan ctuya
ca~ zen ve heyecan da.ha. büyük 
ve derin olabll1rd1, hele meıınleke
tbıizde ayn ayn değ-erde müzik 
kollan, korolar, ses sanatkArla.n 
varken ... 

iş yerleri 
Mahmudpaşa çeşmesi 

temir edilecek 
Mahmut.paşa çc.7flleslnln bakunsız 

blr halde oluşu Belediye reis muavln-
1 ı d B L · tf1 Aksoyun n:ızan dlk- * Uzunçarşıda oturan yedi y~ın-
er.n en · u dıı Abdullah cvinkı b:ıhçeslnd"ki blr 

Mürakabe ve teftİfe 
dair nizamname 

meriyete girdi 

k t . l lb t i" dün mahallinde bir . • ~ 
a ırı ce e .ın .,. ~ 1 ağaca çıkmı.ş, muvazenesini kaybede- Ankara 25 (Telefonla) - Dev· 

keşif yapılmıştır. çe~me bulundu~ rck diişmü~ ve tehllk<!ll surette ya- 1 · A • v 

1 
Sayfiyelerde FAebi7atta. r..We, aJelQım• 

ıüze1 sanatlarda. ,..but tam..i1l• 
. b d il . . - ı baf ka b.ir sabada bir çliır Kan. 

Kıra e e ermı artbran- · ekol yapan imanlar ...-dır. Metlıur 
ı hakkında takib t ilı:tiaadçı doktor Celil Muhbir da 
ar a bu nadide bahtiyarlardan biridir· 

yapılacak _ Son zamanlarda on.an ekolüne .aıen-

Yas mtınascbetıle sayfiye J«ıerine 
yapılan rağbet U:lıerlne buralardakt Jd.. 
ra bedellerlnln yüıaıeldiğt nuan dik· 
katı celbetmlştlr. Yapılroı müracaat 
üzerine Belediye, :ıcaymakRmln.r vası
tas1le k1m bedellerJnl tedkl!k ettlnntr
tir. Kira bedelleri yük.orelen temtler 
Ad:ı.lnr ve İstnnbulun Anadolu yalm· 
smdakl yalı ve köşklerdlr. 

IUp bir tAJam 2eıDe Ye yeni Ce1ru 
Muhtarlarla kartılapyorum. 

Dün biriyle lanlfbm. 
Bana tamları söyledi: 
- Dünyanın bu buhranlı zaman

larında ziraati ve sanayii eo ileri 
memleketlerde bile bir takım ıa
aarruf çareleri dii;ünülüyor. Ben de 
bcm ,eyler düıünüp buldum ve 
bunları rak:unl:ırJa m dde madde 

Ev kirala:.~~ yükseltenlere ver:· teshil ettim. 
cek ce:znt hukümler hakkınd.& koo • Böyle söyledikten ıonra b" dm 
nasyon beyetUıl.n bir karan mevcu~ • Av ~e m. 
tur. Bu karara. göre geçen aeneki kon- mwı b~r ki.srıd çıkardı. Bırer bırer 
trattaki tlya.ttan daha yUJaıck k1ra. okumaga bqlıı.dı. 
bedeli talep edenlerln müddelumu- Meraklı bu1duium için İ.fte avno 
millğe tevdll icap cbnck.tcdlr. Ev kira- ~ğıya kaydediyorum: 
hynnla.rın mal sahlplerlnden geçen 1 - Kravatlar çok pahnlıdır. Bu· 
seneki kontratı 16tiyerek fiyat farkı nun için elde mCYcud kravatlıı.rı er
görürlerse en ysltın polla lm!r11ğlne kekler gayet iyi kullnnmıılı. ıender
baş vurmaları Jd.zı.mdır. Bu bakımdıuı ce idare etmelidir. Bundan dolayı 
belediyece yapılacak bL"'ŞeY yoktur. kravab ıraret büyük ve yumu,u 
Bele-diye reisliği keyfiyeti vlllyete bll- b" l d d"' w.. 1 • ıA d 
dirmlş, bu glbl ştkı\yetledn doğrudan ~ .~ a u~ ememu aazım ır. 
do~ruya. cfimhur1Yet. mi.lddelumumW- Kuçük ve sıkı duğiiaııerı ıulb 
ğlne yapıhnası 1.hDn gelec~ 1şaret zamanına saklıımalayu. Zira bu tür· 
edllınlştlr. lü sıkı düiürn1er, nkıa derli toplu-

dur amma kravabn kumquu ._., 

T • h..,. b• 1 içindeki astıı.nnı berbad eder. Bu ar 1 1 1 na ar itibarla bol ve yumuşak düğümıi b;. 
moda haline sokmak iktisadi bir 

Köçeoğlu yalısının 
tavanları Müze 
idaresine verildi 

borçtur. M:uunafib bundan da iyi 
bir çare vardır. Kravabu.ltk modas1-
m etrafa vaymak ... 

2 - Y aun erkek elbiselerinde 
kollan, ceket yakalarını kn.!dınrıak, 
pantaJonu kısaltmak, bu suretle b:r 

Bebekle i~lnye arasında ıstlml~k kostümü iki metre kuma.ştan çıkara· 
edilecek sa.haya dahil bulunan tar1ht bilmek. •• 
Köçcoğlu yalısının yıktınlmaması için 3 - Çorapsızlık modasını erkek· 
müzeler tarafından Belediyeye blr ler ar&1mda da yaymak ... 
müracaat vak! olmuştu. Fakat yolun 4 - Zaten rağbette olan ta"ka· 
tam ortasına 1sa.bet eden yalının yı- nz geDDeyi ummnileştinnek. Balu-
kılması l~zun geldiğinden mftzelerln • . 
talebi yerine getlrtlememlştl Bu se- ya fraksız ~eya smokınslZ nasıl gi-
rer müzeler idaresi belediyeye tekrar dilemcue bırçok yerlere de ,apka
mfiracaat ederc!lt blna yıkılırken tart- sız Jıitmeyi mecbıni bir hale sok· 
hi kıymeti haiz tavanlarla dlğer kı· mak. 
sımlnrın lstimH'ılt edilerek mtızeye ve- 5 - Erkekler aruında bir jilet 

1 rllmcstnl lstemlştir. Beledlye müzeınln bıçağiyle en fazla trc, olmak •• 
bu taleblııi kabul etmiştir .• Bina için- ıaire ifı"bi müsabakalar yapmak. . 
deki tarlht klymetl ha.iz parçalar mü- 6 B'"t•• '--'- lb" ı · · ... ~.-.. bin - u un er .. 11:11. e ue et""ınm e.-
zelere bırakılmış, mu~en a ki . kad k tüın t •••. h r 
yıktırılmıştır. yıoce ın os • ayoru a ı-* Ma!lrit VekAleti Belediyeye mil- ne sokulmaımı t'!mrn etmek. Buna 
racaat ederek Bobzlçlndet1 Amc:ı.za.- umumileştirmek. 
de Hüseyin paşaya aid yalının ıstlm- 7 - Bir erkek tAPka.eı üç türld 
H\k olunması ve mütca.kıben müzelere kunanılabilir. Evveli erlctk ppkast 
devr!nl 1.ste~ Belediye Daln'ıt En· olarak. Sonra tenine c;evrllerek vı 
cfunenı binanın ıstiınla.klne muve.fa- kadın a kas haline sokularak. R. 
k.:ıt etml.ş, DahHiye VekAletınden me- ' P 

1 
• .. 

nam umumiye karan ı.stemnıştlr. Me· dan sonra da gene. aynı k~ • 
nam umumiye karan verildikten son- terlik yapmak kabildır. ' 
ra blna, 80.hiblnden satın alınacaktır. Elindeki rakamlı liste u-ıayıp gt 
Bilahare binanın müzelere devri 1ç1n diyordu. Bir kü.rdar.ın yedi tekilde 
icab eden kanun! nıuımeleye teves.;fil kullanılmasından tutun da evde bi .. 
edilecektir. riken C?a:zete kiitdlanndan t t te-

Bilecik mebusu Salih !'!ı:e r!:~!:~:ı:.~~ kader bu li.-

Bozok vefat etti Yeni ahbabım mqbur: cTabiat· 
Bllecik mebusu B. Salih B<rzok dün te biç bir ,ey kaybolman nazariye

sabah Suaruyedek.1 evinde ftfat e~ ıini ele alaralc tek bir maddedea 
mlştlr. B. Salih Barok son günlerdoı.t namütenahi bir ,ekilde istifadekP 
göğils anJlnlnden ra.hat..cım:h. Cenaze- • . . 
si bugün saat 2.25 trenile Anknraya. temmın~. ~qtınnıştL • • 
götürülecek cenaze mera.&1m1 orada Bu buyuk harp baduesi btitüıı 
yapılacaktı;. yeryüzü imanlarına dünya nimetlo-

B. Salih Bowk 1881 de SeJAnUctıc rirıin büyük kıymetlerini anlattı. 
doğmuştu. Harbiyeden çllrtılrtan son- Tasdik ettirdi. 
ra orduda muhtelif hlzmetlerde bu- Hikmet Feridun Es 
Juıımuş, müteakiben Atatürk.ün yave
ri olmuştu. İstlklAl miicadeleslnden 
sonra Bowk mebusu seçll.mlftl. Ken
disine rahmet dller, ailesi erkanına 
tazl~lerlml.zl sun:ı.nz. 

Türk kültür birliğinin 
müsameresi 

ASKERLiK 1ŞLER1 
Bağdatta yu:ddaşlarımızdan ba

yan Şevkiye Kuntay 1 00 lira, İstan· 
bul Kandili:' de si~ortacı Mustafa 
Aykaç 50 lira, Ankarada bayan 
Hacı Cemile 40 lria, Ankarada hır· 
davat mağazası sahibi Trabzonlu B. 
Hakkı Gül 100 lira, Afganistandak.i 
yurddaşlarımızdan 309 lira 88 ku· 
ruş, Antalyada Ali Konuk kızı İnci 
Konuk 1 00 lira, Keçiören çocuk yu
vasındaki yavruların bayramlık ihti
yaçlarına aarfedilmek üzere kuruma 
tcberrüde bulunmuşlardır. 

yerden geri alınacak, relöve esaslan- ralanmıştır. Abdullah h:ı.staneye kal· et, vıla~et vo. bel.edıyel~~cc dogru· 
na göre tamir edilecektir. Belediye dırılmıştır. dan dogruya ışletılen mucsseselerl• 
çeşmenin etrafını açtırarak blr yeşil- . .. ı memleket müdafaasile alakalı iı yer· 

Türk kültür blrllğ1 tarafından ha
zırlanan Büyük Türk gt'CE'SI müsa.
mcrcs! bu akş:ım saat dokuzda Tak
slmde Belediye gazlno.ruııda verilecek
tir. Muhtcli! Türle llierlnln tnrllıl ve 
asri bütün oyunlan mlllt k:ıy:ıfetıe 
ama..tör gençler tarafından oynana
caktır. Türklerin muhtellf eski ve 
yenl şaı'kılan (koro> ve (solo) olarak 
söylenecektir. 

Fatih askerllk şubtslııden: 1 - Ye
dek ~ubay hakkına. maUk lise ve da
ha yüksek mektep mezunlnnndan 
henüz a.~kerllk l'>dev!n1 yapmamıt 
olanlardan yükırelc ehllyctn:ur.: ' 11 ::-•' 

ehliyetnamestzler ı Mayıs &-41 gün1l 
sevkedl!ece-klerdlr. 

Jlk vlicude getirecektir. * Üskud:ı.rd.a. Cami sokağında otu- !erinin müralabe ve tefti,ine dair 
------ ran Necmiye 1sınlndek.l kadın e\•lnde nizamname yarından {bugündem) 

Kadıköyündeki yemek p!şlrlıken tı:ı.zaen tencere dev- itibaren meriyote girecektir. 

ı•stı•mla"' kler rllm!ş, dl;t.lerinden yanıklar alm~tır. İş kanunu ıümulüne giren resmi 

Kadıköyünde Altıyolağ7..ı ne Kadı
köy iskelesi arasındaki bloa ve ar.sa.
ların lstlmiak muamelesi devam ct

Çocuk Esi. geme kurumu genel mektedir. KacWcöyünde Söğüdlü_çeş
merkezi yurd yavrularına vaki ilgi mede 29, Altıyolağzında 27 emla~ 

h bb 1 . • 1 • 1 k" 1 ı istlmlA.k muamelesi taJruUI1lanmlŞ. 
v.e . mu a et erıne a em te§e~ ur e- ti.rnlılk bedellerinin s:ıJılpler!ne verll-
rıru c:unar. meslne başlanmıştır. 

Polis Necmiyeyl NUmune hastanesi.ne i, yerlerinde iı kanunu ve iı hııyab 
kaldırmı~tır. ile aliilcalı mevzuatın tatbikatı ba-

. kınımdan yapılacak mürakabe ve * Istanbul dl.l&lzler cemiyeti yedi teftişlerle bu teftişlerden alınacak 
haziranda Kadıköy Halkevl .salonun- neticelere göre alakadarlar hakkında 
da blr müsamere tert.ıp etmiştir. Mil- icap edecek tayinler bu nizamname 
samerede k1Srler bir konser verecek- hükümlerine tevfikan icra edilecek· 
tir. tir. 

Bay Amca.ya gö-re ••• 

Modem musiki wuller!ne uydurul
muş ve belli başlı 88.Datk!rlar tara
fından hazırlanmış ca.nlı ve oynak 
havalarla beraber en ağır ve yüksek 
Türk musikisi p.ırçalan dA teganni 
edilecektir. 

- Evvelce böyle bahçeler 
bay Amca ..• · 

yok.l:.ı ı . . . Bizim z 
releri... 

ınanımızda ••• Cül ba111;clcri ... ~ 
bahçe vardı... nasıl geydir anlıyamıyorum ••• 

\ 

. . . Bir do havuzlu bahçe ile aa-dı \ • . • Onun :için bu çocuk bahçeleri 

2 - Bu şerattı haiz mezunlann sevk 
muamelelert yapılmak üzere ~mcll· 
den şubeye müra~aat etmPlert. 

3 - İ{'bu Uln davetlyt makıı.mına 
kaim olduğundan mürn~at etmeyen
ler hakkında askerlik k:ı.nununun 
89 uncu maddesi muclb!nce bakaya 
munmelesi ynpılacağı mın olunur. 

••• 
Bakırköy Askerlik şubesinden: 
Şubeml2Jde kayıtlı yedek nlvııde 

teğmeni Mehmed Suphlnin acele ıu· 
be:v,. mfiraeaatı. 

... Acaba bu bnhçelerde neler ye
tiotirjlecek ~ ... 

B. A. - Yarınki snğlam ne.ılın 
fideleri! .•• 



AKŞAM 2:J Ni~.:tıı HHl 
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~~ır zır deli, hınzır deli 
Mekatibi askeriye müfettişi İsmail merdivenden yukan, da.yıza.de a§!l- Ev ıahiple~in:in ellerınde saç ma· 

paşanın biraderi yaveranı hazreti ğ.ı. can havliyle ne kaçıyoruz . . . Bı- şalan, pudralıklar, iğneyle tireler: 
ıehriyatideıı binba~ı Nihad beyin o çak1ı, yukarıya doğru peşimizden - Bize bırakın, hepsini çabuk 
gün düğünii var. İlk hareminin ve- kovalamada. çabuk bitirelim!.. diye çırpınıyorlar 
fetından sonra ikinci evlen~i. Eski j Çatı katıındaki kapıların birinden amma yerinden kıpırdayabileni 
ahbaplılc dohıyısiyle bizmk.ileri de . girip, hemen kapayarak ötekinden göster. 
aavet etmişlerdi. çıkıp, gerıe avaz avaz, haykıra hay- En akıl karı bir an evvel Cözte-

Sonraları miralaylığll kadar çıkan ra, merdivenden aşağı yuvarlana yu- peye dönmek, fakat dnvet edenlere 
merhum, T okatliyanı gayet seven, varlana inerken ev ıahibi madam, karşı ayıp olacak. 
vitrininin önündeki sandalyesinden kızları, hizmetçisi: f 
yıllarca ayrılmıyao, çok kimsece ora- :- Ko~kmayın. fenalık yapmazl.. j Düğün evine vardığımız vakit, 
nın direktörü zaınnedilen zatbr. ba:ırtılauylc .yetıştiler. Elinden bı- ı koltuk moltuk merasimi şöyle kal-

Dügün Tcşvikiye camisinin arka çagı alıp herıfi ite kalca aşağı gö- sın. cemiyetlere pek geç gitmek ade
aokağmdaki bir evde yapılıyor, biz- türdüler. tinde olan saray haznedar u~talan 
lt>r i~e Göztepede oturuyoruz. Onlar da el ayale sapır sapu, bitik bile çoktaıa gelip kırmızı kordelalarla 

O vakitler böyle denizaşırı semt- halde, aon derece mahçup, yalvarıp bağlı çeyrek linlan serpmişler, ilk 
•rdeki düğünlere gitmek bir mesele yakararalt özür diliyorlar dı. sofralar savılıp ayak takımlarına 
Ii. İtinalı itinalı saç, ba1 tuvaleti ya- 1ti anla.tblar: liye. adında olan bu sıra gelmiş, seyircilere kapılar açıl

pılacak. Danteller, gazlar, fularlarla adam doktorun babasının büyütme- mıştı. 
malama! uzun etekli ağır elbiseler ıi imi§. Güzel güzel okumu§, bil- Tanıdıklardan soran sorana: 
g iyilecek; elmaslar, Şefkat ni~anları mem hangi rum mektebini bitir- - Rahatsız mı idiniz~ .. V ah vah, 
takıp takıştırılacak. Bu kıyafetin mi~. Bir kıza aşık. olduktan ıonra geçmiş olsun!.. 
fütüne peçe} i, çarşafı örtüp trenler- sapıtıvermiş. Kimseye fenalığı, ya· - Lodos mu vardı) Vapur çok 
de, vapurlarda, arabalarda saatler- nİ vurmak, kesmekle alakası yok. sallandı galiba? 
ce yol gidilir mi? Yalnız, eline bir bıçak geçirdi mi, - (Beni göstererek) Yavrucak 

Bi:laenaJ,.yh, düğün yerine yakın yabancı birini gördü mü bıçağın gene aüzi.ilmü~. Şu bademciklerini 
Liı akraba veya ahbap evinde hazu· ucunu hafifçe vücudüne do!.:udurup doktor Fotyadiııe aldırıverin ayol, 
}anmak ıarttı. Kontrplak eden, üstü ve: (Öldürd üm!) deyip çekiliverir- duymaz bile ... 
muşamba kaplı, beyzi şekjlli kutu- miş. Nasreddin 1 loca hikayesinin e.yni: 
)ara elbiseler yerleştirilip, aralarına Bunun böyle olduğunu, o zır deli, Hani çocuklar : (Rengin uçuk), 
bol lavanta serpilmiş yastıklar ko- hınnr delin in caına kıymıyacağını (Gözlerin çökmüş), (Ellerin titri
nııp ağanın eline verilir, kararlaştı· kim hatır Ye hayale retiTir} ... Ma- riyor) diye ağızbirliği edince, Hoca: 
ıılan mahalde giyim kuşam, aüs püs damcağız lr.aç tane yeminlerle bera- (Zahir ben ha.ata imi~im) d iyerek 
tamamlanır, oracığa vımlıverirdi. her hayretteydi: mektebi azad edip evine 1c oşmuıı. 

Günliik Borsa 
ESHAM ve l 'AH\ lLAT - KAl\IBll'O 

ve NUKUU FİATl,ER1 

25 Xi:;an J9U 

DEVI,ET BORÇJ,AJU 

% 7 ,50 933 Türk oorcu ı. n. m. 
, • 1938 ikramiyell 
, , 1933 İkram\yeU Ergan1 
, 7 1934 Sivas-Erzurum ı 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
, 2 1932 Haılne bonoları 
, • 1934 • , 
• , 1935 • , 
• 1938 • , 

A. Deınlryolu tahvili I - Il 
• • m 

A. Dem lr yulu mirnıessJl senet 
Haydarpaşa limanı 
H. !imam mümessil senedi 

L. K . 
18.50 
20.10 
19.-
19.15 
19.30 
61.-
15.50 
29.50 
62.-
41.25 
•t.70 
39.25 ' 
43.25

1 

41.25 ; 

HİSSE Sr-:NETLERi 1 

T C Merkez bankam kupon kesllc 103- , 
T. ~ bankas1 narn:ı. muharrer 9.25 1 
T. Iş bankası (hamile ait) 9.40 I 
T. İ~ bankası mümessil his. 90.- , 

4JJBl•liil••••• Ç. E. K. menfaat ine m~ag;;;;ı~:az&::l'lih. 

6 Mayıs 1941 salı akşamı saat 9 da 

M l1ı ifil ö ır N lb8 rr <e <dl c§I ü 1ii1 

1 ÇEMBERLiTAŞ sinamas ında 
BİR KONSER VERECEKTİR 

,._ ___ ıJ:SBiletler sinema gişesinde satılmaktadır ___ _..,. 

Günlerdenberi LALE aalonlarındıuı latanbulun dört bucağına akse
den çılgın kahkahaları duydunuz mu~ .. Heyecandan nefesleri kesilen· 
leri gördünüz mü? ... BütÜtrı lıtanbulu yerinden oynatan 2 phane 
filmden hazırlanan bu zengin program)'ıayet gönniyenler kaldıysa: 

Bugün L A L E Y E koşsun 
ı tNct FİLM : 2 Net FİLM: 

( ldrkçe ) ( Fransu:ca ) 

HERKül 
Kahkaha rekorunu kıran ... Neee 
fubnaları lı:oparan ... Semenin en 

güzel filmi. 

CASUSLAR 
DiYARINDA 

Her d akika kalbe heyecan ... 
Ruha korku k atan mevıımm 

büı,yük avantürü. A Denılryolları şlrketı ( % 60) 22.85 ı 
A. Dcmlryolları .şirketi ( % ıoo 37.50 Sea.ular: 1-3,30 -6, 30 v o 9,4S d o Seanılar~ 2, 15 - 5 • ve 6, l S de 

Eskihisar çimento şirketi '1.25 ~::::::::::::::~:::::::::::::::~ Şlrkcti Hayriye 26.- , 
Şlrl{et! Hayriye temettü 21.-

ECNEBI TAHVİLi.ERi il y 1 L D 1 z 
102

·- ' Sineması 93.- ı u .- Kemanlann çalındığı ... 

Kredi Fonsiye 190:? 
, , 1911 
• • AmorU 
, > Kupon l.to Cazbantlann oynandığı •.• 

--~--------~------
NUKUT 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

KAPtlBİYO 

27.85 
U l 
3.00 

Ka dınlarm sevi§tlğl ••• 
ve dans edip güldükleri. •. 

DANKO PiSTA 

da 
Şarkın San'at abidesi 

- Odıuıma kapadım, kilidi iki Bu •Özler üzerine b izim kilerde 
O snbah bizimkilerde kaygı: Ki- kere çevirdim ... Kim açtO 1tak.at ve mecal bir kat d aha k esildi. --------------

mc gidelim ;ı .. Kimde giyinelim} Elbise kutusunu getiren Mus tafa Bir kenara büzülmü,, ağızlarını bı- Londra üzerine 1 sterlln & .. 24. 
(Macar senfonisi) nl 

G3rün üz. Aşklaıı.n ve çigaıı 
melodiler.inin süper filmlclir. 

BiN 
BiRiNCi 
GECE: Ş l fi el B k 1 ki k Nevyorlı: 1.izerine 100 dol:ı.r 132.20 

~işantaşı ve işi tara arın a ta· a i ağamı:ı: a lt taş ıkta be er en; çak açmıyor. Ne eş doıtla konuş· Cenene tızerlne 100 frank 80.2-025 
nıdık çok, fakat hepsi kübera ta· içeriden kapının vurulduğunu, ( aç!) ma; ne inceııaz dinleme. G elin Yıl- Atlna üzerine 100 drahmi 0.9975 
kımı. Sellemehüsselam düşüvermek denildiğini duyunca açıvermiş. Saçlı dız ııaraylılarından; çeyizi, çimeni Madrid üzerine 100 pezeta 12.9375 " , fazla laübalilik. Sonra, ya onlar da· ıakallı, sarsak bir ih tiyar. Bu haltı elbette tahane . Yatak odasına girip Yokohama ilzerine 100 yen 31.1375 
vetli d~ğilse, cemiyet sahipleriyle edeceğini ne bilsin).. Herif mut- on lan bile görecek halleri y ok. Stokholm tlzer1ne 100 kUl:'on :t-0.745 Bu&iin Kadı.köy 

Musiki Şarkılar 

Sadettin Münir Müzeyyen 
Kaynak Nureddin Senar araları şekerrenkse. Nısbet vermek faktan ekm ek bıçağını kapar kap- Kmklik, ezildik, ilrpermder bu-

g:bı de olur. maz haydi yukarıya fırlam1~. brdılı:ça bastırıyor. Akşam olmadan, 
1-la}li düşünüp taşınma üzcri.,e Oüğüıne gidi~ değil, kıyametten düğünün en civcivli ııaatinde A llaha 

hala! olundu. Beyoğlunda, Hamal- kurtuluş. Baygınlıklar, aygınlıklar, ısmarladığı çektik. Kendimizi va· 
ba,ında doktor Corci beyler var. çarpıntılar geçmiyor da geçmiyor; purun yaı., kamarasına dar ahp he· 
T eş"·ikiyeye uzakça amma ayak ka- Lokman ruhları koklamalar, melisa men 1canapelere serildik. Eve gelir 
rada. .. rohlan içmeler, kolonyalarla uiun- gelmez yataklara girdik. 

Bu Corci bey askeri doktorlardan malar fayda etmiyor. Annemi haftalarca sinir buhran· 
ve miralay rütbesinde idi. Rumli- Ba§ ve yüz tuvaletlerinden, elbi- lan yokladı. Dayızade kan l>a.,ına 
ı..avnğı ileri11inde, T ophanei amireyc • selerden de hayır um. Saçlar, t o· çıktığı için hünnak oldu. Ben öyle 
merbut (Limanı kebir) hastanesinin puzlar karmakarışık; Velense dan· bir sarılığa tutulclum ki U gün mü, 
sertabibiydi. telli, uzun etekli elbiseler k:oşu§ma 20 gün mi.i betim benzim, gözleri· 

Hukuk eski; 1877 Rus harbinde kaçışma eanaaında, oraya buraya min akı limon sanat ... 
büyük babam Silistre' deki kıtaatın takıla takıla paramp arça . . . Sermed Muhtar Alus 
~rkanı harp reisi iken o da refaka- 11H11uı11u11a1111s1111 1 11H11H111111 11s11111111ıu1 111111u11111111a1111ıuı 
tinde bulunmu~. Çok hazıktı; aile B B G • • d 
'- .. kimimiz olmuştu. Haftada bir , ugün eşiktaş UREL sinemasın a 
~re mutlaka geÜr, en büyüğümi.:z-

,;ı ahretliklcre, seliimlıktaki uşak
ra kadar herkese ayrı ayrı bakar, 
çetelerini yazardı. 
Büyük babam Halebe nefyedil
Kten ııonra en candan dostlar se-

lamı sabahı kestikleri balde dokto-
run hafta atlatması vaki değil. 

Yeni Müdüriyetin büf.ik. ,eref programı 

KIZIL
0 

RAKKASE ç ~ ~ i F K E s 

A Z A K Bu çarşambadan itibaren T U R A N 
Çarşıkap1 her lld sinemada birden Şehzade başı 

KDVDR<CIK IF?>AŞA 

Coici bev uzun müddet Mektebi 
bbbiyenin -f~ansızca katipliğini eden 
Nikolaki Parlas efendinin oğlu, ka· 
rr•ı da Beyoğlunun kibar rum fa
m:!y<ılao:ıdan, piyanodaki mehare
th·le me~hurlardandı. Elyevm ha- ~ ... &•llil••••••• 
yatta, Roınanyadaki küçük k.ıziyle 

Büyük Türk filın1 

c!amadının yanında, seksen beşini 
aşm:şlardandır. 

Uzatmıyalım, annem, dayızade.si, 
bir de yanlarında ben ve ya~lı bir 
ka lfa, cmekdarımız Mu~tafa Baki 
ağanın elinde elbise kutusu, Köprü
dt<n bir kupaya dolup doktor Corci ı 
b r. İn evine indik. 

Yerini de ~öyliyeyim: lngiltere se· 
fr • .-ethane:ıinin solundan sapıp, §İm
di de otomobillerin sıvırya geçtik
lc i T arlaba~ı caddesine döner dön
m "z. !l(lğda . üçi.incü kapı. O zaman 
o r -1 •1 sefertaııı gibi, kagir bir bi
l'a:, dı. Bugün apartıman halindedir. 
K pısımn i.i stünde (Necip Mardam 
ap .ırtımanı) levhası bulunuyor. 

P.iiyük memnuniyetle karşılanıp 
m iqafir salonuna alındık. Böyle va
kitsiz z;yaretin sebebini söyleyince 
mrıdnmcağız hakipay dört dönüyor. 

S.::ç kıvırmak için maşa, ispirto 
laın ba~ı koşturmalar: hiç açılmamış 
VP lcullanılmarnış, en ıyı marka 
pudra kutularını, levanta şişelerini, 
esansları dizmeler: hılanoa, hiz
metçisine: (Kahveyi çabuk pişirjn 1) 
di:. e seslendikten sonra: 

- Temiz temiz, kendi elimle 
yaptım! diyerek tatlılar, gatolar, 
çörekler getirmeler. 

\'akit dar; bizimkiler hemen çar
ıafları çıkarıp hazırlanmağa başla• 
dılar. Madamcağız d:ı rahat rahat 
W''<ilet yapsınlar, .... giyinsinler diye 
salcndan çekildi. 

Ben köş~ penceresjnden aokağa 
\,akıp duruyorum. Ayna önoodelci
Jerde çığlık kopuverdi. 

lfır de ne görelim~ Saçı aaka.lma 
]rnrrşmış, gözleri anadan uğıamıı. 
eli:·de ltoca bıçalc, ıeneri lnlı.klı bir 
ııd~ dalmaz mı içeri';' 

\nnem beni önüne lcatar katmaz, 
len 11 rflarla yan kapıdan bitiıik od:ı· 
yıı. • adaqan sofayn; oradan He.imiz 

Bugün s u M E R Sinemasında 
Görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan DOUGLAS 

F AİRBANKS Jr. n BASİL RA THBONE'auİı 

haı.ilulade bir tarzda yarattıkları 

BATMAYAN 6üNEŞ 
.Emsalsiz, kuvvetli ve hareketli filminde : Çöl haydut1annm eararını ... 
Fenalık ıeytanlarına. karşt mücadeleyi... v e vaziferun ll§ktan daha 
kuvvetli old uiunu ıörüniiz ..• Bugün aaat 1 de tenzilAth matine. 

' 1 
J MEL ll YN DOVGLAS -.,. 

Nükte ve neı'o •••••ak aüzd LOUlsE Pi.ATI ;le P•••h" ""'""'"' 1 
As ar Hii R~d·ı·ö AM 

filminde, nihayet kendini a~kın ağlarıına .ltap tmyor. Bu ıatırlıcı filmi 

1 S ~.!!.~ !. ~i~~,~m~~!nda 
' r Genç kızlar, lğfalcilerden sakınınız! 

Çünkü, hiçbirinizin. büyük sinema Yıldızı 

HERTHA FEILLER'in 
Bütün tehlikeleri ıBze alaıalt sevimli Jön Prömiyer HANS 
SÖHNKER'i kandırmaia n AJkmı temine muvaffak olduğu 

i G F A L 
filrninClalr.:i sibi talihiniz yaver olmayabilir. 

.... Bugün ş A R K SiNEr~ASINOA 

RADYO 
IBugünkü program 1 

ötıe ve akşam 

13,30 Program ısı~o Şa.rkılar 
13,33 Tllrkçe Pl. 20,15 Radyo gaze 
13,50 Hı>berler 20-45 Fasıl hey&tl 
14,05 Türkçe Pl. 21,15 KOnUflXla 
14,20 BDDdO 21,20 Orkestra 
15,00 MusUcl. Pi. 22,SO Haberler 
15,SO Konser 22,50 M ilzHt P l. 
18,03 Orkestra. rl Nisan 
18,40 Yaylı sazlar Pasar sabahı 
19,00 Kon~a 9,00 Program 
ısı,l!i Türküler 9,03 Haberler 
19,30 Haberler 9,18 Mli.ztk 
19, 45 Zl.ra.at Tak. 9,45 Ev b4mı. 

OPERA 
Sinetnasmda 

Dillerde dolaşan - Asnn nefis 
Harikası 

BU KADIN 
BENiMDiR 

TÖRKÇE SÖZLtl 
fil.min.t görUnüı. 

Vefat 
Memleketunım• haml)'8tlle w t.4-

ttınctlltııfuı lnkfptmda. ~ his· 
mstUe maruf KA.ttpzad• Sal>rt Qe.n.-

Gönüllü Hasatl>a.kıca bayan)ıan,D. ~akşam ocell mıevudile tttthal 

phadetname tevdi merasimi Oenazıeıs1 bugOnkO. cumartesi enzın 
Gülhane Baydarpafl!. n Gümüşsu- '1'e§Vmye caml1 kartlD1dak1 D1lek 

yu ha.stanelertnde muhte11f Ta. ıerde a;p&rUm.anı:nd.a.n kaldınlank. aa.t 
gönüllü hast.ebıı.ltıcı karsla.nnı lmnt.1 18 da Teşviklye camilnde nam.ası tı
eden bayanların §8.badetn.a.me ~ lmdtian sonra Fedköy merarııtma 
meraslml ıtl$ı.nm 27 pa.zıa.r ıı;üntl aat defnfldilecettlr 
15 te Beyoğlu ID:ı.lkevl ııa.lonım.da ya.- · 
pılacağından bu ha.yanların JJ1.«llld).r Ceım.'bıhak ra.l:ımetl UUı1.7eslnl lh-
mera.simde buh:aunalal'l llAn olunur. san .,ıesln. 

İstanbulu Coşturuyor. 
:lıAveten: .Jurnal ve l\liki Mavs 

Binler ve binlerce halk 

IMARMA~ 
nm. temiz havalı salonlannda 

ASRIN İLAIIBSİ 

HEDY LAl\1RR'ı 

Bu Kadın Benimdir 
Hlrikasınd:ı telaar tekrar 

seyrediyor ... 
Son bir kaç günden istifade 

ediniz. 
Programa a ynca: 

WAALACE BERRY'nin 

Taş Yürekli Adam 

................................................ ~ .................................................................... . 

BUCON 

MEILE:K 
Sinemumda 

Yann akşam ,.,,..;;. .... ~~-;......,,~. 

FRANSIZ Tiyatrosunda ~ 

SAFiYE ' 
Ye arbdaşlan tarafından Büyük Konser 

NAŞIT 
ve arkacbqlan tarafından 

KOCA iSTERiM 
TAKLİTLİ KOMEDİ 

Biletler gişede satılmaktadır. 

Neş'e - zevk -e~lence ve sizi 2 saat 
kahkahalarla güldürecek 

nefis bir film 

iLK GENÇLiK 
Baw R ollerde : MİCK.EY ROONEY U:Vls SfONE cE.dı 1 A P ARKER 

Filme ilave o larak : RenFU MlKl MA VŞ • Buıün ıaat 1 de teıu:ili.tlı matine. ••••" 

Son 5 ıenenin en muazzam fiLnini görmiyenlere fınatt ilk TORKÇE tazlü ve (Teıknikolor) tabii nnldl 

NAMUS BORCU 

, 
(KAHRAMAN FEDAİ) 

:Yalnız 1 P E K Sinemasında büyük muvaffalciyetlerle gösterilm ektedir:' FilmJn uaunhafu d~• 
ııeanıılar ıaat 1,45 - 4 - 6,15 T8 8,50 de 

Bunün T A K s i M sinemasında 
.-Şimdiye-kadar g---.,örülen fil~ml~rle A S"ı K A z A K 

mukayese edilemiyecek derecede 
heyecanlı · v~ meraklı b ir film. 

TUrkçe 
Stszıa 

Yüı. binl erce ask~r in İ• lİnıkile ve milyonlar sarfi!P. çevrilen mua:zr.am tıırihi film. 
Bugiin saa t 1 d e t enz ilatlı m atine 



ÖZÜN &ELiŞi 
Hayvan kardeşlerimiz 

G ururumuz, hay,·anlann bize pek beııziyen mahlUklar 
olfluldannı kabul etmemize mani i~ de galiba arnmmlaki 

fark sadece şekil aynhğındaıı ibarettir. Yapılı;:lan bizim yapılış1-
ımza benzemiyor, bir de konuşamıyorlar. Düşüniip düşünme«lik
It>riui bilmiyoruz. Fakat hayvanlann sessiz hayatını örfon esrar 
perdesini aralamaya ~alışan hayvanat alimlerJ muhtelif mili alıe
delcrile biz, hayvanların en yakın akrabalanrmz olduğunu haber 
nriyorlar. 

Boş rnkitlerinıdc beni hay,·anlar iJemine doğru çekip götüren 
~.engin bir müşahede kitabına göre fil fazilet sahibi bir hayvandır. 

Fare on derece ge~imsizdir. Hindi azamet taslamaya bayılır. Cırcır 
biiccği çenesi düşiik bir" gevezedir. Gfü·ercbt daima ~dne ihanet 
eder. Kırlangıçlar taaddiidü zcvcat taraftarıdırlar ve leylek kıs
kançtır. 

l.aca sagne'a bakılırsa insan lnskançhfı leylek kıskançlığı 
yanında hiç kalır. Hasta denecek derecede kt~kanç olan erkek 
Jeylek esinin ihanetini katiyen affetmez ve hazan bir şüphe tüyler 
ürı>ertici bir facia ile sona erer. Leylekler üzerintleki müşahede 
17fi8 de Izmirde yapılmış, Lacassagne şöyle diyor: 

«İzmir havali::::indeki kasabalara her sene çok miktarda leylek 
~dir, yu\"a kurar ve yavrularlnr. Köyli.iJerin eğlencelerinden biri 
de ara~ıra bir leylek yuvasına tavuk yumurtaları yerleştirmektir. 

Di ·i leylek yumurtalam1 üzerine yattıktan hir müddet sonra 
ch•civler ortaya çıktığı zaman erkek leylek bu garip mahluklan 
~öriince acı acı bağırmaya başlar. Bütün civardaki erkek leyltkler 
l\o uşup yuuya dolarlar. Aldatıldığını zannederek deliye dönen 
kı:o;kanç koca mütlıi'i feryadlar kopanrken öteki leylekler zavallı 
masımt di ·iyi gagalarile par~a parça edip öldüriirler. • 

Buna bell%er müşahedelerle dolu olan kitabı okurken bay
\-:Inlan bize hiç de yabancı mahlUklar hi~etmiyorum. Aramızda 
\'ar gibi göriinen clrrin uçurum doluveriyor. Ş R. 

~======================================== 

tsviçrede heyecan uyandıran 
bir dava 

fs\ içrede Bern şehrinde ıon gün
lerde halk ara'!ında büyük bir heye
can ve alaka uyandıraıı bir davanın 
görülmesine başlanmı,tır. Suçlular, 
Mont Rever enstitüsü doktorların· 
dan Erik ferye, Fribour mikrobbiyo· 
loji laboratuvarı direktörü doktor 
Artiı ve bir hastabakıcı kadındır. 

lsviçrede bu iki tanınmı' dokto· 
run, ağır ceza mahkemesine ıcvke
dilmelerine "ehebiyet veren ıuç, on 
iki emzikli çocuğun ölümüne ıebe· 
biyet vermr.ktir. Bu on iki çocuğun 
ölümü, difteri serumu yerine ya.nlıı· 

lılla toksin tüpleri zerkedilme.idir. 
Doktor Ferye bu öldürücü mikrop
lan çocuklara zerketmelde mütte
himdir. 

Doktor F erye hatanın ~endisine 
değil, mikrobiyoloji laboratuvan di
rektörü doktor Artis' e aid oldu
ğunu, tüplerin o laboratuvardan 
gönderildiğini ve üzerltorinde difteri 
qısı etiketi bulunduğunu iddia eyle
mektedir. 

Bu dava, İsviçre efkarı umumiye
si tarafından derin bir heyecanla 
tnkip ediliyor. 

Paraşütle atlamak rekoru 
Bir gWıde para~ütle en çok atlayı' ve a~şnm saat altıda 39 atlayışı ta

rekonı hundan birkaç haf ta evveline mamlamıııtır. 
ltadar Amerikalı Jorj Velçe aidd.i. Biaılerce halk yürekleri heyecan
Velç bir günde paraşütle 38 atlayış dan çarpa çarpa bu cesur t;ıyyarc
yapmak ıuretile bir dünya rekotu cinin atlayışlarını seyir ve takip et
kuı muştu. Şimdi Arjantinli Pikaso mi:ılerdir. Birçok kadınlar heyecan
bir günde tayyareden 39 defa atla-
mak suret.ile yeni bir dünya rekoru dan bayılmı~lardır. Pikaso, geçen 
teşkil etmi~tir. ıene Amerikalının rekorunu kırma-

Piknso, Buenuı Airea tayyl'lre ğa te~ebbüı etmi~. fakat 21 inci ~~
meydanında sabahleyin nat yedide layı§ota yaralandığı cihetle, te~ebbu
tayyareden atlayıolarına baolamıı ıil akim kalmı~tı. 

·············································································••ı 

Fatihte pasif korunma tecrübeleri 
... • \ ..-'! 

..._.._ 
Fatih kazasındaki dünkü tecrübelerden bir kaç enstantane 

Dün Fatih kazasında pasif korun
ma tecrübeleri yapılmı~tır. Fatih 
kaymakamı vl!A.yet seferberlik mü
dfirü, Fatih askerlik dnlresi reisi tec
rübede hazır bulunmm:tur. 

Saat 15 de nlann tşaretl verilmiş, 
halk polisler tarafından sığmaklar:ı. 
daYct edilmiştir. Nakil vasıtaları dur
durulmuş, itfaiye, zchlı il gazla. mü
cadele. imdadı sıhhi r::ruplan faaliye
te r.cçirilml~tlr. Bu esn:ı.da Fatihte 

blr !~tık fabrlkn.gına. yangın bom
bası, Fatih camllne tahrlb bombası 
düştüi;ü haber verllmlş, Saraçhaneb:ı
şındakJ bir ynngının sönc1ürülmr.-si 
!şile mahnlle yangın gruplnn meşgul 
olmuştur. 

Alarmın blttl~'1 8:lat 15 1 30 geçe 
ylne dUdükle halka blldirllmlş, bu 
saatten sonrn nnkll YaSltalannın ~
letl!mt". !ııc izin •;eı llm!ştir. 

Sovyetler 
Birliğinin 
vaziyeti 

Reuter, Sovyetlerin 
müstakil siyasetlerine 

devam edeceklerini 
söylüyor 

Londra 25 (AA.) - Reut::r 
ajansının diplomatik muhabiri yn.ı:.
yor: Almanyanın yakında garpta 
yapmak istediği harnkrt]en tayin ·, e 
tesbite yaraması muhtemel olan bir 
takım mü~nkereler Pari.s" de cereyan 

BELÇiKA 
KRALI 

Belçika seferinin 
tarihini yazıyor 

Kral Laeken şatosunda 
oturmakta ve hiç dı~arı 
çıkmamaktadır, yalnız, 

bir defa Berchtesgaden'e 
gitmiştir ___ . .,...._ 

ettiği bir sırada B. von Ribbentrop Geçen sene ordusile beraber, Al· 
~arktaki ~iynsi ve belki de askeri ta- maıılara teslim ol n Belçika kralı 
aıruz hakkında Almanyanın Mosko- Leopold, Brübel civarındaki Lae- • 
vn ve Ankııra büyük elçileri von ken şatosunda ya~amakta ,,.e hiçbir 
Sehulenbuıg ve von Papcn ile ist4a· tarafa çıkmamaktctdır. 
relerde bulunmaktadır. Sov.)i r.tler Pari• Soir, kralın hayatını ~u ~u-
Birliğinin tutacağı yolun . \lmnn retle anlatıyor: 
planlan üzerinde ~on derece mUı!~'ir l fer pazar günü Brüksel halkı 
olacağında ~üphe yoktur. Bu itibarla Laeker.e gidiyor. l..aeken, Brükselin 
Moskovanın takip elme•i en ziyade şimalinde bir sayfiye yeridir. 1935 
muhtemel olan 3İya"i hıuekct hattını senesinde Belçika hcyndmilcl ser
anlıyabilnıck için Sovyetlcrin ıo :ı gisi burada kurulmu~tur. Belçika 
zamanlarda yaptıkları resmi brya krallnnnın mezarlnrı, burada gotik 
nat ile bu.J hareketleri göulen gı-~ır- tarzda inıııa edilmi~ bir kiliBenin 

Kral Leopold 

mek lazımdır. içinde bulunuyor. 
Sovyetf,.r Birliğini:ı Almanya ile Kıal Lcopold ile çocukl rı bura-

akdettiği ademi tecavüz paktından da muazzam bir parkın içindeki ta
ıonra yaptığı cı manidat hareket ge- tocla yaııamnkt dırlar. Brüksel hal
çen ilcincit~rinde kar§ılıklı bir yar- kı. pazar giinlcri bu atonun etra
dım paktı yapılm:ı.sı hususunda Bul· fında dolaşıyor. 
garistana yapmış olduğu tekliftir. Şatonun içinde bulunduğu parkı, 
Mo:ıkovanın, böyle bir muahecle ak- duvarları dışından çepçene dola,
dedilmedi~i takdirdt-, Bulgaristana mak bir saat kadar tutuyor. Dı~arı· 
bazı iktı~adi anla:malar mukabilinde dan yaınız duvarlarla parmaldıklar 
tek taraflı bir gar<.ınti vermeğe hazır göri.ilüyor. Bu civarda gemıeğe ge
bulunduğu mevsuk. haber alan mah· len Brübel halkı için en enteresan 
fillt:rce ileri ıürülmü~tür. nokta. şatonun büyük dış kapısı· 

.... ~ 
Bulgarlar bu iki teklife de kaç<t- dır. Dı:: kapının iki tarafında ıiliıh 

maldı birer cevap vermi~lerdir. Bu!- omuzda miğferli bir Alman askeri 
gar hükumetinin martta Alma'!l kıla· dimdik duruyor. Dıll kapıdan birkac; 
lımnın Bulgaristana girmesi hak'·ın- metre içr ride nöbet kulübesinde, Bi· 
da verdiği kanır So,•yetleri oldukça lahsız, fakat büyük üniformalı iki 

Belçika veliahdi, kız n erkek kardeşleri 

sinirlendirmiş ''e Mosko\"a hükumeti Belç.ika jandarması bekliyor. Etraf- lemi mahıus müdürü baron C..
Alman askerlerinin topraklarından ta dolaşan halkın, tatonu.-ı önünde- pelle'i kabul ediyor. B~çika halkı· 
transit suretile geçmesıne müsaade ki büyük meydanda duıması ve nın hayat ve ihtiyaçları hakkında 
ettiği için Macar hükumetini de talc- k O d kendisine verilen izahatı dinliyor. toplanm:ı.sı yasa ·tır. ra nn geçen 
bih etmiştir. 1 k _ı_ Kral Leopold, Belçika halkı için kı,. Belçilcalı ar, par ·ın İçinde yübc.r;. ,. 

Bunu mütcakib, Yugosla\•yanı.1 mc;e ve çam ağaçlan arka•ında giz- ia.ncsi açıldığı zaman kendisi bir 
istilası arif esinde bu memlei..:etlc 1 b l d ~ milyo,n frank vermek suretile bu lf'nmi~ o an şn. onun u un ugu yere 
bir ademi tecavüz paktı vapılm••Ur. - • b k t yardım )i~tesine İ'mini yazdırmıştır. 

"' v seri ve mutecessıı a ı~ ar atı-
Sovyetlcr, Yugosla\"} a.:ıın ynptı~ı Birkaç ıene evvel zevcesi krali-yorlar. 
harbi me"ru bit hareket olarak teliık· çe A~tridi feci bir kazada kaybet-

,. Kıal Leopold. teslim olduktan 1 
ki etmektedirler. Bu memleket elan mek felaket.ine uğrnmış olan kra 

sonra çekildi~i bu şatonun içinde d ı_ k" Sovyctlerin bütün teve:;ciihünü r.1ıı- I Leopold, şimdi yanın il .. ızı ve i ı 
nasıl ya .. ıyor} şte birçok Belçikalı· ki hafaza ediyor. Mevzuu brhis mu"l· ,. erkek çocuğunu bulundurma a tc-
lann rnl'rak ettikleri nokta budur. 

hedenin akdinden bir müddet önce acili buluyor. 
So..,.;:ctlerlc Türkler arasında bir Bunu kralın yakınlarından birin- Belçika veliahdi Brnbant dükü 
ckarfılıklı bitaraflık ve comprehen· den öirendim. Kral üçiincü Leopold Baudoin ile küçük kar8~i Licge 
siyon > paktı im7.alanmıştır. Bu pdkt bir albayın kumandasında bulunan prensi Albcrt, eatoda husu&i munl
iki memleketten birinin bir teca..-üz bir Alman kuvvetinin nazari neza- ümlerden ders alı.)I orlnr. Arnsıra 
l.:arşısında sürüklenebileceği bir mü- reli altında bulunn'71 §Btosu içinde Ardennes'lerin ıaf ve temiz hava· 
dafaa harbi ihtimali derpiş edilcıt>k mutlak bir scrbcstiyc maliktir. Sa- um teneffüs etmek için Cicrgnon a· 
yapılm~tır. hahları snat 5,30 da kalkıyor, tuva- tosuna gidiyorlar. 

Bütün bunlard:m başka Sovyetle- Jetini yaptıl.:.~an sonra evvela atla Çocu?..lann en büyüğü olan pro.ı""l· 
ri..""ı ikinriteşrinde üçler paktına iiti- sonra parkın yolları arasında yaya ses Josephine. Charlotte şimdi koca
haka davet edildiği ve bu tekHiıı olarak bir gezinti yapıyor. Kral man bir kız olmuştur '-'e müteveffa 
reddolundu<.u da if"a ,.dilmiştir. B·ı Leopold, kı ın parkın donmuş olan annesinin canlı bir modelidir. l ler 
meselenin ifş."lsı keyfiyetinin Alman- gölleri üzerinde patinaj da yapıyor· sabah bir mÜr<'hbiyenin nezaretin· 
!arın çok canını sıktığı zannedilmek- du. de Brük"elde bir kollcje tramvayla 
tedir. Bu hudiscler Sovyctlerin, t\1ih- Krnl saat yedide mesai odasına gidiyor.. nkşamlnrı da ayni vasıta ile 
ver dcvlctlNinin hoşuna gitmese de, geliyor ve Belçika harbinin tarihini ıatoya dönüyor. 
daima müstakil bir si~·nu:t t;ıkı"b et- 1 k d c::.:.:.·al~·c kral Birinci Al bert' in " ve bıı harpte Re çi a or usunun oy· .,..,... • ,, 
tiğini göstermektedir. Sovyetlerin nadığı rolü teshit etmekle mc,aul dul zevcesi vnlde krı:ıliçc Elisabeth 
bu yolda de\ am ecleceklerı ve şi;nJi oluyor, saat on birde askeri kabine· sık ıık ~atoya giderek günlerini ora
Almanya tnrnfında·n bazı hususlnrda · · 1 ~l d · cJn geçirmekte ve parktaki nadı"de sını top uyor, ög c en sonra yaverı ~ 

} atan yaralılnra ve ha tdlarn götür
mektedir. \'alde kralic;e halk aş
hanelerine ıık ıık giderek orada pi• 
:irilrn çorbayı tatm ktadır. 

Kral Leopold, Laekcn malikime· 
sinden hiç dı~arı çıkmamalctaclır. 
Bununla beraber, bundan birkaç 
hafta evvel, şatodan iki gün ayrıl
mı§br. Perdeleri inik iki siyah oto• 
mobil, bir $ahah Alman muhafaza 
kuvveti ve Belçikalı memurlar se
lam dururken oatodan dı§arı çık· 
mıştır. Bu otomobillerden birinde 
Berchtesgaden §atosuna giden ve 
geceyi orada geçiren kral Lcopold 
bulunuyordu. 

Seferi haki bir elbis: giymiş olan 
kral Leopold, ertesi gün ııabahtaıı 
akşama kadnr B. Hitler t rafından 
kabul dilmiş, tt"rcümanlığı da dok· 
tor S chmidt yapmı~tır. İki dc..,. lct 
~efi arasında ne konu<:·Jlmu..:tu) Te
min edildiğine göre Belçikacla i va• 
ziJ e t h::ıkkında fikir te t i edi!m i ve 
B. Bitler bnzı eım·~at mukabil"ndc 
krallık mevkiini tekrar işgal edebi• 
f eceğini krala ihsas etmi . kral J co

pold ise, kendisini mnğlup olmu• 
bir ordunun şefi telakki ettiğini 'e 
bir Belçika askeri esarette bulunduk
ça kendisi;:ıin de esarette kalmak ı~ 
tedi<.j ce\·nbcrıı vermiş, siyasi hiç bir 
teşebbüse de önnyak clamıyacal;ını 
ilave etmistir. istimzaç edilecek olurlarsa verecek- l \' O l k ,.1·reklerden kopararak ha•tanelerde genera an verstractcni, ıivi a- ~ ,.. " 

!eri cevabı yine münhasıran Sov~·=t =============================================== 
menfaatleri bakımından kararlıtşl1-
racakları b,.dihidir. Sovyetler B':!i
ğinin vaziyeti hakkında yapılabi!e~ek 
en doğru tahmin budur. 

Avrupa mıntaka•ı h!lricindc ise 
Sovyetlcrin J aponlarln yaptığı bltn
raflık paktı vardır. Japon gazeteler:
nin bu pal..t kar~ı·T:ıda ilk günlerde 
gösterdikleri harar,.ti muhafaza et· 
memeleri dikkate değer bir nokta
dır. Sovyetlcrin, silah verilme~in~ 
dt-vam olunacağı h:ı.kbnda Çine ver
dikleri teminat Japon gazcteler.n
deki ağız değisH:liğini a7 çok iza!l 
etmektedir. 

General de Gaulle'ün 
bir nutku 

Londra 25 (AA) - Müstakil 
Franıız ajansı general de Gaulle'un 
Brazzaville' deki hiir Fran~ızlar rad
yosunda irad ettiği bir nutku ne~ret
mcktedir 

General nutkunda . imdi §İmali 
Afrikada bulunan Almanların Fas, 
Kamerun, Togo ve Kongo hakkın
daki besledikleri niyeti hiç bir za
man saklamamı' • olduklarım. İtal
yanların ise yalnız Tunusta değil, 
ayni zamanda Çad gölü mıntakasın
da gözleri olduğunu söylemiştir. 

De Caulle Fran<ıız müstemlekeleri 
ahalisini hür Fran'a davası etrafın
da btiyük bir heyecanla tophmmı' 
olaınlara iltihaka ,.e onlar gibi hürri
yet uğrunda mücndeleye davet et
miştir. 

Maçek Zağrep civarın
daki malikanesinde 

Budape,te 25 ( A.A.) - fyi 
haber alan Be]grad mahfillerinden 
öğrcnildiğin,. r,öre, B. Maçek Zağ
reb civanndnki ınaln.iinesinde ve 
sıhhatt~ bulunmaktııdır. 

Mecliste 
O ç mebusun teşrii maıu
niyetlerinin kaldırılması 
hakkındaki taleb devre 

sonuna bırakıldı 

Ar.kara 25 (A.A,) - D. M. Me<:Usl 
bugi'ın B. Şemsettin Günaltny'ın ba.~
kanlıtpndn t.op1nnaruk Dcntrui moou
Sll doktor B. Kiı.Zlm Samnnh'nln t.eı:
rii masuniyetinin kaldırılması talebi 
h:ı.kkınd:ı tayini muameleye mahal 
ı;örülmcd!~ne nid m:l2b:ıtnya. ıttıla 
kes'bedllmlş ve Knstamonu mebusları 
B. Celfıl D:ıynr ve Hacer D!cle'nln 
Ordu nıebusu B. Ahmed İhsan Tok
göz'ün teşrii masuniyetlerlnln kaldı
nlnuısı hakl:ındakl taleplerin devre 
sonuna bırakılmasına mütedair maz
bataları tasvlb eylcnıl§tlr. 

B. M. Meclisi bundan sonra Jandar
mn eratı hakkındaki konuna ek ka
nun layihasının ikinci mür.akeresinl 
yaparak kabul eylemiş ve pa1.artesi 
günii toplanmak üzerr lçUmaına son 
vermlstir. 

Alakalı encümenlere 
sevklunan layihalar 

Aıık:ım 25 (Te!crouln) - Hükümct 
t.ar:ıfından Meclise gönderllen yeni 
kanun layihaları altıkalı encümenlere 
sevkolurunuştur. Bunlıı.r n.r:ısında 
Anknr:ı. elektrik, h.-ıvn azı ve Adann 
elektrik miie~ eselcrlnln idare ve 1ş
letmclerl hnkkındnkl k:ınun IAylhn: 
larile nrnzl ,·eı· isi knnununun ~klncı 
m:ıddrsinc bir fıkr:ı. c Jenme~ı. ı .. t.ık
IAI hnı bl mnliıll rlne verilecek parn 
ır.üklifntı ve Tilıklye - Almanya ara
sında. tıcnri mUbadelelcre mütcdnir 
25 temmuz 1940 tarlhll hususi anlaş
maya ba~h 3 numaralı protokolün 
4 üncü maddesinde tayin edilen müd
detin ikl !Y temdidi h kkın~:ı j.e~ti 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiS.~I 
Eski Romanın haşmetli bir imparatoru: 

DD©«:Detn~n 
Dünkü Ansl:kloped! sütunumuzda nöbet mevkii ~ Nlcomcdlc yani bugiin-

Diocletien'ln adı geçti. kü J:ümlt ise Irnn hududuna yakın 
Bu Roma imparatorunun tQfsUntıı sayıldı~ı için şarkın nöbet me\•kli 

tsm.1 f()yledir: enim; Valerlus Jovlus ~besinde göriiler~k ona göre yent 
Dlocletlanus. 245 senesinde, Dalmaç- bir nlr.am kuruldu. 
yanın merkezi olan Salone civarında 292 tar1hlndc Dlocletlen. iki Roma. 
doğup 313 de o:ynı şehirde vefat etti. hiikümdarınm mua\'lnl o1nınk füu•ro 

Bir a1.atlının o~luydu. Lejyonl:ı.rdan iki sezar illd!i.s etti . D vJctln idaresi 
birinde asker oldu. Probus devrinde şu lınll aldı: 
terakki edip Aurellen zamnmnda kon- ı - D!ocletlcn (hükumd:ı.r> Trnk
.sül oldu. lmp:.:.rator Numerlen'ln, ka- ya Mısır küçük Asya s:ıhlbi. Mcrkcz1 
yınpcderi Arrius Aper tarafından Nk:orued~ (İ'zmıll . G:ıl re, onun se
katledllmesi üzerine o da. kntill kılıç- zan ki, lllirya <bugünku ltal} :ı Ue 
la öldurdü; 284 tarihinde nskt-rler ta- Yugoslav.}-n ar.ısında dat:"hk mc~kıl, 
rafından imp3rator ilan olundu. Nu- Tuna, Yunnnlstanın Achnle denen 
merlen'ln biraderi carlnus'a knrşı tmnı id J"t'slnde bulunuyor ve F r
Romaya ordu göndeıdl. Carlnus da .m!unı'da oturuyordu. 
kendi askeıleri tnrntındon ıı:.at.ıedıl· 2 - M:ıxlmlen thükümdar) İtalyn 
miştl. DloclcLlcn lmp:ırntorluk mcv- sıcnya ve Afrika sah bl. Meı kezi Mi~ 
kil için b!r te-k hül~i.imdarın kilfı gel,- lan Constance Clorc oııun scz:ı.rı kl, 
mlyeec(:ln! anlıynrok 11rax!mlcn ! Gau1c, I<>11any::ı. böl elcrin l idare ecll-
286 cia ı~endlne şerik :ıldı. Bu ctn ka- yordu; Tren~ ş hrlnd" oturuyo:::d ı . 
ba cesur ve sndık bir a erdi. Maxl- Bu koca dcvl t, mocı tıen'ln nufu
mi~n oaule ıbu"'iinku Fransa> top- zu altında nı i'kemmelrn i~cdl. D ~ı .. 
raklarına Bagıı.nde'ların is)'anını bas- llnde nlzam hu !-: un surdü; hudtıdlar 
tırmaCn glttı. Ornda ~~ Mn~r~~ t a- snğlam1n.:t1. 297 de Iranın devamlı bir 
ra!mtlan kwn.andn c n r .yan ~ulh aktedildl. 304 yılında, iki hü-
askerlcrlnl ezdi. kümdar Rom y gelerek layık old uk-
Roına. hududlnra çok ttzn.k oldu - 1 f 1 !' k 1 ğund:ın iki payitaht ihdns etmek la- an 1 ' .. r • Y ,n ·nr.şı &ndılar. _ 

ztm geliyordu. '.Mil::ı.n, Alp dagl::ı.nn ın ı Dloc: 1'ın ·1 "~n lcrı, ~ani 303 • 
, ............................. u ...... ., 311 ::ı.ra'.11 , hr t ~anl~ra kar::a t kil: 
olunan notaların tatb.k ne dnlr ka - edllm g.ıv t c, ·cı ve Z!ll m:ınc b"r s1 
nun Iaylhalnn \:. rdır. I" 1 k 'e m t r . 
Diğer 1nr::ı.ftan D<.'\'l D~n.,yollnn 

işletme umum mücl iırlfi •ti 1910 mali 
yılı bütçesinde de *iklık l pı ma ı altmış ya.,ıııa 
hak~nd~ki k. mm lal ılı:ı ı , b" tçc l:'ı d. 
encumenı m uzbntn ı ruz .um . e alın- j oı. eh o ün .y 
mıştır. ı .. ) . t • :n ı.,.W". 
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. ,.. • Bir kadmm yaşı lkti:adt meseleler 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
.,ın.,, ,0z.1 , •• - ..... 11; .~~ ~ ..=, lhtl karla m ucadelede esnaf cemi- rl'efrlka No. ıoa Y828Jl: İSKENDER F. SERrn.Lt 

~ i..;:~:;~b~~~~1f.~ ::~:!'i~~ yetlerl mühim bir rol oynayabilir ~=~:~ek-~~dir--::m = ::~::E~::;:~all:: 
Amma. yaptın ha?." Otuz be~. na.blllrsin değll mi? - Zorla mı aıacatız? oum edemedin mi? 

ot.uı sek.iz yaşında bir kadın nasıl ço- - Tabii, ta.bili... Elb tte BA-'•·- aftA_ .. dx-" 
- Bu kadın •n~nm 51 y .... ında.dırl- - e ... ~ y ............. vvıı- - HaV1P, Hasta ldlm o gece." Ya.-

cuk addedilebilir? Kadın için en güzel ............. ..,. -rek el lrme~ "al"HCa~"~ ~ -
A• dah 0 yerimden s• ....... vacat.t:ım. Son haftanın . . t• ı·hracat ""' e geç .e y ov- ....... takta yatıyordum. Hiç ld.mseoye fay-çn ylmll beş ne otuz arasıdır. .. .. -r•o.,M pıyasa vazıye ı, Haco .. mu-yordu· 

E~er bunu bana ba.'3t& bl.rl.s1 ooylooey- 6
.... • dam dokun.ıı.ma.dı. H~IA ybnarun • 

- Bana eorarsanız ylrmi ile yirmi - d Llkbı .. ı ... dJ... - Sal.da karar verdikten sonr&- geceki becerlkslzllğlme. 
be., arasıdır derim... dl o:.inyada inanmaz ım. ~.. •th J ""t • t• ra bu iş oldu demektir. Ben. ağını 

- Bunların hepsi boş sörler. Öyle ye kadar Hllmlnln ne yal.an söyledi.- VC ) 8.8 vazı ye 1 kuran ve yem bckliyen örümcek gibi, Raconun derdlnl dlnllyen Recep re-
kadınlar gorür,,ünüz ki ellisine yaklaş- ğ"ini, ne de blr işte müba!Ap yaptı~- sahilde gö-zcülUk yapanın. Sis de er- is, onu gadd:ı.rlığındnn do.ayı ayıpla.-
m tır. Hatta belk1 geçmi~tır. Lfı.kln nı gönnüştüm. Hllm1 benlm hayret- zak hazırlar ve diğer ihtlyaçlan temi- madı: 
on kiz yaşında bir genç kadından ten aptnllaştığımı görünce daha k&- Fiyatı.an Murn:ka.be komisyonu, et nun sebeplerlni birka.9 kellme ne §'il ne çalışırsınız. Fakat, ıık gldeceğlm.1.z - Hakkın ,ar, Haco! dedi - benlm. 
daha güz!!l, daha cazibeli, daha fü- yifll keyifli güldü: tlyatlannı yeniden te!A>lt etmı..~r. Ye- suretle izah etmek kabildir. Avrupa- yer Kıbrıs olmalı ... o sırtlan ct.ı,,ll ca- kızımı da kaçırsa ardı, d!l.~ands.n 
sunlt rdır. - Ya. azizim, dedim, gördüğün k&- n1 tıyatlann 111\n edildiği gün bir ka- nın, deniz a..,ın memleketlerle ala.kn navardnn intikam n.lmalıyı:ı:. ölünceye•kadar lntl.kam almaktan va.ııı 

Henuz harp başlıı.mamı.'.jtı. Bunun dın hayatının birinci •Yanın asın ını sapta~ hAdlIJeye şahit olduk: Kasap- ve müna.s~betlert kesll.m~tır. Harbin .u geçmezdim. 
tçln o vakitler insanlar bir nraya top- bitirmiş, ikinci yanm a.snna basmış- taıJd listede kıvırcık 75 diye yt!'Zllı.....tı, s:ılıa.sı genlşledlkço, Avrupanın dentz H inl dl p ıA•• "-' 1ni 

tır. O t.am eıu birindedir ve senin talı- ;,.... Derey1· görmeden aco e ... ar eA g., ... er eıı-
lnnıp meselfı. kadının en zlyade ban- elinde bir gazete pa.rça.sı olan bir ka- aşın memleketlerle olan 1rt1ba.tı da- ' ginlere 1;evirdi: 
gl ya ta güzel olduğuna. datr bir ha.his mln ettiğin ya.şn. yakın, yanı otuz iki- dm, fiyatların değl.,-tlğinden kasabı ha ziyade a:>.alncaktır. Bu va.zl.yet knr- paçayı sıvadılar! .• 
nçı orlar ve saatlerce bunun hakkında sinde evll bir kızı vardır!." haberdar etml.ş, kıvırcık etin 70 ku- şısında. kalan Avrupa, muhtaç ol- - Allahım, sen bize yclk~nll G'Öll· 

. u.şabUlyorlardı. U.kln çıldıracaktım. Bu ot.uz beşin- ruşa sntılm:ı.sı !Azım geldlğln1 söyle- duğu maddeleri, mümk1ln olduğu ka.- Recep reis bu h!ı.zırlıklan gördük- deri Kıbrıs şövalyesinden blrlcl.k kızı-
eteklm i~te o günü de ~ bı:.kılr de bile görünntlyen güzel kadın elll m!ş!lr. Kasap bmıa cevap olarak, ye- dar, Türkiye şeraltlndekl memleket- çe ayni sözleri U:krarhyordu: mın intikamını almadnn, camını aı-
ad~şın a!'asında böyle bir münaka- b1r yaşında olsun!. .. Olur §CY değil._ nt et tiyatıımndan ha.beri olmadığını, lerden tedarik etmek mecburiyetinde- - Dereyi görmeden, p:ıçalan sıva- mal 

lamıştı. Hep ı kndmın en güzel Evet bu bir t:ıblat harU~ası ldl, i~ kendlslnde kuzu etinden başka et sa- dir. Bu yüzden Avrupaya. her nevı dılar... Recep reis sahildeki lmyalara ya. 
nın hangi çağda olablle<:e~lne garlbl §lmdl gÖ'Züme dnha güzel, da.- tılmadığını beyan etmLştır. maddeleri ihra.ç etmek lmkinlan ha- Gerçekten ortada hiç blrşey yoktu. lanmıştı. 
aya ayn bir fikir sürmüştü. ha bn' döndür-Jc!1 bir şekilde görünü-

1 
sıl ol.muştur. Yedi kişinin boğazını doyurmak, on- Hacoya sordu: 

yordu. Artık ke:ı.dlslnl cemsalslz dere- Demeli: oluyor k:t, F1yatıan Mum- Satılan mallar arasında, Çekyaya ları yatırmak Sa ideye düşmü,.tü. De- - Kıbrıs şövalyesine neden diş bllt-
ta 
üst 

-ılann yaşlan h~ında bil
•rin nynl fikirde olıruı.lan
'>ktur. Erkeklerin bir kıs
şmlard:ı.n, bir kısmı es

b!.r kısmı kumr Hardan 
....... rsa y.:ış mesele lnd de böy

cede gilıeı. buluyordum. Ve hııklkn.- kabe komisyonunun et !!yatları hak- gönderilen armud kurusu, kuru erik nizcilerin hepsi de bojtazlı, lrt cfu;sell yorsun? 
ten de yeryüzünde arans:ı, taransa kındakl llAnlanndan birçok kasaplar gibl mallar bile bulunmaktadır. Kepek insanlardı. S..'llde btr yandan onlan - Kızımı o kaçu tm~ .• 
belki bir eşi dnha bulunıı.ma.zdı. EW ht.berdar değildir. Acaba, fiyattan başlıca. ihraç maddelerinden blri ol- besllyor, bir yandan da yedc4t e1'7.3.lt - Şimdi nerede? 
blr yaşında. bu derece taravetini mu- alft.kadr.r esnafa nasıl tebliğ etmeli? muştur. Küspe, her te.raft.:ın talep ayırıyordu. - Kızını mı? 
haraza eden bir kadın muhakkak k1 Yalnız gazetelerin llin sahitelerlndek.l edllmekted!r. Susam, keten tohumu. Aradan günler geçtikçe Recebin - Evet ... 

ı · _ ., ze'lkler değlşlr. Me elô. b"n öyle
lerlnl bilirim ki, hak!katen fazla genç 
k!ldınlardan katıyen hoşlanmazlar. 
H ına mukabil beyaz saçlı ve yaş'arı 
ep'"yce ilerlemiş, fazlaca. olgunlaşmış 
o1anlan pek beğenirler. Bazıları da. 

emsalsiz addedlleblllrdi. Şimdi onunla dört beş satırlık il~ ktıtl midir? Ş1ın- deri Almanya, İsv!çre ve Çekyadan ümidi kırılmaea b:ışlamL'}tı. - Zavallı yavrucuğum. o g;ıddll 
tnnışmak, bu tabiat harlka.sının ha- diye kadar kont:Ql edilen esnaf tlyat- istenilmektedir. Ya. bir tekne gelme-z.se? ... Ya uzun herifin şatosunda. mn.hpu .. muş. Bun• 
y~tına gi~k 1.:."tlyordum. Bu harlku- lan murakabe komlsyo~u~un UAn et- Bu harta içinde ihracat en ziyade. zaman blr yelkenli ele geçiremezler- bana Lamakalı bir balıkçı söylcdl 
!il.de kadını daha yakından tanımalt tlği fiyatlardan günü gunune haber- Almanya ve Almanya. işgali altındaki sc? ... O zaman ne yapacaklardı? - Kızının kurtulııca~ını \'c tekrar 
i>ln sabırsızlarııyordum. Vo düşünü- dL\r olamadıkl~nnı çok de!:ı iddia et- memleketlere yapılmıştır. Almanlar en Recebin içi sıkılıyor, her daklkn de- ona. kavuo;;:ıcağını umuyor musun? 
yordum ki şlmdlye kadar sevdiğim, m1şlerdlr. Bütun bu lddlal:ınn ne de- ziyade tütün alm•<>la d Al flr- nlze bakmaktan wmnıyordu. - Ümldiml çoktan keımlştlm. Fa.-
h t ı d'"'I mı da ııx:eye kadar doğru o1du[,'U1la dair b1r _ ... r ır. .. man s ld 
:ıyn ına g r 1o m sevg er arasın hüku .. m vermek de gün+ilr Faknt her- maıuz: 2 mllyon l!ralık tütun almak a e: kat, şimdi yeniden ünı1de düştüm. S.'\-

h1ç biri ellisini geçmı., de{t'Udi. İlk de- "" .. 1çin ;>"enlden bir anlaşm 1 - Ümldlnl kesme! diyordu - bir ide sağ lkan, kızımı gilnün blrln::Ie p k gençlerden hoşlnnırl:ır. • 
Buna dair slze blr hl!:&ye anlata

y .m. Başıınd-n g~en hakiki bir va
lm .. 

ta. elli """ını .. ~m'• blr sevoUim ola.- halde, tüccar ve esnafı !!yatlardan , - a yapmış ar- gün, gene cskis1. glt>l enginlere açıla-
J-. " • ~ ' 0 ba:berdar et.m.ck lçin, bu esnafın men- dır. Turklye - Almanya arasında.kl .. 21 göreceğim! sanıyorum. 

cnktı. IAkln bu kadL\r genç, bu kad&r sup oldu~u teşekküllerden de lstl!adc mllyon liralık ticaret anlaşması sur- ca~.z ... Dalgaların koynuna atılaca-

H rglin i tanbula indiğim vapurda. 
ar sıra güzel blr kadını:ı. rns gelirdlm. 
H:ı.ttn bir ikl günii de ayni vapurla kö
ye donercllk. Bu ince, zarif ve koyu 
kına renkli saçlı, ha!irçe ç11leri o!an 
gayet uzun kirpikli b!r kadındı. 

B:ızıları ,.i!ll simaları pek beğenmez
ler. L:\khı brn!m fikrlmce bazen çU 
bir çehreye bam.bnşka bir güzell!k ve
rir. liu uzun kirpikli, şık kadının da 
yüzündeki çiller kendisine pek ziyade 
yaraşmı.ştı. Lf\kln bulün bunlara rağ
men ona -emniyetsiz derecede güzeı. 
d" denllemezd!. 

Hlr gün gene bu genç kadına. va
pur~ ra.s gelmiştim. Ynnımd:ı bir ar
kad:ı.sım da vardı. Belki tanll'Slnız: 
Hılm1 ... 

Uzun kirpikli kadın biraz Uerlmlz
dcld lauıapzde oturuyordu. Hilmi be
n!m kulağıma eğilerek ynva.,'IÇ:ı sordu: 

- Şu kareylmızdakl kadını görüyor 
musun? 

Cevap verdim: 
- Yalnız şimdi değil, onu mk sık 

gor rüm. Haftada bir iki giin vapur
;... ı:,.,,t11~1ne r~larım ... 

,ıf\ yaşında tahmin edersin? 
karşısındaki insanların Yaf
tnhnıın edemezler. L&kln bu 
ıenlm garip ye deh~etll bir 
vard?r. nk karşılaştığım blr 
~mı hemen hemen tıpa tıp 

la 
ru 

tıl 
N' 

• 

bilirdim. Baun yaptığım 
de bir, aza.mi ik1 yaş yanıl
rdu. Fnkat 1şte o kadar ... 
tuhaf ihtls:ısımdan dolayı 
rımın çoıtu bana ryaş mu-

derler. Utkln ştmdi llk de
n kirpikli kadının yaşını 
mek hususunda biraz tered

duae lı .. ,..nü.5tüm. 
Arkadaşım benim bu hallın! görün

ce gulümsedl: 
- Haydi bakalım yaş muhamminl... 

B rşey söyle de anlıyalım ... 
N!hayet lr:ırarımı verdim: 
- Bu kadın taş çatlasa otuı beş ya

şından daha büyük değlldlr. Hatt1 
b lkl dıı.ha küçüktür. 

Hllml yüzünde dahn geniş bir gü-, 
Iumsemc llc: 

- Çık bayım çık_, Yükseli 
Sanki aramızda mühim b!r enıl~kı 

pazarlığı ynp•yoıınuşuz glbi ben da
yattım: 

- Imkiını yok ... Bu k.a.dm otuz be
şinden fazla olamaz. Ben sana tah-1 
rnln ett.iğinı en yüksek yaşı söyled1ın. 

Hllml: - o 

güzcl görünen bir cy:ırım a.ınrlık sev- etmek knbUdir. Kas:ıplar cemiyet!, ko- a.tıe ~.as riye edilmektedir. Bu anlaşma- ğız. 
g!llll .. ll.>m!.l. .. m'....,.onun yeni ııa.n llste6inl g!lnü gü- ya gore, Almanyaya 750 bin llrnlık * 

...,3 hububat ya~lı tohum satılacaktır Haco b1r elin s:ı.hUdeki kayalıkların 
- Bazen kızı 1Ie sokax.... çık.t·•·•-n nüne azasına blldlrebillrdl. Esasen bir . ' .. • · 6 Q .ı.ıı.J.42. Th t it rtl tll.bi ld ~ arasında ufukları gözetlerken, yanına 

zaman herke3 onları iki kard~ zan- CC'l'11lyet1n de bundan daha mühl>n bir raca musn şa ara. o uou bir köpek geldi. Haco köpekten hoş-
neder. Klm~e ana - k·~ old",.'aruna vazifesi olamazdı. Diğer yazılanmıula halde 1thal0.t yapmak güçtür. Harbin 1 dı TJ t d 

~ .... ...,... saha ge ı ledlğl ı 1n Akd n1z 1 anmaz . nu ma an şurasını W\ 
dünyada inanmaz ... diyordu. ldd!a ettl~lmtz gibi, lh~iklrla müca- dan fthal~tş yapma~ şİmdil~ mJ~~~~ kaydedelim ki, Finike sahHlerinde bi\-
İşte uzun kirpikli kadını, bütiln öte- dele m.~vzuu, yalnız Fıyatlan Mum- değlidlr. Balkan harbinin lnklşatı, yfiyen bu iri boylu adamın tahammül 

ki kadınlardan ayıran şey de bu tdl kab~ ~uros,una lnh.lsar etm!.ştlr. Diğer Ynnanıstanla aramıroa deniz motör- edilmez bir tamtı vardı: mcrhamct
Onun tevlı:alMellği burada. 1d1. teşe}.~üller.n de 1koın1syonun mesalsl- terine inhisar eden ticari münasebet- sizliği. O, merhametıı insanlarla dil-

Kendlslle abbaplı~ ııert götUrmem ne muvazi ol!\raıc, azasını ikaz etme- ıeri de ınkıta!l umtml§'tır şiip kalY".maz, onlara: - sız hasta.sı-
hlç kolay olmadı. V:ı.kıl ne zaman- 81, yenl kararlardan haberdar eyleme- '"' · n17,f derdi. o gün yanı.başmda havlı-
da11ber1 ara,ını'IKia göz aşinalı~. göz si lazımdır. Me.slekl ıc.,ekkilller nr:ı- Bugün için, Tuna yolundan bao7ka, yan san, scvlmll bir köpeği bacak-
ahbaplığı vardı amma onu :bzanmak smda, Fiyatıan Murakabe bürosunun ithalM yolu Basra yoludur, fakat lanndan yakalayıp ikiye ayırdıktan 
pek gilç oldu. mesaisini kolaylaştıran blr tek te.,ek- Irak demiryollannda kft.fl derecede sonra, cesedini denize fırlatıvermlştt. 
Bır gün aramıula ya.ş ba.bsl açılın~ kül vardır. O da, ayakkabıcılar cemi- vagon bulunm:unası, buradan yapılan Bu hadiseyi uzaktan gören Recep, 

t R bl YetLdlr. Bu cemiyet komisyonun halk nakliyatı güçleştlrmektedl:. . Hocanın yanına sokuldu : 
ı. a a: Buse A 1 

tipl, ucuz ayakkabı mevzuu lle çok yın vn - h d 11-11 be? K- il dık 
- Ben otuz dört ya..şınclnyım!." de- yakından ala.kadar olm,, .. , kol"y- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Guna eb mı oy n sa 

ylııce gülüınse<Ilm. Ona: ._ ... ve zararsız köpeğinden ne L>tedln? 

S ,11 lılt olmak üzere komisyona muh- BULMACAMI Z _Ben, köpekleri sevmem. 
- evg. m, ded!m, birçok erkekle- telif ayakkabı nilmunelert veımlştır. 

rln aksine olarak sen.• ya..şın hakkın- Diğer esnn! teşekkülleri de ayakkabı- 1 2 ~ 4 fi 0 7 8 9 t O - Sana bir zararı dokunmadı kL 
da bana ne kııd:ır büyük blr rakam cılar cemiyeti gfüi hareket etmiş ol- - - Bu, benim esk1 huyum.dur. Saide 
söylerse-n o kadar ho'j\lma gl.deT'. Emin saydı, lht.lUrla mücadele mevzuu bu 1 I~~ ~\ 1 1 çok ly1 bilir ... Ben kulağımın dlb\nde 

~ö~~~~c~es~~~::'::~='..~tl- kadar çetln b1r safhaya glrmezcil. -~

4 
!= ı•. ·,. ,- ::~:. köpc~ln sesine tahammül 

Hayret etmiş glbi ve blraz soğuk blr Halbuki dlğ'er te.,ekküllerden bazı- , 
tavırla: lan Fiyatları Murakabe komisyonuna - Denizde cenge tutuşursan, düş-

- Fakat ben hakikaten otuz dört müşkül!t çıkarmış, tesblt edilen ti- manını d:ı. böyle parçalar mısın? 
yaşındayım ... Hiç de ya..şımı sakl:ımak yatlara lüzumsuz yere ıtırazlardıı lj Al 1 - Onu da Saldeye sor sen. Bir gün 
istemem ... dedt. bulunmuşlardır. Meseli\: Kasaplar cc- ı:: B deniz orta3111da. blr İspanyol korsan 

ve sonra tahkik ettim. Rabtanın de- miyetl bu suretle hareket ederek kuzu ' -ı-· ----- gemisine raslamıştık. Onlar otuz klşt 
dlği doıtru idi Otuz dBrt ya~da ldl flyatlnrmm teGbit edilmemesi üzerin- ~ • - -,- - - . - kadar vardı. Biz beş kişi idik. Ram-
Kızı !!Ui.n da yoktu. Blzlm H1lml ya- de ısrar etml.ştlr. Bunun neticesinde, I - -- - -- - - pa ettik, onlann gemic;ine atladık ... 

nı~=- ben Rabianın yaşının bildi- iı~~~bt~~~~!~~~ i:~~~ k~: S -•ı---·,-. - ve_h~s~:~d~
1

~~~:ı~d~mlslnl de 
ğlmden bu kadar küçillc olduğunu öğ- zu eU diye satma.ita muvaf!ak olmwı- (~ - -. - - - - 1 elde etml~inizdir? 
renince tsmamlle deği.ştlm. Artık ona lardır. Kuzu fiyatı tesbit edilmedlğl - Hayır. Bu esnada gemide yangın 
cskl gözle balanıyordwn. Rabla naza- için, ka.ııaplnr istediklert !!yata kuzu çıkmıştı. Te'crar kendi yelk.enl!mize 
runda 0 fevkalMellC1n1 ka;1>etml.ştl eti satm:ıkt:ıdırlnr. Halbuki kasaplar Soldan 53.l'a n yukandan aşatı: atladık ve düşman tekneslnin yanı~ını 
Kendisini diğer kadınlardan a~ran 0 cemiyeti kuzu etlne !lyat konulmama- ı _ Hlndlsta.nla İran arasında bir uzaktan seyrettik. işte en çok o gün 
hnrlkula.dellğl uçup git.mi~. Şl.mdi bu sı hususunda. bin dereden su g<!tirerek, memleket. adam doğramıştım. Galiba yirmiden 
genç kadın alel~de bir in.sandı. Haki- itirazlarda bulunmasa.ydı, bnzı kasap- 2 _ Kalburdan geçirmek - Dlrdcn- !azl:ı.sını yalnız ben geberttim. Salde-
katen genç olduğunu ö~enlnce sevgi- lar koyun etlnl kuzu diye satmıyacak- b!re. nln de o gün beş altı kelle uçurduğu-
Jimden ayrıldım. Halbuld beınlm aksi- tı. 3 - Güzelllk. nu görmü~üm. Saide yaman kı7.dır 
me hareket eden ne kadar 9<* erkek Bu hAdlseler bize gösteriyor ki, bazı 9 - Başına cC• gellr3e haftanın bir vesselam. Onun merakı kelle uçur-
vardır değil ml ?..... esnaf cemlyetlert ihUUrla mücadele günüdür - Rakı yapıınaktn kullanılan maktır ... Fakat, bir vuruşta. En büyük 

Hikmet Perldon Es mevzuuna l.ştlrak etmemektedir. Bu bir madde. meh:ıretı budur onun. 

KÜÇÜK İLAN 
okuyucularımız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vuıtadır. Alım, ıabm, ki· 
ra iılcrinde it ve ioçi için İl· 
tifade ediniz. 

Tefrika No. 55 

mücadelede muvaffak olmak için, bu 5 - Eza - Dadının erkeği.. - Ya sen ne yaparsın ... O y1rm1 k:i-
gibi esnsr cemiyetlerini de kontrol al- il - Blr edat - Denzin ka.b1. şiyl nasıl öldürdün? ., 
tına nlmak, bu gtbl teşekkülleri bu- 7 - Ekzerslz - Japonun başı. - Bırak, benl si>ylctmel Co.nnvarlı-
güniln lhtlyaçla.rına uygun ve daha. 8 - Nida - Yüz - M0del. ~ım aklıma geldi gene. Bazen hldde-
faydalt bir ~ekle g~tlrıne-k 111.zımdır. 9 - F..de'bl eserlerin hül11.sası. timden kendi etlerimi ısırıyorum. Ba.k 

10 - Tersl küçfllı: mağaradır - Tersi ~u kollarıma ... Gemi gö-zlerken, ken-
Haftanın piyasa 

hareketleri 
seddolunıın. dlml ısırmn!~tan her taftı!un yara 

Geçen bulmaramtzın halli içinde kaldı. Bir de köpeği lldye böl-
Soldan ~ı-a ve yukarıdan aşafl: düm diye bana kızıyorsun! Blı1cik kı-

Geçen harta yazdığımız gibi bu hnf- ı - Boruçalan, 2 - Ora.lıdeğll, 3 - zımı halA. şövalyenin kucağında sanı
ta içinde de ihrac:ı.t ithalMt:ın t:ızll\ I Raçak, Tıka., 4 - Ul:ışa.maz, 5 - Çı- 1 yorum da kudurmadığıma, çıldırmadı
ldl, esasen harpten sonra, w., ticareti- kan, İdin, 6 - Ad, Afos, 7 - Letalt, ğuna ben de şa~ıyorum. 
mrade ihracatın lthalll.ta n!sbctıe faz- 1 Lut, 8 - Ağıroolusu. 9 - Nik. İsusuh, 1 - Ne o ... Sen evli miydin? 
la oluşu kldsllc bir bale gclml~lr. Bu- 10 - Laln, Tuha. - Evliydim. Karım ölnıll.,,<tü. Bir 

- Oh, pekala, pekala ... 
İzmirli: 

- Hakkınız var •. , Fak.at kartını
zı basmak için ... 

Zira tiyatro 
var ... 

rejisörile raındevum 

Güzel GOzlii Kız - Herhalde ben memur olmak 
için yaratılmıı insanlardan deği· 
l.im ..• - diye kendi kendini methet
meğo baıladı; insanda ietidat olun
ca gÜniln birinde böyle meydana 

- İsmimin ne olduğunu öiren· 
meniz lazım, değil mi} 

-- Evet efendim. 

Sadi, cebinden lirayı çıkardı. Tez· 
gahın üzerine bıraktı. 

- Şu esnada bir tek derdim var. 

• 
b· 
le 

Aşk ve macera romam Nakleden: (Vl • Nü) 
-~--.._ .... _.. _____ __ 

Vehbi Feridun bu zil sesi üzerine 
dışarı çıktı; arka odadan dültklna 
girdi. Garip bir müıteri ile karııla,tl. 

Bu, gayet gene;, keskin balcıılı, 
ıairane kılıklı bir adamdı. Simsiyah, 
gür aaçlan vardı. Rengi soluktu. Te· 
ni b;raz zeytunimsi idi. Mevıim kıt 
olmasına rağmen ceketle dol~ıyor· 
du. Elbisesi de haylı hırpa.lanmıı. 
yıpranmıştı. 

- Bu dükkitnın ::ahibi olan rea• 
m siz mhiniz:} -;.. diye sordu. 

Vehbi. ll"'cli bir ifadeyle: 
ı- Evet efendim ... Benim ... Ne 
ırin:Z v r ~ 
Mu teri selam verdi: 

raktım... çıkıyor iıte ... Hullaa efeındim, i§te 
- Ha ... İıtanbullu değil.iniz do- kart bastıracağım ... Bundan ıonra 

mek> ... Zaten bizim ıehirlller hep da bütlln iılerimi ıize yaptırırım. 
bu caddeden ııeçerler... Sizin do - Teıekkür ederim ... Çok mem-
öyle bir tipiniz var ki bir kere ııö- nun olurum, .• 
rünce unutulmaz... İstanbul da k.,. - Hattl piyeslm için de koltuk 
saba gibid.ir, efendim; &lem biribi- bileti veririm ... Fakat tebii ilk. tem-
rine raalıyor. Sizi hiçbir yerde ıör• silde olamaz ... Zira bütün İstanbul, 
memiıtim ... Demek yeni teırif edil- üıüıür ... Beniır:. hemııehriler de ge· 
di. Mesleğiniz} lirler... Yer bulunmaz... Sonraki 

- Muharrlrim. temsillerde .. • 
D k yüzüncü temsile fa-- Ya ... Maıallah... eme 

- İstanbula bu sabah geldim. lan ... 
- Affedersiniz beyim... latan-

bulda mı çalııacaksınız artık.> ... 
Bizim Babıali mahallesinin eaklnl• 

Artık bilmem... İkinci hafta 
mı olur, üçüncü hafta mı olur> 

- Bana kartvizit \' pabilir milfi- rindeın olursunuz ... Bir iı mi arıyor-
- isminizi lutuf buyurun... Da

ha doğrıuu yazın... İmla ynnlı,ı 
yapmıyalım. ı.~ 

- Tabii efendim 
- Çok m•mnun oldum. 
- Eski kartlarınızdan bir nümu-

ile var nu? 
Delikanlı: 
- Hayır... - dedi. - İzmir de ba-

sunuz) 

İzmirli, gururlaı 
- Aramıyorum, buldum bile ... 

Bir piyeaimi oynatacaiım ... Çok pa
ra kazanırım herhalde ... 

Bu çocukça iddia knroaında. re1· 
sam başını ealladu 

Delikanlı ka§l:ınnı çattıı 

- Abdülhak Hamidin, Fuzuli· 
nin, Tevfik Fikretin. Yahya Kema
lin isimlerinde yanlı§ yapmak aklı
nıza gelmez de benimkinde mi ı:e· 
liyor), 

• - l•mim Sadi Karateldn' dir. 
- Bu isim, demin bahıetti1ı:lerl· 

niz !tadar kolay akılda kalır .. • 
Mü§teri memnuniyetle gülümsedi: 
-- Tabii 
- Adreı yazılacak mı} 
- Hacet yolc... Esasen hennz 

adre.im de mevcut değil... Altına 
sadece clıyatro mUellifi• dersiniz. .. 
Kaç para vereceiim) 

- Yüz tanesi bir lira. 
- Pazarlık etmek Adetim değil-

dir ... Hurrem Sultan piyesinin geli
ri, bu parayı vermek imklnmı ba
na bahşediyor . •. Hurrem Sultanı bi· 
lir misiniz} 

- Osmanlı tanrunin meşhur ıah
siyeti ... 

- O .•• Ma~allah ... Geniıı bilginiz 
var demek} 

- Eh, ıöyle biSyle ... 
okuduk ... 

Saat ikiyi vurmuştu. 
Delikanlu 

Mektepte 

- Vay ... Vak.it amma Cla ilerle· 
miı ... Şimdi ıizden aynlmak lazım .•• 

- Ne efendim~ 
- Ne derneğe piyesimi Darülhe· 

dayie vermedim de gittim. Şehzade
ba~ında müstakil Artistler oirketine 
verdim} 

- İkinci eserinizi Darülbedayie 
verirsiniz, üzülmeyin. 

- Ah azizim, oayet tarih mera
kımı tiyatro sahasında belirtmesey· 
dim de kitap yazsaydım. amcamla 
aram açılmazdı .•. O, tiyatroculuğu 
fena bir oey telakki ediyor. 

- Demek bu yüzden bozuştu
nuz} 

Sadi, istihfafla ı 

- Evet . .'. • dedi. . Bizim amca· 
nın aklı fikri ciddt telifatta ... Jlat
ta.a, eski usul yazılacak ki beni mu
harrir saysın... Halbuki ben, tarihi 
piye~ler yazmak usulÜı.'l:i ortaya ata
cağım... B•.ınunla bir ekol yapaca· 
ğun. 

Vehbi Feridunı 
- Bu verdiğiniz c~er, birinci ka

lem mhasuliinüz mti) 

- Bana layık olan ilk eser ... 

Recep reis bundan sonra Raco 11• 
do3tlu~u Uerlletmlştl. 

Bir başka. !{Un gene bl:iyle dcnlzdt 
geml gözliyerek kayalıklarda otur
muşlardı. 

Rece-p, Kıbns şövalyesi hnltkındn. 
Hacod:ı.n malümat topluyordu. 

Haco uyanık, her ı~ aklı eren b1r 
adamdı. 

Recep o gün enginlere bakarak ~ 
du: 

- Kızını kaçırtan Kıbrıs şövalye
sini tanır mısın sen? 

- Tanırım ya. Bir kere Kıbn~ git
miştim ... o zaman mal götürmfl..rtüm 
oraya. Adayı gezmeğe çıktığım zaman. 
uzaktan bir kalabalı~n geçtiğini gör· 
düm. cŞövalye hazrctıert şehrt dola.
şıyor.-. dediler. Bir kenara smdim ... O 
zaman kızımı henüz kaçırmamışl.a.r
dı. Şövalyeye o kadar kln1m yoktu. 

- Ne blç!m adamdır bu şövalye? 
- Uzun boylu, esmer, gen.it 

omuzlu. kuru, çh1t1n suratlı bir lı&
rlf. Yüzüne bakanın kırk yıllık ~ 
gert gider. 

Haco birdenbire gülmeğe ba.şla.dı: 
- Çirkln1'1~1 yetınlyormu, gl.bt. :ıı:a,. 

dınlara da o kadar dilşkündür kL 
Galiba her gece blr k:ıdın değ1ştlrtr
m!4. 

- Bu kadar kadını nerden buluyorf 
- Akdenlzde ve Ege'de bütün es11'-

cller onun tçln çalı.~ıyorlar. O, bıktıl!l 
kadınlan tekrar es1r t.ıclrlerlne ye. 
rir, sattırır. 

- Peki amma, bu adam uzun m
mandanbert Kıbn<ıto. 1m1ş. vent'<lik 
hükumeti onwı yaptığı hırsızlıkl:ı.n ve 
fcnalıkJan görmüyor mu? 

- Balık b~tan kokar derler. Şöval.. 
yenin servetinin blr kısmı Venedik 1te

natörlcrlne ve ornda kendlsln1 her za.
man müdafaa eden ıısilzndelere gldi· 
yormuş. Kendi şatosundaki kızlıı.rdaa 
birçoğunu da. Venedlğe hediye olarak 
gönderiyormuş. İşte benim en bilyilk 
derdim, en büylik endişem de bu d~· 
ğll mi? Ya benim kızımı d(I. Venedllt• 
gönderdiyse ... O zaman kızıma ancak 
nhr~tte kavuşablllrim. 

- tim!dini kesme, Hacol Allah b!l
yüktilr. Dağ dağa kavuşmaz, lrınnn in
sana. kavuşur. Madem kl Saldeden ~ 
oeyler bekllyorswı.. Elbette günüıı 
birinde sen de kızına kavu~rsunı 

- Şimdi ben blr küçük yelke:ıll~ 
hasret çeklyonım. Altımda bir telcn• 
olsa da o vakit görsen sen Hacoyul_ 

- İyi bir denizci olduğunu söylüyor
lar. 

(Arkası var) - ı 

Bundan evvel de bazı tecrübelerd• 
bulunmuttum... Fakat fzmirde ... 
Yarım kaldı ... Çok müstait bir mu• 
harririmdir efendim .. . Anadan doğ
ma istidadım var. 

- Her no hal iıe, Sadi bey, ls
t:ınbuJa geldiniz, buranın hayatında 
yeni yeni ıeyler göreceksi.-ıiz... Al· 
lah muvaffak etain... Bıı~nıı: •ıkış
tıkça buraya uğrayın, ben ıizdeıı 
yaşlıyım, haddim olmıyarak yol gös
teririm ... Muharrirler piycuasmı da 
pek iyi bilirim ... Dükkanım Babıtıli
do olduğundan dolayı ... Muharrir• 
!erin hepıi, istidatlarının verdiği im· 
lcan derece~inde muvaffak. olama
mı,lardır .•. İnsanı ne inkisarlar bek
ler ... İstidat hoş ~eydir ... Fakat ra
kiktir, kınlıverir ... 

Müellif, gururla ı 

- Mersi .. . - dedi. - Na•ihatlerl
nize teşekkür ederim ... Fakat bun
lar benim i ime yaramıyacak ... ZI· 
ra ben çok şükür hedefime vasıl ol
dum ... 

- Evet, ~iiphesiz... Fakat eizi.n 
gibi hedefe vasıl olmuş istidatll'll'. 
için bile ne maniıı! ıu, ne miişküller 
zuhur edebilir .•• 

(Arkası var) 



26 Nisan 1941 Sahile 1f 

f*ll14lAMl4'JSMf8ff:if 
Milli küme maçları 

Amerika Cebelüttank'a lngilferenin mağlôbi- r::l!~ç~~~~Sif~~~~~E 
Bahriye hücum hazulığı yeti Amerika için t~~üs?.~~=:oıE~ 

N b • • .. k b • f hı · k d • kiliseler kapa,tılmaktadır. Yiyecek azlrının (~linci aahifede) uyu ır e· 1 e ır Verllmemekte Te hemen hemen e.sa• 
Fransanın vaziyeti ret reJimi kurulmaktadır. Askeri har-Beşı.kta-~ • uarbı~ue, •ıaskespor - l. Spor nutku Lonılra 25 (A.A.) - acclkm1ft.1r. (Bqtarafı 1 inci ıahifede) bin dehşeti yerine slvll tethi§ ikame 

r n~ 'J' lY.l~ Fransııı bududmıda tıuıunan mtista- edilmektedir. Ferdi tethl§le ram et-
d d k l kU Fransız ajansı muluıblrl blldlrl- !etler için fevkalade ağır ve tehlikeli mek ve zapte°dUen araziyi yeni teca-b ugün Şeref sta ın a arşı aşıyor 10r: Alınanların bu günlerde ya.p- olan bir devreyi yaşamaktadır. Çün- vüzler ikaı içln üs gibi kullanmak 

B L~_ b• • h bimiz makta o1duklan tuy:lk netlcC81nde kü bütün Avrupayı ve Asynyı kana maksadHe, lbllsa.ne zulmün orga.niM « U uarp ızım ar • Vfchy hükt\metinde değişiklik yapıl- edilin~ bütün usu.ı ve kaynakları ha-
Milll küme maçıarına bu hattalakşam Esldşehl.re hareket etmiş- dir, erkekligı"".miz ve İzzeti ması 1htlmall vardır. Dlkkate §ayan boğan bu harp kendilerini muzaffer rckete geı;lrilmektedlr. d edi tir V falıla b gün E ın .... hir ilan eden fenalık kuvvetlerinin ken· Ankara ile .rehrlıillZde evam - · e r u s~ nefaı·mı"z bu''yülc· yük' ten ola.n nokta. Berllnin bu i§le hiç alA- Henüz hür bulunan memleketıtertn 

Y takımları Ankara Gen Uk klübü ll yann da. Eski kadar değllmlş gibi görünerek bu hu- di haklarını muhafaza etmek ,.e hür· en kısa .zamanda en fazla lfIAhl:ın-
Jecektlr İzmir - ç e - b • kismım da bizim sustakl mücadeleyi Fransız gazetele- riyetlerile ya§amak istiyen, muka- mnsının \·e mevcudlyetlerlnl müdafaa. 
ya gid~ek Gençlerblrllği ve De- şehir muhtelit! ile karşılaşacak- ır .. ki • • rııe Lava! tardarlanna bırnkml§ ol- vemct eden ve kendilerini müdafa:ı için tedb!rlerlnl almasının zamanı 
mirspor ne karşllaşacaklnr diğer lardır. ~ ben~~mızı ıruı.sıdır. Abnanlar, La.varın şahsiyeti cyliyen milletlere kar~ı barbarlık çoktan gelmiştir. Her yeni 1BtllA, mü-
tarafta.n Ankaranın Harbiye ile F b l . . 21 ıca ettırır» etrafında Fransada hAıtı çok dedlko- devrinin bütün usullerini kullanan tec:ıYizlerln emrine, hlll htır mıı-

ut o mevsımı du yapılmakta olduğunu ve bu sebep- bi: tasallut harbidir. }C;tlere karşı mücadelede kullanılmak 
Maskespor takınılan şehrimizde d k nacali _ . ıe tekrnr ış başma getirilmesi 1çin za- üzere daha büyük kaynaklar vermek-Beşiktaş ve İstanbulspor takım- temmuz a apa ..... cÜçlü pakt bize karsıdır, mamn he..'lüı: müsaid olınadı!Pm to.k- Bu m.~~~ff~r k~hraman~ar .esaret tedir. Mukavemet eden mllletıere yar. 
lan ile oynayacaklardır. Futbol federasyonu müşavere •• • l k :ı:l • d1r ediyorlar. Şimdi Almanlar Fran- altıına duşurduklcrı her mılletın her dlmımız, bir dünya vellnlnıetutı ha-

b mutecavız mem e et erın sa hariciye nazırlı~na B. de Brtnon- hekkmı, erazisini, hakimiyetini ve reketı değildir. Bu yardım, her nere-
Tesbit edilen programa göre heyeti miııt kümenin u sene on kazanmamaları için her un getirilmesi lehinde gajTet sartet- emltıkini ellerine geçirmek fikrile, de olursa olsun her hür milletin, hA ~ 

bugün İstanbul sporla Maskespor, klilb arasında 7 temmuza ~adar • l mektedlrler. B. Lavnl'a ilerde dalın. hareket etmektedirler. Bu cihangir- 11\ hür olan bütün mllletlerln bir ka..., 
Harbiye ile Beşik~, yann tsta:ı- devam edeceğini nazarı itı~are §eyı yapma ryız» b?yük vazifeler verilmek ıstcnece~ine !er ellerine geçirdikleri her mcmlc- lesini teşkil ettiği sarih bllglslne da· 

bulspor ile Harbiye, Beşiktaş ne alarak bu seneki futbol mevsimi- ~ufAeh~~~~u~.lnn mahfillerde mareşal k.etin ·b~~Un ~halis:ni ~~ir~~ ~ere.c~- A~l:~~iii~ geçilip geçile-
Maskespor klübleri karşılaşacak- nin 21 temmuza. kada~. u_~alt~a- V~on ıs (A.A.) - Ame- P~ta1n'!n Alman t:ızylklne mutavaat sınc ın ırcre on arın rr~yet1?ı: 
tır. Maçlar her iki gu .. n de s.eref sına karar vennış ve butun bölısc- rika Bahriye Nazırı B. Knox per- etnıiycrck hariciye nez..-ırettne meslek- haklarını. kanunlannı ·'·e dınlcrını miyeceği meıeleai 

rihte :embe akşamı Amerika gazetecileri ten yetişme bir dlplomnt gctıreceğl yok etmek emelindedirler. Onlar B. Hull, Almanların Manşı geçmt>~ stadında yapılacaktır. lere tamim etmiştir. Bu ta n cemiyetinin ilunat kısmı tnrnfında-:l tahmin olunmaktadır. Diğer taraftan hayatta yüksek ve güzel ne varsa muvaffak oıamadıklan için At!antit' 
Müsabakalara iştirak edecek sonra yeni sene lig maçlarına ka- verilen akşam ycmeğhdc bir nutuk Amerik:ı.nm B. Lnvnl iktidar mevkii- hepsini muayyen bir ıistcm dahilin- geçemlyccekleri düşüncesini ı-eddet

Harbiye ile Maskespor takımları dar hiç blr maçın yapılmasına söylemi~ ve bu nutuk radyo ile biı- ne gctırlldiğ"l takdirde Vichy'dekl el- de yıkmakla müftehirdirler. Uzun mlş 'e d~mlştir ki: 
kti tün Amerikan milletine neşredilıııiJ- çlslnl geri t"ağıraca~I Frnnsız hükQ- .. b ı b" . b t. t . r k" c:Man~ın geçllememesine sebep, in-geniş bir kadro halinde dün sabah müsaade edilmlyece • r. metine b!ldird!t;I de hnber verilmek- tecru e e-: !r ~ey ıs n . e. mış 1~ 1 g!l:llcrln Man"'n kontrolunu muha-ti·r. B. Knox, dün)'a vazivctini tama- o da ~"kıyaıarl~ clolu bır t"hırde • ..,. 

" tcdir ~,. ~ - faza ctmeler!dır. Kahramanca muka• şehrimize gelmişlerdir. Bilhassa Türkiye maraton mile objektif ve hakikntı arnyan bir Bugün cereyan etmekte olnn mü- zengin bir adam kendini nasıl taar- vemet eden azimkAr 
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milyon İngi-
Ankaranın en kuvvetli. takımı ol- birinciliği gözle tcdkik ederek naz.i) eti bö,.-le- zakcrclcrdc Almanlar Frruısnya l~gal ruzdan masun. addedemezse her ne- Uz, ad:ılarmı muaszam bir mllsclUUı 
duğu iddia edilen Harbıyenin şch- Atleti........_ f~1eN\~'OilU tarafın- ce hülasa ettikten sonra §İmdi d'lhn masrnflarmın yüzde elli nlsbctinde rede bdunursa bulunsun hiçbir mil- üs hallnc ıetırmlşlerdlr. Öyle bir ü.s 

1 eh <4u- ~ ·~., ileri gitmemize mani yoktur> diy,,_ tenzili ile snnn)'l işlerinde daha mln Jetin dt bu mütearnz.lann hücumun· ki oradan durmadan dalgalar hal!n-
rimizde yapacağı maç ara em- dan Türkiye maraton blıinciligi- rck nutkuna şu suretle devam etmİ§- bir 5şb!rll~l yapılmnsın~ ve Kameron dan ko:ıdı~inin masun kalacağını dü· de deniz ve hava kudreti vasıtalan 
mJyet verlldJğinden . karşı.~aşm~~ lnın bu sene 25 mayıs pazar günü tir: ile Togo hariç o1mak uzere, Frnns:ı- ·· c;;.c nakkt olmadığıdır. Düşün- çıkmaktadır. Yolu kapatan deniz de-
la n b-yük bir alaka gorecegı H tl d d·v· · h ı nın bütün müstcmlekelert üzerindeki §unm "'. . • 

1 
h h b · !;ildir. Yolu kapatan, İngUlz deni:1 

n u < Bursada yapılmasına karar veril- c i er, gön er ıgımız arp cv::ı- hi.i:l:ümrıınlık haklarını tanımağı ,.e me kabılıyetı o an er ~a ıs u cı· kudretinin ve Ing!llz sllahlannlll az· 
tahmin edilmektedir. mi t•r 42 kilometre 195 metre <>- zımınm ve gıda m~.ddclerinin İngil- Lorraine hududunmı tashihini teklif hanşümul taarruzların kurbanları midir. Eğer rnukayenıet eden mlllct-
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• • ehi tereye varmasına musaadc etmemek- etmektedir. l:ctesin.: bakarak bunların birer esir !er denizler haklnı.iyetınl kaybederler
4 aç arın programı lan bu müsabakaya Türkiy n tcdir Böyle hareket etmezse mağ- Buna muk.e.bil Almanya Frans::ıd:ın mertebesine fodirilmiş olduğunu se, Atıantlk bir mani değil fakat fa. İstanbul ~ul~l ~janlığınd~n: muhtelif bölgelerinden gelecek lup ~lncağında şüphe yoktur. Biz de İngiltere karşısındaki \•:ı.ziyetınl sa- gördükçe umumi ümidin bu cihan- L1h için garbe dotru büyük bir yol 

Cumartesı gunku maçlar. Şe- yirmiden fazla atletin iştir~k ede- bu c~yalann Atlantik denizinde ba- rahatle tayin etmesini ve de Gauııe girlcrin mağlubiyetindea ba~h bir olacaktır ... 
ref stadı; saat 15 İst. Spor - Mas- ceği tahmln edilmektedir. Atle- tmlmasına müsaade etmemek mcc- tarafdarları ile merhametsizce ve · · f at edemiycceğini derhal B. Hu1l, sulHü."l şimdi yıı.pılnıs.sı 1cab 

k S ld.rnl Akal Sa b · · d · ç·· k .. b .. 1 kati bir mücadeleye girlşnıesini t:ıleb §ek)de" ıs 1
dn f t A t · Ç lcos- ettiğin! söyllyenlerln bu fıtri etra-kespor. Ha em: e · . - tlzm federasyonu reisi B. Saffet unyebn eyız. un u oy e yap- ediyor. ta ır e per.

1 
~ c vuN~ orya, 
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at 17 Besiktaş - Harbiye. Hakem Gürol ile atletizm mütehassısı B. ma~ak biz de m:clup oluruz. Bizl:r Vichy'nin iyi haber alan mnhtllle- lovakya, o onya, ?rveç, anı- ~~~ ~~talWarmı bildirınlş ve de-
. • . h tcd İngıltereyc yaptıgımız muavenet va- rinde dola.şan bir §aylaya göre Fran- marka, Hollanda, Belçıka, ArnaYut· Galıp. Naıll Moran yarış sa asını - dini yerine gctirmeğc mecburuz. Bu sız ve İspanyol devlet adanılan :va- luk Lüksemburg, Fransa, Romanya, •Bunun mümkün olmasını anu 

Pazar günkii maçlar: Şe.ref kik et.mek üzere Bursa~·a gitm~- vazifemizi sonuna kadar yapacağız. kında yeni blr mülakat yapacaklardır. •fa~aristan, Bulgaristan ve Yugos- ederim. Fakat deti§tbllemlyecek bir 
Taksim red 

1
' 1 1 · vakıa böyle bir hal ıuretıne mlnl ol-&t.aciı; saat 13 Alemdar - · ler ve yaptıklan tedldkatta müsa- Çün~ü.bu yolda ha.~eket bizim ~.!m Fakat bu mülakntın ne e ve ne lavya bu uzun kurbanlar ıi si e!İnı maktadır: Tataflardan bir tanesı bl-

llakem Samih Duransoy. Saat 1
5 bakanın Atatürk Abidesi önün- ~~m~ı~ •• hem ~c m~stakbel cmnıye- ğu~~~ yapılacn~ı henüz nınlfım de- teşlcil etmektedir.~ . zlm düşündüfümilz tarzd4 bir au1hil 

İst. Spor - Harbiye. Hakem: Şazi den b~~Iıyarak stadyom yolunu tim8ız hıçın kba~ı~·cnhlazıb.m~ad. Aı Ortnd:ın k:ıybolan milli haç 1ttıha- B. Hull muharebcn~n u~u.n !°üd- yalnız amı etmemekıe_ .. kalmamakta. 
· Mask -:t u arp, ızım ar ımız ır, ne- dı l:t'lst B. Yean -Fontenay'ın intihar det devam etmesi ihtımalını ıpıet fakat :tellmenhı tam .uıanaalle sulha 

Tez.can. Saat 17 Beşıktaş - e- takiben Çekirgeye, oradan Mu- rikan milleti totaliter milletlr.rin ga- nu ettiği, b!r kazaya mı uğradığı, yok- ettikten ıocnra adalet, hürriyet ve inanmamatt.adır. O taraf için, sulh, 
IJ>Or. Hakem: Samı Açıköney. darıya cadde.sinde Bademliye. ka- lebesilc 11asıl bir felaket gdeceğini k b Id ihı ah d blr cı te fh 

1 
·h i f · mm edlhnenüf bir halde içten • 

sa ay o ll{l ny u naye.. emniyet me um arının nı a u. erı yapılan harbe devama pratik bir Vefa klübü Eskişehire kar gidip gelme şeklinde yapılma- f~,,r~c~tiğ~ içindir ki büt~n tak.ib. et- kurban ı 11 glttl~i hakkında hen uz temin edeceklerine kati bir imanı ol- perdedir ve b1ll1U P'ranaa Te daha ı.ııı 
• • uvatık bulmuşlardır. Aynı tigımız aıyasete varmak uzcrc ıltıhaz !ılç blr E Y öğre~ııen;em~ir. duğunu aöylemi§, bütün dinleyicile· çok m!lletler, kendi felA.ketıerlne ola-

. gıttı .. sını m da İstanbul ve Ba-ı etmi§ olduğumuz bütün tedbirleıi Mare§al Petaın İspanya rini muvalcko.tcn ga)'l'i müsait ha- rak, görüp anlamlflardır. Bu sulh Bırtnci kümenin kuvvetli klub- gün stadyom e:ı:ici bir ekı.eriyetle kabul et~i~tir. elçisini kabul etti herler geldikçe kolay, kolay üı_ni?- kelimesinin hlmayeal altında, o taraf, 
lerlnden olan Vefa, Eskişehir .böl- lıkcslrden gelecek atlerlerle Bur~ j ~iz. iyiliğin fenalı.ğa . gale~cs.i o~an \'ich• 

25 
(A.A.) _ Mareşal Ntaln sizliğe dü~memeğe davet eylemı§tır. kin 1·e nltak saçmala çabfmattac:hr. 

'
esinin daveti üzerine bugun·· ve salı sporcular arasında. Bursa at ımanımızı, beşerıyetın hurrıychnr. · · A "k • • O taraf, sulh hallnıde buhmdulu mem-

b bugün Isp:myanın Fransa büyiik el- merı a IÇID muazzam leketlerl, ordulannı eearet altma al--"n n •.• maç yapmak üzere dün IetJzm bayramı yapılacaktır. fcdakarane merbutiyctimizi. ir asır çisi B .• d.e Lequer
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•yı kalı0 uı etml§tlr. bı"r tehlı"ke malı: !.lnl ~ ... 
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,,-. uu müddet insanlar arasında müsava.t:ı. B } J f} ıı• _,,..,.. .... ........., -

müstenit bir adalet fikrinin galebe- ır ngı iZ 1 OIU Amerika Birl~ik devletlerinin ta- zayıflatmak ~ bütün etonomllt hü-

Anadoluya gidecekler 
<Ba.tarafı 1 inci ıahifede) 

Si MaYls saat ıs Tırhan Galata.dan 
t·U5 den 2580 (Dahll> No. 1& kadar 
tsanısuna) Ladik, Ilıl,.za, HaClbny
ff.Ill· Atnasya. 

11 Mayıs ~:ı.t 18 Ankara Gala tadan 
1581 den 2848 (Dahlll No. ya. kadar 
cSa~una) Havza, Turhal, Zlle, Yıl
cUZelt, Çarşamba. Deniz yolu. 

Bu ve bundan sonraki 11.o;te ile gi
decekler aşn~d:ı.kl hususlara ıtı.yet 
edecektir: 

Amerika mühim 
kararlar veriyor 

1 k '-~ Akdenı·z ı
0
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0

kametinde ih k. ük. ,_ mevkilerini ancak cum, ifsat ve mahalll tarıa.§alı.klıı.r sine düşmanlık eden ere arşı taıc- r tc 1 Y !Cır. _ ~ vasıtalarını tullanmakt.adır Anarşi ve 
batımızı ,şiddetle ilan ederken kendi- hareket etti tehlikeler büyüdükçe ve müşkulat milletlerin en lptıdal hubıtuna rıa-
miz jçin çok aaslı telakki ettiğiı:ıiı: La Linea :!5 (A.A.) _ o. F. t.: İn- arttıkça daha azimkar cılmalanna yet.sizlik karştSJnda vakit t:ıybed!le-
bu galebeyi elde etmek üzere her gllt.erenln l\rk Royal ve Argus tayya- medyun bulunduklarını kaydeden mez.• 
türlü fedakarlıktan çekinmemelerini re gemllerıle Reoown zırhlısı, Bhef- B. Hull, nutkuna ıu ıurctle devam 

(8 tarafJ 1 iııci aahifede) yalnız diğerlerinden belı:.lemek gibi fleld kruvaz<irü, diğer bir knıvaz.ör, etmişti:: 
aş ~ ril harp malze- korkaklık ve ahlaksızlıkla dolu bir bir torpido fllot!ll!ı.sı ve üç denizaltı cHadiseler hiçbir ıüpheye mey· 

atef hat.tına• gonde en l.r _ hareket tarzı ihtiyar edemeyiz. Bi- Cebelüttank'tan Akdeniz istikametin- dan bıralanıyacak surette isbat et-

B. Hull aözlerini ıöyle hitirmİ§tİr: 
cHürr~yet, adalet ve emniyetin 

yeniden tefevvukunu temin edecek sini hl l hakkmd& b ..... rar · k kı·w· • de hareket etm''"ir k b me n m.ayes azı 1• t zım er e ıgımız ve izzeti nefsimiz ..,. · mişti.- ki bu yanm ürenin ve u 
almıştır. Bu hususta t a ma um.alt'in bu azim yükten bir kısmını da bizim Diğer tar:ıtt:ı.n Cebeltittarık'ta mua- memleketin emniyeti, muk;wcmctin Maliye Nazınmn bir 

be B Rooseve yene için bulumnakta. olan İspanya-alınamamakla bera. r · vapurlan yüklcnmekliğimiz İcab etmektedir.:. nm Uroja ve Marlnvictorla vapurlan en :ı:iyt.de tesirli olaca~ı yerlerde nutku 
hnrp malzemesi na~e<i~ya İzlanda- Albay Knox bundan ıonra bü.tün da denize açılmışlardır. San-Sebas- mukavemet gösterilmesine bağlıdır. 

nihai zafere imanım vardır.> 

A~tdlktebeGroenlankdal ~ nıll mesa- mefkureleri, usulleri ve müesseseleri tıen vapuru İngiliz ma.'ltamntı tara- Benim fikrimce bizim emniyeti- Vatinatoa 2S (A.A.) Ma-
ya ...... ar lk1 de 

11 
' k d. · b b d b l f d ı k 1 •· k l · · '- liye Nazırı B. Mor0eıııthau na.• A .-nerfnln hl- en ııııne ta an ta ana zı u u-.1an rn an a ı onu m~tur. miz. icra ve tcşnı uvvet cnnın açı1' • 

fede merıtıuı luırp geıu." 1• h··LA 1 • A "- C b J İ fi'- t "lt e buaan meclin bütçe encümenin-avesl altın 1 k niyetinde olduau tota ıtcr uıcumet enn men1'ayı e e Üttarık ngı"Jiz aiyasctine tcv ır.an, ngı ereye v 
nı " a. e. ma d · ·h ı · ·· ·· k b. h multave de resmi beyanatta bulunarak: 3 - licr -"e''"" ,. _ _, "Olu i"ln tır- zannedllm ....... •~dl.r B. JU)OSC'\'Clt bu te rıceın ı ata etme erme sozu na - b ku d umumi ı: arp cereyanına -

..... j" ........ " " ..... .., • ... a• man anı l '- l t d müdafaa .iatihaalabm arthrmak mızı ve den1z yolu lçln de mavi bilet- kararlle demokrasllcre yaptı~ı va1d- ledcrck demi;:ıtir kı: :r met eden diğer mem cır.et ere ere • • . .. . 
Jer hazırı~ ve birer de ve.Tika lerl tutmak humıstında. .Mnerikan hft- cBu hüküm etler ayni zamanda Londra 25 (A.A.) - Müstemlekeler dütsüz yard:mda bulunmamızı lmir- JÇln. ~ç ~JJ.k milyar dolarbk 
numarası vcrllnıt,tlr. Vesll:a. nunıa.- ıı:umetlntn aza.nıı bir fC4tllde gayret açıktan açığa ve bir çok ocf~l!lr nezaretinin bildirdiğine göre. İngllte- dir. Binaenaleyh, bunu yapabilmclc yem bır vergı ile milc:lafaadan P~ 
ralan esas olup bütün muam~leler bu sarfetnıediıı.l h-'·'·ınd:ıkl tenklcllere bizim dücmanımız olduklarmı ılan rede Antrenman mf!!ettl§llğine geti- vasıtalarını bulmalıyız. Ferdler ve ıeylere ait muraflum azaltdmat11 

& ......,. ,. rllen general IJddell ln yerine, Cebe- .. . 
1 

. • h ,_la d L· ... _L,,n • • L numara ile yapıl:ı.cak.tu-. ve sevke cevap vermektedir. etmi;:ılerdir. Bu hükumetler, arala- lüttarık valll.iğl ve baş kumandanlığı- gruplar, l:ıugun, mıl etın umumı re: &K ~ ~ın ~1~n111 &~~ec:.• 
Ubi atlelerin d:ıvetl de yine bu vesib RelslcUmnurun yakınlan az zaman nnda bir üçüzlü paktla bağlıdıtl.ır na. general Gort tayin edilınl§tlr. fahı aleyhinde olarak bilhusa kendı kabulunu talep etmıt n demi§tır im 
nun:ı.arası1e yapılacaktır. içinde çok §ey!ere intizar edilmesi 11- ki bunun doğrudan doğruya bize Hatırlardadır kl general Gort, har- talui menfaatlerini korumak cndifesi cCümhuriyet tarihinin hiçbir de.· 

4 - Her alle ellndeki bUetıertn ta.- zınıgeldiğlni eöylcmı,ıerdlr. Thkat karşı yapılmı§ olduğunu hiçbir va- b!n bldayetln~e, Dunkerque'e kadar ile düşünmek ve harck:t etmek hak- rinde bu kadar hüyük bir meydan 
p:llğ'ı Vesika. numaralarının dah1l ol- müneklttdler, yapıla.cak" şeyin vaz1ye- kit saklamamışlardır. Fransadald Ingiliz seferi kuvvetine kına malik değildirler. İngilterenin okuma ile karp)apnadık. Ba mey• 
duğu tafllenin davet gününfl gerek tın milstacellyetUe mil'UııaslP derece- Mihver devletleri lcendi gaye- kumanda etmlşti. mağlubiyeti ve açık deıni:ılerin müs- dan oltuma'fİmc:Uye kadar aarfedilen 
kaYinaknmların yapacağı tebl!~lerden de ve ço~ müessir bir şey olın:.sl lcah !erinin harp vasılasile daha iyi 1111"11111111••nnııuwmuımnmnı-ıw -·- tevli eline düşmesi, bizim kendi mü- gayretlerden büyük pyretler aarfe· 
ıerck gazetedeki UA.nlardan öğrenmeli ettiği mutaleasındndırlıır. istihsal edileceğine kani oJduldım hesi olmadığını ıöyledikten aonra dalaamız ve milli emniyetimi:ı: için dilmesini icap ettirmektedir. Ameri• 
n ° gün o saaUerdıc behemahal G:ı.- Bazı mllstakiı gazeteciler de B. Ro- için her defasında bu harbi patlat- demiştir ki: muazzam bir tehlike yaratacaktır. kan milleti hür memleketinde hür 
lata nhtunında eşya. ve yiycceklerile ooevelt'l şef Vasıflan noıcsa.nlığl Ue maktan çeltinmcmi§lerdir. Bunun c]aponya ile Rusya arasınd.Ud Denizin genişliği belki bize biraz :ı:a- adam olarak kalmanın bedelini 3de· 
beraber hıı.zır bulunmalıdırlar. Jtham edlYorlar. Bütün Am.('rtk:ı. Bir- içindir ki onların önünde alçakça b:r bu pazarlık bizim etrahmızJaki man vermektedir. Fakat emniyet meğc hazırdır.> 

5 _ Her ıı.Jle beyannnnıcyi verdiği leşik memleketıerının gazete nıüdür- teslimiyet göstererek boyun eğme7• çemberi aıluştırmalda beraber Ru.- eleği!. Emniyet, yalnız, aulhu seven Z N 
kazaya mfiracaatıa biletlerini hemen !erinin Mlen Va.şlngton'da yaptıklan aek hiç bir hadise onlann bu hare- yayı Hitler tarafından gelecek her diğer milletlerle iıbirliği halinde, iraat &Zll'llllD 
alacaktır, toplantıda, mcnııeıtet ~le(n1 tedvir kederini tevkif edcmiyeeektir. Ge:i- hangi bir hücuma ayni dercedc ma- herhangi bir mütecaviz.in oenizler mühim bir nutku 

e _ Her alle götüreceği eşyanın için intihap. edilen lcümhurun ye adım atmamıza imkan yoktur. Biz ruz bırakmak.ta ve buna mukabil hakimiyetini ele almasına mani ol- Nevyork 25 (A.A.) _ Amer~• 
başka ~Jarla ~amasını t.enıın milnt~hlplulıi beklee: erı eeylerl bu dünya harbinin içine htılmı~ bu- Japonyayı Rusyanın Uzak Şarktaki mamızdan doğabilir.> Ziraat Nazm.S. Wjcward ciftıcilerin 
için denk veya. sandığı ilzcrble bilet- yapmamı~ old~ndan fi]tAyet edil- Junuyoruz. her hangi bir müdahalesi korku3u..'"l- B . Hull ıulh teşebbüsleri• bir toplanmmda eöylecliii nutukta 
ler1n t:ı§ıdığı vesika numarasını oku- mlştlr. E.ğer geriye çckilmeğe kallaşacak dan kurtarmaktadır. • • I binde demiftir Jdı 
nnklı ve büyük rakamlarla yazacak- Amerika İngı•lterev:e yeni olurs~k İngiltere en büyük felaket- Bunu askeri bir üade ile hülasa DlD a ey h 

0
.. Uiyetin" buhranlı f 

tır. .7 ler içmdo yuvarlanacağı için galip etmek icab ederse denilebilir ki bu Bu Hull, bunda.n •onra, h~j. ~ h c uA:d.n ::ıdatl 18 • 
1 _ Yolcular ı.~mDen güverte yol- model tank Verecek bir Almanya ile müttefiklerine tek itilaf bütün şarki A.,,a üzerinde ta- türlü •ulh yapma te§ebbU. erındm J umı eİ~ifti" EianmBn. aln .. .ıı. b w.1 -:.1c1 tl aleyhinde bulunmuı ve e- aması :r:amaıu 1 r. er ır o-eu.su glbl aeyahat edeceklenllr. Ka- Vaşington 25 (A.A.) _ Lo:ndrada başımıza ütün dünyaya kar§ı koy- hakküm hülyasını güden Japonya>:• '": tie ~. oik Amerika '},flyük bir devlet olarak' 

maralara parası lle de olsa yolcu alın- milnte;,ir Da!ly Mail eazetesinln va- malt ve onlarla ınücadele etmek gi- daha ziyade emniyet verdiği halcı~ mı§ Mdıv~ devletlerile bir aulh, bir y~amakta . devam etmek latiyorN, 
mıyacaktır. Knmarala~ yolcular için ~n muhabiri B. Wnlt.er Fa.rr 26 bi ezici bir yük altında kalmıı olu- nazilerin Ukraynanın fethi gibi bir tu:ı:ktan ba§ka bir ıey olamaz. Bir büy?~ bir. ~evle~ olarak lıarelet et• 
.hastane olarak kullanılacak ve ge- tonluk yeni model llk Anıer.lkan t'a.n- ruz. Bizler mütecaviz memleke.tlcrin taarruzları ihtimali karşwnda Rue- tuzak k.i ona, bu dünya fethi tqcb- melıdir. Bızmı gunGmüzde, 'bqlannı 
mide doktorun raporuna nazaran has- kının fabrikadan çılcrnış. olduğunu kazanmasına meydan vermemek la- yayı daha kuvvetli bir hale koyma- büsünün ilk devrelerinde, bunun ha- kuma ıokan milletler uzun 8mü• 
ıa olanlarla hA.mlle veya emzl.kll ka.- telgrafla blldlrm1ştlr. Bu Up tankla- zun geldiğini ilan ettik. Böyle bir maktadır.> kiki mahiyeti henüz malum değil sürmüyorlar.> 
dmlıır knmaral:ı.ra. meccanen yerleş- nn çoğu İngiliz ordusuna. verlle~ektlr. galebeye mümanaat edilmeaini t&o Albay Kno::ı. sözlerini ıu auretle iken, müteaddit milletler dülJllüı· B. Wicwar.J Ame...!La zır" aatının 
Urllecektir. Yolcular seyahat müdde- Bunlar §lmdl Atlantık denlzl üzerin- min için lb:ım gelen her ıeyi yap- bitirmi§tir: . . w. "'~ 
tınee Y1Y;c~erlni kendllerl beraber- de dalgaları yararak yol alan küçük mağı dönülmez bir tar:ı:da taahhüt c:Alman ıevkulceyıi daıma dik- lcr;ir:;ull İnglltereye yardımın her istikt babli }1nıilizld ~ferine ~ühim1· · • au
lerinde gotureceklerdlr. Vıı.punm kan- fa.kat çok seri ve yeni 20 torpldaya ettik. Bunu ıöylemekle bizim istik· katli bir surette hazırl~makta ve hangi bl.r.m\itecavlz1 Amerika Birle- rdt.t e .. agki~ oE"ugunMih~ aoy e~'fve !:ı~de nw:cud yiyeceklerden pa.ra inzimam edecek yeni bir yardım teş- halimizin bütün İngiltere İmparator· müessir bir tarzda tatb~k me~k.iine şllt devletlerine hftcuma sevkedece~i emıııur : c ger ver Dlll&IU er 
bl ;~in~~ 1st.ıfade ~ob~gi- kil edecek.tir. mevzuu bahb torpido- luğunun lıtikball derecesinde ve konulmaktadır. Bu acvk.ulceyşın ga· 1htlmnllnl de bahis mevzuu etmış ve olursa, Amerikalılar ihracat piyaıa· 
olmak ii?.er! =;o~i:de ıdc1:" ~arttlnil.slerl ~l 1de~ ıııru::ıtfca: bugün işgal altında inliycn Hollanda, yeleri gün geçtikçe daha ııar~ Xf demiştir kl: lanna veda edebilirler.> 
yenlere çorba. verUdbllir. Kamarada u :ı.n ve 

1 
e ere ~ Skancünavya, Fransa ve Balka.n surette me~~~na ~~kıyo~~ ar:ı . • .Hiç b!r mlllet, Amerllm B1rleşlk ••••••••••••• .. 

yatınlan hnstnı yapan kUçük dtişmruı gemllerlnt ya memleketleri derecesinde tehlike al- manların buton dunya uzennde bıc devletlerine sırf kendlmlzl mlldn.faa Y d .. • tirecek 
kabll!nde doktu~ k~sı:rn:ı:eği k:ılamak hususunda. çok müfid ola- tında bulunduğunu kabul t.llmiş bu· tahakküm hırsı beslediklerinde kim· etmek 6lyasetlmlzden dolay~ hilcunı er egıf 
:remekler yaptınıır. caklardır. Bunlar aynı r.a.mruıda. At- J ıüphe edemez Mihver devletleri etmlyece~l gibi, sırf onu teskine ça-ı kiracılara tavsiye! 

lantJkte'ki kafilelerde refakat gem1sl unAluyboruzK.n.> b d A ~-e c:U 
1
.elerini ·tı.ddetle tatbik de· lı.,aeağımızdan dolayı da bizi rahat 

8 - Zonguldaktan Ye Samsundan vazifesini görebflecek evsafı da haiz- ay ox., un an ıonra me· J[en . ~ro .. . bırakm.ıyncaktır. Aktam"m KO(:UK IJAH. 
trenle dah11c gidecek yolcular için dlrler. rikayı ihnta zincirinin ıon tokaa1111 r~ hızı dunyadan lecrıd .e~mek ~e Fatıblerl11 felsefesinde, hücum, her LARl'nı dikkatle okanams 
bu limanlara rnuvasalaUan günü Mezkur 20 torpido Amer1.1can donan- Rusya ile.Japon~~ arasında. yak~~~~ nihayet y~nmek eayelermı takıb defasında, kolay gibi göı.üktü~ü he~ lter.dinlze .. """'"" .,.;.w 
ant 18 de trenler tahrik ettJrlleccktlr. masının İnglltercye nrecetı ıoo tor- U:dedilmiı olan ıt.illfın tctki1 ettiğını ederken bızler ne vakte kadar bu- yerde ve onle.nn işine yaradı~ı he. yorulm.daa 1ıaJe"*"lilfır. 

50 kilodan fn1J:ı eşya götürecekler pldonuu Uk part.1$1nl tqkll ~ ye 'bu itilafın Japonyadaki harp ta- lutlar içinde yqayacağız ve ne vak· vakad:ı haklıdır. istllll. ordulann:-
bedellni verecektır. dlr. raharlarını kunetlendfreceğinc ıüp· tc kadar ~aşkın bir halde duraca~z) gtrdlğl her yerde, evler berhava ı 
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YENİ NESRtYATı 

RVZGAR GİBİ GEÇTi 
aGone With The Win~ 

Margaret Mltchell'in bütün düııya.
ca pek büyük rağbet kazanm1f ve bir
çok dillere na.kled1.Jınl4 olan bu :ı:.oma
nı Hilmi Ziya tlıken ve Avni İn.3el ta
rafından lisanımıza. çevrllm1ş ve Bll
ml Kltapevl tarafından nerb b1r su
rette tabı ve neşredilmiştir. ,&,er be
§er yüz sahifelik 1k1 elitten lbarettır. 
Beher cildin fiyatı 150 k~ur. Her 
kitapçıda bulunur. Bu meşhur e&eı'1 
okuyucularunıza tavsiye eder!E. 

Gaip aranıyor 

BU AKŞAMDAN ti'tBAREN 

KR ~TAL Bahç-es·n e 
Tanburi Salahaddin Pınar Ye kemani Necati t"olCyay'ın 

iştirak.o. m.,,,,..... • muaf mudlı:I 1&natlittanm bir aıa4a 41al~ 
BayanlM luen4e!ee . 

il tJ Z A 1f P1Jaoı.t J Jl"E'l'Zt ASIANGtlı 
1f B Z t B • 1Dara.e6 t ştnmtf TUNA& 
C A N Udi ı sEL!NtKLt ABDİ 
FAİKA. K.anwı 1 İSMA.İL Gt1zELYUVA 
N A D t B • Hanende ı AKSARAYLI YAŞAR 
M B V B l B • Bantn4e ı llAMİD DİKSE! 
Müessesenin l'hterdlli büyük fedaklrlıta rağmen fiat.ıar gayet ebveni!fr. 

Pazar günleri!:~~= MATiNE: KONSOMASYON 27 +kurustut. 

26 Nisan 1941 

- . . . . ·. . . - -.. . ~·· . ·.· ... <?i~~--':?:: 

BatJ~Di,J~Kezle~ Grip; Romatizma 
Nevriljlf .Kı~kblı, " Bnfiiia A°ğrilanouı Derhal Kes.. 
lcabındt ldnde S- lr.qe .-&hnablllr~ ... JAKLl1l.ERINOEN SAKJNlN17. 

HER 'YERDf -PULLU KUT1 ILARt~ıSRARLA . 'iSTEYiNiZ.' 

Kasımpa.şada otu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toprak mahsulle ri ofisi u mu m müdür
lüğ iınden: 

ı an Recep otlu 
Hüsnü Hersuk 22/4/ 
041 tarihinden 1t1- / 

"Silo şef muavini santral makinisti 
ve makinist alınacak,, 

baren kaybolmuş -
tur. kendlslnin ne
rede olduğunu bilen 
veya. gören varsa 
ınsaniyet namına 
o.şağıdaki adrese 
haber vermeleri rl
c:ı ediliyor . Adres: 

~ Kasunpaşa. Hacı 
l!P t ı• mı..g~!ie.:;i Kankaro~ sokağı 1 I 
No. 5 

Uzun kış gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanla romaa 
serisini okuyunuz! 

• 
Ou seri 6 büyük ve resimli cilttir. 

Beher cildin fiati 80 kuruı. 

6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
f evzi yeri: AKŞAM matbaıuı 

tel : 20681 

Yüzdt virmi iskonto kuponu 

(' 
T. IS BANKASI 

3 

....... ___ , 
~-

Ankara silomuzun 120 lira tahsisatlı şef muavinliği ile di
ğer silolarırnızdakl santral makinistliği ve makinistliklere as
kerliğini ifa etmiş veya askerlikle ilişikleri bulunmamış olan
lardan münasipleı1 alınacaktır. 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalarila 1/5/941 tarihine ka
dar Ankarada umum müdürlük zat işleri müdürlüğüne müra-
caatları. 2187 - 3091 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Şehadetname veya t esd ikname 
3 - Sıhhat raporu 
4 - Hüsnühal kı1ğıdı 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
5 - Askerlik terhis tezkeresi 
6 - Hizmet vesikası 

f{,üçüktasarrulhesaplari•---------~----------~------~-------------

1 1941 ikramiye plani 
KF.ŞIDELER: .. Şubat. 2 Mayıs. El işi yün iplikleri ambalajında .__. ...... ----~--Blltii:ız:ıım.ım:m!Ellll!m 

7 - 3 adet fotoğraf . 

1 Ağusto•. :3 tkinciteorin yapılan tadilat 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
Evler~e el ile çocuk elbi<resl, bruılık, yelek ve salre yapılmasında kulla.

nılan ve Istanbul piyasasında. perakende olarak satışa çıkanlan her nevi 

G 

= ZOOO.- L yün ipliklerinin ambalajı hakkında. odamız mecllsi tara!ından ittihaz olu-
~ ad.et 2:::0 Liralık• nan 2614/939 ta.rlhll umumi kararın birinci maddesine aşağıdaki fıkranın 

= 3000- • eklenmesi yine odamız mecllslnln 1614/1941 tar1hll içtlmaında karar altına 
1 • '750 • = 1500.- .. 9.lın~tır. 
" " 500 .. = 2000.- • cAncak, bu h ususta yeni bir karar ittihaz edlllnceye kada.r, bu ipll.kler 
8 • 250 • = 2000.- • am balaJlan üzerinde sarahaten gösterilmek şartlle 50 cellb ve cıoo, yüz 

35 • ıoo • = 3500.- "' gramlılc turala.r h ainde dahi satılabilir., 
80 • 50 • = 4000- • Key!iyet, neşri tarlhinden itibaren muteber olma.k: üzere llAn olunur. 

~-3-00 ___ ~ _____ 20 ___ • _____ = __ 6_00_0_.--___ ".,J~------------------------~·=3=2=52=·~ 
fiES*.M 

• Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

Zonguldakta leyli ve meccani olarak açılmış bulunan Mn.den tekntc;yen 
mektebinin birinci teşrin 1941 de başlayacak lkinci devresi için şlmdiden 
namzetlerin kaydı yapılmaktadır. 

İşbu teknik mektebin biri nazari, diğeri amelt olmak ·üzere ikl sö
mestre ayrılmı..ş dört senelik tahsili vardır. 

Aşağıdaki şartlan haiz olan lstekJilerin mecbur tutulacakları 150 glln
lük ameli ocak stajlarına şimdiden baslamak üzere Zonguld!lkt:'l.kl mezkür 
mekt.ep müdürlüğüne vesikalarile bizzat müracaatları lüzumu ilan olunur. 

ı - Türk vatandaş olmak 
2 - İyi h~l ve ahlak sahibi oldu~unu tevsik etmek, 

Bu kuponu kesip cAKSAM 
Matbaa!ı Kitap servisine) ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzcrinder.. size yüzde 20 iskon
w yapılacaktır. 

:.. :; ... : •• -:~ ~ : • • • - .. • ı-

Dr. A. Asım Onur ... 

Açık arttırma ile fevkal
ade mecburi satış POK 

fi'ifE 

R 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malül oımamak, bünyesi maden ocakların

da. ameli çalışmağa müsait bulunmak a:Sıhhi muayene Zonguldakta yapıla
caktır.» 

1 

4 - En az orta mektep yahut orta derecede sanat mckt..ebi diploma 
veya veslkasını ibraz etmek, 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük b ir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
f,er türlü hastalara açık husust 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka
._.at devrini geçirmek istiyen· 
lcre mahsus yegane müessese. 

T elefon: 42221 

Uzun, uzun düşünme
ğe lüzum yok! 

cAKŞAM> a bir KÜÇÜK 
lLAN v ermek kafidir. 

«AKŞAM» neşriyab 
ROMANLAR 

Küçük banlar 
Kıvırcık Paşa 

Va-Nu 

Sermet Muhtar 
Deli Selami İzzet 
Yalı Çapkını 

Burhan Cahit 
Bu perdenin arkasında 

Z. L 
Düğün gecesi 

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

İskender Fahreddin 125 
Asyad an bir güne, doğuyor 

lsk ender Fahreddin 80 
Pe:mbe maşlahh H anun 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın geçti 

SelJ.mi izzet 20 
D.:vler kaldırımı 

Halit Fahri 75 
A~K fırtınası 

Muazzez Tahsin su 
Tevzi yeri: 

AKŞAM matbaası 

«AKSAM» karilcrine mahsus 
vbde 20 tenzil !! t kuoonu 

Büyük Fırsat! Tra ş bıçaklarile Traş 
olmak b ir ze vkt ir 

5 - Asgari 16 ve azami 20 yaşını bitirmüı bulunmak, 
6 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. 

1 Stajını yapan namzetler 25 eyl\ıl 1941 de hı>sap, hendese, cebir ve 
Türkçeden yazılı imtihana tabl tutulacaklar ve muvaffak olanlar mPktebo 
kayıt ve kabul edileceklerdir. <2263) (3215) 

Nisanın 27 ncl pazar günü saat 
10 da Bakırköyi.lnde Sakız ağaç Halk 
Fırkası yanında, İskele caddesinde, 
Banyolar karşısında 77 numaralı Ye
ni Apartımanın blrlncl dairesinde 
nıevcud ve bayan Şarlot Plek'e aid 
nadide eşyalar açık. arttırma suretıle 
mecburi satılacaktır. Hak.Lld Alman 
malı olup şen - füme ağacından ya
pılın~ maroken sandalyalı ve v1trin1 
ile beraber yemek oda takımı; masll 
meşe çLfte dolablı 7 parçadan mü-

T raştan son:ra cilde 
yanıklık ver mez. J il Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme ı~ 
Yüzü yumuşatır. Umum idaresi ilanları 

H er yerde ısrarla Poker Trq j 
bıçakların. isteyiniz. Muhammen bedeli (25000) yirml beş bin lira olan 50 t-0n ç!nko üstübeci 
N W eme tt '? «& w . G/ 5/941 salı günü saat Cl5,30J da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare bi-

nasında satın alınacaktır. 

rekkep halis Alman malı zari! Direk
tuar yata.k oda takımı; salona aid 
eşyalar: Lake ve ceviz dolaplar; Port
mantolar; Amerikan yazıhane, kol
tuklar; kolonlar; avizeler; Rozental 
imzalı biblolar; Rozetnal tabak ta-
kımJarı; bakara kristal su ta.kımlan; 
yemiş ve meze takımları; muhteli! 
Rozental komple yaldızlı çay takını
lan, portatif gramofon; elektrik sü
pürgesi, Bohem kadehler; gümüş yal-

Yapı ve imar işleri ilani 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Matbuat umum müdürlilğil radyo difüzyon 

postaları Etinıesut istasyonunda mevcut malzeme yedeklerinin muhafazası 
lçin yaptırılacak tahtememin anbar işidir. Keşif bedeli: 13006.05 liradır. 

2 - Eksiltme 9/5/941 Cuma günü saat 15 de Na:rta Veka.leti yapı ve imar 
işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrl evrak 65 kuruş bedel muka
bilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lsteklilerın 975 dokuz yüz yetmlş beş llra 

Bu lşe girmek isteyenlerin (1875) bin sel:iz yüz yetmiş beş liralık mu
\'akkat te'minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekll!lerinl aynı gün 
saat <14.30) a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar:ı.'da malzeme dairesinden Haydar-
pa-7<ı'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (3001) 

Yalova kaplıcaları işletme MüdiJrlüğUnden: 
Yalova kazası dahilinde 88 numaralı idareye ait pHl.l binası 1. Haziran. 

1941 tarihinden itibaren mevsimlik olarak açık artt1rma. ile kiraya verile
cektir. 

Taliplerin 5. Mayıs. 1941 pazartesi günü saat 13 de kaplıcada idareye 
müracaatları. (3248) dız beyaz maden tepsi ve büsldiillk

ler ; araba şeklinde Alman malı çay 
masası; semaver, Radyo Pikabı, yeni 
halde ayaklı dikiş maklnası; çelik 
somlyeler; kayak takımı tenis raket· 

45 kırk beş kuru.şluk muvakkat teminat vermeleri JAzımdır. - --------------------- ---- --
5 -- İsteklller teklır mektuplarını ihale günü olan 9/5/941 Cuma gi.inü 

saa.t 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz m uka.billnde verme-
leri Hl.zınıdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez:. o31G7t 

leri ve saire Anadolu ve Şiraz ~a- ---------------------------
deleri. 

Fabrika r>e matbaaya 
elverişli bir BiNA 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak şey 

Kadın ve doğınn. klillğine 4 kalem 
röntgen malzemesi 

Göz kliniğine 17 kalem tıbbi ~Jet 

Muhammen bedeli 

1950 
672.70 

TPıninatı 

146.25 
50.4.G 

SAT [ L[ KT / R Yukarıda yazılı kliniklere alınacak aletler 8/5/ 19·11 perşembe günü sa-
at 15 te Rektörlükte açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Cağaloğlunda fabrika ve İsteklilerin 941 yılına alt Ticaret odası vesikası ve teminat makbuzl::ı-

Başvekalet Beden Terbiyesi İstanbul 
Bölgesi Direktörlüğünden: 

Be~iktaşta Şeref stadında yaptırılacak olan 5311 lira. keşif bedelli koşu 
p:sti ve atlama yerleri tanzl.m1 şartnamesine göre kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. 
İhalesi 7/5/1941 çarşamba günü saat 14.30 da Beyoğlunda. Tı\ksim Sıra 

serviler caddesinde 57 No. lu bölge binasında yapılacaktır. Talipler tekllfle
rini ihale günü saat 14 e kadar bölge merkezine teslim etmiş bulwımalı
dırlar. 

Teminatı iptida.iyesi 390 liradır. 
'l'aliplcrin şartnameyi almak ve projelerini görmek üzere her gün bine• 

merkezinde spor servisine müracaat etmeleri ilan olunur. (3159) 
ınatbaa ittihazına elverişli rile gelmeleri. Şartname ve listeleri her gün Rektörlükte görülür. (31601 

betonarme yeni bir bina sa- _. ..... ill!ım ____ ı11tm!l§Bl!l!Bl»i3ll' ilSll!liim!lmBlllSllillmlll!i!!BSml!'llilll~ İstanbul Defterdarlığı Hocapaşa Şubesinden ı 

.. 

lıtılı•ktır••.•••«Ak-•şa•tn••-id•a•r11e111sin_e, 1, /1ı -Bw0 M T • ıeA H ç? E ~~ rrocapaşa Maliye şubesine vergi borcundan dolayı Sirkecide Ankara müracaat: Telefon: 20681 

1
._ t 1 1 caddesi 173 numaralı Valide lokanta ve birahanes!nde haciz olunan 1 ade\ 

' «G. M. Frijider» marka puz dolabı 1 adet Şahup marka. 3 lambalı radyo ve 

1 

gramofon 1 adet demir soba ve boruları 1 adet beş ağızlı yemek sobam 
ı adet kebap 1skara ocağı ı adet asma saat tahta masa, sanadalya., ayna ve 

AKŞAM 
Açılmıştır. Her sene gibi 

Bira küçük lıçılarımızda haz!rlanmiştır. 
Her türlü can sıkıntılarınızı, gayet taze ve soğuk bira ile ancak 

---- burada geçirebilirsiniz. Mezeler serbesttir. W JI 

Ecnebi 

Seneme 1400 lruruf 2700kuruş 1 BÜYÜK BİR ·FIRSAT 
: ~: ;~ : ı:ıg : ı M~!!:!!,~J!~~!,,~m~~,.1~:0.8!.;~,?.,11, ımaı 

ı--._. ________ ....;._.ı j edilen gayet modem zengln mobllyalar, yemek ve yatak odaları ile 
Posta lttıhaduıa dahil olouyan salon ta.kımlan, kütüphane, Bar Amerikan, kristal ve gümii.ş takımları, 
ecnebı memleketler: senellğ1 : 1 muhtelit biblolar, Yünkers Gazocağl, 12 Ulmbalı R. c. A. Lüks Radyo 
3600 altı aylığı 1900, üç aylı~ vesuır eşya. Maçkada Ram Hanının 7 numaralı apartımanına her gün 

1000 lru111ştur. saat 9,30 dan le ve 3 den 7 ye kadar ve pazar günleri yalnız saat ıo dan 
ewaw 12 ye kadar müracaat olunması. lE!!i%14iQ ea 

Telefonlarımız: BaşmıoJıanir: 20565 
Yazı işleri : 2070!'i - İdıtre 2CG81 

Miidiir: 204-9'7 ---Rl"biülevnl 29 - Kasım 170 
S. lm Gü. Öğ. tki Ak Yat 
E. 8,13 10,05 5,13 9,02 12,0U 1,42 

. Va. 4,12 6,06 13,12 17,01 20,00 21,40 

İdarenane: Babıaıı civarı 
Atımıı ;; luk sokak No 13 

İstanbul Erkek Li sesi Satın Alma 
K omisyonundan : 

e99 lira 14 kuruşluk duvar tamiratına ait keşi! tadil edilerek tekrar 
mün:ıkasaya konmuştur. 2/5/ 941 cuma. günü saat 14 de İstanbul llseler 
muhasebeciliğinde toplanan komlsyonda. ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 
% 15 temlnatlarile ve pazarlıktan üç gün evvel vllAyetten alınm1" ehllyet ve 
ticaret odası veslka.larile komisyona müracaatın il~ olunur. (3273) 

tabak 28/4/941 giinil saat 11 de alent müzayede suretile satılacaktır. Tallp-

1 

ıerin mezkftr gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memurumuza mü-
racaat etmeleri ll5.n olunur. (3271) 

D. Limanları İş. Um. Müdürlüğünden : 
İşletmemlzln vesait kısmında vazl!e görmekte olan Ali Namık usta.bt.-

şının idaremizle hiç bir alA.kası kalmadığı ll!l.n oıunur. (3245) 
. . 

Açık arttırma ile fevkalade satış 
941 Nisanın 27 ncl pazar günü sabah saat 10 da Bebek'te Küçmt 

Bebek caddesi, Aslanlı Konak na.mile maruf Apartımanın hizasında. 
13 numaralı merhum saıbık Teşrifat Nazın İbrahim Paşanın kona-· 
ğında mevcud eşyalar açık arttırma suretlle satılacaktır. 

Gayet güzel bir büfe, bir. vitrin, yuv.arlak sırtlı 6 Maroken san
dalye ve masadan mürekkep emsalsiz asrı ~emek oda takımı; 9 par
çadan mürekkep güzel bir ya.tak od.ası, Masıf lhlamur ağacından ma.
mfıl yine 9 parçalı zarif diğer bir yemek oda takunı, yine masif Ih
laınurdan yatak oda takıntı; 1 kanape 2 koltuktan mürekkep güzel 
bir maroken takımı· Kroıne gayet güzel 2 kişilik k::ı.ryola; masif nıa
vundan mamfıl 7 p~rçalık salon takımı; güzel bir Rozantal taba.k ta
kımı; diğer 1k.1 tabak takımları; Abajurlu kübik ayaklı lamba., hayli 
bahü ayna, mu.şarabi paravan, portmanto aynalı dolap, kesme kıris
tal bakara vazolar. ye~ takımı, 7 parça şampanya bol ta.kıını vesai
re; yağlı boya tablolar; sedefli tavla oyun masası; hayll masif gümüş 
portkart, ekmeklik, tabak vesaire 36 parçalık safi gümüş çatal bıçak 
t.a.kımı, ıoo parçalık su takınu, elekı·ik avizeleri vesalr ev eşyalan. 
Plaklarlle güzel bir Kolumb!a. Gramofonu, Tebriz, Şl.ra.z vesalr güzıel b•••=••mma* Halılar. Apartıman dahi klralıktır.Dm•m:mm.:ıllD 


