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İngiliz Başvekilinin 
nutku, hiçbir hakikati 
gizlemeye lüzum gör-

meyen yılmaz bir 
kudretin ifadesidir --
İngiliz Başvekili, evvelki ak.

fam radyodaki nutkwıu, 1ngfllz 
milletine sırasız bir nikbinlik tel
kin etmek, yahut Mısır ve Balkan 
faciası karsısında efkA.rı avut-- -
mak icln sövlememistir. Doğru-

~ yal~na, ~çığı gizlfye, hakikati 
lıayale daima tercih eden M. 
Churchill, ingiliz seciyesine ya.
kışır bir tarzda, harbin önümüz
aeki aylarda çetin safhalar geçi
rec"ginl haber veriyor, ingiliz 
milletini yeni zorluklara, daha 
büvük fedakftrlıklara hazırlıyor. 

, ..... ., "'"I 

Mısın ve Libya hududunu gösterir harita 

lngiliz 
kıtaları 

Dessie'yi 
zaptettiler 

1 200 Amerikan 1 

harp gemisi 
denize acıldı 

• 

Britanya 
kıta/arı 

Yunarıistanı 

tahliye ediyor 

• 
BU SABAHKi 

. . . ~.. . . -. . .. . .. . . ... 
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Basraya 
çıkan lngiliz 

askerleri 
Irak Hariciye Nazını 
« Bunlann Iraktan geç

mesi için kolaylık 
göstereceğiz» diyor 

Baida.cl 29 (A.A.) - Irak Ha· 
riciye Nazın B. Şehbender, Ofi -
Havu a)anu muhab!ri tarahndan 
hükumetin değitmeainin lrakuı ha
rict politikası üzerinde deiifikliie 
ıebep olup olmayacağı hakkında ıo· 
rulan ııuale ou cevabı vermiıtir: 

- Irak öteden beri herkeele ka
bil olduğu kadar iyi münuebetler 
devam ettirmiıtir. Yeni kabine 
lrak'ı harpten uzak bulundurmak 

Cibuti'de 
vaziyet 

Fransız askerleri ve 
ıivil halk Hür Franıız 

kuvvetlerine mütema • 

Londra 29 (A.A.) - Lo.a
dradald hür Framuı brardbı 
teblii ediyor: Son Palerde 
Frmaada. Şarki Afrikadaki hür 
Franm ku'Yntlerinin İngilis 
lmv'Yetlerinin yardam ile Ciba
tİye karta taarruza bazırlandak
larma dair sayİalar ortaya abl
maktadD'. Hür Framız kuvvet
leri karargibmıa böyle bir ta
arrmdan haberi yoktur. Ba ta
,.W. Cibutideld Frama pnÜ
soaanun hareübna itaret et
mektedir. Almanya ile ıniitu. 
ke aktedildikten aonra ilk 11111-

DYenıet merkezi Cibuti olınut
tu. Gerek bundaki lntaatm, 19-
rek .mı balkın biuİyab h• 
Framızlarta beraberdir. 

için elinden gelen yapacaktır. Hü- ispanya 
kumet İngiltere ile Irak aruındak.i 
muahedenin harfi harfine tatbik.i la- ' 
zım geldiği kanaatindedir. harekete ha 

Basraya Hindli kıtllat .ihracı, İn· • 
giltere ile Irak aranndaki muahede
nin tatbiki hakkında ihtilAf çıktığına 
dair bir oayianın deveran etmesine 
sebep olmuştur. Transit mahiyetin-

zırlanıyormuş 

İnnfö7. milletinin geçirdiği im
tihan bugün ve yarın insanlık 
t arihinde Pbedi bir heyecan kay
nağı olacaktır. Büyük bir kuv
vet karşısında tek başına kalan 
bu millet, ana vatanda ardı ar
kası kPı:;ilmeyen hava bombardı
ın:ın tan a!tmdaki cehennem ha
yatına hiç fütur getirmeden ta
hammül ederken, dünyanın dört 
bucnğında karalarda, denizlerde 
ve havalarda insan takatını aşan 
bir gayretle c:trpışmakta devam 
ediyor. Bombardımandan harap 
olan sahaları gPzmiş olan ingiliz 
Bac::vekilinin dediği gibi: ıcOnlar 
anl"mış!ardır ki ya ölecekler, ya 
bu harbi kazanacaklardır.n Bu 
karan vermiş bir millet icin 
ölüm ?Oktur, zafer muhakkaktır. 
Esa,.en :M. Church11l'ln, nihayet 
galebedcn asla süphesl yoktur. 
şuraya buraya dağılmış ingiliz 
kuvvetleri, üstün bir düşman 

karşısında geri çekilmiş olabilir. 

Gondar ve Jimma olmak 
üzere İtalyanların elinde 
iki mukavemet merkezi 

kaldi 

Bunlarin Mihvere aid 
gemileri arattıracak
lan haber veriliyor 

y • uh de olan bu hareket muahedeye uy· 
unanıatandaki m are- gundur. Irak hükumeti İngiliz a.a- lngiltereye bir 

ültimatom vererek 
Cebelüttank'ın iadesini 

beye bitmit nazarile 
bakılabilir 

kerlerine, Akdeniz havzuına. yani 
Filistine Irak yolile gitmesi için tran· 
sit kolaylığını göıterec'!ktir. 

H abeı imparatorunun 
JNqdaltta avdeti -....... 
lıklan bitmek üzeredir, 

bütün evler bayraklarla 
donatıldı 

Londrr. 28 (A.A.) - Dün 
akıam, Baıvek.il B. Churchill 
radyoda İngiÜz imparatorluğu
na ve Amerikaya hitaben ıarkta 
Hitlerin muvaffakiyetleri her ne 
oluna oı.. llajatf ~eleaiııt 
Atlanblue cereyan eden müca
dele olduiuiıiu ıöyledfii urada 
Amerikadan Londra7a çok mü
hinı haberler geliyordu. Bu ha
berl~re göre 200 Amerikan harp 
gemisi mihvere ait gemileri arao
tırmak üzere denizlere açılmıı 
bulunuyor. Deatroyerler, deniz
altı avcıları. mayn tarama gemi
leri ve bu yolda den;z tayyarele
ri. İngiltereye mal götüren va
purların mutad olarak tuttuklan 
deniz yolunda Clevriye geziyor
lar. Bu gemilere diier harp ge
mileri de iltihak edecektir. B. 
Churchill'in dediii gibi, bu A· 
merikan gemileri. harp mıntaka· 
ıı haricindeki sahada muhariple· 
re ait denizaltılanıı veya harp 
gemilerinin mevcudiyetinden bü
tün memleket aeyriaef ainini ha
berdar edeceltl•dir. 

iatiyecekmit Irak müıterek bir ittifak ve kar• 
de§lik muahedesi ile Suudi Arabie

/ ngiliz gazeteleri, adalar- tana ve Yemene, Saadlbad paktı 
d •• _J ~ He Türkiye, İran ve Efg:uıiatana bai· Londra 29 (A.A.) - İspanyanıa 

4tL Cı.ıe •Y• c:ıer>am lıclır. .Iı:u. hükGmeli her -te)'de:ı vaziyeti hakkında gazetelerin müta
efnıelt karanietl-. Jolayı eTYel miJ1t ~ ....._,._ eı- Jaalan Wdepa.iJror. Tıme .. in ai:r..e 

y IWldi • • mek ve kahil oldatu kadar Jrak'm muharriri tiddetli bir Alman taz-
unan melim dünya harbine aürüklenmeaine mi· yikine maruz kalan aeneral F ran-

alkıılıyor ni olmak amıindedir. ko'nun, İspanyanın hasaddan evvel 
harekete geçemiyecegmı, çünkl 
memleketin aç kalacağını aöyliyerek 
vakit kazanmağa muvaffak oldup 
.nu yazıyor. 

Fal<at harbi m~ticelendirecek asıl Nairobi 28 (A.A.) _ Şarki Af
cephe ingiltz adaları ve Atlantik rika imparatorluk kuvvetleri umumi 
denlzldir. harekatının tebliği: Dessie 26 ni-

M. Churchill'in nutkundan öy- sanda düımüştür. Kıtalanmız saat 
le anlaşılıyor ki Akdeniz, Orta 18,30 da şehre girmişlerdir. 
Şark, Yakın Şark, Balkanlar, Lo~dra 28 (A.~:~ --: S.~1.ahiye~
hatta Mısır yahut Ceöelüttarık tar hır membadan o~renıldı~ıne. go· 
tehl · .. . . re, İtalyanlar, Dessıe mevzılerınde 

ıkeye duşebllir. Bunlar ingılız üç aylık yiyecek ve mühimmat top· 
mukavemetini kıracak hezimetler lamıılardı. Şehrin alınmaaı ile iiti· 
değildir. Bütün mesele, Ameri- nam edilen bu malzemenin miktan 
kanın yardım etmesi, ve bu yar- hakkınd~ henüz malümat alınma~ 
dımın arık denizden emnivetle tır. Deaeıe. normal zamanda 6 hını 

-s . İtalyan olmak üzere 36 bin nüfualu 
:l:ngiltereye gelmesidır. Bu yar- bir ıehirdi. 
dım devam ettikce İngiltere Adiaabaha 28 (AA) - Re
denizde oldu!hı gibi havada da ter ajanaınm huıust muhabiri bildiri
iistünlüğü tc~!n edecek, zafere yor: ~ir ta~.ftan imparatorluk kuv-

. . İn 'l- vetlen ıon dutman mukavemet mer. 
erı.şecektır. Bundan dolayı .. ~ kezlerini muhaaara ederken diier 
terenin şimdiden sonra butun taraftan imparator Haile Seluie'nin 
gayreti Atıantik harbine tevec- payitalıbna avdeti hazırlıklan ikmal 
cüh edecektir. edilmek iiftrediT. EYierin bir çoğu 

Midilli'nin 
ifgali haberi 

İngilterenln ana vatanı müda- şimdiden Habe~ bayralda~e dona-
.. tılmııtır. Mabet cenglverlerıne men· l üd d • 

faa ve açık dcnlzlerde munaka- ıup kuvvetler timdi Adisabeba t.,-. eeyy etme l 
leyi temin endişesidir ki ştı:naıt yare meydanına hakim olan kaleyi 
Afıikada ve Yunanistanda alman kontroilan altına almlf bulunuyor-

··-. 
Ankara 28 (Radyo Gazeteei) -

Yunani&tandak:i muhareh.,e artık 
bitmİ§ nazarile bakalabilir. Britanya 
kuvvetlerinin YunaniltD1 terked• 
rek Mısıra çekilmelerinden batka 
çare olmadıiı anlaplmaktadır. 
Sy~ 28 (A.A.) - icra komi

tesi reiı muavini ve Maliye Nazır ... 
kili B. Spender bugün beyanatta bu,.. 
lunarak demiftir ki: cYananistanda 
bulunan kıtalanmızdan bazalannm 
talıliyeaine 'batlanmıttu. Şimdiye ita· 
dar yapılan tahliye lıareklb m~ 
fak olmuıhır.> 

İngiliz gazetelerinin 
makaleleri 

Londra 28 (A.A:) - Lonclra 
gazeteleri, Balkanlarda cereyaa 

<Denmı tahlfe ı sltma 1 da) 

Sollum 
Mııirm hudud ıehri olan 
bu yerin dütman elinde 
olduğu zannediliyor galebesint bu derece kolaylaştır- lar. 

0 
. . . Alman resmi tebliğlerin-

mıştır. M. Churchill, general Londrda 28 (A.Alt. )I - 1 neu2ıe nm de de bu adanin iıaaline Kahire 28 CA.A.> - Reatıel' blldlrt-
. , sukutun an ıonra a yan a n mu- yor: Bel~ mahtUlerde b\lllll 

Wavell in, gayet az kuvvetlerle kavemet merkezi kalmıştır. Bunlar dair hiç bir habtir beyan olundufuna dre. Mımm h11-
Bingaziyi aldığını, ve bu kuvvet- Tana gölil civanında Gondar ile yoktur dud tebrt olan Sollamun dtlfmaa 
ler Yunanistana gidince alman- Adiaabal)anın cenubu garbieinde elinde bulundulu zamıeiUIQor. 

d ldikl ri J' d Kahire 28 (A.A.l - Orta Şark tıı-Ja11n Mısır hudu una ge e - ımma _ı_r._______ glllz kuvvetleri umumi kal'al"llhıll 
ni açıkça anlatıyor. İngiliz ga- F • b• ka Ankara 28 (Radyo Gazetesi) - tebll~l: Llbyada, Tobrulda, h19 
zeteleri de Yunanistan mukave- ecı ır za L~n~r ... radyosu birkaç gün evvel <le~lkllk yoktur. Sollum'da g 

w _ Mıdılü adasının Almanlar tarafın· akşam huduttan takriben a Jdlomet.ıe 
metinin sırf tayyare azlıgınd~n Bu aabah Ahırkapıda bir dan iıgal edildiğini bildirrnifti. Ne ıçert glr:mlt olan dii4man mtıtrwıeıeıt. 
kınldığını itiraf ediyorlar, yüz d . it d Alman tebliğlerinde, ne de baıka dün, ancak pek u veyahud hlo t.ıe
avcı tayyaresi olsaydı düşmanı ka ın trenın a ın a kaynaklardan gelen haberlerde Mi- rakld yapmaml§tır. 
durduınıak mümkün olacakti, kalarak parçalandı dillinin Almanlar tarafından i§gal ha~ih:!.~~n:ı-!1' ~·~:::::: 
diyorlar. Hakikatlerin itirafındald · h Ah kapıda şimendifer edildiğine dair bir kayde tesadüf temas halindedir. 

cesaret güzelliği yanında, bazı ha: =~tıde bl;rfacla oİmuştur. Ahır :~iTlma=~iı~~· Almd.an,_tebl~~!eri .sadde· ==--=---=-=--------ır 
anlaş 1 kad lışma.kta olan ,._, ,;,emen ıreK; ve L..Jrtını a a- -6 I . 1 rnaz hMiselerin hazin ta- kap.da bir fa'brt a. ça ta fın- larının iıgal edildi"" i b'ldi k • .. .t k k a ., er a 
raf mı unut .. .. gen~ bir kadın, hattın bir ra d' gın 1 rme te 

. . mak da mumkun de- dan öbür tarafına geçerken etekleri ır. 
ğıldır. tellere takılmış ve o sırada gelmekte Dün ve bugün de Midilli adasının 

İngiliz Başvekilinin bu açık ve olan trenin altında kal~~ İ§gal edildiğini teyid eden hiçbir ha-
Alh kaval, üstü 

teıhane dürüst nutku 11 hAdl 1 Tren derhal durdurulmuşsa. a. 
1 

. . 
. e u se er ara- metre kadar sürüklenen kadının par- her ge memıotir. 

sında süratll bir mutabakat var. çaland.R't ve ölmüş bulunduğu görül- Tıcaret Vekiletinia çıkardığı En-
Filhakika, alman1ann evvel! müştür. M k z ..., • formasyon Bülteai'nde d1t ülkeler-
Akdeniz hfi.kimlyetinı el 1 k Hadise polise haber verilmlş._polis ve açe agrep cıvarın- deki ticaret at•-lerimizin adresleri 

. e a ma adliye tahkikata başlamıştır. Ilk tah- d ki k•• k 0
• d _.. 

lstedıklerl, ondan sonra olanca ld.kat kazaya kadının hatlann üze- a Of un• e ve yazılı; bu arada ~yle bir ibare: 
Jruvvetıerile Atlantikte ve tngil- rinden geçmek suretlle yaptığı_ lhti- sıhhattedır Rue Solıman P~şa No. 5 
tere üzerinde hava ve deni h yatsızlığın sebep olduğunu göster- B lin 28 (AA) Berlinin aa- Caıre 

.. . z ar- mi§tlr. er . · : - .. w • ..... Süleyman deamemin Soliınan 
btne ~lıyacakları anlaşılıyor. Aldıfım.z malumata «ôre bu f~1 liruyetli mahfıllennden ogren~ldJgı· denmit pekili• ba takdirde «PatU 

Necmeddı'n Sadak kazaya kurban giden kadın Nacıye ne göre, eak.i YuııoılaY Baıvekıl mu• ' l _.......ıı~• 
Uçak adında 30 yaşlnrındadır. o el- • • Za L" • d-u nm ••• • --' 
vardaki tütün deposunda çahf·'1aJr- avını Maçek ıreu cıvann ~ Daha ....... ...__ 

( O..ama sahife 7 IÜtma 4 de) taydı. kötkündedir " .bbati J,yidiı. Y......., ........ elMI ...... 

Senede80 
bin tayyare 

Amerika yeni fabrikalar 
kuracak 

Newa Chronicle'in ve Daily He
rald'ın Lizbon muhabirleri ise 1.. 
panyanın üçler paktına girmesi ıim
di bir gün meseleai olduğunu yazı
yorlar. Newa Chronicle muhabirine 
göre İspanya Hariciye Nazırı mih
vere cirmek ve Cebelüttank üzeri.-
de hak iddia etmek .için bıwrlanda-

V .... 29 (AA) - Ameri- iınm, İıpanyanın, İapan7adak.i d .. 
b lıük6meti aenede 80 W. harp bili vaziyetten f ngiliz abloltut
tayyaraıi intuma buarlaav-or. Y • nm meaul olduğundan bahiale C.. 
Ai aen• bütçeaade bu b-.ta tab- belüttank'ın iadesi için bir ültimcı
tiaat vardır. tom veerceğini yazıyor. Muhabire 
V~ 29 (AA.) - l'Jf ha- göre Cebelüttank'a iptida lapanyol

ı;. alan mahafile ııöre Harbiy• Ne- lar hücum edecek, ıonra Almanya 
zaretl büyük bombardıman ta17a- yardım edecektir. Alman uked 
re.l İnfUl için Cin Mutia kum· timdidea Franıanm cenubunda 1.
panyuiyle 24 milyon dolarlık bir panya hududunda birçok noktalu-
multavele akdetmittir. da toplanmlftır. 

- Bu yaz da k&ylerde çorapaur gezmek moda olacak mı aca1ıid ··~ 
- ~~· kiralaruaa bakım.. plilNl -- ......- moda~ 

Jcmmr ••• 
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'~----D_a_· • __ G_e_c_e_k_i_v_e_B_• __ s_a_b_a_h_ı_~ı_· _e_a_b_e_r_ı_e_r ___ ) 
' Harp tebliğleri 

/ngiliz tebliği 

Alman tayyareleri yer· 
den asker alırken mjt
ralyöz ateıine tutuldu 

ICahire 28 (A.A.) - Orta Şark in
r:iliz hava kuvvetleri umuml karar
gA.hınm tebliği: 

Libyada: Inglli.z ta.yya.relerl asker 
ıawannı ve nakliye l:ollannı bom
bal:tmnk ve mitralyöz n.tc~e tutmak 
suret.lle düşmanı hareketlerinde hır
pıı.Jamağa dün de devam etmtşle.rdlr. 
aentna'da av tayyarelerlmlz, asker 
kltnlannı nakle mahsus .. Junkers 52. I 
tipinde bir çok Alman tayyaresini 
yerden asker alırken, mitralyöz ate
ş.lnc tutmuşlıı.rdır. Blr dü.şman tayya
resi yangın çıkanlar.ık tahrib edilmiş 
't'C diğerleri ciddi hasara uğrntılınıf
tır. 

Hnbt'şlstanda, dun av tayyarekrl
mb Allomata'da dOşmanın motörlü 
nakil vasıtalarını mitralyaz ateşine 
tutarak ciddi hasara uğra.tm~lar ve 
blr iniş meıdanında da benzin depo
suna ateş vermişlerdir. Evvelki gün 
de diişmı:m kıt..alnnnı nakleden mo· 
törlu blr ka!ıleye taarruz edllmiştlr. 
Azim hasnr yapılmış ve ağır zayiat 
vcrdlrflmlşttr. cenubi Afrika tayya
releri Jlmma'da askeri blnalan bom
balamıtlar ve m1t.raly&L at.eflne tut
m~lardır. 

Bütün bu hareJı:cUerdc:n tayyattle
rimlz ktunllen üslerine dönmüşlerdir. 

ita/yan tebliği · 

Korfu ve Prevezeyi 
İf gal ettiler 

Amerikada 
vaziyet 

Müdahale lehindeki 
cereyan gittikçe 

kuvvetleniyor 

Nevyork 28 (A.A.) - (Ste
faai): Demokrasiler lebinde mü
cadele etmek için milyard.I•. 
Rooseveltin tarahm iltizam et
mektedirler. Bu c:imleclen ola.: 
ralıı: Roldeller, New • Y orit Ti
mes gazetesi sahibine bir mek· 
tup göndererek milleti Roo.evel
tin etrafmdl'. toplanmafa Ye ha
ııilterenin harbi lrazanonast için 
ne l&zuıua yapmaf a davet et· 
mittir. 

Milyarder. doğrudan dojru
ya bir müdahaleyi .İcap ettirecek 
dahi olsa gemi kafilelerine f n.gi
lis limanlanna kadar refakat 
ed..ilmesini teklif etmittir. Müda
hale ldıindeki cereyan gittik~ 
lnıvntlenmektedir. 

. 
B. Churchill'in 

nutkunun 
akisleri 

lstanbul kadınlan 
vazife haşın<la 

Sovyetler 
Birliğine 

bir hücum 
Dl1n bir toplanhyapıldı, Ankara ım. ttaıyan mecmuuına 
yardım sevenler cemı"yetinin söre, Sovıetlerin ıulli 

temayülü nazari imit 
lstanbul şubesi kuruldu 

a.... 23 (AA.)" - 06: Qui 
Edib a'dsndakl İtalyan mecmOUI b.ynel• 

milel alyul vaziyeti '" bm.a..a Bir· 
~:Amerika devletleri ile So"Yyet• 
... Birliğinin hattı hareketlerini bh· 
Ji! etmek mabadiJe Detrettifi bir 
mablede Sovyet Ruayanm Almsn· 
ya ne ~emhudad olan mmtakalarda 
bir takım tedbirler ahnakla beraber 
fimrulik harbe eürüklenmek. isteınr· 
diiini. fakat takip ettiği siya.sete ba
blacak olursa gayesinin yeni ihtı· 
llllar çıkarmaktan başka bir ıey ol· 
madıimın anlqılmakta bulunduğu
na tebarüz ettirmektedir. 

Toplantıda bulunan Profesör Halide 
güzel bir nutuk söyledi ve çok· alkışlan 

Telepreas ajansının Roma' dan 
Terdiii bu makalenin ban parçaları 
İniçre gazeteleri tarafından ikh"bas 
edilmittir. kalyan mecmuası tunla.ı1 
ilave etmektedir: 

cİngjliz Hariciye Nazın B. Eden 
ile Sovyetler Birliiinin Moskova bü· 
yük elçisi B. Maialy ua.sında ıık 
eık vuku bulaıiı mü1ikat1ara fazla 
bir ehemmiyet atfetmeaelı: bile 24 
martta 1urk.iye ile Sovyetler Birliği 
arasında akdolunan ve Türlciyenin 
beynelmilel hir ihtilif halinde S·w-

c Amerikalılar arbk Yukanda Bayan Lütfi Kırdar riyaset mevkiinde, yet Rusyamn bitaraflığma güvene· 
biliyorlar ki mücadeleye asağıda dünkü toplantıda bulunanlardan bir kısmı bileceğine mütedair bulunan beyan

namenin Türkiyeyi harp yolunda 
ittirak etmişlerdir ve Bayan İnönfınün hiınayelertn- olacaktır .. . demiştir. tqci eden bir eser olduğunda ıüphe 

Roma 28 (A.A.) - İtalyan ordulan deki Ankara Yardım sevenler ce- Parti re•---•- "-~11 fl "--'ne yok.tur.> 
tunumt tarargil.hmm 327 numaralı edeceklerdir» lo:)uı.ı.u ı.ç.ı:ı..ıı uz.ıc.ı.ı 
tt>bliğt: Hava teşett.illleı1 ye siyah mtyetinin lstanbul Şubesini aç- riyaset divanı intihabı yapılmış- 1 Ogci 5 nisan tarihli Sov~et - Y~-
gomlekli müCre-ıeJer· Bu sabQlı Kor- k .. dün öğ" led t Birin i iğ :O goslav doıtluk 'Ye ademı teca.vuz 
fu'yu lfgal etmışl~r. Makineli bir Vatinaton 28 (AA.) - B. Oıur- ma . uzere en aonra ır. c :re1s1 . e bayan L ttı pakbnı da gayri müııaid mütal&alar· 
piyade taburu Prevezeyi lfgal e-tnili}- cbill'in nutku, Amerikan milleti üze· Partı nlı\yet binasında güzide Kırdar, lldncl reisllğ'e bayan Ha- la te&ir etıne~te .- So~erin Al
t.1r. . . • . rir.de kanaat verici n tqct edici bir iki yüz bayanın iştidki ile bir sane İlgaz, kAtlpllğe bayan Şazi- man kıtalarınm Banat' a ginnelerir.i 
Sı~~~lte Tobnı.l:ı~~~etldrl~- tesir yapmışbr. Jngiliz Başvekili ha- toplantı yapılmıştır. Parti reisi ye .seçilmiştir. Kürsüye gelen teessüfle kar~ılamıı olduğunu ha-

ınan ı.cuı .. ar ve p ,, ....... e ... une e le kik . I .1 d - • . b ı bn kt d M -bir kere dahn t.aarruza teşebbüs etm1t ab gız ememesı e tanın ıgı ıçm B. Re§ad Mimaroğlu kısa bir nu- bayan LQttl Kırdar toplantıda r a a a ır. ecmua yazısma 
ise de zayintla geri pü&kürtübnüttür. •öz1eri her zaman ~edefe vam:'~kta: tuk söyliyerek toplantıda bulu- bulunan bayanlara teşekkftr et- !Ülaayet •erirken. ~~· rıö~i-
İtalyan ve Alman pl.ke bombardıman dır. Almanların Libyada lngıliılerı . len .ulh temayüllennın ndec• ıaa-
\.ı.yyarelerlnden mü.reklı:ep teşettfiller hezimete uğnttığı hakkında itiraf Danlara ~ekl;Or etmiş e. miş, toplantının maksadını an- zari olduğunu kaydetmektedir. 
Tobruk civarında düşman bataryalı!.- kadar Mısırdaki aalceri vaziyet hak- - Maksadımızı biliyorsunuz, latmş ve yerini JJdııci reis bayan 
l1na, makineli vcsaltlne ve kampları- kında verdiği teminat da iyi kartı· merkezi An.karada bulunan Yar- Hasane İlgaza. bı.rakmıış.tır. Bayan Meıhur tayyareci 
naR .. ıa~.~~ ... ~da1'1erdd}r. .ft .... u .. t laiımı~tır. Nihayet hava ve deniz dım sevenler cemiyetinin İstan- Hasa.ne İl.gaz cemiyetin nizamna-

...,.r; ... ~...... uşınanm ~s~ Jı: 1 • • - • • Lindberg askerlikten 
•e l:ıtalanmızın l:alıra.mıı.nca muka- uvvet enn~ arthgı n yazıyehn g~· bulda şubesini açmaktır. İ.stan- mes1n1 okumuş, teşldlA.t Ye ftZi- • • • 
nmetl devam etmektedir. Dessle çen yazdaki lı:~dar nazik olma~ıgı bul nüfus itibarile birinci şehri· feleri hakkında ha.hat vermiştir. ııtifa etti 
Wıllye edUmlşUr. Alagl m.ıntaka.sın~ hakkında :raptı.gı beyanat Amerıka- . _ • Nevyoric 28 (A.A.) - Mqhur 
da d~an taarruzlan tnrdedllm1ştir. Wan tatmin etmiştir. Amerikalılar ı mız oldugu gibi bu ~ de birinci (l>ennu aahife 7 .&tun 4 de) 1 tan-areci Llndberg Reiaicllmhur B 

Dentzaltıln.rnnmla.n blri Atla.ntlkte artık biliyorlar ki mücadeleye ittirak Rooeevelte bir mektup gcmdererek 

Kısa m.tUAkatla.r 

Tramvay biletçisi 
bir genç kız 

neler anlatıyor? ----
Dünyanın hemen her büyük 

~tinde umumi nakliyat vn51ta· 
lannda kadın biletçiler, hatta 
vatmanlar c;alııır. Türkiyede bu 
u.We ıon znmamlarda baı vurul· 
du. 

Kadıköy taraflarında tnmva
ya bineneler, yepyeni bir man
zarayla lc.arşılaşmak~dırlar. Ben 
de bit erkek biletçinin yanında 
ıtajyerlik eden bir genç bayana 
raıladım. Gayet kıvrak, rabıtalı 
giyinmiı. Saçları iyi taranmı!J, 
ha1i, hauketi, konuşuşu düzgün. 

- Ne zamandanberi bu işte
siniz'? - diye sordum. 

- On gün oluyor. 
- Ayni meslekte kaç bayan-

sınız.'? 

- Sekiz. 
- Ne alırsınız} 
- Ben, günde 120 kuruş. 
- Arkada~larınızın en genci 

herhalde ili: olacaksınız} 
- Hn},r. Ben en yaşlısıyım. 

Yirmi birindeyim. Onlar on se
kizinde, on dokuzunda ... 

- Evli olanınız var mı} 
- Hepimiz bekarız ... Amma 

bekarlar arasından bir seçme ya· 
pılnuyor. Öyle tesadüf etti. 

- Siz evvelce ne işteydiniı.} 
-Tütünde ... 
- Bu i§ten memnun musu-

nuz! 
Cülümsiyerck: 
-Çok. 
Yolcular, bu biletçiye biraz 

çekingen, fakat ıempatile ba
kıyorlardı. içlerinden birinin, 
ötekine usulla fÖyle dediğini 
Stittim: 

- Bırakmaz.lar bunlan bu iı· 
te ... 

- Niçin} 
- Muhakkak: talip çıkar, eY• 

leir, giderler •• , 
T. ç. 
• 

Britanya kıtalan 
Yunanistanı 

tahliye ediyor 
10 bin tonluk bir dilşman muavbı etmişleıdir -ve edeceklerdir .. e mÜc•- Bu·· yu·· k hava Alman mu .. s- ihtiyat tayyare eubaylıjmdan istifa 
.krnnzörünü batırmıftır. dele -vahim n büyüktür. etınittir. '(Battarafı 1 inci sahifede) 

A iman b/ • . Ottawa 28 (A.A.) - B. Chur· k 1 l k ı • Lindberg ıeçen hafta ~di lıak- eC:len liarek.atın ıon aafhalan haie 
fe ıtı c~il~'.in ~utku. butün Kanada'da çok a ın arı feM e eci lgi kmda .öyl:nen bazı .azler dolayı- kında ıelen haberlere n mütaJü-

_____ buyuk hır alaka uyandmnııtır. Rea- lile bu karan verdiğini biJdiınaekte- tara birçok sütunlar tahm eder~ 

Alman tayyareleri İngı"liz mi mahfiller nutuk hakkında müta- Bir M:;.•temleke ne-••eti• dir. adet:çe on defa Gat\in bir dH•mana 
laa yürütmüyorlarsa da Başvekil B fngilız· ler Hamburga -- _. Lindb __ :ı:x tal'-- t -.. lo 1 akl d · · erg tayyar.,.,...,.e eue 0 a- kartı İmparatorluk lcuvvetlerioia 

ta. arını n e en Macl,enı.ie King bugün mecliste harp büyük bir taarruz ihdas edileceli ral. gi~ ve 1924 de yüzbqılığa. dümdar kıtaları tarafmdan söıteıi-
vapurlara hücum ettiler hailında . ~~anatta bul~acaktır. ve nihayet alb.ylığa terli elmiftir len fiddetli mukavemete i§aret etw 

B. rf~rchlll ın ?u;k.u h_~rtınkk md yapb}ar Berlln 28 (A.A.) _ Y&n resm1 blr Llndberg'in infüadçı düJlinceleri clo· mitlerdir. 
Bertin 28 (A.A.l - Alman ord.ulan !a 'liz~ ly~t e..._~~ltıcde.~.n~egı t~ ınl a ~ blldh1llyor: .Alman llyaat hla,ywite geçen cuma günü Reiaicilm· Gazeteler, Yunan milletinin uzun 

Başltumandanlııuun td>lltl: H:ı.va. ~t 
1 

~nn ocı ~ .1~ b~~l~ 1 yek n- LoDclra 28 (A.A.) - Berrm ve mah1Ulet1nde, blr AJm&n :mft.9temleb ur B. Rooseve!t ıazetociler toplan· Ye kall!'amanca multavemetini .... 
kuvvetleri, kısmen husu.sl tetıllRlerle gı ~z erın cesaret. ıçın 11 J am ay- Kie) Ye Br~men·den ıonra pazar se· nezaretinin ihdas edlHp edllml~- bamda Lindbergi. cCopperheacb eli- Yunan hükumetinin adalanndan mü .. 
lrild_lrDml.§ olduiu veç:h.lle, Pire Ue nagı olacakhr. . • • . . celi Hambu"'a da ln...tliz hava ne dtı.Jr gAzeteellediı aorciuklanTe -.ıe ye tnıif etm~. Coppedıead, "At- L k 
Girit adası &l'Ulndüi dmbı mmta- Orta Şarltta]u acil •a:ı:ıyebn man· ·• •· ceveb cevabı verllmllo fU elbet mer.ilı:ada en tehlikeli bir yılana ve- eadeleye devam etme~ arannı aı-
ta.~nda tah~it ~ olan n cep- D'Uniyet verecek bir manzara anet• brrntleri tarafından yeni Te çok b.yded1lm.tftlr k1. ~ h1ç bir rilen addır. B. Rooıevelt ft1İlİ pze- lı:ıtlamak buıusunda müttefiktirler. 
bede matl6b İncfils Jota.laraun nu- memekle beraber bedbin olmak için kuvvetli 'bomklardan atılmlfhr. vak.lt milste~ke ~•ntren vaz- tea1 l twnd IJn°dbe . . Obıerver gazetesinin müdürü B. 
nne ı..ıwa ed1lm1f btılunan nUllye rtad hi .hep örlil emeltted' Büyük Alman 1imanmı kaplayan al- g~nlemiftlr. « top an • rgm ..- Garvin diyor ki: 
levazım ve himaye gemilerine ka1ll ~azi :t c:aaıet Tel l.ar:et .ica ;;~ çak balatlar arasında aranra ha11l Kont Ciano • Ribbentrop yad dGo~celeri dolaym1~ flit • L!z- cNe lnıilizler, ae Avuatr.lyalılar. 
tahrip hücumla.h yapmllftır. Bu su- Ylı: . p olan 'botluklard. iatifade ederek ül" ~ '--b- mete çaırnlmadıfmı da e3y1enuttı. dnne tedır m IUUl ne de Yeni ZelandaJılar taahhütleft.. 
retle, 21 nisanda, Yunan IUlarında, • tayyarecilerimiz ımai hedeflere ni-
eeman a,ooo tonlllto hacminde ıı tan· alabilmitleıdir . .Berlin 8 (A.A.) - Yan re.ot bir Tıı...!!._I....!!. bu"•--t:.L ba•a ni ifa ettiklerine teeuüf etmiyorlar. 
gemi betınlmlfbr. Bundan başka Ol- Babnlan ltal•an B ,_ __ d ' • 1 · .ı~ ka7Jıak.ta.Il blldlrlllyor: Bugün Alman IJUll&U yua ,, Altı ay mükemmel harp ettikten 
rldln flmallnde bir tngu· Jı:ruv , -nı " . omDtU" ımanın nehce ennUC11 baric.iYe nezaretinde bir kere daha uha be t 1 l L 

Te diğer 19 gemi baara .tı~ır destroyerleri l>ahteden bir pilot bir volkan indi- tıet:ıerk ettlrllm.1şt1r k1. bazı ecM.bt 18_ m re 1 90nr:. le• im oma~ mecburiyetinde 
Bn gemilerden bir kısmı, tahrtp edil~ t _ _.. fama l.enziyen b&yGk bir aJey eübı· uteıerlnde çıkan id41al&r htWma l..aedra 26 (A.A.) Reuter kalan. Yunan kuvvetleri hakkında 
mit teJ.at:kJ olunabilir. 2'1 n!ııaııda, ~ra 28 (~.A.) :- ~ltere nunun yQbeldiğini ve bilihare kır· olarak, Ton RJbbentropıa. kont C!Qnô ajanaom öğrendiğme ıöre. ınaruz ileri ıürülecek bir tiklyet aölgesi 
bava JruTietleri, bir krun.3lirü ve beo Bahnye ~ezar~tı ~~n ogl~d~n mm bir alev halini alarak m aıağı anamda Vt:Ja,nada 1lll>Jlan 80D. mil- han kuvvetleri bugün Manfln öte bile yoktur. Yunan hükumeti At.in .. 
bin tonlllto hacmlDde bir \lcaret ge- •onra ~f&Sld~ teb~ nep-etmiflır: 7uım mil ıenifliiinde bir ..haya !Antta mdnh:wran cenubu prıd tarafında yeniden ketif taarnazlann· dan Girid'de Kandiyeye nakledil
m1.sint batımllf Ye dtıer ıt1 krlıv'Uör Buaün •bit oldugua sare, 1 s J1l7l}dıimı aöylemiştir . Avnıpa.sınm yeni fetllne dair hasır- da bulunmutlardır Paa de Calais miıtir. Cirid adası Yunan azminia 
lle 12 ticaret remUtnl ~ etddl su- nisan K~ai-Sicilya ile T~blm ara- Bombalardan birini~ infili.lunı ıs Iıklar bahis menııu olmurtur. Blr l:>oi&ZJnda n laıllterenin cenubu efsane'\·t Jı:aleıidir. , 
rcr.te ha.sara utratmıftır. ııında hır dUtman ltafilumin tama· L!t __ L •• •• 1 b" kontera.M bahis 1DeftU11 olamaz. E6a- 1_1 __ ,_""'-d k b'· • .:ıL. t..L '--

Yunanlstarun ve Mort.'nm merte- mil imhaa da batmla a.uometre UDa&tan ıormuıt o an ır ııen böyle bir konferans olması iıçtn pra. ..wım e pe u,.u-. wr uava Girid'de ve diğer adalarda Yunaa 
sinde ı: .. -. ... mımablarm tezntwltn- ltale d---ee~a~ml 628 t~:' l~ pilot da, itı6lakın yı1dmm süratile sebep de yoktur. faalqeti olmuttur. Küçük n tetek· rru"J!!yetperverlı·g-ı' -e 11• &·L••., ln...tl!-

.._..,.. yan .,. .. oy ... rı, ~to u-. -L L Jd ., h"ldi • . ..,. l lnft-•- '-ül' l • . 1 ıla t.!__ • d u "' ~llUI ••'-
mest için Alman ordusu tıtaıannm Lu T . 12lO t !t•to'-·ı- F 1 TU&.Uoa aguna ı nnıttir· .. en n ....... uuu hAmıs1 olarak Almıı.n- ~ erımız e avc nn 1U1Dayeaın e fa 
hareketleri, nvelee teı!ıblt edJlmle eo ango, . doru.. ıu.. 0 • J.endra 28 (A..A.) - IngUts ban l'& ha.tkında gazetelerde Cıkan 7ent bombardıman tepkküllerimizin deniz kuvvetlerinin müda a ettiii 
pJln mucibince devam eylemekt.ecUr. gore mnhndan hır eatroyer ~e 652 wrettrıın tebU~: Dft:n. dndlz, zllınb'et de bugiin Berllnln 11yaa1 Fıwa ahil' • Cloiru ..-klan ıö- ınıntaka dahilindedir. MilJetine la~ 
Alman han lrune&leri ~' tonilatoluk Vego smıhndan l>ır dee- boıml>udıman ıııervietne mensup ~- m-ahfmerlnde mevzuubahs edilmlft!r, rülmüttUr Meaenclım.klt 109 AJ. bir kral olduğunu iebat eden Yunaa 
Tripoli'dıe Arlos mmtüMlnda dit- troyerdir. JUaleT', Kobıyamn ıart>lnde : Bu ınahtınerde ~y1ıend111ne göre, Al- mu teeekkiillerinin müteaddit nok~ kralı Jorj milletiae Ye doetlanna' 
man b?fttlertne mae.ır IUl'et.te ............. _ ............ --........ flılıırlı:aJa Te ~ ~ man ınatlnıatı b6Jle bir dilşftneede ·-'- ,2_ L ..::\.--'-J d --'-in L•'fı L .. ·unuz bir dGrüe•mL .;;.•t-· 
ııteum etm1ft,1r ubıi Jıampa mUT&ff~ hil- baJunUJ'Qraa milnbulran btlyR ~ -rua ÇOK. ,. .... - er en "°"-- -a a- uw .. •- -

tuman Alı1tada. Tomılkt& ftlm&- tlhlannda btıy6t ha.sar ~ P.- cunılar Jal>mJlllanb:r. .Aft'\Jpa nftmmı kudetmlJW Bu ıriU. ..Jıillerine ·~ Ye iki llbttir.> 
nm Japblı Heri baı*.e&ıer mdıımt tlrmJfletdlr. Bundan ..,._.. tngOte- Jlo"ndatta inal altmda.k1 aradıde. 7mt nizamıD mermıı&ni mihveı ~ defwda bulutlar üzerinde muhare·• _ -----------.-.... 
H dlpaana atır sa.yiat ~. ftnSn eenubu ~ oomnou!al- banııılaft Te ~ meydanına hii- eUJıt 8fll:irdır. beler olduğc dU)'Ulmuıtur. ' 
Alman n ttaıJaa p&q bcmılıudDnan Jea'cle Umanlara hac- edllımiftir. eumlar 7&Pılımftır. 
tanareJeri. rz D.landa, aft'! tanare- DBn ıltl düşman •nt tayyaresi. ~-~11ıcııe eahllled ~- Milli Şefin fotoirarıleri s· k bn..ı:.1. b. 
Jer1 hlma7Ulnde, 11ena _ ııatrub'd& b1m ve a}Qak bulatlann blma.yMSn- la.rmda. ..... -ran b.rüo1 .-.ı- ... _....__ .. ınaapura ço u7ua ır 
Jncııız topcu mıenDertne hilcunı et.- de garbt Aim:ınya iiRrlnde ~ De bcmıbala.r isabet eıt.ını,ur. Bu temi ~ 28 (AA.) - Aldı.ıımız A rik • 
mlfler 99 tam ı.bet eden b<mnba.lar- ~affal: olmuştur. Dlifınamn attığı en ııon defa eörilldiltü zaman, yan- telgraflar Milli Şef ismet bönünün me an tayyareıı 
la Ud ba&arn1ı ıllltwmQl)ardır. bombalar, blr fabraad& bir no tjŞ- makta ft kuvvetli wrette n:ı.a yat- Kütahya n Bolu viliyet Cümhuri· gidiyor 

Alman &1'cı ~. lıılaH& ada- nb:ı ölümüne .OOebt.JU wrmJ:t. btrtaç mış "taziyette buhınmakta idi. yet Halk Partisi ve Halkevlerine ManiDa 28 (AA) s· 
mı.da bir lllnanda, 81mcler1aad Upln- ~ yaralanmıştır. tst.aıal1 enı+mı- Pazar günil. Holland& tıv..ertn.de 1*.- lmzalan1e lıediye etmif olduktan . · - 1!'gapura 
de dört motörlA bir+_.....,,_ den!s +.... ya.n pelc ez maddi hasar ftnllr Dün pılan ta&rruzl kefif uçuşunda av- f t .. "'--•- imi f gıtmekte olan çok bGytik bir Ame-

~ ...,,- . .. .. _,.,.... • o oıraIUeTIJl meru e ,ere m.,.... -!L bo b d • M 
rareslnl ta.hrlb etmlflerdlr. gece Alman arazisi ti:ııerlnde dUııima- cı aervLmıe mensup .....,,,-.... ıer, ~ kD • k 1 ıc1u- h"ld. n..-an m ar ıman tayyaraı a-

İngllterenln clenta mmtatemnd&, nm sa.va§ faaliyeti olmamlfbr. fU meıvziler1nf Te bir tıŞe ~nl ~n~ onu mut 0 gunu 1 ır- nilJa'ya ge}mjıtir. 
Alman bava kunetlerl, dDn drıdOs 23 n.l.sandan 27 nisana kadar, d1i{I- mitralyög atetıne t'UtmUllJlatdır, me e · -·-
" gece, ceman ıı..ooo tonlllt.ıo b&c- mazı ceman ıoo tanare ~ Bu haretlttan ~leıimbdn Macar zayiati 

Ke 401Dall? 
Cumhuriyet gazetesinin bir 

kUçük hikayesinde töyle bir cüm· 
le geçiyor: 

c ... Onu ltık gibi diitünmeie 
imkan nası) olsun ietiyonun '? ... > 

Gazete yıuılarının halkın doğ· 
ru konuısup doğru vazmuı üze
rindeki büyük tesirlerini dü§Ü· 
nerek, güzel türk.çcyi böyle 

Yazmamalı ~d: ~t!c~~b~ b&&ınmt- Bil n.kamdan 26 ıı hava muharebe~ hepst l&llnıftl gert d&ımüştilr. Budap-te 28 (AA ) _ M · Macar Baıvekili Alman 
v "'GOi '~ ..., .... tlcaftt ırems- Jert eerıasında Te gece avcı tayyarele- • -v • acar k ır • • • 1 •• •• tü 

mıı clddl hasam u~. rt ıaıafınd:ı.n, Bl bahriye topçusu ve Macariatanda fevkalade ~yıatı ~~kkmda nqredilen reemi e a ıyetı reıaıy e gorut « .•. Onu arık gibi dü,Wımeğe 
Dün gece, savaş tayyareleri, ty1 16- denls haflf kuvvetleri tarafından, 3 il -- l~L! ti l.iateye aore, Macar k.ıta.Lmmn Yu- Badapeşte 28 (A.A.) - Macar imkan olmasını nasıl istiyor· 
~ tcraJti Jçinde, Porsmouth'da tez- han. ~fi ba.tarynlan tarafından dü- •auuuye er " aroslavyada Batacbka'ya giriflerindej Baıve1'iJ ve Hariciye nazın B. Bar· 
Ph1ar mmtakasmı ve llmnn t.eslsa- fiirilmut. 13 'il yerde t.ahrlp edllm}4- Bad&pette 28 (A.A.) - Hük6- S nbay ve 60 uke: ~lmilf n 6 eu· do•y Macaristamdaki Alman ekal· eun} ... > 
Um bombardıman etm.işlerdlt. İnfi- Ut. Aynı müddet sarfında 9 Alman metin fevlı:aliqe •al&hiyetled sele- bayla 290 asker yarala~tır. ,l S Jiyeti reisi B. Frank Basch'ı kabul diye yazmalı ! 
1At ve 781Jgın t.ana.reler1, devlet tez- tanves1 ~· cek. eyllile kadar mahllllJltn. aeker fle U)"lpbr. - etıRİftir. Mülakat uzun ıürmüıtür. ! ~-------imi!" ___ _, 
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Bizlere göre teknik 
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Memleketimizde yaıayan tanın- Peynir bol 1 mu··st b 1 Taksiler 1 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Dllf ecnebi mimar ve mühendislerin. aşe eşarı U Bir ahbabım anlatb: 
bulunduğu bir meclisteydim. Sehir- 1 f - l>ün bizim çocukları aldım, 
cililden bahis açddı. Söz döne dola- k d Beledi e huyu.. ..k taksiler baloya götürdfün. çocuk . balosu· 
, .. Mecidiye köyij civarında yapıl- Dünden itibaren I<onan a şam gı· ı·yor . y , .... k b ı D~:·. Bu sırada tanıdık aı!ele:-dea 
ması düşünülen hıutaneye intikal et- narll kaldırildi ıçin bir alamet a u bırınm dokm; y~ındaki oğfu yalU-
ti. Bunun on üç .katlı bir bina olaca· etmelidir mıza Yakla,b. Sırtında bir frak var-
v • =~:-t• dı. Beyaz kravab "'ayet b"lç:-.ı.ı· bıoa. ııını zaten ı,au.._ un. Fiat müralaııb& kornkıyonu diln 1 .. .... -.. 
«- Eh, bizde de böyle bir gök- nuntaka. ticaret müdüt"ll B. Ba!d Ra.uf ~ k .J.. • l " l ., İ.stanbulda kira. otıomobUJ.erlne tak- a.nmışb. Saçlan büyük bir itina ile 

tırmalıyan Amerikanvari mos:ralık Sarıperln rel.sU~ altında iq)laruruştıl'. "'/e er l. lQ ıne zam yapl QCQgl 31 kondutu zaman beş k1ş1 alan bllyük tarannuşb. Babası bana; 
bulumun •••• diye düşünmüştüm. • Fiat mürakabe bürosu t;ara.fındD.n arabalar lçln kırmızı tak&i kabul edil- - Kendi giyindi Ona el b~e 3ür-

. tralık d lA • teSblt edilen bazı ihtlltft.r vakalan haberı· k t . l ızd· miştt. Kırmızı ta.kş1 yüzde em fazla medik. Kravatın bağlanışını gi)riı-
9 cım mos a azım, Haydi adliyeye gönderilml.ştlr. Q ıyen QSl S lr yazıyol'd.u. Fakat son on sene mdmda yor musun? dedi. Ben hu y~uıw 
bakalım bulunsun .•• ,. Aİakadarlar kaşar peyıı1r1 ile yenl kırmızı taksiler t.amameın ortadan geldim. Beyaz papiyoo kravata b:ı 

Fakat medistekiler avn: fikirde yıl peynir mahsulün!ln pJyasada 90- Şehrlm.1zde bulunan İA•e mil,,- mıc::tı. a ••. ln-ITnt ... Ae bulunan Tica- kalkmıştı. Beş k1ş1 alan a.ra1ıalar blle k d t b ~1 değili d" bilh ., {._. ğaldığuu llert sürmUşlerdlr. Komit- + ... ., ~ Y ~~ küçük taksi kullanıyorlardı. HattA a ~ .~1un azam ag ıyamam ... 
er ır; assa şoy e dıyorlar: yon piyasada Ticaret Vek1le'tl mü- ""'i'an B. Şefik Soyer tedkilderlne ret VekAlettnJn en salAhiyetll bir bunlar kalabalık görünce cBlzim ara- Kuçük fraklı, bayatı s~neıerce 

- Göktırmalıyan dedikleri kat fett!.şlert tara.fm<;tan yapılan bir kon- dün de devam etm.i§tlr. Ticaret zatı bu hum.sta §UD.lan söyle- bamızın strapantenlert vardır, beş ki- salonlarda geçmiş bd- centilme11 
kat }'Ükaek binalar-. Nevyork ıehri- troldan sonra diln kaşar ~ynirtkaldırve odasında m"'sgul olan müsteşar mtştir şl alır, bize buyrun. dlyerolt müşterlle- tavn ile yanımızda oturan kfü;ük bir 
· ih · d d ~ • beyaz peynire konan nar ... ı - ~ • · ri davet ederlerdi in ·· .. d ~ad· 

nm tiyafacmda~ o~ul ıhır.. ı;ara mıstır. Bu saba.htan itLbaren her 1k1 Fınncılar cemlyetl reislııt rağıra- - Hükfunet şeker !la tine ye- Kıra otomoblllerl bir gün tek bJr zm o~un e eg A ı: . . . 
orası elr a ogru 1renıt emeaı un- cııls peynirin ııatı seroestır. Yalnız rak 1 :ah ıc.ı Ş gün çift olarak işlemeğe b~ladıkta.n . - Bır dans lutfetm~z mısınu? .• 
kansız bir kaya parçasıdır; binaen- geçen sene peyrilrlnl bu7.Aaneden çı- z at a.l~tır. VekAlet, niden zam yapacak deı;.ldlr. e- sonra bu gibl arabaların sahipleri fır- dıye sordu. 
aleyh, semalara yükselmesi Iazun kararalı: sert>es sa.tanlaıg mrtni olu- muhtelif yerlerde mı stokundan ker stokumuz kAfi miktardadır. sat bularak birer kırmızı talts1 koy- Biraz sooırıı dam ediyorlardı. He n 
gelmiştir. Halbuki İstaobul öyle mi nacaktır. başka peksimet sf;oklan da vücu- Yeniden slp~lerde de bulun- muşlardır. Takslnln rengine dikkat de ne mükemmel bir da.olSed!ş ..• 
ya? Yayıl yayılabildiğin kadar... Du"·nku·· ı"hracat da getlrecektlr. Fırıncılar cemi- duk. Ticaret VekAleti şekerden etmıyen, yahut geceleyin takslnl.n C b d kü ··k '- , 
Sonra. zelzeleli arazi üzerinde yaşa- ti 1s1 k tra. kst tek ti d b"tiln y1 add rengini görmlyen klnıseler1e şoförler 82 ~~- susunc~ çu. ~ava.ve 

ld ,, al B' tı Dün muhtelif memleketlere 410 bin ye re e s e ra ve p rnaa a u yecek m ele- arasında para verirken ihtilatlar "ıkı- dans etti~• kızı yerme ~etm:ıı; gen~ m ıgım unubnam ı... ır sarsın . y ,. ~, 
her ,eyi mahvebnese bile. dhazlan liralık ihracat yapılmıştır. Italya.ya undan pekslmet tmaı ettirerek rinden stoklar vücuda getlrmek- yor. eğilip onu selaauadı ve te•e!.~kl..'r et~i. 

bo B h • .] . Göktırmalıyaaı dert, Roml\nyaya. _zeytin, kuru incir, müsteşara. gösterecektir. Müste- tedir. Kuru sebze -.+in ve zPV- Burada Belediyeye blr vazife düşü- Bunu görünce y:mımdt:h.ı al"b:ia-zar... u ,e ır~t b""'- yer fıstı1'-.· Isv1rwı.-. k.a""'" ..... , U"-;J.. -J K.ı .. A ... AI kal AA ... _ b Nl~i 
1 ı, k h •uc-.ı-, s•. YA_,,_ .r-~ ... u- b d" t• ıc... ..4--klan I tı yor: rmızı ~ a..,...,,.._ u 6 ..., tuna: 

tarzına heves enm"'- anca eves- rusu gönderllml.ştlr. şar U akşam Anka.raya one- ınyaı:;ı oııu yapı mış r. arabalar lçln hususi bir alllmet kabul . d d . 
tir ••• Almanyanın, Fransamn büyük cektlr. Hariçten mam{}I deri, ham etmek, yahud salılplertnl 1çerts1ne her- - ~ıra ~~· edım. ne ka~ar .mul 
h ta l • ik

0 

üç kat üzerine bina Et f • t• anif tu ith Kesin göreceği blr surette: ıcBu taksi ve erkin bilıyorlar. Daha ııırndıden 
as n~ en, 

1 
•• • • • la 1 Şeker fiatlne yeniden zam ya- deri ve m a ra al edile- büyüktür, yüzde em fazla flcret allh bir centilmen! .. Tevekkeli bir b"Jo-

lar balm~e, ne guzel terllpl~U' •• : yapılacağı hakkında bir şa·~a çık- cektir. diye b{lylik bir le-vha astırmak lazım- ya filin gidince buılarınm sırtıncfan Onlan nmntme tutmalı... Böyleaı ,. 
pahalıya mal olur! dır. Taksilere binenler ekseriyetle blr smckini.."l, frakın ade~ aktı!{ını vör-

Daha bir miktar ucuzla- veya 1k1 kişidir. Bunları 00, ki.şmk üc- 'müyonu:. Bu neviden terbiyeyi m..ı-
- Niçin! yacağı anla,ılıyor A n a d o 1 u y a g ,. d e c e k 1 e r ~~d~~rme~ mecbur etmek doğru de- hakkak ki k:içükten rı.loıak lô::nmdır. 
- Çünkü Göktınnalıyan dedik- g. Muhakkak ki hayat yahıız bu.ı· 

leri binalar. makine esasına istinat Kasaplar cemiyeti umumi katibi B. dan ibaret dei{ildlı-. Fakat ho da 
etmek mecburiyetindedir: Asansö- ömer Koçun teklltt ürerlne et fiat- 19 Mayıs çok lüzumlu bir şeydir. 
ründen tutunuz, dig~ er aksamına ka- leı·lnin f•~ .. m"-ak b"' 1·om•~· ·-

-~ w. a. " ""' ..,,.onu -- •ık b •• Ü Arkadaşım bunları bı:uıa anla-
~ı;r·ki,~e~~~~: • ö~n~~n~~!'ı; ;~:~ ~!tı~r::~ ı:~:;:~ ı vapur perşem e gun saat tırken &klıma bizim ydis~ıe ~ıı: -
bu mihaniki aksamın ömrü kadar du!tundan gelecek halta narlun Jimnastik şenlikleri :ıaınız geldi. Şimdi çoeu?,un tu 
sayıyorlar. Onlar yıprandı mı_ müddeti bitecektir. Dün kendlslni g!>- On sekt'"J! -'e hareket edt.YOT ba1ine mukabil biz adet~ k"1a:-

ren bir muharrlrlınlze kasaplar ce• Na~ hazırJıkJarI İlerliyor balıktan - umacıla;·li\ kar~ıJaşm ~ ( bpkı mot<kü .ıı~mmı~ bir otomobi-
lli karoser~ini tekııüde sevkeder- nılyeti umum! ld.tibi B. ömer Koç gibi - ürkerdik. 

şunlan söylem!ştır: A Vilayetli\! 19 mayıs Jimnastik şıen- Böyle balolara gitmek, dan;;!ar et-
cesme) - binanın dlğer aksamını aKasaplık hayvan muvaridatını, et Anadoluya gitmek için 15 nisa- nakallt Vek letinin tasvibinden ll.klcrl lçlıı yapılan toplantıda vall mek nerede? •• 
da yıkıyor; yerine başkasını yapı- flatlerlnl günü gününe tesbit edl· na kadar beyanname verenlerin geçirildikten sonra tatbike ba.şla- muavinleri, lise ve orta mekteplerin Bayramdan bayrama akrabalara 
yo:rlar •.• Böyle fanteziler, Türkiye- yoruz. Kuzu muvarldatı gittikçe ktı bed te b' ı lllm.1 rt bul 

artmaktadır. Yaptıx.ımız tedklklere biletleri tamaman hazırlanarak naca r. en r ıyes mua e un- el öpmeie gitti~imiz zaman bile ycr-
nin harcı değildir. Hem, ancak bi- c; ldukl . k lıkl m~tur. Topantıda Ta.ksimde yapıla- . lerin dibine geçer, kutakları.mıı.ı 
rir:ci derecedE:ki demir müstahsili ve göre et fiatlerinı daha. bir rolle.dar aid o an kayma ·am ara Ege denizi ve Akdeniz sahille- cak geçld resm!ne iştirak edecek, k d '-·- .• 

1 
d·-· .. d .. 

sanayÜ ilerlemiş melt)leketlerde böy- ucuzlatmak l~zımdır. TenzU!t mlk- gönderilıniştir. Zonguldaaa gide- · 1 gidil 1 ktl talebelerle spor teşekkülleri mensup- .a ar _~.ıu:ır. soy e ıgımw e, sov-
dannı tesblt ederek fiat murakabe . . 0 rıne vapura m yece r. lannın adedlerl "--rın ... - k""'uşul- liyecegunızı de ,aşırırd:k. 

le ültramodern eaerlere cevaz vardlJ'. k cekleri hanili ılk vaplır Aksu ULA: ....., "'" 
omisyonuna bildireceğ'lz., .. · ' ' Ege ve Akdeniz havzasına gide- muştur. Hazırlıklar 4 mayısa kadar O zamanki terbiyeye naza.·ao:ı Unutmamalı ki, Amerikada, insan - b ü 1 t ht b ı 
S h - - - perşepı e gun ga a a n ımın~ kl !st b ld 1 B tamamlanacak, o gün vllAyette tekrar öy e çocuğun mabçus.-. utangec ol· emeği palıaJı olduğundan dolayı _ e remini halkevinin ce er an u an vapur a an-

. k. - dan saat 18 de kalkacak, ertesi d ık ak da d tQplanılarak programa son ~kli veri- ması g:ıyet tabiı addedilirdi. Hattfl 
onun yerme m:ı ıne ikame ediliyor; edebiyat • dax. t ırmaya c ac , ora n a ıecl!kt1r. gayet iyi hahrlanm; hoyle misaf.r-
Tu··r'-ı'yede 18• e b"· 1 b. · • h gecesı sabalı Zonıml 6 a varacak ır. t 1 11 · d ed k 

" • oy e ır ıııçı pa a· <:.-h •. hal'- . d 26 . ~ . ren e yo arına. evam ece - l"klo~den b" • d 10 12 v .. r nd'l 
lılıih henüz kaydedil.-nemqti.r... A- ~ remını "evın en: nısan Akşama kadar hamulesıni boşalt- 1 '"' mn e • • ._,ı 
dam yerine ille makine kullanılma- c~~artesi .akşa~~. Şehrı:mini hal~- tıktan sonra tekrar ist.anbuıa ıerdir. Otomobil lastiği tevziine bir kız bir ,eye pek utanmıs, yü:rii-
sı ~erelı:mez. evmın tertıp ettJgı edebıyat gecesı, d.. ktir Aksu Tı Vapurlarda bir hamalın ~- • ı nü ellerile kapamı,tı. Tamam )•nrmı 

genç neslin mümessil ıair ve edip- onece · vapurunu r- . . yenıden başlandı saat annesi: 
Bir enteresan müsahede daba: !erini bir araya toplamakla hu mu- han takib edecektir. yabılecefl kadar yük içln 10 ku- VllAyet otomobil IAstıtt tenfineı - Kızını ac fU yüzünü ... Sne de 
- Burada, mihaniki aletlerin an- hite müstesna bir akşam ya~atmışhc. Maı.nıara limanlarına götürü- ruş alınacaktır. Bir valiz beş ku- tekrar ba~lanuştır. Dün 188 IA.stik arkadqlarmla konuş ... diye dil dôk

c!llk müml..an mr·tebe basitlerine Son zamanlarda belli ba17h edebi· lecek yolcular tçln Denlzyolları ruştur. Tarifede yüz lçuruş olan dağıtılmıştır. Bu.g{ln 250 lbtlk tevzilmüştü. Fakat küçük kız bir kölev~ 
bevesleıımeli. ~~nkü Türkiye ~anayi yat ı:ıevzu_u. ol~~ .~ai~ <;:ela} S~la_/ın nakliyat komisyonu tarafından büyük parçalar 25 kuruş muka- edilecektir. iki büklüm sokulmuş, yiizü kat>ah 
kadrolarını henuz geruş rnanasile ye-1 kendı neslını gunun ıçtımaı hadile- bir liste h 1 t Li te Mü bT d lına.caktır öyle~ kalmışh. 
ti .. tirmemi•tir. Kullanan bulunsa bi- )erine lakaydilikle itham eden kıvr1k azır anın~ ır. s - 1 ın e a · l F.sk --'-l 

" •• ...., d Ik K " I • • • i ÇOCUK arın bir tak~m lüzum-
le, yedek aksamı mütemadiyen ha- bir konferansın an toınra a ış!a a rl e rl m iZi n suz ,eyterden korkutularak yeti.ıti-
riçten getirbnek icap edecek... sahneye davet edilen Asa~ Halet K .. U.. ç •u• K H A B E R L E R kt 1 rildiklerinden ikide bir ~ilciyet ede-

H-<· Çelebi m.ltbuatta uzun dedıkodular m e u p arı riz. Lakin çocukken bize verilen tel· 
•• y •. pan meşhur şiirlerini okumuştur. ---- biyenin en manasız tarın bu mütlı;. 

::- ~ruıt~e. tam b'!lgun y~~ılacak Bunu takiben ileri sürülen şaı" • 
deırl ki ... Nlçın bunları bugun yaz- S b h ttı. K d t t kı cOscar * Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer * Dün, Oalatad& Kuledlblnde Sul- Anadoluhisarında bir pısırıklık, biç yerinde olmayan mllh· 
d ? d . b. •·• l k ı1 b' . a a a n u re ıp kontrolunda. be .. •nför muht"lif suçla- tana ı~ınde blr kadına. ald evln ...... l"' cubı"yettir' 

in - ıye ır ıtıraz a arş 114a ıli- w·ıd .b. h k o0.iir 'il Y" .... ... ..... -~ namazgaA. ha fuzu 1 • . ı e> gı ı sa neye çı mış ve ,. - rından dolayı cezalandırılmış, tram- katında bulunan ocak kurumlarının 
1 

Adeta bu pısırıklığı, hu mahcubi-
,J rım. . • • • • • lcrini okuyarak alkışlanmıştır. vaylar yürürken ln!p binen on iki kl- tutuşmaslle blr yangın b~langıcı ol- sahip mi çıkmış? · yeti bir nevi terbiye addedentel' 

Cevabı Ş!.!dur: «Yenı aşıttiklenmı Arif Dino cPoem Aforizma> tar· şiden de birer llra. para cezası alın- muş, derhal yetişen itfaiye grupu ta-
~ v • · t f te ·· üıiilm. n..+,•- -- I vardı. Meseli gittiğimi:z yerde bfae aıcagı tı~ca:~.na not ettım. Bu söz- zındaki meshur şiirleriyle diınleyici mış ır. ra ından a ş sond "'9uw.. 

lerd . · 'h 1 ık ıJ k ' * n·· Be ~lunda !ınnlann k t * Kadıköyde Kurba~1• caddesin- Anadoluhisarında eski Ayazma bir ,ey ikram ederlerdi. Canımızın en umumıyet ıh arı e ç ar aca seviyesini hayretlere vermiştir. un Y05 on - "....... 1 kt • •- h 'd 
dersler d d rolu yapılmış ve muhtcllf fınnlarda de oturan on 1ki yaşlannda Hüseyin, yenl Kızılserçe sokağında (Ayaz- ç iğı, aP,mızm suyu a .. hğt a1 e 

e va•· tr.>• Ve nihayet Orhan Tuğsavul"1m tartıları noksan görülen yüz yetmiş Bostancı tramvayına atlamak ister- ma.ba:ıı> denmekle maruf asır- • sırf terbiyeli görünelim diye elimizi 
Fakat bu mü~c.bedelerin bir tara- söylediği bir şiirden sonra başlayan iki ek.me-k müsadere, !ırıncılar hak- kcn, muvazenes!nl temin edemiyerek !ardan beri köy halltının men- uzatmazdık. Hattô.: 

fmı red ve cerheden ba,ka bir nok- Caz misafirleri güzel bir gecenin kında ıcabeden ceza zabıtları tanzim düşmüş, muhtelit yerlerinden yara- faat ve lstlfadcslne terk ve tah~ y Als d dikt • 
tai nazar da cfoyd'1Jll: 1871 muha- d1'nsma davet etmiştir. edilmiştir. landığmdan hastaneye kaldırılıruştır. s1s edilmiş blr iskele, namazg!ih - esen e... an •··· e e/1 
rebesini Fransız!ann kaybetmesine 1 · d bir '"'r&bac ·d * Gaziantep, Urfa, Mardin gümrük ve gezinti yerı vardır ki, blr gece zaman aruz arsız: 

H ku * Rasim sının e '" 1
' 

1 
a- ınüdürlüklerl ha.ziran birden itibaren musalla taşı par\lalanmYJ ve et- - Yemem!.. İstemem!.. diye di-ba~hca ıebep şuymuş: Onlar: «Bi- ava rumunun resinde bulunan su arabaslle, Beyog-

dd . d 1:1ğvedilecektlr. rafına ruhsatsız olarak duvar retlrdik. Ne garip terbiye!.. 
zim askere !?Öre basit c:ıliba yapa· teşekkürleri lunda Büyük Hendek C9. esın e as- * A.<;ker allelerine yapılan yardı- çekilmiş; burası bitişik yalıda 
lım!» dem4ler. Prusyalılar ise, fon- Türk hava kurumundan: Nişant.:\- falt yol üzerinden süratle geçmekte mın arttırılmasına çalışılmaktadır. oturanlar tarafından benimsen- Hikmet Feridun Es 
nin son icaplarını kullanıp askeri şında mukim B. Abdi Dural ismindeki iken VeU isminde birlne çarparak Mart sonuna kadar 51()9 alleye 199 mi.ştlr. .. .................................... . 
ona göre yet~tirmiş!er. Ylanız as- yurt.sever ve hamiyetli bir zat bun- muhtelif yerlcrindeu agır surette ya- bln liralık yardım yapılmıştır. Yar- Keyfiyet köy halkı tarafından 
kerlikte değil, umumiyetle umranda dan bir kaç .. crün evı•eı kızının nişan ralanmasına. sebep olmuş, polis, ara- dımın 184 bin lirası mükeı1'Ilerden derhal mazbata Ue Bey'kO'Z kay-
diL:kate alınacak esa.<;lı prensip bu merasimi munasebetile evinde top- bl!cıyı yakalıınuş. Veliyi de Beyoğlu 15 bin lirası Belediyeden temin edil- makamlığına blldirilerclt tecavü-

lanan dostları arasında hava kuru- h:ıstanesine yatırmtŞtır. mistlr. zün men'i istendi ve bu yerin 
olsa gerektir: En mütekamil • muna y:ı::dımd_a. bulnnmak ınaksadl- * Çıırşıkapıd:ı. oturan Ahmed Said -fr 'Ö'nlversite hukuk fakültesi as- eski vaziyetine getirilmesi rica 

Türk millet!. elbette en son teknı· , le teşebbu~e gınşm!ş ve müzayedeye i::;mlndc blrl, diin Galata dan geçmekte kerlik 1mtihanlarma dün sabahtan edildi. Ayrıca İstanbul vallllğlne 
ilin icaplarını kullanmağa her zaman çıkardı.~ı bir Pro sigarası em sekiz l!- 1 iken, aralarında eskidenberi münafe- itibaren b~lanmı.'jtır. İmtihanlar üç I de ik!ncl bir mazbata takdim edil~ 
layıktır. raya Yukselmlştir. B. Abdl Dural top- ret bulunan Mehmet ismindeki şahısla gün devam edece~lnden talebelerin dl. Buna rağmen hA.lA btr mua

lanan. bu P::r~y~ kurumun Beyoğlu karşılaşmış, Mehmed, Saldl görünce bu tayin edilen müddet zarfında ım-' meleye girlşllmeylp namazgiha 

Pasif korunma 
tecrübeleri 

Çarşamba günil Kartal kazasında 
pasif korunma tecrübesi yapılacaktır. 
Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköyürı~ 
tecrübeler mayısın llk haftasında 
olacaktır. 

Maamafib, bunun böyle olması, şubesıne gotunıp yatırmıştır. Bu tekrar arahrır.daki eski münaza:ıyı tihana girmesi lazımdır. Diğer fakül- göz göre bahçe yapılmaktaflr ve 
«İstanbulda Cöktırmalıye.n lazım• ~~ı~te.~·em Yurttaşın ve onul'\ teşeb- tazelemiştir. Bu ağız münakaşası kısa teleı1n de Jmtlhanlarınm bu şekilde köy seyrang~htan istifade ede- * Türklye hayvanlan koruma ce-
dır!» iddiasmı kuvvetlendirmez. busu~.u memnuniyetle karşılayan dl- bir zamanda büyümüş, Mehmed, bıça- icra edileceği öğrenllmı.,tlr. memcktedlr. İskeleden de mah- j miyeti merkezinde polls mektebi t.al&-
&bsettiğim ecnebi mimar ve mü· ğer cumrinert vatandaşlarımızın bu ha-1 ğını ~ekerek Saldl muhteUf yerlerin- * Hukuk ve iktisad fakültelerinin , rum. kalmaktadır. Dikkati celbe- belerlne cumartesi günü öğleden sonra. 
bendislerin itirazlan elbette _vak- r~ketle 1n ~!~-~. ve evlenme mera- den yaralamıştır. Hadiseye el koyan eleme lmtlhanlan dün bitmiştir. Bu l deriz. j bir çay ziyafeti tertip edilmiş ve nl-
• r . . 1 ak sımlerlnde gozonune alınacağını ve zabıta memurla.n yaralıyı Beyoğlu imtihanlara. hak kazanan bir çok ta- ı Anadoluhisan Fıstıklı köşk Vas- hayetinde de hazıruna cemiyetin ha.s-

ti ge m~e - nazart ıtıbare 8 mac j şu suretle memleket lııı.vacılı~ının in- ha~aneslne kaldırmışlar, Mehmed de lebe iştirak etmiştir. Sözlü imtihan- flye Çavuşba<Jt Zehra Ça~ 1 tanesi vesalr tertibat gezdlrlleretı: 
•eylerdır. klşafına karşı mevcud olan alakanın yakalanarak diliı adliyeye teslim edil- lara mayısın haftasından itibaren , 1 kendilerine icap eden lzahat veril-

( Va • Nil.) daha çok artacağını üınid ederiz. l mlştlr. başlanacaktır. 1 .._ _____________ ı mlştir. 

Ba:v Amcaya göre ••• 

·-
caııı soylenıyordu bay Amca... men gidip bir kahve içıneği düşü- cak dediler de ferahladım!... taraf... Fakat bl.l halkın lebme IDJdır, aley-

:-- ~ebe~ bahçesinin de lüks ola-ı ... Soınra belki gid~mem diye he-ı ... Bereket versin yarısı lüks ola-ı ... Bahçenin lüks olacak kısmı ön\ ... Ucuz kısmı da .arka ~a~afmış 1.. 

• nüyordum... hine mi>... ' 

B. A. - Lüks yerde beş lcuru~lulı: 
bir içkiyi yüz kuruşa içenlerin 11:hra
bını görmek arkada oturanların pek 
lehine olmasa gere.ki ... 



,.._. -...,...._....-, 

• AKŞAM 29 Nisan 1941 

Isveçli muhafazakar papazın kızı nasıl artist 
oldu, ilk filmini ne suretle çevirdi? 

Zarah Leande.r, Vatan filmfndm iki l&hnede 

Son zamanlarda. A vrupa.dak 
tlnema. artistleri arasında 
Jnt'l'hunı ve en cok rağbet gören' 
Zara.h Leander'dlr. Zarah lta.luı 
ıe~i. tesirli bakışlan, hali ve tav· 
n ile en çok seksapeli olan art 
olarak telakki ediliyor. Bu sebep 
ır durmadan filim çevirmekte 
dir. 

Zarah Leander aslen İsveçli 
dir. bir papazın kl2ldır. Küçük· 
kcn kiUsede şarkı söylerdi. Blı 
pnrça büyüdüğü zaman artist ol· 
mağı aklına koym.~u. Fakat ço 
sert ve muhafazaklr olan baba-
sına bunu söylemekten çek.!nl· 
yordu. 

Bu sırada bulundukları Kari- Zarah, Habanera tllmlndea bir sanhenede 

Konservatuvar orkestrası mevsimin son koru:ermi bu akşam Fransız tiyatro::.unda verecektir. 
Saiı.atkAr Muhiddin Sadakın idaresi altında verilecek olan bu konsere, konservatuvar koro heyeti 
'1e iştir!k edecektir. Konser için bir kaç haftadanberl hazırlık yap.ılım§tır. Bu itibarla konserin 
çok muvaffakıyetli olacağı anlaşılmaktadır. Yukarıdaki resimde Muhiddin Sadak dün son pruva
lan idare ederken görülüyor. 

Nişan Mevlfıdu Nebevi Şehir atletizm 
Kal! ınebusu merhum general Mu- Emekli topçu generali Galip Tekalın müsabakalari 

bittin Aky!ızün hafldesl ve Bıı.şveka.- b.em.şirest. K&dt1ye Alpsoy, P. T. T. İstanbul atletizm ajanlığından: • 
ıet Matbuat Umum Mll.dürlü~ Evrak bq nıfttettı~lerlnden Osman N\ı.r1 ve mayLS TVlıar günü Fenerbahçe sta.-
n Muamel!kt Mildftril Bedri Alı::yftzün .... ~ 
kD1 Bayan Tftrkan Akyllzle İnhisar- Merkez Bankası memurla.rından Ali dında yapılacak olan dö:t; şehir atıe-
ıa.r Umum Müdürlü~ müfettiş mua- Rr.1.a .Tuğcunun va.11delert merhum t1zm tema.ı::mda İstanbul bölgesi oÖY-
11nler1nden Erzincan mebwru .Azız Çerkeşli yarbay B. All'nln sevcesı. Ba- lece tem.~!1 edilecektir: 
Sam1h İlterin oğlu Müfit Aziz 9am1h yan Halldlye Ttıtcunım rahuna ithaf 100 M. Cezmi - Muzaffer. 
~ nil&n ııı.sime.!11 diln Ank&:rad& edllmek üzer.e ı mayı.9 perşembe gü- 200 M. Cezmi - Muzaffer. 
Gar 1ıob.ntamnda her 1k1 ailenin Ja- 400 M. Ancus - Ahmed. 
bn dostları Te güzide davetlllert a.ra- nft. ölle namazından ısonra Be-şikt~ 800 M. Ahmed _ Rıza - Cevdet • 
anda rapılınıştır. Sina.np~ camilnde mevlQdtt nebevi H\l.seyln - Dündar - Skoçimanı. 

tk1 ge.ncl tebrik eder, kendllerlne okutturula.ca.ğından yakınları, seven- 1500 M. Velidem!r - Rıza. 
mgin .saadetler dileriz. ıerı Te d!nda.şlannm gelmelerı tıca 

IALE' oin ı oahane filmdeJı mürekkep müstesna pro&Taınlannın 
3 üncü ve en mükemmeli 

BU PERŞEMBE MATiNELERDEN trlBARE.N 

L A LE' yi yerinden sarsacak 
1-Yıldmm Alayı 2 - Plaj 

Yosmaları (Türkçe) 

JOAN BENETI • 
RANDOLF SCOTl"un 

Son Zaferi 

Dünyanın en me§hur p]ljlannda 

cıa muhteşem barlarında geçen 

Ao'lt Romanı. 

Siııemaeıhim cıı yüksek zirveaine eri§tii.ini gösterecek bir film 

ÖLÜM AGACI 
Ba.t rolünü oynayanı LIONEL BARRYMORE 

cMesieiinin eo l(ibol filmD olduğunu söylüyor. 
Sahne arkada11: KU~ük B O B W A T S O N 

Bu Perıemhe Ak§ami· 

S A R A Y sinemasında 

6000 Al. Art:ın - Eşref - Halll. 
4x100 M. Bayrak. Haydarpaşa SPol' 

takımı. • 
4X400 M. Bayrak. Kazını - Fotl • 

Ancus - Cemal. 
Yüksek atlama: Me.hmed - Nadi .. 

Güner - Scllm - Nedim. 
Uzun atlama: Ö~r - Çar~lu. 
ttç adım: Yavru - Ömer. 
Sırık ııe atlama: Sudi - Hallt. 
Gillle: Ateş - Mehmed. 
Disk: Yavru - Ate.,. 
Cirit: Kemal • Fuat - Kroitzer • 

Ahmed. 
Çekiç: İzzet - Ateş. 

KONSERV A 1UAR orkeatra.sı 

KORO 
KONSERi 

Şef: MUHİDDİN SADAK 

Solist: ALİ SEZİN 

29 Nisan 94 1 aalı günü 
eaat 21 de 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
İyi tertip edilmi~ olan zengin 

programda ıüzide muaiki U.-
tadlarının muhtelif parçalan 

vardır. stadt şehrin': bir operet lrumpan~ l mış Alman IBhn.e vhıların<hın Çok §en, çok netell, konuşmak· 
yac:ı gelmiştır. Kumpanya, Şe Geza van Bolvary kend1stn1 &ör- tan sevk alan, hayat dolu 1:Jlr ka· 

Dul Kadın (La veuve Joyeuse) milş, sestnt, halln1 çok beğenerek dındır. KocasUe mMU.d bir liayat Bu akşam saat 9 da •• p E K sı'nemasında opereti ile temsillerine başlıya- flllm v1imestn1 ta.Ts1ye et-'.,...... K .. ı-At . • 
tı Fak t unun verileceği çe ill.19~ • ocası 9'-'&.IU.I. meş 

cak · a oy . Zarah, bu tavsiyeyi kabul ettl• hur bir tarihçidir. Stokholm civa· Sizi l saat eiJepdirecek. aüldürecek'. merak n lıeyecanla iaracali nefie bir film 
ltk~m baş kadın artısı hastaıa~- ğinden, Berllnd.e tecrübe Jll8k.a.. nnda tO.çük bir adada bir falo- AN K 
ım tır. Kumpanyada bunun roıt · mında bir ftllm çevirmJşttr. F111m lan vardır Tatil samanlarını fuı. ....AR LIK UYU 
nii oynıyabilecek kimse yoktu. k be~ ve derhal kendi· rada ıeçirİrıer. .... 
Eunun için .şehirde bir artist :e bir mukavele yapılmıftır. ------- '(Kocam Polia H.tiye.i)' 
aranmıştır. Bunu duyan zarah, Zarah Leander 

0 
zamands.n· Sinema Jiaberleri Baı Rollerde: ROBERT MONTGOMERY - ROSALINDE RUSSE~ 

kumpanyaya müracaat . eder:~ beri durmadan Berllnde tillm çe- BoZll~ en. sa.ı ~ 1---------~---iııllı· ıiıiiıiiiiıi:llllİıııFmOııİll~iiı.iidiıiiünii6ıia ... ha._vaiiıiiiiiidisliii' •en···· -------------1 
kendisinin baş kadın artıst rolu- vlrmekted.Ir. Bunlann başlıcaları btıt oı.a. ~ V1r8:ln1a ~ JllDI. Bua(hi 1&.at t,·O. 4 T• 6.15 ..andarmda •on defa olar.&: 

nü yapabileceğlırl söylem~ ve Şe.n Dul Kadın, Habanera, MavJ r::c:a:::::~ NAMUS . BORCU·. Tur·kce' Teknı'kolor 
t:ücük bir imtihan, bunun kabil Tllki, Vatan, Parama.tta•dır. ~ plAtin 18.?111 ~. iti- , 
o!duğunu göstermiştir. Yalnız Zarah Leander sinemada ebe- tıtst l!m.d.lye adar •c;la.rırıı M9 bo1a- ._•••••••••••••••••••••••••••••••••••""' malll]ftı. .. 
Zarah'nın sesi kalın olduğundan riyetle mağmum, kederli lW1ın * Cl&rk: oable 1m.nsı. oaroıe tan.• 
notalar bir parça daha indiril- ttpln! canlandınr. Halbuki haJd. bard'& dotum ıtm.11 m1\n8"d>et11e pzr-
mlştir. ld hayatta beyaz perdede görün· lant& Te zftmriltıtı blr plA.t atın &I• 

"yük ütün ha~lr d DllltD'. Plüın baytık b1r ~ ot-7.arah, sahneye çıkınca bu düğünden bilsb """'!l 9 4lt. dulu IOJ'leıı:ıi:YOr. 
bir muvaffakıyet kazanmıştır . .. HlllHllHllllHllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllHllHHllHlllUHI 

Bunu duyan Stokholm'ün en Yarinki Matinelerden itibaren . 
mcshur blr gazetesi. tiyatro mu· ALKAZAR sı·nem· ası hnrrirl Fred Farsell'i Zaralı ile 
göıiİ§Illeğe memur e~tlr. Mu· 
harrir istemiyerek bu seyahati 
yapmıştır. Fakat genç artisti gö
rüne kendisine hayran olmuştur. 
Zarah yalruz gü.zel değil, ayni za. 
filanda çok zeki idi. KarŞ181D.da· 
kini derhal teshir ediyordu Mu
harrir de bu cazibenin tesiri al
tında kalmış ve çok hararetli bir 
makale yazmıştır. Ayni zaman. 
da genç kıza l2ıdlva.ç da teklif et
Dliştir. 

Bü~ fed.a.k.lrhldar yapua.li menimin en rize1 film1 olan 
)alan1~~a 9 det. 

._ ..:= - ~ ~ ~- -

Muhterun İat&nlnıl 'baJtındaıı 
b019t mlbet 8me1'tD1 im aQam. ~ımda ı~· · ~ 
RAN Tiyatrosunda ~w ~---

5 Af l YE .. 
:ve ~lan iarafmc1aD BUJ.iik Konser 

N AŞIT 
"9 arb:.J...,.,. tanım&m 

KAPLICA DÖNOŞO 
KODld t .... 

- VUJ* ft Da"1Q. 8olQ. ~ 11.11'7 -

Bu SUMER ainema- _ 
akşam sında : 

Ru. ınuaikial ilo B.letltri ,ıper filmJ olan: "N 

(Svla ~) (Dana KnBG-1>· 

Zatah Leander He Matika Rökk 
tarahndan. fnlialt.de lih- tanda YU&tılan 

Zarah'mn babam., kizı.nln salı· 
neye çıktığını duyunca, iptida 
ıon derece kızmıştır. Fakat m.. 
sandığı büytlk muva!fakıyetı, ga· 
tet.elerin yazııa.nnı ok-uduktan 
sonra hiddeti hafifle~, nihayet 
mUharririn izdivaç teklifine mu
vafakat cevabı vermiştir. 

Zarah, bundan sonra İsveçte 
ıanm.ml§ bir artist olmuştur. Fa· 
:tat hariçte 1sm1 duyulmamıştı. 
Bır gün Viyanaya giderek orada 
•ır konser verdiği sırada tanın-

Unutulmaz Bir 
Balo Gecesi 

YESIL MASKELi HAFiYE BÜYüKMUSıKiGALASI 
2 S f 15 d. 31 k h • b d En büyük Rus musikisi dlhW»ln a,klan. Eaerled n byata 

a ha evre lltm epsı İr en 'zBu akşam i~in loca kahnanuıtır. Mahdut olan ko1tu1tlaffi • 
iman hav..luının erltemiyoceii bir mevzu. aerapa heyecan... ve ..,. evveld~ aldınlmuı ıica olunur. IİIİİİİiİ-iiiılll-•••••••••• 
~-· Dehıet... Büyük cinayetler. .. Eaıarenaiz ıeraüzeıtler... , 



ır 

• 
lngiliz-Vunan Lindhergle kaynanası arasında 

kuvvetleri •• h. b. k b I d 
ilkbahar sıhhat ve 

İlkbahar her taraftan hayat fııkıran 
olmakla beraber, sıhhat 

sakat bir zamandır 
bir mevsim 
bakımından 

neden mağ- mut ış ır avga aşa ı 

lıkbahan herkea ıover. Çünkü bu yor) Doktorlar bunu katt ıokildo 
mevaim tabia.tin yeniden ca.nlamna izah edemiyorlar. C.öıterdikleri ba2-
amandır. Kırın kurumuı olal\,,,,aiaç· hca ıobeplu tunlardır: 
lar açar, lorlar yefillenir, her taraf 1 - İlkbaharda hor ,ey canlan· 
b~ crvıltılaril• dolar. Han ılık, sök dıiı ~bi mikroplar da canl..ııyor, 
ekseriyetle masmavidir. Ne kr4111 bon}ann faaljyeti artıyor. 

lup oldular? 
Sunday Times: «Başlıca 

sebep müttefik hava 
kuvvetlerinin kifayet

siz1iğidir diyor 

Kavga lngiltereye yardım meselesinden 
çıkmıştır . . Halkın yüzde yetmiş sekizi 

kaynanayı hakh bulmaktadır 
donduran soğuğu, ne de temmuzla. 2 Havalann deği~mesirun 
nn, ağustosların insa.nı buram bu· birçok ltimıcleri ihtiyat•ızlığa ıevket
ram terleten ıııcaiı vardır. Henüz me&. 
ortalık toz toprak değildir. Y ollıu- 3 _ İlkbaharda havanın aık sık 
Cla, y~il çimenler üzerinde yürümu ııcaktan 10ğuğa, ıoğuktan. '!cağ~, 
imanı yonnnz. Bunu-'l için bütiin yaimurdan rüzgara <!önmesmın aı
~ı kapalı yerlerde ıeçiren insanlar nirler üzerindeki tesiri. 
kırlara dökülür, tabiatin canlanmh- Jlkb harda bütün nebatlar ca.n-
aına İ§tİrak eder. lanırke: mikroplann da canlandık-

cAlmarn tayyareleri her 
yerde kendilerini göste
rerek müstahkem mevzi
leri ve dağlardaki topçu 

mevzilerini berhava 
ediyorlardı 

«Avcı tayyarelerimiz bir 
avuçtu. 100 avcımız daha 
olsaydı diqmanı mağlup 

ederdik» 

IUcbahar, her tarafta hayat fış· ]arını kabul etmek lô.zımdır. Bu yüz
Lran ıevinç mevıimi olmakla b~ra· dendir ld veremliler ilkbaharda da· 
her sıhhat bakımından ıakat zaman- ha ziyade rahatsızlık hi"ederlet. 
dır. Bu mevaim insanlann vücud· Hava tebdilinin tesirine gelince, ha
lerindeki muhtelif anzalar ken-:!irü v.Jar bir parça ısınınca birçok kinı
dnha ıiddetle hissettirir, duyulmayan ıeler ihtiyatı elden bırakırlar. Gün
aı:z.ılnr baş kaldırır, birçok. hastalı1tr düz ortalık ııcak olduğundan p.ar-
lar meydana çıkar. Kızamıl, kızı!, dö~üsüz, ince kıyafetle ıokağa çı- Londra 

28 
(A.A.) _ Londra ga

difteri en ziyade kışın kendini göıı- karlar. Akıam hava ıerinlediği z:ı· zeteled, Yunan 'Ve İngiliz kıtalannm 
lerir. Gıjp, boğaz anjinleri kış hııs· man u,ürler, hastalanırlar. Hava •w•t1,ı_1 • . t e·.tı'Lten aonra, 

l ,_, 1 ı_1 b b "1'-b h d I . d k' . . yq;ı UJUerme ı~re .. ta ııuan o ma&J& era er ı .. a ar ~ tebdilinin sinir er iizenn e ı tes·n, 1 Tzl · k d w adıklan mu-
Cf k ·· ··ı- ,_ 1_ d ... d f ngı ı e.rın ara a ugr 

a ço goru ur. havanın ~t&; .11.. eııışmcsin_ ~· a:c- vaffakıyetsizliklcrin eebeplerini ar~: 
ilkbaharda ruhi bozukluklar da la elek.tnklı olmasından ılen ıd· tırıyorlar. Sunday Tjmes gazetesı 

ıiddetlenir. Sinirlerinden huta olan- mektedır. diyor ki: 
lıır, akıl ha11tanelerinden çıkanlar Bütün l:iu aöyledHderimizdeın c\· cBa§lıca sebep, müttefik hava 
illtbaharda hafif bir nöbet geçirirler. kan netice ıudur: Sebebi ııe olursa Irnvvetlerinin kifayetıizliğidir. Bu ki
Bazı Amerika doktorlan ilkbahar- olsun illl.l>aharda vücud eskisi k:a- fayetsizllk Yunanistand.t olduiu ka· 
da mide '\'e kalb hastalıklarının ll:'l• dar mukavim olmuyor. Bunun için dar bariz bir oekildc devam ettiği 
bğını bile iddia ederler. ihtiyatlı bulunmak lizımdır. Ba müddetçe ha~mı ezmek bahis mev-

J.ıL:hahar insanların sıhhati üzerin· mevsim vücudü üşütmemeğe, mide- zuu olamaz. 
de neden böyle fena tesirler yapı· yi boz:mama~a dikht ehnelidir. Niçin muvaffak olamadık'? Mu-

vaffak olamamaklı.ğımızın ıehebi, ................................................................................ lal 
Yui:oslı :vyanın yı ~ı ve Alman 

Dünyanın en garip dama.d - oyna
na kavgası §imdi Amerika.da olmattıı.
dır. Bu kaYgn. milyonlarca. kimseyi 
aliıkadar ediyor. Çünkii günün en me
raklı .hadiselerinden biri de budur. 
Kavgacı damad ilk dem Atlantik 

Okynnusunu tt>k motörlü bir tayyare 
lle geçen meşhur tayyareci Lindbcrg
Ur. Şlmdl 39 yaşında bulunaıı Lind-
bergin kaymı.naslle arasından ka.r.ı. ke- · 
dl geçmesinin .sebebi nedir? Bu kavga 
son dünya harbinin hiç akla gelntlyen iUl 
bir netıcesldır. Ve öyle şümullü, öyle !f;,·, 
dünra mikyasında bir dıımud - kayna
na müc:ıdelesl ki bu arada yeryüzünün 
en nw~hur devlet adamlarının islınle.
rl de geçmektedir. 

AtJ:ı.ntlk denlzin1 3G saatte aşan 
L!ndb"erg bu harctctlnden sonra cb.1-
ma dünyanın nnzan dikkat.Inl üzeıi
ne çekmiştir. Bir aralık bfitün Ameri
ka bu genç adama Adeta bir mabud 
naz:ın tle b~ıyordn. LfUdn hitdl!ıcler ~ ...... ; 
tı~yi unutturur. Nlteklm aeneler ~ 
Llndbergin büyük föhretlnl de olduk
ça sarsmıştı. 

Fakat bir müddet sonra genç adııın, 
hiç ümld edilmedik bir §ekllde, bfr 
!eluket neticesinde tekrar bütün dün
yanın gözlerini fu:erlne çekmlştir. 
Hofrnan isminde blr katn Llndbergin 
ilk çocuğunu kaçırın~, onda.ıı para 
istemiş ve bir müddet sonra d& çocu
~u öldürnıüştur. Bu h!\d!se aylarca 
dünyayı meşgul etmiştir. 

~~~· NELll~ OLDU?lljl ~~.in~;~ı~Tr:adesinin adetçe üstünlü· 

~~~~ ~[3(!;@ o @.(S@JV@l!{ 1 Bunlar da. terazinin . bir göz.ünü 

Daha sonra albay IJndberg tekrar 
yeryüzünün dikkatini kendi. 11zerlnde 
toplamıştır. Bunn da meşhur Alim 
Aleksi Karel lle birlikte insan vücu
dünde bazı ma.dent uzuvlar kullan:ı
rak hayatt SQil de~ uzn.tm:ılc tectü
beleri olmuştur. L!ndberg Dr. Kare
Un yapacağı bütiln tecrübeler tçtn; 
kendi phsuıı 1lert sürüyor, bunJ.anl 

Undberg birhç sene evvel Aluı.anya)ı ziyaret.inde Alınan 
hava kuyntıen meıısuplarile birlikte otomobilde 

~ -- lil-m-._..;...;;;..;;~..:.;;;;;;,.;;;;;..~;.;;.."".;;;..;..;;;;;;;...;;;,. _____ _,_ Almanya lehıne meylettıren 5.mıller 

d • b" ! arasındadır. Fakat yalnız ba,ına bu 
Ana kız arasın a garıp ır yarış amiller teraziyi Almanya lehine kendi vücudünde yapmak 19Uyord\14 

Bu maksat uğnmda. da l:ıllyük per
hizlere başlamıştı. Aıncrikada bir ana ile kızı arasın· 

dak.i bo~nnıp yerıiden evlenme ya· 
nşı, annenin ölümü üzerine nihayet 
bulmuııtur. Bütün Am~rikanın me
rakla takip ettiği bu yarışın kahra
manları meşhur milyoner Astor' un 
kansı ile kızıdır. Astor otuz sene 
evvel genç karısiyle birlikte istirahat 
etmek. için Avrnpay gclm.i,ti. Dö

yon dolara bankerin 
milyonu ltatılmı§tır. 

dört buçuk meylettiremezlerdi. Muvaff ak1yet· 
sizliğim izin yegane izahı 2udur: Mü
dafaa eden taraf maha11i hava Üs· 
tünlüğünü temin edeme1.se, yaşadı
ğımız modern tartlar içinde karada 
hiçbir cephede tutunulmak imkanı 
yoktur. 

1923 de kızı Alice 18 )la§ında 
ikon prens Obolcnska ile evlenmiş
tir. Bu udi.vaç 9 sene aürmü~. 9 ge
ne ıonra Alice prensten ayrılın~ 
ve Viyanalı meııhur ıair Yon l lof. 
mann'm oğlu ile evlenmiştir. 

Muharebeyi Alman hava kuvvet
leri kazanmıııtır. Bidayette Alman 
hava kuvvetleri, Bu{garistıında 1.:afi 
miktarda hava meydanları bulama
dıklan için epey müııküliitla karııı1a§
mı§lardır. Fakat bir ay sabırla çalışa
rak kati an gelince, o kadar fazla 
tayyare uçurabildiler ki, bunlar her 
yerde kendilerini göstererek müs
tahkem mevzileri ve dağlardaki top
çu mevzilerini berhava, dar vadiler· 
de tankhm, nakliye kollarım bom· 
bardıman ve durmadan münakalatı, 
üsleri, depoları, tayyare meydanları
nı, limanları ve deniz nakliyatını 
bombardıman etmi~lcrdir. 

nerken Titanik vııpuru.'1 binmişler- Bu .izdivaçla ıma k.ı.z arasında mü
di. Vapur yoldl\ bir buz dağına savat teessüs etmi2ti. ikisi de ikinci 
çarparak bntmağa başladığı zaman lcocııla.riyle yqıyorlnrdı. Fakat çok 
Astor milyonlarına rağmen kaptn- geçmeden ana ileri gcçmi"tir. Ma-

lis dam Astor, kızının ikinci izdivacm-nın emirlerine riayetle tah . iye san- d bir sene onra bankerden ay· 
dallarında kadınlara ve çocuklara : bu defa boksör Fiermonte 
yer bırakmış, bu suretle karı.~ı kur·· ~ ış.1 • . 
tulmu , kendisi vapurla birlikte ıle ev enmışlır. 
hatmı tı. Alice çok geçmeden anasına !~· 

Genç dul kadın bir müddet koca- ti,miş.tir. fjlhakika genç.~adın p.ırı~ 
ıının matemini tutmu,, on ya,Iann- oilundan ayrılarak İn.gılız. ga.zetecı
dalti ltızı ile münzevi bir hayat ya- !erinden Filiph Hardmg ıle . evlen· 
ınmıştır. Ft1k11t dört ııene sonra miştir. Annesi dördüncü bir evbn
Nevyork bankerlerinden William meye hazırlandığı mada Floridada 
Dick ile bir aşk izdivacı yapmıştır. Palm Beach' da ölmü;ıtür. Ana 60 
Bu ııuretle Astor' dan kalan he§ mil- yaıında idi. Kızı da 40 yn;ındadır. 

Tayyare fabrikalarında 3 türlü saat 
Tayyare fabrikalan!lda {iç türlü hafif madenden yapılan çubuklanm 

saat muteberdir. Bunu Meklenburg- dizmektedir. Diğer bir ebp ayni 
dnki muazzam bir tayyare fabrika- müddet zarfında çubukları birlqtir
wıı %.iyaret eden bir gazeteci haber melr.tedir. Üçüncü ekip c;ubultlan 
vermektedir. perçinlemektedir. Dördüncü ekip 

Fabriknnın duvarlnnnda üç türlü çubukların levhalannı yerlerine ko
aaat bulunmaktadır. Bunlardan biri yarak perçinlemektedir. Bu ııuretle 
24 ııaati gösteren alelade duvar aa- bir tayyarenin gövdesi dört 15,30 
atidir.. Diğeri on beş buçuk saati saatte YMlİ altmış iki ıantte meyda· 
gösteren hususi 'bir saattir. Üçüncü na gelmektedir. 
Cluvar saati 24 saat yerine 19 saat Bundan sonra motörlcri yerleşti-
85 dakikayı göstermektedir. rilmekte ve diğer aletleri konulmak-

Çünkü bunun bir 921atteki dakika tadır. Tayyart'nİn jki gün devam 
adet:li 60 olmayıp yüzdür. Acli saat eden uçu~ ve motör hsreketi tccrü
labrikanın teknik işleri ile meııgul belerinde her saati 100 dakika olan 
olmıyaın ameleai içindir. On b~ bu- duvar saati kulJanmaktadır. Elektrik 
çuk snntlik duvar saati ekiplerin me- makinesinin pilleri altı kilometre 
aai zamanını göstermCktedir. Bir uzunluğundadır. Beş yüz kablo kul
ekip bu müddet zarfında tayyarenin !anılmaktadır. 

Düııman tayyareleri bizi ve Yu
nanlıları bir an bile rahat bırakma
dılar. Bunu:-ı önüne ancak avcı tay
yareleri geçebilirdi. Filhakika Al
man bombardıman tayyareleri lngi
liz hava kuvvetlerinin Spitfire ve 
Hurricane tipindeld 8\'CI tayyareleri 
kar•mnda dayanamamaktadır. 

Tayyarelerimiz ayni §eyi Yunaınis· 
tanda neden yapamadılar'? Çünkü 
Yunanistanda bir avuç avcı tayyaresi 
vardı. Yuna-:ıistanda rereyan eden 
muharebelere ıınhit ola'l bir zat ge
çen hafta demİ§Iİr ki: c:lOO Hurri· 
c:ane tayyarcmiz daha olsaydı düş
mam mağlup ederdik.> Bu belki bir 
hakikattir. Şayet 100 yerine 200 av
cı tayyarf'.si dahcı gönderebilmiş ol· 
saydık belki Yugoslnvyanın da bir 
kısmını kurtarabilirdik.> 

Gazete, havacılık sahasında yeni 
ve muazzam bir gayret sarfedilme:rl 
hususunda ıunr ve harbin ancak 
böyle gayretler baha"ına kazanılabi· 
leceğine işaret ederek Amerikanın 
yaptığı yardımdan mermıuniyetle 
bahsetmektedir. 

Midenin içinin 
Doktorların muayene ve cerrahi 

&Jetlerini mideye sokmaları en güç 
lelerden biridir. Çünkü dişlerle mide 
arasındaki yolu kurcalamak tehlike· 
lidir. Maahaza doktorlar bu gibi 
tehlikeli teıebbüslerde bulunmaktan 
Eeri durmuyorlar. · 

Observer' de B. Cıuvin diyor ki: 
alınmaktadır. Fotoğraf aletinin ida- «Benzeri görülmedik bir endüstri 
re şeridi ağzın dı~ındadır. gayreti aarfetmekliğimiz 7.amanı gel

Fakat bu nevi mide gösteren, mi- mi~tir. Azami gayret nrfetmek za
denin dahilinin rasgele resmini çe- manının geldiğini şimdi hepimiz 
ldyordu. Wolff namında bir dokto- müdrikiz. Hükumetin sınai sahada 
run bulduğu alet midenin istenilen muazzam bir cidal açmasını istiyo
kısmına tevcih edilerek matlup yerin ruz. Yalnız ha~ma kar~ı koymaklı

resmi çekiliyor 

ğımız le.afi değildir. Hasma Wıtün ol-

Son kavganın aebebi 
İşte şlDldt dördüncU defadır kl, Ke

ne aynı genç adam, albo.y Lind.be.rg; 
kaynana.silo hiç görülmcmlş blr şekil
de kavgaya tut~arnk herkesin alıt
kasını kı>ndl.sine döndürmfiştfil'. KaY
ga Amerlkanm demokrasilere ynrdınu 
meselesinden p:ı.tb~. Llndberg Al
~an dostu oldu1'11 fçY, Amerlkanın bu 
karanııa dcrha.HUraz etnıf§tJ.r. 
Meşhur tnyyn.recl kendi doldtııu 

Dctrolt 4el1t1nc gtderek orada cıcmok
rasllerln :ı!eyhine m6t~ bft nutuk 
&öylemştlr. L!ndberg 9ÖZ?er1nln 80Ilun
da: 

«- Amerika bu ya.rdı.mUı. yeryüzü
ne, insanlara en büyük fena1$ edty'Or. 
Çünkü Amerika İnglltereye yardım 
ettikçe muharebe uzıyacaırtır. MWıa
rebe uzadıkça. yeryüzü kül ve harabe 
haline gelecek. insanlar kıtılacaktır ve 
gene netice deClşmlyecektlr.-. denı1ş
tır. 

Detroit Amerikanın en büy&k a
nayı mınto.kal:ınndan blrldir. Burada 
bllha."SSa motör snnayU çok ileri cı.t
mlştir. Bunun için Detrolt'de )"apıla· 
cak men!! bir propaganda. demokra
silere tayyare yudımı yapılacatı ıııra
ralnrda Anıerlkayı ve demo•ı<nUUJ.ro.ı.L 
pek ziyade alakadar etml§Ur. ttstellk 
özbeöz Detroftll olan albay L1ndberglıı 
burada birçok taraftarları n.rdır. 
Hatti bir zamanlar Ltndliergln ~ 
roit şehrinin bulunduğu Ml§lgan e,-a. 
Jetinden mümessll olarak kongre 
gönderilmesi blle dÜ§tinülmüşt.ü. Bu 
sebeple onun Detroit nuUtu müsbe 
ve nıenfi büyük bir ıılô.ka uyandır
mı~tır. 

o ıamnna kadar damndlle kendi 
arasında bu yardım 1~ hakkında. bl:r 
mesele çıkarmayı ilklından bile g~
miyen Lindbergln knynanası. me$1Ul' 
tayyareclnln sözlerini radyod& 1.,ıtlnce 
o gece evinde oturamaz ~lınuştur. 
Çünkü Amerikanın en eski ve en zen
gin :ıllclerlnden birine mensup olan 
ihtiyar kayıımıldc damadının tams.
mlJe aksi fikirdedir. Onun için de· 
mokrasllcre yıırdım bir vazife, blr 
borçtur. 

o :ıkş:ım blr nutuk kaleme ala.n kay
nana ertesi günden tezi yok Vaşlhg
tonun kadın kulüplerinden birinde 
damadına §!ddetli blr cevap ye~Ur. 
Bu cevap bUtün Amerikan l1\(iyolan 
lle dünyanın her tarafın& ya~ır. 

İşte kııynanıı. ile damad arasındaki 
ş1ddetll münakaşa bu !Urctla ba~a
nuştır. 

Amerikan gnzetelerinln mfihfm bir 
...17Illl DJ:ı m u u ULUT rn:ı ı_umTIT 

Bayan Lindberg 

lwmı L1ndberg1n kaynnnasuıı tut.mak
tadır. Kendislnln pek zfyı:.de tnklp fik
ri bulunan lmy:ınvalde bir müddet 
sonra işi daha lle.H götilrmilşttir. Llnd
berg fiklr1erlnl her tarafa yaymak 
maksadlle Anıerlka içinde kuıa bir 
propa.go.nda seyahatine çı.Jnncn. Jı:ay
nan:ı da blr otomQb!Ue, :?ıntta bazen 
po.~ tayy:ırclerl He onu t:ıklp et.mi~
ttr. Her· ~frde l.Jn<'lbcrr;ln sl'iylf.'dlğl 
hemen her nutka kaynanası cevap 
vennlşUr. 

ille olarak Kussmahl isminde bir 
İ\lmnn doktoru, kamayı ağzına ve 
bocnzına sokarak hüner gösteren bir 
hokkabazın midesine bit boru i.'"ldir
mck teşebbüsünde bulunmu~tur. 
1c;indc küçük bir lamb:ı ve ayna bu
lunan bu boru ilk cGostrosk.op> ya· 
ni (rnide gösteren) i teşkil etmiştir. 

A ~nha sonraları katı boru yerine 
listık hortum lcullanılmağa başlan
mıştır. 

fotoorafını alıyor. kl 0 

f v f muvaffaki· ma - ıgım1z lazımdır. l,çi adedini Maahaza otogra ın ._ h 
arttıraraıı;; er avcı tayaremizi daha 

yelle alınması için hastanın m~ay- mükemmel teçhiz etmeliyiz. iş görür 
yen bir vaziyette durması ve bogaz- her el kullnnılmalıdır.> 
daki hazım ve yemek yoluna do· Obsen·er·in havacılık muhabiri 
ku:tmıım:ısı §arttır. Bu şerait içinde Yunnnistan muhnrcbesile Fransa 
artık mide içinin her tarafının fotoğ- muhare~si araatnda bir mukayese 
rafını çekmek mümküın oluyor. yaparak, tanklara karıı en mÜe!Sİr 
==~============- silahın tayyare olduğunu ileri ıür-

istifade ederek yaptsklıırı tahribatın 
önüne geçmek üzere tanklara kar§l 
mücadelelerde ihtisas aahibi olacak 
tayyare fı1oları aüratle harekat ıaha· 
sına gönderilmelidir. Zırhlı kıtalara 
hücum edecek tarzda yetiştirilecek 
pilotlar dwmadan yerde bulunan 
tankların üzerine atılmalıdırlar. 

Y apilan anket 
Bu ruretle bu kavganın et.rafındaki 

nlAkıı. arttıkça artmıştır. Vakıfı şim
diye kadar Amerik:adn blrlblrlnc rnltip 
!wkalnrda bulunan iki kardc~1n. gene 
bl.ribirleri11ln rakibi nmcazedelcrin ça. 
tıştıklan görülmüş hftdlsclerdendlr 
Fakat böyle sl.ynsi bir Mdlseden dola
yı bir damadla kaynnnn arnsınm açıl
dığı vaki d~ldl. Bu mesele o kadar 
büyük bir alfıko. uyandırmıştır ki aet
kArı umumlyea müe.ı:sesesi : eKlın hak
lı? Damat mı? Kayırnn:ı mı?.o diye bü· 
yük bir anket yapmıştır. 

Daha ııonrnları bu mide gösteren 
Alet büsbütün tekamül etmiştir. Las
tı1c borunun ucuna bir küçücük fo
toğraf makine~i yerleştirilmi§tir. Bo
runun öniindeki elektrik projektörü 
ile mide aydınlatılarak fotoğrafı 

B ik H ık • • dükten aonra diyor ki: 
e~ taş a evının cTam hareket halinde bulunan bir 

5000 metrelik koşusu ıırhlı fırkayı durdurmanın yegane 
Beşiktaş Halkcvlndcn: Evimiz 3 ün- çare.'i harekata doğrudan doğruya 

cil 5000 metrelik koşu.~ 1 mayuı 1941 havadan müdahale etmektir. Fransa 
perşembe gilnil t;:ıat 11 de evlın1z du- 1 hh 
rağından ba~lıy:>.cnktır. Milnferlt mü- muharebesinde top a müce. ez t~ . .Y· 
kAfatı olduCu gibi ~n fula sporcu çı- yarelerin tankları <lurdurdugunu gor
karnn takıma d:ı kupa. Yerllece1ct1r. dük. Zırhlı fıı knların ıüratleri!ıden 

Binaenaleyh hava kuvvetleri At· 
!antik muharebesinde nasıl deniz 
ku,rvetlerile işbirliği yapıyorlarsa 
buından böyle kara kuvvetlerine de 
müzaheret etmeleri lazımdır. 1 lenüz 
tam inkişaf safhasına girmemi§ olan 
hava kuv,·etlcri hücum ve müdafaa 
harplerinde büyük toll:.r oynama~a 
namzettir.> 

Bu anketin neticesi Llndberg 1çln 
pek fenn çıkmıştır. Çünkü eik!m umu
miye yüzde 'l'8 nisbeUnde l~aynıı.mıy:ı 
hak vel'mi.ştir. Bu nrt!ce n:f!ll z:ıman
da butün kaynnnnl:u·m b.r ?" ten te· 

l~kkl edilmektedir. 
Llndbergln kaynanası yeni dilnya

nın en maruf ailesine mensuptur. Vt 
~k lyt söz söylemekle meşhur bir ka
dındır. 

Tayyareci ise Detrolt'in pek rnüte· 
razı bir allesln.ln o~udur. Babası ls
veçlldlr. Kaynana son nutuklanndruı 
birinde damadı için: 

- O blr hastadır. Şöhret hnstnsı.~ 
Hayatındaki blitün jestleri dilnyanm 
nazarı dlkkaUni üzerine çekm~k iç111 
yapmıştır. Olcyanwru geçmesi, doktor 
Karene çahşıma.sı, bu son hareketi hep 
~ allka ıopıamaJt tçlndJr. Hay:ıtta 
böyle insanlar çoktur_ demiştir. 

Llndberg1n karuı ise annesi ve lto. 
ca.sı arnsmda ne yapacağını 11:ı~ np 
kalmıştır. İkl kavgacıyı barıştırmak, 
kocasını da Amerikan halkına, c!klrı 
umum!yeye mazur göstermek için 
genç kndm tiç kitap yazmıştır. Fakat 
bunların hiç birinin faydası görulme
mf§tir. 

Madam Lindbery JK>n çocuğuna 
do~rurken damadla kaynana lohasn
nın yatttıtı odada karşılaşmışlardır. 
Burada nezaketen bhibirlerlle konuş
muşlar, hatıl biri kızının, öteki ka
nsının batın için ban.,rn~ gibi gö
rtınm üşlerdlr. Fakat hastaneden çıkar 
çıkmaz gene eski faaliyeUerlne ba~Ia
mışlardır. Hattl Llndberg halk ~ahldl 
olarak ve reemen Amerikanın tngllte
teye yardımı aleyhinde bulunmuştur. 
Geçen günü Llndberg Ye onun gibi 
dfiştlnenler baklanda Mister Roo~ 
velt bir nutuk söylem~. bunlar hnk
ktnda: «Oç başlı yılan11 tabirini kul
lanmıştır. Herhalde bu nutuk L.nd
bergln kaynanasını epeyce memnun 
etmiş olacaktır. M:ınma:!ih k:ıynnna 
dnmndının sadece :tlklrlerfne hi.icum. 
etmeğl kendisine prens1p :ı.ddetm!.ştlr. 
Ynhnz bir kere ondan bahscdeıken 
cinatcı keçb tabirini kullanmıştır. 

Son münakaşa, daınadla kaynana
nın Uk kavgalan değildir. Kall!oml
yad:ı bulunan Japon amelenin az pa
rn llc çalışarak amele yevmlyel rfnf 
düşih-:nelcrl meselesi etrafında arala
rında eskiden de bir münaka~a çık

mıştı. 

1 Günün Anıiklo~disi 1 
Taşosadası 

Almanlar Taşos nda.cıını 1şgal et
mt.ş. Burnnm diğer isimleri Tllasos, 
Thııso, Tasso'dur 

Adalar denizinde, Makedonynnın 

pek yakınındaki Taşos, Kavala körfe
zinin medhnll.ndedlr. Kıtayla arala
rında 6 kiloınetrcllk Thasos geçidi 
vnrdn-. Mesaha 393 kilometre murnb-
b~nndndır. 15000 nüfusu me\"cuddur. 
Bakır. demir, antimuan ve meı~ 
ocaklan eskiden istismar edlUrdi; son-
ra terk.:d~idi. Toprak gayet müublttlr. 
Mısır, uzum ve zeytin isUhsal olunur. 
Bruılıca kasaba, ş1mtıJ sahilinde 2500 
nüfuslu Panazlndır. \Takt.ile burası 
kuYvetli Ye talihi! bir şehirdi. Srbebl 
de altın Ç!karnıasıydı. 1204 yı~ında 
istn.nb'Ilu fethcttıklcrl sırada, V ne
dlklilcr burasını da aldılar. 

T. şos. sonra Blzanablara. osma.ıı
Jılara. 1&41 de MJ.urlJlara seçti. 
1020 de ada, YımaıWJanD oJm ,W'. 
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etmesini çok eeveder • .Meseli en 9k'- ada)'a gldiJonSulc. Vapur& .----

ktn, en çehre Z'OAilıttl ol.anlat bile Jim- blrdenbll'e lıldm1s de son derecede ta- --A- -.. t" ~ .. a -.. a-·· oı rd 
lertnln, yahut. vücudlerinln gbel btı fU'd*- Ç1lnkü yanımmaıı ~n adam B d Ha.co bir ... ~. ço ... ~ ft ,_... .... ,...... uyo •• !-
tarafını bulurlar. U&.. dAMı-: Nedime f8111acak derecede~ ura a meşhur canilerin kafataslan ş!flrerekHan~~.~esdan~ .... dil-~ ,......_. eD>lseJt &J!ll şap- .,,........_ .._..._ Y e§ilok nereyeı 

- Pelc öyle fevD?Ade gil7Je1 detWm Eler 1k1a1 de aynı ' k' ıürdtım. Hançersiz, koilQ' mıa., ölda.-
a.mma muhaJdtak k1 cazibeli bir insa- k&yı glymlf olsalardı onlardan hangl.- sa ıanmakta, bun~arın u··zerı·nde gidiyor? 
lll!Jl. •• deyip lfln içinden çitarlar. s1n1n Nedim oldutunu ben blle f • rüleca bir adam değildi. Beo1 çolc 

Ben bütün hayatımda çlrldnlll1ne edememim. Sal J.ına.klanndüi küç dk ki 1 ~~~~ ~ n1hayet R7UD için- sa'i~e~emlyl yağlamL,lardı. Vosll, 
tanl olan tek kişi gördüm. Bu Nedim et benin• kadar: slmalan tip& tıp bl te i er yap! maktadır Köyliiler llil.conun etrafını sardılar. - Blz yola çıkarken tekneyi mü-
1.smlnde genç bir adamdı. Onu çocuk- riblrln1n aynl idi. Vticutlerl. boy - Yap. be IDı.col Bm senin ka.v- kemmel tamir ett.ik, dedi, evvela flm-
luğundanberi tanırdım. Mektep aıtca- boslan da dftnyada blrlblı1nden ayırcl Viyanada büyük bir cinayet mü- Maahaza cinayet müzesinde me~- ganı çoktan beri görmem1ft11t, Meğer da l1e kaburgaları yaktık, kuru tuk. 
daşımdı. Delikanlılık zamanımız da edilemezdi. Muhakkak k1 Ki\mll bu . .. sen hlll ihtıya.rtarnamış.mı n eski Ondan sonra on kantar stüpt ve y.r-
beraber geçmlftl Bu çocuk her neden- ld1. zesı vardır. Muze Avrupanın ve hur m<itehauaların tedkiklerinden kuvvctlnl kaybetmemlşslnt mi kantar zift sar!eder~k rni.i"~emmel 
ae bütün lnsanl~ aksine olarak ken- Llkln onun. yanıada gayet gene, ıil- belki bütün diinyanın bu gibi mü- ileride beklenmiyen neticeler çıkıı- Saide, Haconuu omuzmıu ot.şadı: surette kala!atladık. Den ıe ind rı..rken 
dl.sini dehşetll surette çirkin bulur " sel, uzun boyıu, lcumra.l blr kadın easeselerinin en zeıngin ve en mü· bilir. _ Blz onunla Akdeniz kıyılıınnda donyağı ııe de yağiadık. Teknemiz su-
bunu her fırsatta söylerdi. HattA. IDen- vardıB N~~e r.ı;aşça mırıldandım: kemmelidir. Bu sebeple harpten Meıhur caniler daha ne işler göreceğiz. Öyle değll mı, ıann üstünden çekirge gibi sek rck 
dl kendile, görzlerl lle, ağzı lle, = lln1. ~d~=ye:ro'ifn~,ha- evvel her sene birçok memleketler- Haco? gidiyordu. Yolu kesilirse. başaltında 
ile, boyu Ue, bosu ~,~abyA~~ •• m .. r- Nedim fısıldadı· g m den binlerce meraklı gelip cinayet Cinayet müzesinde muhafaza edi- - Evet. Alla.hm gönderdlt1 bu ge- tk1 fıçı yağımız duruyor ... Harnen y ~-
Aynasını "ıkarıp yuz ... ,e _.... ....... · · .. · • di. len meıhur kafatulanndıuı b1ri mlyt düşmana kaptırm.aı:s&k. Kıbruıa, lanz .. yolumuz düzelir. 

- Aman• derdi ne g><-•er bu.- GO!z - EYet ..• Çolc gilzel kadın!- muzesını sezer • .,_ 1-1 Sch k · · d bı·r haydud~ 4 -lpel'e, Korent'e kadar gideriz. Saide teknenin su keslmlndln blr:ıs 
değil sanki bir çift leblebll.- Vapurun üst güvertesine çıktık. On- Müzede Viyanada tenelerden be- ai~~?r. ~: :d:: ekardqi Kaıİ B~dan sonra - 8aidenln sa.yeQıı- yukarısına, yirmi beş aant.im geni U-

Halbukl o tadar da çirkin dftlldt. lar blz~en biraz llerl)'e otunnUtlar- ri yakalanan haydudlann ve cani- de_ kabilemizin -ft'-t. a*1ntlA çek- tinde bir .... ,u ştrlt çekmış"sti. Tekne.va 
,. ka 1 bir ç ru'"tu dı Nedune· Schenk ve bazı arkadaılan ile bir- ~ ı-Blr kere çok sıca... n ı 0 ... • _ · lerin kafatasları. serek cinayet iıli- m.iyeceğinl umarım. bu ye§ll şerit çekildikten sonra, S:ı!-

Tatlı bir konuşması vardı. Ben kendi - Oordün n:.il? Senin oehrenln, bo- yenlerin. gerek cinayete kurba.ıı likte birçok kızları iğfal edip öldür- Korsan yelkenIJshıin böyle çarça- denin yeni gemisi biraz da.ha goste-
hesabıına güzel fakat mlnasız bir in- )'Wlun bosunun aynı ile he~ neler 1 1 dit b bet kt d mü§ ve soymuştur. 1884 senesi 22 buk ellerine geçtlğlni gören köylüler rlşli ve sevimli bir tekne halini al-
san olmaktansa Nedim gibi biraz çeh- yapıyor!,_ 0 ~~'~ın _ a -ı ta a 1 no ahıınf an nisanında 36 yqında olduğu h~lde Saldeye muvaffa.tıyet dilemekle be- mıştı. 
re züğürtü olmağı tercih ederdim. Nedim dudalmı büktG.: m~ gor~ en uzuv an .. ~~ a an idam edilen bu haydudun kafAtA- raber: Saldenln yeni gem.isl A.deta donan-

0 hiç bir kadı!"ın k"ndlslne te.ham- - Sen görilni1'9 ald•nm•~· dedi, o edılmektedir. Uzuvlan çuru°;1ekten sanda çenesinin kuvvetli bir aurctte - Bu gemi Ue ne yapacaksın .. ne- madakl lı:ıriangıçlara U> benziyordu. 
mül cdemiye<"e~ıne, hayatta a.,t de- kadın bana benzlyeıı adamın t:endlai- muhafaza eden au,.a muhtevı cam inki,af etmif olmaaındAn baıka bir reye gldecebin .. ldmln pef1n1 kovalı- Fakat, kırlangıçlardan büyüktü. Onun 
nllen şeye dalma U7.8.lc ya.şıyae&1ına M detll muhakkak pa.rasma Afık1;1r. kaplar içinde ketilmit kollar, eller, h . k Yuk . yacatam? bu bemerlll1 yalnız yolunun süratln-
ıman etmlşU. Yotaa öyle bir oehre 1le bir eıbk t:en- parmaklar, inaanm diğer harici /jua~yet yo turd an ve qap Diye sonıyorlardL de kil. 

Her zaman: dlsin1 hiç bir kadına 8eYd.1reınez. uzuvlan eaklanıyor. ''en muıntazam ır. Saide bütün köJlüler1 bafma topla- Sakle, evvelki geml&lne CKızılok> 
- Beni bu suratımla h!c; bir 'kadı- _ Canım ne blll1omun'P Baksana Baza insan vücudlan mumyalaı-1 Meı~~r bir kafatua da ~u~o dı: adını verdltı gibl, buna da (Yeşllok) 

nın sevmesi.ne tmkan yoktur_, derdi. lcadın metin alrzmm içine bakıJ'OI'. tınlrruı olarak heyeti umumiyeaiyle :~h~nk m arkadap olu~ kendaı. ıle - Dtlşmandan hepımzı.n mtttamını 1smin1 verm14t.l. 
Onu teselli etmf'k için blrçolc &öder Onda c.ııeven bir taduı. hail n.r_. mubaf••• .. e t.,.L.__ edı"lme'-te..ı'-. bırlıkte aynı zaman. da. ıdam._ edı!en alacatım. Allah bana bu fıraatı ver- Saide, Mdenl2le açılınca Ks.raylğiti 

söyllyenler vardı. Faknt bir kere .ken- -- • _,..Dil" 11; aır K ı Scbl ek d d - b" miyecek olsaydı, bu gilzel yeıtenll;yt de bulacalr:, ona da haddini b!ldire-
d!slnın müthlş .surette çlrlcinl!ğl.ne - Na!lle çeneni 10rma... Bana bu Üzerlerine iine ile yaza yazılmıt. ar ~~ ınnın e ıger &r buraya göndenneall. Yanımmia Re- cektl. O, Karaylğitln kendlsine, ô!dü 
cı~ır bir sabit !lklr başının lçlne te- derece benmyen blr adam serilemes. İnaall ve bayvan remnleri yapılmıı hayduda aıddar. cep reis gibi, Akdeıı.izi çolc iyi tanıyan zannederek: cMaymun .suratlı kadın'• 
mel çivisi gıbi ~ııplanıp kalmıştı. Buna Jmlı:ln Yoktur. kol veya bacak derileri de muhtelif 26 yaımda idam edilen bu hsy- ceaur bir kaptan da. va.r. Maksadımız d~dlğinl unutmuyordu. Hatti bumı 

Bir gün Ned'mle bir ga'Zlnoda otu- Bu sırada J&.IU""M bir blldlt gel- aebeplerden dolayı muhafaza ed"l dudun kafatasının hususiy~ti. al. llkönce (AkgÖ'Llil fl}valye)yt imha et- hatırladıkça hiddetinden tüyleri ürpe-
ruyor, ve öteden berkten konwıu10r- ınlftl. O da uzaktan Nedime benzl7en k ed B bi t.· nından aıağı çenea' · k mıektir. Ondan 80llra Venedlklllerden rlyordu. 
duk Tam karşımızdaki masada beyaz adamı gördtı.. Arkad&flm&: me t ir. a gi • reaim ve nak11la- d I it ın~n .ucuna •- hepbılzln lntı.kamını aJmat& çalışaca- Saide, Recep reLv kardeş gibi bala-

bü _ Bak, Nedim, dedl, "'•---... oturan nn deri üzerinde yapılmuı ile aa• ar 0 a~ ısmın1n ılerıye doir.ı 
~~ıb~~~;~i~(ı1: t~~k~:~ı:C,~,i.1 Haı: Klmll adındaki adam ~ kadar luöinin ruhi baletleri aruındaki mü- kubbelll91 bulunmasıdır. Yukau çe- ~e1:ı~!::=1i':~idi!ıec~anm~~ :~\~~~t1~~~~r;:na~: 
tA aı kndaşım bir aralık: benziyor._ Yanında'1 kadın da pet nasebetlerin kqfedilmesi için bu nesi bir salyangoz kabuğuna b~"- padl.fah müsaade ederse, eslt1 deniY.Cl- man onun samimi ve riyasız bir ağla-

- Bu a.k saçlı adam muhak&m.k zengindir. KAmUe tutkun!_ insan derisi parçalan aynlm11t1r. zemektedir. Yanak kemikleri de leri t.oplayıp bl.rttııç yelkenli ne en- yışla teessürünü izhar etmesiydi. Sal· 
Amerikalı hir .sinema reJIAıi>rüdür. Be- Nedim evvelA. buna inanmak iste- Birçok kol ve bacak kemikleri de, geniştir.. • • ginlerde dolaşacatım. O.smanlı devle- de, Recep reisin yllzikıe lı:al'll: -
nim emsalsı• çlrkınllğ1m nazan dik- medl: sene ilmt dütüncelerle burada salt-ı Ganptir ki bu adamın kafa• tlnln birçok klmılelerle gör1llecek he- - Sen, temiz yiirekll, merd blr er-
katlni celbettl. Herhaldl beni blr n- - Haydi, canım sen de ... dedi, o gtl- lanmaktadır. taaının bu tarzı teıekkülü zev- saplan vardır. Venedlk ve İspanyol keksin! demişti. 
Umde oynatac:ı.k... Ortaya yeni bir l k dın b .&-.. l b" rk k 1 f I ıövalyelert Akden~ Türklere mey- Saide ona her zaman bu söıü tek-
Frnnk ,:ıtayn» mı çıkarac:ık. nedir?... ze 8 u adama .._..olsun!_ Bı- ln k falan ayn bir d · d ceai i e ır 1 te ız an iğ a ed'p dan okmnaRa b1l4ladılar. İlle 1.§lm on- rarlardı: 

.'E'Cl.:n bu sözlerini henüz btt!rmlştl rak Allahaşkına ... Alay mı edlJOmın?. ·f:cıila it diiil ·tir Ç aır~ e öldüren ve 1892 senem 17 marbnda lamı burunlannı kırmak olacak. Çe- Balde, Karayttı~ lntlkam almak. 
Bize Kamil hakkında maltmat Te- tasnı ere DUf • ene e- 35 vafında olduğu halde idam edi- lebl sultan Mehm.ed bana _ sı-- onunla karfJ kaqıya gelip dövilfmelr 

ki, ihtiyar :ıd:ım yerinden kalkarak ren müşterek ahbabımız fUD}an IÖJ'- mikleri kafalardan ayn}mıunaaı için 1 • h d d il:" Sch "d •· k ,.,,... ... 
bizim masaya yaklaştı: 1~..aı li'- il ı b --ı H k en ay u r ranz neı er m 11- icabı olarak - yardım etmeae blle, lstlyordu. Bu döviiş muhakkak bir gün 

...u : çe 11; te ere as anmıJtır. er •- f t '- b lttecli ben ......_ b b "'-adel d olacaktL Zira, Saide hazırlanırken: - Affedersinız efendim dedi. siz _ Ne dlyorsun een?- 0 KAm!Un fanm alnına Y.Pıttanlan etikette aa- a asma ço11; enzeme r. ~ qıma u m...., 9Je evam. 
bay 'Kamil değ' 1 misiniz? Cinayet müzesinin nazan dikkati ecrecetım. - Kara.ylğitı muU&lca bulmalıyı&. 

Arknd•t<nm cevap verdi: tuttunlan yalnıs bir iki delfJdlr. Daha bibinin mümeyyiz vuıf ve husuai- Kablle rel.s1 şeyh Mahmud, Allahtan O, lflerlmlze engel olabilir. 
-.-·· geçenlerde bu Yapurda iti bduı anım yetleri birkaç kelime ile izah edil- celbeden kafataalanndan biri de Saldenln muva.Cfakıyetını dlledikten Diyordu. Baldenln arkadaşlan: 

- iI:ıy1r ... Bcn.m ismim Nedim. .. 1c;.ln dehşetli bir atız kayguma tutUI- mittir iki ihtiyar kadını odalarında boi•· sonra dedi kl: _tık defa nereye gklecetts? 
Benzetmişsinlz zannederim... tular. O M milthlf bir doDJuandırl- B · k fal d b" rak paralanru alan ve 25 yaoınd:ı _ Kabllemizln blrlclk cesur ye utur- Diye aoruyorlardı. Saide U~önce Ka-

- O halde sizin Kamil adında bir O günden sonra KAmll1 ldc 8dc 16- . u a a?D arum a 1!' zaman olduğu halde Viyanada 1897 senesi ıu kızı Baklenln dünyaca m~ur blr raylğitl ml anyacaktı? 
karcJc!;mlz var mı?... rüyorduk. Dalma Jall.Ulda 171 gl)'ln- Vıyanada bm;.ok kanlı cmay~t!er 1 S teırinie'Y'Yelinde idam edilen bA.llst.Ar olacağına imanım vardır. Al- Yoka& dotruca Kıbnaa mı Pcleeeit-

- Hayıı·. hiç kimsem yoıc•... md·~· genç, gii7ıel tMmtar1& dol&pJor- ilr.d a ebde~~k ıebir halkıdnı debtel t ıçı~- ı Ferdinand Dolezal·a aiddir. lah para71 onun ayağına cönderlyor. tl? 
Br.·az saçlı adam Nedimin bu sözü ... e muuuı ve aonra 1111 e e ııeçıp • Şu İspanyol yelkenll6lnden çıltan pa- Bunu bilen Yoktu. 

üzer"1e: l)lmdl yavq Y'&ftf bizim Ned1m de idam edilea bir ha)'dudun kafua .'901 •~nen 22 ~.ayısında idam ralan töylüye dalttmaaaJdık, bura- (Yefllok) nereye gldecektt'P 
Hayr<?t! ..• Şayanı hayret bir ben- detifmete bqlamıftt. vardu. Kafataalan ya daniacmda edılen Julie Hummel m kafatası da dakl BaJdalı ustalarla btlJ(Uc tet:neıer Recep rela bile kati olarak blrteJ 

zeyls ... iki insan blribirlne bu derece Ari* ~den, Jradmlvm an.. canuu, ~ut ceza m&eneaelerinde ~ü~ededir •• Bu adam ~evceai~le yapar, Ye LWmandan usun. pnlf .e- bllm17or, fakat: 
benı yebil!rl. .. Şaşılacak te'J dotrusu, dlalne tabammtu edıem.lJ'8Cllll ft- 110a nefeeini Termit canilere aiddar. bırlikte kendi çocuklanm oldilrmu.,. dlr ataçlan gMll'UP lfe bqlardık. - İlk hedefl.m.lz Kıbna olmalıdır. 
şaşılarak şey• ... Affedersiniz erendim, llln bahset.mıyordu. Bu g!l>l *1eri al- Kaf tul d l _,_ b tü. Bu kafatası dar olup yanl.ıuı Uzun müddet turada burada çalışan Oradalcl '6valyen1n kal100unu tun-
sizi r:ıhntsız ettim. zına almaz cmıuştu. a ann an a111 ° ara& er ca- basık 1 . . . . kayıtçı ustalarımız bir tesadtlf eaert daklamalıyıs, diyordu. 

İhtiyar :tdam bunu söyledikten IOll- Bir gün ODU gibıe1 bir bdmlt.11ne- ninia beyni de muhafaza ediliyor. . tir. Dara nı kubbelidır. o,!ıe~J olarak fhndl burada toplandılar. Ben, Gemide alılcOJduklan rum ta~ 
ra ma..cıamızdıın uzakl:ı.ştı. Tekrar ken- maya glredten 16rdtuc. Adil tababette airapa müteh ..... - S8;~1 ~un~amdır. Çıkmıı ve çurli- onlardan istifade edllmesi zamanı gel- aı da onlara: 
dl yrrlne oturdu. İki hafta aonra .,._bir lca<lmfa lu b.a kafataalanm ve beyinleri muı dıılen vardır. mittıtr sanıyorum. Teklltlml kabul - cAq&Ul ı!JövaJJe- nln btıy11ıc 

Nedim gülümsedi: p1'jda raa eeldlk. Aradan bir "1199- ölçmekte Ye tartmakta ve muayyen Hırsızlık için ırirdiii bir evde ken- ederseniz, Saldenln dalıttıtı pa.ralatı 19~ batınnata muvaffa olur-
- Önüne gelen bent bu KA.m1l la- tl, bu tefer ona hl4: tt-.Dım&dllmm. ta- clüaturlara söre ilmi neticeler çıkar- diaini tutmak iatiyne bir kadım öl- bot yere asrt Te heder etm.1,.ellm.. on- anız, J&Dmıza hl~ idame 80kulamu. 

mindekl ad"m" benzetiyor. Bu hafta tat hepsinden cbel b1r bdmJa ada maktadırlar. düren ve kaçarken yolda da ilci ki· bıarla bOyüt yeI-Rnlüer ,apahm " Demlf Ye cesa~_&IUırnuf&L 
.. " vapurunda ~ Kendllllne .-m emen lşe baflıya.Iım. Vasil, Baldenin kJm olduır; ... ,u tanıddc-

lçinde tam dört k!.şl bana ayni suali Fıtri •ı ? ıiyi vuran 22 Yllfllldaki Stepİla!l Bu sırada, kaptanın botuldutunu tan sonra, ıenJ.t bir nefes alnuftı. 0 
sordu. Hat.ti ba.zılan beni doğrudan ==~~:~~~a:: cam. er tlva.r ~ d Waniek 1901 senea 22 mayıamda görünce gemiden -.tılle plen Recep artııc, llerlde ıııe olacalmı dQfilnmil1or 
doğruya bu bey KAmll zannettiler. Ya- ca sıtmu bir donJ dı. Bu auretle anaye enn 111;aın a idam edilmitti Bu adamın alt çe- reta de bu konUfln&ya fftlrak ederek: Ye korlanuyordu.. 
nıldıklannı anladıklan zaman da: Özilmlerln b~ ı.tar* taıv- an~tomi .n~ktuından ca>:_rl tabiilik- nesi bariz bir· tekilde çok kuvvetli - Çok 1.yt olur. dedi. Oellbolada ve- - Saide bu ıemtntn ba.pnda bu-

- O halde Kamil adında blr lcarde- dığını aöylerter ,. lenn tean olup olmadıp arqbnl- ve ÇJkıntılıdır. beditlllerln tıemın ett.ıklerl muvaffakı- hmdu:ltça blse ld:mae blrşey ;ra,..na.mas, 
şlnlz var değil mi? ... dediler. Muhat:- -:.__ ...... .._... • maktadır. Mqhur profesör doktor Cin .. • • ·waret edenle Yetten sonra, uzun mliddet Ttırt do- dlyordu. 
kaı1t bu adam farkedllmlyecek de~e- ... _. .. -an Ben edik harada ya bp uzun ted- • ayet muzc:mu • ~,, • - nanm.a.sı Altdenlzde dolqamıyacaktır. Vaail, Saldenln 1f1ne ~ bir 
de bana benziyor. Bana bu kadar ben- ................. _•-•••••-•••- it.iki • • d P Lo b • nn çok nazan dikkatin• celbeden bır zaten geride çürük çarık, 11& yara- adamdı. o, lapan101 kaptanının or-

... ıı.· kimblll derece er nebceam e m roso nun •• _1d_ .. ._,. bulund -·-
Zmıı;ıne nazar.ı.n r ne R A o y o (anadan doima canilec) fikrine ~ıkafataaı da anneamı o urup cese- mu telcneler lcalmıftı. Onlarla Vene- _. uJu buı.uu YUrgUDlan blll-
çirkl.n adamdır ... dedi. men iltihak etmiıtir. dini kendi 0karyo~ altında ıakla- dik donanmasına lcarfl koJ'Dl&k tabll 10r " nerelerde neler 811.klaııdılım 

Netlimin bu sözleri üzerine güldüm: M b . dl f ---!' . ,_ yan n üzermde bırkaç gece U)'Unn deltlldlr. Saklenin yapacatı mUTaffa- ~eden Ba!deye IÖJlilyordu. 
- Sen de artık pek mübalağa edl-

1 
aa aza fUll en. çaıweruı 11;a· 1 d H ki • 'ddi tıyetll akınlarla. Venec:Hk 1emll611n1 (Arbsa nr, 

1orsun canım .. dedim. Bugünkü pro-am 1 fatulanndaki ufak ıekil farklannın Raimun ac er e aı r. birer birer batırablllrselc, slztn bura-
Arkadaşım cevap verdi: _ •• _ cinayette lmil bulunduiunu kabul 1 24 yqmda oldui1\ halde 1877 da yapacağınız te'knıeler çok 1şlmlzıe (1) Kiretlerl din bet kirelttl ına-
- Yooo .•. Hiç mübalfıga etmiyorum. etmiyor. Tab'ı ve mizaçlan bqka ~esi martını? • altıncı günü idam yarar. Günün blrlnde Osmanlı donan- rlfetlle çekilen bir nm ldiçik ,.elken-

Yalnız şu Kii.mil adındaki zatı pek ötıe " Utam b.,ka olaa adamlana kafatuh."1 edilen bu canının kafatası çok ba. muı blrçok gemi lcazanlllJI} olur. Bbı: llye donanmada .ıtutanpça adı ftrl-
merak ediyorum. Benim cnüshal •- 12,30 Program 20,15 RadJO p.M aym olabilb-or. Kafataamın tqek- yüktür. Yüzünün al! kısmı çok ça• de bu Jittden para lcazanırıanıs. Türk- llnll. B111tlar, M•M>nnmn ma wl 
nlma diye anlablan bu adam haldan- 12.:SS Türkçe PL 20,tl Orb8t:ra külünde normal n anormal hada· kıntılıdır. Alt çeneaı de kubbelid~r. lödererbleur.hlzmetıımln tartılılım deıtıaı ~_':aft::"'~~rddea,Yp• Jd--~-
da epey ele malümat topladım. Tlca- 12.50 Haberler 21,30 Konupna 9· ) · · ı_ f •unu ....., ......., 
retl~ meşgulmu~. Karakt;yde yazıha- 13,0I Ttlrkoe pi. 21,U Koro dun nerede bulunduğu eberiya t.l- m erce canının 11;a ataalarmı ve Kablle reisi: hen temini hasmancla kullanılırdı. 
nesi varmış. Kendisini 0 derece mc· 13,20 Karldt (pl) 22,30 Rllberler !Fin ed;lememektedir. cinayet kurbanlanıım keailmiı uzuv- - Ben bu teJtlln kabul ecıı10rum ve Dabna donanmanın mal1etinde kara-
rak ediyorum ki, utanmasam gidip 18,0S Çocuk klilt>tl 22,41 Mldt PL Otopal Japılan bazı ceaedlerde lanın ve muhtelif iskeletleri ihtiva hi8seme düşen paraya el alrmeden bu kol hlmıetlnl ıörürlenll. cKutancıç• ı 
onu gorecetlm... 13.30 Konuşma it Nllaa kafataalannm tqekkülünün camla- ebden bu lımüzlenmd. aalonlan bqtan- lfeRtee'~teedin soyonranım.~l ... ;er .. _ bu f''-- fazla olan donanmanm mahabere it-

Nedim hakikaten bu kendisine pek 19,00 Mandolin Çaqua .. •halu b ____ 1 '--t la ,__ ata cam 0 x.... d ı. d "' -.v,. '" uv ..... ., lerl süratle temia eclWrdL Banlar, de-
ztyade benzeUl<>n ada.mı de-hfet,ll su- 19,20 satao!on Pl 8,00 Pnıcram " ma •• ...wan ııuuataa nna uc:n• Ugun an ço11; ay ın- L1tlrak ettiler. Bu suretle çıok yakın- nanıaaam mllY&ffalnJetinde tesiri li-
rette merak eôlyordu. 19,30 Haberler 8,0S Haberler zediii görülmiiftGr. H.Jbuki bun- ı hk ve ferah olmuına rağmen en da, ölmüş bir donanmanın lhyasuıa rülen n mlhhn rol OJBJYUl kendllell 

Nihayet bay Klmlli onunıa beraber- 19,45 Zlraa.t Tak. 8,18 Haftf Pr. Pi. lann aalıiplerinin çok namuslu ve 1 soğukkandlı mhüdekkikler ve zairler çalıfılacaktı. 8alde ue Recep, büyült kiçiik, takat b1zmeUerl lriiJlk ..... 
ce goroülc. Bakınız bu nasıl oldu? 19,50 Pa.sıl heyeti 8,45 EY tadım dürüst in .. nlar oldaia anl&fllmııtJt. üzerine e üzün çöktürmektcdir. bir deniz kaHmıma.sımn temellni o lerdL 

Tefrika No. 58 IİYennİf, bir hafta serserilik... çirmiıler. ridun, bütün prensiplerinden vazc..-
Vebbi. haftada ancak üç ııün ka- İıte böylece hayatını anl,tırken, Sabahleyin aaat dokuza doğru ya- mite benzemif, Artık daha fazla ça-

G1izel Gözlfi. Jc.-z dar ite gelir, aıündeliiini aluıca. tu· Vehbi Feridun alakadar oldu~;ı kız- tağından kalkınca. Vehbi perdeyi lıtarak. daha fazla para kazanmak 
rada burada aefabet llemlerine da- lann balıaine de geçti. Birç.>k ser- açmıt- Sel gibi yağmur yaiJyormut· gayretine dilpÜf. 
lanmf. Arkadqlaıqle beraber itah- aıüzettleri olmuı amma: Genç kadına dikkatle balmıq. Bir akpm eve plince ba)'fftt• 
kabalar. ka_dmlar. ~d~ do~apna- - Vallahi! - diyordu. - Bir Kendi kendine: kalllllf: l..eyll her l8J'İ tertiplenüt. 
lu ... G-. kalbi i;Ji umt. kiımeye tek namuslu kızı, bir tek n-unualu c- Adam sen de. . . • demit. • Evi, gayet muntazam hir hale aok-

- Emin olun taYet vaktile. Bur· ze mutlaka anla~ fenalık yapmUllUI amma. zaran kadmı b&Jtan çıkarmıt detillm... Öğle yemeiini de burada yeriz, son- mut- Sofra)'& çiçekler koyma., 
banan ann~i Leyla kendi.aile evlen- Didar hanımı. kendine.dokaıuarmQf. Bobemlık yü- Allhdar olduğum kadmlar fızerin· ra sideriz.> Gülümaiyerekı 
memi isteseydi razı olurdum. Zira - l.tem~ saz ne olanamz ~- zindea malaYOIUJ'ormaf. de zaten uzun müddet damtuyor- Fakat yaimur dinmek f3yle dur• - Böyle daha sGzel deift mi) 

onun kaprislerinden hiçbirine col- ben ıizi ıevıyor, old~d sibi • Artlk atebe hayab ona taham· dum. Birinden birine a.t1ı7ordum. sun. .. at geçtikçe arhmf. O akpm diye aonnUf. 
man demiyordum. Halbuki 1..eyll- likki ediyorum ••• • di7or u. • • •6lfenl aelmefe batJamıt. Ve ni- Hotuna aidenlere hiuijabau anla- da orada kalıp yemek yemiıler. Er- Delikanlının bu bal botuna git-
nın dimağıında baıka düıünceler bl- Fakat genç reaeaın anlatmak laçmd ha,.. ı.. ip terk de 1ttJDİI. Bereket byordum. Eier beni ittemezlene teti ırün yaimur blll devam ediyor- mi4. 
kimdi. Uakal bunun böyle olduiu- öyle çırpmdı ki. kadın da ruı 0 L elde re alık "YU'; ldtapçdardan üzerlerüade fazla dunn1&7ordum. mut. Feridun. bunun üzerine itine döıt 
nu sanıyorum. Zira. h~atnndan Vehbi. aifiyetle ve eamimiyede birine ~ ~ yamanmıı; aoa- . lıte bC5yle bir sırada bir sGa Vehbi Feridun hiddetlenerek: elle aanlmıt- Ondan aoqra artık d .. 
büsbütün silinip gitti; bana ula muiain: anlattı. ra da kitap ~ mecmua re- ·Adaya gitmif. denize girmit. tar _Yağmur deiil, tq yağsa gide- }ilikler yapmaktan nzgeçmif. Artık 
açılmadı. Bir amele aile9İlııin çocuiu imif. simlerini yapmak TQllllUI tutmtlfo yap~. Gene denize ıinnit- Yemek riın ... - demit- aklı 'batına geliyormu1-

Malik.enin annesi: Babuı az kazanıyor; ipiz kalıyor• Bu yeni eaalta Wr ko~ "Yar: ı... yemek iatemit amma, yalnızbatına Genç kadın da buna itiraz etme· Böylece hew alb ay müddetle be-
- Vehbi bey... - ıiedi. - Nafile muı. Annesi de, hanai deliği bka- tediğj uman, iatediii ~e ça)lf&- sofraya oturmak h0tuna gitmemiı.- mit amma. beraber gelmeii istemif. raber Yatamı~lar. Birdenbire Leyll 

bil d d d bil. M 1...! ___ .__.__ • k d hb 1 A'- B 1 d b ı bir itirafta hulunmn•. Öyle bir itiraf yere bu hııtrralarla yürt:ğiıtizi üzme- yacağmı · eme iiin en aima .- ıyor. qre._.... UM' meeaa... Bir a ın a ap lzım. 11;1am üzeri eyoi un a u un- ..,, 
yiniz. Bu dü,üncelerin sizi daima Jantı içinde çabalarmı1o Bu yüzdea Fakat parUI çok deilt. Buan Bulduğu güzel kız. birlikte gez- muılar. Gene birlikte yemek yem~- ki, Vehbi Feridun, debıet içind. 
r. :.itce!Sir ettiğini bilirim. Vebbi Feridun avare kalımt; üzerin- eline toplaea bir Ucnıt seçİyOI'; zira mek teklifini kabul ettiyse de, ada- ler. Bu aefer de Vehbinin evine Si- kak~k,~k~yla gebe imi1-

Erkek katiyetle: de bir baskı olmadan bii)'iimü1o afitlenlea falaıı kazanıyor amma, nnı ıılt ve kalabalık muhitini isteme- derek orada kalmıılar. 
- Didar hanım ... Altı seneden- Mektepte 9öyle böyle okumuı; kendisinde tasarruf etmek kabiliyeti nıiı. Orada yemek yemifler. Bo- Ertesi sabah. Vehbi Feridun. biraz 

beri, mütemediven gözl•rinizin önün- onu alarak, çırak diye bir lditecinin olmadtiı için rüzglra savuruveri· iaziçine gitmitler. Bu. mlnaau: bir hayrete düşerek. kadın arkadqına: 
de ya~ıyorum. İlk görd"iğiım zaman yanına vennifler. Matbaalarda da yor ... Arada mada mütbit aılunb- yer deiiftirmeydi. Vehbi Feridun. - Eh. ne zaman aynlacağız) • 
ltızmız henüz on dört yaıındaydı. çalı,mı1- Bu aayede mükemmel bir lara aiifG.yoT; fak.t tekrar pdra ka- bir kadın kapriaine bayabnda ilk de- diye aorrnuı. 
Takriben eminim: Onun benden ustabap oluvernıif. Re98&1Dlıiı da zanınca b.nlan mıatarak, yeni~tan fa olarak boyun eidiiini görüyor; Genç kız. lıık 6ir eda ileı 
gizli hicbir OTı:ıcer::ısı yoktur. Fakat becermeie baılaDUf amma, aonra- aavurmace... Plljluda. Adalarda, buna da l&flYOnnllf. - Acelem yokl • demif. 
benim ~ml'.ceram oldu. Mademki dan iti tembelliie. aereeriliie 'Y11t- Modalarda dolapnalar... Sandal Boğaziçinde bir otele gitmitler. Bir lıfta böylece gec;mif. Umumi .. 
M:ıHkt-yi almak istiyorum; bunu ai- mut- Patrona da ondAa &midi ke- .. falan. Waiklet ••• Oc p. galıfıraa, Yemek yeyip o geceyi de orada se- yetle gayet tembel olan Velıbi Fe-

- Yook, bak ... Bu, programda 
yok ... Böyle ıaka olmaz .•• İnsaft fllıl:o 
kadaşına böyle oyun oynamaz ..• 
Bu, emniyeti suiistimal gibi bir teY··· 

- Ne dersen de. ne yaparaa9 
yap, Vehbi, cicim... Hakikat b. 
merkezde ... Düşürrneğe de kalkma· 
dım ... Çocuk büyüyor. (Ark .. var) 
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Cami ve türbelerin 
tamirindeki hatalar 

İngiliz Baıveki1inin 
nutku, hiçbir llakikati 
gizlemeye lüzum gc>r

meyen yilmaz bir 
kUdretin if adeaidir 

Maarif Vekili ile evkaf umum 
müdürü hatiplere cevap verdiler 

"(O..tarafı 1 inci aaldfede)' 
BftyQk ~ı mcaklan t>amıadan 

KOCOK iLANLAR 
Fevka.IAde ahvalln devamı 

mtıddetlnce gayrt muayyen gtln
lerde haftada. iki Ten 'fto defa 
neşredllecektır. 

nvel ~r taarruzuna tiqla.na
cağı, hattA 15aşlanöığı anl8§1hyor. 
BeDd ayni amanda, yahut (ialia 

eonra CebelO.ttanlt bo~na <1a. 
Dünkü içtimaüa Tür][ • Alman Jl111111i anlaımaaina hftcum edilecektir. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 

da• .,_, - diki• L-'-'--daki kan da Almanyarun, Balkanlarda ışı ır now.ıarm taa ~ un biten ordusuna gelince, bu kuT-
G~Ç Bİıt KJZ - Çalı.,mak 1'Uycr. 

TtJısill ortadır. Temlz blr alle ynnmı 
tercih eder. Akşamda •T. H.• tümu
zuna mektupla müracaat. kabul edildi Yetıeıin Rusyaya, yahut Türkiye-

. . . ..,.. h dı v ye m1 tecavüze geçecekler:lni M. 
Ankara 26 (Telefonla) Bü- ıdaresının meNlSlnı -:Ub il Clıurchi11 de henüz kestiremiyor. 

tş ARll'Oıt - Kan koca. ikamet 
multablllnde ev 1..,Jerlne, bahçeye ba
kar, yemek pişirir. Adres: Ml~el Bey
otıu Asmalı.mesclt sok. 9/4 - 2 

Jlik Millet Meclisi buıün Şemsettin eeerleri takdirJe lfuet edere azı . . • 
c- ita bqk nhiında t lan • t ilerde bulunmutlardır. Fakat lngilız Başvekilinin umu-
~~n:ı;a ve hlı:enderun :fekt~ F::ıun Fikri (~inıı>l) b~ tür· mt tahminlerine de bir kıymet 
IDÜesseaelerinin mahalli belediyelere belerle büyük e~mılerde tca~duf ~t- Vermek Jcabettiğine göre garpta 
Clevrine memurlann tahsil müesae· tiii noksanlara Jt&ret eylemı11, Ziya olduğu gibi şarkta da yeni istly
Jelerind1e talebe olamıyaca.klanna, ~e_vher E_~i de i ~il~a~ ~e ~rbe- IA te§ebbü~erlne Jntizar etmek 
~ayet idaresi kanununun albncı sının burun .m~e c;a1 uzer;n e . ura- lfu:ı dı 

ış ARI\'OR - Okur yazar hesap iş
lerinde anlı.yan bir bay müesseselerde 
veya tıcarethnnelerde 1.ş an:rorum. Ak
şamda c. K. riimuzuna mektupla. mü
racaatları. - l 

ınadd · · t diline devlet memur- rak bu tamu 11lennde dikkatlı ve m r. 
lan ay~~:ın7n tevhid ve teadülüne hasaas davranılmasını ve Lapseki· M. Churchill'in son nutku, 
Clair kanuna bağlı bir numaral~ ced- de Ç~daktakl meş~ur ~erv~~.a- her zamanki gibi yonılma~n bir 
'elinin Riyaseticümhur daircaı me· yın bıran evvel tamır edılmesını ıa- cehdin yılmaz bir kudretın, ha-

BİR TURK B\YAN 1ş ARIYOR -
Eski ve yeni türkÇ<? okur yazar ciddi 
ve temiz bir aileden hususi müessese, 
ticarethanelerde kasycrllk clbl mü
nasip iş nnyor. Akşam gazetesinde M. 
N. rümuzuna mektupla müracaat. 

ıı:nurlarına ait kısmının c:!ei~~ril.m~~- tcmişt~r. . . . ldkati 'gizlemeye lüzum görme-
iıe ait kanun lii.yihalarım ıkıncı mu· Hatiplenn bu l:>eyanabn~ . takiben bir itimadın ifadesi-
ıakerelerini yaparak kabul eylemiş- kürsüye gden Maarif Vek.ilı H~ yen, so~zleri .. leyenler tara-
tir. Ali Yücel Velalctin Yeıil türbenın dir. Bu soz soy .. 

Meclisin )'ine bugünkü toplantı- tamiri i~Je iki ıeneye yakın bir za- fından idare edilen ''e bu sozlere 
k d · · '- mandır me•gul olmnğa başladığını mulıatap olan bir milletin - ge-auıda ikinci müza er erını yaparaa; "' 

kabul evlediöi kanunlar arasında ipret etmi§tir. • çlci ıztıraplann ,.e husranlann 
" "' F 1 Maarif Vekilini tak.ı1:ien kürsüye ' ] b rfürkiye • İsviçre. Türkiye - in an- 1 0 Ş ki UJ d ., (Kon derece.!! ne olursa o sun - u 

diya t1ica:et mua~edeleri ile Türki- Yg:)en Bur:1:ili Ye ... ilca;i ~~ türbe: muazzam dAvayı kaybetmesine 
Je - ngıltere ticaret anll.§tllasının . . . . • f d A- kt 
(j •· .. dd · · tavzı'hine Türk • sının tamırı aafhaları etra ın a ma~ imkcuL yo ur. çuncu ma esının • .. . b · 1 · 
'Alman hususi anlaşmasına mütedair lumat venruş ve u t~mır e~ esnasın- Necmecldın Sadak 

t 1 tasdikine ait kanun layiha- da yapılmış olan hataları :zikrederek 
Do a arın b 1 1~ '- ·ı .._ Ü . l'l • . la T .. k·ye ile Bulgaristan Hol- un ann ıs anı ı e na u ı erme ırca rı ve ur ı • d"l l .. , . . 
landa fsviçre Belçika arasında e ı me erını ıstemı~tır. 
ınevc~t ticaret ~e tediye anlaıımala- Vakıflar umum müdürü Fahri Ki
hnın takaıı müddetlerjnin temdit per Y eşilcamiin tamirinde yapılmııı 
edilmelerine ait kanun layihalan da olan yanlışlıkları tedlcik ettireceğini 
bulunmakta jdi. Ye hakilcateıı böyle bir fey bulundu· (Ba$tarafı t inci sahifede) 

M lis bundan ıonra devlet decıiz iu takdirde bu hatalann tashih olu- Bu esnada toplantıda bulwıan 

lstanbul kadınlan 
çallşmaya başllyorlar 

ec v •• l · · 
yollan i~letmc umum müdürlüğünün nacagını soy emJştir. doktor general Tevfik Sağlam 
9-40 bütçesinde değişiklikler yapıl- Bu izahatı müteakip heyeti umu- söz almış, .,

350 
bin bayanlı İs-

nıasına ait kanun ile Vakıflar umum miyesi üzerindeki müzakere kafi gÖ· . 
1 ınüdürlüğünün 9-41 bütçesinin mü- rülerek maddelere gcçilmif ve kabul tanbul şehıinde yapılacak ış er 

aakereşine geçmiştir. olunmu;,tur. buradaki 150 b~yana inhisar et-
Vakıflar umum müdürlüğü bütçe- Meclis gelecek içtimaını çar~amba memelidir. Derhal geniş mahi-

ei Uzerinde söz alan hatipler Evkaf günü yapacakhr. yette faaliyete geçelim» demiştir. 

Çin harbi Dünkü 
yangınlar 

Müteakiben idare heyeti inti
habına geçilm~tir. Bayan Meliha 
Avninin teklifi üzerine bayan 
Ll'.\tfi Kırdar, Hnsanc İlgnz, Sa.!i

Çin kuvvetleri mukabil ye Hüseyin, Naile Tevfik Sağlam, 
taarruza geçmiıler doktor Semiramis idare heyetine 

Polis mektebi müştemila- seçilmişlerdir. Toplantıda bayan 
• Çunking 28 (A.A.) - Cepheden Süreyya Ağaoğlu, profesör Halide 

bndan hır ev tamamen, Çun • king' e gelen . ıon haber.lere Edibin de idare heyetinde bir 
bir ev de kısmen yandı göre Çin ordulan Şe~yang, Fu~y~l vazife kabul etmesini tcklü et-

ve Hupeh eyaletlerınd.e 1_ mu tal 1
• mi§tir. Profesör Halide Edib 

· şlerdir Çm a;uvve en 
Düın saat 19 raddelerinde, Yıldız- taarruza g~ · d · T · liman.mı ayağa kalkarak ŞU izahatı ver-

Sekiyang sahıllerın e ı:şu . . . . 
da polil mektebi mü,temilatından işgal etmişler n diğer hır Çm ~~v~ mıştı~. . 
komiser B. Hamdinin ikamet ettiği vetinin piştar kıtaları Wenşu ıs~- - Istiklal savaşında Anadolu 
iki katlı ahşap evde yangın çıkmış- karolarını zaptederek Wenşu şehnne kadınının yaptığı işi şimdi İs
br. Bu bina tamamen, yanındaki di- ginneğc muvaffak olmuşlardır. F u- tanbul kadını yapacak. l!l§allah 
ğer iki katlı ah~ap bina da kısmen çeu·nun ııarkında Min nehrinin c~ harp olmaz Eğer harp olursa 
yanmıştır. Beyoğlu ve İstanbul itfa- nup ıahillerinde buluna.n Şanglo Çın dınJ v

1 
Lond.ra kadın-

Jye gruplarının gayreti neticesi ola- kuvvetleri tarafından istirdat edil~ İstanbul ka ıg .. .. . .. 
rak büyük bir yangının önüıııe geçil- miştir. lanndan da daha ustun vazife go· 
miştir. Hupch eyaletinde Tahungsan dağ- recektir. Bu harpte çoluğumuz, * Dün, Sanyerde Pazar baımda lanndan mu~avemet ed~n Çin kıt- ocuğumuz hepimiz çalışacağ'Lz. 
Leon Asadora ait 4 katlı 71 numa- alan kuvvetü Japon hucumlannın ç .. da bana sokak sü-

km ıtf · hepaini tardetmi•ler ve Japon taar- Boyle zaman ralı evde de yangın çı ııtır. aı- -·-y vazi! sini dahi verseler 
Je yangının büyümesine meydan ruzu ba,lamadan evvel iıgal ettik- pürmek e 
nnnemif ve ateıi balkonda bastır- leri bütün nolı:taları istirdat etmitler- seve seve yaparım ·re bunu şeref 
nıııtır. Yangına, atılan ıönmemiı dir. sayanın. İdare heyeti azalan genç 
bir ıigaranıı.'1 aebebiyet verdiii anla- Çin Baıkumandanınin olmalı, ~ vazifeleri bulun-
tılmııtır. .. refikaımm nutku mamalı. Gençlen seçelim ... 

Her iki yangın hakkında tahkikat Londra 28 (A.A.) - Çin ordu- Profesör Halide E]dibin SÖ'Lleri-
yapılmaktadır. lan Baıkumandanı Ş.ng Kay $ek'in nJ, eaıonu dolduran bayanlar al· 

. .. .. l l refikuı dün ak§&m .'8:dy~da bir nu- lcşla karşılamıştır. 
Evvelki günkü ze ze e tuk ıöyHyerek demıttir lcı: Yedek alıkl ı1an lntl-

diıl. .. .. L az ara yap lıtanbul 26 (AA.) - Kan ı cÇin. Japon tecavuzune .u~ıı h ta ba 
rasadhanesindaıı: Dün yaz ıaatile dört ıcmedir mukavemet d_!11ekte~r. ap yan Nebahet Karaôr-
16 )i 2 dakika -46 nniye geçe mer-

1 

Bu müddet r.arfında ~O il~ 60 .mil: ~n. d?ktor Pakize, bayan ~1-
kcz üstü İstanbuldan 5 20 kilometre · yon .ki,i hicret etmiotir. Çin ~eti kıs Nazı!, bayan Belkı:S Sevengil, 
mcaafede Hm fiddetli bir ulzele oamına İngiliz milletini ıempati ve bayan Süreyya Ağaoğlu ekseriyet 
kaydedilmittir. hayranlıkla ıelamlanm. ~biı ordu kazsmmıştır. 

Ankara 26 (A.A.) - Aldığımız Yerdiği bü~ün bu~~rb?.tn :P':J:~= Bundan sonra kollann intiha
telvaflara na:ı:aran dün aaat 16,2 mazd Teyaff ~le ttmı~azı uF-La; milletin bı yapılmış ve toplantıya nihayet . S d Zil d 1 6 e muva aa; o a . aJL 
C:le Fataada, 16, b" e e e ve tısı maneviyah bozulmadıkça, milletin verilmiştir. 
da da Çankında ırer yer ıaraınb LaJb · -~lam kaldıkça Ye .htlrriyet •••••••••1111 im Z·ı d k" yer 1&raınbsı a- .. 1 -o 
o uştur. ı e e 1 

• için mücadele edecek vuıtalara 
il duvarlarda çatlaklık ~k~· rbr- malik buJundukça o ordu mutlak. 
mit ile de ehemmiyetli 'bır asar nihat zafere ka"f1l§ur. 
nydolunmamııbr. • • A • 

z .... 28 (A.A.) - Dün burada Framadaki. e~ki men-
1aat 16,20 de wkubulan yer anın- kan elçisımn nutku 
baıru 22, 19 da Ye 'bugün 7,7 de .iki • l8 (A.A.) - Ameri-

AKŞAM 

J:cnebl 

-l 

BİR GE...._Ç İŞ ARll'OR - İngiliz
ce, fransı:zca, nımca, türkçe muhabere, 
ve muhasebeye aşina az bir ücretle 
çalışacak müna.slp l.ş anyor. Askerlik
le lli§lğl yok, elinde bonservisi mev
cut. Akşam gazetesinde B. M. rümu
zunn mektupla müracaat. - 2 

BAYAN İŞ ARIYOR - Clddlyetlle 
tanınmış 17 yaşında yedinci sınıftan 
a;Tılmış ı::enç bir Türk kızı: Ynzıha
nelerdc, kütüphanelerde ve doktor 
ya.nmdn münasip bir ücretle iş ara
maktadır. Akşam gazetesinde 425 nu
maraya mektupla müracaatı. - '.? 

3 - SATILIK EŞYA 

SATILIK İKİ KAMYON - Bir ta
ne& Fordson marka bir tanesi 33 mo
del Ford mark:ı. karli.9Crlll fakat lAs
titsiz iki kamyon aatılıktır. Sirkeci 
Orhanlye caddesi No. 28 mürncaıı.t te
lefon: 20992 - 6 

AİLE ç_wmı - s m. uzunluğunda 
2.50 m. genişliğinde 3 bölmeU, aynca 
gÜneşlik damlı 2 ay kullanılml§ Avru
pa bezinden mamul portaU! ~adır dl
reklerlyle birlikte maktuan 2SO liraya 
satılıktır. Müracaat: Parmakkapı, 
İmam sokak No. 16/1. veya. Tel. 20384. 

.SATO.IK KELVİNA.TÖR ELEKTRİıt 
HA VlJZU - Kelvlnatör markalı bii
tün teferrüatue çok tyt bir halde elek
trik havuzu .satılıyor. Beyotlu tstwAı 
cad. 165 bay KüpeUye müracaat. 

MAKİNE BTANLABA - Bir aded 
nıüatameı ve küçült bit terld destere 
ma.t.ınealle blr de knıç~ asplratiSr al
mak ı.stJyonım. Satmak ı.teyenler İ.9-
tan.bul TahmJsönü a8 No. Bizim Ha.aelzele daha talcip eylemiıtir. Hasar VapıgtoaF d ki ki büyük elçiai 8enell.t UOOkurui 2'100k1Jhl 

:roktur kanın ranıa a es . . . 1 Aylık '150 • HIO • 

• !pı1:!~7n~inbi::r:ı~ c:;lı;:k ~ ~: = : llCIO : nı:=c!ı~::\lba~t11 =. 
A VUstralyada hi,.bir ,_ 1------------1 tıJyruklu bir piyano 2~ m. UZUDlu-~ demiıtir a;İ: • Posta 1Whac1ma dahll olmıyan tunda) satılıktır. u.ıeıı. Antal1'& 

san. 

Sahife 'l 

FATİHTE - Fatlli lle AltsÜray ara- K.IZJLTOrRAKTA. - zıvemey :vo-
sında Sofular caddesinde 3000 M2 ar- t~unda 211 numııralı bilyük bahçeli 
sa. ıatılıktır. .. ı elekt.rtk Terkos tulumbalı kuyusu bu

Galatasn.ray b?'Şl.<;Jnd.'\ P!mlA.k~. lunan 9 odalı :nez:ı.rctıı betonarme 
Telefon: 49010. • - 2 t~ satılıktır. İçlndekllere mtıraca.-

~ _, 
NfŞA1'"TAŞINDA - Çok kllmr bir 

muhitte temiz yapıltmf şık bl.r apartı
ım.n satılıktır Ayda yüz yetmiş lira 
Iradı Vardır. 

SATILIK KARGiR EV - Boğaz
içhıln su, hava., nııınzarasıyıe meşhur 
Beylcrbeyhıde 1skeleye b~ dakllro. set 
üı:erlnde Bct>ckden - İstnnbtıla kadar 
denlzl gören ferah manzaralı üç oda 
bir çlnlll sofa b!r mut.bak blr tuvc.ıe-t 
ve banyo mahallini havı düz ayak, çok 
rahat içinde elektrik, tnUı ıruyu olan 
altı yüz metre kare balı~ ortasında
ki k~glr yenı ev tatılıktır. Cumnrtesı, 
pazar günü keresteci bay Azl?.e müra
caat. - 3 

Galatasaray karşısuıda Emlfıkl§. 
Telefon: 49010. - 2 

tJSKtlDAltDA - Tunusba.ğı cadde
sinde kliglr ~odalı çok muntamm 
ve manzaralı blr ev satılmaktadır. 
Dooya. No. 4.4.7. 

Galatasaray karşısında EmH\k~. 
Telefon: 49010. - 2 

l\Iı\ÇKADA - Güzel bir mevkide--------------
beş kaUı 1500 lira net Iradı olıın bir KİRALIK - Şi§li tramvay duraıtın
ap:ı.rtıınan satı,a çıknrılm~ır. Dosyıı. da üç odalı havadar bir daire (möble 
No. 518. ve sıcak su) 6 ay 1çhı ehven fiyatla 

GaJatıısarny karşısında Eml!ıklş. kiralıktır. Müracaat: Slrkecl Hocapn-
Telefon: 49010. - 2 şa hamamı No. 23 bayan Nevzat Ak. 

-ı lıIODADA - Şerefli bir mevkide --------------
dört, odalı konforlu bir ap:ırtımnn MAl.TEPF.DE KİRALIK EV - Kar
dalresı moblb'alı ve mobilyasız olarak tal Maltepesinde Feyzullah Efendi 
kiralıktır. Dosya. No. 30. caddesinde 36 numaralı mütekait m1-

Galatns:ıray karşısında Emlikl§ rnlay Hnmdinln evi kiralıktır. MnlLe-
Telcfoıı: 40010. ~ pede bnkl:aı bay Halile müracnat. 

FENER YOLUNDA - Çok munta- - '2 
zam beton dok-uz odalı milkcmmel -------------
balıçelJ kalorifer tc6Jsatıı \'e bütün 
konforu haiz vUld ltlralıktır. Mobil-
yalı ve mobilyasız verUeblllr. Bedeli 
1200 11r::ı.dır. Dosya. No. 37. 

Galatnsnray karşısında EmUikiş. 
Telefon: 49010. - 2 

P&"'Sİl'.ON ARIYORUM - Kalaba
lık olmıyan bir aile yanında mobilya
sız blr oda kiralamak istiyorum. İs
teyenlerln 1iat ve §Crnlti (Akşamda) 
.Memur rumuzuna rnektuplıı. bUdlrme
lerl. 

SATILm: KÖ~lt - Bo.stancıda is
tasyona s dıı.Kil:alık., mutena mnhal
lbıdc, Adal~ra ve l{ayı.şdağına man
zaralı, çamıtt ve meyvalık bahçe için
de 1k1 cepheli ve ikl cadde uzeı'inde, 
7 od:ı, 3 hclü. 3 sofa, 2 balkon. aıa
!ranga banyo, binaya muttasıl nıat
bnh, bodrum, tulumbalı kuyu suyu, 
Elmalı şehir suyu. ele-ktrHc ve tcle!onu 
havi blr koşk ile yine ayııı bahçe lc;:in
de 2 oda blr helf& blr mııtbah, bl.r ho1, 
§ehlr suyu ve elektrik. teslsatını havi 
diğer bir kösk birlikte satılıktır. Mü
racaat - İstanbul Yeni Valdc h n 
No. 79. jl'el: 24630. - 2 

DE\'RD\ SATILIK DtlKK~N -
Hasırcılar caddesinde 29 No. lı pey
nlrei ~azası sa.Wı.kt.ı.r. Talipler 
Zinda.nkapıda 70 No. lı mağnuya 
müraca.a.L - 6 

KİRALIK EV ARANIYOR - Çilte
hanızlarla Bostmıeı arasında. dcai?. 
kenannda konforlu, bahçell ltlralık 
n unnmaktadır. 2071 No. 11 posta 
katunna artlı adres:Ie mÜ1'8C&at edll
JMel. - 2 

mrul'LllUNJZı ALDDUNız 
Ouetemıa 1d&rehantlln1 adre3 ihtilaf yok Çine ve İngiltereye !.~~dım T-- eeııebl memle~tler: sene1111: apart. 10. her rün 11·1 - 2 

ıeti Amerikayı harbe ıurükleyeb ır. aaoo. altı aylıRı 1900, tıo &Jlılı Me~~e ~~ (AA.) - AVU5· Fakat totaliter devletler tarafından 1000 tunıftur. 
IİRALIK APllTL'lAN - Ortaköy- o1ara.k ıa.t.mnıt olt.n taınert-

de, vapur iakelesl 1Wsallnde, Salaha- mlzdtn 
ne sokak No. 12 dört oda, hol, ban:yo, A. - B. D. _ E.ıt.G, _ B.A.T. -

tralya lK1 p&rtisı ıefi B. Curtin, rad- cebren kabul ettirilecek. 'bir ıulh 
1oda s&ylediği bir nutukta demiıtir gayri kabili tahammüldür.> Telefonlarmıa: BapnNıarrlr: 205 

A ı d J'uı işleri: 20765 - idare zoaı lir vustra ya a harbin idaresi Müdür: 20497 
tszerinde hiç 'bir myaıi ihtalaf mev- Yunanistanin Amerika- ı----~-----~~·ı 
cud değiJdir. Avustralya i~çileri, in- daki alacaklarİ Reblülihır % - Kasmı 173 

8. İm. 011. Öl. tkl. Ak. Yat. 
aniyetin hürriyeti için yapılan bu bloke edildi E. 8,04 9,58 8,09 8,59 12,00 1, 
milcadeleye de~am için b?tün Yar- Vatiqton 28 (AA.) - B. Roo- va. 4,0'1 6,0113,111'1,02 20,03 ~1 
Lklarını vennege azmetmış bulun- ssvelt Yunaniltanın Birlqik Ameri-
ınaktadır. İ~i partisi, tecavüz kar- kaclw hecli ve alacakJannın derııal t=~~ = S:°':1 
twnda 'boyun eğmeyecektir. bloke edilmesini bu '"a emretm• • 

4 - Kiralık • Satılık açık taraça, Qamlıcan'" Mannaraya T. H. 
güzel manum, mevs!mllk ve len.elik 
wrlllr. Görmek lçin yerlnde. Mü..: namlahna &elen mektuplan tda-

EML!Ktş - Sultanalımedde Dev- Gala.ta, Nur han No. 13 telefon: • 3265 rehanemtzden aldırmalan ttca. 

let mahallesi teşkil edilecek mınt.ata- ==============:::s:-==~ı~~olun§ur!iıi. iiEii'!iiiiiiiiiii•ii!iiiill. da istim.IA.t 111.hası ha.ı1c1nde olup 
Ozertnde tnşaa.t ıcrasma müsa.ad.e ve
rilen UOO M2 arsa. tama.men nya 
kı.mıen a.tJ.lıktır. Arsanın altında. 1'1 
m&tre c1erlnliRinde w ıooo metre ter
bllnde aıRuıatı mevcuddur. 

Galata.saray taromı<iA Emlf.ki(, 
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( Günlük Borsa 1 
ESHAM ve TAHVİLAT - KAMBİYO 

ve NUKUD FİATLERt 
28 Nisan 19tl 

DEVLET BORÇLAR! 

L. K. 
3 7 ,50 933 Türk borcu l. ll. m 18.50 
• • 1938 ikramiyeli 20.12 
• • 1933 İkramlyell Ergani 19.02 
• '1 1934 Sivas-Erzurum ı 19.15 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-'f 19.2!5 
• 2 1932 Hazine bonolan 61.-
• • 1934 • • 15.50 
• • 1935 • • 29.50 
• 1938 • • 52.-

A. Demiryolu tahvlll ı - n 41.50 
• • m 42.-

A. DeınJryolu mümessil senet 39.50 
Haydarpaşa limanı 43.50 
H limanı mümesstl senedi 41.50 

etssE SENETLERİ 
T c Merkez bankası kupon ke.slk 103-
T . Iş bankası nama muharrer 9.25 
T. Iş bankası (hamile alt> 9.40 
T. Iş bankası müme!Sll his. 90.-
A. Demlryolları şlrketı l % 60) 23.-
A. Deınlryollnrı .şirketi <% 100 38.-
Esklhisar çimento şirketi 7.20 
Şirketi Hayriye 26.-
ŞlrkPtl Hnvrl\"l' tPmettil 21.-

ECNE81 TAll\'IJ,Umı 

Kredi Fonslye 190~ 
• • 1911 
• • Amorti 
• • Kupon 

SllK lrJ' 

Türk altını 
Kiılçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası !banknot) 

l{Al\IBU'O 

Loncıra uzcrıne ı st.erıın 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
Madrid üzcrtne 100 pt"zeta 
Yokohama üzerine 100 yen 
Rtok ıol:n iiZC'r ine ıoo kuron 

100.50 
92.-
61.-
1.05 

2ô.10 
3.62 
3.10 

5.20 
132.20 

2!>.98 
O.!l9 

12.84 
30.!lO 
30.51 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 fi 7 8 q 10 

~XŞA:M 

RADYONUZ iÇiN 
ALAKADAR OLUNUZ-

Tam1f. edilmek 117.ere radyoo.uzu RADYO TEKNİK'• WYdl etti.,,,.,. 
~ 100 yeni haline ifrat edllecellne emin o1ab1l1rsfnJ& 

Çünkü Radyo Teknik •.• 
Rekabet edl.lm.1yecek bil' ilcretı.e mak1nenı.t tam.1r e1ıDekle 1ktUa et
meyip radyonmı Rönt.geni olan O 8 t L O O R A. ~ ~ lnta 
hatalarını bile tashih ve ikmal eder. 

R D TEK • 

P. Perrin ve V. Kornfilt (Mühendis) 
Beyotıa, İstUdll eaclded ııto. W, Telefon: DiN 

(Hacopalo pasajı kaqumda) 
Atölyemls her pn saat 15 ten 18 e kadar alyaret eclDeblllr. 

Tasfiye halinde . deri ve deri sanayii 
Yardımcı maddeleri ithalatçılar birlik 

limitedden : 
Ticaret kanununun 361 ncl maddesine tevfikan lıa9edarlar 14 Mayıs 

çarşamba günü saat 14,30 da Oalatad& ÖMERABİT Hanında.ki dalrei mah
susada yapılacak senelik heyeti umumiye Jçtlmaına davet olunurlar. 

l\ltlZAKERAT RUZNı\l'tIESİ: 
ı - Tasfiye memurlarının ve mürak.ip raporlannın okunması. 
2 - Bllfmçonun okunması, 
3· - Tasfiye memurları ve mürak.lbln ibrası, 
4 -- Mfirakip intihabı. 

Tasfiye Memurlan 

Sıhhat memuru aranıyor 

Alfabe sırasu. biltün haatalıkla.
nn reslmll olarak tedavisi ve ta
rifi. Her zam.an, herkesin yanın
da bulunması ldzım olan bu gil
rel eser nefis cildll olarak yalnız 
1 liradır. Bütlln bayllerden iste
yiniz. Toptan satış yeri: İstan
hulda Yedlgün ldarehanesldlr. 

ASKERLiK iŞLERi 
Üsküdar Askerlik Şubesinden; 
Askerliklerini tam hizmetli ola

rak yapmı~. sonradan tahsilini L;'le 
ve daha yukarı dereceye çıkardık
larını resmi bir vesika ile İspat erlc
rek yedek subay olmak isteyenler 
1 /Mayıs/ 194 1 de yedek subay 0"•1-
lunda bulunmak üzere sevkedile
ceklerdir. İsteklilerin lise ve dıtha 

Türk hava kurumu havacılık dalresl için aşağıdaki .şartlan haiz olmak 
üzere 75 lira ücretle bir sıhhat memuru alınacaktır. Taliplerden İstanbul- yukarı tahsil gördüklerine dair r~3-
da bulunanlann Türk hava kurumunda havacılık mümessilliğine ve diğer mi vesikal:ırile birlikte 29/5/ 1941 
mahallede bulunanlann da Ankarada havacılık da1res1 genel direktörlü- akşamına kadar şubeye gelmeleri. 
(tüne müracnatıan mı.n olunur. (33131 ••• 

29 Nisan 1941 \ 

Sadece Talihe 
Güveni/erek 

Rasgele 
SeciJmez • 

RADYOL• N• Oti'ıel kokulu ve hoş leZ21etlldlP. Çocuk1ar bDıt 
1 • kullanabilirler. 

RADYOL• N Mine tabakasını tahrip etmeden, çok kıB& tu 
1 : mman lçlnde d.Lşleı1 beyazlatır Ye parlatır. 

RADYOL• N• Ağızdaki her çeşit mikroplan yüzde yüz Oldtirlr. 
1 • Ağız kokusunu izale eder. nefesi tatlılaştınr. 

RADYQL • N• DJ.ş etlerini kuvvetlendirerek bir ç<>k 
1 • hastalıkların önünü alır. 

SABAH. ÖÖLE l'E AKSAM, HER YF.l\IEKTl1'l SONRA 
GVNDE 3 • DEFA DİŞLERİNiZi 

DİŞ MACUNU il.E FIRÇALAYINIZ. 

t&hJ.J.kell 

1 - Sıhhiye mektebi mezunu olmak, Kısa hizmetlileri davet: T H K H G · • · 
2 - Yaşı 40 dan yukan bulunmamak ve faal hizmete elverişli olduğu- 8 ikt Ak Jile ş bes" d . • • • ava edıklı namzetlerıne 

na daJr tabip raporu bulunmak, E e, Af 8 er '!. an en. 1 15 - 18 yaşında olup da. muayenede kazanmış olan hav& gedlkll nam.-
3 - Şimd iye kadar çalışmış olduğu yerlerden verilmiş iyi hal k1ğıd- ht~mizd~I kayıthhı· yut kseksi 

1
askeri zetlerinin derhal havacılık mümessilliğine mürac:ıatı:ın. (3314) 

!arının bulunması, e ıye name ve e ıye name z er ile 
4 - kabul P.di!ccck olan sıhhat memuru İnönü kıı.mpında istihdam yedek subay olmaya lstekll olan mu- ı 11•••••••••••••• 

edl!C'cektir. c3313) vazzaflık hizmetini tam olarak yap- Şehir ve Spor Kostümleri için 
tıktan sonra yüksek tahsilini ikmal en zengin ve en zarif 

Yazın sayfiyelerde hoo vakit 
geçirmek için meohur 

ı ' stan ul Beledıyesı ı1anları erlerin yedek subay okuluna gönderll-1 ı b . . . ... ı ı etmiş bulunan 316 ili 334 doğumlu 
1 - - ,- - -,-J- -- ---- mek iizere tahsil derecelerini gösterir AR SEN 

LUPEN 
~. -_ _ '_- m _ Kanalizasyon inşaatında kullanılmak ürere yağmur ı.skaralan için alı- veslkalarlle birlikte ~O nisan !l41 günü 1 
~ MI nacak 50 adet galvanizli saç kova açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be- s:ı.bah .saat Dokuzrta şubede bulun- 1 

- - - drli 1500 Ura ve ilk teminatı 112 llra 50 kuruştur. Şartname zabıt ve mua- malan l!an olunur. 

Soldan s:ığa ve yukarıdan aş:ıj;ı: 

• melit müdürlüğü kaleminde görüleb1llr. İhale 1215/941 pazartesi günü saat 
14 de Daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mek
tuplan ve 941 yılma ait ticaret odası veslkalarile ihale günü muayyen saat-
te I>almi encümende bııhınmalan 15.:r.ımdır. (323!l) 

YENİ NESRlY AT: -------
Ticaret Bilgileri 

ve Sümerbank Birleşik Pamuk İpliği ve dokuma 
Fabrikaları rnüeaaeaeai Bakırköy Bez Fabrika· 
sından : 

Ticaret Veaikalan 
Yuksek İktisat ve Ttcaıet mektebi 

muallimlerinden İsmet Alkan tarafın
Fa brikamızda , kanal ve mahzenden çıkarılmış tahminen 15 ton pamuk dan yazılan ve üniversite kitabevinin , 

tozu 5/51941 tarihinde açık arttırma surctııe en yükc;ek fiyat verecek bastırılmış bulunan ooer intişar et-

Kumas çeşitlerini 

Z.&BiP 
TUccar terzihanesinde 

bulacaksınız. 
Beyoğlu İstikldl Caddesi No. 378 

Has<'t Kitaphnnesi kar,oıı;ında 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini GkuYQnm 1 

• Bu seri 6 büyük ve resimli ciltt~. 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
1 - Bir v!Ulyetimiz - SOnuna aA11 

gelirse büyük bıt:ık olur. 
2 - Masanın iızcrlne örtillür 

talibe satılacaktır. miştlr. Fiyatı 140 olan eseri okuyucu- , 
Malı görmek ve nümune alm:ık iç n fabrikaya müracaat olunması (3278 lıırımıza tav iye ederiz. (Joouk donlara 

Toprak 1\1?.hsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 1 Dr. A. Emanuelidi tçı H\stıkli, dl§ı ipekli kumaş-

Tevzi yeri: AKŞAM matbaaaı 
tel: 20681 

3 - B r erkek ısını - T ersi hnvaya . s· k id k h . 1 ı tan yapılmış "OCUk d"'nları ve Yu""zdı yirmi iskonto kuponu mensup. Afyon lhrnç snndıklan için şubemizde mevcut nfımune51. gibi 100 - 150 1 ır .ec e 1 muayene. anesın n .s- ,. u 

4 - nı, vllôyetlml• - Te"'I ldnudn bin krampon yaptmlncnğmdan tallpledn 301419'1 "'""mba <ünü saat tlml6kl dolay,,ııe aym ""'da Me<- çocuk alt> mu,.mbalan çok da- Bu kuponu k.,ip •AKŞAM 1 
bulunan zehirdir. 15 de I.lman hnn ındakl merkezlmlzdP yapılacak açık paz:ırlığa lştır~k et-ı kez T.oknnto.~ı üzerinı~ nakletmiştir yanıklı ve çok zariftir. Piyasa- Matbaaeı Kitap ıervisine> ge-

5 - Sonuna ıN,. gelirse cihet de- meler!. .~~83• I ya taklitleri çıkarılmış oldu- tirir veya gönderirseniz fiat 
i d ~ı ı ğundan mekt r - Yakın ee; ld r. İstanbul asliye on ikinci hukuk ha- 1 üzerinden ıize yüzde 20 iılton-

6 - ince bir nevi kum satan. Deniz Fabrikaları umum Müdürlüğünden: kimliğind~n: to vapılacakhr. 
7 - Uzak nidası - So~uk mevsim - Gölcükte bulunan isçi reviri tein 100 lira ücretli bir eczacı alınac~ktır. Mahkememizin 940/ 1197 No. sın- -

Te8rs:_beif~:!~elerde kullıınılnn bir Talip olanların icap eden vesaik ile birlikte den17 fabrllta!arı umum müdür- da kayıtlı Ahmet Nişli tarafı.ndan Fa- 1 
lüğüne müracaat r.tmelerl. <3276l tlh Çarşamba Kumrulumc3cıt Koca- 1 Kandıra asliye hukuk mahkemesln-

bp - Zatı tıllntz. dede Tekke sokak No. 44 de iken ha- ! den: 
9 - Eski eserler. l ik rı bul Sıdıka ale k T'' k" C h • M k k d en ametg hı meç Y- 1 I Davacı Adapazarlı olup halen Kan-
lO - Damga - Te ·dır. ur ıye Üm urıyet er ez Ban asın an: hine açtığı talakın tescili davasının 1 dıra Aydınltk mahallesinde muk!nı9 

Ge~en bulmacamızın halli d o ı Sıdıka hakkında ya 1 Hlssednrlarımıza beher hisse itibarile 1940 senesi için vcrllmesl hlssı::dar- sonun a · ava ı • markasına cıl k.kat ediniz. Her Ha.san kızı Zehra Avvuran tarafından Soldan sağa ve yukarıd:ın a~ğı: pılan bütün tebltğ gazete lle 111inen 
}. . k lar umumJ hey'etlnce kararlaştırılan 7 llra s:ı.fl temettü payının bankamızın Eczanede bulunur. Toptan satış 1 kocası müddeaaleyh Adapazan Su 

1 
:__ Ca~ı~~~~ A;ı~ EzlkA~~ ~rşı. müesses bulunduğu yerlerde şubelerimizde ve bulunmadığı yerlerde de Tür- icra edildiğinden n~~h:eme~zln 1213/ yeri Sirkeci Demlrk~µı No. 30 1 ba.şı İstlkli\l mahallesinde mukayyed 

Ral, Feda, 6 _:_ Akife Enva ' 7 _ kiye Cümhuriyeti Ziraat bankası şube ve ajanlarınca 25/ 4/ 1941 tarihinden 941 tarih ve 
94111 

, ara~ 0
• lu Iliı.- ' Tel: 20992. Telgraf: Istanbul - olup İstanbul Turşucu yok~da mu-, • l ltlb d 5 t 1 b 1 d 5 HA 1 3332 mında davncı Ahmed.n müddelaleyha Ate P sta k t N 38 Ani~, Pls, 8 - Arslanp:ı.yı, 9 - İşae, aren ae;ı ı masına aş an ızjı n o unur. • • Sıdıkayı re!crbcrllk içinde yanı bun-ı ,.. ş, o u usu o. kim iken halen lkn.metg!hı meçhul 

Viyan, 10 - Lın. Basın. dan 24-~5 sene evvel boşadığıııı mah- Cemal oğlu yemi.şçl Recep Avvuran 
-====-=::::ır:::========-- İstanbul Erkek Lisesi Satın Alma kemeye dinlettiği şahitlerin şehadet- htanbul asliye on ikinci hukuk hi- aleyhine mahkememizin 941/66 sa-

7.AYİ - Fatih askerllk şubesinden !erinden anla~ılmış olmakla bbu htik-1 kfmlitlrıden: 940/ 577 Istanbu! Şehre- yılı dosyasile kanunu medeninin 130, 
yerllmlf olan ter'h13 tezkeremle Sa- Komisyonundan : münde on beş gün müddetle gazete mini Uzun Yusufta doktor .Şukrü 80- 131, 134 üncü maddelerine istinaden 
matya nüfusund::m almış oldutum nft- 999 lira 14 kuruşluk duvar tamiratına ait keşif tadil edilerek münakasa- ne !ll'mına karar verilmiş ve hükmün ka.k No. 14 No. lu evde mukııne Niyazi ikame eyledlğ'l boşanma davasınm 
fus cüzdıını zayi ettim yenilerini ala- , ya konmu~tur. 2/V/941 cuma günü saat 14 de İstanbul itseler muhasetccıll- bir nüsh:ısının mahkeme dlvanh:ınesl- km Behice tarafından verilen _arzu- müddea.aleyhin gıyabında icra kılı 
caıtımdan eskilerin hükmü yoktur. ğlnde toplanan komlzyonda ihalesi yapılacaktır. Istekll!erin % 15 teminat- ne talik edilmiş olduğundan tarihi halda kocası Cemalettin oğlu Huseyin nan muhaltemesi aanunda: Davacı-
Kazhçeşme Demirhane caddesi 111 larlle ve pazarlıktan üç gün evvel vll!yetten alınmış ehllyet vıe ticaret odası lliindan itibaren on beş gün içinde şi- Kurtkaya altı sene evvel yukarıda .Y&.- nın lstinad ett.111 bo§anma sebepleı1 

H:toı:ın ol:'tn Mehm,.<'I Ali 3~9 vc~ııcaıarlle komisyona miir:ıcaatları ilı\n olunur. <3327l !ahi veya tahrlı1 olarak m'-hkemem!ze zıh adresi terkederek gittiği gibi ha.- sabit olduğundan mcüıir maddelere 

-- ..... ; .. ---....... _; <:-
T. iŞ BANKASI 

ı müracaatta davalı muhtar oldu~un- yat ve mematından da malfunlat alı- tevfikan tarafeynin yekdiğ'erinden -------ot 1 dnn işbu .. il~m hul!ı.sası tebliğ yerine namadığından bahisle mumalleytıln ı boş olmalarına ve 142 net madde mu.-
r:e.çmek uzere ilan olunur. galpUğlne karar verllmesi yazılı olup ciblnce müddeaaleyhln bir sene müd

. - . . ,. . . 
IDARUINI BllEll IS BANKASINDA 
jKRAMlYEt:r' t:tE:s~e· . AyA'4 

"-----~ «AKŞAM» neşriyatı 
ROMANLAR 

Küçük İlanlar 
KıVlrcık Pa,a 

Va-Na 

Se!'met Muhtar 
Deli Selami izzet 
Yalı Capkını 

Burhan Cahit 
Bu perdenin arkaamda 

z. 1. 
Düiün sıec:eıi 

Kuruş 

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kın 

yapılmakta olan muhakemesinde: Oa- 1 detle evlenme-kten memnulyetine ve 
lpllğl iddia edilen mum.alleyhin hayat müddeaaleyhln lkametg~hı meçhul 
ve mematından maliimatı olanların bulunmasından lldm suretinin ll!nen 
bir sene zar.tında mahkemeyi haber- tebUğine dair ~dır olan 70 aayı]ı 
dar etmeleri lüzumuna karar verildi- 10/ 4/ 941 tarihli hültme tarihi UA.ndan 
ğlnden bermuclbl karar Cemalettin , 15 gün zarfında müddeanleyh ıatafın 
""' . . · kanun yollarına müracaat etmed~ll 
vglu Hüseyınln hayat ve mematından surette hükmün iktisabı kat'iyet ed&-
malt1matı olanların bir sene içinde ceğl llnm sureti tebllğt makamına 
mahkememi7.e bildirmeleri IIAn olu- kaim olmak Ü7.ere iH'ın olunur. 
nur. 

cAKŞAM» ın faydalı 
neıriyab 

Kurut 

Tarih öğreniyonun 

ilan 
Tahsildar bay Vahe Düğmecinin 

26/ 4/ 941 tarihinden itibaren me-
1 muriyetine nihayet verildiğini ve 
müe.aaeaemizle alakası kalmadığına 
ilan ederiz. 

1 G. ve A. BAKER Ltd. 

/(üçüktasarrulhesapları•-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

fil 
İıkendeT Fahreddin 125 

Aıyadan bir gün~ doğuyor 
lıkendeT Fahreddin 80 

P~mbe matlabh Hanım 
Sermet Muhtar 70 

Bir kadın ıeçti 

Ahmed Refik 
Çocuklara coirafya 

30 

50 
25 

ZAYİ - Çift yaylı ekmek ara.bamın 
3146 plAka numarası zayi olm~ 
Yenisini alacağımdan hüılanü yoktur. 1941 ikramiye plani 

KEŞIDEI.l:R: 4 Şubat. 2 Mayıs, 
1 Ağustos, 3 lkinciteırin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık 
3 .. ıooo 

z .. 750 " 
' .. 500 •• 
8 .. 250 " 

35 " 100 " 
10 50 ff 

SIO H ., 

= 2000.- Lir 
= 3000.-
= 1500.-
= 2000.- " 
= 2000.- .. = 3500.- .. 
= 4000.- .. = 6oot.- .. 

1 
Devlet Demiryo11arı ve Limanları işletme 

Umum idaresi i18.nlari 

İdaremizin Haydarpaşa limanında bir sene zarfında deniz vesaitinden 
suplana ve suplandan vinçle veya arka ile vagonlara verilmek suretlle ge
lecek olan tahminen 132758 ton maden kömürile 558 ton kok kömürünün 
•nhmU ve tahliye Lşl 2/ 51941 tarihine müsadlf cuma gfinli saat 11 de Hay
darpaşa gar binası dahilindeki 1. inci işletme komisyonu tarafından ka
oalı zart usulile münakasaya konulacaktır. Blr senelik maden ve kök kö
mürü tahmil tahliyesi için 17234 Ura 46 kuruş muhammen bedel konul
~uştur. 1292 lira 58 kuruş muvakkat t~mlnat ile bu ış için kanunen ibrazı 
ıizımgelcn \"esalk ve teklifleri aynı günde saat ıo a kadar komisyon reis
liğine vermek Il\zımdır. Şartnameler İzmir 8. lncl işletme müdilrlüğünden 
Ankara 2. inci işletme müdürlüğünden ve Haydarpa.p liman nhtım baı-
üfett~l!ğınden parasız olarak verilir. c2788• 

Selami İzzet 20 
D.:vler kaldınmı 

Halit Fahri 75 
A." fırtınası 

Muazzez Tahsin 50 
Tevri yeri: 

AKŞAM matbaası 

cAKŞAMıt karilerine mahsus 
nzcle 20 temilit kupona 

kıraatleri Faik Sabri 

Don Kifot Cervanteı 
Nereden geliyoruz? 

Faik Sabri 
Gülliverin seyahatleri 
Yer rüzü. Göle yüzü 

Faik Sabri 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuiu Faik Sabri 

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri: 

cAKŞAM> matbaası 

cAKŞAMıt karilerine mahsus 
yüzde 20 temilit kuponu 

1 
Beşiktaş Orta.bahçe caddesl No. 21 
Ekmek fabrlkası S8.hibl Adil Oi1.rel 

1 . ZAYİ - Namıma mulcı.yyet 420I 
Istanbul pH\ka numaralı kamyonetin 
arka plakası kaybolmuştur. Yenlslnl 

1 alacağımdan eskisinin hükmü olma-
dığı Uan olunur. Asım Yola4' 

: ~~~~~~~~~~~~~~ 

ı ZAYİ - Saınatya nüfus memurlu
ğundan almış olduğum nüfus cüzda
nımı kaybettim. Yenlsinl aldığımdan 

I eskisinin hükmü yoktur. 
j Arop otlu Suren Bala 

~--•••••••••'ı U30 tnellütıi 


