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Harbin Almanlar 
anlaşdmayan Midilli ve 1aşos 

tarafları adalarını da 
işgal ettiler Her çapraşık hft.clise gibi bu 

.. büyük harbin de anlaşılmayan 
laraflan var. Belki hakikatte ba- Bu haberi Londra radyo
llt olan bu noktalan, işin ehli ol- aundan aldıği habere 
nıayan insanlar kendi kendileri- göre Ankara radyosu 
·ne izah edemiyorlar. kt d" ' verme e ır. 

ı Mesel! Almanyarun Yugoslav-
ra ile Yunanistanı işgal etmekle, . 

PAZAR 27 Nisan 1941 

Cahi!e 3 

Un satışlarında aradaki 
mutavassıtların kaldırılma· 

sına karar verildi 

Sahibi: Necmeddln Sat!ll - Neşriyat müdürü: Hikmet l'ertdun Es _ Akşam matbaası 

• BU S.A.BABKI 

''l'ELGBAPL.A.B 

70 Atinaya 
kilometre 

:mesalede harp 

Cebelüttarıkta 
Bütün mülteciler 
derhal başka yere 

gönderiliyorlar 

La IJnea !'7 (A.A. > - on: 

'asıl düşmanı olan İngiltereyi Ankara 26 (Radyo gaı.etesi) -
•rnağhibiyete ne derece yaklaştır- L~ndra radyosunun ' bildirdiğine 
tıığını anlamak güçtür. g?re, Almanlar Semendire ve 

\ Almanyanm bir çok iktisadt Limnl ad.alanndan sonra gene 

Almanlar tarafmdan işgal edildiği bildirilen Midilll adasm1 
gösterir harita 

Almanlar tekmil 
Britanya kuvvetleri 
mecmuundan fazla 

zayiat vermiıler 

Cebelüttank'ta bulwımakta 

olan bütün millteciler derhal 
tahliye edilecektir. Kalmak 
isteyenler askere aJınmış mu
amelesi görecekler ve mfid•
faa işlerinde çabftınlaca1dar
dır. 

menfaatler temin ettiği Balkan Ege denlzınde bulunan Taşos ve 
memlekctıeriru baştan başa harp Midilll adalannı da işgal etmişler
sahası hflline getirerek harabeye dir. 
çevirmekle, zaten kıtlık içinde 
kıvranan A vrupanın sefaletini 
arttırmakta ne !ayda umduğunu 
anlamak da kolay değildir. 

Bayanlnönü 
Harp paketi hazirliyan 

atölyelerde bizzat çalıtti 
MıSlr ve Süveyş kanalının ha

yati ehemmiyeti ingilizlerce ma
lUm olduğu halde o cepheyi, son 
günlerde İngilterede tela.~a sebep Ankara 26 (Telefonla) - An· 
olacak derecede zayıf bıralamş ol- kara Yardım sevenler cemiyeti, 
nıalan da anla§ılır bir şey değil- başlarında sayın bayan İnönü ol-

d. duğu halde ordu hizmetinde ça,.. 
ır. 

İngiltere denizlere ve bilhassa llşmalanna her gün daha artan 
Akdenize tamamen hakim olduğu bir hızla ~~v.am etmektedir. Sayın 
halde, motörlü alman tümenleri- bayan İnonü bu sabah cemiyete 
:nı "zlerce vapurla Akdenizden gelmiş, sargı ve harp paketi ha
S{'~:e "eçerck Trablusaarba zırlıyan atölyelerde öğ1eye kadar 
Çıl:maya ı:uvaffak olu~lan~ı in· bizzat çalışmıştır. 
Clli7ıcr bile iyice anlayamamışlar
dır. 

Gene bu deniz hakimiyeti bakı
mında~, son günlerde, almanlann 
Vl\Jl\lrla veya kayıkla Ege'de Se
m~drck, Limnt, Midilli adalarını 
1şgaı edip oralarda yerleşir gibi 
olm"ıarını lıerkcs kolayca anlar 
mı, bilmiyoruz. 

F'ikrimizce, anlaşııroası. en az 
}(olay olan nokta Amerikanın 
(l~tdımıı hakkındaki anlayış tar
zıdır. Evvelki gün Reisicümhur 
B. Roosevelt Beyaz Evde kabul et
tiği Ahefa cemiyeti azasına şu 
beyanatta bulunmuş: cıBu yüksek 
gaye uğrunda Yunanistan Ame

Milli Şefin bir 
telgrafı 

Ankara 26 (A.A.) - M1ll1 Şef iımet 
İn!Snll, Çocuk lit<.fta.!ıı mltilasebttlle 
Çocuk esirgeme kurumu balkanı Dr. 
Fuad Umaya aşağıdakl telgrafı gön
dennl.şlerdlr; 

.. Çocuk hartası mllnasebetııe kuru
mun hakkımda. izhar ett1tl ncclb 
duygulara. teşekkürlerlmi ve verimli 
çalışmalarından dolayı takdirler1m1 
blldirlrlnu 

B. Churchill 
Bugün radyoda bir 

nutuk aöyliyecek 

lngilizler 
Dessie şehri 
kapılarında 

Şehrin dıt müdafaa 
hatlari ıarıldi 

Dük d' Aoıta Alman 
tazyiki üzerine teslim 

olmak teklifini reddetti 

Kahire 24 (A.A.) - Ceoub Afrllca 
kıtalan 1lmd1 Dessl.e'ntn bir kaç ki· 
lometre uzatında bwunuyorlar. Des
sle, Dük d'Aoota ordusunun toplandığı 
son nokta olup Adla • Aba.ba'nm 226 
kilometre şlmall p.t'1dslnde Ulndir. 
Cenubt Afrika. kıtaıan çarşamba. g11-
nti şehrin dış müdafaa hattını sar
mış bulunuyordu. 

Kahire 18 CA.A.) - İyt haber alan 
mahfillerdeki kanaat.e göre Alma.n
lann tazyiki neticemndedU ld Dtııt ı 
d' Aosta İnglllz tekltnerlni reddetmiş
tir. Aynı mahfillere göre bu red ce
vabı üzerine yüzlerce İtalyan kadın 
ve çocuğıınun hays.tl tehlikeye ma.
ruzdur. Çünkü ha.rl:>eden İnglll.zrertn 
sivil halkı himaye lçtn blr kısmı. Jı::uv. 
vet ayırmaları mftmkün d~dl!'. 
Manmaflh ctvar mıntaltalnrda.n gelen 
bir çok sivil Adls - Ababaya sevkedil
mlştir. Habeşlerin İtalyan zulmünden 
intikam alnı.ata tqebbtıa ettikleri 
hakkıiıda bir alAmet yok.sa da yeril 
kıtaat& mensup bazı kaçaklar çapul
cu çetelert teşkil etmtşlerdlr. 

B. Hitler 
Yugoslavyada 

rikanın yardımına güvenebilir. Ankara 26 (Radyo gazetesi) -
T~.aViiz karşısında hürriyetlerini fngiltere Başvekili B. cııurchlll 
mudafaa eden milletlere mümkün yann akşam Türkiye saati ile 23 
olan bütün maddt yardımı yap- te İngiliz radyosunda bir nutuk A M) aribor Be YHiu~tloslavybu .. 26 (A. m . - . er ugun ansızın 

aya karar vermiş bulunuyoruz.» söyllyecektir. B. Churchill bu nut- Maribor' a ~~lmiftir. 
'B. Roosevelt bu sözleri söyler- k\lllda Balkanlardaki ııarp vazl

ken, çoktan tecavüre uğramış yetini izah edecektir. 
otan Yunanistanın dörtte üçü lş- Yunanistan 

adalarda harbe 
gaı edilmi§. yunanlılar Atina civa- Von Papen 
rında harp ediyorlardı. Amerika-
nın yardımı acaba bütün Yun~ 
nistan işgal edildikten sonra mı 
gelecek? Yunanistan, tecavüze 
k~rşı hürriyetini müdafaa için al
tı aydan beri dövüşüyor. Yuna
nistandan yeni gelen bir amerika· 
lının söylediğine göre, Amerika
dan Yunanlstana henüz bir tek 
mermi'blle gelmemiştir. B. Roose
veı t c,manevin yardımdan bahset
se, iş anlaşılırdı. Fakat c(maddt,, 
yardımda 1srar ediyor. 

Yunanistan harbi biterken, Yu
nanistanın Amerika yardımına 
halfl nasıl güveneceğini anlamak 
mümkün müdür? 

Hayatın her sahasında makine-

Hafta •onuna kadar 
Berlinde kalacaii 

bildiriliyor 

Berlin 211 <A.A.l - Yan resınt bir 
kaynaktan blldlrll!yor: 

devam edecek 
Y unanistandaki I ngiliz 

kuvvetlerinin geri 
çekiliıi devam ediyor 

Berllnln siJ~ mahfillerinde beyan 
edildiğine gore, Almanyazun Ankara 
büyült elçisi B. von Paı>cn dün Ber· 
Unde bulunuyordu. 

B. von Papenln hatta sonuna ita· Kahire 26 (A.A.) - İngiliz 
d:ır da Berllnde knlacağı. zannedillyor. umumi karargahının tebliğinde bil••••••11••11•.......................... diriliyor: ,Yunaniıtandıı geri çek.ili-
yi şaşırtan bir sürat rekoru kıran şimiz devam etmektedir. 

Amerikanın yardım bahsindeki bu Kahire 26 (A.A.) - Salahiyetli 
deve yürüyüşünü bizzat amerika- mahfillerde beyan olunduğuna göre, 
lılar bile anlıyamıyor. lngliz ordusunun dümdar lan Ter· 

Necmeddin Sadak (Devamı ıabife 7 ıütun 1 de) 

Cebelüttarık' 
da müdafaa 

hazırhğı 
Birçok siviller Cebelüt· 
tarık'tan hareket etti 

I ngiliz kuvvetleri 
r kayalıkta müdafaa 
manevralari yapacaklar 

Londra 27 (A.A.) - (B.B.C.) ı 
Yunaniıtandaki Britanya Jcuyyetlerl. 
dü,maaıın •on derece tiddetli ~ 
Jd ltar~ısında ~eri çekilmekt.dir. 
Dümdar kuvvetleri aaralmu bir 
azimle harbederek Atinaya doiru 
çekiliyorlar. 

Atina gazeteleri dün Yunaniatan
daki Britanya kuvvetlerinin çekil
mekte oldc.klannı bildiriyorlardı. 
Bu hareket muntazam tekilde devam 
ediyor. Korent körfezine hlkim 
dağlarda büyük bir harp eereyan 
etmektedir. Atinaya 70 kilometre 
mesafede l..ipia yolu eivanndald 
dağlarda harbediliyor. 

Atina gazeteleri T ermopil muha
rebesini harbin en çetin çarpıfmUI 
addetmektedir. Almanlar aiır topçu 
ve daJı~alar halinde pike tayyareleri 
ile taarruz etmiılerdir. Britanya top
çusu yılmaz mukavemet göıtemıiıtir. 
Düıman bire karp on niabetinde 
olduğundan nihayet geçide girmesi 
zamanı gelince Britanya kuvvetleri 
hallan yarılmadan çekilmiılerdir. 

General Smuts'un 
büyük bir nutku 

Harp Balkan
larda değil, 

garpte, belki de 
Uzak Şarkta 

bitecek 

Hitler Amerikayı 
uykusundan 
uyandırdı 

Almanlar bütün Yunan seferi e.- Son hadiselerden endişe
naaında ve T ermopil geçidinde çok 
ağır zayiata uğramıılardır. Bu zayi· ye düımek doğru değildir 
at tekmil Britanya kuvvetleri mec
muundan fazladır. Zayi ettikleri 
tank ve toplrır da Britanya kuvvet· 
leri mecmuuntlan çoktur. 

General Papagos 
Kendi arzusu üzerine 

tekaüd edildi 

Londra 27 (A.A.) - (B. B.C.)ı 
Cenubi Afrika Ba~vekili general 
Smuts dün akıam radyoda bugünkl 
vaziyet hakkında bir nutuk aöylo
m~tir. Baıvekil demiştir ki: 

cHarp Balkanlarda neticelenm.i
yecektir. Almanyanın orııda çıkar· 
dığı karıŞlklık sukutuna hizmet ede
cektir. Britanyanın Yunanistanuı 
yardımına gitmesi kendısi için büyük 
şereftir. Bu hareket Britanyaya doıt

Atina 27 (A.A.) - General Pa· luk, Almanya için nefret uyandır-
Aluı:ın motör1fi kuvvetlerinin ~işini ı_ d' l b' .. · ı_ ··d 

t 1 1 l M drid ltti:w _ •-- pagoa, ıı;en ı ta e ı uzerıne teıı;au mı•tır. 
a ep 9 n a e r •• toJaçueD. d'l . . B k'l T d H " 

B. Radolf Rea e ı mıştir. aşve ı ıu eroı ar- Al ff k I 
biye Nezaretinin idare&ini eline al- ma.nyanın muva e o ması için 

CebeUittank 25 (A.A.) _ B. mtıertn eninde sonunda Britanyayı istila et-
mışbr. 

muavini B. Hesstn Madrtde gelerek mesi lazımdır. Almanya ıimdiye ka-
Alma.n mOUlrlft tırkala.nnm eerbesce A "k c··mh . . . dar buna cesaret edememiştir. Böyle 
geçmesi tçtn İspanyadan talepte bu- merı a u urreısının bir teşebbüste bulunsa da bulunma-
lunduğu hak1andak1 şayta1ar btrçok og""lu, mareıal Şang Kay •a da akibeti ayni olacaktır 
tahminlere yol ac;mışsa da denizden • y . '.. 
ve karadan blr hücumu karşılamap Şek ıle görÜ§ecek ugoslavyanın ima bır mudafaa· 
hazır bulunan Cebelnt.tank aaed ~bay 27 (A.A.) _Amerika dan ıonra ant ve beklenmedik suku-
makamlarını endJ.oeye ıtevtetmemtştir. Cümhurreisi B. oosevelt'in oğlu Ja- tu, Yunanistanın mukavemetinin kı
Blrçok sivlller ıtmdtden Cebelüttanlo I b' .. d nlması müttefiklerin istikbali hııkkın
terketml§lerdlr. Tehlike daha ziyade mes Ro~ıeve t ır ka? gune ka .ar da endişeye sebep olmuştur. Fııkat 
yaklaşırsa askeri makamlar başlıca tayyare ıle Hongkonk tan Çungkın· h .. fikl . . 

'd k 1 ş K Ş k'l geçen arpte mutte erın vazıyet! 
hlmıetler erbabı müstesna bütlln hal- ge gı ere mareşa ang ay e e b .. d d h f 'd" H~d· 
kı tahliye edeceklerdir. görüşecektir. ~g~~ ~n ~ a en~ 1 1

• ~ ı.sabn 
CebclüttarJk 2!1 (A.A.) _ Diln asterl • • bırbınnı takıp etmesı bazı kımscleri 

kumandanlık knlenın müdafaa.sile Harbın 18 ayında tıcaret şaşkınlığa sevketmiştir. Bunlar va-
alakadar talimler yapılacağını ve gemisi zayİab ziyeti iyi muhakeme edemiyorlar. 
bunlann bir kaç gün devam edece- N k 2 7 (A A ) _ (T ) • Nisbeten az ehemmiyeti haiz hadi-
ğlnl blldlrmtşttr. Halle bu manevrala.- U 'tevyd opr •. b .. 1d·. d'v' a~.1 • ıeleri son derece büyütüyorlar. 
r:ı. iştirake da.vııt edilmektedir. nı e ress il'! ı ır ıgıne gore. . . .. . 

harbin ilk 18 ayındaki ticaret ge- Afrıka ve Akdenızde muttefik.le-
mişi zayiatı ceman 6,687,000 toni· rin zaferleri Mihvere büyük darbe-

.. :i k k a ~ I er a latoya baliğ olmaktadır. Bunun ler indirmi,tir. Hitler yegane mütte-
5,400,000 tonilatosu İngiltere ile fikini kaybetmiı ve çiğnediği mem• 
müttefiklerine ve bitaraf memleket· leketlerde yeni düımanlıır kazaıv 
lere aittir. 802,000 tonilatosu Al- mıştır. İngiltere iıe Amerika gibi 
maınyanın ve 485,000 tonilatosu da büyük bir müttefik kazanmııtır. 
İtalyanındır. Balkanlar harbi yeni nü;amın ne ol· 

Binaların tuvaleti 

Doktor Liıtfi Kırdar, caddelerde 
viran halindeki araalarm önüne biret' 
alçak duvar çektirtti. Şehri çirkinlet
tiren ıekaletlerden çoğu böylece 
ortadan kalktı. Bina sahipleri. "en· 
diliklerinden azıcık himmet ebe
ler; cephelerinin ve kapı önlerinin 
tuvaletine dikkat etseler, memleke
timizin görünütü bize layık olmağa 
doğru bir adım daha atacaktır. 

Amerikada grevler 
Vaşineton 27 (A.A.) - B. Ro· 

oseveltin hususi katibi Early'nin 
bildirdiğine göre, .maden amelesi 
grevi henüz halledilemediğinden B. 
Roosevelt Warmspring'de geçirmek 
fikrinde olduğu k11a tatilden vaz• 
geçmiş:ir. 

duğunu göstermiştir. Hıtler Amerl
kayı uykusundan uyandırmıştır. 

Harp Balkanlarda değil fakat 
garpte. belki de Uzak Şarkta kati 
olarak neticelenecektir. Harp ço1' 
çetin olacak. belki de uzun sürecek· 
tiı. Fakat davamızm doğruluğuna ve 
kati zafere emin olarak harbe devam 
ediyoruz.> 

Y ardımseven kadınların faaliyetinden sonra modası geçen bir kaç kadın tipi! •• 
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Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği -----.,,.-
Bingaziye tiddetli bir 
akın daha yapıldi 

Kahire 26 tA.A.) - Orta Şark in
,.ııız hava kuvvetleri ıtara11rA.hınln 
tcbll~: 

Llbyada: 24/ 25 n1.san gecesi Blnga
siye ş!ddetll bir akın daha yapılmış
tır. Mendirek üzerine tıı.nı isabetler 
kaydedilmiş ve bombalar bir petrol 
gemllerlnln, blr ticaret vapurunun ve 
bir römorkörün hemen yanıb~ına 
düşmüşlerdir. Askert blnaları..n ya.
kınında yangınlar çıknu.ştır. Dönüşte 
~yyarelerlmlz Bingaziden 30 kilomet
re kadar uzakta bulunan Ela.rgut ci
varında bl.r düşman kafiles1n1 booı
balaımşlar ve mitralyöz ateşine tut
muşlardır. Bütün bomb:ı.h:ır düşman 
uabalanmn arasına d~üş. iki bil~ 
yük infilak olmuş~ dört büyük yan
gın ılrn11ştır. Kem AkrOfün. ve Der
ııe clvannda d~nuı.n matörlü nakliye 
vasıtal::ı nna da taarruz edilntlşt1r. 
Habeş!standa: Av tayyarelerimiz 

Combolcta tayyare meydıı.nını mitral
yöz ateşine tutmu.,ıar ve yerde Cr. 42 
tipinde iki düşman av tayyare.sini 
tahrip etmişlerdir. Düşman t:ıta.lanna 
da J1mma ve Arglo'da taarruz edilmlş
ilr. 
Diğer erplıelerde kaydedilecek bir 

feY yoktur. 

At/antikte va
purları h imaye 
Am.erib İngiliz filosunun 

yiildbıti tahfif için 
elinden geleni yapacalC 

Londra 26 (A.A.) - 1ng1llz reQll.l 
mdıtlllert, B. Hull ve a.Jmy Knox ta
ra.tından Vqlngtonda ııl)ylenen nu-

Berline 
bombalar 

atıldı 

Alman deniz üsleri C:le 
tiddetli bir surette 

bombardiman edildi 

tuklar hattında henb hiç bir m'Ü- Londra 26 (A.A.) _ Se~ ınen· 
talla yüriltmilyorlar. ba.lardan öğrenJld111ne gln'e, din ctııı:ı;. 

J'akat siya.il mah!lller Alman ordu- düziln J'&pılan ba.tekAtla.r eanuında 
la.rmın kaandı#l maha.JU muvatta- Rotterdam k:ana.bnda ~ 
lnyetlerl lsUsnıar eden diişman pro- batınlan bir gemiden ba.şka.ca Hell· 
p:ıgandasının Amerlkalılann ekseri- goland.'m bir kaç mil p.rbmda. Jmv
yetlnl hiç bir suretle ha.taya sevkede- vetll bi& himaye altmda giden üç ge
medlğini ve bunun B. Roosevelt'in miden mürekkep b1r ka.fllenin iki va.
di)ğrudan d~a meı:ıat ~ı puruna da ta.m i!:abetler bydedllm1ş
olan şahsiyetler tarafmdan enerjik tir. Bu Htl vapur ıaoe gemisi idi 
bir belAgatle Uade edlldltln1 görerek Londra 26 CA.A.) - İng1llz hava 
f}mdJden sevlnlyorlar. nezaretinin ıstlhba.rat bürosu blldl-

Tlınes gazetesl:nln Vaşington mu- rlyor: Dün gece, havanın açık olu.şu, 
hab1r1 bu sabah verdiği bir haberde Alınan deniz harblnin bağlı bulundu
gönderllen malzemenin İngiltereye ğu deniz üslerine karşı İngUlz bom· 
h1i} bir kaza.ya uğramadan va.rabll· bardıman tayyarelerlnln yeni bir 
meeını temin lç!n İngll1z donanması taarruzda bulunması için milsaid bir 
tarafından sarfedllen faallycti l'a.ha vaziyet vermiştir. Kiel'de den:lmltı ve 
1Ubarlle ldlçtuterek İngll1z donanma- deniz üstü haİ'J) gemileri yapa.n 
sının yiikiinil tn.hfif hususuııda Ame- cDeutscbe Werke ve Gcrma.nla> tez
rikan hilldl.nıetinin elden geleni yap- gahlan taarruzun başlıca. hedeflerini 
mak niyetinde olduğunu bildlrm1ştir. teşkil etmişlerdir. Ta.at:rw.un sonuna. 

doğru büyük yangınlar şiddetle de-
Willkienin beyanati vam ediyordu. Bu yangınlann aydın-

Mihver 
kuvvetleri 
Groenland'ı 
işgal etti ıni? 

lngilterede 
bombalanan 

yerler 
B. Churchill llaaara 

. uğrayan yerleri gezdi 
Amerika lialklnin yüzCle halk tarafından 
83 ii Aınerikanin harbe alkiılandi 
gireceği fikrindedir 

ve 

Londra 26 (A.A.) - B. Oıurchill 
Vaıln.cton 28 (A.A.) - Deımoknı.t Meney aahillerlnde bava akınlann-

pa.rt131ne nıensup Ayan t.za&mda.n B. ._ L-1 
Lee Groenla.nd'm mllı."'feT ırovvetıert dan hasara u.irayan m~nuu;.aıan ~
tua!md.a.n kJsmen ifıral ed.1lurlf ola- nında zevcem de oldugu halde dun 
bileceğine dair dün B. ııooseveıt ta- dolqmııtır. Baıvckil n Bayan 
rafından cazetecller toplantı.sm.dA Churchill hor ta.rafta ve bilhassa 
yapılan beyaınat hak:kmda. §U milta- Llverpoo1' da heyecanlı tezahüratla 
!&ada bulunmuştur. karşılanmıştır. Halk kendilerini al-

c:Naziler Oroenland'& g1rmef;e t&- kışlamak için ıokaklara dökülmüı· 
§ebbüs ederlerse onları durdurma- if 
lı11Z'. oroeniand'da bultınduklah tak- t ~ondra 26 (A.AJ _ Hava ye da.
ditde onla.n. ko~lı}'lZ. h1l1 em.niyet neza.retıertn1n tebllği: 
Diğer tara!tan cümhurtyetçL parti- Bugtln dilşıruı.n.ın İngiltere tizerlııdeld 

sine mensup ve ıntlra.tçı. retslerden f~f çcic kO.otik m.1k:yast;a olmuş. 
ti.yan Azasından B. Nye reis1cümhur tur. Öitleden sonra. cenubu te.rki sa
ta.rafından yapılan beya.na.tuı. Ame- hillnde btr -hlr berine b<mıbalar 
rikan halkını korkutmak gl.bt blr Y": 
maksadı gözettiğini söylemiştir. atılmll}tır. Miitee.ddid ldmseler yara.-

Nevyork 26 <A.A ) _ 09.Ilup enst.1- lanmış ve bir milı:dar ev bual'8. tı~
ttısn tarafından y~pıla.n anketin ver- ranuştır. Başka yerlere bomba e.tıı
dJ~ neticelere göre Amer1.kalılann dı~ blld1rll.memektedir. 

ALI ile VELi 

Eski papuçtan keramet 
umulur mu? . --

Ali - 3061 numaralı otobüse, 
ecnebi ahbaplarımla birlikte 
bindim, Veli ..• Şoförün önünde 
bir çocuk papuçu, bir çöreotu 
kese~i. bir mavi nazarlık asılı .. . 
c:Neclfr ~ > dediler. cBir itikad 
meselesi ... - diye izaha gmş
tim. - Bunlar vasıta.sile nazardan 
masun olmak istiyorlar.> Sordt'ı- ' 
far: c:Ya~ ... Acayip ... Demek 
vatandaşlarımız arasında iptidai 
itikadlamı mensupları da mev
cut~ Zira bunlar o gibilerin iti
kadlarından kalma şeylerdir. > 
Cevap verdim: cHayır... Fa
kat ... > Birşeyler geveledim ... 
Söy!iyccek makul bir söz bula
madım. 

Veli - Verecek cevap cidden 
yok, Ali ... Fakat bu gibi tılsım
ları böyle umumi ırerlerc asan-
1an b.:.zı $eyler hatırlatabiliriz:" 
Mesela Türkiyeden hurafatın 
kaldırıldığını... İnkılaplar geçir
dik; bir takım müesseseleri bile 
kapattık; otobüsle lstanbul so
kaklarında dolaşırken karşımız
da eski papuçtan keramet umul
ma.sına tahammülümüz olamaz 

Av tayyare!erlm1zden biri kaY'bol
muştur. 

Pittsbur~ 26 (A.A.) _ B. Wllllde ga.- lığında tayyarecllerlmlz evvelki akın
larda tahrlb olunan mmtaka.lan gör

zetecUerle yaptığı blr konuşmada de- müıılerdlr. Dün gece a.tıla.n ytlk.9ek 
mlft\r ki: 

«Eter Amerikada.kJ. ıstihsalatıtnlZ 1nfll!k bombalan istihdaf olunan 

yüzde 83 ü bu harp bttııneden evvel Londra 26 (A.A.) - SelAh1yetl1 
Amerikanın harbe glreceğl fikrinde- kayn~ardan öğrenlldlğlne srönı, İn
dir. Bu anket 10 nisan ne 20 nl.san gillz tayyareleri dtln gece Ber1:fn t1zıe-
a.rasında yapı.J.mı.ştır. Şurası cllkkate rtnde uçmuşlar ve Alman hükQmet Aliveli 
ga..yandır ki aynı mesele hnkkında beş ;nerkerdne bombalar atm.ı.ş.la.rdır. Bu, l J 

elbette ... 

Alman tebligi Okyanusun dibinde yatacaksa istlhsa- mmtakanm her tnrafında. pa.tla.mış
lltı hızlatma.k ~ blr lşe yaramaz. tır. Şiddetli baraj ateşine ra~en, 
Htikümetin harekete geçmesi zamanı bomba tayyarelerimiz at.eş perdesini 
artık gelmfş.tlr. Hükümet efkfin umu- geçerek bomba ham.ulelerini bo.şalt

a.y evvel ya.pılaıl dlf;er bir a?lkette re- Ingl.llz tatyareleri ta.ra.tmda.n Berlln ~~-----------...
ye iştirak edenlerin ancak yüzde 59 u üzerine yapılan 4.0 mcı akındır. Bun-
bu fikirde bulunmuştu. dan bir ~e~ aJo.n geçen hafta 

R k perşembe gunu ya.pılmiştır. B. Huli'un 
İngilizler, Sollumun 
garhinde Capuzzoya 

karşı bir çevirme hareketi 
yaptılar 

miyeye tabi olacak yerde idare etme- nıışlardır. 
lldJr. İngiltereye yaptığımız sevltıyatı Wllhelmshafcn'e karşı yapılan ta
h.lmaye etmemiz lazımdır. Asker! ve arruz daha. az §lddetll fakat aynı nls-

oosevet nutu Londra 26 (A.A.) - lıigiliz Ha-

söyliyecek va nezaretinin tebliği: Düoman dün nutku Berfin' de 
Londra 2G (A.A..) - Times gazetesi gece bilhassa İngilterenin fimaü f!U-bette tesirli olmuştur. 

ba.b.rl nıüt.ehassıslarumzın en müessir Dün gündüzün Norveç sabillnde blr 
telAkkl ettWeri usule tarafdanm.> petrol gemisine karşı yapılan muvaf-

muhabirl blldlriyor: kisi üzerinde faaliyette bulunmugtur. ,I'."'. l "'k d J. 
Va'.i°1Ilgtonda kuvvetle zannedildiği- Bu mıntakaya yapılan hücum tid- Q Q Q uyan l1Ul 

ne göre B. Roosevelt mayıs bldaye- detli olmuş v~ gece yansına kadar Vqington 26 (AA.) - Şu cihet takıyetU taarruzlar esnasında av tay
Berlin 26 (A.A.) _ Alman ordulan umumiyetle lı:.abul ediliyor ki, Bah- ya.relerimizln motörlerlnden biri ha.

B:ışkunıandanlığının tebliği: Yuna- riye Nazın Knox ve Hariciye Nazırı va datl ateşile hasara u~§ 1a-

tinde bir nutuk lrad ederek ga.7'.e1ıec1- . . -·-
ler toplantılarında. yapa.b~eRmden devam etmıştir. B Ik nl d 

nlstanda, doğ kıtnlan ve tank teşck- Hull pergemhe günkü nutuklarında kat pilot tek mot.örle dönii§ uçuşwıu 
külleri sıkı bir işbirliği ile düşmanı kafile uaulünfln tatbik olunacağını yapmağa ve üssüne inme~ muvaffak 
t.aklb d et..;•~ı rdir Kıtal ih ı di B R 1 b olmuştur. 1500 tonllA.ta hacmhıde olan 

daha büyük bir vuzuh ve kuvvetle Müteaddid noktalara boınf>alar ! a a... '_lr a cere~an 
dilşüncelerlnl . ızah edecektir. ablınışbr. Bazı ha.sar ruubulmuş- eden hadıseler Va§ıng· 

e evam u..u.;ı e . an- · su etmit er ·r. • ooııeve t, ir petrol gemisi son görüldüğü vakit ateş 
mız T~rmopil mevziini wrladıktan suale verdiği cevapta, Knox ve Hull içinde ldl ve gem!nln ortasından sJyah 
IJOnra Inglliz kıtalan bu tar1h1 boğa- kendi namına ıöz eöylediklerini duman sütunlan vm .. ~"liyordu. 

LordHalilax'ın 
bir nutku 

tur. Alınan raporlar .imanca fazla tonun tahminlerini alt 
zayiat olduğunu göııtennektedir. ti t tmi" t• d • 
Ölü miktarı azdır. Sıthillere, İskoç- S e § ır:a emyor 

nn şarkında Molos civannda mağlUb • • J ~ 
edilmiştir. Yüzlerce İngl.l!z esir edil- kayıtsu olarak kabul etm.iştır. Norveç sahilleri 
miştlr. Elimize 30 dan fazla top geç- kJ d 
mlştir. Diğer Alman kıtaatı Tesalya- A . . . . açı arın a 
dnn hareket ederek Egrt~ adasın11 nzac gunu Londra 26 (A.A.) ...._ Ha..,.ıı. i'IC-
gitnıişler ve Ha.l.ltis'ten tekrar kara- zareti tarafından dün öğleden ıonra 

Balkan aeferi Almanlara 
pahalı ödetildi' ya geçmişlerd ir. Serl Alman kıta.lan neşredilen tebliğ: Norveç sahilleri 

düşmanın takibine devam ederek Teb Avustralyanın her tara· açıklarında perşembe günü yapılan Atlaota 26 (A.A.) _ lngiltere-
nehrini geçmişlerd1r. hava harekatı eanasında bornbardı-

Ta..,.,, ve Semadrek ~..ıalan bir f d • 1 k ti d Din Birle .. ik Amerikadaki büyük el-·rv~ ...... ın a merasım e u an J man tayyarelerimiz bir düftllan sar- .. 
ba.skın hareketile 15 nisanda işgal çisi Lord Halifax, Atlanta barosun-
edildikten sonra Alıluın kıtalan do- nıç vapurunda yangın çıkannı§lM ve da ıöylediği biT nutukta, Yunanista-
ıınnmanın iştıirliği ile Llmnl adasına Sydney 26 (A.A) - c:Anzac> bu gemiyi hemen heme.rı tamamile na İngilterenin yaptığı askeri yar-
çıkmışlar ve diişmAmn mukavemeti- lar günü adiy]e maruf büyük Avua- tahrip etmi§Ierdir. d d b ..___ . d .. ,_, 
nl kırdıktan sonra adanın askerf Bir l:ombardıman orupumuz sahil ım an aaaetnıış ve emıştir u: 

tra1ya bayramı dün memleketin her 0 cYunaniatanda, Almanlann bize ehemmiyeti olan bütün noktal:mnı civarında bir ada üzerinde bulunan 
tfgal etmişlerdir. tarafında t~t edilmiştir. Yeni bir telsiz istaovonunu bombardıman Wfiı gönderecekleri kıtaların ıayıaile 

Hava kuvvetleri, Yunan sularında Anzac ordusunun Balkanlarda harb- ederek bin;lardan birini tahrip et- mukayese edilecek derecede kuv-
dilşmanın gem! hareketlerine karşı etmekte olduğl: bir sırada tesit edi- mişlerdir. vetkri bizim cesur Yunanlıların yar-
muva!!ak.ıyetll. taarruzlarda bulun- len bu seneki bayram çok heyecanlı dımma gönderemiyeceğimizi pek&.l& 
muşlardır. 24 nisanda ceman 50,000 olmu~tur. Dün sabah harp ölüleri Avcı tayyarelerimiz şimaıt Frıtnaa biliyorduk. Fakat bu harp bir ınu-
tonllatoluk l3 ticaret gem.1s1nl batır- abidesinin bulunduğu makberlerde üzerinde taarruzi ke§if uçuşlan yap- lcavemet harbidir ve hürriyet davası
mışlar ve diğer 1'7 vapuru da ciddi .ıfO bin ki~ toplanarak Avustralya mışlardır. Hava meydanlanndıt bu- na bu derce cesaretle sarılanlara yar
hasa3 00 ~~~~tnuşlardır. 25 nisanda da muhariplerine ıükran borçlarını öde- lunan Alman avcı tayyareleri mit- dım huıu~undaki aevki tabüden 

, O ... nliliitoluk bir ticaret gemısı ralyöz ateşine tutulmu§tur. 
batlr,1-,. d"rt b"..,.,tr ti t ~•·-• mj.Jerdir. ba .. kaca müdahalemizi haklı göste-.....,.u;ı, o "'J UA care g.,........., "' Bu cründüz harekatından bir avcı " 
Ye b1~k sahil deniz n-,."ye "asıta C b '"' rem asker\ yüksek ıebepler de vardı. 

.... "!tv cwı.ıı • - enu i Yeni Gallea valisi lord t&yyaremiz üssüne dönmemiştir. 
lan, ateşe verilmiştir. W k h ba ·ıı· b .. P b b L Biz biliyorduk ki Hitler. Balkanlar-

Şimalt Afrikada, Alman ve İtalyan b •tile bu~t ~-~· • ı dayra~ ~unaDse- eqem e - cuma gec~si üyÜJr• dan yaptığı ithalatın muntazam ge-
hatlan,İngll'7.lerin kuvvetli tank cuzu" .. _ e e ıı nuuı-. ıra etmıştir. e- bfr bombardıman filomuz Alman- •- . . B l 

' lişini inbtaa uğratmaınaıı;. ıçın a -
tamlan ve atır topçunun mtlzahere- ni%afm memleketlerden bir çok me- yanın ba~hea deniz üsleri olan Kici L 

1 
d dan içtinap tm k 

.. J "'All • ~ ·ı 1 • • B 1 d J W'Ih 1 h f • h'' . . a:an ar a çarpışma c: e w e <:>V um un gaıvinde Capuzzo'ya saı ar ge nllftir. un ar ara.sın a n- ve ı e ms a en e ucum etmişhr. • . d B 'thala•t Hitler ;ç;n f 
b .... ı te-bb·· . ..u~.,_, r1 bir -'- •ı,_ '- l . d dı B l lı d f' .1.:1 d v'-l'd ıstıyor u. u ı .. • ev.-

• ., y-.- U8 ..->ıWAıe ~" ....... _..9 gııu; Lra mın meaa)I ll Var r, aş ıca e e l te9-Lll C en ""'1C e kaJ• d h • eti haizdi. o·· • 
manevrasını muvaffakıyetle tardet~ d • .hl .1 E b .,_ l d • a e e emrnıy U§ma 
mL,lerdir. Alman Ye İtalyan pik.e De Gaulle taraftan enız tezga arı e a rıu 81 

": yenı- nın bazı tebdirlere tevessülden içti-
bombardıman tayyareleri İtalyan al F . d~~ ykan'gıf1?11:~1 ~b an~malıştır.d~~ ~.ok nap etmesi, onu o tedbirlere tevcs-
ta.yyarelerlnin himayesinde olarak ranaız memurları yu ·ee ın l ~ 1 omQ ar IUMl on- ··ı b etmek içı'n um . eti 

ce ya uan hasarlardan daha bü "k ıu ~ n:ec ur . urruy e 

yanıin ıimali §arkisinde, ıarlı.:ta -ve 
§imali garbide bazı noktalara aa 
bombalar atılmı~a da burıı.lardıı. ha
ear "Le :ıayiat olmamı§tır. 

Maltaya akin 
Malta 28 (A.A.) - Dtln öğleden 

sonra neşredilen resm.1 tebllR: 
PeJ1Cmbe gilnü öğleden eonra. düş

man tayyareleri Maltaya. 18.kl~
Iarsa da hilcuma geçmeml§lerdfr. Fa
kat a.ynı günün akşamı Jaıvvetll bl.!' 
düşman hava. filo.su Malta.ya htlcum 
etmiştir. Tayyareler h.edefieri tenvir 
tlşeklerlle aydml.a.ttık.ta.n. IOn.rtı. bom.
balanın atmışlardır. ProJektörler ve 
tayyare defi ba.ta.ryalan hemen faali
yete geçmişlerdir. Birçok yerlerde oa
hıslara a1t blnala.r huara utramıştır. 
Fa.kat lnsa.nca zayiat yoktur. Düşman 
bu sabah bir ke~f UÇUŞll yapmıştır. 
A vcılanmız harekete geçtiR\ gibt da.fi 
bataryal.a.nmız da. düşmana ateş aç
mıştır. 

Avustralyada 
ihtilal yok 

Harbiye Nazıri Alman 
propagandasının haberle· 

rini tekzip ediyor 
~!:r~~~~:ınm=:~;: ~er:ı~ Vleby 26 (A..A.) - (D.N.B.): Fransız hasarl~ra ıebebiyet vermi§tir. yu Ufı ~ır sebep teşkil. eder. Balkan 

.. 1 Milstemleke NeD.retı, nezaret erkA.nm- Wilh l h f , d b 1 eeferı Almanyaya, bılıakkın pahalı Sydney 26 (A.A.) _ Alman 
mu erini, otomobil kollarını dağıtmış. dan 4 yUbek memuru, general de . e "!3hla enb e b avduz ar ve ödetilmiştir. Müttefik. ordular Al~ 
Jar ve birçok tanla muharebe harici Gauelle lehine pmnaoa.nda. .....,......,~-- gem1 tezga an om ar ımaaı edil-

1 
. sanca iz propagandacıları tarafından Avus-

etmlşlerdir. Alman savaş tayyareleri. ·~,,._ ., .. ,,. ... ı;.ı..u • • man ara ın ve ma emece tralya partileri arasında Yunanista-
Mısır hududunun oa,rkında İngiliz top dan dolayı lllle(mJşt1r. Bunlardan bl- mı~ır. • d N H ağır zııyiat verdirmehizin bir karış na Avustralya kıtalarının gönderil-
mevzilertne ve büyük bir asker ka.- ri nezaretin yüksek mü.§Qvere heyeti ynı gece zarfın a orveç, ol- t ağı bile fema etm . 1 di 
rargft!una t:ım isabetle bombalar a.t ... aza.!mdan olup Gabon va.llsl ilnva.nını landa. Fransa ve Belçika sahillerin- Bpr •at öylt nisb tt emiş er r. mesi hakkında ihtilaf baogösterdiği
..,, .. lardır. 24 nisanda Tob-·~ llman ta.§ımalı:ta 1dL Diğerleri de Fra.ru;ız de havuzlarla diğer hedeflere bom- ,_!uAzleJ ı d .. w nilediw~ o ı;ıuş~r ne dair uydurulan haberler, Avus-
-.....,, 'U.A Konanstı ,.,..A-erun ve C!,,.....ı.t ""---z b • • a:ı rnanya a ogre gı vakit tesır tr I ill t' · ·· d 1 _ı •ns•~atına t-" ... p ta,,..., B'-.. ..~ ' .D.<U-l• 'il' .... ""' -"•l:lll<>• ardıman ve sahil muhafaza serVJs- k h~ı· k l aya m e ının muca e eye cıevam .., '"" ...,,n ,,.,are ve ...... a • .._..__ •·ı....._• •....&..>r ediyorla-·. 1 • ta 1 • • t yapma tan Cl ı ·a "'"'~ı•tır."' •"""kkilll i ta-•·-d "-- Z>-1. .. .......,, ~ ..-cuu ı.çuv.o nu ......... " "' hususundaki azmini büsbütün takvi-""'""' er • a.o..ı.u an yap.........,, mfies- enne mensı;p yyare erıml% ara- Lo d H lif M ..:ı 
.slr taarruzlarda büyük blr gemi ba· ....................................... fmd diğ b hü m1 1 r a . ax ıaır~an bahsede- ye etmiştir. 
tı,.,ı ....... ve "u ,., .. _ .. _ H·· ..... -ane tipin- ....... m.. ""' _.__ an er azı cu ar yapı mıo- rek demİ§tir ki: H b. N S AI 

·~·..., ., .... .ıauö ....,,,.., .....,AA&.: - ..-. rect61 Alınan bava tır H al . ar ıye a;an pencer, man 
de blr av tayyaresi dii§ürülmtlştür. lrunetlerine men.ırup te.yy&reler mil- Bu gece harelı:ltmdan iJd tayya- « arp enunde öğrenecekleri ~ir radyosu tarafından Awatralyanm 

SilAhh keşif tayyarelertmiz de dün tıevall dalgalar hallnde Malta. adası- remiz i1llliı dö işti ıey kalmamış olan general Wavel ıle denizaşırı memleketlere yeni Jr.uv-
l'nroe adalan açıklarında 10,000 to· mn denlz ve hava fislerlni bombal'dı- e nmem r. anıiral Cunnigham·ın ıimdiki va- vetler eöndermemeğe karar verdi-

Betlin 26 (A.A.) - Yan resmi bir 
menbadan b1ldirlliyor: Amerikan Ha
riciye Nazırı B. Hull'un ve Bahtil·e 
Nazın albay Knox'un nutukları Ber-
1.bıdeki siyasi mahfillerde oldukça. 
a1Aka uyandırmıştır. Zira bu nutuk
lardan anlaşıldığına göre, Balkan
larda cereyan eden had1seJer Vaşing
ton hükfimetlnln tahmlnlerlnl altüst 
etmiştir. Vaşington hükfımetlnln da
ha geçenlerde Birleşik Amerika tara
fından yapılacak yardımın dünya için 
genç nıllletlere karşı en iyi dermanı 
~U edeceğini. zannettlrnıek istediği 
Bcrllnde hatırlatılmaktadır. 

Yugoslavyaya ve Yunanlstana ge
llnce, Vaşington hük(imeti tarafından 
lleri sürülen iddianın yanlış olduğu 
artlk tebarüz ettirilmesine lüzum 
kalmıyacak derecede tesbit edilmiş
tir. Berlinde ilfı ve edildiğine göre, 
Amerikan hükümetinln bundan ev~ 
velkl vaziyetini şimdJ tadil etmesinin 
sebepleri anlaşılıyor. Maamafih Ame
rika mantığın icab ettirdiği tadilat
tan imtina eyliyerek eski taıbiyelerin
de ısrar etmektedir ve mevzuubahll 
1k1 nutuk bunun açtk bir delllldlr. 

Maamafih, Birleşik Amerlkada her 
zaman B. Eull ve albay Knox•un söy
ledikleri sözlerin da.lm.a. isaıbetu olma
dığı fikrinde olan bazı şahsiyetıerln 
seslerlne de kulak verildiği Berllnde
kJ siyası mahfillerde kaydolunmak.ta
dır. 

Albay Knox'un nutkunda Birleşik 
Amerikanın d~manlanna aid kısım 
da d.lkkatl celbetm~tr. Bu hususta 
Alman - Aınel'ikan mün::ı.sebetlerin
dekl hasmane edanın münhasıran al
bay Knox ve dostlarının eseri oldu
ğu hatırlatılmaktadır. 

Amerilmn halkı ekseriyetinin B. 
Hull'un zlhnlyet!.uden ayrı blr zihni
yete 5ahlp olduğuna BerUnde kati btıı 
kanaat vardır. Yine Alman mahfille
rinde tebarüz ettirildJğine göre ik1 
Amerikan nazırı Almanyanın Ameri
kan halkından nefret ettiğini söyle
mekle hakikati tahrif etmiş bUlmtu
yorlar. Hn.kikatte Almanyanın dü.ş
manlan olarak karşı çıkanlar Huller 
ve Knox'Jardır. nllAtoJuk bir ticaret gemisi batırmı§· man etmlflerdl.t. Valletta.'da Ja.Dguı- B k• I ziyetten hamt istifadeyi temin ede- ğine dair ç~kanlan habeıi tclczib 

Jardır. lar ~ıkmıf, tnftlltlar Tt!kubulmu§tur. aş ve 1 1 n cek1erine ıüphenı yoktur > -tmiQtir. 
Dün gece, savq tayyareleri İngllte- (Jark1 AkdenDde hava blrn..ıerlmk · "" y ik • d 

tenin 3Uk sahilinde Bunderland J1. K.uo bnaltada blr dütman kaftlest- teşekkUrlerl A ik Spencer, sözlerine gunları ilave Bir Alman . tisa heyeti 
manının askeri hedeflerini milea!dr ne taarruz edem Milos körfeshıde mer a yeni bir a V etmi§tir: T 0 kyoya gitti 
blr tanda bomba.rdınuı.n et.mi§lerdir. W. bin tonluk blr vapura tam iıı9abet Anbra 26 (A.A.) - Barvekil tayyaresi çıkaracak cAlmanlar AvuatraJyalJarın kor-
Jnnıa.k: ve yar,gm bombaları cDept- lcaydetm~lerdlr. Dr. Refik Saydam, Milli Hlk.imiyet Nevyork 26 (A.A.) _ Daily kak insanlar olmadığını Yunanistan- Tokyo 26 (A.A.) - Devlet mü-
fort. tezgA.hlannda cHudson• dok- l!Jlma,lt Afı1Jcada Tobruk cephesinde bayramı ve Çocuk haftuı münase· Newa gazetesinin yazdığına göre, da görüp anlamışlardır. Şimdi şaviri B. \Vohltat'ın riyaseti altında 
~da büyük hesarla.r yapml§]ardır. +.-..... faal1Jetj. oım··-··. 2i/2S ıı1sa.n betile ..,,.,.dun her tarafınd·- aldık- R bl' A A t 1 mili ti. .. k"l 1 bulunan Alman iktisat heyeti bugiin 
Duşman tayyareleri, -dün ~ce Al- :;~ ... ri T b-·~ ~~.. ..,..., ., - ... c epu ıc viatioh Corporation~ vus raya e muş u zaman ar· H . k' 't T k muvasalat 

manyanın §1ma1 .sahil mmta.kala.nnda &\U.üd~i ~~~t~A~U.:ı<ı.a.utaAem ml eri, ...... lım tebrik telgraflanndan dolayı te- fabrikalan yakında çok kuvvetli yeni da daha azimkar olduğunu göstere- sı~ ~n~ en ° yoya 
ı ve ..... z .....,,.."' .....,yan yyare e ve k1- I . . L_ I L] brik} • b. . cektir.~ etmı,.tır. Heyet Hariciye müsteşarı B. UÇmuş ardır. Tek bir düşınan t.ayya- birçok Alman hava. fllolan tara:fin- ıe KÜr erınm ve ~r§ı ı .. ı te er~- ır av tayYaresı çıkaracaktır. Bu Oh J .

11 
. 

reel Berlln üzerinde uçma.g-a muvaf- dan mütemadlye11 bombaıdıman edil· nhı iblağına Anadolu ajansını tavıııt tayyare 1 3 bin metre kadar yüksele- Sydney 26 (A.A.) - İngiltere a~ı v~ ~P~n ticaret mümessı en 
:ı.:ılmtıştur. Az mJkdarda. a.tılan ~. Liman tesisatı ve demlrll bu- eylemişkrdir. bilecektir. Bu av tayyaresi fevkalade ile Avustralya arasında ihtilaf bu- tarafır.dan ıstıkbal edilmişti.: 
nız evı!:ı tsk!bn ~~llelerlnde yal- lunan gemllere blr kaç isabet kayde- süratli olduğundan yıldırım tayyare· lunduğuna dai. Alır.anların yaptığı 

ve u oua.ua Kiel'de bir dflm•.;,.ı.ır 1 b• · d' l k T ·ı,,.._ d J A tr 1 B vekı·li' ~eyı hasara utra~tdır "l' • • Japonlarİn talyaya ır ııı ıye anı aca tır. ayyarenin a.ı an- propagan a an vus aya aş 
. ' Dlter AlmAn 1"8 Ita.lyan tayyareleri lan gizli tutuluyor. Ancak motörü- muavini B. Fabden tek:z.ib etmiştir. 

Jta/yan teb/iJt..i Sollmn mıntalca.slnda. IngUl2 makine· protestosu nün iki bin beygir kuvvetinde olduğu B. Fabden, Alman propaganda- cYeni müttefikin 
5 11 TMıta.larma Te toplarına taarruz Sana;hay 26 (A.A.) - Japon söylenebilir cılarırun tabiyelerini değiştirmel~ri 

1 

müdafaa 
etmişlerdir. ma1'amlarının Şanghayda bulunan · lazım geldiğini söylemiş ve demış· hattıı 

Malta, Milos koyu Şarki Afrikada Gambelanın §arkın- Tomislav Yugoılav §ilebmm bir İta]- Kanada 99 yük vapuru tir ki: dememeli; 
T b uk bo b l da kıta.Iarımız milsald mevzilere çe- yan bahriye silahendaz müfr~zesi yaptıracak «Parlamento önümüzdeki ayın 1 «Müttefiklerin yeni .müdafaa 

Ve ı O r m a andi ~ olan cl'*1an kuvvetlerln1 mat- f d .. d d'I · 1 b d 1 k A t l 161> ~··ıennr. nn-an _A,..ada ... 11 __ tara ın an mus.a ere e ı mı§ o m.a- Ott 26 (AA.) _ ... üh. ••• t _ nşm a top anara vus ra yanm hattı> 
~ ...... ....,ııı. ......, J'"' 1 1 d k 1 d awa · ...... ı.uuna na · d. k d ld y d d · d 1 

Je!ce mil, alllh Ye mühim mikdard:l. ıını ta yan emz ma am arı nez ın- zın B. Hovve Kanada. te7.ı!fıhlaruıda şım ıye ·a ar o ugun an a zıya e 

1 
Boma 28 CA.A.) - İtalyan ordulan m.al.2ıom.e ıtlbderek 5Ünltle ka.çllll§· de proteeto ettiii resmen bildiril- 96 yük vapuru inşası için planlar ha- n!lsıl bir harp gayreti sarfedebilecc-

mnmnı brargıibm.ın 325 nmna.ralı tu. · melttcdir. mlann111 olduğunu bll~tlt. ğini lcararla,tıracaktır. • ~-------------' 

He demeli? 

demeli! 



· Fraıuızlardaıı bir milyon k&Ur 
bin kiti muhacir varDUtı ceste ceste 
yerlerine dönmeleri mevzuuı,.Jı. 
diye okudum. 

V alanına yeniden kaYUtmak. evi
ne barkına sahip olmak İyi fey. 
Hatta insan damını biru çe>lanüt, 
eşyaşını harap ediloıİ4 bulaa bile 
tamir eder, yeniler; oturur .•• Ve ea
ki hayat, başlar. 

Ama, itte me&clc burada: Bqlar 
mı? ... 

Bizim nesiller, Osmanb impara
tor~uğunun mağlubiyetleri seyrine 
tahıt olmu~tur. O yüzden bir boz
g.unun müıta_kbel umumi bayat üze
rınde ne te:ıır yaptığını çok iyi ha
tırlarız. Memleket, vücudunun aza
•• ke.\ilmi,, kan kaybetm4 bir biça• 
reye döner. Hayatın her ıubeainde 
bu hissedilir. 

«Gezginci» dedikleri cinsten bir 
memur ailesinin çocuğuydum. Kıt
alara kol salmıto O manlı İmparator
luğunun •ehirlerini benimıemİftik. 
Oraların bizden koparıJam parçalan, 
Selanik, Beyrut. Sam diye anıldıkça, 
ölen akrabanın .isimleri aövlenmit 
Ribi, büyük babamın, annemin ıröz
leri yaşarırdı. UsulJa siler, İç geçi
rirlerdi. 

Ayni derecede hazin olan: Yqa
dığmııı; 4ehi .. o 4ehirdir; tepeler o 
tepeler; tarihi kale o kale; fakat bü· 
tün bunlar kalıbdır, zavahirdir; zira 
hayat o hayat değil! Eski bildiklerin 
kimi ölmüş, kimi esarette, kimi terki 
darü diyar etmiş... Geri kalanların 
Yiizferinde o alışılmış mesud tebea
ıümden eser yok. Zira ber biri bir 
fc!ikcte uğramlf ... Yallardan heyali 
gibi geçerler... Ortalıkta bir mazi 
hasreHdir b8'1ar; gayrı bugijnden, 
yan:ıdan bahsolunmaz; hep dün: 
«Şöyle yapardı'c, böyle yapardı.le ••• 
Ah, ne giinlcrdi •.• l> Bu, yalnız hu• 
ıusi mclıaverelerin değiJ, edebiyatın 
ve umumiyetle sanatın nakaratını 
teşkil eder. Cizde öyle olmadı mı 1 
Hatta bir zamanlar gına bile vet"~ 
diydi: «Nedir bu maziperestlik f 
Bütün gazelelerimizde geçmiş zama· 
nın tahassürü cağlıyor !» denildi idi. 
Cidden y~anılan hayat dayanılmaz 
bir hal alır ..• 

Alıştığımız bir ~ehir, içindeki 
adamlarını, adetlerini benimsediği
miz için göz:iimüze sev;mfi görünü
yor. Halbuki geçt'n nesillerden bir 
ad:Jmı meı:arından çıkarıp araınuıa 
karıftınn; vaktile lstanbulun 8fıiı 
bile olsa bizlerle birlikte yqamaia 
dayanamaz. Varsın ba~ka yere gö
türülsün: Tercih eder. 

Ona da ne hacet? Bir ihtiyara 
sormuşlar: «Niçin sokağa çıkmıyor
sun?» - «Tanıdığa raslamadıktan 
sonra ••• Hepsi de öldü .• . » cevabım 
vcrmi$ ..• 

Bu gibi hissi facialar, banft, faci
•.~a~~n maddi6İnden bile müth~ gÖ
runuyor. 

. ~i~likte yaııadığınız, uzun senele
rı.nı:z.1 birlikte sı-eçİrdiğir.iz kıymetli 
bır msan... Aranızdan su sınnam14-
tır... Derken felek günün birinde, 
ayırır ... Aklınız fikriniz: ondadır: Ah 
o, ııh o... Ve nihayet kavu,ursu
nuz... Hayrcae kalırsınız: Aman 
yarabbi! Nasıl değişmiş ... Ayrı sür
düğünüz bayntın intİb3ı onu da, sizi 
de haı:ka ba~lta ~tiltametlerde inki
'af ettirmiş... Artık nafile •.. Uzlqa
mauınız ••. 
· Memleketler hak!<mda da ayni 
fey .•• Cocukl:uP;umun geçtiği - ve 
ıonra yabancılara intikal eden -
eski şehirlerimizden birinin mütbit 
daussılasmı (ekerdim ... Aradan yir-

Sinemacilara ıon. bir 
ihtarda bulunuldu 

Y ann bir toplantı yaparak çalııma 
programını tanzim edecekler 

Bir gecenJn 1~ temem.en J8D8ll 
Şehzadeıb~da.ki Ferah .meme-n- Sayın bayan ln&ıOnttn htma.- slllert __ ,..,_., ... Yardım.sefen· 
dan sonra itfa.lye mildtııiqtl yaDl1ll -ı-A-...... y--·- ~ .......... . 
tehlikesi göstıeren sinem•ıan teıııblt yeleı~ ı:ww.wsevenler cemi- ler cemiyetinin faaliyetine Hal· 
oderclc belediyeye blldlnDJI T• bun.- yetinin beyana.mest üzerine lı- kevlert de müzahir olaca.ttır. 
!arda çıkacak yangınia.rdaıı ın~ tanbulda da faaliyete geçildiği · 
~ı:!ı::n ed~==ec:ı~ ~mı= ve §elır1ınJ.zde de cemiyetin bil Türk matbuatina mensup 
ri birer birer ııezen* yancın t.ehllb- fUbest açılacağ'ı ._..,,,.,. .. .,.tı Cemi- bayanlari davet 
sine karlı mevcud noıı-0ıan teeblt ,, ............. U'j' • • 

otmlf ve bunlann am•Jlnt sinema s&- yetin şubes1n1 açmak üzere teş- Mllll müdafaa işlerinde Türk 
hlplerlne tebllt etm.lft1. kil edilen komisyon Azasından ba- kadmmın kendine d~ vadfe-

kl!: ~~a~!t~~ ~ ~ ya.n Basene Ilgaz Vall Ue son te- lert almak üzere b~hyan ... b
nacak tedbirleri. t.amamladıtıan, b&- masını yaparat yapılacak işleri büse iltihak şeklllertnl konuşmak 
zııarmın h:nnz hiç bir tef ya.~ anlatmıştır üzere Birlikte A.za olsun olma.sm 
dıklan görulmil4Ulr. Muayyen m11d- • ' ' 
det zarfında sinemasında Jalli1I1 ~I'- Vatan müdafaasında vazife gazete ve mecmualarda yazı ya.. 
tlbatı ya.ptımıyan sinema aaııı.pım alacak kadınlanmız yann bir zan veya kitap neşreden veya O'A.. 
dthı vllA.yete ça~ kendllert- 1>-

ne son bir ihtarda bulunulmllftur. toplantı yaparak çalışma progra- zete ve mecmua idarelerinde her 
Slnemacıla~ mua,yyen müddM azı- mını çlzeceklenllr. Halkevlertnln hangi bir vazltest olan bütün ba

rında yangın t.ertıba.tmı 11ı:mal ede- •n'"""1 _ _..._ 
ce'klerlne dair vlllyete t.ahrtrl bir ta.- ...,..,,.,... ,, .... '"4.1.l 1Ubeler1nln kadın yanların nisanın 29 uncu salı 
ahhüdname vermedikleri takdirde 11- mümesstııert yannk1 toplantıda günü saat 17 de Tilrk Basın Bir
nemalan kapatılacaktır. bulunacaktır. liğinln Beyoğlunda Llle slnema.-

Un satışı 
Aradaki mutavaaııtlarin 
kaldırılması kararlatti 

Simltçi, pastacı ve emaaıı un.dul 
lmalft.t yapanlara un tevzi.atının b&
Iedlye kooperatifi tarafından yapılaı
cağıru yazmıştık. 

Un tevziatı esnasında. aradaki mu
tavassıt sayısının çotaımas flatJen 
menfi bir tesir yapacatmdan bu ha
reket Tlcaret Veklletı tara.tından bQ1 

Universttede okuyan kız tale- sı karşısındaki merkezine gelme
beler bir toplantı yaparak yann-, lert TQrk Basın Birltğf. İstanbul 
ki toplantıda bulunacak mümes- ıruntakasında.n bild.1rllm1ştlr. 

Fatsadan öteye ve iç vilayet. 
lere gideceklerin listesi 

Dün vilayet tarafından Devlet deniz 
& 

görlUmüyor. Ve 
Şehrlml:zxie tedklkler yapan Tfca.

ret Veklletl laşe müsteşarı B. Şetık 

demiryollan idarelerine gönderildi 
Soyer, ofisin un stoklan ve un tev- A.nadoluya gideceklerin Kara- lerlne gideceklerin llsteslnl Dev-
zlatı işleri lle de meşıgul olmaktadır. ısaıwa ı...A .. - ı kı t D mlry · · Müsteşar, un tevziatında. mutavassıt- den17.de Fa ,.,. A.a.WW o an s- le e ollan umum müdürlü-

Sahl!e 3 

Beru b8- tat a.tiiade iki brmca 

-1. k ·ıı . b,.. lwpya. -- barıma -mu cıun atı erı Tiıa kiiçiik hayvanı aeyrecl• 

bir adam yanındaki küçük oilana 
IOl'1DUf: Raıid ve Osman isminde 

iki ıahıı daha sorguya 
çekildi 

- Kvmcaiar ne yapıyorlar? •• 
Cocak cevap vermit: 
- Konutuyorlar babL .• 
- Sen onların • söylediklerini 

Beşlkta.şta Abbasap pa.11a clva.rın- enlıyor mmun 7 
da bir çuval içinde bulunan 1n3an ko- T b" 
lu ve baca.klan hattında zabıtaca ya- - a u anlıyorum. •• 
pılan ta.bklka.t net.lcesi:nde maktulün - Yalan söyleme •.• Sen ckarm-
Boyabatlı Mahmud 1.mlinde blri oldu- ca dili» nden anlamazsın. 
tu a.nlaşılını., ve bu katil tş1n1 yap- Babasının bu sözleri üzerine o-
maltla maznunen de KA.zun 18mlnde cuk ek" ki ··ı-::.. ç 
bir hemşertsı lle ka.ns:ı An& yakalan- z 1 ze KUUUU9Z 

mıştı. - Niçin anlamıyacalmufmı 7 Ben 
İlk isticvaplannd& bu clna.yetl, bir ıpiker ~esinden bile anlıyo

namus meselem dola.yıslle yaptıklannı rum. •• Bunun yanında karmcalann 
ıtıraf eden kan koca, bllA.h&re fnkAr dilinden anlamanın lifı mı olur? •• 
yoluna sapmı~lar Te bu 1ft.e malft- Bunu qitince baba oğluna bak 
~ttar oldultlan hakkında. blı1taç vennif. cEvet spiker türkçeainden 
isim söylemişlerdir. anlayan bir insan tabüdir ki kann-

Raşl.d ve Osman 1slmlerlndek1 1k1 calann dilindt!lll de anlftl' .• ıt 
şahsın da bu 1fe ~leri kanşn.14 bu- Bize sorarsanız çocuğu pek haklı 
lunma.sı dolayısile dun de bu 1'k1 şah- b'ulduiumuzu hemen ıöyliyebiliriz. 
sın sorguya çekllmelerlne Usum gö- H kik d b" ik d''~ 
rillmü.f ve hazırlık tahklkatı için ita.- a . aten orta a D' sp er us 
delert tesblt. edilmlftlr. vllr ki henüz earan çözülemiyen 

Haldkt btUlertn hilviyett, bu sorgu- ~.D"l~ca evv~I. koautUI~ ve bagiin-
lar netice.sinde taayyün edecektir. lrii insanlar açan tamamiyle meçhul 

cölü dillen e benziyor. 

Beygirler ürktü 
Adanın saat kulesine 

Radyo spikerlerine dair bir iki 
fıkra daha ifittim. Gazete ok\lyucu
ıunun Nasreddin Hoca hikayelerine 
pek kanıksadığı f1I günlerde bu 
asri fıkralan anlatmalı faydalı bul
dum. Hem de bu suretle yarı ciddi, 

çarpan araba parçalandı yan şaka olarak spikerler hakkın-
daki dU.üncelerimizi de ortaya koy-

Büyükadada 23 nisan caddesinde mut olUl'U%. lıte spikerlere dair ikin
oturan Süreyya Anolan lda.reslnde bu- ci bir fdaL .• 
lunan yük ara.basından bir eve ~ya Alqam üıtii polia merkezine iki 
boşalıma.kta iken, beygirler blrdenbtre ıu.i -1 ... ;. Bunl d b" · r k 
ilrkerek arabayı süriiklemete ba.,Ia- • ":' ....... 8:~ an • ırı po as o-
mışlar, ve hayvanlar yok111 qağı bil- nusenne tunları aoylem1t: 
tün hızlarlle koşarak iskeleye lı:adar - Efendim, bu vanımdaki zat 
gelmişler ve iskele meydanında kAln yoldan ır~iyonnut. Önünden de bir 
saat kulesi etrafındaki demlr par- yabancı adam yÜrüyormu,. Bir ara
maklıklara çarpmı.şlardır. Araba bu l:lc o adam bir dükkanın camlarım 
çarpma neticesinde parçalanmıştır. bastonu ile ve kazaen lcınnq 
Bu htıdl3e esnasında beyglrlerden bl- .. • • 
rt de ölmü.ştür. insanca bir zayiat ol- Dukkancı dıtan fırlam!f. Likin 
mam~. Civarda bulunanlar hele- camı kıran adam o zamana kadar 
canlı daklk.alar geçinnl.şlerdlr. çoktan savu,mu,. Dükkancı bu be-

nim yanımdaki zabn yakasma ya
ıann tamamen ortadan kaldırılmaa mı dün gazetelerle il~ edilmişti. ğüne gönderecektir. Cenup vll~
tlkrlndedir. Bundan sonraJcl tevzta.t VllAyet Fatsadan daha öteye ve yetlerine gidecelkerden ecnebi 
esnasında mutavassıt ttıocarlarla be- ' . pıprak: 
tediye kooperatifine un Terllm1 ....... iç vllAyetlere gtdeceklerin listesı- h::ı.ttından geçecekler bu mesafe- Yarın lastik tevziatına 

J -- - Sen camımı kırdın. Ver para-
ceırtir. Undan lmalA.t yapanlar semt n1 de dün Dentzyollan ve Demir- nin parasını ödeyeceklerdir. baılanacak lan! .. diye ondan .. abr ... tır 20 lira 
semt aralarında mllmemU seçeM nan idar ı _,__ "nde...,,...'"tir M ti r1ni 11 rt ürerek k "' """ otı..ten un alacaklardır. Y.-tnde V'91'1- yo e eu .. uıı:r go .. ~ · azere e e S sev Vlll!.yette teıkll edilen bir komlsyo- alımt. Halbuki camı kıran batka-
Ien bu kararla flatlertn 7tlıbelmeel- Marmara haneenw!aJrt lakelelere günü Anadoluya gtdemtyecekler nun ithal edilen lAst.l.klertn t.evzlat.ı 111. .. Ba -vallınm biç bir kabahati 
ne meydan vertımtyeceıltUr. ve oradan trenle istasyonlara çı- VflAyete müracaat etmektedtr. ile meogul oldutunu y&ZDl.lft.lk.. Tfca- yok. 

Sultanhamamında 
yangın baılangıcı 

Dün saat onbeşte, Sultanhamamm
da Haçopulo hanı kal"fMm1da Jcnefe 
a1d blr iplik depo.stlnda yangın ba.t
Iangıcı olmuş, dertıal Yetiten itfaiye 
grupu tarafından söndilrlllmllştQı!. 
Yangının neden çıktığı pollsce arat
tınlmaktadır . 

Beygirden düttü 
samatyada bir fınnda ça1ıp.n Bur

han; ekmekçi beyglrleı1nden birine 
binerek ahıra götürmekte ~en dQ.oe
rek muhtelif yerlerinden yaralarmut. 
polis tarafından berayt tedavi hast.&
ncye kaldınlmıştır. 

Kahve ithali 
Bir buçuk senelik kahve 

ithaline çalııılıyor 

ret. Velı:.Aletı tara!ındaıı Terilen .son • 
kacaJrlann llstelerf de ayni idare- Meşru mazeretler nazan itibara bir kararla tevziat 1şl yeni tebligata Komiler bu sözler üzerine bafı-
lere gönderilmlf bulunmaktadır. abnmaktadır. Boş yere VUA.yeti kadar durdurulmuştu. Ticaret VekA.- nı kaldırıp aorm°': 

Yann VUAyet Haydarp~a işgal edenler gidecekleri yere ıetı tarafından yapılan tedkib.t Ut- - Peki... Bu zat neden ağZllU 
• mal edUdlğinden tevzlata tekrar baş- d o ben •---d ı 

trenine binecek ve cenup vllA.yet- mecburen sevkedilecektir. ıanması için vilA.yete tebligat yapıl- a(tp a: « camı aarına mı 
m.ıştır Başkası kırdı... Ben paralan .ere-

Prof. Hanley'in konferansı 
paz~ı gününden it.ibaren evvel- °!~» d.ememif ••• Yoksa arkadlaflllts 

ce ithal edilen bir kısım IA.stik alA.- dilıız mı? KonUfADUJ'or mu 1 
kadarlara dağıtılacaktır. Eldeki IA.s- - Ha)"ll' efendim... KendİIİDİQ 
tlklerln tevziatı bittikten 90llr& yeni dili var. KOD11tlD" da fakat malnadı
gelece-k lft.stlltlertn tevziatı lle mınta.- m anlatamaz... Mealeii buna ma• 
ita ticaret müdllrlüğü meşgul ola- nidir. 
cak.tır. Komiser tafkm ı 

- Naad? Hem dili var, hem ko-
Ecnebi çalgıcılar nutlD'. hem de melnadms anlata-

Ecnebi çalgıcılann hiç bir yerde mu ha?.. Bu naad meslek? Arka
çalıştınlmama.sı 1ç1n vlllyet alAka- dquuz ne İt yapar? •. 
darlara. t.ebUgat yapmıştır. _ Radyo spikeridir efendim._ 

Ticaret ve petrol 
ofisleri teşkilatı 

Makaadmuz sadece takadD". t.itti
iimiz bir iki fıkra71 anlatmak iat .. 
dik. Kim.senin batın, sönlü bJma. 
ıın.. 

Hiltmet Feri dun Ea 

Şehrlmlzde bulunan Ticaret Vekf..-
mi st-ne R'ec!.ikten sonra nihayet ka- letl iaşe mil.steşan B. Şetık 8oyer 
vt hım.. . Kavuştum amma. keıke tedlı:iltlerlne dün de d.enm etnı1ftll'. 
oraya tekrar avak basmasaydım da Mıntaka t!caret mildürUlttlnde mett
bari o güzel İnt:ba hayalimde ebedi- gul olan müsteşar, muhtellf ithal 
yen l.alsaydı... O şehir, ne yaban- maddeleri hakkında ticaret mMUr1l 
cı ... Yabancıdan da beter olmu,tu ••• B. Said Rauf Sarper'den izahat al-

Yakında ikmal edilerek 
faaliyete geçilecek 

Darülaceze.ye 
yardım 

Adf!la nefret ettim... mıştır. 
Neyse, bari bu bahsctti~ir.ı benim Ticaret oflsln kahve 1tıballne da.lr 

Ticaret ve petrol oflslert umum mil
dürlert İstanbulda teşk!IAt işleri ile 
meşgul olmaktadır. Tedk.lkler yapan 
Ticaret VekA.leti iaşe müsteşan B. 
Şefik Soyeiden aldıklan direktlfie 
çalışan umum müdürler~ kısa za
manda teşkllAtı ikmal ederek genlf 
bir surette faaliyete geçeceklerolr. Her 
iki müdürlük için kirala.nan binalar 

hakiki memıe!<etim dc~ildi ... Şimdi temastan tamamlanmlftır. otta. bir 
Fransızların halini dü,ünüyorum. buçuk senelik kahve ltb&lt için 1ıe
Süphesiz içlerinde bu anlattığım his-ı maslar yapmaktadır. Bir senelik kah
leri gözleri yasararak duyanlar çok ve ihtiyacı 80 bin çuftl old.uğlma 
olacaktır. Pek çok... göre yüz yirmi bin çuftl lı:ahverun 

(Va - Nu) ithaline çalıtılmattadır. Portaaldden 
Yukanda: profesör Hanl~ koliferam ftrtrbn, qaflda: 

dJnleyicilttden bir grup 

muvakkattır. Yeni ve müald bina 
bulununca ıimdHd. Jogal edilen yer
lerden çıkılacaktır. 

Turing ve otomobil 
klübünün senelik 

toplantısı 

gelecek 20 bin çuval kahvenin h6r 
türlü muamele61 tamamlanmlf, Bre- Londra fttılver.sltıesl tıerblye profe-
zUyadan 40 bin çuval ltahn 1tıhal11çln *ti n teı1>1)'9 emıttt'iMll mtımMSIU 
yapılan temaslar neticelena:nlşttr. P~f~Hal~ley tarafından dftn Eml-

- nunu .. ..,, .. , tonferarut salonunda. 
Bunlardan ba$& tucca.rla.r tarafıu- 1nglltz Usanı hattında oc* fa.ydalı bir 
dan ithal edilecek mühim mlkdanta konferans Terilmlıltlr. Bu Jı:onferanata 
kahve vardır. Ttlccarlar, ttlıal ettuc- bntün ln«lllııce mualllımlerUe ftnlTer
leri kahvenin mlkdannı tıcaret oftA- sttenfn 7'8.bancı d1Der mek1ıeıbt. taıe-

Tefk.llA.tını ikmal eden her 1Jc1 
belert hazır bulanm.Ul)lardır. umum mlldürlülı: bir tarattan da 81-

İldnct konferans 28 ntaıı puart.ıesl parlflerle mqgul oJinaktadır. Roman
gllntl saat 11 de ytne aynı aJonda yadan sonra. Porbaldden d6 mD.hlm 
ingllt!ıce olroyuı) :ramıat: mt!'ftUU da- mikdarda. petrol getirlleceğini yıız
hllinde ftrilecekUI'. Bu konferanslar- ııuştık. İthal edilen petrol müt~savl-"• ıncııızce Uaıuılle utraşmlardan • ~ edenlerin de bulunablleeeli b&- yen her tarafa dağıtılacal..~ır. 
ber atınmqıt:ır. Ticaret ofisi, ithali devletin milda-

n .!ürtlyc t uring ve otomobil kl!ibü
un 1910 senesi mesaisini havı ra
:;~ dün Deyoğlunda Halkevinde 
mıı-ıı·nan umumi heyetçe tedklk edil- ne b!Idlrmcktedlr. -------------------------

faasmı icab ettirecek her tilrlü mad
deyi getirecektir. Şeker ve kahveden 
sonra tüccarlıı.r tarafından ıthali ka
bll olamıyan bir laısım eşyanın it.halt 
için temaslar yapıiın.aktadır, 

~ ır. Raporda bilhassa klübün ge
çen sene ?. f 
turl.zme ~r ıı;da memleket içinde 
kilmetın ~-~1 ~n ılik hnzırlıkln rı, hü
rüz ettırn~İ tlrdııtı kolnylıklar trba
dan alınan :c§~·lkY~k ek mak:ımlar
ları okunmuştu t e t crglp telgraf-

r . darc heyeti ve h"
sap raporlaı1 k~buı edlldlkkn son;a 
cemiyete samımı nlaka .. 
çnlımıMını te hll ·d gostcrerek 
Halk Parti 1 İ t eben C~mhuriyct 

n ııl mutettlşl B 
Reşad Mlmal'O ·lu müessis fı 1 ~ · 
1 t 'h h d l 1 za ıı.tn. n ı a .. e .. ı !11 ş \'e ileride t atbik edil -
mesi dıı şunulen pro"rnm umumi he
yetce tasrlb olunn u tur. 
içtımadaıı sonra aıaya bir çay zi-

1atet1 verilmiştir. · 

İaşe müsteşan, ticaret ofl.slnfn faa.- Rezalet çıkaran aarhot 
llyetı ile yakından meşgul olduğu g1- Nihad l.sminde b1ı1., aon derece sar
bi petrol ofisi tarafından petrol ithali hoş olarak: Galatada remıet çılı:.anr-
1ç1n yapılan temaslarla da yakından ken vakalanmış, sulh ceza ma.hkeme
alft.kadar olmaktadır. sinde muhakem~ olunarak tıç gQn 

Belediyece cezalandırİ· 
lan şoförler 

Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer 
kontrolunda sıhhi muayenesini yaptır
mıyan dört, karnesiz çal14&n on, mü
hürsüz plükalı otomobn 'kullanan üç, 
numnralı kııskı>t glymlyen bir, haddi 
1stlabındnn fnzln yolcu alan lkl şoför 
cezaya ça'rptırılmışlardır. • 

hapsine, üc lira para oe2aS1na. ma.h
kQm edllmişt.ır. 

Etiket kullanınıyan 
tuhafiye mağazalari 

Di\n Beyoğlu cihetindeki tuhafiye 
mağazaları z:ıbıtaca k'lntrol edilml.§, 
mallara et.lket koymıyan yedi tuhafiye 
mağ'azası hak.1cmda zabıt va~ltalan 
tanzim olunmuşıtur. 

Aafalt yol ihalesi 
Dalcılılc kllltıft ne Ta.akışla an.

smdaJcf ufa!t yolun tntaatı lb.alAı edll

miftlr. 

Kızilayın yardımi 
Ankara 21 (A.A.) - Kızılay umu

ml mer1cezhıden blldlrllmlşt1r: 

Kızılay mnumt merkC'l:i tarafından 
Çlvril kar.asında. su b~nına u~m

yanlara Jal'dmı ltfn ı 
man kazaamm. Muşta.t köyilnde kar 
ve fırtınadan evleri yıkılanlara yar
dım için 300 llra gônderllm1fUr. 

Ege iskelelerinin bir 
senelik ihracah 

İzmir 26 <A.AJ - Şehrlml.z ticaret 
odası tarafından hazırlanan bir l.s
tatlstlğe g5re İzmir Umanı hariç, 
Ege mıntnk:ısımn muhtelif lskclele

enılcketJ.ere 1940 senesi 

Yakında Şehir tiyatro
sunda bir müsamere 

verilecek 

Darüll!.cer.e~ yapılan JB.I'dımın art
tınlaca~ yazmıJtık. Yakında. Şe
hir tlyatroaunda DarillA.c~ menfaa
tine bir mü.samere Terilecek'tlr. 
Yardım aeven ttııglnlerlmlzlrı Dıa

rfilAcezeye yaroımlan 1.stenmişt.l. Te
berrüa ta devam edllmeictedlr. Yardı
ma koşanlann sayısı gittlkçe artmalc
tadır. Bundan blr müddet evvel vali
nin relsUğt altında yapılan toplantı
da zenginlerimiz tesbit edllen:k ya
pacaklan yardım mikdan kararlaştı
nlmıştı. Tclberrüat bu toplantıda tee
blt edilen esaslar dahlllnde ya.pılınak
tadır. 

Belediye re!sllği, Dahiliye VeWet\
ne yaptı~ı bir müracaatta tlyatro ve 
sinemalardan alman maliye ve bele
diye vergisi hisselerinin DarülA~ 
ye teı:_kinl lsteml.ştir. BelecUyenfn tet
liff alakadar Veknletıerce tedkfk edil
mektedir. 

Yüz fakir çocuğa 
elbise giydirildi 

Konya (Akşam) - Halkevi soe
yal yardım komitesi, t ehrimizdekJ . . .... 
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4 kız 1 kadın 
Ya.zan: NECDE1 RÜŞTÜ 
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Nrnt:n.c:?en i~iltim ki: Bundan )'ÜZ asır evvel; 
r·•:z ılelnın iiinde, cennetten daha güzel, 
Yüce tir ~ehir \ nnn~ •. seyredenler ~ış .• 
Bu ;d.l"İn dört evinde dört ı:tiizel kız yat~mnıı. 
Biribirinden fİrİn, b:ribit-.!!df'n ~öı-pc; 
Ku tüyiı yas•ıldarc! büyüm~ sc::-e r;erpc, 
Mha.,et ultışnn lar on cki:ı: yaçlarına. 
(.~c· ili yay denirmiş onların ka~lortna. 
P.ır tJh:n a y sanırmış yüzlerini ~örenler. 
Ha~kı. >!Üzellik vermiş yıı.oaklanna be,,ler, 
nu~faklctn nllr ıibi, l'!.lev gibi kızılmı, .. 
J)l"ha çol' :ı.n'2tam1'm bu gene kızlar nası!mıu 
Cünkü: Ynzmnu bile, b&na heyecan verir, 
G üz.!: le cnn dnyanmnz; r;onra yüreiim erir! .• 
Biz s;~•t-lim masala: Küçük yaşındanbtıri 
Bu. dört ıı;cnç kızın vaml$ başka ~ka hüneri. 

l!ırtııt·İ kız: Sutıumı'J eteğini beline, 
Sabl\blPvin ıılınnıe süpürgeyi eline, 
Ortalık süpürürmüş, toz:ları hep ailennit, 
Ka)n<tnalar daima böyle gelin dilenn1i. 
\' erııel.. kaynaya dunun mangalın üı.erindeıı 

O, yine çatısırmı , duramazmış yerinde: 
1 alıtalan silermi~. g'c:ır gıcır, lekesiz .• 
Çama ın yıkarm~: Sakız gihi, tertemİL 

f~inci "•z: Pek fazla çocuğa met·aklayml.$, 
Bu hc"'es kaç z.a_rnandır yüreğinde aakhymtıo 
f>arbı doıt başına .. ivi merak dojrusu: 
Kendisı emzirecek olursa bir yaVl'usu, 
~iit nine tutmıyacak; lo;endisi büyütecek. 
Bİ1' tc!roe k~fi de il, i.sti~or üç dört bebek. 
Ulu T.:ı:-ın Jietiuin yerine muradını: 
Kııe•iında t-.11m nUl" topa evli.dmı. 

Üçi.inc.ü ku:: Parayı dikkatJe harceclermif, 
.:Bu J;inyada ak akçe kara l[Ün dostu! .. » dermit. 
5iise dÜ4kürı deiilmit, kaçmırmaş israftan, 
Paz~rda çckinirmq bin bir türlü muraltan. 
Alııverir ederken tcraıiye bakarm~. 
Esnafın hilesini bir liıluada çakarmtt. 
Afeıin' .• Her kadma tutumlu olmak gerek.• 
Elbette zengin olur bu kazı alan erkek. 

Jliiulüı:cü kız: Oynakmı~.. y3ni: Neşeli, tenrnit .• 
l"elt;ğİn her derdini, her kederini yenmiş: 
Kahlıı.aLalar f ırlabr, biç kapılmazm14 yasa, 
Bir loLına, bir barka .. der; ula etmez.m~ tasa. 
Biliyonn~: Güler yüz her m~külü bitirir, 
f.vt, ~omurlgan kadın uğursuzluk getirir. 
F>keii oyalannış akşaın yorgun gelince. 
nt.rdini çevirirmiş, tallı dille, sevince. 
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Kı:..l.ın bırakalım kendi hünerlerine, 
l!iz. ~elelirn bu ,ehrin yct~miş e:rlerineı 
Bütün delikanlılar giixcl beğenmez olmuf, 
Ccnçlf"tİn hepsi beki:r .. kimse evlenmez olmuı. 
Belalar mübareki! .. Şimd; ne yapsın kızlar? •• 
Yüı. binlerce taze var.. hepsinin İçi 11zlar: 
Cünkü evde kalm111ar .. kör, tonal bir danıad yokı 
Zı>valhtar ••ftrm1': Meydan var, fakat at yok!.. 
~hrin bütün kız.ları taşa vursun bqını: 
Ht:psi ıe.;tiği halde duvak takmak y~ınr, 
Kou bulamıyorlar •• bu, Öyle bir hüzün ki. 

Bu febirde y~yan delikanJJar çüınkü 
Gönüfden aşık olmtll ŞU dört ahbap kızlara. 
Yüı eiü:ıde açılmıt gençlerin birer yara: 
Hııı:ı.nn yaprağı gibi sararmqlar, solmuşlar; 
Döı t luzlar !.. diye diye, yanıp kebap olmUflar. 
Ne karışık m~ele.. kim bafarır bu iti: 
Nanl, kırk bin ki,iye, taksim olur dört kiıi7-
Dü~ünmeyİn bowere. uiratınavın nafile: 
Hiss~Jerine dÜşmez kakülden bir tel bile. 

St-hrin genç bekirlan sonunda vermiş karar: 
- · Dfül gÜzeH seversek hepimiz, neye yarar? .• 
Bati kura çekelim! .• 

- Budur fikrin doirusu ! .. 

.. 

r Dört &encin _..i olsun bu ,ehrin dört yavrusu! •• 
- Öbür gençler ne yapsın? .. 

- Onlar derdine yansın, 
Heı:si cYa, sabar . .> çeksin; ayrılığa dayansınL. 

Döıt r.zlar işitince gençlerin kararını, 

Duıı41er: 

~ Verseler de bize Hind diyarını. 
Butadakı Renc;lerin hiç birine varmayız. 
Kolu:nuz kırılı;a da, bellerini aarmayız 1 .. 
Dünya hazin~ini önümüze seneler, 
Aiırlığımı:ı: kadar bize aJtm verseler, 
Bu ,ehıı den s~meyiz blz. gene erimiziı 
Orıldıa göstermeyiz asla hünerimizi! .. 

Gençler fapa olurmut bu haberi duyunca_ 
Ot:mitlcr: 

- GitmeJiyiz bu kı:zhmn suyunca. 
Y1'1vanp diJ dökeJiml.. 

O da para etmemiş, 
K11Jbi !<wnQfetmaya aöz yaşlan yetnıemİf. 
Guıçlec ağlaya dursun •. biz aelelim dört kazalı 
Dö. dü de s;önül verm~ bir yaman vefasıza. • 
Olur y11.. tutulmu~lar hepsi de ayni rence, 
Dört k•lbi sı:zlalırrnl.f yıllardır bir işkence. 
Bu, civar ülkedeki hükümdro'm oiluymuf, 
Beli sırma kemerli, &-.ı İpek tuğluymuf. 
o~uı, llmma ne oiul.. koç gibi. ulan 1tibi; 
Elbd ker.dine bağlar bir değil, bin bir kalbl 
Sö :ü u:ıatmayalım; kular abayı yakmış, 
Dört v.i>nül de, ~u «İbİ. bu giizel gence almııf. 
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GüJ.el gene İ$İtince kızların bu ~kını, 
Demi$: 

- Gidip göreyim bari fU dört tatkmı!.. 
Kı)'afet değiştinnif, uzun yolfan atını•. 
Satı- dailan do)ft4mlf, büyük ~e ul-.rmt. 
Dört tuzlan RÖrünce, sallatn1' mendilini, 
Kızlar vakm ı-elince yutmuf küeülı dilini. 
Dem~· 

- Biribirinden meier bunlar yamannutt ... 
Güzd Kencin önünde dört kızlar IU'alanmıt. 
H,•pıi hünerlerini anlatnn• bittr birer; 
Ririnds; dem~ ki: 

- Temiz evimde her y•, . 
Henı t~mek pişiririm, hem çamqr yıkarım. 
Yani; ET kadınıyım, sana iyi büanm!... 
lkin<.i!i öiünmüş: 

- Çocuk büyütec:efim. 
lsti)crum bulunsun kucaiınWa bebeiim! ••• 
Üçüncüsü dil dökmiit: 

- Mukte.idim pek fazla. 
Kana.st edeceğim, beni alınan, ula! ••• 
Dördüncüsü ıokulmut: 

- Gösteririm cü!er YÜ%. 
Seni eilendiririm evinde st'ec:e, •düz! •• , 

Sonı.t ~ence demişler: 
- Hangimizi beiendin? .. 

Bi:ıim hünerimizi sen güzelce öğrendin, 
Hanı.:iruizi aec;tiruc ıı;elir onun e,-ine, 
Bu ~ece so ıerpersin kalbinin aleTine! ... 
O. senir. ~in olur .. herkes bu İşe razı .. 

Güzel l[CDÇ geçinnemif aklından itirazı; 
Bötlc ,eye caın feda.. ~abul ebnİf teklifi. 
Gibnis İJ:lıraplan, gelmi, lozlarm keyfi: 
Hepsi açık bırakmış kapılan o Rece. 
Daldan dala konuyor, hele balon 'u genceı 
Dört eiizeli de etmiş bireı· birer ziyaret. 
Kızlar taıakalml$1ar.. mesele mühim gayetı 
Bu, bir delikanlıya dört lnz elbet yaramaz. 
Dört kapıyı da çaldık halbuki bu yaramaz! .. 
Mahk~meye aksetmif nihayet bu mesele, 
Gene adam ,öyle deıru.: • 

- Beni dioJeyin bele: 
Bu. dört kız birletirse, ancak bir kadın çıkar}. •• 

Cünkü: Kadın odur ki. hem evlidma bakar. 
Hem evini temizler, hem idardi olur, 
Hem e-$İne giiler yÜz r(istennekten zevk bularf.. 
Tek hünerli kınardan baneisini alnam, . 
Öbili taraf aksıyor •• budur diişiincem, taaamL. 
Dedim ki: Dört lon da çareeiz alacainn, 
Böyle<'e bir kadmJa evlenmis olacai'ıml .•• 

Hakim demi,: 
- Haklıım 1.. Delikanlı kurtv1mut .. 

Bu, Turan ilindeki g~ kulara d~ obnutı 
t,te Türk kadınlan, bu mahkemedenberi, 
Nef,inc!e toplamıştır bütün meziyetleri. 

Son 5 senenin en muazzam filmini KÖrmiyenlere fırsat! ilk TÜRKÇE ıözlü ve (Telmikolor) tabii renldi 

NAMUS BORCU 
<KAHRAMAN FEDAi) 

Yalnız l p E K Sinemasında büyük mu"T&ffakiyetlerl• ıösterilmck.tedir. Filmin uzunluiu dolaTt.tıile 
Seanslar uat: ff .15 (tenzilltlı) 1,45 • .f - 6, 15 ve 8,50 de 

Bugün T A K s i M sinemasında 
-Şimdiye-kadar c------ö.rülen 61-.mlerle A SAı K A z A K 

llllJkayese edilmiyecek kadar 
heyecanlı Ye meraklı bir film.' 

Türkçe 
Sözlü 

Yüz binlerce askerin iftirakile ve milyonlar aarfile çevrilen muazzam tariht film. 
Bugün ıaat J 1 de taıızilatlı matine 

BU AKŞAM 

FRANSIZ Tiyatrosunda 

SA Fi YE 
Ye arkadaşlan tarahndan Büyük Konser 

N AŞIT 
ve arbdqlan tuafından 

KOCA iSTERiM 
TAKLİTLi KO~nmt 

BlltUer ıifecle saQJmakiadlr. 
ı 

Harbe ait resimler 

Trablmta bir Alman sarnıçlı kamyonu Ye haYa dafi topu 

Şeb.remini Halkevinde 
müsamere 

..: 

Şehtemlnt Halkevinde dün 20,30 da 
b1r edebiyat ve alle g~esl tertib edil· 
mf§tlr. 

Yük arabası 
kadına çarptı 

Xaraköyde oturan Ali Canb~ Is· 
m!ndc birinin idaresindeki yük nrn· 
ba.sı Tepcbaşından geçmekte iken 
80 Ya.§lıırındn Selime çavuş isminde 
blr ikadına çarparak mnhtelit yerle· 
r1nden yaralarunasın:ı sebep olmuş
tur. 
Yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, 

toför yakalanmı,'itır. • 

KONSERVATUAR orkestrası 

ve 

KORO 
KONSERi 

Şef: MUHiDDİN SADAK 
Solist: ALİ SEZİN 

29 Nisan 941 salı günii 
1ant 21 de 

ltalyanlar tarafmd.an lfgaJ edilen Dalmaçya sahilinde 
YtıgMlal'J'8lllli Susak ıehrf 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
tyi tertip edilmiş olan zengin 

programda glizide musiki üs-
tadlarının muhtelif parçaları 

L vardır. 

TEŞEKKÜR 
8e'rlll1 babUDlS emetl1 ah, Xecml 

Raci 1ne11n bekl~ lnt 11folü 
kar§J.aında duydutmnmı btı)1lk amfa, 
leftk bı.::a.t cenue ıneraslmlnde bu
ıunmak Te ıeret JUi. ne lılt1rak etmek 
11H.tunda bulunan numt.erem 9eftta. 
mınneı ,.. ·~ &JTl ~ 
a.r:ıına derin tee&Orıertmıs mln1 ol-
dutund•n bu TazitenJ.n Uuına ayın 
auetenızın taTAMUtunu rlc& ecterSs. 

OtvDan: Dn:m. Neeml in.el 
Sürena Necmt lneı 

YALAN 
Aşk Romanı 
Nakleden: Memur. Sami 

Teni yeri: ikbaı ldtape91. 

60 Kuruş 

29 NiSAN SALI AKŞAMI 
tKA Sümer sinemasında 
~ -ı 300 ~ilik Senfonik bir Orkest• 

ra ile büyük Rus Operaların 
bale hey' etlerinin iştirakile göz 
kama~tmcı lüks dekorlar ara
mnda çevrilen ve sinemanın 
büyük ve güzel yıldızı 

ZARAH LEANDER 
ve klasik dan• kraliçesi 

MARiKA RöKK 
tarafından fevkalade bir tarzda 

yarahlan 

UNUTULMAZ BiR BALO GECESi 
Düınyamn emnlaiz musikili .Uper fibninhı illt iraesi ıercfine BOi."O 
GALA. MÜSAMERESi Rue Mallkftinularının ca bUytiğünün ÇA y. 

· KOVSKY'nin hayab, A,klan. ~tfraılan n .. eri. 
Gala Müıaınereai için yerlerinizi evvelden aldırınız :J"el: 42851 

Bugün A . S R J . Sinemada 

ALLA.1111\T CENNBTi 
(TÜRKÇE) 

MUNiR NURETTiN HAZIM 
Aynca Ş~HANE TANGO 

FERiHA 
(POIA NEGRJ) 



41A·f,TA .SONU NOTLARI 
Y amyamalırn ağ-izinin 

tadı kaçti 

Y eryüzünde en ıon yam· 
Ynmlık hadisesi bundan ıekiz 

ay evvel olmuş. 
Fakat mcdani dünya ounun an

Cl\k ıckiz ay ıonrıt farkına var
mıo. yamyamları ynkalamışlar ve 
ıormuşlar : 

- Neden bu rczalti yaptınız . .. 
Cicli vahşiler gidi ... İnsanlar bir
birlerini yerler mi? 

Vahti bunn: cl!ahi tıiz medeni
ler birbirinizi yiyip duruyouu
nuz da biz vah~ilerin ellerimiz 
umut mu devıiriyor} Bizim ca
nımız yok mu)"> gibiye gülmü~, 
fakat cevap vermemiş. Yalnız. 

- Jşte bir iştir oldu... Fakat 
yediğimiz insan da bizi memnun 
etmedi. Keşke yernemiı olsay
dılc . .. demiş. Buna pek hayret 
eden medeniler ıorıtll':ilar: 

- Sebep? Niçm yediğiniz İn· 
san ıizi memnun etmedi? . . 

Vahşiler hep birden dudakl:ırı· 
'" büziiştiirmiişler: 

- O İnsan değil, inıan çirozu 
idi... !':e yağı vardı, ne eti.·· 

-· Dünyayı kasıp kavuran bu ik· 
tisadi buhran içinde artık yam• 
Yl\mların da ağzının tadı kaç· 
Dllşl ... •... .... -·· ..... 

Polis romanlari ve 
dünya ıJaziyeti •.• · 

P olis romanları basan bir 
k.ütiiphaneci yolumuzu kc~

tl. Bize ~unlan anla:tı: 
_ Eakiden, daha iki ıene ev· 

•eline kadar polis romanları pelt 
ziyade 1aıılırdı. cMorgun Esra
n> cKıu ii~tünde kan damlaları> 
diy'e bir takım kitaplar basar 
dururduk. Vr: bunlar adeta k> 
pışılırdı. Halbulti ,imdi! .. Polis 
romanlarının satışı tamamiyle 
durdu. 

- Sebep? 
- Sebep mi. .. Diinya hava· 

disleri... Bizim kitaplara dünya· 
san her tarafından çekilen tel
~raflar rekabet ediyıH ..• Bizim 
romanların en kabaclayısında, en 
müthiş cinayetlerde haydi haydi 
bir, nihayet iki, bilemedin iiç kişi 
ölür, gider. 

1 Ialbuki şimdi dünya havadis
lerine aid dört satırlı!' bir telgra· 
fın içinde yüzlerce ld~inin öldürül
dü~i bildiriliyor. 

Bunun için polis romımlan ar
tık eskisi kadar in!a~lan heyeca
ııa getiremiyor. 

··-: ... ... .... 
Avrupa mı?.. Yoksa 

bukalemun mu? 

B ir arkadaşımız haritadan 
bir takvim yapmış. Evet 

Avrupa haritalarından gayet ma
nidu bir takvim ... 

Bu elaman defterl> nin ilk 
yaprağı 939 eylulünün Avupa ha
ritası ile ba~lıyor. 

e.=.==:o:---- 4---··-

Bundan ıonra 940 mut, 9'40 
uan, 940 mayıı haritaı.n aahi
fe halinde birbirine eklenmiş. 
Küçük bir parmak hareketiyle her 
aahif eyi çevirdiğiniz zaman koca 
Avrupa kıtuında bUyük hareket· 
lere ıebep oluyorıunuz. Harita· 
dan t~him.in bir yaprağı, kati· 
,.en ötele.ine uymuyor. Onun her 
aahifesinde hudud hatları ilerle
yip geriliyor, memleketler ıekil· 
den ıekle Jiriyor. Bir ıahifede 
bakıyorıunuz. Göz alıcı bir renge 
boyanmış kocaman bir memlekd. 
Bir ıahife ıonra eqılacak bir 
ıihirhaı: numarası karı111nda imi~
liniz gibi o ıöz alıcı memleketten 
eser görmüyorsunuz. Belki ıinıdi
ye kadar bir ıapkanın içinde ıü
vercinlerin, piliçlerin, bilardo 
topiannın, hokkaların kaybolma· 
ıına ıahid olmuısunuzdur. F~kat 
bir harita üzerinde pelc az bir 
zaman içinde koca memleketleri 
kaybetmek!.. Onun için bu hari
tadan tıtkvimi karı,hrmak insana 
aonsuz bir hayret veriyor~ 

Sahifeleri çevrildikçe tekilden 
ıekile ve renkten renge giren bu 
takvim kar~mnda inııın kendi 
kendine soruyor: 

- Avrupa mı) Buklemun 
ıno? .. 

Evet her halde Buklemun ... 
Ve o daha çok renk değiıtire
bilirl .. 

Amerikadan gelen 
«Saadet zinciri» 

Dün postadan bizim namı
mıza bir mektup çıktı. 

Uzkalardan Amerikanın bir ucur.
dan Californiadan gelen bir mek
tup ... Mubakka1' ki lıtanbula zcl· 
mele için Uzak Şark yolundan do
la,rnı~. belki Honolulu'ya, Singa· 
pur' a ve Şanghaya uiramı,tı. Yol· 
lardıı pek geciktiği, birçok po11ta 
idarelerinde uzun uzun bcldediği 
üstündeki cçıkış tarihi> nden belli 
idi. 

Mektubu açtık. Bu bir ıaadct 
zinciri idi ve meşhur üslubu ile 
başlıyordu: cBu mektup evvela 
Kübalı miralay Eduardo' dan, ıi· 
nema arı.isti Creta Carboya, 
ondan tayyareci Lindberg' e, on· 
dan meşhur franıız doktoru 
Aleks.i Karele, ondan İngiliz edıbi 
Bernard Şov'a gönderilmiştir.> 

Bu suretle mektubu alır almaz 
hundan dokl1zar nüsha yazarak 
bizim de başkalarına gönderme
miz tavııiye olunuyordu. 

Eskiden 11k ıık gelen hu saa
det zincirlerinden dehşetli su
rette ıinirlenirdik. Hatta gazete
lerde buna dair sık ıık şikayetler 
okurduk. cBunları yazanın işi 
yok mu? .. ln!lanı boşyere me .. gul 
ediyorlar.> derdik. Jki ıeneden· 
heri saadet zincirlerinin ardı ar
kası kesilmişti. 

Şimdi yeniden başladı. Hem 
de Amerikaclan geliyor. Bugün
lerde Avrupanın Amerikadan 
uzanacak bir saadet zincirine ne 
kadar ihtiyacı varl 

~- ~!~~~ ~~~~ı 
f:jilardo meraKnsı şoförün ıntikarnı 
Bükreş şoförlerindeıı Martinu bi

lardo meraklısıdır. Bir gün kahve
hanede bilardo oynarken ya talih· 
ıizliği:ıden ve yahut acemili~inden 
bir karambol bile yapamamış ve 
partiyi kaybetmi~tir. 

Milli Şefin .t 

fotografileri f 

HallCevlerinde ve parti 
binalarında merasimle 

talik edildi 

.&nura 23 <AAJ - Bu~ün &1<2ıl'ı
m121 telgraflarda, Mfllt şer lsınet İnö
nGnibı ımzaJarile hedlye et.tlkleri fo-

' ',,. -'.' ~'1 
·L~:~~ 
~Jljı,,.ı, ,,. " it. 

~li :asfJe!~ 

fiah!fe 3 

Karaya asker ihracının 
güçlükleri 

:ar.=rta~;ir=~~· = Bir Fransız askeri 
c. B. Partlsl vil~yet ve taza. meı1tez
lerlle Halkevlert Te odaları şeref 
mevldlel'ine mera.simle taıUc ed1ldlğ1 
blldlr1lmekte Te bu Te«lle ile h.al'lcı
mız:ın Millt Şe!e ka.l'§l sarsılmaz b~
lılık n nvgl duygularının bir defa 
daha içten teıta.lıürat !le izhar edil-

muharriri, bilhassa kuvvetli surette 
tahkim edilmiş yerlere ihraç hareketinin büyük 

zorluklarla karşılaşacağını yazıyor 
diği kaYdolunmaktadır. Fransız askert muharrirlerin- ayak basmalarını ve bir köprü kuvvetlerinin bombardımamn· 

dan tevellüd edecek zayiah mclı
maemken azaltmak için, 1mk!n 
nisbetinde geniş plajlara icra 
edilecektir. Bu plftjlıl{, tercihan 
ve diişman üslerinden\ mümkün 
mertebe uzalt alınalı ki, diişımm 

topçusu, a~'ini ihraç noktaları
na temerküz etttircmesin. İhraç 

Anluua 26 {A.A.) - Bugün cüm- den Edmond Lelage, Lyon §ehrin- b~ kurmalarını mümkün kıla-
hurlyet Halk Partl.!1 Ankara T11Ayetı d kınakt 1 T t cak b' hiın 1·1 idare heyeti merkezlnd& TilAyet idare e Ç1 a 0 an empg gaze e- r 1r aye ı OSU. 
heyeti, Ankara merkez ve Çankaya Ye sinde, •Karaya asker thracı tek- Donanma toplan bu role çok 
diğer kazalar ile. merkez nahiye ida- niğl» başlığlle yazdığı uzun bir müsait değ1ldir. Büyük gemilerin 
re heyetlerinin ve HaJkevı reL'>l n İ . . . 
idare heveU balarının ıştıralcile ya- makalede, nglltereye muhtemel toplan, ancak bu hedefe kaışı 
püan blr· to:plant.ıda Mllll Şer İnöntı- blr ihraç hareketinin nasıl yapıla- ı endirekt atı~lar yapabilirler. Nor
nün ımzal:ır!le hcd!!e etmiş oiduk- cağını Te böyle bir hareketin müş- Yeç :f'iyorlannda yapıldıf,rı gibi, 
ınn fotoğra~rt vilayet idare heyeti ..• t ki .-.ıı '"'uh ri ak k .. :~1- mll · to 1 
merkMlnde ,eref mevkline konulmuş- küla ım ted k cuıyor. ru ar r anc uçuı1. ge erm p arı 
tur. Bu rnüna...et>Ptle yapılan ve Cüm- böyle bir hareket Jçln hava, dımiz göıiilen hedeflere karşı dir~kt atış 
hurlyet Halle Partlsl. müfett!şlerlnden ve kara kuvvetleri arasında bir yaparlar. Deni:r. toplarının !!iille 
Anıuya meburu Esad Ura.sın da bu- . . . "' 

noktalarının civarındaki toprak 
sağlam, yolları sahile anmd ol-

ıunduğu törende Parti Yil!yeı idare kumanda birliği lAzım geldığıni mahrekı pek uzundur ve bun- malıdır ki karaya çıkarak kuvvet-
h~yetı reisi B. 1bnı_hı.~ Rauf Ayaşlı beyan ettikten ronra diyor k1: lar ekseriyetle gizli hedeflre kar- lelin dahile doğru ilerlemesini 
soyledlğl nuLukta biltun milletçe Mllll 11Böyle bir hareket donanma- p gayri mücssirdirler. 1 k ı ı t . 
Şefe karşı duyulan içten .,e sarSllm:u; .. .. ' . / o ay aş ıı sın. 
sevıt h!slerlne tercemnn olmuştur. ya ro.n de.rece buyuk ~lr vazl!e Bundan ba~.ka harp gemll~n.nln 1 inkilt~rede bu evsaf ve şartları 

tahmıl ediyor. D~lz üze~lnden aldıklan muhimma~ mık ... :m haiz ~ahH noktalan pek azdır. 
bir ilk geçiş yapıldıgı ve düşman 1 mahdut olup, umunuyetıe kara Mevcud olsa bile müdafaa Y. uv • 
donanmasının dikkat ve teyak- hedeflerinden ziyade zırhlı üze- vetleri tarafında~ tahkim edilmi~ 
kuzu, lngiliz sahillerine yapıla- rinde tesirleri vardır. Calais bo- olacaktır. .. 

Uç kafah 
yllanlar 

B .. Roosevelt yabttırma 
aiyaaeti taraftarlarına 

bu ııfab veriyor 

Vatiııcton 26 (AA.) - B. 
Roosevelt. bugün ıazeteciler top· 
la.ntısında yatııtırıcı siyaset ta1'iheden 
Amerikalılarll hücum etmiı ve hun
lar arasında Lindberg'in bulunduğu
nu ıöylemi~tir. B. Roosevelt bu ııi· 
bilerin istiklal harbinin cüç kafalı 
yılan> ları oldui{tınu ve beynelmilel 
vaziyet hakkında görüşleri nazarı 
itibara alınarak Lindberge Amerikan 
ordusunda faal bir hizmet verilmedi-
ğini il~vc etmiştir. 

Üç kafalı yılaı."l Amerikanın en ze
hirli yılanıdır • .Am~rika istiklal 111ü
cadeleıri yapılırken bu iıoim. ne İngi
lizlere, ne de İngilizlere iıyan eden
lere iltihak r.tmiyerek bitaraf kalan· 
!ara verilmi,ti. 

Fransa Amerikadan 
yardım istiyor 

V-.ington 26 (AA.) - Fraaısiz 
büyük elçisi Ameriki\n Harkiye 
müste~arı B. Sumner W elles ile 
Fransanın İa§esi hakkında keniden 
göriişmüştiir. Elçi Amerikanın Fran· 
s:ı.ya yardım etmesi lüzumuna i,aret 
etmiştir. 

Amerika ve meıru 
Yugoslav hükumeti 

Vaıdn~ton 26 (A.A.) - Hariciye Na
zın B. Cordcll Hull, Amerıkanın mül
teci ve meşru Y~oslav hükOmetlni ve 
bu hük.fınıctın \'aşlııgton tlçlst B. 
FoUçl tanıma.ıct:ı. devam edeeeğint 
söylemt.~tlr. 

Kıymetli 
çiniler 

cak müteaddld akınlarla bir defa ğazmdan geçildiği takdirde tay
aldatıldığı fal7.edllse bile, buna yareler, bu noksanı, geniş bir öl
beıızcr birçok geçişleri muvaffa- çüde önliyecektir. Müteakiben 
kıyetıe yapmak 1cab eder. Bunlar bombardıman tayyareleri, kaU 
blrlblıi &kabinde birçok mü.şkü- bir surette müdahale edecekler
lAt doğuracaktır ki Bunların me- dir. Birçok tayyareler, batarya
haretle, metodla ve cüretıe ikti- lara karşı a'teş açacaklar, düşma
hA.m edilmesi gerektir. nın mukabelesini imha etmeğe, 

Bu gibi ahvalde en mühim nok- düşmnn gcrilcıintn sahildeki 

İhrnç gün \'C saatinin de tayi
ni mühim bir meseledir. Mayn 
tarapcı gemiler, müdafaa için 
konulmuş maynlerl taradıktan 

sonra. keşiC .ku·vvetıerinden mli
rekkep kıtaat ile tanklar, gün 
ağarırken karaya çıkacaklardır. 

3amanı vakıa gmeral tayin (ldC· 
cek ise de, bu hususta amiral ile 
müşaverede bulunacaktır. Zira 
med ve cezir zamanlarını bilen 
odur. 

ta, bir kara· noktasına ayak bas- köprü başile muYasalasıru kes
mak, bir adayı zaptetmek değil meğe, ve mukabil taarruzlar için 
fru:at orada tutunmak, y~ıyabil- düşman motörlü kuvvetlerinin 
mek ve ilerliyebilmektir. İlk mu- gelmesini menetmeğe çalışacak
vaffakıyetin zorlukları, daha son- la.rdır. Fakat bu hareket, düşman General Cu1man yazdığı bir 
ra artacak ve ağırlaşacaktır. av tayyarelerinin mukabelesine makalede üç Wmeıılik bir kuv, e-
Müteanız için, ayni zamanda hedef olacaktır. Düşman av tay- tin nakil ve ihracı için 100 şilebe, 

hareket eden, fakat biribtrlnden yarelerinin kendi üssülharckele- petrol, atelye, hastane gcmilcı ine 
ayn olan iki donanma rn.zımdır: rinin yanında harbetmek gibi bir ve bir himaye filosuna lüzum gös-

1 - Açıköenlze açılan, müda- üstünlüğü olacaktır. terir. 
fil mukabll taamızda bulunmak- Bu :ihraç hareketinin muazzam İşte bu kısa izahat, bu k nWI 
tan ve karaya çıkacak kuvvetleri 1k1 zorluğu da ihracın yapılacağı ihraç hareketlerinin, bilha~sa 

tutunacaklan yerde hapis ve mu- yeri ve saati seçmektir. İhraç ha- kuvvetli surette organize ve iah· 
hasara etmekten menedecek olan reketi nereye yapılacak? Tabii kim edilmiş ve iyi silahlanmış bü· 
bir filo. coğraft ve Jeolojik bakımdan mü- yük bir memleketi istilaya matu t 

2 - Kuvvetli topları sayesin- nasip olan bir noktaya ... Karaya lise, ne devasa rorluklarla karşı· 
de, ihraç kuvvetlerinin kara.ya kolayca çılolabilecek, müdafaa laşacağmı gösterir.» 

Milli piyango 
talihlileri 

Büyük ikramiyeyi 
kazananların isimleri 

23 nisan fevkalade çeklli~lnde &0,000 
liralık büyük Urnımtyeyt tam bilette 
Ankarada Eml§.k banka..q yııpı limited 
mühendis! Fuat Kazak kazanmıştır. 

20,000 Hra.lık lkra.ntlyeyl Fethiyed<? 
Keçiler köyünde Ali Çetınkay:ı., 10,000 
Uralık lkramlyelerl de Tar.susta tüccar 
C<'li\l Gözüsulu, Ada.nada kunduracı 
Abdüssamed, Antalcyada polls Ham.dl 
ve Turgut , Ankara Emniyet müdür
lüğünde 1kin~l !i\lbe a.dli büroda mnl
ser muavini Hikmet Yıldınm. 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi] 
imparator Maximien 

Dön bu sütunda 1mp:ıro.tor Maxl
ınlen'in 1.mı1 eeçtl. LA.kabı Herkfil 
olan bu ratın lAtJnce murassaı adı 

f(>yled!r: Aurelius Valerlus Maxlmla
nus. 

250 teneler'me doğru Pannonie'de 
do~du. SlO da Mars\ly:ı.da. öldü. Ta.
llbll bir ukcrdt. Dloc1et1cn tarafın
dan tmparatorluğn şerik alındı. Bar-

mecburiyetinde kaldı. 
.Mıı.xlınJen hristıyanlığın znlinı 

aleyhdarlanndandı. Hrlstlyanlarn çok 
cefa e~, onlan katlifımlarn. uı,'l'Ut· 
mı~r. 

Konyada çocuk balosu 
luşlaır önünd~ benzini bilardoya 
dökerek masayı bir kibritle ateşle
miştir. Şoförün bu çılgınca intika
mı, kahve müşterileri arasında deh
şetli bir panik uyandırmıştır. İki 

müşteri yere düş,..rek çiynenmiı ve 
Bu mag~ lubi ... ·etini hazmedemiyen h kaldırılmı•tı M h 

J astaneye .. r. a mutpa .. a camı·aı· ve toför, biraz sonra elinde bir §İşe ~ 
5,000 liralık büyük ikrruıı~Jerl de 

El"Zurumd:ı Şahin Köşklü ve artuıdaş
ları, Bayramiç muhasebelhu.sus1ye 
tahsildarı Hasan ve müskürat bayii 
ismaıı Günlü, Em\rdağda Balilıler 
töyüııde Meıınıed, Mılhı ve Süleyman 
Sanıç, İn1Snu11de Pekin mahalle.slnde 
rençbcr Ahmed Gllndil7. ve mt1teah
h1d Emin, Ceyh:ın Adana. garı kon
düktörü Hüseyin İçöz kazanm.ışlardlr. 

barlara. karşı uzun mücndelCJil var
dır. ArkadaJJı ve taht ortağı D1ocle
tlen'le alQ}t zamanda - 305 tarihin
de - aa.lt:ı.nat hak:.Jcndnn nzgeçt1. 
l'alcat pretoryenler tarafından impa
rator ll!tn olunan oğlu Maxence·ın 

Lran tizerlne tekrar ımparatorluk 

tıneelni glydt. Çok geçmeden o~llle 
aruı açıldı. Maxlntlen Maxcnce'l tah-

Konya (Akşam) - 23 Nisanda 
Çocuk Esirgeme Kurumu menfaati• ~ 
ne Orduevinde bir çocuk: balo•u "e· 
rilmi=tir. Binlerce yavrunun i~t irak 
ettiği bu balo çok neıeli ve can lı 
geçmi,, baloya milli ve :rerli kıya• 
fetlerle gelen yavrular arasında zey• 
bek ve dans müsabakaları yapılmış, 
güzel sesliler tarafından ıarkılar, 
monologlar ıöylenilmi~tir. benzin olduğu halde kahvehaneye Çılgın ıoför de yetişen polisler türbesi tamı"r edı.lecek 

b tarafından yakalanmıotu. GÖnmÜ~ Vf" mÜ~terilerin::i_:f~a:ş:.k:.:ın;._:;.;,a_·_~----

• 2000 kurt yakallyan bir avcı 
\'ah.,'lf ha.rvanıan avlamakta 0 dere- A.berdln cana\·arı gördUğil zaman st-

ee meharet ve iht!sas sa.bibi avcılaı I~hını kullanamıytıc.alc derecede Yakın 
Tarılır kl, insan bunlann taplanlan bulunuyordu. Amerıkalı, kurtun tize. 
a.c;lıınlan p~rslan, gergedıınları dlrl rlne saldırdığın~. ~.e gırtlağını kopar
dlrl n:ı...<nİ yakaladıklarını duydukça. mak ıstedl~nl gorunce kol ..ııu, kurtun 
bu hlk!ye!C'rl masnl addrder. Amerika açık ağzı içi.ne so~mııştur. Kurt, ağzı
ordusu ihtiyat yü'llbaşılarmdan Jak nı ıca_p:ıyamamış, blr 1kl anlık fırsat
Aberdln'de Amerikanın kurt vurmakta tan ts t.l!ade eden Aberdin, av bıçağını, 
Ye yakalmakt:ı en mahir avcı.'ı telak- canavarın kalbine saplıyarak öldür
kt edilmektedir. Bir giin Aberdln, ya- müştür. Bu h!ıdiseden sonra Aherclln 
bant domw. avlArken. k~k.lerl 1a;a- kurt ayma merak snrml.IJ, bu L~te ihti
fından takip edilen ve uzcrlne doı,ru h·bı lmuı: iki senede diri dhi 
ko7an büyük bir kurt. görmıi.ştür. Kur- sas S.'\ 1 0 ._ , . 
tun atzı a"ıktı. keskin dlşlcrı gbrü- yakaladığı 2000 kurdu, beherınl l5 er 
nUyordu. liradan satarak 7-<'ngln olmuştur. 

Bugünkü insanlar, eskilerden 
çok yaşıyormuş 

neden fazla yaşamazlıudı. Halbu
ki bugiinkü insanlann 75 ıme ya· 
oaması mutad bir haldir. İnıanla
rın çok ya04malan, tababetin iler· 
!emesinden veya hıfzıssıhha kaide
lerine riayet etmelerinden ileri 
gelmemektedir. Çünlc.ü uzun ıeneler 
yaşıya-n İnsanlar, pek nadir hallerde 
doktorlara müracaat ediyorlar ve 
ekıeriyetle, ecdadların yapyıı re· 
jimlerinden pek az farklı bir ıuretlc 
köylerde oturuyorlar.> 

Şikago doktorlarından bayan 
Jeanne Bcrterson, bugünkü insanla
rın vasati bir hesapla eskilerden 20 
~ne daha fazla Yaoar!ıklarını iddia 
ediyor ve diyor ki: 

c Vakıa geı;tı.'l iki ıunrda çok yacta-
• 1 > 

mış bazı ınsan.a:a ras~t-linmi,tir. Me-
aeli bunlardan fhomas Paroık 152 
aene yaşamıttır. Fakat bu kabil uzun 
ya~amalar nadirattandır. 

On yed:nci Ye on «ekizinci asıl' 
insan lan, vasati bir l,es-:pla 5 5 ae-

M.ahmudpa.p. canıı v~ tilri>eslndek.1 
çiniler çok klymetıldir. Çlnllerin ta
rihi luymctlnl tesblt. ett.lren İstanbul 
l>eledlyesı bunların muhafaza.sına ka
rar vermlşt!r. 

Vakırlar idaresi bundan blr müd
det evvel Mahmudpa.,a. camisini t;J.
mtr ettlrmlf, boyatınıştı. Caminin bl
tL,iğindek.l ttirbe harap bir halde du
nıyordu. 'türbelerin tam!rl müzeler 
umum müdürlüğüne a!d bulunduğun
dan belediye burasının tamirini mü
zeler müdürlüğünden ı.stemlştır. Tür
be tamir odlllrken (ln!lerin muhafa
Z8.8Ula ve tamamen meydana çıkarıl
masına. gayret edJlecekt.lr. 
Mahmudpaşa türbesinin çlnllert ta

maınen meydana çıkanldı.ktan sonra. 
buram daha fazla seyyahı celbede
cektlr. 

Bt>led!yc Malunudpa.şa. ca.rnl'1ne ta
rihi luymetı ila müLenaalp bir tekil 
vermeyi kararl~tırnuştır. Cem1nln 
etrafındaki binaJar isthnlAk edUeret 
yıkllacak ve camı tamamen meydana 
çıkarılacaktır. -----

Şeker 
saklayanlar 

lzmirde 15 bakkal adli
yeye teılim edildlliMı 

tmılr 26 <Telefonla) - Mllll lro
runma kanunu hükümlerine tevfikan 
15 bakkal bugün ad.Uyeye teslim edil
miştir. Muhakemelerine yaJonda baş
lanacaktır. Bu bakkallar, ellerinde 
mUhlm mUtdarda ke6me ve ıorı feker 
bulwıdu~ halde m~rller1nl ,... 
dly:e gert çeyirmekt.en 8\ıçludurlar. 

lzmirde kahve tevziati Nazilli - Aydın.- İzmir 
tmıır 26 <Telefonla> _ bmtrdeld arasında otomatik telefon 

440 ~uval kahvenin tcv1.it hakkında.- İzmir 28 (Telefonla) - Naı:llll -
ki talimatname Vekale1terı gt>lm!ştlr. Aydın - İzmlr araaında. yapılın.akta 
Kahvenin doğrud:m doğru.ya müsteh- olaıı otomatik tele!on te.sisatı knal 
llke te\rzıtne p~r~sl gür.Ü başlana- edllm!şt!.r. naı bugün ~örüşmeye açıl-
cakta. mııt.u. 

tan 1ndli'mek istedi. Halbuki kendi 
italyadan kovularak· 307 tarihinde 

Ayni gün, güzel seı müsabakasıı.'l• 
da birinciliği kazanan küçük Tür• 
Hna hediyeler verilmiıtir. • 

İ.9tant>ula damadı Büyük K~ntln'ln Akhisarda tütün ekimi 
yanına lltlca &~1. _Uldn onun a.ley- • . 26 (A.A.) _Tütün di. 
hinde de !e.snda tştırnk Hti. oauıe Akhisar k _.]• \ 
(pndlkl Fransa) ahall&ini Kostan- kimi harctle devam ~-~e t~~~· B~ • 
Un akyhlne kaldırmak ıçın beybude eüne kadar 30,000 donum tutun dı· 
yere 1$-IL§tı. NetJcede tnt.ıhar .t.mek k.ı1diği teıbit edilmiıtir. 

(:9cuk Esirgeme Kurumu Bct<ikt.: t'i knz:ısı. 23 nisan b:ı.vra.nıında bab, s ız ,... 
ftldr ~ yavrulan ~ı~ Yuka.rıJU lr!J~l . :ırurum tarafından 

-~ .,. tı09ülardaa aau- tmmıw sösterJ.ror. 
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t • • • -c ı..ıJ 1 DünkO mllll küme maçlan _ Kes bir aktarma bilet ..• Ta.ks1m.-ı adam bu ,eni JO]ıc .. pıdİllılı9 
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gtdeceğ'lm. - Vt.7 efendim mepDM- ._. ~ 

Tefrika No. ım Yasan:ÜKENDER ... SERTE 
.> 

İlk istasyondan bindiği lçln Sallm lendL ..,_ Istanbulspor, Maskespor'u 4-2; Be
şiktaş, Harbiyeyi 2 - O mağlôp etti 

- ı,ı mı. kötü mü. &rti1k oruııll - Bir baptan, b1r dümenel ~ 

Saml t ramvay arabasını pek tenha. Öteki cevap veırdl: 
A.llab. b1llr. Elbette görecebln benim. tayf&. 
nam bir denlzcl oldtJium,u. mveırir - Deme4t on kl4lUk su ıstiyoI'8unust 

buldu. En öndeki 1kl klşlllk iskemle - MapUabl. 1'_..,. ~·-
ooştu. İlerledi. Pencerenin ken:ıruıa - Yak.laŞ, yak}a.t- Baran 111 ki, altımd& sa11am bir tetneclk bu- - Evet. 

lıın.sun. Çlirük teknede hl9 çalıpmam - Haydi, git de getir su tulumları-
oturdu. konuşuruz. 
Şimdi tramvay Beyazıd dura~a. Zayıf adam, yanındM:l lcQçıOlt to- - Artık kıs.m.ettınıze ne dil.şerse ona nı. 

.razı olacağız ... Çürük, sağlam aramı- Oem.lci sevinçle döndü ve biraz son-
ynk.laşmıştı. Salim Sami pencereden cukla beraber kalaba.tıtı yan, 1ar& on.
baka rken burada t ramvay bekllyenler lam yaklaştılar. Bunu üadoe llsDıMl 
arasında genç b ir kadın cördü. Pek yolcu müthff bir taz;y1k mak1ıwı( p. 
suslü, blrıız fazlaca boyalı, zıırlf blr bl Sallm Sam1yt biraz daha. m.tıştudı. 
kadın ..• S:ılinl içinden: . şu güzel. za- Bir ynndan da Yeni binen adama: 

yacaR"ız. ra üç arkadaş, ayni şalope ile teU&I: 
- Çürük tekneler fazla su a.ıır ... Sık sahile geldiler. Sa.ide bu arada terU· 

, .. sık kalafat ister._ Rüzg!rlı havalarda. bat almıştı. Bütün adamlarını topıa.. 
"ı,7: 1 çolc gıcırda?'. İşte o gıcırtılar yok m~? mış, yerlllerden aynca. ):>askın için :iti 

'iij ı 'I Fena halde tutulurum ben onlara.. Is- yanyacak k.lmselerl de sllihlandlzl.. 
~ [ l ~·· terim ki, altımdaki telaıe bir kuş glbl m.ı:?tı. rlf kadın bari benim yanımıı otursa ... > - Gel, gel otur._ Kocaman ,_., 

ôedi ve olduğu yerde toplandı, büzül- biraz sıkışırsak heplmlzl alır ••. 
d u, büzüldü. Bu suretle yanındnkl boş Zayıf a~am •nasıl olur?> gib1;ye S..-

~MUl~Mtll.IU: .'it ~ da.lgalar üzerinden uçarak git.sl.n... o Uç gemici ıraya gidince, demek ki, 
-. E za.ma.n sen bendeki keyfi seyret! ııemlde yed1 k1ş1 kalmış oluyordu. 

ycrl mümkü::ı olduğu kadnr açtı. llmln yüzune bakıyordu. Llkbı ~ 
P:ırdcsüsünün eteklerini bile topla- hlç o taraflı detrUdi. Atkadn11na.~ 

clı. Dizler inin altına. soktu . Şimdi o- - Gel be bira.der. Amma da pmrık 
turduCu iki kl.şillk iskemlede ddeta herllsln ha._ Ne çıb.r blru sdcıfl»
blr buçuk klslUk yer ııçmıştı. Yolcular sak?.h 
akın hıtllnde trnnwny ıırabasma bln- Böyle söyllyerek Salime döndü: 
me;:;~ ba~ıamı.şl:ırdı. Salim Snml IX'n- - Öyle değil m1 efendimi... d.1;ye A"'-= 

~:!ıi':Y~~r? Wlme geçlreee- ta~=~~a=e~~~~:~u~~ 
- Örümcek, ağını kurup pusuya nihayet Saldenln nRınn. dü.şın~ü. 

yattığı zaman, elhıe düşecek avında.n Haco Saide ile nyn ayn denize atı.
başka bl.rşey düşünmez. Ben de Uma- lnra.k İspanyollara cörünmeden, dC'.Il.1ı 

- -: nmuza günün birinde nası olsa bir altından yüze yüze gemlye gldecek
yelkenllnln uğrıya.catuu wnuyorum lerdl. Diğer gemlcller de gemiye ~ 

cercden onlnrı seyrederken •aman sordu, Delikanlı mahcup bir 1nsandt: 
genç kadın a rkada kalmasaa diye he- - Evet, dedi, .biraz ~ .. 

.........ı ve o günü büyük blr tevekkül ile belt- götürüyorlarmış gib i, sahilde lml:ı.n 
llyorum. şa.lopeye bir miktar erzal= yükleyip 

yeco n:ı kapılıyordu. Bu şık ve zarif - Haa.h şöyle ... Oldu bitti ifte.- O 
kadının ynnın ::ı. oturabilmesi lçln her- halde biraz sıkı.şıverelim ... ~~~~~~~f;fil*ilatt4J - Beklemek ... İyi amma, benim ta- açılmışlardı. 

hammülüm kalmadı artık. İspanyol gemisi Saidenin kesten önce t ramvaya binmesi lazım- Diyerek bir hamle daha. eW. Sa.Um 
dı. Çünkü Salimin yeri en önde idi. pencereden dışarıya fırlıyacaktı. ı.. 
Tramvay artıb:ısına ılk giren yanında- kemleslnde yüzü dı,anya dotru dön.Ok 
ki boş yer i knpacaktı. Bunun tçln de- Adeta yarım oturuyordu. Şlmd1 ş1.şıman. 
llknnlı genç k:ıdının bütün yolcular- yolcunun pastırma kokusu bilsbütQn 
d, n c~el tramvaya b inmesini is tiyor, çekilmez bir hal~. Bıı vazı~ 
o biraz ger!de kalsa üzülüyordu. Oh oturmaktansa ayakta durmak daha. 

- Bundan b~ kurtulu., yolu yok-
tur. Bekllyeceğlz. Ağımıza bir av dil- eline nasıl düştü? 

nihayet şık kadın on sahanlı~a dal- rahattı. Saltm onlara: 
mıştı. Nerec!E' ise, Snll ınln o kadar iti- - Ben kalkayım da. elendim ... Sis 
na ıle lınzırl:ı.dığı geniş yere.oturacak- buyurunuz ... Dedi. Hem bu ııözlerlle 
tı Deliknn!ı b!raz daha bü1üldü. Ade- onlara bir de ders verdiğine kanl ldt 
ta cama rnp!ştı. Llı.kln dev cüsseli atta.m onun pardl>-

Lfıkln lvte t:ım bu sırada Lramv:ıyın süsünün eteklerine yapı.pra.k: 
nrkn kapısından binen dev gibi şiş- - İmkllnı yok efendlm. .. Blzim lçln 
man bir erkel~. ciısseslnden ümld edH- kıl kadar rahııtsız ol.maruzı ı.stemtm. 
mey 11 bır çeviklikle fırladı. Salimin Rica ederim oturunuz... H~ birden 
kenC:ısini a derece ırııkıntıyıı sokarak süışınz... dedi. 

Yukanda: lstanbulspor - Maskespor, aşağıda: Beşiktaş - Harbiye 

ve •8Cnç kadın oturacnk• diye mürn- Ve onu hırııkma.dı. Sonra. d.a. dudalt- ta.kımlan maçından ild enstant.ane 
k un olduğu kadar bü"'ülerek açtığı nı bükerek llave etti: Mllll kilıne maçlaruıa dün Şeref 
yere oturdu. D:ğ govddl a dam boş - Zaten etlmJz ne, butumuz ne? stadında. devam ed1lm1ş ve Anka.ra-
verı oyleslne kntllamıstı ki zavallı Sa- Sıkışır, gideriz. •-,, rt k l ı '·emled ü iri.. dan şehrlmlze gelen Maskespor --ı.m Olrnz evvel btiziildü11.ü sekllde, !ide- A ı ayn S& e <; ... '"i' .. otur- •-"·-· ı; • k"" ki ikin ı ı kımı Istanbulsporla, Harbiye ~ t:ı c'.lır.n ynpı""'!" bir vaziyette kalını .. _ muşlardı. Bere C'" c yo cu pek ,,... -. tt ıı.... s-,._ Beş\kta.şla ~. 
tı. Kıpırdrınm:ısma, clınl lrnluııu blle zayı 1• Buna ra0 ... en ....uu: üç bln kadar tahmin edilen blr 
oyn:ı•masına imk5.n yokt u. - Müsaade buyurunuz, dedi, çocuıt. seyirci önünde yapılan bu müsa.ba.-

n~ııkanlı sonsuz bir hayret ve hld- ayakta kaldı. Benim yerime o otur- kalar çok heyecanlı olmuş ve İstan-
d t lçıncle !d: o giiz~l. baycın koku.\u, sun... bulspor, Ma.skesporu 4-2, Beşi~ -
ncfıs bir k:ı.dınla yany:ı.n:ı yolculuk Şişman yolcu : Harblyeyl 2-0 ma.ğlub etmtşlerdlr. 
edec"'~ıni duşünürken vaziyet tama- - Katlyen ... Bizim yüzümlm:len r.er- Müsabakalann tatsllltını sıra.sile bll-
mil · nksi oimuştu. Şlmdl cenç kadın, re kadar rahatsız olamazsınız. Çocufu 

k ~ 1 d.lrlyoruz: 
cıı ı1rkndn uyuklay:p dura n bir erke- uca6ımıza a ınz. 

oldu. Reşadın çektiği penaltıyı kaleci 
Fikret gfu;el b1r yatışla kornere çı
kardı ve bu suretle Ankaralılar bera
berU'lı:: lçhı bu mühim fırsatı kaçırmış 
oldular. Vaziyetin tehll.ke:re glrmes1 
İstanbu.l&porlulan tekrar harekete 
getirdi ve kısa. bir müddet kinde bu 
müessir tazyiki bertaraf etımeğe mu
vaffak oldular. 33 üncü clııklkada: 
deplA.sm.anlı bir l}ekllde yaptıklan ye
ni bir akında Süleymanm ustalıklı 
bir vuruşile lk.lncl gollerini de ka.7.an
dılar ve birinci devre 2-0 nlhayeUendl 

ı: n yı:ınına o~urınustu. s:ııımın l.skem- Bunu söyllyerek çocuğu kaldırdı. Maskespor - l. Spor 
l.! :ı.rk:ı.d ::ıs. ı ise ~ ::ıyıldıkra y:ıyıJıyor, Güya kendi kucağına. n.lınJ4tı. Haki- . İkinci devrede oyun, fazla sıcata 

~ " kat ı kü ük' Günün i~ maçı Ma.skespor ile lb'"tan- ra~en daha canlı ve hararetli oldu. ke rıı ini c.ıma yapt!>lırdıkça ya- te se ç yumurcak Salimin ıld H 1k1 ta ı:..u.• 
- dlzl ı k t Ma--'th rtık ........ bul.spor arasında. yap ı. er - llk anlarda sıkı ça,.0 arak üstünlük p: rıyordu. U t.Jik şl."'"'an adam er ne ı:ı mış ı. ....... a .ı.-.- rda •A kil "9 .,... l kl 1 dı T "kln kınım enerjik oyuncula n Ki} kuran ,. .... _nbu,_..,,.rlular 11 lncl da.-dE'l. tll p:ıstırm:ı. kokuyordu. Ağzının s me ya ~ar · .....,, bu sırada. ok ,,,,,_ ""'l"' 

S 11 dl lnd bir k ............... il edilmiş bulunması müs:ı.ba.k.a.nın ç klkadıı. Mükerrcmln a.ya~ 1 e üçüncü bi: ko e inde durıın yarım kürdanı çı- a m z e yaşlı w""""'ı.tl K - ln1 k tl dJ 5 "" 
:a.. k f 1 sıkı geçeceğl kanaat uvve en r- gollerini çıka.rdılar. Bu sa.yıcia.n sonra k, ı ıp ıı.lnı, •ı aklına ul!e getirmiyor- ç'""' yumurca z.a.yı yo cuya: 1 B b b b k . ......... mıştl. Tarafdarlannın a.lkış ıın ara- Ankara tnkunında. ufak blr değlş.ikllk dl'. - a a.. a a.. aç.u.u.uul... ~ a.h ..... __ •-'··-' 

t d k d n-·b Slnda S aya. Ç~ı ı.a.ıuuuar ŞU şe- yapıldı ve bu d-1·\kll.k derhal te-
8.ılim kcııa ! kendine . cDaygın ba.y- erya opar L -=- aa onu hemen "'15.'9 

k ld d kllde dlzlldller: alrlnl g&tterdl. Mer'lr.- muhaclme go-
gm kokan, ufacık tefecik güzel bir a ır ı 

Ab hı -'d. 'D-'1 tthı be ıuaske"por: Refet - Osman, Melih - çen en '"" oyuncuları CelAl güzel lda-kodınla y.:ınyana yolculuk etmek ne- - nzır f'C'LU - ~ e - >J~ 
ı ede? .. İnsanı tramvny arabasının nf... Reşad, Ct-lil, İbrahim - Ömer, Adem, resile muhacim hattının işlemesini 
duvarlarına yapıştmın bu pastırma. Boyle söyllyerek flşman arkadaşına. Refet, Ahmed, Kenan. temin ediyordu. Net.ekim. 19 uncu da.
kol: hı ada.ml::ı. dızd ıe seyahat etmek döndü ve llAve etti: t. Spor: Fikret - Sefer, Hayri - klkada. Ceıt'ılln pa.sı.ndan istifade eden 
neı de? ... o or;ru .. u hiç tt\ llhlm yok- - Efendlm evde c;ıcık fazla .su ıçırt- Muntfer, Rü.ştü, Celal - T!_nk, Sü- Reşad sıkı bir 'V\lr\LŞla birinci gollerini 
mu~• ..... d iyordu yorlar, heniız yaşı da pek ufak._ Ara- leyman, Mükerrem, Kadir, ı.smet. ya.ptı. Vaziyet 3-1 olunca oyun ham-

n ...r yandan da. yanındaki adama sıra böyle kaıbahatler yapıyor!_ Hakem: ı:;azl Teuan. retıendl. Fakat bu sırada. Kadir ger1-
!ıd en kinle b:ıkıyordu . Eline verseler S:ıllme özür bile dlleıııemı,lerdl De- Blrlncl devre 1k1 takunın oyun deın kaptığı topla kaleye girerek İs-
bu cıev gibi a.dnmın kntmer katmer llkanh tramvaydan inerken baJı:tı. Ar- üzerindeki tes1r1 noktasından müte- ta.nJ:mlsporun dördüncü golünü ya
crı.c•foe hlç değilse iki tokat yapış- kasında oturan genç kadının yanın- vazln geçti. Yalnız fırsa.tlan iyi kul- pmca oyunun mukadderatı taayyün 
tmrdı . Uıkın şişman yolcu yanındaki dakl erkek bir fırsatını bulmuş g{Wel !anmasını bllen İsta.nbulsporlular dev- etmiş oldu. Ankaralıla.r oyunun sorıu-

• delikanlının kendisi hakkındnkl bu yol ıırkadallle tatlı tatlı koouşmala reyi gallb bitirdiler. na do.,llnı yeniden vaziyete hlkim ol-
dU unc"lerLrıden hab"'rslz, blr takım. başlamıştı_ İlk dakikalarda htıcum avant.aJı dula~ ~ Refet 43 üncü dakikada 
çehre hareke tleri ne nğzındakl yarım Snllm mırıldandı: •Talih lftel...• İstanbulsporda gözüküyordu. Top Maskesporun ikinci golünü çıknrdL 
k ırdanı bir Larn!t:m. ot.eki ta rafa doğ- Hikmet Ferid~ Es Ankara kale.si önünde uzun müdde' MüsabaJı:a da bu netice değişmeden 
nı oynotıp d ıruyordu dolaştı. Onuncu dakikadan sonra 4-2 İstanbulspornn galiblyctlle nlha-

S:ılım içinden: ~sanki a rk:lda ki boş Ankaradakı· mac oyunda muvazene görülmeğe 00.,la- yetlendi. 
'1 re otursaydı burasını genç kadına dı. Bu sırada Istanbulsporlular daha Harbiye • Beşiktaş 
bır. l:s:?vdı ııe olurdu? Bilmeden, far- - --- bilgili oyun çıka.rıyor, buna mukabil 
k~ıı:ı vnrm:ıdan b:ına ne büyük fena- Demirspor Altınorduyu Ankaralılar uzun paslı ve da.ha ziya
lı :ı doku:ı.dtı.• dıyordu. Dellk.nnh ara- ' de enerjiye lstlnad eden bir sistem 
sıra bnşını nrkaSJnn çevirip kadının Gençlerbirliği de Altayı t:ı.kib ediyorlardı. İki taJwnm ayn, 
oturdu~u yere bakıyordu. onun ya- .., l... • ayrı tarzlarda oynamasına ra~en 
nında oturan erkek daha biraz evvel mag up ettı oyun süratll ve zevkli oluyordu. 
uyııkladııtı halde şimdi göılerlnl aç- İstanbulsporlular 14 üncü dakikada 
mıı;, kendisine çeki düzen vermer;e uğ- Ankara 26 (AA.) - Bugün 19 ma- Kadirin ~ırdı.ğı muhakkak bir gol-
raşıvor. Jnrnvatım düze!Lt.lk ten sonra, yıs stadında mllll tüme ma.çlann.a den sonra 18 lncl da.kik.ada. Tanğuı 
şapkasından dı~~mya fırlamış saçları- F..ski§ehir Demlrspor - Altınordu ve çok ustalıklı çckttğ1 bir korner esna.
nı !çeri so1nn::ığ:ı ça lL"lyordu. Salim Altay - Gençlert>lrllğl tarşılaşmalari- sında yine Ka.dirln §üt.ile blrlncl sa
o ad::ımıı b:ı.karnk : cBu trıımva.y ara- le devam edilmı.,.tlr. yılarını ya.ptıla.r. Bu sayı Ankaralıla
ba · nın en talihli yolcusu işte bu zat ... ı İlk karşılaşma Demlmporl& - Al- n çalışmaya ııevketti ve İst:ı.nbulspor 
dl.'dı. tınordu al"BSında ya.pı.lmılj n Demlr- müdaf~ını bocalamağa scv~en 

Tramvay :ırtık k:ı.bnM:lııştık~ kala.- sporun 5-3 galiblyettle net~ceı~nmı.- müesmr blr tazyik yaratmaya. muvaf-
balıklaşıyordu . Bir durakta ıa.yı! blr tir_. fak oldular. 
ad~m bındl. sağ eıııe de küçüıc bir ço-1 Iklncl karşılaşma Oençleıt>1rllğl ne 26 ncı dakikada yaptıkları sert bir 
cuıı-u tutuyordu. . Altay arasında ya.pıınu.,. maçı Genç- akında İstanbulspor müdafii Sefer 

Salimin yanında eıturan şişman leıi>lrllği 3-1 kazamn.ıştır. hatalı blr hl\l'ebtle penaltıya. sebCP 

Günün lld.nci maçı Ra:rt>iye ile Be
şiktaş arasında. ya.pıldı. Her iki ta
kım şu oekllde sıralandılar: 

Harbiye: Bedri - Biişinı, l\lünlr -
Yaşar, Aptl, Suphl - Kemal, l\lehmed, 
Ertuğrul, Bürban, Ali. 

Beşilda!I: Mehmed Ali - Yav11z, 
Ahmed - Feyzi, Halil, Ililat - Sabri, 
H:ıkkı, Şükrü, Şeref, Eşref. 

Hakem: Samih idi. 
oyun hlssolunur derecede dtll'gU.n 

~ladl ve l.1k beş dakikadan sonra 
birdenbire sünı.tlendl. İki. taJcm ~ 
aynı şekilde oynuyor; stop.suz dalma 
ileri uzun paslarla enerjik bir oyun 
tarzı. 

( Dcvanu ıahife 7 sütun 2 de) • 

şünceye kadar. 
- Bekllyen derviş, muradına emı.1ş 

derler. Bekle bakalım ~n yoksa. .. 

••• 
Haco sevinçle bağırdı: 

İşte bir yelkenli •• 
Günler boşuna geçiyor, Recep rei

sin ümidi hergün biraz daha zayıflı
yordu. 

Hacodan başka sa.hırsızlık gö.-.~enni
yen klın.se yoktu. Sa.ide mütemadiyen 
sahilde dolaşıyor, gözünü enginlerden 
ayınnıyordu. 

Koca Osmanlı ülkesine sığamıyan 
Saide şimdi bu küçük sahil köy~ınde 
- gün geçtikçe - bunalıyordu. Uml
dini kesmiş değildi, fakat sabırsızlığı. 
artıyor ve: 

- Her znman sık sık kÜçü.lı:, büyük 
birçok yelkenliler uğrardı lim.anınuz:ı. 
Şimdi neden hiç blrl gelm!yor? 

Diye söylenlycırdu. Bir gÜn gene 
böyle sahilde bunalmış bir ha1de do
laşıp dururken, blr~bire Haconun 
sesini duydu: 

- işte bir yelkenli geliyor ... 
Bu res fuıerine sa.hile ü.,-üşen den.lz

cller, uzaktan bir yelkenllnJn limana 
doğru geldiğim gördüler. 

Haco sevmiyordu: 
- Kurduğumuz ağa ııa.sıl olsa blr 

av düşecekti. Ben burada boş yere göz_ 
cülük yapmıyorum ya. 

Yelkenllnln iyice suya gömiildüğüne 
bakılırsa, tç1 mal yüklil bl.r tlcare\ ge
mlsl olduıtu ve buraya su alm.ak 1çln 
uğradığı anlaşılıyordu. 

Geml sahile yaklaşınca, Salden.ln 
goolert ışıldadı: 

-Tam benim istediğim g'.bi!. .. Hem 
büyük, hem yeni. Ayni zamanda da 
beş yelkeni var. 

Recep reis de tta.hllden bakıyor ve 
kendi kendlne: 

- Bu koca yelkenlln!n içinde elbet
te en aşağı on, on b~ tayfa vardır. 
Onlann elinden bu te-kneyi nasıl ala
bileceğiz? 

Diyordu. 
Sn.ld7 g.eminln armasına baktı; 
- Bır Ispanyol ticaret gemisi. 
Biraz sonra gemlnln yanındaki şa.-

lopeye bir gemici binerek sahile çıktı. 
Yerlllere sordu: 

- Bize biraz su verebillr mJsinlz? 
Yolda fırtınaya tutulmuştuk. Fazla 
ağırlık yapmasın diye, birk.a.ç su fıçı
sını denize atttk. 

- Gemlnlzln, denize atılacak ba$ta 
ağırlığı yok muydu? Bir gemlde su, 
en sonra atılacak ağırlıkla.rdandır. 

- Yükler nltta kalmıştı. Sulan a.t
maıta mecbur olduk. 

S:ı.ide derhal şalopenln ynnına. koş
tu: 

- Suyumuz var amma, blra.z ınnk
çadır. Birkaç arkadaşınız blzimle gel
sin de el blrliğile ta.,ısınbı.r. 

- Allah razı olsun senden. Şu 
adamlar bize su vermek istemediler 
gı.liba... Susuz kalmı., blr lnsa.ndan 
bu kadar ince hesap sorulur mu? 

Saide İspanyol geiıı.icf.ruıe döndü: 
- Kaç klşlslnlz gemide? 

Tefrika No. 56 mez.sem de ... Hatti evlenir.cm Bür- veşi içinde büyümüıtü. günde mektup yazılacakımı. Bana 
banın hakkında daha hayırlı olur •.. > Şimdi Vehbi Feridun: cPiyesiniz reddedildi, gelin müsved-------

Giizel GOzlii Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Vl • NA) 

.....-.:-,...,,..--------~---~ 

Vehbi. böyle düıünerek ately~ino <- Aramızdaki bağlılığı ilerlet- delerin.izi alınl> denecekmiı. Ona 
girdi. Klitehaneainde iki i§Çi çalııtı· me1t zamanı geldib diye düıünü· da cPiyesiniz kabul edildi. Teşrif 
nyordu. Bunlar. ufak mikyasta mü· yordu. edin, ıerait için konuşalım I> diye 
rettiplik de yapıyorlardı. Onlar~ ba: Şimdiye kadar, kom§uauna. his- yazılacakmış. Bu mektuplar ters 
ıı~~~ ~.endi de çalııır, en güç ıılon aettiği duygulan ula anlatmamlfh. zarfa konulduiu için, ben ona gön· 

- lhtirıulardaaı mı bahsetmek - O . .. O kadar eeç mil gorurdu. • Reasam. hem çalıftyor, hem de derileni almıJ1m. 
arz.usundasınız? Benim bir tek. ihti· - Affedersiniz.•• Bafka aiparif- F- ,_ - b f L! 'b' _,L _ · il · · aa;at o ııwı er ae eru ııı ı can- Lİnninde istikbale aid bir takım - Demek. eseriniz? ..• 
rasım var: Sanat 1... Sanat!..• ler almııtun. Zira müıter erımm la baıla çalıtamadı. Aklı fikri Ma- p)an• lar yapı•ordu. R-_ıd d'ldi B d L Ik 

B k 1 d d w b'I' ara•ına sizin crı"bi m~•hur bir --L-:. l L d di. On b l 1 " - ••· ea e 1 ··· en e a.a • 
- aş a an a oga ı ır. ': . ... .... 7 . ::i'::. ia.e ey un ir an eTYe geme- Birdenbire. mağazanın kapısı hız- tım. buralara kadar geldim... Ne 
- Mesela ne?... yetın gıreceğu'U. tahmin ebnıyo &ini belcliyordu. Kaz vadetmiıti. Her 1 ıld y ~hi. Maille • k d münasebetsiz bir talihsizlik. ... Fak.at 
İstihfafla: Bu aöz. Sadinin hotun• gitti. halde gelecekti. g~· aç ek..... 'd"l b eraldı~ıf a bundan dolayı yeise kapılacak de-

Kumar mı~ Kadın mı? Ba§ı gururla havada, dükkandan . . . o.nn umı ı e a§Ull L a-
- ·· · .. . ••• d '-tı Bet aenedenben. bu iki ltomtu. ltat bir de ne görsün) Deminki ğilim. azizim... Bilakis. bilakis . .. 
Ressam, bıyık altından gu"lerek: ı..,.n çıa. tJ--L'- b b l R · d"kk.in le daki derin bir do• wua iri ir erine bağ- müıteri- Piyes muharriri Sadi Kara- Bu alqamdan tezi yok. hemen yeni 
- Bunlarla henüz karıılqmadı- d essam: 1~ ı·~ım ~tr aeıı::_ __ ,_ lanmı•lardı. Bu müddet zarfında tekini • bir eser yazmağa başlıyac.ağun ... 

nızl - dedi. o aya gırera.en gu mea. en urur • . l • ._1..::. f • 
Şair müellif, asil bir hareketle: yordu. Feridunun 11 en ~ey:ı/UU§~-~tti. Şairin gözleri yine eskisi cibi ilhlm - İzmire mi dönüyorsunuz? 
- Hayatta yapaca'lt bnıka ifle- Oğluyla muhavereye bıraktığı yer- Zira ev:"el~e arn~ e 1 çal&9Ul~ atep aaçıyordu. Fakat saçı bap biraz - Asla! 

rim vardı! - .... cevabını verdi. den devam etmek istemitti. Fakat meebunyebndeydi. ':'a~q yava, lf• dağılmıfb. ~üzü de deminkine naza· - Müsaade buyurun da size bazı 
Vchhi Feridun: vakit ilerlediği n itlerine der- te b.öyl~ dükk~ ıahibı olmtıftu. ran hayli ıolmuıtu. §eyler aöyliyeyjm, Sadi bey ... Şahsı-
- Öyleyse Sadi bey, sizinle .tek· hal baılamak }Azım geldiği için yo- ' Bır gÜn Ferıdun: - Beyim ...• diye aöze baıladı .• ruzdan hoşlandım, onun için böyle 

rar görüşürüz ... H'!le muvaffakiye· meğini derhal bitirdi. - Benim bir çocuğum var ... • Şu kartvizit iıinde acele ettik p- sözler aarfedebiliyorum ••• Bir mik-
tanizin semerelerinden · toplayın ha- Zihni de bu Sadi ile meıguldü. Ne diye Malikeye ıöylemioti. lı"ba . . . Zira bquna bir macera gel· tar paranız var mı?..· 
kalım... gadp tipti bu adam! O da: di ... Hem de ne garip macera. .. - İzmirden aynlırken yirmi beş 

- Peki amma, beni ı· fa tutuyor· • c- Başına gelecekler var ... Ne - Onu yanınıza alın ... Madem- - Allah allah... Üram vardı... Seyahat paraSl, ye-
sunuz. geç kalacafiım .. lnsnn ne de vartalara uğrıyacakl İnsan bu kafa-. ki komıuyuz. bea anne gıbi baka- - Tasavvur buyurun, heyim ... mek parası, ufak tefek ıeyler, kart 
o lsa tiya tro Tejisörüne karşı itibar dayken .•.• diye düıündü. - Zavallı nm . •• • deırüıti. Artistler tirkctinin katibi. bana gön- paraaa derken cebimde dokuz lira 
göstermeli ... Allah ısmarladık ... oğlan Hanyanın Konyaııun fark.mda Kızın annesi de. bu fikre muhale- de!'diği mektupta zarf yanlıolığı yap· kaldı. 
Ha, şey... Ku tlar ne zaman hazır değil... Aman benim ~ladun böy- fet etmedi Didar hanımla Malike. ro.lf.. - Demek bu parayla, gelecek 
olncak? le tereddi etm~ain .. . Onu yanımdan Bürhana hakiki bir anne gibi baktı- - Ne gibi> piyesiniz kabul edilinceye kadar ge· 

_ Cumartesi. ayırmıyayım. Evlenirsem de., evlen- lar . .1,te evladı ,!>a muhabbet çerço- - Bir mealektqımla bana ayni çinebileceğinizi umuyoraunuı:} 

Bütün tayfası, knptnnı on kişidea 
lbaret olan İspanyol gcmlslni elde et.
mek güç blrşey olmıyacağa benziyor
du . 

Recep reis de kılı~ını değl.ştirer<* 
şalopenln Jçlııe atlamıştı. 
İspanyol kaptanı ş:ı.lo1>ede blr kala.

balık görünce ; 
- Bize yük getiriyorlar amma., lro

yacak yerimiz yok. ~mıa zahmet et
mişler. 

bedL. Kaptanın arkada.şum: • 
- Bırak getirsin, dediler, belki için

de lşlmlze yarar blrşcy vardır. 

Şalopenin yelkenliye lwlayca yn~ 
mnsı, baskın işini daha çabuk bltlro
cekti. Denlullerin bıçaklan koynunda 
saklıydı. H:ı.co ile Saide gemiye yc.U
şince İspanyolların üzerine :ıtılacn.k
lar, hepsini kılıçtan geçirip g~IJI 
bu suretle zapt.edeceklerdi. 

Isp:ınyol gemlslnde y .. '<il klşl kal
mıştı . Suya giden diğer üç tayfayı da 
karada çevlrlp ynkalıyıı.caklardı. 

İspanyol ticaret gemisi tam m~ıar 
sile pusuya dÜ.'fil'lÜStü. 

İspanyol kaptanı aç gözlü bir adanı· 
dı, şalopenln geld\ğlnl görünce, arka.• 
da.şiarına seslendi: 

- Bugün kısmetimiz açıldı.. Su" 
bedava bulduk ... Aya~ımıza. bir yıgm 
erıak geliyor. Bunları alalım TI? para.. 
hırını vermeden çıkıp gidelim. 

Köylünün getirdiği eı-t:ıkı aldılar. 
- Parasını akşam üstü vereceğlz
DedUer. Haco: 

- Bizi atlatıyorsun uz, para.mızı şim-
di isteriz. 

Diye çıkışmap başlııdt. 
Hepsi de gemiye atlamışlardı. 
Bu sırada Saide de yetl.,ıl... Baş ktl

peşteden gemiye çıktı: 

- Nedir bu gürültünüz? Den~:rıdıe 
yüzüyordum, sesinizi duyıium. 

Deyince, gemlcller blrlblrlertne ba.
kı:ştılar. 

Saldenin hanQCrl göğ'silnde gfzllydL 
o, ilk önce knptnnın üzerine atıldı n 
onu bir hamlede denize düşürdü. Bun.
dan sonra Saldenln adam.tan b irer 
birer palalarım elbiselerinin altından 
çekerek tayfaların üzerine saldırdılar. 
Birkaçını birden kılıçtan geçirdiler. 
Haco: 

- Bunlar bizi atlatacaktı. Blz onla.
n atlattık.. 

Diyor ve bu .lşln bu kadar kolay hı. 
tcceğhıl sanmıyordu. 

Saide: 
- Kaptanı yakalıyalım ... 
Diye bağırıyordu. İspanyol kaptanı 

denizde yüzüyordu. 
Bir yere kaçma.sına lmktı.n yokta. 

Nereye saklansa. gene onların el inde 
demekti. 

Gemide dlrl olarak bir tayta kalın~ 
tı. Salde: 

- Ona dokunmayın! dedi. 
Ve kendisini sorguya çekt1: 
- Siz nerden geliyordunuz? 
- Korent körfe-zlnden .•. 
- Oraya niçin clttinlz? 

(Arkası nr) 

' 
- Ne yapalım? .•. Baıka çare vu 

mı? 
- Lahavle ... 
- Mademki ıu abdalların işine 

Hurren Sultan gelmiyor, hen de 
onlara bir Selimi Salia yazayım da 
görsünler ... Ne derainiz > 

Feridun cevap verdi: 
- Bu hususta tavsiyelerde bulun

mak mevkiind~ değilim. Buna raj-. 
men, yine de aize faydalı olmağa 
çalışacağım. Şimdilik yapacağınıı 
bir iyilik vaı, ııizin bir liranızı iade 
edeyim. 

Sadi kekeledi: 
- Evet ... Mersi. .. Ben buna c .. 

saret edememiştim .. . 
- Niçin? . . . Alın, alın paranm 

dostum ... 
Vehbi, kasadan parayı çıkardı. 

delikanlıya uzattı. Ş ir teşekkür 
etti, baııru ka,ıdı: 

- İnsanın ne de olsa, karta ihti
yacı var. Bir iki tane verin, elle ya• 
zarım ... 

Beş kuruşluk kart aldı, çıktı, gitti. 
Bürhanın baban, bnşını sallıyarak 

tezgahın başına geçti. Şairin halin• 
gülüm~yerek c:alıomağa ba~ladı. 

Birdenbire yine başını kaldırdı. 
(Arkası var) 
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:a~ı~ni:!~:~d:::::k DUnk~~~:!ı,ıume ,~~·K.U t•f Ştllfit!A RI ~~ 
CBaatarafı 1 inci uhifecle) '(Battarafı 6 nc:ı sahifede) 

D>pil ceçidi hattından geri ~- bt1 takım da bu mftcndeleden gallb SATJLIK APARTIMAN - Beyoğlu 
Dıeğe devam edqor. Meniler hak· ~ 1ç1n bat1ln gayret" dl.ktat1- K

0

0 ÇOK l LAN LA R Pamıakkapıya bir dak1ka mesafede 
lında uo pek u maldmat vardır. le OJ'D.\lYOr. J'a.kat bu ~Jışmala.r da.- Fevkal!\de ahvalin devamı V'e senevi (1680) lira. gellrt olan dör-

Nevyork 26 (A.A.) - New-Yor1' tıkalann llerleıneslııe taamen .emere müddetince gayri muayyen gün- der odalı ve bn.nyolu ve köşe başı.nda 
lrmıca gazetesinin -yerdi.fi bir habero lermfyor. !erde haftada 1k1 nya üç defn 5 katlı bir a.pıı.rtıman 22 bin J..Lrnya sa-
.are Yuuaıüstanm Amerikadald el- Ne Beşlktaşın, ne de Halt>!ycn.ln blı neştedllccektlr. tılıktır. 
c13i B. Oiy&rnandopulo matbuat mü- tfmtl 1b:eı1nde hlkim1Yet t:u.ram:ıltlık- Ta.ksim Abdülhak BAmld caddesi 
llleasillerine beyanatta bulunarak lAn oyun, hatta cJdcll bir tehdJd vrı.- 1 - İŞ ARIY ANLAR ~urt-EmlAk No. 23 'n!l.: 43532 - 1 

,.ıYunaniatanın adalarda harbe de- ztyet1 bUe luısıl olma-dan devre 90IlU- BATILIK APARTIMAN - Beyuğlu 
na -11r1 şı,.,.en on-ı,,...,..,., en ..,,.....,etll GENÇ BİR KIZ - ÇalıŞ!ru!.k iötl...-or. 

;t"am edeceğini ıöylemi~ ve Amerika· ,,_.n: .-. ~·-.- llU.J~ " tramvay caddesine 10 adım ve tro.m-
.. k oyuncusu Hattı biittln mtl.da.fa.ayı Ta.hsill ortadır. Temiz bir aile yanını vaya mütenazır ve senevi (2640) lll"a. 

J1 Yunaniltana yaptığı as ert yardı- )'al'arak şah.91 pyretlle takımının tercJh eder. Akşamda cT. B.- lilmu-
mı arttırmağa davet etmi§tir. B. b1r1nc1 golüntl yapma.ğrı. muvaffak ol- zuna mektupla müracaat. - 1 cellrl olan ve iki bap dükkAnı havi 
Diyamımdopulo, Yunanistıı.n adalar• dun birlncl devre btltün ~lara tş AR'"'OR - Karı koc" 1kn ..... e• altışar odalı ve banyolu 5 katlı bir 

-"" ..... ""' 1-0 u:. .. ... .. ~ npartı.'luın (43) bJn liraya satılıktır. 
Cfa ve Morada harp faaliyetine de- rapı.en bu netice dct>~-en mdka.:blllnde eş ışlcrlne, bahçeye ba- Taks1m Abdülhak Hlmıld caddesi 
,-aınAedecikeğinden Yunan vtıpurlan· ~ ~=:~lller biiyük ıro:r, yemek p1ş1rlr. Adres: !.~l Bey- Bozkurt-Emlfık No. 23 Tel.: 43532 - ı 
ıun mer· ·a tarafından müsadere bir _ _._1.,. l. .. M .. dıl"'". Derhal Beşlktnş oğlu Asmaluncsclt sok. 9/4 - 2 _ _J•ı • V• • • 'd ~· u ...._ .... SATILIK APAUTJl\IAN - Ayasp:ı.-
901 mıyecegını ümı ettiğini de ıöy· kalesine yüklenen Ha.r'blye oyuncu- tş ARIYOR - Okur yazar hesap iş- şada e.sfe.lt cadde üzerinde senevi 8084 
kmiştir. •-~a bu __ .... müteadid !ırsa.tlar k f ........ ............ lerlnde anlıyan bir bay müesseselerde ııra geliri olan ve to.ın on orlu ve se-

B. Roosevelt, suhur ettiyse de fazla heyecandan veya ticarethanelerde ı.ş arıyorum. Ak- klz daireli to.ınamlle denize nazır mo-

A "k olrı.ca.k bunlardan ist!!ııde edilemedi. "!l.md" c K rum·· kt ın. u dem bir ıı.partıman 150 bin l!rava sa-merı. alı Yunanlılara Buna mukabil :ecşlkta.ş hücum hat- ~ ... · · tl7.Una me llP m - ~ 
nll-o rncaatlan. - 2 tılıktır. 

temı.nat verdı" tmd& görülen ıstcksizllk oyunun _,.r- [ 
lığını tıı.mameın müda.!aaya. yüklem~ BİR T1JRK BAYAN İŞ Anll'OR - Taksim Abdülhak Hlim d caddesi 

Vaşington 26 (A.A.) - B. Rooaevelt bulunuyordu. BJr mllddet Beşiktaş Eski ve ycnl tür'.rç.c o}:ur yıı.zn.r cl:ddi Bozkurt-Emlak No. 23 Tel.: 43532 - 1 
Beynz sarayda kcndlsinl ziyarete gc- mAA-~aası Uo Harb1Ye muha.clmlerl ve temiz bir ntlcden 'hususi müe"~""'e, 
le A rlk -+1 ........ ~ ,.. .....~.. SATILIK APARTIMAN - Maçkada 

n me adak1 Ahefn cemı,, ..... aza- a.rasmdn sıkı blr mücadele hallnde tlcnrethanclerde ~·erlik gibJ mü- çok mutena ve cazip bJr mcvklde se-
mıa şunian söylem1ştir: cereyan eden müsabaka yavaş, yavaş nasip 1.'} anyor. Akşam gnzetcslnde M. nevi (4300) ıtra gdir1 olan ve (220) 

Harbin bugünkü safhasının muvak- ve 'D""lkı-· mu.bacimler1ntn. de ha- N. rümuzun:ı mektupl" mürncnıı.t. - 2 et ,,_ 
t t ~. y ....... w ~ .. m re kare ü"'crinde çltt katlı inşa a nc1o1celeri ne olursa olstın unnn re"'etl yüzünden mütevnzln bir M,,.,e 
-n b,...ünl- a. ~ · · 0 ~- edllınlıı 11 dairell luks bir npn.rtıman uuıletinin istlklflllni ve arazi "" U- d""'üldü. BiR BAYAN IŞ ARiıOR - r..,.- 6 b t l 't ı ~ ü 2 m liraya sa ı ı.~tır. lintl istirdat ederek muza:rter o acn- Bu ..,_,da Harbiye taıcclsl Bedrlıiin mektep derecesinde ta.hs1ll olnn m -
.,, 11 ~"'' ...... ı rd k t h ind b Taksim Abdülhak HO.mtd cnddes1 •• na eminim. Bu yüksek gaye u.u ..... - hartkuirıde kurtarışlarına şahld olu- essese e c, avu a yazı anes e u-
da Yunanıstnn Amerikanın d06tluğu- yonız. Cihadda.n ısonra TO.ıirlyenln en na mümnsil yerlerde münasip Jş arı- Bozkurt-EmH\k µo. 23 Tel.: 43532 - ı 
ııa ve Yardınuna güvenebJllr. Biz, te- kıymetli kaleclsl olduRıma dün bir yor. Aksamda N.E. riimuzun:ı mektup- SA'IILIK APARTL'1AN _ Firuzağa
eavüz lı:ıı~da hürr.lyetıerlni müda- kere dahn. kanaat gctırdiğlmiz bu _1a_m_ü_ra_cn_n_t_. --------- da Jyl bir mevkide senevi 90G ıırn. ge-
fan eden milletlere mümkün olan bü- genç Şerefin, Hakkının ve ŞükriinUn llrl. olan tiç buçuk katlı ycnl model 
tün maddi yardımı yıı.pmnğn karar çot yakın meısafclerden çektikler! 2 - İŞÇi ARIY ANLAR blr apartıman sahlblnln taşraya git-
'YcnnJş bulunuyoruz. miitenddld §Ütleri fedakft.r plon]on- mesı dolayısUe 12500 llrnya satılıktır. 

Atina 26 (AA.) - Dün ak~am larla. bertaraf etti. • TÜRK DİŞÇİ KALFASI ARANI- Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Yunan Dahili emniyet neznreti ta- Arada sırada yapılan Harbiye hü- l'OR - Galata Neeatı bey caddesi 160 Bozkurt-F.mlak No. 23 Tel.: 43532 _ 1 
rafından neşredilen tebliğ: ,cumlan da Beşiktaş müdafaası önün- numara Dlş bakıme\1 sahibi b:ı.y Ze-

Dün bir Alman tııyyarc teoeilülü de akim kalıyordu. Müsabakanın bu k1 Harmana müracaat. SATII.IK ArAnTD!J\N - Bomonti-
Megara mıntakn·ına hu"cum etmı".,tı"r. §eldlde nlhayetleneceğl tahmin edJ- de tramvay kuroünde senevi (1080) 

~ .,, Urken ......... d ....... _ HA ..... d ...,..,,. Bin KATİP Afü\!\ll'OR - Ist:m- llr.ı "'Cl!ri olan üç kntlı bahçeli mo-
Bir vapur enkazı bombnrdıman edil· """' aA..l.Aau..ı. ~ an ~ k' y .., müsaid bir poz!.syonda pas alarnk bulda yol lnş:ıntında çalış:ıca. ur. a- dem ap:ntunan 13500 Uraya satılıktır. 
mi~ ve bir yolcu neni mitralyöz ate· ırn.leci Ue knrşı karşıya kalnn Şükril tncak yeri temin ed1Ur orta yaşlılar Tak,•m Abdfühnk Hil.mid caddesi 
tfoe tutulmu,tur. Ne hasar, ne de in- sıkı blr vuruşla takımının 1k1ncJ go- tercih olunur. 500 liralık banka kefa- Bozkurt-EmHik No. 23 Tel.: 43532 _ 1 
aancn zayiat olmamıştır. lllnü temin etti ve müsabaka bu su- let mektubu, veya muteber bir kefilin 

d 1 noterden m\L~addak kefalet.namesi, ve SATILIK APARTII\IA'S - Arnavut-
Megara vadisine e bomba ar retJe 2-o Beş~'nn gaUblyetlle nlha- yahut bir mülk ipotel~ edUmesı şarttır. köyünde tra..'nvnya bir dakika mesa.fc-

atılmı~tır. 3 ev yıkılmış, fakat insan· ye endl. AJ-1ık ücreti 45 llradır. Daimi 1ş J:ı:ı- de üç katlı ve elyevm 40 lira kimya 
ca :r.ayiat kaydedjlmemiştir. Bugün yine Şeref stadında Harbiye d k ı kt s t 17 30 18 30 mütehamm!l mozaıı.- mcrdl•·enli "e ., .. _ ı.k 

1 
Kl ne İsta.nbulspor, Be.şiktıu, lle :Maske- şın a a aca ır. an , - , •• • , .... 

Diğer bir tayyare teşe& ü ü ea spor takımlan karşılaşacaklardır. arası hergün Galata Billür sokak Tap- ka cephesinden mükemmel deniz gö-
adasına hücum etmi~tir. Yapılan ha- tas han 16-17 nunıarada As!m Yolaç:ı rilr apaıiımaıın çenllmJş b!r bap bina 
aar ehemmiyetsizdir. Fener stadındaki maçlar şahsen münıcar.t. - 2 5250 ltraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi. 
Zelandalılar hük\ımet- Gelecek hafta milli ktııne maçları BİR FES l\ID!URU ARASI\ OR - Bozkurt-Fmrnk No. 23 Tel.: 43532 - ı 

1 lçin Ankaray& gidecek olan Ftner- Yol işlerinde çal~mış olanlar terclh 

ACELE SATJLIK Al'ARTllIAN -
CUıa.ngir Flruza~ en.mi! karşısı nRa
hamam caddesinde ylnni numarnlı 
altında 1kt dükknnı bulunan dort kııt
h '\'e sene\1 blıı üçyfız lir:-. klraya mü
tehammll müceddcd apartım.'\n acele 
satılıktır. İçlndekllere müracaat. 
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!'ılOHİU't:Lİ KİRALlK DAİRE -

SATIJ,JK Jo.l' - AkSn.raJ'(irı. Kt\t.Ip 
Musllhlttin sokağında ;Uç t.8mfı bah
çe, 1çi ve dışı yn~lı boya. her tarafı 
muşambalı $ekiz od~ :te-.·lmldde man
zaralı, konforlu ve tro.mvay istasyonu
na bir daldka mes:ıfede olan ahşap 
bir ev bf:Ş bJn beş yüz liraya satılık
tır. 233!16 No. ya telefonla müracaat 
edllmesı. _ 2 

'.I'nkslmde Topçu caddesinde Uygun SATILIK KAI~GİR ı:v - Aksarayın 
ıı.partıma.nının 2 numaralı konforlü iyi blr Yt;_rindc büyükçe bir b:ı.hç" için
dairesi eşyaslle beraber l aüıiP kiraya de bol gun~ll manzaralı hnvndar, altı 
yer!lecekt!r. Hergün sıcak suyu Ynrdır. 1 oda b::ı.nyoltt ve çok konforlu kAr ... r 
içlndekllerc müracaat. _ 6 bir ev (C5CO) liraya sutılıl..-tır. 233!10 
...;...-------....-----.-- No. ya tele'f'onb müracaat edilmesi. -2 
AYASPAŞADA KffiALllt KÖSK -

S:ırny arkası sokaıtında on bir odalı 5 MÜTEFERRiK 
Bo!f:ıza ve Marmnrayıı. nczarctll t:ı.m -
konforlu köşk kiralıktır· Ayaspaşadal\l --E-h-•. 1-'l_P_l>_E_n_S_L ... E-ıı_ı ___ O_rt-a-okul, 
NnIUıh-pa~a sokak 7 No. lu eve mürn- Lise ve üniversite talebesine Frnn ız
caat. - 7 ca. ve Almanca dersleri (Tahsin Abdi 
l\İRALll\. KONi OltLU l\lÖ&LI: 

AP.4.RTJJUAN - Ayazpaşa. Parkotel 
karşısı İkiz kard~ler apartınıanının 
2 numaralı 5 odalı dnlrcsl mevslmlık 
kiralıktır. Her gün 11 den 3 e kndo.r 
göriilebllir. Tel: 44399 - 9 

KİRAl.IK APARTil\fı\N - Kurtuluş 
tranıvny caddesi 23 nwnamlı nJ)!2rtı
m:ının 3 numnrnlı dairesi tlmlıl:dır. 
Knpıcıyn müracaat. - 11. 

SATILIK APARTIM:\N - Ankar:ı.
da Yenl.şchirde havadar vo manzaralı 
ve her türlü konforu olıın sekiz dn1-

Gökşingöl) mctodile yahut (Besim 
C:ünnen) metodile az zamanda öğreti
lir Mak:ı.le, hlkfıye, roman, llmt e~r 
ve buro noter vesaiki itln:ı lle terciımc 
edilir. Adres: Maçkn Işık llses~ karşı
sında Karakol sokak Hayut ap:ırtıman 
1 numarada ô~rctmcn Tuhsin Abdi. 

-S 

İ~T.\:'ffll'L VEYJ\ TAŞ'R.'\DA - Her 
türtü 'Cmlfık, apartımnn, çl!tUk 1da. 
resi iç!n uycun şartların vekfılet J...-a
bul olunur. istnnbul posta kut ısu 
No. 526 ya yazı ile müracaat. - -! 

rcll yeni blr apartıma.n sahibi tara- İNGİLlZCE l>ERS - Bir Türk ba
tından satılıktır. Senc\i safi ıradı yan Jkmnlc knlnn lise ortaokul fo!c-
5,000 liradır. Flatl maktuan 55000 11- belerine v.e İngılizce öC:remr.ck 1st1yen
radır. Tnliplerln İstanbulda 41432 lere ehven fiatıe ders vermektedir. Ar
vcya Anl~nrnda 6650 telefonla sclıiblne zu edenlerin ı>Akşam.da B.T. riimu-
mürnc:ıat etmeleri. - 3 \ zuna mektupla müracnatl:ırı. 

KİRALIJ{ EY - orto.köyün muteno. l\IEKTUPJ,AlUNIZI ALDIBL~IZ 
blr .semtinde, b:ıhçesi 'e .II'.anzarası 
olan 7 odalı, ulaturb hamamlı 
bir ev mevsimlik vcyn. 6Cllclllı: 
olarak kiralıktır. Oömıt'k l~ln. Orta
koyde, vapur iskelesi ittısallnde Snln
hane sokak N'o. 12 apartuiUUl 1tap1cı
sınn MU. Galata, Nur hm No. 13 Te
lefon: 43265 - 2 

l\İRALIK APAUTll\IAX - Orta.köy
de, vapur iskelesi ittisalinde, Salahn
ne sokak No. 12 dört oda, hol, banyo, 
nçık tarnça, Çamlıcaya ve Marm::rayn 1 

güzel manzara, mevsimlik ve senelik. 
verll!r. Görmek için yerinde. Mfi.: 
Galata, Nur ban No. 13 telefon: 43265 
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Gazetemiz 1dll!'ehnnesln1 adres 
olarnk .:östennlş olan karlletl
mlzden 
A. - B. D. - E.K.G. - B.A.T. -

l\Iemur 
namlanna gelen mektuplan 1d:ı~ 

rehanemlzden a1dırmal:ı.n tıca 
olunur. 

AKŞAM 
Abone ücretleri erinin tasvip ve kararile bahçe Ue Ga.Irı.tasaray t.akımlan bu- olunur. İş istanbuldadır 100 lir:-. ücret SA1'1LIK HANE - nauç fenerinde 

y unanistana gittiler illn saat 10 dan itibaren Bey~luspor verJlı;cekt.lr. saat 17,30 _ 18,30 arası Kir~hane okaf,rında umumi cac!dc 
ve Beylı:oıı takımlarll.e Fenert>alıçe hergün Ga.lnm Blllür sokak Taptas üzerinde k "t'bnşı 6 odalı ve hamamlı DEVREN SATILil{ Diş l\lUAl'.ENE-

Wellİngton 26 (A.A.) - Yeni stadında hususi b!rer m&Ç yapacak- han 16_17 num:ırada Asım Yolaça ınaa mii~t< ıllat klirglr bir hane 3250 HA.."\T.Si - 10 senelik müşter'..'Jl bol 1'.enebı 

Zelanda Baovelcili B. Fruer, mebu- lardır • şaruen müracaat. _ 2 lJraya satıl.. tır. Galata Necatı bey caddesi No. 1110 Diş 
san meclieinde beyanatta bulunarak Ta~im Abdülhak Hamid caddes! Bakunevi sa.hibl B. Zekl Harmana mü- Senelik HOO kurut 2'100 kurut 
~wıaniatana Yeni Zelanda luta!a· R A D y Q BAYAN ARASll'OR - Sekiz yaşın- Bozkurt-F.mJak No. 23 Tel.: 43532 -1 racant. IS Aylık '150 • 1450 • 

- d ·ı · h kk d d · daki çocuğum:>. Bursada g~lreccf:'i -------------- 3 Aylı.le 400 • 800 • 
nnın gon erı meaı a ın a em ,. mektep tatıll esıınsında hem refakat SATILIK ARSALAR - Heybellada , SATILIK KÖŞK - Kuzguncuk Nak-ı ı A.Jllk 150 • • 
tir ki: • etmek ve hem de :rrnıısızca görüşme- asfalt caddeye bir dakika mesafede laı.§tcpcde mektep kal'ŞISlllda ~n~ı ,__.._ _________ _ 

Hükdmctim bu meselede tam ı B -::.-1.::. ı s!nı.. öğretmek tçln :rransızcnsı kuvvet- pllij nam mevkide İstanbula nazır çok sokağmdn ı No. ıu denize nazır bahçe Posta Ut.ıhadına dahil olnılyan 
Jm iatiıarede bulunmuştur. Roman- Ug~ .... :; program ıı bir mürrbb!ye ve yahut nmalıtme cazip nllı.nzamll işbu koy içinde yenl !çindo çnmh ve yemişli 8 odalı köşl: ecnebi memleketler: Senellğt: 
T& ve Bulgaristanda ve Yunan hu- arıyorum. Taliplerin görüşmek üzere yapılnıııı \'llliılnr ittlsallnde beheri 900 satılıktır. İçindekilere müracaat. 3800. altı &Jlığ'ı 1900, tlQ aylıtı 
;ludunda Alman tahşidatı haber Öfte ve akliam (tahriren veyahut §l!n.hen) Bursadrı. metreye ifraz edllmJş 4 kıt'a. ar.sa. sa- 1000 kuruıtur. 
- 1-- Ş. Gökçen dokuma fabrikası sahibine tıl.ıktır. Behrr metre kare 5 liradır. KIZILTOPRAKTA - Ziverbey yo- •-------------awıdıktan sonradır ki Yunaniıtanda- 12,30 Program 20,15 Konuşna müracaat etmeleri. Taksim Al c.lülnak HAmJd caddesi kuşunda 26 numaralı büyük bahçeli Telefonlarunız: BaşnıNıarrlı: !05fi5 
11 ordulann takviyesine karar ve- 12,33 Şarlcliu' 20,30 Solo ae&er B<Y~kurt-Em'ak No. 23 Tel.: • 3532 _ 1 elektrik Tcrkos tulumbalı kuyusu bu- Yazı işleri: 26765 - idare %0681 
rilmi§tir. Yunaniatana taarruz et· 12,50 Haberler 21,00 Opera. (pl.) KADIN HASTABIIUCI l'e KADIN lunan 9 odalı neznretll betonarme Müdür: 2ot9'2 
111ek uz-ere Almanların hazırlıklar· 13,05 Garkılar 22,30 Ha.berlerı HADEl\lE ARA..llilYOR - Şt.,llde ope- SATILIK \'İLLALAR - Kadıköy k~k satılıktır. İçlndekllerc milraca-

22 50 Müzlk K d ıı-. ü Rebiülevvcı 30 - Kasım 171 Cla bulunmalarına binaen lng:ilizle· 13,25 Orkestra • • rntör bay Cafer Tayyar Kankat tCer- ayış ae;• fOOCsl zerinde Ziver bey at. - ıs 1m Öğ t 
.ı-. y 18,00 Program %8 Nisan ra.hı kliniR'i husu.si hastanesine• mü- YOku§u S dönüm bağ ve ağaçlarla süs- ------.-------- 8 · · atı. · ki. Ak. Yat. 
Pil unaniıtanın yardımına g.itmeai ... -'"- t 1 lenml11 10 odalı k;.;..,.,. 8500 liraya ve SATILIK \ 'E KiRALIK APARTDIA. '- E. 8,10 10,03 5,1:? 9,01 12,00 1,42 

18,03 or ... e_.... p--~-' sabahı racaa · - • ....,,..... ş" Jid K .... _ d "'1-~ v .. 10 • 01 3 2 17 oı "O 01 21 4" euatı. 18.30 Konuşma ~..,..& keza Fencryolunda ikl asfalt arasında .. ~ e oca ~Yü>llSUr sokalP.n a. ..._..,. a . .. , v , .. 1 ,1 • ~ • ' .. 

B. Fruer ıwılan ilave dmiıtir: 19.00 Çlrte fasıl 8,00 Program 3 SATILIK EŞYA Yavenığa soka~da. 3 dönüm ba~ ve sur Apartıman 3 No. sı klnı.lık Vl' ga- İdarehane: Babılll elvan 
Kıtalanmız müşkül günler g~çiri· 19,30 Haberler 8,03 Haberler - a~çlarla tczyln edilm~ 10 odalı blr tılıkt~r. Hava ve ne-zareti &ilzeldir. Acı.musluk sotat No. 13 

yor. Fakat tedbirlerin almdıiına ve 19,45 Ziraat Tak. 8,18 Hafif Pr. Pl. SATll.IK KAYNAKÇILIK LEVAZI- köşk 8250 liraya ve ktlçük yalıda as- 3 
ncu kattakilere mliracaat. •••• •••••••••• 

J>unlara yardım için her ıeyin ya- 19,50 Şarkılar 8,45 Ev kadını )fi _ Bir oksijen tüpü maa kazan, falt üzerinde 5 od:ılı maa mfiştemJl:\t KİRALIK ArARTIMAS - Ayaspa-
pıldığına hükW:net emindir. Eğer ıı:===· =========== yarım beygir bir motör ve zımpara ta- küTbal~-~JfırgAlrbdvıülhııa. 9k500Hl1;ayia satılıktır. §4 Park otcll arkasında denize nazır ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

ır elektrik u ~ m a um d cnddesl yeni apartunan daireleri kiralıktır. • 
ayni vaziyete tekrar kar~ı koymak 1 1 fl, bir !spiral küçük b Y- Bozkurt-Emlfık No. 23 Tel.: 43532 _ 1 Taksim Cilmhurlyct meydanı No. 11 leabeder.e muhakkak ayni karara Gu·· 

010 
•• k B nak makinesi, mengene ve saır takını-orsa lar satılıktır. Tallp olanlar Harbiye KİRAUK VİLLALAR_ Kü~ük Mo- tütüncü Feride mürac~at. Telefon: 

:nracafız. _ Altmbakkal fütade 90kak Seyro ga.. dada deniz hamamları üstünde dört 4_1_5_37_·------------
Y unan milli gençlik DRAM Ye TA.BVt:L!T _ &AMBt'fO raJa müracaat et.sbıler. - 1 oda möbleli 800 Ura. Erenköy Hallın PANSİYO~ ARA~non - Blr ba-

te•kila" tına go0"nderı0len ,.;,,;;.;.;:~~~~------:----:.,":- aRa sokak bir köşk da.1reıs1 möbleli 800 ba ue o;ı.lu " .... m·ı bir me .... l"enle "W-
:ı- • •e NlJIUJD FİATl.Ellt SATILIK DİZEL MOTÖRLERİ- uç liraya, keza küçük yalıd& dört odalı lacak, aBey~iiu ciheti 'ka'm.vayv yo-

meaaj ıe Nisan IHl tanesl 55 beygirlik, blr tanesi 70 bey- möbleli blr vlll~ 800 liraya kiralıktır. lunda ve Türk ev!nde paru;lyon arı-
Atina 26 (A.A.) Batvekil Kirlik kara ve denlZ nsıtaıarında kul- Tak.sim Abdiilhalt BAmld cadde-'1 yor. Galata Eski Gümrük caddesi Çe-

llluavinj amiral Sakellariu ve Dahi- DEVLET BORÇLARI !anılır mükemmel bir halde dört aded Bozkurt-Emlfık No. 23 Tel.: 43532 - 1 -ya.n han No. 9. Tel: 44287. 
"-- (Mercedes - Benz) marka Dizel motör· ... ~ 
.,,.e Nazın Maniadakis Yunan hü- L. it. leri atııııtır. Sirkeci Orbanlye cıı.d- PA.~Sil:ON ARIYORUM - Kalaba- OSMANBF:YDE SATILIK EV - Ye-
ıneti namına milli gençlik tetkilatına ~ '7,60 933 Ttltk borcu L n. m. 18.45 desi No. 28 müracaat. Tel: 20992. lık olmıyan bir aile yanında mobll;a.- dl oda ve altında bir dilkün bulunan 
Lir mesaj göndermişler ve hu me- • • 1938 tkramlyell 20.IO ____________ ..;;_...;8 .sız blr oda. kiralamak lstJyorum. ts- bir ev satılıktır. Gönnek için Osman-
.. jlarında Yunanistanın mağlup ol· • • 1933 İkramcyell Erıranl 19.- SATJLIK tKt KA!\IYON _ Bir ta- teyenler!n flat ve şera!t1 (Akşamda) bey, Rumell caddesi No. 41 de 1çlnde-
ınadığın1, 100 milyon nüfualu bir • '1 1934 Sivas-Erzurum 1 19·15 nesı Fordson marta bir taneal 33 mo- Memur tilmuzuna mektupla blldlrme- kJiere mfirncaat. 
lmparatorlugvuın arkadan hançerle- • • 1934 Si.as-Erzurum 2-7 19.25 del Ford marlta. karü.s:erlll fakat l!s- leri. - 1 =.;;.;S;..;A_'l_'n_l_K_K_A~R-G""""."'İR_E_V ____ Bo_R_az __ 

• 2 1932 Hazine bonolan tn.- ........... 
inesi üzerine muvakkaten ıeri çekil· • • 1934 • • llS.50 W&o">"" 1k1 kamyon aa.tılıktır. Sirkeci ANKARADA SATILIK El"LER- An- içinin su, hava, manzaraslyle meşhur 
Cliğini, İngilterenin yanında harbe • • 1935 • • 29.50 Orhanlye caddesi No. 28 müracaat te- tara küçük evler yapı kooperatlllnln Beylerbeyinde iskeleye be~ d.aklka aet. 
Clevam edileceğini bildinni,lerdir. • 1938 • • &2.- lefon: 20992 - 8 ~a ettiği F tJpinden (85) er met- üzerinde Bebekden - İstanbula kadar 

«AKŞAM» ın faydalı 
neşriyatı 

T arib Sireni1orwn 
Ahmed Refik 

Çocuklara coğrafya 
lmaatleri Faik Sabri 
l)on Kitot Cervantes 
Nereden seliyonn? 

Faik Sabri 

30 

so 
25 

40 
75 

150 

75 A. Deınlryolu tahvlll I • II 41.50 SATILut MOTOPOMP _ Ucwı ve re murabbaı ebadında blr çatı altın- denizi gören ferafı. manzaralı ilç oda 
İtgal altındaki Yunan • • m '2.25 yeni Ayazp&§ada Oaman ı>afa apartı- da. lkJz ev tek veya çJ.tt. olarak atı- bir çlnlli aofa blr mu1ıbak bir tuvalet Tevzi yeri: 
·ı" hAd• 1 A. DemirYola mümessil .senet 39.50 manı kapıcısına müracaat. l*tır. Kiremltlerl komnUf çerçeveleri ve banyo mahallini baV1 düz ayak. oot. 4AKŞA~1> matbaası 

Gülliverin aeyahatleri 
Yer Jiizü, Gök ymü 

Faik Sa'bri 
Bir T"Urk lmmın Amerika 
yolcaJuiu Faik Sabri 

Vl ayetlerinde a ıae er HQdal'Pata limanı a.ıso ve merdivenleri mevcut olup ıç n ~ rahat 1çJnde elektrllt, ta.Uı w:vu olan • ----__,.-------
Huıya 26 (A.A.) - Yunan H. ııınanı mtimessll senedi 41.50 AİLE ÇADIRI - 8 m. uzunluğunda aıvalarlle elektrik ve llhh1 tesisatı na- altı yüz metre kare bahçe ortumda- cAIC.ŞAM• brilerine mahsus 

•atbuat bürosu bildiriyor: utsSB BENETLERt 2,50 m. ıenlfllğinde 3 bölmeli, ayrıca tamamdır. Be-berinin üçer büyük oda- tl Ug1r )'eni ev satılıktır. CUllW1ıNl. ,W. 20 tıe-ilit Is..,.... 
Almanların iltill ettikleri 'Yillyet· aiine§llk damlı J ay kı1llanılm11 Avru- ıı Ue torldor mutlak, banyo ve zem.ın pe.z1.r ıün11 terest.ecl bay Ası. mera- ~--••••••••••" 

,_ .... 1.1 T O Merkez bankam kupon n.llk 103- pe. besinden maıruıl ............... , • ...,,., .. dl- katı, ve üçer .nı- metre murabbaı • ..._ caat. - ' , Mille Alnıanlann Bulgarlara a'i._.a- +. uh ".25 _ _.,,.........,. ,,.u. --
T. ~ bankası nama m arrer • retıertylıe birlikte matuan 260 liraya IU1 Tardır. Behertnın m&ktuen ftJa*ı ıttılALJK _ eJtU tnmft7 duıalm- -.;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;; n 'rilayetlerde cereyan eden elim T. it bankası (hamlle alt) 11.40 •tılıktır. Milra.caat: P&rmakbpı, dörder bbı liradır. Paruım Jbde m- da Oç odalı Jaaftdar bir da1N cmaıe 

~elcre aid haberler akın etmeie T. it bankası m6me.sall h!a. 90.- hnam ICltat No. 18/1. ft7a Tet 203M. tı J:mllk Bankumdan timin ohm... .,8 mıcaJı: IU) ı •J' ıom ehnn ftJl,t.Ja 
h.,lanu,tu. Halka aid efY& yaiına A. Demlryollan flrtet.l (1' •> il.- - 1 bWr. TallJ>]ertn mektupla Anbıa y .. tıraııktır. Müracaat: 8tıtDed Hcaıı&
-ıilınekte ve buna benzer hareket· A. Demtryollan oırtetı <.,, 100. 18.- -::llA:--TIL--IK--lt-EL_m_.&_T_Ö_Jl_El_.E_K_'l'lt..:;;;;tlt;..: n!fehtr eeıına eaddeld lleMnlk aııar- I& hamamı No. 2S baJan Nt'V2111.t Ak. 
la )'apılınaktadır. llakllılllar çtmento ıirtet.l UO HAVUZU_ ıreı...ınaur _a...._,. b•· ı.aıanı 1 No. la dafred.e Atıf __.e - J 

(Urketı Hayriye le.- "" -..-.u .. mDracaatıan. ı Vap••- k f"I • t • il •trtett Ha-e temettft tl..- ıtm teferr11a.tne ~:ıı: tJ1 blr halde eıs- - IULT.EPEDE K.İRALIB: EV - Kar-. ..... a ı e aıa emı e ç , .. , trlk haTimı atıhyor. '.Be1ollu İ.Btfklll BMl'IUJ[ MODERN YALI - Olta tat Maltepesinde ~ .,.. 
devriye aiıtemi ECNEBt TA.BVtııat cad. 111 b&J E.t\peUye mtiraeaat. aQ111 ff ha.vaslle mf!ılhur VanıköyDnde caddesinde sa numaralı mtiebıt m.1-

:Yer Cleiiıtirecek 
ldracilara taniye! 

araıındaki fark Kredi Fonal7e 1903 101. ---=----- --- --..:-=-.:1 elektrik, Terkos, tıele!orı, hımı.gam. ra1a:f B•mdlnin m tıral*tlr. llılltıe-
VllfİDatoa 26 (A.A.) _ B. • • 1911 12.- lılAK1NE BAr.&NL&B.A - sır aded ban70, stmı b&hoe mükemmel l'lhtı· pede ba.ttal bay Halile mtttacaat. -s •••••••• • ••• 

R • • Amorti eı.- mtıısta.meı 'Ye tGc• bil fel1d dest.ere mı b&vl 7alı atüıktlr. Telefon: 11-a -------==::::-----::-::-------------
ooaevelt. dünkU ıazeteciler top· • • Kupon 1.06 mlkinellle bir de ~ uplnt6r al- - t 'm!m ı .._ k • 

i\ktam"uı KOçOıc 11.lN
LAJU' m dillatla okurıantz 
k..dinlre • elverifli JQtdu 
yorulmadan bula'bilininlz. 

behk~a beyanatta bulunarak va- _:::__..::__~=-------- mak ~ &&tma.k ~nıer ı. ACELE BATILII .u.oTDUN _ .miiiilD a I.• 
pur •• eleri.ne harp gemilerinin re· HtJK(J'f tan.bul 'J'ahmial'ı!ıti 18 No. Bi21m Ha- Cihangirde Alman hastanesi ~ T 
fakatı mtemıle, devriye sistemi ara· Tllrk altım 8'1.95 san. - 1 brfmnda Güneşli aokak 58 numaralı Anadolu AbU1nde ~ tadar muht.ellf ICltJeıde _,,,_ 
~~~-.ki farka it-ret ederelc demiı· Ktllçe aıtuı bJr sramı 1.11 • • . tlt taUı .enevt dokuz yQz l1ra. Sradı T-" 
™ ~ 0mıan1ı banlı:a«ı <banknot> ı.oo 4 - Kıralı1' • Sablık balmwı her blr ton.tanı milbmmıel lar 'fe köşklerle, Adapeıan, lapmca gibi flrtn heba 111 ldJJ• 

cVapur kafilelerine refakat. tica- k6febqmdakl apart.una.n acele -.D· ler1Dıde mesire ,mertnde bal1I, bahçl1l M'lılr ldralıktlr. · 
ret vapurlannı toplu bir halde n KAMBİYO BOZKtJBT-EMJJK -Tü:s1m ~ bktu. BtUttltndet:1 U ll"'"'llM ...... 
Clüpnan tecavüzilnden koruyarak Londra 1b:ertııt 1 aterıın &~ patada llDt'Y1 <MM> J2r& ftlid&u aputamam bpıclı8l t.man. m1lne&- Kot: Şehrin her aemtmde Ja:JmeU1 'DIJ•r da •bfa ~ 
9eVketmek demektir. Devriye üte-- N"10l't 1Ar1De 100 doJar 112.tO olan ft tamamDe d«ı!ıle nam 1'1111 &t. - 1 m:aıtar. . 
_, =·e -apurlarm ·---'-lerı· ....... Cennre t.rlne 100 frank IO.JI eepbell bet oda.,.'* bol ft ~ _.._ JA. na ... •'TASu"y E f A k 1 
... - .. --~-.-; - .. ...__ ... - • ~ _ .. ___ ... ,11 ... ..,.namazı. • .. ıı.nr llAu•z•ı.aa - DlpoJa. ™ --!!~ m ' •anm '-Gr-: .ulanada m .. .....__ _ _._ .A- lllutne 100 dlahm1 - •u ---~- ..... _ ._,__ ·--
, ~ .... u-.. -. lıl&dı1d t.rbM IOO »Wllt. ıs.mı ldD ..,. mm>*'1r. .,_v19 .,. ..__ -.-.- JIO la. KABŞISI 
semiler 'balaınıp hulunmadıtma ta- YoM!ııp•• • M ıao ,_ ll.ll'll 'MıdlA Mdlllllılı Jllaid ...,... 0Uat& Jtdl• e.dlıllı 'Ytl1 A'"dll \ •• .;;~;;.. __________________ 11111111' 
~ için kullanılan uul demektir. Mca'bobsl a..tu ıeo ~ 11..»'11 aaan.-... M )fo. • M: .. - J llıuı. 5o. Jll • •lraeAM.; ,._ 
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T. iŞ BANKASI , 1 

oouk 4onlan 
lç1 JAstlkl1. dıfı ~ tumat

taıı p.pılmıf put doolan " 
çocuk altı mupmt>eıan ~ CS.-
ranıı:ıı Te oot: zaı11'ttr. P17aa-
7& tüllt1erl ~ oldu.
tundan 

ma.r:tasına dl.k.kat edlnlz. Her 
Eczanede bulunur. Toptan satq 
yert Blrirecl Demirkapı No. 30 
Tel: 20992. Telgraf: İstanbul -

- A.tef, Posta kutusu No. 38 -

27 fösan 1941 

Deniz Fabrikaları umum Müdürlüğünden: . 
Gölcükte bulunan ı.,çı reviri için 100 Ura ücretli bir eczacı alma.caktu\ 

TalJp olanlann Jcap eden vesaik ne birlikte denl'2' fabrikalan umum mildür-Küçük tasarruf he&aplari 

1941 ikramiye plani 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 'Z Iüğüne müracaat etmeleri. (32'76l 

Muhammen B. 
Cinsi Mlkdan Lira Kr. 

Formaldehit c200ı Kg. 240 -
SOmunlu cıvata t.4800• adet 41' -
ve demlr destere c30a düzO.neJ 

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

Eksiltme şekli 
günü saati 

18 -
35 55 

Pazarlık: 29.4.41 14 
A. Eksiltme 6.5.41 14 

IKTISADI HA VAGAZI OCAK· 
LARINI TERCİH EDiNİZ. 

GALA TA SEN PlYER HAN 

Sümerbank Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 
Fabrikaları müessesesi Bakırköy Bez Fabrika
sından: 

t 941 ikramiyeleri 
Rezistans cıoo. adet 400 - 30 - > > > 14,30 

Fabrikamızda, kanal ve mahzenden çıkarı~ tahminen 15 ton pamuıt 
t.orbası 5/ 5/ 941 tarihinde açık arttırma suretile en yüksek f iyat verecelf 
talibe satılacaktır. 

ı adet zooo LJralık = 2000.- 1 _ Şartname ve nümunelerl mucibince yukarıda cin& ve nılkdarlan 
3 • 1000 .. = 3001.- • yazılı malzeme hizalarında gösterllen usullerle satın alınacaktır. 

Yazm .ayfiyelerde hoı vak.it 
geçirmek için meşhur 

Mnlı görmek ve nümune almak için fabrikaya müracaat olunma.~ (3271 

ı • 150 .. = ·ısoo.- • 2 _Vida ve Rezlstan.mı muhammen bedelleri, muvakkat teminatları 
c • soo " = zooo.- • hizalannda yazılıdır. İstanbul Defterdarlığı Hocapafa Şubesinden : 
ı • 250 • = zooe.- • 3 _ Eksiltme hlzalannda yazılı gün ve saatlerde Ka.bat84 levazım ve 

35 • 100 • = 3500- • mübayaa.t şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır .. AR SEN 
LUPEN 

Hocapa.şa Maliye şubesine vergi borcundan dolayı Sirkecide Ankara 
caddesi 173 numaralı Vallde lokanta ve birahanesinde haciz olunan 1 adet 
cO. M. Frijiderı marka buz dolabı 1 adet Şahup marka 3 l:imbalı radyo ve 
gramofon 1 adet demir soba ve borulan 1 adet beş ağızlı yemek sob:ı.!l 
1 adet kebap ıskara oca~ 1 adet asma saat tahta masa, sanadalya, ayna. ve 
tabak 28/ 4/ 941 günü saat 11 de aıent müzayede suretlle satılacaktır. Tnll:ı>
lerin mezktlr gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memurumuza mü-

80 • 50 • = Coot.- • ' _ Şartname ve nümuneler siY&ü geçen şubede görüleblllr. 
300 " 20 " = 'oto.- • 15 _ İsteklllerln tayin oıunan günlerde % 7,5 gl1venme parasiyle blr-
"-------------..1l1kte mezkür komisyona milracaatlan. (3081) 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıel'İsini okuyunuz! 

BOMONTiBAHÇESi 
Açılmıttir. Her sene gibi 

Bira küçük lıçılarimizda hazirlanmi§tir. 
Her türlü can sıkıntııarınızı, gayet taze ve soğuk bira ile ancak 

.. ___ burada geçirebilirsiniz. Mezeler serbesttir. 

Mü$abaka D06no 
Ofuimizde yüksek mektep mezunlarile lise ve orta mektep me-

zunlan arasında müsabaka ile memur alınacaktır. Müsabaka imti
banlan tahriri ve ,ifahi olmak üzere iki kısımdır. Tahriri imtihan 
8 Mayu pe11embe giinü ıaat 1 O da Galata Kozluca hanındaki Ofu 
merkezinde yapı1acakbr. Günü aynca tayin edilecek olan fİfahi im
tihana gİre~ilmek için tahriri imtihanda muvaffak olmak ,arttır. 
Tahriri imtihana girebilmek için taliplerin memurin kanunile 3659 
No. lı kanunda yazılı vasıflan haiz olduklannı mübeyyin vesaikin 
aııl veya suretlerini 5 Mayu 1941 pazartesi akşamına kadar Petrol 
Ofisi Müdürlüiüne tevdi etmeleri lbımdır. 

PETROL OFİSİ 

.tta•• M A R V 1 N İsviçre presizyon saatleri Albn • Metal ._ 

L U X O R Radyolan Z E T Havagan ocaktan • A E G 
Elektrik saatleri • Bisikletler - Avizeler 

OSMAN ŞAKAR ve Şkl. 

T AKSİJLE SATIŞ Galata Bankalar-Beyazıt-Kadıkö 

TÜRI< TIC~R~T-BANUASI AS 
ı<UPÖNLU VAD~Lf M~VÖUAT 

PARAN 1 BURADA ~·.(LE 

1 ~ 

FAi%-iNi 
Ankara Belediyesinden 

1 - Kale parkına yaptınlacak esas merdiven ve saire 1şl on bet ıiin 
müddetle ve k:y>ah zar! usu!Ue eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedcll c34,982ı llradır. 
3 - Teminat a26'.!3ı lira c65• kuruştur. 
4 - İhalesi 6151941 salı günü saat n de yapılacağından şartname ve 

kel]!! projesin! görmek ve cl75• kuruş mukabilinde almak isteyenlerin her 
gün encümen kalemine ve lsteklllerln de ihale günü olan 6/ 51941 salı sa.at 
ona. .kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri tekllt mektuplarını belediye 
encümenlne vernıeleı.i. · (2181) (3092) 

Gümrükler Muhafaza Genel K. Satin Alma 
Komisyonundan : 

8 Mayıs 941 Perşembe. günü saat 15 te açık eksiltme ile 2917 lira 23 ku-
ruşluk kösele alınacaktır. Ilk teminatı 218 lira 80 kuruştur. . 

Nümune ve şartnamesi her gün komisyonda görü1eblllr . Isteklllerin 
belli gün ve san.tinde teminat makbuzlarile Galata - Mum.hane caddesi İb
rahim Rlfat hanında.ki komisyona gelmeleri. (3142) 

Askerlik itleri . 
Kadıköy yabancı askerlik şubesiın- • den: ı Bu seri 6 büyük ve resimli ci1ttir. 

Yabancı Kadıköy a.skerll:k: şubesinde Beher cildin fiati 80 kuruı. 
kayıtlı olup askerliği.ne karar verHmiş 

1 

6 Cı'ldlı'k takımı· 
olan lise ve daha yüksek okul diplo-
malı askerl ehliyetnamesiz ve yüksek birden alanlar için 
askerl ehllyetnameıı kısa hizmetlilerle 

1 

lı•atı• •• 4 lı·radır askerliğini tam hl7Jrnetll olara\t yap-
tıktan sonra tahsilleri lise ve daha Tevzi yeri: AKSAM matbaası 
yukarı dereceye çıkaranlar yedek su- t tel: 20681 
bay okuluna sevkedlleceklerinden nü- -.-------------1 
fus cüzdanları !' ' bera.ber 29/ 4/ 94.1 Yüzdt virmi iskonto kuponu 
gününe kadar aı;kerllk şubemlze mü-
racaatları. Bu kuponu kesip cAKSAM 

'*''*'• Matbaaeı Kitap servisine> ge-
E · ·· ·· b · k l'k b 1 tirir veya gönderirseniz fiat 
mınonu ya ancı as er ı şu e- ı üzerinden size yüzde 20 iskon

sinden: 

Askerliklerlni tam hizmetli ol::ı.rak lll!:tı<'•valİplıllalclalkltırl .••••••• ,, 
yaptıktan sonra tahslllerlni llse veya j 
daha yukarı dereceye çıkardıklarını 

resmi bir vesika ile isbat ederek Yd. I 
Sb. olmağa talip olanlann 1/ 5/ 941 ta
rihinde okulda bulwıdurulm:ık üzere 
hemen şubemize müracaatıan ilıi.n 
olunur. 

SATILIK KONAK 
İstanbul Sultanahıned Blnblr-:. 

direk mahallesinin Çeşme ve 
Suterazisl sokağındaki mahallen 
19, 21, 23 kapı numaralı 960 
metre murabbaında bahc;ell muh-

Fatih ukerlik şubesinden: teşem konak. Sultanahmed Bl-
rincl Sulh Hukuk mahkemesi 

ı - Askerliğine karar verlld !ği hal- , marifetlle 25/ 4/ 941 Cuma günü 
de h erhangi bir sebeple şimdiye ka- saat 14 de müz:ıyede ile satıla-
dar sevkedilmemiş olan yüksek ehli- ' kt •••••ıi o• " ca ır. 
yetnamel1.ll!rle chliyet~amesizler. 

2 - Geçen sene geç sevk::?dildlğln

racaat etmeleri UA.n olunur. (3271) 

ıll Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı Jkl gurup 
malzeme ve eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere (7/ 5/ 1941) çar
ş_amba günü hizalarında ya.zı.Iı saatlerde Haydarpaşada Gar binası dahilin
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlertn her gurubun hizasında yazılı muvakkat te
minat ve kanunun taytn ettiği ve-saikle blrUkte eksiltme günü saatine ka-
dar komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağltılmakta.dır. 
1 - 20000 adet küçük hamr süpürge muhammen bedeli C2000) lira mu

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

2 - 25000 adet cll!lı parlak çlni muhammen bedell (2750) llra muvak
kat teminatı (206) Ura (25) k.unıo olup -e.çık eksiltmesi saat (11) on bl.rde 
vapılacaktır. (3101) 

Ev; Apartıman 
kiralamak için 

cAKŞAM» neşriyab 
MUHTELiF ESERLER 

Kuruş 

1'.adm asker olursa 
Necdet Rüştü 50 

İtalyadao Amerikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 

den geri çevrilenler. 
ı 3 - Yedek subay okulu devresinin 
üçte birinden fazla devam etmedikle
ri için terhis edlllp müteakip devreyi! 

Beı,iktaıı suJh icra memurluğundan: 
39/ 1853 blr alacağm temini için AI- « Aktam » ın Küçük 

na.vutköyünde hacız altına alınan ko- llanları en süratli ve 
yunlar 30/ 4/ 941 tarihine tesadüf eden 

1 

lttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Yakup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

bırakılmış olanlar. "Çarşamba günü saat dokuzdan ona en ucuz vasıtadır.-
kadar açık arttırma u.sulile istanbuJ İİl•••••••lllıiıliiıiiııiııı••ıi 
F.dimekapı hayvan p::ı.zarında açık -------------
arttırma süret11e paraya çevrllecekt~.r. 

4 - Askerliklerini tam hizmetli yap
tıktan sonra tahs!llerinl lise ve daha 
yüksek dereceye çıkaranlardan yedek 
subay olmak isteyenler. İkinr.1 arttırma 5/ 5/ 941 pazartesi gu-

nüdür. Alıcıların aynı gün ve saatte 
orada bulundurulacak memuruna mü
racaatıan ilı\n olunur. 

Yukarıda.ki maddelerde yaZllı şeraiti 
haiz olanlar l/Mayıs/941 tarihinde 
yedek subay okuluna sevkedliecekle
rinden bunların muamelelerini yap
tırmak üzere hemen şubeye müra- Gönüllü Hasatbakıcı bay~amı I 
caatıarı ve işbu ilanın davetiye yeri- şahadetname tevzii merasimi 

1 ne kaim olduğunun bilinmesi ilan 
olunur. Oülhane HaydarJ>a.şa ve Gümi.işsu- ı •'*'.,,. yu hastanelerinde muhtellt Ta. lerde 

gönüllü hasta.balacı kurslarını ikmal 
Eminönü askerlik ııubesinden: eden bayanların şahadetnaıı:.e .. tevzi , 
1 - Muamelesi tekemmül etmiş kı- merasimi nisanın 27 pazar gunu saat 

sa hlzmetıı yüksek askeri ehllyetna- 15 te Beyoğlu Halkevı salonunda ya
melllerle askerl ehliyetnamesi olma- pılacağından bu bayanların mmür 
yanlar. merasimde bulunmaları ilan olunur. 

2 - Askerliğini tam hizmetU olarak ıım•••••••m:ı:mım••I 
yaptıktan sonra tahsillerini lise veya 
daha yüksek dereceye çıkartanlardan 
yedek subay olmak isteyenler. 

3 - Yukarıdaki evsafı haiz kısa hlZ
mctliler sevkedilcccklerlnden nü!us 1 
cüzdan ve mektep vesikalarlle 28 Ni
san 941 tarihine kadar §ubeye müra
caatıan ilan olunur. 

·'*'· 
Beyoğlu yabancı askerlik şube.-

sinden: 
Beyoğlu ve Beşiktaş mınt3kasında 

ikamet eden yabancılardan ~mizde 
kayıtlı bulunan ve bulunmayan yük
sek ehllyetnamell ve ehllyetnamesiz 
kısa hizmetlilerin 28/4/ 941 tarihinde 
~ııbcmızc müracaat etmeleri 111\n olu-
u. 

CAFERF AHRJ nin · 
eserlerinde~ 

Kuruş 

YENİ HARFLERLE -
Savaş ve Polis köpeği 50 
Tavuk hastalıktan 25 
T avuklan çok yumurtlat
mak için ne yedirmeln 25 
Ne zaman civciY çıkarmalı) 5 
Tavukçulukta muvaffakı-
yetin ıırn > 2S 
Tavukçuluktan na.U para 
kazanılır) 25 
Nasıl tavukçuluk yapılma· 
lıdır) 25 

ESKi HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
Keçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

.. Sat14 yeri: iKBAL Kitabevi 

---mÇocuk doktoru•••• 

«AKŞAM» neşriyatı 
ROMANLAR 

Küçük binıar 
Kıvırcık P84a 

Va-No 

Sermet Muhtar 
Deli Selami lzzet 
Yalı Çapkını 

Burhan Cahit 
Bu perdenin arkaamda 

Z. L 
Düiün gecesi 

Kuru§ 

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

lak.ender Fahreddin 125 
Asyadan bir güneş doğuyor 

lskender Fahreddin 80 
Pembe matlablı Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın geçti 

Selami İzzet 20 
Dc:vler kaldınrn1 

Halit Fahri · 75 
A.k fırtınası 

Muazzez Tahsin 50 
Tevri yeri: 

AKŞAM matbaası 

cAKŞAM• lı:arilerine mahıuı 
vi:zde 20 tenzilat kuponu 

Dr. A. A11m Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

M. Ragıb 150 
Sinema yıldızlan (ciltli) 100 
F~zıl Ahmed 
Hitabeler, şiirler, :1icivler 
vesair~ 

Edeb: hatıralar 
Hüseyin Cahid 

80 

60 
25 kuruşa tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu 
Perr.pe pırlanta Vii-Nu 
iki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 
Y.aracaahmedin esrarı 

Va-NQ 
Va-Nu 

Tevzi yeri: 

25 
25 

25 

2S 
25 

AKŞAM matbaa!t 

«AKSAM» karilerine mahıuı 
vüzde 20 tenzilat kuponu 

----•Ooktor --imim• 
Bahaddin Lütfi 

Varnall 
OPERATÖR fiROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

m titehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panalya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

1 Dr. F ET H i 
LABORATUVARI 

Cerrahpaşa hastanesi bakteri
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id
rar vasıtasile gebeliğin ilk gün· 
!erinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Meşelik ıokağı Ferah apartı· 

manı. Tel: 40534 

Ahmet Akkoyunlu 

Şehiı gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun• 
luğunu dinlendirmek ve neka· l ZAYİ - İstanbul Detterdarlı~ından 

Takalm • Talimhane Palu oi nu- hat devrini geçirmek istiycn· teminat olarak yatırılan 7 Uranın 
mara. Pazardan maada ber gün Jere mahsus yegane müessese. 15/ 4/ 941 tarih ve 369760/ 7113 snyılı 
saat 15 ten sonra. Telefon: 40127 Telefon: 42221 makbuz kaybolmuştur. Eskisinin hük-

•••••••••••• .. ••••••••••••- mü yoktur. Ali Osman Özendi 

• 

• 


