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Ankara, her ihtimale hazır, 

hadiselerin inkişafını dikkat 

ve sükunetle takip ediyor. 
Ankara 29 nJsan ça yaylanın sağlam ıkltmlnC!e I 

Almanyanın Yunanistanı, Ak- canlılık duyan uzvtyetıer gibi, 
deniz hft.kimiyetl ka,,gasının b~- Ankara.mn havası içinde nıhlara 
ılanc-ıcı olarak işgal ettiği gittik- da metanet ve emniyet geliyor. 
~ daha iyi anlaşılıyor. Ak.denizi İstanbulun kalaba.hlc '" ltarışık 
,ve Afrikanın şimalinl ele geçire- şehirlere hu, hararetli btr borsa 
rek hem İngiltereyi zayıf düşür- gibi, alçalıp yükselen bedbinlik 
mek, hem de uzun sürmesi muh- ı' ve nikbinlik dalgalarından bura
ternel bir harp için dayanma da eser yoktur. Sinirler onun için 
kudretini arttırmak istiyen Al- 11 .sağlamdır. lstanbulun, her sabah 
rnanyanın , Yunanist::ını ve Yu- çılap akşam üstü tekzibe uğrayan 
nan adalannı işgal etmek sure-

1 
binbir şaşırtıcı rivayeti Anadolu

tile Ege denizini Mısıra doğru bir nun sarp mesafelerini aşıp bura
basamnk y::ıptıktan sonra - dün ya kadar gelemiyor. Devlet mer
de yazdığımız gibi - Fransa ve kezinin istikrarlı berrak haT&.ını
fspa nyayı zorlayarak Cebelütta- da ne buluttan nem kapmak, ne 
rı~. bo~azı~t almak istemesi de l de gürültüye pabuç bırakma.& 
ınt;mkundur. · ~ ft.det olmadığı için, boş hayal k&-

B. Eden'in Mısıra seyahatine aid bir resim: Sağdan sola doğru B. 
Eden, general Wavell, İngills genel kurmay başkanı gener&ı Dm 

Mısırda 
muharebe 

şiddetleniyor 
Üç koldan ilerleyen 
Almanlar Sollum' da 

durduruldu 

Ingiliz Ba~vekfli de söylüyordu dar lüzumsuz teIA.şa da yer kal
k1 Akdcni:zde daha şiddetli hava mıyor. Burada ne sevinç var, ne 
ve deniz muharebelerine şahit keder. Ankaranın manzarası, yak
olacnğız. Balkan harbinin bu saf- ıaşan fırtına karşısında gözünO. 
hasından sonra Almanyanın iki ufuklara dikmiş, titremeyen kuv
g ayec:I ol2bilir: ı - Takat harbi- vetit ellerlle dümeni kullanan, 
ne devam imkanını temin ede- nusulasından tasından emin., 
cek yeni ve zen.gin sahal~r ele ge- ~ısta ve cesur ~~r r:aptan mevkllni J ngiliz kuvvetlerinin 
çl.rınek; 2 ---: In['i lterenın Akde- andınyor. Kasırga bizim gemiye Süveyı kanalına yakın 
nızd0n ve Afn kadan harbe devam çarpacak mı? Bu sual üzerinde bölgede toplanacağrn-
cdehilmesine engel ol~rak Avru- zihin yoran blle voktur. Yolumuz dan bahaplunuyor 
pa kıtac:ına . kar§ı In~liz. ta- 1 çizilmiş, tedbU:-ler alınmıştır. Ankara 29 {Radyo Gazetesi) -
arruz merkezıni sadece Ingıltere Ondan ötesi artık bizim elimizde Londra radyosunun bildirdiğine gö-
ad!ı-.:ma inh i~ar etti~·~ek. . değildir. re Mısır hududunda çok şiddetli bir 

Bu Akdenız harbının netıcesi, kum fırbnaaı hüküm sürmektedir. 
İngiliz hava ve deniz kuvvetıerl- Alal ve hesap hA.klm olacaksa Hududu geçen Alman ve İtalyan 
nin faaliyetine, diğer taraftan harp vaziyetinin umumt gidişi ve kuvvetleri büyük müşkülata uğra
Mısırla Cebelüttarık'ın müdafaa elde edilmesi lA.zım neticeler ba- mıı~~r. Hareki.tın inkişa~ hakkında 
kudretin b ıı:.1 d kıınından Türldyeye te<.>.avüzde henuz haber alınmamış ıse de Sollu-

e aı:; 1 ır. m- Almanlar t.anafınclan it«a1 ed;; .. 
Balkanlarda işi biten Alman .kimsen.in ziyandan bafka hiç bir difi ~aber verilmektedir. 

kuvvetlerinin yeni hedefleri hak- menfaati olmamak tcab eder. Fa- Kahire 2Q (A.A.) - İngiliz Orta 

k d ·ı . .. ·· ı r·k· ı . kat bu, bizim mantığlımızdır. 81- Şark umumt karargahının teblim· ın a ı erı suru en ı ır er ıse .. .. . .. -· 
. . . yas! veya askeri taarruzlann her SoJlumda duıman mufrezelen, hu-

tahm~nlerden ıbarettır. Bu kuv- zaman, bizce malfun ve muteber dudu geçtiklerindenberi, yerlerinde 
vetıcrın cenupt~n Mısıra, garp- mantıva u olduğunu ve sabit kalmıılardır ve keşif kollanmız 
tan Fransa ve Ispanyaya geçme- vg ygun k ümkün tarafmdaa hırpalanmaktadır. 
lerl mümkün olduvu ibl imale olacagını iddia etme . m Londra 29 (A.A.) - Reuter 
'Veya k ~. g ş olmadığı için yann, öbürgün ne ajansı büdiriyor: İngiliz askeri söz
- _sa~ a teveccuh ~tmeleri de olaca v nı kestinneğe kalkışmak cüail bu aktam aıağıJaki beyanatta 

Ingıltere Başvekılinin son ~ bulunmu~tur: 
nutkunda söylediği gibi - ihtı- abestir. Yunanistandaki harekat hala de-
:rnaı haricinde değildir. Hü1Asa Ankara her ihtimale vam etmektedir ve tebliğ haricinde 

Hadiselerin her türlü lnki af kar~ hazır, büyük bir sükt\net hiçbir ıey ıöyliyemem:. 
A Ş itim A r1n inld Mısır hududunda duşman kıtaab lrnkanlan karsısında Ankara her ve ad içinde h~disele • 

5 11 k d k. k·ı - • o umun ıar ın a ıe ız ı ometre 
zamanki gibi çok uyanık, fakat şatını dikkatle taldb ediyor. Te- kadar ileride bulunan bir noktaya 
ayni zamanda sakin ve serin l~tan asla eser yoktur. gelmit ve orada durmuştur. 
kanlıdır. İstanbuldan uzaklaştık- Necmeddln Sadak Bu tevalckufun, İngiliz ?evriyelc; 

Askeri ve siyasi 
harekat ve· hAd.lsa 

Hariciye 

rinin hırpalama harelcetlennden mı. 
İngiliz tayyarelerinin bombardıman· 
la.rından mı. iqe meselesinden mi 
veyahut kum ftrhnaaından mı ile.ri 
geldiiini kestirmek müşküldür, İhti
mal 1U bu tevakkuf mezkur dört 
&milin bir araya gelmesinden doğ
maktadır. 

Dütman kıtalan ıimdi T rablustan 
Solluma kadar uzun bir hat Uzerinde 

lsvicrenin • 
• • 

vazıyetı . -
Almanya birgün lıviç

reden hesap soracak 

Beri.in 29 ( A.A.) - Tan 
resmi bir membadan bildiriliyor 
Bir 1.ı.... t:;:inin Roma 
radyoaw • ~ matbuab 
hakkında~ lllanı mev
zuu ~ Alma Hariciy• 
Nezaretlnde eordaia bir ıuale 
şöyle hr enap ..-ilmittirı ~ı ... 
viçre g.-.a.i Almanya ile İtal
yanın izzed nefsini kırmalı ken
dilerine pye edirun~ gibi I'~ 
nüyorlar.• 

Alman Hariciye Nezareti malı· 
·fill..mde ~ ..... Lir .... 
laviçrenia hatta hanıbtiacL. 
mütevellit meselel..te metsal 
olmak fınata. bul-=aiı ve lsviç
re gazet.el..W derin diifünmeie 
mecbur edecek baza noktalan 

l tebarüz etlireceii ilin edilmittirJ 

Kanada Başve
kili diyor ki: 
«Almanya Akdeaizl 
tamamen kapamak, 

Iraka tahakküm 
etmek istiyor• 

cSüveyf, Cebelüttarik, 
Singapur' a taarruz, 
I ngiltereyi istilaya 
le§ebbüs edilmen 

muhtemeldir. 

1 

BU 15.A.BA.BKİ 

TELGB.A.PLAB 

Yunanistanda· 
ki son lngiliz 

kuvvetleri 

Vapurlara binmek için 
Navarin ve Kalamata 

limanlarına çekiliyorlar 

Vlday 30 (A.A.) - Henüz va-
purlara binltımeiı olan Yunani.tan
dakt lngiliz kuv-..ei seferlyea un
ııurlan, Moranın cenubunda Jı:lia. 
Navarin ve Kalamata Umanlanna 
acele çelcilmektedirler. 

Almanların yanlarına ehemmiyet 
venniyerck ok gihi ilerlemek. husu
sundaki tabiyeleri yüzünden Yuna
nistanda bazı muharip kuvvetler 
daha bulunma11 muhtemeldir. 

Taşoz. Semadirek ve Limni İf-
galinden sonra Adalarqenizinde 
Alman ilerleyi~ durmuotur. 

Deniz ıtratejiai bakımından ba
yük bir ehemmiyeti haiz olan 
Siklad adalannda Yunanlalann mu
kavemeti pek fiddetlidir. 

Yunanlıların Si1dad adalarında 
mühim üsleri vardır. Bunlarclaiı M?
loe adaa. Moranın ecnubundaki ıı• 
çide hlkimdir. 

Amerika alman 
harp sahasını 
tanımıyor 

B. Rooeevelt icabinda 
harp •emilerirniz, bu 

aahayaı girecekler diyor 

Vatinaton 30 (A.A) - B. 

Amerikanın 
Fransa ya tavsiyesi 
Viıi Amerikadan yar
dım görmek iatiyoraa, 

İngiltere aleyhine 
vaziyet almamalı 

Zuricb 30 (A.A.) - ela 
Suisse> ııazetesinin Vichy mu
habirine göre, mareşal Petain 
amiral Darlan'ın iıga] altındaki 
Fransaya yaptığı z.iyaret hak
kında)d izahahnı dinledikten 
sonra Amerikanın Vichy büyüle 
elçisi amiral Leahy ile uzun bir 
mülakatta bulunmu2tur. 

Bu muhabirin zannettiğine gö
re. mira! Leahy eğer Fransa 
Amerikadaın yeni iat-e maddeleri 
almak istiyorsa, bitaraf vaziyeti
ni muhafaza ve Almanlarla mü
zakerelerin tazammun ettiği ln
giliz düşmanlığından tevakki ey
lemesi lüzumunda ısrar etmiştir. 

Amerika harbe 
girecek 

• Japon gazetelerinin 
fikri bu merkezde 

Tokyo 30 (A.A.) - Amerika
nın. deniz devriyesini garp yan 
kürresini çeviren sulardan daha 
uzaklara götürmek. karannı bugüa 
en büyük ilci Japon gazetesi Ameri
kanın harbe giriıine doğTU illı:: mer
hale suretinde tefsir edıyorlar. 

Kokumin Şimbun gazetesi diyor 
ki: 

Kelimelerin umum manası itiba
rile kafile himayesi ve devriye bü.
bütün başka ıeylerdir. Fakat Ame
rika bahsinde kafile himayesi ?e 

devriye ayni §eyi ifade eder. Haki
katte hu, hemen hemen harbe gir
meğe muadil bir tedbirdir. 
Şogyu Şimpo gazteai de §Öyle ya-

Roosevelt dün matbuat Jı:onferan
ıında elyevm Amerika harp gemile
rinin 2500 kilometre mualeye h.
dar devriyeler yaptı~ hakkında zıyor: 
amiral Starkın beyanatını teyid et- Amerikalıların harp gemileri kul
tikten aonra Birleıik AmerilcanLQ alnmalan Almanlarla Amerikalılar 
Almanya tarafından ilin edilmi1 arasında bir çarpışmayı önüme geçi
olan harp sahasını tanımıyacağını ve leınez bir hale koymaktadır. Biz 
ııarp nısıf kürreıinin miidafa.aaı icap şu neticeye varıyoruz. Amerika dev
ettirirse Amerika harp gemilerh"ll I~ adaml8:~ '!mdi h_a~ihten harbe 
bu aahaya gireceklerini söylemiftir. ııiden yol uzerınde yuruyorlar. 

Amiral Stark'ın beyanab A "k f-:1 
v .. ington 30 (A.A.) - B.B.C.r merı an!n ngı tereye 

Bahriye harekat daireli reilf amir&! bahrı yardımı 
Starlc, Amerika harp ıemilerinm Moskova 30 (A.A.) - B. B. C 1 
Atlaıntik Okyanuıunda 3200 kil·>- Sovyet bahriyesinin organı olaa 
metrelik bir mesafeye 1'adar devri- Kızıl Yıldız gazetesi. Ameriltanı'l 
Y• gezdiklerini ifıa etmiftir. İngiltereye bahrt yardımının eh~m-

3,5 milyar dolarlık miyeti hak1'ında ?ün bi~ makale yu-
. b' kredi ml§tır. Gazete dıyor kı: 

yenı ır cJ apon matbuatı. bu yardımın 
Vatiıwton 30 (A.A.) - B.B C.ı fevlcalade olduğunu ve az bir za

Miimessiller encümeai, ıremt •• tay- lll&ll ıonra Amerika bahriyeairua 
yare mübayauına mah1111 '·' milyar mihver donanmalarile temasa ıel• 

• umu mı 
Vekilimi%, Parti vupa 

heyetinde izahat verdi 

daiılmıı bulunmaktadır. Tobruk ve Ottawa 29 (A.A) - Kanada 
~dia' da ikind derecede gruplar Başvekili B. Mackenxi King. Avam 

~lunınaktadır. Düıman ilerleyişinin kamarasında ıöylediii bir nutukta. ---------------•NRmwmuwww-INl ..... ıuıuı•ı ---•=•ı-
l)qıru n~ kol teıkil etmektedir. Bu karada ve denizde daha b·azı ma .. 

doluhk krediyi tuvip etmfitir. ceiini yazıyor.• 

Ankara 29 (A.A.r - c. H. P. eden cevaplar verildikten sonra 
Meclia. grupu umumt heyeti bu- saaı 18,10 da celseye nih&J8& ve
gün - 29/4/1941 - günü saat 15 rild1 
i:te refa vektll rrabzon mebusu 

laollardall biri ıahil yolu boyunca ve lubiyet1er ırörülebileceiini fakat ln-
(Denım sahife 7 sütun 3 de) giltere yaıadılı:ça bu mağlıObiyetlerin 

C hiçbirinnin katt bir mahiyeti olamı--
ebe /{1 tf arık' ta yacağını söylemiıtir. 

B. Mackenzi King, Sin1rapurla 

Ha.san Saka'nın reisliğinde top
landı. 

manevralara Cebelüttania ve Süvene taamız 

Al edilmek ihtimallerile İngilterenın ie-manya başlandı tilası. teıehbüsünün ihmal edilmiy~ 
c.elt ımklnl~r olduğunu kaydetmif-

İlk defa Hariciye Vekili Şükrü Amerı·kan İki •• b 1 ti~. Başvekil, Hyde Parlc'da neıre-
Saraçoğlu söz alarak son Ud haf- tayyare gemıaı U U• dılen beyanatta .işaret ol\ll'lan kana-
tanın askert ve siyası harekA.t ve nan bir İngiliz filoau dün da - Amerika tieatf münuebetled-

hldisatı hakkında mufassal ıza- Vapurlarlnl ıabali Cebelüttank <1>9Yanu sahil• 7 .... •de> 
hat verdi. Bu mevzua dair söz limanina ~idi 
alan hatiplerin mütalblan ve batıracak La Linea 29 (AA.) _İki ta1'" .. :l.kka ~Ie.- a 
soruıan suallere Hariciye Veld- Y•r• gemi.aile iki zırhlı. bir kruvazör 
linin cevaplan dinlendikten sonra _ •• bir torpido filotillaaa. birçok deniz-
nıznarneye geçildi. f ngiltereye yardımın biz. altı v~. ilci mua.'rin kruvazar bu ıahah 

1 • Cebeluttaiılc hmanına girmiıtir. 
kinci ıneseıe olarak Diyarba- latılması meseleııne La Un.. 29 (A.A.) - Ceb... -·-

kır mebusu general Kdzım Se- temas eden bir Alman lüttarık' ~a gı:ce man~ralannın mu- Yüzü mütecaviz Türk mÜDeTI'eri, 

Köhne ıano'dan 'dinleni
len kiymetli bir konaer 

vüktckin 'nln tayYareclliğe ald • • ayyen hır plan mudbınce cereyan garp musikisinin en güç parçalarım 
k 1 gazetesı böyle dıyor ettiği anlaşılıyor. Gel:>olüttank ltap- iletlerle. seslerle --•-p aöyli eb:1 __ ._ 

as er mevzuatımıza dair Milıt __ karanlıktı. Taarruz manevrasını ya- kudr , -.!~'--elmit.~ Y. uın-
Müdafaa VekAiet· · ı · ·· .. · · ı ·· ı · etine yuaa Halbuki sanal· ıne tevcih edil- B ıı 29 (AA)- R te ·De t.sche pan tayyare erın motor guru tur erı, , 
miş sual takriri okundu. Millt Allg~~~ıne gn;..etesl, ~er~an::ı İn- mitralyözlerin ~ava ~afi bataryala- I~ reeen as~ yad~ Fransa 
Müdafaa Vekilinin ve diğer ha- glltere

1 
ye yardımlannın hızlatılm.s.sı rınm ve 1A1'denız1 o Jd?~:Ul. atıdş yapan tiyatrosunun, ... bozan kohne tano

ti lerin a . mevzu .. . mese esine dair yazdığı bir makalede ağır top arın eeı erı ıııb ıyor u. ıWldan halka dinletiyorlar. Türk ... 
P ynı · a muteallik diyor ki: Manevralar kalenin muhtelif ıev- ınatkarl böyl ı,• munaf İçin le • 

beyanat ve izahatı dinlendikten RooseveU'Jn plAnlannın ancak tek lculceyı noktalarında bütün hafta dil • an 4:. il' • 

ve sorulan bir çok suallere Mflli 1 bir neticesi olacaktır. Bu netice, Ame- devl\m edecektir. CebelUttanktalci er~ daha ~ IMr awf ~ el-
•• 'd f V kill tar t dan j rlkan vapurlannın .süratıe ve mllhak- bütün lcuvvetler manevralara iıtirak tikleri..ı d6a ıeceld ln••llrile ._. 
m.u a aa e a ın icab kak olarak batırılmasıdır. Gtmektedir. WMııt • "ıhı• 

Neler icat edilmeli? •• 



• 

:AKŞAM 

•• un Geceki ve Bu Sabahki 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Libya, Malta ve Habe
§İstanda hava faaliyeti 

Kahin 29 (A..A.J - İngllh orta 
(larit bava kuvvetleri nmmnl °' 

Portekiz 
Başvekilinin 

bir nutku 

Yurd mDtlafaaaıada 
kaıl tarı mızta blzmetJ 

cDüny karıisinCla leli Kadın muharriTler lstanbul ıardım sewıe• 
ricut teşkil ediyoruz> cemi yeti neşriyat ş~ tltihak ettiler 

Yunanistan 
devam 

edecek 

~ J:~hıgillz bıı.Ta t.uv- Lizbon 29 (AA) - Bqnk:i1.• ~n fAAJ -'1'mln~ 
fttlcrlne mens;ıp tayyarelet. Bin- Szdazar, doiamunun .52 nci yı}dö- 1 iJI. ..smlS, ~halı ~tıan 
gazi elrnrmda :ecı:ıına tılJ'Y!11"° nGmfl mfinuebetile ktındiı:İni tebrik ~m &;ıftzd= rtz: 
meydanında düşman~~:- için Maliye Nezareti lnünde topla- ııCatta Tmma ~n 
l6mekte ola.an ..... ~ bı<"'um ........ ~ D.aD hıı.lka lıalkondım irad ettiil bir ...._ umta:l 111 ~ b:rneGed-

52 tayya.rmwı<> ..... -........, A.ıez1:ae cılaa tmnnmı ~ etmiş 
İerotr. nır düşman tayyaresi tah- mrtuktıı. c:z:ıcılm]e töyle clemfttir: ,. ~ '1: 
r1 ooıımı., \'e b1r mıkdar cll#er tay- cHayatta 90n derece kıymetli ha- ~~-.ne Te ıDda-
y:re clddl hn.sa.ta ~-Kıta- D seylcr Tal'dır ki bunlar için bez b!Z llllm1 olan Otrtt badn 
ıarn mtıaZZ.'.lm taşıpla.r :tqdettırll- fCIJ'i feda etmeği ıözo almak llmn- llCJ: .&.vnıpa, ~ mn fab.t 
mJştlr. dır. Milli ıercf, harriyet. .iıat:ilcW n terem talesl oSımtt:ıdır. xader bn 

Mnltada İnı;Illz aTCllan. dt\n. ada arazi bütün!Qc 'bwılar arnsmda bu- ~ TUZıe ıctıı 1l1 ada~: 
Ozcrlnde b1r MeS'm'clımldt avcı t.asYn- lunmaktadır. Biz dofnıluğumazda.n BQr1Dc ~ tıduı ft bC1.ftk Yunan 

ini d~!i.,ıerdlr. güphe etmediğimiz • ba§kıtlannın .Cdım. Bu 1k1 adanın mmetıcrt bogti:n 
Ha.beşist."Ulda, 1ngmz ve Ceıı:ım1 A1- ,:ı,._ .. _.ı··-- d i. d .:l!- ~ ~ mubıı.rd>ea1nde ı;e-

rlkn hava kuvvetleri muvaffakıyetle aurnR!Ugune e ama e......,.oruz. bdta, ccaıa.ret1e. u1mle ~O!lnr. 
tctevvOe eden tara h.arckD.t.ı.na müza- K:UTTetli mill! birliğim:ıae.. Portekiz Cebir Te §1ddN memldretlcıiııd.en g&-
herette dlvıı.m eylemclttcdlr. Cenubt toın-klarma karşı beslediğimiz derin ~ lcırn ıı.tau .Avru,pa:o.m ifzeı:1nc 9Ök-
A!r'J:ıı. ır.vcılnn, J1mm:L to.yyure mey- .ovgiye va dirılı.lann imha cclcıniyc- Be§crl:yet ~e tıam::ır 1stlllWı.rmı 
da.nınd:ı dt1.,,,"Ulnn t:ı.yyıı.relerlnl ve Bn- cefii medcniyethnmn ululuklannn Dün Bum birliğinde yapılan toplımttJa iltirak edea mııhardr _ =wtde de g&mıtiŞ.ilr. Pımı.t her Tnkit 
t!e fle Tn.ndeho ara.mırla motörUi atıTCcl.vonıs. Bütün diinya müvace- ha.yanlardım tm lası:m ' 1#lı' edam mım>1ek1'1 pJd:se çnlml.şt:ır. 
~kUye ~tlerlnl m.tti'aly6z a.te- einde hepimiz teli bir TÜcut teşkil 'BU~~ Ç'l!tau meden~ !çin, 
tine tuımtı$n.r Te lw::ı.rlan muclp ol- diy Ba.yan M-cvhJbe tnönim:ltıı başkan- B!rllğhıde ayni malmd utnmda n& ~ zamanda b.rdeı,ıf"rlm1zln kmtu-
muııL'U'dır. İng1ll% bombardlm.a.n ~- e "o~ v ı... b- -L - ~ kurulan Y~ ce- g!bt t>lr Mmictte bdh:mteat.lamıı ko- ~ \ç1n bugiln bu t,ev~ Cl.Va§l 
J&relerl. Şilgn mmt&kıısınd& d~ 1 aşw;n~ zaman r uyuıı;. guç- mJJGf,1.n1n Anb.radn!d ~ a.'IZŞll1Ak bera ~a.nbr. Top-~. Ml!:mıleb!tbı emencrlnl, dü-
ıneV7Jlerln1 ve lra'vıırllcrlnl boolbar- liiklcrlo d~. Hiç li:mse Avrupa 80Dm İsta.nbulda da ım.r.m ı.~ Jantlda 8m4 ~ ~ tch'lftM!n~ fQrıeelerhıl. tnrarıa.tmı ~de top
dmıan et:mı., ve mrtraıyöz a~bıc tut- hainde hqılm.iz tek bir vücut t~kil dıu'm nynsctındc c:ista.n!nıl Yardım- ·b.pıla.tmma kadar ~ ~ l:ıJm mııjeste tml, ~. azm.hı 
muştur. doiruYu TC?a bllvıuııta ne büy(Sk ız- ~ c~ karu]mq Te fruı.llr. lll!k, ıcab edeı'r, w.tım. m1ida~ t!nı:sa.ll oln.rak a.ıı:ımıron tiWmreyor. 

Dünkü büWn haceUtım.mda.n yal- tın.plar salcl.ıimı bümeme.ktcdir. Biz. nte gcçmlştlr. ~t. ba,ya.n Mev- c!a TUdte ..ınhileCell m~ o.ltm M1lt:ecav1.ze b.r.Jl aı lıeycıcanlı mu-
ıuz bir avcı tayyaremlz d~. ha yartmada.d .. auJh içinde. yup.dık hibe tnıınüne btr ~ oeterek. key- Tfirt: kndm'ları yamnda ~ ~ t:avemet mJsal!nt t.tmııı TC Semn.dre'k 

Alman 
lXSyleco ya;runağa IAyık olduğu- ~ blldl~ • Bayan Mcvlı1be b.dınlarm da yd;h1b1 ~ ı:a- eti çfilt ndaJar b~ g{ııSt.erd1. Yunnn 

k - Bi k mill tl rin hattı fii&rlı. bt:ı.nbal Yardmıset'C!ıleT ce- ma."lı ~ old~ı:a im~. Ell.Gt1 bli' ~to:rl$ karşı altı 

30 Nisan 1941 

ALi ile VELi 

Otomobillerin tabela
ları bir intizama 
sokulmalıdır 

Ali - Üstüme ba§ıma bak . .• 
Veli - Vah vah vah ... Geç· 

mit olsun yahu ... Ne oldun} 
- Bir otomobil çarptı ..• Geç· 

ti aitti ... 
- Numarasını nlsaydın ... 
- Tabelasını ıeçemedim . . 

Alı~tığımız neviden değı1 ... B m
ba,kn renkler üzerine minimmi 
rakamlarln yazılmış ..• 

- Bu mücııı.sebetle alakadar· 
lardım rica edelim, Ali. Yalnı:ı:; 
muayyen ciruı tabelalar olsun! • 
Vatman ve biletçilerin üniforma
lnri1e §apkalarında bile yekna· 
sakJığa riayet ediliyor; Anka.ra
dakilerinki esas tutularak hepsi 
değiştirilmi~. Türkiyenin her y e
rinde de ayni evsa fta otomobil 
tabdnsı olm hdır. 3u senin mi· 
anldeki gibi şahsi hukuku sıynn.!t 
~.in her otomobilin mutlaka tel· 
belusı olmalıdır. Numaralar da 
vasat kuvvette bir gözün kı-:-k 
elli metreden seçebileceği vüzu~-
ta yazılmıılıdır. Alivcü 

ra 

an anm. ırço c e ~ re1s1 ba}"an LQtft Kırdara bdmla.nn &1 b2lP ve onu m:ığlftp ederek ~lı 
• • 1'ucküh·e1tim~~ddirkiacttiklerine.v~ te- tclgrt.tla fU cevabı eöndemı1$1r: ~~~ ~ bir 6nıck oknqtur. Ayn1m.Olet1!~: İ . d'""" 

Yunan sularındakı ticaret Tec::: e .... ıı ... a 1 • rma_ emmız.> cTclira!mrzı memnuniyetle aldım. rı ~ ~ tısmı- ~ Almnnlarl.a, onla.nn müwu.Ş O. F. • a3ans?nın ver ıgı 
l B. Sı\laz:ar, .özlerme ıoyJe devam 1stmbu1 §Ubes'.ndet1 ııem.,lrelerlm.1n. ncı, Yıtt bnrtaştmlmŞır :mııkmelcrlle 20 gün sav~. des- • • • 

vapurlan bomba anıyor ~tir: &ıJh meseleleri biz.i son bnttJmdak1 samımı htsstya.tma ~ek m. Bt\hd etmm • • tmıa.ra g~ olan ve dostlannm ve haber tekzıb edıhyor 
---.-- derece aJalaclar eder. Çünkü harbin k:l1:r ec.!er, mlllet w memJD::lıt tşleriııde Bayan Haffde Edili c!Opmmlarmm da bayr:ınlı~ çeken 

Bc.rHn 29 (A.A.) - ~ oroulan her. oeyi tahrip ... ~tt_iğinl. n hiçbir te· J:cndllerln:. bity1ik ~r ~erlm.ll Dftn *'9mk1 San Dak1b. r;uetesl : ::=:.~uıeımı.~~ İran ~onroloslufiundan: İr::ımn 
b:ı;kumandıınlı~ ~llği. yl m~a ctmedJ.KUU biliyoraz.> Dünkü toplanb ~ lD!Jı1ha.n1r ~ HaMe Ed1- 1P _ kllç&fdc adalrm _ elfune- İstruıbul bnş konsolosluğu .Ankıı.T:ı. bü-
Yunanistandı. Mora nm temlzlen- Hail B. Salazara hararetli teza- / Muha.rrlt &tat ~ tekl.1!1 Mn de tiaı\W:f..ıda. bu!ıımıdu~u J&Zl- den afteıyotla.r. Btitün Yuna.nlılar yük elçtı.mınden alınış olduğu talimat 

mes1 l;lr~ r.:pmD.kta olan Alman kıta- lıGrat yapmlftn. Doğum yıldönümii 02Jarlzıe nasın Dlr11ğiM mmısap dlnn yorda Haber aldJl:ımr- göre. ~ yfibek bir ru:bla TUifeledcl J'll.PI?ll§:- m'\lclblncc ~C\3.b'lYn dercolunan lmsu
ın.n Trlpolli t.en gıeçemc een~ .. ,~~ Portekizin J.er tarafında tenliklerle n,a men!UJ) ~ da "8Zl "ya:t.an Hande Edibe ne da.M va.ki olmQf. "9 ıar Te a.nc:ılc ayı tl6tilnl~ t:.rı.rşu;m- satı bUdiimektcdlr. 
Deri harekt.lcrlne devam ~ ............ teDd dilmittir l...izbon parklannda bdmlanmız dan. ad JT de Basın ne de 1ıopllntıda ba!m:ımu::;tur. da ma&JQp 0~,, 18 nlsn.n 1941 tarlhll gazeteler ha-
t:lava ktlvvctleri, dtb:ı, Yunan ırularm- e. · _u • larak w :sqv~kll Girit ballnnın tnzı.bat ve berln1 O. F. I. ajansından alınış ol:ı.n 
da ceman 18,600 tonlllto bımılnde il ıecele,.ia bTa fişe&Jen ah eg- T k t •• V • _J ~ ill'aca&t ettrucn Anad, AJnnsından naklen c:Asahb 
ticaret gemtsı batırmış'" bir miktar leneeler tertip cdilmiftir. Reşmi bi-' opra evzn ı UnCJnlSfQnaQ• ;:a:,.:t lrend::m ~ ett.lti 1.smhl~~Japongazetesininşuhabcr-
daha küçük vapur ha.sara utratııul- nal.arla nl• donablmıştır. QSı1t bfirrlyetı aa.va.şlanm n fedn.k!ır- lerl neşret.mi~ oldu~unu blldirl:rorla.r-
tır. Portekiz pzctelcıi 12 senelik gü- • • hı· Avustral'·"a 1A1annı batırıa.ttıktruı scmm ısö7Jer1nl dı. cMühim Iran ıruvvctlcrl şhnnl lıu-

Almnn savaş '" pike bombardıman :ıı:el idaresinden dolayı milletin B. Hazıneye aıd topraklar J ~ bit,trm.lşUr: duduna çöpderllml§Ur. Tahran 1hı 
~}y.ı.rclert, dlln gece, yeniden mt\emslr Salnera kaqı duyduğu m.inncttarlı- k6y ha a icara kuvvetlerı• tOfrltin ve YWlı8Il eerefln.ln müda- Bakü arasındaki hava nakllya.t1 1 ~ ni-
bl.r l:tll"ette La Va.lette Uma.nını ~- fa tercüman olmaktadır. ·ı bil ı~ !nası için kral ve htı:ıdlmet anuuzdn sandanberi tatil edilmL.."-ilr ve şimal 
bardmıruı etm~. Qok ağır çapta bır verı e 1 ecen; 'butanuyor. P'edcldrlı~ hu::ı.bı yok- hududuna giden yolların hepsi kapa.-
bomba, SouUıampton smıfmda.ıı b!r tur Bu b~t Te ~top.- tılmı,.c;tır. Bu gerginliğe sebep Sovyet 
l'nıvazörilıı ortamı& babet Mm~. Dessı·e'de A.nbra 29 (Tele!onle.) - Toprak ~ahliye Clevam ediyor, ~boyunduruk aJ.tma clrmemek. ordusunun İran hududunda büyük 
B!r benzin deposu ve blı: öe&ret. &&- tınzıı taı.tmatnamıstntn tıazı madde- insanca zayı-at var :ı..ıt>e deva.m etmek ıç1.n geldik. ve blt nskeTi manevra yapnıı., olmaEldır.> 
mlsl yakılmış ve be4b b<mbalar, d:e1'- lerlntn tadlllne dair bir tıanma.tname emtn1m ki. 1&bnda Atına.ya J&lnız ıran büyük elçlllf,1 §U noktıllnrı nçık-
ıet ~laruıa W rıhtım t;ee:ısetına bamianarak mtdJ'ete ~ur. s· J .. ,. --L-" ..... htk olamk deCil aynı mm.anda daha. ça bilcUrmek ister. Evve!A İmn. Ue 
isabet ~tir. Diğ'er b1r A1.m&n. Avni· İtalyanlardan 2400 eair Yem taııma.tmı.merun munlı:ka.t bJr ır ~ lZ unnrrı ~ ~e bOyilmtlJ olarak 46n~ Me- B:ıkfi arnmnda hn.va. münakalatı za
tAyynrcsl teşekkiUU. müeıssir bir su- b" kL-- al eai maddesine gm'e, toprok ten:1 komls- Yunanıstanda harekatın dent;Jet1n kalem olan n ~xı h1lrrl- ten mevcut değildi ki, kesilsin. sanı-
rette Venezi:ı. tana.re meydannu\ bil- ve ır ~ u.cu-ıı m zem )"Olllarmın fen memuru lbtiyncmı • • . • ... • ,.etmtn tekrU menşei claeak G1rtt )'t".11 İran askeri Rusya. hududu tarafı· 
orun eylemJ.5tlr. almdi nqıJamak b:ıcıe ~ Veöletı be- hala devam ettigı.nı d\lılmella çllnemn1yecelr.i1r. Bu. cm.\Dl. nıı. hiç blr tnman gitmemiş ve son 

şı:n.aıı Afriltada, Alman Afrikn ko- atıma Tapu n tadastro :mıektet>lnde söylüyor oen:tld1r. Y~ mlllet, }'a§UUl Glrl.t, nmanlnrda Rus askeri tarafl!ld:ı.n 
ıtıruı. mensup lataJann dü.fma,n hat-- B b:rsanda. 118 :rahut bu it tçkl. mü.9- ~ kral.- han bududunda m:uıevra. icra edlldl-
Jarma yaptıR"ı bAe llftok'Ji.t. Sollmn Nairobi 29 (A.A.) - Rc.ıl tıptrnJen te.şt:U edllocdc kanlarda her Sydne)' » CA.A.} _ Ba,fvek'Alet ve- tı göriilmemlştlr. İran ve Rusya hu-
ıiuntak~ dütım&n nnetıertnde tcbl.ii: Deaıi.•ııin imparatorluk bav· sem un mlkta.rda memmım stajı te- tru B. J"adden bugftn q:ağıdakt be;ra- Amer·ıka l1udlnn eskiden olduğu gibi qıktır ve 
lı1.5sedlllr yeni D;pıp1an. abd>1Yet Telleri tara.fmdan zaptı esııMlJ)da mhı olunacaktır. natta bullmm:aşttıt: · ula kapanmamıştır. Binaenaleyh o. 
~. l bin. 1ta17-n Te '400 yerli aU• eaiı Dlleı' tara.ttan k6ylerdıeı1c1 hadne cYmuırıW.nm ~ de?8m et- F.1 ajaıımıın Terdiği haberler k!ımı..; 

tngfllz adasma 1mr'1 yaps1an av .. - ~tir. Bir miktar top kamyon ~. ba t.l!m.Nıwne muc!· mıkfıedl.r. tmpa.ra.tıoduk mnet.ıerl yakında karar ıen tekzip olunur. 
Jarda, çok büyük Alman tayyare ktıT-, ı. !__ .J_ .... • J tar bmce tıevz11ne baflnnncıya k&da.r bu dftpanm fldd.etll tazy1kl brşısmda ----
ntJerl, ıyı rü~ p.rtlan Jıçbıde. 28129 n tccnmıt - ijtın.am o mımut •• ~ AıUmna. eblltme Te 14a1e btıyük b1r Jı:ahnıman'*Ja baıt>ediyor- Douvres'a 
nisan ıecesi Plymoath ba?l> llnwım& Harekat ecuında dÜflnandan bir b.nurı\lllun 41 ncı madckısl mucibince ıar. Jtıtaatmıuxlan b0:1tik b!r tısını verecek 
hücum etmlşler<Ur. Bll'ç.ok bft.rük Te ı eok kivi ölma. n :rwaJıuunqtır. Bi· • l&J17e Veö'JA1nıee ~ edilecek dü.pna,ıım ııert llaı'eketıne u.Udane 
semt yangınlar ~ ft ta.hrt- ıı:im kayrplamııız çok hafiftir. llllWar da.hllinde tahükak eden ıh- mukavemet ettnı:ım n:ı.ra f1md1 Yu- • 
bat lUkua cet~. Burıd:m bq- Kıtalarw:nm. clüfmanm Deaie

0

7e ~ ~ k6y balkma ~ nanlstandan a.ynimıa bulumnaktadır. top ateşı 
ta Prea~ - Yt.rmall'ttl llmanmdaki ha- Pcfen n D..ie'den pkaıı 70Darda TcMılleoelr:tir. lıfaa1e8ef ımanca. zaJ1at.a m1n1 oluna- Nakliye kafilelerini 
nız, ~a.nm faZ'k sahfl1 m.ertnde J'llPtıiı tahri.bab .nr..tıo tamir et- Sud kostı·k mJYıı.calı anlaşılmaktadır. Buna ıntJ- ı.nn· aye etrafında hara .. ım ta.brlka Te Peterhad mmtwbmn- . ar etmel1711 MDmt:nn olur olmaz ---
4.a teımtu ısteleıerl. dem1t 1'lllan ... mektedar. ~ete tam bir ~ 'ftrllecet:Ur. Jı4i.İw retli münakafalar . 
a.skcrl kamplar bombardmıaıı edil- BGtiln ı.alcelerdcn. ~er.. Jetin ~t ft az2mJe blm& tnttzar 
aılş\IT. İngiliz adumm cenubu carot- )erin m~~· ~-rriç eden İhti" var aahiplenn" e edt'cCtini hll110?UD1.» Bnann ~an enciimenin-
llnde dftşmn.run ,ece t8.1Jaft me')'· faali,.ctı bildiıilmekleclir. ı· Y Loıı.dra !9 (A.A.) - Reutet ajansı • -c>o-· -.,· 

Alman bombardımanı üç 
buçuk saat devam etti 

dMJarında birçok dCpan tanamd· tevziata ba•lanacak blldlı1y~: İnclllz 8*erl *'5rııctıs'li bu- ae bu meaele göriiıülecek 
ne bombalar tam tsaı>et~ ~det- V---..1-~- İtalyan _!---t :r .,qam beJMa.tta bu1umtrakTana.nıs- Lonctra 29 (A.A.> - Douvres mın.-
Jld§tlı'. Hangarlardan mDhJmm&t de- nJLra~ua. uvu tanda barcc-ltın hl!& devam eWttınt V~ 29 (AA) - ~ite- tatunun mun menzilli Alman top-
polannda yan.gmlar ~. valisinin idaresindeki ~ 29 (AA) - T>Caret -6>'lemf3 Te: re,yo giden~ malzemesi ltafilele- lan tarafmdan bombardımanı fi-; bu· 

SaV84 tayyareleri, Duındee'ıUııı pr- • • ahdid• Y.c&Ietinde.ıı tehlii ec:lllmlttir: • - Tebllt haricinde hlçblr te7 1!6y- rinin himayesi halkında. tanı mana- çuk saat sünnüştür. Hasar ehcmmi-
tmda Te Lowcsto~·un cenubu fQJ"kl- arazının t 1 Memleketteb: ihtiyaç ~iplen Jtyemem demiştir. ıilo mücadde hqlamıJtır. B. Chur-- yet.sız olup bu da ktiçiik evl~ inh~ 
amde ceman 10 ta 1mıllll.to becmlxı- Bedin 19 (A.A.) :- ~an ramt aramıda tevzi n tak.sim edilmek İngı"liz yaralılar·ı· Avus- chill'm· cBız· e m-'--me aönderiWD et.mlştir. Sivil halktan üç &rkek ya-
de iki tıcaret gemtsl tahr1p etmıı,Ier- bir kaynaktan bildiriliyor: lzeıro Vek.aletimizee Zir-t bankıuıı l . . zuz;ç • .J~_!_ ralanmı~n'. IDçbirlnln yaram. clddl 
dır. Bugün Alman Hariciye Naare- TUltasile llariçteın .:ıd ko.tik ceJbo- tra yaya gönderilecek hitab~ cBıze m~zem~ tealım ~umu.> değildir. Yalnız bir lclşl hastaneye 

A'ICl 1a,,-a.relerl. dCıı ciindD:z. Hol- tiitdezı öirenl1diiine SÖTe. Karadağ- clilmi tir Syılner 29 (A.A.) _ Ortn Şadtta ve saretindc. tef11r e~lmektedır.. B. ~~14:'!~d~ı;: ~= = 
Ja.nda aa.hlllne ,.aklaşmak 1stfyen da İtalyan tiril nü.i idaremadeki B imal· 1 ___ t nda Akıien~ l'Ufyettn tnldp.ft net.ıce- Rokfdlenn Te Amerikanın eski Pa· ~n eJhr b ..... me__.• n<>......ıı 1rn---
r-..ı• .. - tipinde - a:_,, ıa-........,den u arın mayıs ayı xanı ... _ _,, +..... • firi" Bulitt•• 1ı e_ı. ' .J ..., -· u . ıuu .. -.,- ~..,.... .... .,............ vv ·•"4 uıw.TiOU• arazinin tahdidi. en iyi olaralr. «mu- iL hi l • el w ıl ka- .... uue, wg111z yarahlan, muhtemel ns ee ın arp Uiüla.sına aa nun camını kırmıf ve cam pn.rç:ılan 
mürekkep bir dOş:man te.şeö:IRftnft yak.kat hal aareti> Jı:elimeai ile taTaif ;aç :t P el:fi ~gıt mdı ka.ti- oıaan: A:nııırtralyaya gönderllecektir. olsa her tiirlü yardım lehindeki hi- kamyonda bulunanlan yaral:ınıı.)tır. 
dOşümıil!!:_~ ~~. ~-~aıa..tn - ~ebilecek tedbirlere dalıil ahnak- ı.. .ibllft~ mışbulo u uin an,_~-yet 20 Akvustraın Dahillye Nazın, bugthı bu tal:>eleri büyük tesir yapmııtır. Diğer 
n, gt!Ce, ... ,~ ml4.L&U Uü ...... .,, uu - .aıı v 5• ıyaçı unan arın ıu.ua eytlyıctl blldirmi' ve Avustralya.dan b. k k ·el b la.ar k • 'rak - .. 
g1llz •T84 tayya.reıdnt Jen! ~ ta n 1'erbalde bu tedbir. ~aradag JDayıt 941 • tarihine kadar Ticaret AVllStraJlrah l'lll'8hlar d>1 İngtliz ya.~ ırç? 

1 
cfümı~:h u. e •~e 1!\ _ Şekere zam yapılmıyaca1' 

Ur. dmetinin bd hudut tahdidi mama· 1acaat ederek talep ettikleri sud koa- ralıJan ne de meşgul oimasmın rica ='er fiİnn . amrd.~aze ~ n Anlaıra 29 CA.A) _Şeker tiatıertne 
Şlmal denh:lnde 1'9 Ma.nt obWnde, mu J.a.lz lnıhmmamaktadır. Vek&Ieti cl~e müdürlüğü> ııe mü- eıdild>Uecetını aöylcm1ftlr. ahs~u~ ~de '!hürrim .~z zam yapılacağına· dair dol.atan şayia,.. 

hafif deniz lruneı.ter1, dört d'G!lımn tijiıı miktannı n ne mabad için • 1 " ıy er . an . yet ıçın ıarın es:t.SSJ.Z olduıtu YıL~ız t.aJık$.. 
ta)'JU'el1 Te cfona.nma topc;uu b1r R d 1 d i•ik . ·ı kt ld .. bildirmeler· Fransadaki son mucadcle> adlı hır cemıyet kurul- tat netlcemnde anlaşıl.IJU§tır. Böy1e 
dOşnan tayyanm dQ.oflmıfı$ftr. omanya a e! er e"' ~ ~me e 

0 
ugunu 

1 
J t l be • idi mu~tur. Cemiyetin azaaı, Amerika b1r zam menuub;ıllls değlldlr. 

B1r d!şnan ~. 21 nı..nda Al- aöndürülmeıı yasagı ır. • a e ~ ge filosunun ıcmilerc refakat etmeaini ~----------~ 
~ '1mall caıt>t sah111 tr.er1nde kald ldı Kızılay umumi merkezı Fransada tahailde bulunan gençle- parlamentodaki mümeuillerinden-
llfWS%1.ur. Bu ~ın a.ttııı bam- .. ın _ d riınizin •on on dokuz ki§ilik._hfilcsj, istiyecektir. 
beJar binalarda hafU lıa3U1 mucip ~ 29 (A.A) - Bı:agftnden dun toplan 1 dibi K&t.enco yolilo lstanl:iula cel- A ecliain k fild 'Amo-
oımu:tıtur. ~. ~1~ ~- itl:iaren bmmt ik.amctalhlarda lflk· Anbn 29 (Telefonla) - Kızılay mitler Ye akrabalan tarahndan ha- rik ~ m emil~ · a el ~et t 
~ d~ S&1'8f f-...,,-.. olmennf- lamı söndilrülmesine nihayet Yeril .. mıe~ umumJsl bugün A;rdııı mebu- rar&Je karft1anmıılardır. • a rp. 'tmak~ hı. ~-~-· e .{!le-
-· DBGtir .a :e. Mnzhar Kemıen'hı Jiyasıetlnde sıno maru o ıçın ır ~ır .,. ... 

Jtalyan teblifi ..... ~ ......................... - ... =:m1'~~~ %ıır~ Tomialav y-apuru geri :~t~mis~=d~~cc:~ 
it& dmı1s n ttan. tmıettrıı bomlJaıdı- yamı da devam ~cckt1r. verılecek Takririn ıeddedjlcceği Te bunun 

Boma. 29 (A;;A.J - BalJm anmlan man ~. Yancmlar ~. _ • ~ay 30 (A.A) -Yugoslav- pek phnda k.att ıeklin.I alacak olan :UU.: brardhımn m nmh ~~!:kım:;'a.b~ Dun geceki konser yaya ait TonıislaT npuru hldisesL himaye ili için halkı J.azırlamai• 
Diin rtmüıı ilk aatıeımde ıtaır.ın ı.l>eı et.~le.rdil'. Konae~atuvar ork~tras~ v~ koro gem.iye çıkan İtalyan 'bahriyelilerinin yardım edeceği tahmin olunuyor. 
~pek Uı;aktan uçmak sa.re- eımaıı Afı'ltada Tobrn:kta kalyan heyeti, dun gece, B. Muhiddın Sa· çd:ı1melerile yakında halledilecektir. 
ti• lılalia.Ya taarra ede:re'k harp mal- .,. Almıı.n 1an'arelcrl '8tl.httmtara T& daim idaresinde ıolist B. Ali Seze· .-..----------·-. Bir Alman vapuru lngiliz 
~eS. depo1ı:ı.rınl ~ etm.1şlerdir. ~ ldrbç isabet kaydet:mı.,Ier niD iltirakile Fransız tiyatrosunda uld 
Alman ban tundJerlne mıensııp tay- '",We bulmı.an d1*nan tanareıe- bir konser nrmi,tir. Konser çok k.a- Bugün ' tlncü sahifemizde: ablokasindan kurt U 

Calafmna deniz tanareled :rtnl ~ ate~ tutmuşlardır. labalılctı. Dinleyiciler lconaervaJuvar A d• ? Rio de Janeiro 29 '(A.'/Jİ..) - Al-
-. .. ....,.1- cSu:ı::ıdedancb ..._ ... do Sollum mmta!c:ısmda İtn'"""n Te AI- • 1 · · b l ff k" 1 VrUpa De lr N t J 1-'''- abl---ltl ~:~de~ ~ ~;Öl ımn :tetll mfttrezelerl d~a moh· ~t .~ı. ve un arı muva a ı!et. e • man c a a > npuru, ._WL .,--

Jle dem.eli? 
cN. K.> inızaaile apğıki mek

tubu aldık: 
Gazetenizde cCebelüttanka. 

hücum hazırlığı» diye bir cümle 
yanlmııtı. cBaıkanlık> kelimesi 
•başkanlığın> Te cbaıkanlığu 
oekilterine tehavvül ettiği gibi, 

· cCebelüttarık> ta cCebelüttan
im> Ye cCebelüttanğa> teklini • 
almalıdır. 

Ceh'clüttarka 

<Iememeli; 
Cebelü.ttarığa 

~tm~ar ve yaJc:nut!ardlr. •zayiat ~erdir. ,.eti3tirı~ ıdare ~den .B. Muhiddın .:-\u yu:m: İZZET MELiH kumdan kurtularak 2600 tonluk 
19 nisan gcc....c Alman h&va kuvvet· 6ark1 Afrll:a.cfa kayde ckter ~tlhlm Sadak ıle B. Alı ~zohı clefularlıı al- ~ J llam'!1~ile Hamburgc!an Sant~ea l J 

lllıdne JQeZ:ISUP ~ ıc.,.-:ettWle-r Mal· bir eer otmamı$J'. lo,lamıfbl,, .._._ .. ,:S!ll!lll __________ ........ __ ıe}mittiT. '---------------

demeli! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA , 

BASKI BiR BAR•RLllRi il 
Latif ilkbahar havasuıa karıı 

pencerelerimi ardına kadar fora 
ettim. Odamda çalıııyordum. Ansı
zm dışarıdan bir feryad İJİttİm: 

- Aman beni bırakın ••• Vallahi 

Sirkeci 
Sultanahmed 

Un stoku hazırlığı Hasta nakliye 
otomobilleri 

Malta eriği ve 
memleket rabıtcsr 

bir daha yapmam ••• Vallahi bir da· Dün Vali ve Beiedive reisinin 
Malta eriği çıkmıf. Hem de epey 

zamane.an beri mana ... lardn satılıp 
duruyor. 

ba yapmam ••• Tövbe! Tövbe!... B. Proıt tafıillt plan· J y enfden iki otomobil 
Gen.. bir hançere. hıçkırıklarla 1 ... h zırl l d Ben kendi hesabıma bu snrı. su· 

... arını a ıyor • f " tı t l t ld t 1 nıyor ı h Yll'hlıyordu. rıvase ı a n a op an ı yapı ı Sa ln al u, may Of ve çok çel<irdekJj mey-
«- Kimbilir, hanki zalim baba, 'J vayı hiç sevmem. fakat son iki üç 

zavaOı evladını dövüyor •.• » diye Şehlrcll!Jc mütehllSSJSl B. Prost. Slr- I Hasta a.kl d tomot>llkr'.ın çe>- sene içinde ne zaman bir yerde Mal-
düşündüm. k.ecl ve Sulta.nahmed mınta.ka311lın Dün öğleden evvel vtıAyette ekm~~ ~ koyu renkte oldu-1 bıtılaca~ı ;a:ıı;ı.k. Belediye Sıh- ta erlki görsem uz~klarda bulunan 
• İsyanla pencereye yaklaştım. tafsllA.t plfmlarlle meşgul obn.aktadır· Vali ve Belediye reisi doktor ğu gorüldüği\nden bir kaç ekmek hat işleri müdürlüğü tarafından ye- bir vatandaşı ncı ı:ıcı ha•ırlarım. fn-

Boğaziçi manzarasile aramızda ~=:a~!r:::argö~;:1rec: Ltltfi Kırdann riyaseti altında tahlil edilmek üzere İstanbuln n1 ıılmacak otom.oblller hakkında B~ aanlann memlekctlerinr, toprekla· 
geniı bir çayır var. Ötesine berisine rıhtım olacaktır. Bu sahanın mukabll bir toplantı yapılmıştır. Toplan- sevkedllıniştir. Tahlil raporu Si- ledlye Reisliğine yapılan tekllt lrob rına ne kadar akla gelmez milyon
ağaçlar da dikildiği için, halle bu· tarafına antrepo ve depolar sırala.na.- tıda. Ticaret VekAleti İaşe müste- llvrt Belediyes:ln.e gönderflecck· r:~~;~in~~;::;: ~~e~y~~= dl~~un-~ ·urw· ~~!l.arla merbut olduklannı 
rumı tabii bir mesire haline getir- caktır _, 

· · K suı~ahmedde1d ArkeoloJl:k paıtc şan B. Şefik Soyer, Belediye reis tir. mobil satın alınacaktır. 
mıştir. üçük halıJarla, hasırlarla, Saray'burnu parkı lle birleştirtleceGct.lr. muavinlerinden B. Lfttfl Aksoy, 1 •• . Yen1 sene Ileledlye bütçes!nde hıı.s- 938 senesinde Kalifornivada, 
paketlerle gelip serilen aileler olur. Pa.r'kın fehir tararı ağaçlandınlaca.Jc- İktisad işleri müdürü B. Saffet &§e musteşarı :A.nkaraya ta nnkliye otomoblll alınmam için memleketten yıllarc.a u::alcta Yaia· 
Bcndeın istifade ebnek istiyen bir tır Sultanahmed clvannm ta!sllAt • d"" d"" tahslsa.t mevcuttur. 1941 senesi büt- mağa mecbur olm~ bir Türklc 
mütetebbis de. evvelki sene. çayır· plıim hazırlaım1um müzelerln d& mü- Erem bulunmuştur. on U çeslnden ayrılan para ile alınacak tanııtım. Bu zat haY"tt epeyce mu-
da bir şano inşa etmiş, bir çalgılı taıA.ası .sorulmaktadır. Mbeler lda.re- Şehrimizde bulunan İaşe müs- thastl a

1 
~nl otobmobll lllkterll

1 
e umumi 1h- vaffak olmu~tu. Kal"' rniynd:a mey-

bahçe meydana 1retirecekmit. Fa.kat sinde te~kll edilen Jı::omlsyoo Arkeo.lo- Toplantıda şehrin muhtelit teşan B. Şefik Soyer dün Ticaret ~;l:ıy~ ~:Iına,~e lşl~rt müdürlüğü va işleriyle mesguldii. Bizimle lanış-
hizamız sırayla apartıman olduğun- jile parkın alacaıtı şekil ve sa.hMlDl semtlerinde yapılacak un stok- odasında otomobil l!stix-4 tl ~""""',erde satın alınnn blr otomoblll, bğına pek memnun olmu~tu. Hnf-
d G .. ın· • . ! d. !ı.~ evvelce tesbit. etmlştl. B. Prost bu mO.- lan t~# da k .,,,,,..... ı:.~ ge r- "'>'""'... ik" ,_ , • 

an « ur tü ıstemeyı-ı ,. ıye tuua· talladan 1stl!ade edecektir. e uuın onu:i~uştur. ten müesseselerin rnümessillerlni sküdar clhetlndekl hastanelerin em- tada bir ı ııı;ere c nı otomobili i'e 
yette bulunm°'lar. Tesisat da orta Caddebostam ve Suadi- İstanbulda 24 un deposu aynl- kabul ederek bmılarla blr konuş.- rine venntştir. alır, Amerikanın bu köşcaindeki 
yerde kalakalmı,. Şimdi ıanoda ço- yem·n pla" nları mıştır. Bu sabahtan itibaren de- ma yapmıştır. Ticaret odası içti- Hastanelerin ilaç bütün dünyaca me bur meyva bah-
culdar ıakJanbaç oynuyorlar. 1 sto ihti" çelerine götürürdü. İ~te böyle 7.a-

Meğer oynadıkları ba,ka oyun İstanbul Belediyesi imar Jşlerl mQ- po ara un kuna başalanacak- rna salonunda yapılan bu top- t yacı manlar Kalifomiya dır.asını dıı· 
d Çink ı d·~ -• d" 1··)1.11 Cadd .............. A-• Buadlyenin tır tı stanbul Belediyesi Sıhhat !.şlerl ak dil G • a varmıt. o annı ve ıger maı- ur Uı;u. .,.,.,...wwu ve · lan da mıntaka Ticaret müdürü müdürlüğü, Istanbul hastanelerinin J1?dan ko!'ara~ yer '· ene pı·-
zemesini söküp sahyorlarmıt. Bekç; tnfsllAt pllnlannı bazırlıyarak tasd1k zı- ·· B s yfd Rauf s k Kalif armutlan · ., edilmek "-Are et.o.'hır m-l'""-A sevlı::et-- uaat bankası umum müdur- . e arper, Ticaret yeni sene ihtlya.çlarını ~it etm!.ştır. ın omıya • • cuıs 
Polis beldetilmi•. İtte. onlar da, on uz.c '>f'M"' .~ ... ~uz K .. rı Jk•A " • f" tak li r h-en " mı..+ır. PIA.nlann esası bu semtlerbl lüğünden Ziraat bankası İstanbul odası umumt kAtibl B. Cevad Dü- " m w.rda ıı .. ç ithnl edilemedi- cıns ne ıs por a 11 ~... pıu·-
üç, on dört Yatındaki bir oğlanı Ml~ tuf ğ1 llert sürülerek Ufıç flatleıi yüksel- maklanmızın ucuna yaluı:: bir me:>a· 
kolundan yakalamıt götürüyorlardı. bugünkü §ekllnl bozma.mata m.a; - şubesine vcrflen emirde un sto- zenli de bulunmuştur. tllm~tı. Bcledlye Sıhhat işleri müdür- fede emrimize amade dururdı.: 
Benim dayak fasla sandıiun buy- tur. ku için ayrılan bir milyon lira- İthal edilen bir kısım otomobil lüğü, hasta.nelere alınacak UAç için Alc!a gefmiyecek derccec!e zcncri~ 

ı yaptığı tedklkler e6D!l.-<1lnda piyasada "tl · d ı .... 
mus. ş h • M ı • • nın sta.nbul Belediyesine verit- lastikleri satı:} için piyasaya çıka,.. 11~ sıkıntısı mevzuubah1a olmndığl, cd~~- eln, oly~mbolmı)laca~ı derec~-

Çocuk deb,et içindeydi. gÜJ'Ültü e ır ec ısı meslne başlanması bildirtlmlştlr. nlmıyor. Ticaret VekAleti lA.stlk- bllftk13 normal ~manlardakl kndar eııı;ı r.uet erı. o su an ı e y~ıl, 
üzerine merak edip gelen lostracı- B lecli b bahta "t"b b Uaç mevcut olduğu neticesine varmış- san, kara. klmm:ı, fesrcn::i erik!t-r 
dan bile medet umuyor; cıyak cıyak e ye u sa n 1 1 aren u 1erln ihtiyacı olmayanlar tarafın- tır. Bu sebeple haziran ayı tçbıde has- yapraklann arasında bu~ulu buğtı!.u 
çırpınarak: Dün bir çok nizim parayı alarak mübayaata geçe- dan alınarak saklanmaması için tanelerin bir senellk UA.ç thttyacı top- ve iştaha verici yüzleriyle bi%e bs-

- Boyacı ağabey, kurtar beni... cektir. bu tedbire lüzum gönnti§tür. tan olarak bir deft>..da satın alınacak- karlardı. Bu bııh~elerde kendi.'lli bir 
Vallahi artık bundan sonra mektep- planlar kabul edildi A tel rln lind ki b "" tır. meyva cennetinde ve tabiatin ni-
ten doğruca eve giderim .•• Bırakm Unlann uzun müddet kaldık- cen e e e u ltio::itikler Sıhhat tşıerl müdürlüğü, t;optnn llftç metleri ar~ındn hissederdim. 
beni ne olursunuz?... Okumaktan . ün . leden tan sonra bozulmaması için şehir Ticaret VekA.letl tara.tından satın satışı lçln :Belediye Re1sllR1 lle temas 
da olacağım... so~~~c~~ ~~B.d ~ De- fırınlarına un tevziatı bu depo- alınarak saklanacaktır. VekA.let, etmektedir. Lakin mcm!ekt:tinden ),llarca 

uzakta y~ama~a mr.cbur olm~ cfoa
bmı ıık ıık İçini çeker \'e «ah!,, lıır· 
la birlikte mütemadiyen bir kelime
yi tekrar ederdi: 

•n rellnin riyasetinde topJ.anmL.'ltır. lardan yapılacak, değ'innenlerde otomobil ve kamyoncuların elin- --------
Evde bir ahbabım vardı. Onaı Topkapı mezarlığının Maltepe yolu öğütülen unlar depolara kona- de ıa.stlk kalmadığını hissettiği M ısı rça.rşısı 
- Öteki meseleyi de yazacağım! ile Topkapı Yedilrule a&falt kısmmm . A...&. 

• dedim. ağaçlandınİması ve burumın mezar- caktır. gün bu ı~t.lkleri muayyen mik-
- yazıktır canım... Elli kurut lık olarak kullanılmaması hakkmdald g·ı· .d l tarda piyasaya arzedecektlr. 

• . d..x..... V teklif al!kadar encümene sevkedl.lınif- ı ıvrı e yapı an Dünkü toplantıda bu hususlar IÇın ""K .. ,ez... azgeç ... 
- Mesele elli kurut iti değil... tlrBeledlye zabıtası tall.matnamesıntn ekmekler kararla.ştınlınıştır. 

••• 1 seyrüsefere ait kl.mıuıda t.adUA.t ya.- Silivri fırınlan ihtiyaçları o an Müsteşar, dün peksimet stoku 
Efendim, bundan üç hafta kadar pılmış, Istanbul Elektrllı::, Tramvay ve unu Toprak mahsulleri ofisi İs- işleri ile meşgul olmU.§ getirilen 

evveldi. Üç ahbap hem biraz konuş- Tünel Jşletmelerl umum müdürlüitil .. . . ~ .. . ' . 
mak. hem de hava almak üzere ikin- teşklIAt ve vazifeleri hak1cında tanzim tanbul şubesi mudürlügunden nü.muneleri tedkik etmiştir, B. 
di i.i:ı:eri G~lhane parkına yürüdük. olunan talimatname müzakere edile- doğrudan doğruya satın almak· Şefik Soyer şehr1mlroek1 tcdldk-
Sıralardan birine oturduk; c~i rek kabul olunmu.,tur. tadır. Ofis Sillvriye İstanbul fı- lerinl ikmal ettlMnden dün ak-

. Boğaziçlnln Anadolu sah111nde bu- • 0 

cebimıze athk ki: «Eyvah, bende ıunan Beykoz, Pa.şaıbe.bçe, Çubuklu, nnlanna verdiği undan vermek- şamld trenle Ankaraya dönm~ 
sigara ka1mam1'·• - «Bende de Kanlıca., Anadoluhlsnrı. Kandllli, va- tedir. Sllivride bu undan yapılan tür. 
yok!,. - «Bende de ... ıt Şimdi ne ntköy, Çengelköy ve Beylert>eyi nAzım. 
yapalım 7 diye düşünürken, gözüme p!Anlan tasdik edtl~r. EyO:p ve c1-
iki çocuk ilişti. Orada aylak aylak vannm nlbam p!A.nını de Şehtr mecli
dola,ıyorlardı. st dün tasdik etmlştl.r. Meclis müza-

- Çocuklar! _ dedim. _ Biri- yede, münakasa, ihale ta.ıJmatnamesi
n:z on kurn•, biriniz b- kurut ka- nl kabul ederek dilnktl toplantısına 

..,, -.. nihayet vennlştlr. 
zanmak ister misiniz? 

- İsteriz! 
- Öyleyse, büyüğünüz ,u elli 

kuru~u alsın, bize çabuk bir paket 
Yenice getirsin. Öbürü de. yanımız
da rehin kalsın. 

Kuket!ui ve kabacası: c.Peki• di
Yi? fırladı. Öteki yavrucakla biz, 
bekle babam bekle... Gitti gider, 
dahi gider... Parkın bekçisi de: 
«Emniyet olur mu? t }te ... » diye ho
murdanıyordu. Nihayet küçükten 
tRhkikatta bulundum. Arkadatı 
Aron isinıli imiş. Orta,cöyde oturur, 
bir mektebe devnm edermi,. «Şayed 
eri kuruşu filanca l!ldrese getirmez
se, benden af dilemezse ... » diye 
haber yolladım. Se..s sa:la çıkmadı. 

Elli kurut İçin değıl, bu çinko 
11~ırmak lıfıdise:ıinin ikazı üzerine, 
onu ilerde daha büyük fenalıklar 
yapmaktan korumak maksadile ya
:z:•yonım. !iar.ırım, bu tarz müraka
beleri y:ıl~ız maarif menıuplnrma 
bırakmamalı; bütün büyüklerin bü
lii'l küçükler i.izerinde mü,terek bir 
baı:k:sı olmalı. (Va-Nu) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KOÇOK HABERLER 
* Kartal istasyonunda evvelki gece 

marşandiz manevra ya:paı1ren, m.aku
cı Zekt Gündene çaııpmıştır. Ma.Jı::u
Çının sağ bacağı kopmUJl;ur. Yaralı 
hastaneye kaldınlınıştır. * Balıklı clvannda.kl blr bahçeden 
erik koparmak lstiyen Osnanla Hıcy1[, 
Hamparsum knvgaya tutuşmuştur. 
Osınan bıçağı ile Hayk ve Hampa.rsu
mu yaraladığından tevıtll edllm1ştlr. * Ü$küdarda oturan Hasan Kızıla.y, 
elinde bal peteği ll1 giderken peteğin 
ağzı açılll'll.1, lç1nden çıkan anlar Ha
sanı sokmuştur. * Beyazıt nahiye müdi>.rll B. Nuı1 
Tuna.boylu ile meVk.l heldml ve zabıt.a 
memurları her gün mıntakalannda 
irfti.ş ve kontrol yapmaktadırlar. Y&
pılan te!tlşleT esnasında pasta, şeker
leme, çikolata, karamelA dülı::k!nlann
dan alınan nümuneler ta.hlll edllmek 
üzere tahlilhaneye gönderilmiştir. 

Caddeleri işgal eden seyyar .sa.tıcı
Iann çoğaldığından şlkll.yet ed.llm.lf. 
kontrollar esnasında y:ık.alanan ~
yar satıcılar cezaya çarpılmıştır. * Dün muhtellf memleketlere 121 
bin liralık mal ihraç edllm1$r. 

tt~küdar A kerlik Şubesinden: Atletizm hakem kursu 
Ödemişte ikamet etmekte iken Us- İstanbul bölıesi batkanlıimdan: 

kiıd:ı.rda Doğancılar caddesinde 17 Atletizm hakem kursu 2/5/941 cu
sayılı hanede oturdukln i~r edilen ma günü saat 1 6 de bölge merke:z:in
ve -adreslerinde arandığı halde bulu- de açılacaktır. İsimlerini kaydettiren 
ıırunamış olan jandarma yüzb~ı Sü- d ıl 
l~ymnn Ayçelcnln kızı Havva Hay- namzedlerin yukan •.yaz ı gün v~ 
runnls:ı ne oğlu Mustafa Gündüzün saatte bölge merkezıne gelmt::len 
acele şubeye ıni.iracaatlan. 1 tebliğ olunur. 

- Mısırçarşısı imar edildik- ... Bu kahvenin plA.nını gör-
ten sonra şu tarafa dn. şarkka.rt medim amma şarkkdrl dendiğine 
bir kahve yapılacak bay Amca .•• bakılırsa. .• 

lzmir yardım sevenler cemiyeti 
Senelik kongre akdedildi, 

idare heyeti seçildi 

• 
yenı 

lz:mir :rardım sevenler cemiyetinin senelik umumi 
toplantısında bulunanlar 

İzmir (Ak§am) - İzmir yardım 
sevenler cemiyetinin senelik umumi 
heyet •toplanbsı. İzmir Halkevinde 
yapılmıotır. K011greye İzmir Parti 
müfettiıi, lıtanbul mebusu B. Calip 
Bahtiyar Cöker riya.set etm~tir. 
Cemiyetin iı raporu ve hi18.nços.ı 
okunarak kabul edildikten sonra 
yeni idare heyeti ıeçimi yapılmı§tır. 

Birinci r~iıliğe Bn. Kevser Tuk-

sal, ikinci reialiğe Latife Bekir, vez· 
nedarhia Cemile Çullu. muhaaebe
ciliğe Meliha Sanu, umumt k!itipllğe 
Mualll Renda, yedek balıklara 
Vecihe Alanyalı, Afjfc Oaryal, mü
rakip)iğc Muzaffer Ura.a intihap 
edilmiılerdir. 

Faal lzalıkJara d~ fU bayanlar se· 
çilmi,ler<lir ı 

Eribe Öktem, Sıddıka Uz. Hayri-

Bay Amca.ya göre ... 

... Ortada bir şadırvan ... Raflarda nargileler ... 

Etrafındaki binaların 
yıktırılmasına devam 

ediliyor 

- Ah ah ... Malta eri~i!.. 

Onun bu hasretli arzusunu me
rak ettiiim icin kendisine ~ormuş· 
tum. Bıma funl rı anlntmı~tı: 

- Burada. hu meyva memleke· 
tinde hurmade.n üzüme kadar he-

Mısırçarşısı etrafında lstlınlAk edt- men her ~ey yetişir. Kalifomiya top
len binaların yıktırılmasına devam raklan bilhassa ÇC$itli mcyvalcır 
olunuyor. Yentca.ml cthet1ndeki bina- • · k ı · '"d' r ,,._. b · 
1 t yılo.la.ra.k u.. a""'ısınm ıçm ço e ver: 11 ır. 1.4!.Ktn ~ım 
ar amam.en .ı.u.'nl'Ç .,, ek d·~· b" d k' 
bu taraftaki duvan meydana çıkarıl- !> sev ıgun ır mcyva v~r ır 1 

mışlır. Mısırçarşının Yenlcaml clhe- ışte yalnız o burada yctışme:z . 
tinde yıkılan blnalann yerleri yeşllllk Malta eriği... Onu senelerce y~me
haltne konulacaktır. Çarşının Sultan- dim. Memleket hasreti ile beraber 
ham:ı.mı c!hetlni kaplıy:ı.n binalar en Malta eriği ~e gözümde buram hu· 
sonra yıkılacaktır. ram tütüyor. 931 senesinde uzunca 
İmar J.şlerl mfidilrlüğii, etraftaki b' . h . ık G' ·-· 

binalar yıkıldıktan sonra bunların ye- ır " seya .Rtme ç. -~tım. ıt!ı,.ım 
rlne modem dülcklnlar yaptınlınnsını •yerde c;ar4ıyı gezıyordum. Bır de 
ileri sürmekte idi. Müzeler idaresi bu- bakhm. bir dükkanın önünde M~l
n.a itiraz etmiştir. Henüz bu cihet hal- ta eriği... Evet Mal~a eriği ... İnımır 
ledllememLştır. mısın gözlerim dolu dolu oldu. Bcl-
Mısırçarşısına verllecek. müstakbel ki bir meyva sepeti karşısında göz

şekle alt proje, Belediye Ikttsad 1.şlerl leri sulanan bir adamın hali uma 
müdürlüğü tarafınd:ı.n tedkik edil- ırarip gelecek... Uk!n bu mem-
mektecllr. Tarlht çarşı perakende hll.l 1 ._ • • il b b t • b .1. 
haline konaca~dan, İktls:a.d işleri eııı;~t ~em~ı e era er 5·~ .~.u, 
mildUrlügü hAle konacak esnafın cıruı dogdı:f':'\ım Bursayı. stk sık gı.tıvım 
ve miktarını tesblt edecekUr. İl!miri ııöri.ir Pibi oldum. Kıırşı.'ll-' -

------ ki yalnız ~alta eriği değildi. Es'ci 
İkinci liste ile Anadoluya ve !lamimiyetine c!oyulma:r: bi.r d est-

gidecekler tu. Bir hemseri idi.> 
İkinci liste ile Anadoluya gidecek- O J:iioden sonra memleketten 

lerln binecekler! vapurlar ve hnreket uz.akta y~avan dostwn her meyv 
günleri belll olmuştur. Denlzyollnn viyHrıJe Malta eri~ini anıyordu. 
fdraest bu listeyi bugün Vilayete bil- Bir iki •-ere: 
direcekt1r. 

Bu listeye göre, İstanbuldan Mu- - Canım ... Bu kadar nefis m '"/-
dnnyaya gldccc-kler 5 mayısla 10 ma- valar varken ... diyecek oldum 
yıs arasında. vapura ·blnecekt.lr. Bu O· 
hatta Trak vapuru ta.hs1s edilmiştir. · 
Bandırma seferi 8 mayıs perşembe, - Bilmezsin •.. Bilmezsin ... ıöıl~-

10 mayıs cwnartooı günü Kadeş'le, riyle beni smturuyordu. Ondaki 
11 mayıs pazar günü Trak vapuru De Malta eriği hasretinin içine bütiin 
yapılacaktır. b. 1 k . h r k t 

Ege havzasına gidecekler 8 mayıs ır mem c .etın .aya ı anşmı~h. n-
pazar günfi Kade§'le, Ordu ve Gire- aanla~ ne kadar ınc~ . . ne kadar akla 
suna gidecekler H mayısta Aksu va- celmıyen ve ne ç~ıtlı bağlarla top-
purlle hareket edeceklerdir. raklannu bağlanıyorlar. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ye Tunç, Meliha Salahaddin, Mela
hat Serinkan, Selma Batur, Vedide 
Karadayı, Emine Dizgin. Sabire 
Salt, İrfan Cevdet, Münevver Akçin, 
Nebihe Seyfi, Belkıs Bilman, LGtfi
ye Sırn, Cevriye Uyum. 

y eru idare heyetine ve faal aza
lara muvaffakıyetler dileriz. 

... Geniş pencerelerin önünde 
fırdolayı seclirlerl .. 

B. A. - Bence şimdi sırası 
değili •• • 

Hikmet Feridun E..~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çarşamba ~ünü Eminönü Balk~Ti 

salonunda yapıl:ı~ak maç 

İstanbul Erkek mektepleri Voleyb 1 
llg heyeti ~kanlığmrum: 

istlkldl L. - Muallim mektebi. Saat 
14.45. Hakem: Ahmed. 

- Vay, sen de mi... 
B. A. - Baksana mütekattlerin 

çoğu İstanbuldan göçüyor! •• 
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Pikir ve San'a't VILDDZ lr İstanbul halkına müjde! -----------.... 
BUGÜN MATİNELERDEN lTlBARE.N: 
lstanbulun 2 büyük ıinemasmda birden 

Avrupa nedir? 
Sineması 

Mildiiriyeti: Senenin en ııiizel 
mulldli filmi •lan v. biltün 1 T~~tN lvef A !.~ K 1 

tehir h.alkinı ko~turan ı 'I'ORKÇE SÖZLO, SAZLI n ŞARKILI 

G. de Reynold'un yeni eseri, hüviyeti 
ve kanaatleri - Tarihin ve tarih 
felsefesinin tarifi - Güzidelerin 

nüfuzu ve vazifesi - Avrupa 
ittihadı meselesi 

DANKO PiSTA 
~e timdi.Ye kadar yapılan yerH Türk filmlerinin en silzeü 

KIVIRCIK PAŞA 
(MACAR SENFONiSi) m 
Vaid talep 'Ye umumt ı.nar 

lbıerfne 

()ymyanlars SAiD - HAIJDE ·YASAR - TALAT - VEDAD. 
RF$D • REFiK ·:AHMED • MUAZZEZ • SENiYE • NEc.lLE • 

BEA TR.Is • FAHRİYE - SEHER 

BiR HAFl'A DAHA 
sa.termeie karar verıniftir. Son 

fuaattan istifade ediniz. 

ATnu.ı Gene her iki •İnemada ili ve olarak: 

Yazan: iZZET MELiH BEBEGIM 
Ilcl, ~ &Y evvel, Frlbourı ttniveTsi-ı Dünya teT'lllloamlan, n kenanacla- • .. •.,. 1 

tesl kitabevi, Avrupa n"dir1 ba.fllklı ki daimi met n ceıfr rlbl, mi.nan- "P••••••••••-~ """'.jii~iiiiiiitaiiiili,i30iiiidiainiiitiihiariepiiiiaieviamlıiiiiimiaitini. ieileiri: inJiiİRAN'ii~d;.•;:':'::::::=:::::=:-~~~~:::~~~~ 
bir eser çıkardı. Profesör G<mmgUe beU bJr nhamla rellr rfder. • ~ 
de Reyoold'un 1939-1940 tıedrl3 aıene- Bayatın refah .,. aaln, 11cak ~• 90-

.ındekl ders!erlnden doğan bu miihJm tak adar tdft bir NJ1r De blrlblrln.i 
kitabı. iki clld dalı& taklb edee~: taldb eder: 
.Avmpa'om C.eşellülii ve A1'1'11pa'nın Vı herşey baki olsan. cUJe hlv 'bb1e7 
inlıit.atL ebediyen afirm~. 

B<Syle olacaiı zaten belli Jdif 
DÜN AKŞAM 

UNUTULMAZ BİR 
Ihtlyar Avrupa tıt'asının mu.kadde- De Reynold, •ra.sll• cıolrafyt.Jl. ·- 8 A L ·o G E c E s rntı, şiddet ve ı.stUA felA.ketleri, lmn rtbl, ~lkü ilmJnJ, efa&nelerl ele,erek · ı• 

BU AKŞAM 

Melek 
RICHARD GREEN
BRENDA JOYCE -
GLADIES GEORGE-

..-e olüm ka.sırplan 1çlnde hazırlanır- ATI"Upa nedb:7 aualln1:n. cevabını ara.
t en, de Reynold gtblı:nümtaa bir oah- dıtmı. blr nm tarih felmte:st ya-pa
siyet.ln hür ve müstakil !Udrler1n1 din- eaamı .söylllyor n bu mt1na3ebetle ta
lcmeği faydalı buldum. Avnıpa ne- rthl ve tıı.ı".lı felsefes1.n1 tartt ediyor: 
lllr? e dnlr tahllllm. iki, belki üç ma.- Ta.r1h felaıetlsl., tarih btıg1lerln.J, aa
tnle tutacaktır. MeVTiıun cazı.besi, ya- ym mahdud blr takını Ma.Slı vak'alara 
zıı:ınmın uzunluğunu örter, ümidlıı- Te 1.stbmM. Terlet ç1qUere l.rca eden 

Mwik.ili eaper filmin 11.k 
iraeei ıerefine 

sinemasında Rf CHARD DIX 

SOMER ainemaamda 
ı.ihi .f btJ.yük aiııeaıa yıldmııi:n taban• bh- surette J'&rattılda.ri ' 

harikuJ&de s<lze( ve mQ-'r aahneJey}e dolu 

deyim. n hepsi y1ikM n umumJ bir fftmul 
••• tqıyan tedldk T• mtıIAbal:alara der-

G. de Rcyncıld, İsvlçre'nln en değer- ler. La.kln, Beırpon cibl Reynold'da. 
11, en muhterem Mlmlerlndendlr. Yet- tarihte şuursmluta, bdere 1namnı

nrilen GALA MiieamerMinde 
ealon baıtan J)q. dolmuftu. 

Suareler için IG.tfen yerlerin n-

Yelden aldırJmuı rica olanm. 
Kırık Yuva 

m!ş yaŞlna yaklaşan bu zat, sene- yor._ Tarih felsefesi, blr tenlp '-••••••••••' 
Nefi. bir ahesır takdim edecektir. 

~rd nberl Fribourg ve BAle ün!vers1- (synthese)e nrm.ak tıınılftdfl.r ld, ta- '1•••••••••••••••••••••••11111ıl 
telerlnde tarlh ve lçtımalyat profesö- mamlanmak tçln bAd.!ae n vesUaı.lara • 
tüdür. naşlıca vasıflarından blr1, al- &ld. tarih 1lm1ne ve ruhi 6n.9eSl.l~le 
nınnca Cbristlich - Sozi:ıl denllen cc- fftrl ıstid1Allen müst«ı~ ta.rlh san'a
rcyarun hararetli bir müda.fti olması- ıtne muhtaçtır. 
ciır. Malumdur k.1, 1878 den 19G3 e Tar\h nedir? Tarlh, mUşterek. }9t.1-
kndn r Pap:ı.Iılc eden On üçüncll Leon, mal teklllerlnde beşer hayatını bU
aınal \'C Jçtimu1 yenillkler1 b.t.oll.stzm me.k Te anlatma.ktıl'. Ye.bud, tatbik 
r..kldelerlle uzla.ıt,ıra.rak amele ıstekle- saha:nnda, bugtlne yan-,.an mAd tıec
rlııl ve kallctşmalarını komünizm röbesi .. Devlet adamı bu mhl. tıecrn
\eh!Ikeslnden korumak için blr takım be.mıe malik olmalıdır; mAı:ly1, ~
ce11cycllqueılcr ı fetva tarzında ruha- riyetfn bu kimya evkıi bilmem«. si
ni iradeler) çıkarm.ı.!} ve cAmelenin yıuetı sakim 10ııara ıöt{lrl1r. Nice fe
Pnp:ısı. ünvanmı k.aZan.."llIŞt.L En<:yc- IU:etler bu cehaletten 1ler1 relmtft1r. 
llque'lerlnin en möblnunl, llk kellme- Tarihten bugdnün izahmı ıstemeıc, 
lerlle De rcrum novarum, yani cytmi onu yaşaYıo& ~virmek, oruı. beteri 
teyler haldunda• diye meşhurdur. On ınAnaaını. befel'l vulfeılhıl lıade et
tiçfincll Leon tarafından teUdn edilen melilr. Bugün tıeslrlerfnl deydufumuz 
nazariyeleri, Avusturya'da Cümhurre- 3ebepler1 esti -.manlarda. ara.mal!, ta-
1si Monsenyör Setpel tatbllt aa.hasın:ı rlhten başlıyank tel.efeye varın~. 
koımu~. memleket.in Almanya'ya Ul1a- Ta.rt.h, n.t'a.l&nn ma lle bt:tA,YWJfn
kı tarihine kadar S.,Çi sınınannı bu den ibaret delUd.lr. Tarih asıl hl<U.se
ıuretle tyt idare etmiştir. lerln mAna.sı, btıtftnltttQ, ceıreyam ye 

Avrupa nedir? de da.hl göreceğimlz yftrftyen kunet!dir. MAzl biç ~. 
g1bl, de Reynold t:atoU.stzmc1en llbam hJç ölmez. Taı1lı, g~ alır, .artuc
a lan. f113anlar araamda hased ve ki- ~r. blz:e dolru iter. Tarlh, bizi de alır, 
ne değil, sevgi n .lr:ardcşllp daya.nan stır11kler, Uerl.,.. ıter... TarOıten Ula 
t.e~ckkuller ve bllhusa. amele kuıı.ıl- ka.çam:ıYJs. Yqema'kta old.uR'umt12 de
ları tara!tarıdır. vtrler biz1, taı1h1n canlı nı faclah bir 

o. de Reynod. Portegiz hakkındaki anlaY?fUla ıM11nneUdtt. Bımun lçL"l 
tserile 1938 de Cııamoens btrmci mil- felsefenin ,.rdımı IA.zımdır; ma 
katat•m ve 1939 d& çıkan Alnıanya te~e. gebepler tlın1 oldutu kadar, be
neredcn reliyor! ldtablle tekmil fikir terln de tımıdlr. Tarllı. iÖztlm12zün 
adamlarının takdirini tazan.d.ı. lmtlnden muhtcllt inanlar ~-

Istltrad knbillnden tşaret eckyiın: Fel.<ıefe ise bhıe habrla.tıf ti, bu çqid 
O. de Rcynold'un damadı, 1939 ağu.s- ~ h:ısanalrda, det11mfy611, •1-
tosunda Dantzig meselesi feci §etllnl denber1 bir .,.. ayni bJan b1r cihet 
aldıtı zaman bu hfl.r beldede Milletler vardır: beşer tabiıı.tı, beler yara.dıbşı. 
Ce:mtye!;\ mümessm bulunan M. Burit- Ştmdt, tıu1ht&n ve tarıh fe18e!eldtı
ha.rdt"d!r. İsviçre Harlclye Nez.areti den &lın:ıea.k der81 taplıyallm: ~u 
erkll.nmdan olan Burt:hardt, ayni~- mecbnrl harp n »ıtil11 devirl&tktde, 
manda güzide bir muharrlrd1r. Riche- ~ mukadder parçalanma n geqeme 
licu'ye dair yazdığı ~r pek güzeldir. b~lannda, AvnJl)&Dlll T1cdanı 
Burkhardt. Lozan Muahede3lnden k1Jıç0.etık bir sO..mreye 11tınmakt8.dır: 
ııonm ahali mübadelesi i~ler1ni görü.ş- tıkrl, 1çtlıruıJ ~ dlnl bir lfu:ldeler 

Milli A1usikinin büyük zaferi 
MVN1R NOB.BDDIN'ln en •hhAr parlrılan, MUZEi'.l'.BN 

SENAR'm Dllft9 terennttmıerl, flstad SADET.l'İN KAYNAK'ln 

Jbda1ı bestelerl Ye FERDİ TAYFUR'un lıar.UruJMe kklitıerile 

&4~ İstanbulu PfYedflb 

BiN BiRiNCi GECE 
Gördüi\l harikulade raibe"9n dola.yi 

f M 1 L L 1 I ~ .IALEMDARI 
Si nemalarında 

BiR HAUA DAHA GOSTERİLECEKTIR 

Bu muvaffüıJet ,erefttle Pl'Ocram Jrhebur Polllı llan,.I 

ŞARLI ŞAN'in yeni ve nı6thit lleyecaııli filmi 

KATIL KiM? 
JIAve~. 

mek U7.ere Türklye•ye gelın.tş ve Ana- zilmresi_ Bu datuu.k ~ ( • 
dolu «yahaUnı ulak bir tıt.pta an- boreu, Jenl n hmllP<t lllı1rler Bepktaı S U A D P A R K .U..-aitiJa) 
lntmıştır. yaymakta.n ıı:fyn.de, mlzl ile istik:- . H • N D R o Y A S 1 (T• k ) 

• •• MI arasıMakl medeniyet tttısa.lln! 1 Ur çe 
~nuıııı. nedir? dört kısma. aynllyor: idame veya yeniden iesi.s et.meıctU: ...._ 

cor.ra!yanın cevabı, efsanelerin ceva- ferdin, kütle hanketkrlne ve hAdl- ~ TYRONE POWER - MIR.NA: LOY - GEORGE 8RElff 
bı, Yunan gcmtcllerlnln cevabı ve seler tallhlne taroı gell§I; ziya '"Jmv- ------------------------
Romalı fatlhlerln cevab:. Bu f~ll:ı.ra. vet ~etlren cereyan tekrar geçsin di
geçmeden eyvel, mukaddimede dur- ye, kesilmiş battı be.Rla~ insan ze
mak isterim; zl.ra. bu önsfü. müelllfln kAmıın kudretL. Avrup& toprab, su 
kan a tlerlni gö :.crd!ğl gibl, m~ ve basma ve Wfand:ın aoora be.taklık 
fümulil, hele şu .sırada, geniş olan haline ıellnce. lı::ıt'a bıı dıe~er Gs-
du uncelerle dolc.dur: tllnde yeniden kıırulaca.lttır. 

Auupa ncdlr? Yirmi ~ seneden ••• 
tn:adır, butün Avrupa'lılar bunu en- O. de Reyı:ı.old llerlye bı&kart:en, Qm.1-
d.şe ile soru~orlar; öğrenmek 1st1yor- din! rtııide bir azlığa ballıyor; bakkı 
lar: zlra hayattan bu suale verilecek var: dünyayı Jt1bek ftt:lrler. Te de- ı 
trml!ğa ba~Iıdır... Zthlnler iki md rlıı hisler yflıiltür; dtıfOnee, ftllden 
a~·ıntı ata&ll1da çalkanıyor: bedbin- evvel gelir. Yerytlzünde lY1 ft ırtızeı 
m:. nlkblnllk ne varsa, heı-t irfanlı •kAla.ruı. mah-
Avruı» uıvale ermedi mi? Ci- sulfid.ür; o trtanlı r.ekllar ki, 1pt.jd.at 

h:ına tnhakkümU, medeniyet meş•a- du:nrularıa. bllmı!meslll:lerle ~. 
lec!ll~i artık mD.Zlye k:ı.rw.nadı mı? bazen, bir mtıddet yenll1r ve ~et 
Aı:rup:ı. kendi kendin! öldürmedi. ml? dalma zarer lcaznnır. ' 
Hrt~ ~şerlyetln umunı1 tnhlta.tı ba~- O. de Reoynold, bir ATr1J.Pfo ıttth•dını 

Jackie Cooper • F erddie Bartholomew 

KARA Al TIN MUCADELESI 
Senenin en muazzam ve en beyecanli filmi 

Pek yakında J AISiM ıinema11nCla 
MARMARA'da 

lamadı mı? dlli7ot ve bu tekil. aıı:ım ~N'l111h-
liayır, bir ümid vur; hem yakın bir m,etine mUDıls celly0r. LlONEL BARRIMOR 

lstlkb:ılde tahakkuk. edecM ümid: Dıter bir JUJmda raılramlarla. c6r11-
f:ı:;Ja karışık Avrupa.'nm rentden kı- Iecett gl>i, AWUp& n~ küçük bl.r 
§t'sı , yeniden tanzlınl. On seWncl ve kıt'adır. Burada ti.cart.,. lk:t1sa.d1 mtı
on dokuzuncu asrın cferd.lyet. ce.re- na.tebetler, J1rm1 .eldll Devletin mı.ır 
ynnln.n siyaset! ve her şeyi kaplamış, Te giimrüklertle güçJeot;ir11.mekte ıctı. 
AYrupa'yı lnhtııU ettiren bir Devlet Mllletlerin hilrrlyet '8 L!t1kWJne, 
ferd!yetı d~urmu§f.u. Fakat Avrupa, maddt ve manevı va.rlıtlanna. dokun
buhranlar, ihtilaller ve harplar 1çlnde nı.ıyan bir Al'f\lpa ıt1hadı rapılal>Use, 
tnle:-ken mllliyct duygııl:ın yanında. şüpMatz, kıt'amu: stıkCn ft maha 
yeni bir his beliriyor: kıt'anın yaJJa- DTil§Ur. Bu t&th emeli Napol6on'Un 
mak kayg11su. Bu muhalif hisler, bu delılın da okşadı •e baprama.dı. Nes
fütur ve ümld göstertr ki, flmdi Av- llnm, MllletkT Cem!yetlııın blle, mdı
rupa, talihi ile taqı karşıyadır: ya vlyetU pye.sın. nı.nımadıtını gördtı. 
feragat, veya eski ntifuzunu teyid Bu mun.ff~ertn aebep
~ecektir. Herhalde Avrupa, ancak ~ımı ara..ştıracak del:Wz._ AJıcak, 
b .r !ttlhad kurarak esti mtwtln1 bu- benlik iddlalannm, ihUraı ve rururwı 
l:ıbUlr: Oenl§ b!r lktisad! birlik içinde nıftncer oldufa felA.ketere be.bı.rak te-

BUGVN Matmel.d. kibu9 
ICADllCOY 

OPERA IC1 

Bütan ruhlan heyecana 'YCeD 

busG.nltil bütlS,ı dGnyayı cıs 
)'aflarına hoimuı olan 

MUKADDES 
VAZiFE 

BAŞLA.DL 

~·: 
Daht kom.lklera 

LOREL-HARDİ'nin 
A nupa mllletlerln1n ıttnuıdı. menni edellm ti. bu duftu}ar Te bu Kahkahalar rekoru 

M.-n•amda 
M"'aimbı u hqecaah &Jad 

Kim ölecek 
Kiın dönecek. 
.Yedisi aleeek... Bewl dönec:tıkl 

Naaıl ? Niı;in 7 
Bakir onnanlnrda. kafatuı &Y.. 

lı:ran · ~iler ve J"&myamlar 
a.ramıda ı~en 

Fnuısızca eöd6 film.. 

Avrupa meselemu tedk1k: için cot- Dıtırula.r ortadan ıdl1ıudn n Avrupa.'- AR 
rafyaya, Yunanlı'Ia.ra, Romalı'lara, F1- nm .ceı milJOD ntı.rwru, Otmal! Amer1- HA YDUTL Mevlu""du Nebevı" 
nlkcll'Iere, M:sır'a, ha.tt~ efsnnelere tanın yüz ota. ~ 9ha.lbl. ribl 
dönmeye ne hacet? di;ecek.'dnlz. De ~t.d Devl&t.let hallnde toplnncn. AR AS 1 N O A Mcrhunı Ali Rıza Mataracı' nın 
Reynold anlatıyor: 1914 denbert ıe- Acaba, Btıahspeare ve Bacon h prdlğbnh devre, tarihin tıeıtra.rladıtı İnlWleresi'nhı, Racine ye Dese.ar- Türk:99 Sözlü ı ru una ithaf olunmak üzere Kadı· 
devrelerden biridir. BQyök b1r mede- ıe. J'ransa.'mım Te Ooeııthe ne Kant , kö7ünde Osmanağa camii §erifin-
nlyet ,ekli ölüyor, n blr dlgert turu!- Alm.anya'mım an.laflP blrleşt®ni, Dogum" de 1 Mnyıs 1941 tarihine tesa<lüf 
m:ık ,üzeredir. Bu, llk defa de- A'ft'!Upt. 1t.tfh•4Jn1 turara.t, en bnyük eden per§cmhe giinü öğle namazım 1 
~ildir. ram blr lhtlW. 1çlndey13; bu da m.ed.en!yete ft.rm.lf olan emekli azız. Gazetemıa Tokat muhab1r1 Tevfik "t k 'b ı· ı b • k 
Jlk defa de~Udlı'. B!~enhı ~tı. lm'al&nnı tnbttat ve 1ıeNd~ kur- Dem1rel'iın bir kız ç.ocuğu düııyar:ı. mu ea ı~ mcv ucu ne evı ıraat 

l.tanbul muhitinde daima e.ıı •eçgin filmleri göıoteren 

ÇEMBERLiTAŞ Sineması T;~~~;= 
~GON Matinelerden Jb'baren emealai~ 2 tahe•er film birden: 

Bu lbıe:ma. meTiimindı ,&terdiii m91hur filmlerile Beyo~Iu muhi
tinde İ>flyük allka "UY&ndıran $A.RK •inemasında gösterilen ve büyük 

takdld•o mazhar olaın 

l·BAL PARE 
İLSE :WERNER ve PAUL HARTMAN 
tarafından yaı.tılmit emaalaiz ıaheseri takdit eder. 

2 - Senenin ıUper filmi 

LONDRA KALESU 
BORIS KARLOF - BAZİL RA THBON~ 

~ taıilıinln h.aımeıt Ye lzamet dolu ıafahat1 ... Kralların haıbi... 
tu.&t lıına... l..ondra k~..mln merhametaiz gaddar ve esrarengiz 

..u.&dı. .. ~ n luaxin bir ~k faciaeı. 
Ayrıcaı PARAMUNT JURNAL en ton harp ve dü:ıya haberleri. 

' ~yın Kadıköylülerin arzulan üzerine 
;, 2 Mayıs Cuma akşamı 

21 de 

SÜREYYA 
Sinemasında 

SAFiYE 
ve arkadaşlannın 

SON BÜYÜK KONSERİ 

Ç. E. il. menfaatine 

6 Mayi• 1941 .ali ak§ami saat 9 da 

Münir Nureddün 
ÇEM BERLiT AŞ sinemasında 

BiR KONSER VERECEKTiR 
er m>ema Cl§eslnde !atılmaktadır 

Sinemas.ında 
5m ' ıaat eflondirecd:, ~Uıe-. merak n heyecaaıla aaraca1t 

-~.Mr ILn 

KARANLIK KUYU 
(KOCAM P..OLls H.AF1YF.Sl) 

S.., Rollerd•: ROBERT llONTGOllERY _-ROSALlNDE RUSSEL 

AL KAZAR 
Sinenıasuıd• . 

BUGON Matinelerden itiba.renı 

ertip ettikleri Grev, Sabotaj, IÜJ• 
itta"kleri cinayat n lekencelerle 

uum ahaliyi haraca k .. en 'Ame.
a Halk dü§manlan Oangaterlain 

~ler ilrperticl maceralan •• bQD .. 
-.;ıa mücadele eden ÖROMcEK 
~AM. KARA CA YLAK cı'hi 
-.manııı:.ı rakiplerini ~}gede liıra• 
bn :Amerikanın eerarengiz adamı 

l Yeşil Maskeli Haf iye 
dar Anupa'dan 1aflrak clhanı aran tardllını ı«ıınıc;ıelt miybı? Bu hUlya, geldlt1 baber alınmı~ır. Anne ve ba- olurıaccıg~nda_n . marhunıu taınıyaa-
Tils'::ıtindedir. ·r~. l51l6 d& Malherbe §il bir ctın haklb.t olacalc mı? basına .sıhhat le yavruy:ı. uzun ömür- lamı te~rıflen rıc:ı. olunur. ı Bu filın ;çin matinclerı 11 - 2 • S Suare 8 de 
ınısrala.n JaZllll§U: hzet lılellh lel dileriz. Mataracı ailesi 'ı••mıs:ııt1mm•••••••••••••••••••-' 
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SÖZÜN GELiŞi 
Süleyman efendi ailesi 

Y eni §tir bize bto olma7Sa büyük bfr kaygusuz tanıttı. Bu 
kaygusuz, genç pJrlerinrlzden Orhan Vell tarafından 

bncHstne bir mezar tap yazılan Süleyman efendidir. Şahin an
latt.ığma göre Süleyman efendi, Fkin yaratıldıfına bile müte
tmh olmayan deryadil bir zattı. Hayatında ayaklarına musallat 
olan nasır acılarından ba§ka hl9 birşey onu tmnecli. Yalnı21 
nasın ağndıfı zaman •Allah!» diye bağıra bağıra bu dünya.dan 
ıöçttt. Ve ancak vefatından sonra şairin kaleme aldığı «Yazık 
oldu Süleyman efendiyeu mısralle biten kitabe •ye&inde mf.Ş· 
hur oldu. 

İkinci bir kaygusuzu yine genç şal:rledmizden Oktay Rıfat 
bi:le tanıtmak üzeredir. Onu tasvir eden ptrl henüz neşredilmedi. 
Fakat ben pirden dinledim. Yalanda bıınmmı~ daygusuz:a ları· 

mndan biri olacağma lfiphe etmediğim JJu ut da kendini ,ö7le 
anlatı1or: 

Hem tesbih satarım, 
Hem kA.ğıt oyna.rım, 
Hem de zuma dinlerim, 
Çalan olursa. 
Bıkıntıya gelemem 
Avareyim, Avare! 

Şair bu Avareye Beyazıd eamJ.si altındaki afaçh kahvede 
1'8$lamış. Dünyanın böyle bir samanında olan bitene katiyen 

aldırmadan safasına bakan bu Avare doğrusu nadfr btr incidir. 

Şimdi ben üçüncü bir kaygıısuıı hatırlıJorum. O senç bir kız· 
dır. Eski bir şarkı ile muslld edebiyatımıza dahil olan bu kaygu· 
1UZU şüphesiz siz de tanırsınız. Kendini musiki Aletlerl maka· 
Unde ıöyle anlatır: 

Çamaşır yıkanın 

Bez dokurum 
Şarkl da okurum 
Se11da bilmem 
Gönül bilmem 
Mışıl mışt uyurum. 

Ayn ayn zamanlarda meydana çıkmalanna rafmen bu tlç 
laygwıuz arasında bir akrabalık var gibi gtirilnüyor. lbtinı.al tes· 
hlh satan Avare ile bu dertsiz im meşhur Süleyman elendinln 
çocuklandır. Doğrusu Süleyman elendi Aflesine tmreniyonını. 
Onlar bu dert dünyasının en mesud fnsanbmdır. Ş. R . 

...... , ............. ~·························································· 

22 müşterisi olan sinema t 
Dünyanın en pahalı sinemıııg, ı15ıteri!ir. Bfr ıenede 1611teri1en S2 

Amerikanın Memphis ıehrindedir. filim için ,,000 dolar Terildiğin'!I 
Bu sinemada ırlaterllen fillmleri glSr· ıöre bir lilimin se:yrl 96 dolara mP\l 
mek için senelik abone olmalı: il- oluyor demektir. 
:ııındır. Abone Gcreti ıe~d• .5,000 Memphıa einemau.nda HolHvut-
dolardır. tMı. tayyare ile setirti.len en yen\. 

Sinemanın 22 mUoterial Tardır. henOz kimsenin ıı3rmediği filimler 
Bunlardan ıcmec:lo aJıınan para 1 1 O gösterilird. Slnehmanın 1 jçi çHo~ dr~~a~u_ el l tu._ ki bu para hüt\l.ıı br. Bun an ra at ya nız ın ıçını-
wu o ar .... r ~-! , .L b' . d B 
ınuraflan çıkarmağ& lifidir. Bu de 0»1gon g.a "ır ~l ema hvar aklır. u 
.,.hah •inemanm müşterileri Ameri- sinemada muoten er am ara 
bnm bOy(ik zonıinleridir. Sinema- uzanarak. yutnU§ak yaallklara yas
da ~aftada aneak bir defa filün lanarak filiınj ıeyrederler. 

Kıymetli mektuplar 
Harp zamaıılannda, nBı oman- mektuplar, neni lngUterede bazı me

lıumdan daha lazJa mektup yazıl· n.klılar tarafından yllkaek fiatlerle 
41ıfı muhakkaktır. Hup zamanında aablmaktadır. 
mqhur generaller tarafından yazıl· LaJıy Hamlltonun, ıon günlerde 

melctu ı l)ugün hem tariht, Nelıona c3nderdiği mektuplardan 
~ d :d~i \,tıyük Wr kıymeti biri _ Londrada 600 lmk lirasına aa• 
•tıın • m . tılmıohr. Bundan iki ıene evvel 
Uizdirler. Fakat bu kıymetli m~~- Napoleonqiı erka.ni harbiyesine yu· 
lıııplann mündorlcatının ~k milhim dığı bir molı.:tup 6,500 ve ismi Yeni 
•ldutu .UUlmamalıdır. dilnyaya izafe edlieıı mqhur U..şif 

Lad:r Hamlltonun nktile mqhur Ameriko Veepuçinin bir mektubu 
~gı1is amirali Nelııona yazdığı da 400 İnailiz liruına aatılmıtbr. 

Japonların garip adetleri 
Uzun ıencler Japonyada Yaf&Jnll 

Wr İngiliz, Japon ldetlmnhı ATTU
pahlannkine tabantahana zıd ol• 
41ufuıuı 'beyan ediyor. Japoiılar, 

:Avrupadakilerin aksine olaralt ftT 

lsıpabııa evvell tavan ve çatıdan 

l>aflar. Evin damını dört direk üa
tOııe !atin.ad ettirdikte~ aonra temel 
kazar T• duvar1an inp ederler. 

Japonyada beyaz renk', matem 
rengidir. Japonlar, kitaplarını eol
dan ıağa doğru deiiJ, yukandaın 
ataiıya doiru okurlar. Evin od.ala
rma evvela erkekler, aonra kadınlar 
girerler. FJ arabalan itilmez, önden 
ıürüklenir. 

Japonların, AvrupaWarınkine ~
ba.ntabana zıd daha hi:rçok !det ye 
ananeleri vardır. 

insan boyunda pasta 1 
Amerikada dügünlerde çok büyLik ı dır ve hakilı::aten çok ~ük~mmeldir. 

pastalar yenm-1 &dettir. Bu pasta- Madam Blanche 11mdı 65 yo.ıın
lar büyijk ıaraylan, yüksek binalım dadır. ~rtık yoruld~iundan yakın
andmr. Her tarafı başka bir maı:l- da bu ı~l bırakmaga karar Ter· 
Cleden yapılllllfbr. Nevyorkta dii· mi~tir. 
liin putalarını yapmakta mtitehas- .a:::============= 
~· madam Blanche adında bir b · D rülaceze menfaatine 
Clnı nrdır. Aalen Franıız olan bu a 
ladın kendi •1111abnda büyük bir büyük müsamere 
mimardır. Yaphğl büyük pastalar 

8 
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ıteyrine doyulamayacak derecede gü- de Ş:hlr Ttyıı.trosu komedi_ kı3mm~a 
aeidir. DarillAceze menfaatine tıilyu.lc b1r mu-

Madam Blanche otuz seneden beri samere verilecektir. Bayan Feybo. Tu
l>u itle ugr" aımaktadır. Mil•terileri lay taratından vtyolen.sıel 'reSltall ve-

Müteferrika 
matbaası hakkında 

y rtıecektlr. Kendls1ne be.yan Hege re-
uaaında birçok milyarderler, mil- fakat ed~r. Bundan ba.şka. Şeh1r aeçİmi 
J'Oner!er vardır. Roosevelt ailesin- Tlyntrosu a.rtıstlert tanı.fından Saz-

Tokatta belediye reis 

Cfen be~ kişinin düğününe bu kadın Cnz operetinden bir perde temsll edi- Tokat (Ak§am) - · f.tifa eden 
puta yapmıthr. Madam Blan- leccktir. ıehrimiAelediye reisi doktor Rem· 
alıe'm bir yapbğı puta litekine Bayan Fleyha Talay 1'1 )"3.§ında genç zi Topçam'ın yerine tanınmıg genç
l>enzemez. Hepai ba~ka baıka üs- b1r sanatkA.nhr. ~ 1!ab~~dre }erden ve parti ba§kanı bulunan bay 
li\ptadır. Bunların fiatleri 500 dolar lk:1 konser ftrmlş ve ço ... raı;; e~ iv • .. .. . , . 
ile 2,.SOO dolar arasındadır. 2,500 mQ~ür. Konserlerin bJrln1 Re1'lcDln- Mmtafa. Yolcu buyuk bu cuenyetle 
doJarlılt pastalar :İnsan boyu kadar- hurumuz da §er~fiencllrmlşlerdir. riya.sete •eç.ilmi§tİr. 

Dünyanın en dar kanalı 

lngilterede bir 
trende yangın 

6 talebe öldü, 7 talebe 
yara.landi 

l.ondra 2 9 ( A.A.) - Londra • 
Newcutle ekspresi dün öğleden eon-

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
MldlDll adaso 

Almanlann Midilli adaa'lnı da al
dıtian btldirUdl, aonra tekzip edildi. 
Bu haber dün bu satıriıı.n yazdığunız 
:r:amanıı Jradıı.r müphem kaldı. 

M1dUlln1n d!ter !.simleri §Unl:ıtdır: 
Lesboo, Metelin, Mytllene. 

Asü !sml Lemos'tur. Diğerleri mer
Jı:f!21 olan kasabanm :ıdından kinaye, 
blltQn adaya. izafe ed1lmişt.1r. Kasaba
ya, yerliler, akale. mAnasına Kastro 
derler. 

Midilli, civardaki ndnl:ınn en güze
lidir. Edremtd körfezi içindedir. Me
.sa.hası 3500 JrJlometre murabb:ı.ıdır. 
Bi'll1m zamanımızda yi.iz blni miiteca
vlz halk:nın 14.000 k:ıdan Türktü.. 
Erazisi dağl!ktır. Cenup tarafında bu
lunan Olimp dağının ırtıraı 937 ınct
redlr. Garp cihctindrki da!;lann çam
ları gemi kcrestesirn:ı elverl~lid1r. 

Sahlllerinde küciik hali adac:klar 
v:ırdır. Bunların üzerleıi ç::;y1rdıı·. En 
büyük dere.si 14 kilomet1·e uzu:ılu{;un
dak1 Volcsis'tir. 

Hav:ı.sı kışın mutedil, yazın ve ba
harlarda 1Atiftir. Kl§ın yalnız dağla.
nn tepesine kar yağar. Ada<l.ı. es:ı.slt 
bir hastalık yoktur. Toprak pek miin
b!ttir. Bujtdayı , kurunufilactanberı. 
meşhurdur. Uzi.imü pek lenetıldir. Ku.. 
runm'ılA.da ~arabı da meı;hurdu. Ü?üm, 
?.e;iin, palamut, incir, badem, oort.a,
kal, limon, diğer meyv:ı ve sclızel~r 
istihsal olunur. Arpası ç:ı.vd::ı n, mı
sın, dansı, hububatı da. vnrd:ı·. 

Harvıı.nlardan koyun, keci, sı!:\ır. at., 
~şek P7~ 5oktur. Küçüklüğüyle meş
hur Mıaılıl beygiı 1 adını bu adadan 
alm;ştır. Bu hayvan1::ır, adacla vahst 
Ye salma h&!de y:ı~arır.~, ehali t:ıı;
fından yakalo.m1·!:ır. Knr:ıc11, gey.k ve 
sair av hayv:- •ıl:n"1 ınavcı;ttur. Knlonı 
körfezile nehirlerde ı:ok lxılıl: tutu
lur. 

Bu aun, P1den flc ı;:o"rt!ktcn sonra 
İkinci Sult::ı.11 M"iım el t!ırafm<lan 
fetholnıdu. Ei"d ıı ron Cie,·!rdt Yu
n.-nltl:::nı iı.tfiı'-1 ctt.i. 
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filan içmiştim. U.kln hlç ada. çayı iç- üzerindeki kuşlu musluğu teklifs1%CI Va.sil şarap içince QOk MŞelen.irdl. 
mek nasip olmamı.,tı. onu geçen gün açtı: J •ıt h h } Zaten o ne~U. pkacı blr adamdı. 
Beyoğlunda blr çayhanede lçmeğe - Çok susadım Buzlu b1r .SU 1çey1ml.. Dgl ereye er ne pa asına 0 Ursa Saidenln sahil boyundaki nfltmmıu ve 
knlktım. Lakin bu '::>!.r bardak ada sözleri ile elinde tuttutıa kuJ>811 m yaptığı işleri gördükçe: 
çayı bakın12 ne mUhlm hid.lsclere se- kere doldurdu ve kana .kana 1çtt.. ~ olSUD yardım edilmeSJ.nl• istı•yen - Kleopatra onun ynnın.da sönük 
bep oldu. öyle büyük yudumlacla ve fasıla.m bB' kalır. o, güzeUlltlYle o~ tarıŞ&-

8a<>t üç buçu·tt:ı. bir ahpabınılo. bu- surette ıç.miftı ki. açılır kapazı.~ ku- Rokfeller hayır ı·şlerı·ne en çok para ran. kumandanlan kend..IDe batlıYan 
luş c k ım. Fak::ı.t lşlm.l çabuk b!tirdl- payı ıcınnızı dudakları arasın~ dessas bir kadındı. Halbukl Baide a-
ı;ım çın arknda.şımızla buluşacağımız uzaltl&§tırdığı zama.n Adeta ne!es aı- kAsUe, kuvvetile, cesaretlle bu sahll-
çayl a eye pek erken gittim. Burası makta güçlük çekiyordu. Derin dem teberru etmiş olan İnsandır de bir devlet bile kurabilir. 
Beyoğlunun göbe~de, geniş, loş b1r solumaP, çalışıyordu. Diyerek, Sa.ideyi daha btl7ük f'1er 
kıraathane ldi. Kahve, çııy vesa.lre gi- Garsonun blri georıç kıza: Amedkadaıı gelen telgra.!la.r meş- -, ~ ~önneğe sevkedlyordu. 
bl şeylerin flyatı on kuruştan a.oatı - Sen söyle matmazel. .. dedi, ada hunnllya.rder Rokfellerin bir beyan- ı <Yeşilok) ha.zırla.nnıı$1. 
olmadığı için pek tenha. idi. B1r ma- çayının şekeri evvell mı. sonra. mı name neşrettitlnl. Amerika hintümet.1.- Bir sabah geminin bütiln eksikleri 
saya oturdum, garson masanın mer- atılır? nin, ica.bederse haıt>e gfrm,eğl de g~ ı.amamlandı. 
merlnl elindeki bezle da.lreler çi7.erelt Kız gillümsıyerü eı1tettn yüzüne alarak. İnglltereye genif miktarda Kabile reisi: 
silerken bana sorou: baktı: yardımda bulunmasmı ısted1ğ1n1 ha- - Yolunuz açık olsun, dedi, sa.km 

- Ne emredersiniz? - Slz, dedi, aA1a çaymı pLflrmealıd ber veriyor. Bu beyannameyi neşıreden d~n eline dü.şmeylnl Burada. ba-
E ·de kahve içmlştim. Kahvaltımı b!lm!yorsunuz. Bardııtı sıcak Bil ne petrol ıcraıı Rokfellerin oğludur. Pet- varacağımız işler yanda kalırsa ya.-

yaparken lıkl bardak çayı da boşalt- dolduruyor, çayı içine atıvertyorsurıus. rol kralı birkaç sıene evvel 99 yagıında 
~tım. TeTH olduğum için soğuk bir Hiç böyle olur mu? Ada çaymm bir vefat eWlfU. Genç Rokfeller diye ma
şey lçmek de istemlyordum Bunun parçacık kaynatılması 1A.z111xbr. rut olan otlu bugün altmıpıu geç-
için garsonun yil-züne tereddütle ba- Genç k1zm bu sözleri Jse kah-.e oe&- miştir. KentlJalne babasından mt»ıım 
karak: ğındakl göbekli adamın deb.Jetll sin!- bir ~ hJmakla beraber pe.nunruıı 

- Ne lçeylm bllmem ki? ... diye mı- rtne dokunmuştu. Çtmk1l ada Ç8.1JDl büyük tımnmı bizzat ça.1ı.ı,aralc kazan-
nldandım. hazırlayan o idi. Bunun lçtn esmer mıştır. 

Garson: p.ptacı kım. bağırarak çıkıftı: Petrol Jcralı baya.ta ab.ldıtı zaman 
- Taze ada çayı va.r ... Bir bardaJc - Sen ne anla.ram ada çayından bet paramıdı. Senelerce utrqarak 

yaptırayım mı?... Ben var mı blra içesin, Tar mı gm»- dünyanın en seıngbı adamı ol.dutu m-
Bu tlkir benim de hoşuma gltmlftl Bin". man en bQytik endlle81 btr Kim otıUoo 

Çünkü görmedığim memleiretlere glt- Genç kız kahve oce.tındaö fipnaı• nun bu parfY1 l.sraf etmeet ve para.sız 
r .. ;:ğl, yemediğim yemeklerden tatma- d1lc dllt ba.tarat: talma.sı kit Buntm tçtn oğlunu p1$:1n 
tı. bılmedlğim 1çltilerden içmetı pek - Ben senden ıyı ada ~ yapa- bir hayat &damı olmak üzere yetlştir
sevcrim. Ada çayı da o ana kadar be- nm.~ Sen de kendini k&hvecl mı a- meğe ça.lıtı:nıfbJ'. 
nim için meçhul blrşeydl. Garsona: nıyOl'SUn.? Rokfeller otlunu, orta tahsUlnl bi-

- Getir bakalım! ... dedim. Kahve ocaiJ,ndald. adam hıcidetm- tlrtr bitirmez, mektepten almlf, hqa-
0 ta benim masamdan kahve oca- d~ ellndekl çay tabatım 791"8 d~ ta atmıştı!'. Genç Rokfeller oduncu. 

ğına seslendi· du. Şapkacı kıza dönerek: ~t süpllrücüstl, maden amelesi ola-
- Yap bir ada cayı!.. - Sen, dedi, yaln.lz danaetmeetnı. rak senelerce ~""'"'bu esnada ke-
Blraz sonra masamın üzerine blr bir de karşıtı kolacuun otıu lle pllJ- man çaJmatı da ölrenm.lfUr. Genç 

fincan getırdl. Meğer böyle yerlerde laıııcla gezmesin! bWrstn... BQ.lk& Jıio Rok!eller bir mtktdıet de çalgıcılılc et.-
ada çayını içmenin bir usulü, erklru bildiğin yok... mtft.lr. 
varmış ... Garsonun getlrditi fincan Esmer kız kıpkırmızı lı.lıııdldl: Roldeller otıwıa fU nasthatlan v&-
ağz:na kadar sıcak su ile dolu idi. Bu - Danaedlyomam, pllJlanla .... rird1: 
.sıcak suyun içinde parça parça ke- yorsam, canım sal olamı." Kolacmm - Her aqam o gün ne sarfettl#ini 
s11mlş bir takım otlar, yapraklar göze otta benlım nıp.nınn.. bir kenara yaana.Iı, hesap tutmalısın 
çarpıyordu. Fincanın atzı kilçOılt blr - Ha~ haydL. Ben senelerden.bert bö1'ıe yapıyorum. 
tabakla kapatılmıştı. Bu tabatuı ils- - Tabii nişaınlım ya ... Hem ben ae- Kazancının yürde onunu behemehal 
tünde de üç parça kesme şeker vardı. n1 karına haber vereceğim. "tıumns... arttırmaıum Y1hıdıe onunu da ha.yır 
Garsona sordum: dakl otelde ç~ kadına hep b~ lf}erl ~ aYırmaıısm. ba,J1r tşlerlne 

- Nasıl içeceğim bunu?... biiküp, göz süzüyormuşaun_ yardımı bir yere detti, bfr9ok yerlere 
Reçetesini; verdiği Uaçlann kullanış - V1.1 ut.anmu yalancılar. 'fi~- ;paprnalısın. 

tarzını tarif eden doktor clddiyetile: Bu aıra kendUlnden balıaedllen lD- Oen9 R<*feller ba nuihatlan tut.-
- Bakınız fincanın aıtıı tapa.h." lacının otlu da kahveye PlDdt " mUIJtllr. 21 yapıda iten aeoede 20 bin 

İçerideki 90k sıcak suda ada çaylan kavgaya kal'lfDU§tı. Neftde 18e btr dG- dolardan tazı. tuanmata başladıtı 
ha.şlanıyor. Biraz beotıeyinlz. Çayın vüş baflıyacaktı. Ben de bu_.., ba zaman bunun J'thldıe onunu ihtiyat 
ha-3.sası ve kokusu suya çık.mı ... On- kadar dehfeW hA.dlselere eelfebiyet olarak ayır110r, ytmııe onm:ra hayır 
dan sonra şu fincanın üzertndeld ta.- veren ada çayımı lçmep baf1aautt.mL miıeaseaelıerlne veıi1onlu. Seneler gec.. 
bağı kaldırır, §Ckerlerl Jçine ata.r, ta- Fakat pek acı fe'Yd1. tikçe ~c; RolcteUK1n bzancı a.rt
rı~tınrsınız. Sudaki otlan ya.pra.kla.n Kavganın son haddine yak1avt.ılı bir DUftır. Raka.t geoç adam bu pn!l:U!Ap
çıknr:r. Ada çayını afiyetle lçerslnlz. sırada kapı açıldı. Ça.yhaneQln aahDıl lerden hiç bir mm.an aynlmamıftır. 

Ben de böyle yapmağa hazıriaruyor- geldi. Bu Utfz bir adamdı Benim Hayır işlerine verdıtt para mllyODıl&n 
dum. LAkln biraz ileride duran ildncl elimde~ nncanı görünce bir çıl1* geçm.1ftir. Baba.silo blrlildıe verilen bu 
garson arkadaşının sözlerine itiraz et- kopardı. Kahve ocaıtındakl adama paranın yekQnu '150 mllyon dolardır. 
tı: batırdı: Oent Rokteller, ~eller arqtmna 

- Hayır, dedl, ada çayı öyle lçll- - Ne yapnı.tf81D. yahu." Bu ada enatitüsünO.. 80llra b~ sıhhi milea
m.ez. Çay demlenmeden evvel şekerler çayı delll, kurutulmUll cYedl bahıQıe .. ıer ft Bo'tfeller ~ mtlıaın.mt 
de bard~m lçlne atılır '" fincanın otu•.- Bu m.v 1obı DJ1enıJw, C}c* ua k\ınnuttur. Bu ma. me- lfln bir 
a!'.,rzı kap:ıtılır ... Beklenlllr. bir ottur. Sen omı Ada Çl11 mı zan- kalemci& 100 mll10ll dolar vemı1ft1r tt, 

Birinci gar.son bu sözlere pek hld- nettin? Ben kahve ocatmın bJr köle- hayır cemıyetler;lne tıebeftQde retor-
detJenmlştı: sine koymuştum •.• Tüüil." Allah 211ll- dur. Bir za.manlaJ' Kamecl 121 mUJon 

- Haydi canım sen de ... dedl, şeker- ğinl versin ... Me&ektel\ ~ bir dolar Termekle benber bunu Oıo dela
ler en sonra atılır ... Bllmedıtın şeye kahvecl olmadıtm ne Jı:adar da bell1- da tıeberrtl eUn1fU. 
kar14I11a ... Dur da.ha bakalım. Bu ile Na.tile sen bu iflere Mı!~ R<*fellel' hlıo bir lçUımal tell.btıe 
bıışlıyalı ne kadar oldu k.1 ?- Dün blr, celcsln... lüayıd taımam!fbr. Amerib.da tım-
bugün lk.1 yahu!... Ve böyle söyll;yerett tlnıcw elimden. sem tadmlan tormnü:.,. fub1a dit-

Bundan sonra bana dönerek: kaptılar. Meter MttJnda o bdar melertne m1n11Jnıa1c için 6,800.000 do-
- sız onun sözlerine bakmayıruz mii.n&kaşala.r yapılan, o tadar silr1ll

bayım ... dedi, şekeri en BOnra atınız tüler çıkarılan, kavgalar edDıen f111 
ve öyle içiniz". hak.1kl ada Qt.11 da dıel1lmif... 

Utkln ikinci garaon !ilerinde l8rlU' Hayatımızdalc1 ~ vat.alarm 
ediyordu: mühim Mdiselertn sebeplert cı. ~ 

- Aadıı çayı benim dediğim gibl lçl- hep bu kabil mAnasız §e7lerdk'. 
lir. Eğer şekeri evvelA atmazsanız ça- Dikme& hrldan • ....................................... 
yın yapraklan ~uya !:Ok acılık verir." R A D y Q 
Boş yere nkalô.lık etme ... 

- lika~ sensin ... Benim mesleğimi 
benden daha lyl mı bllecek!Jin." 

1 İki garson dıı mesleklcrlnl çok sevi- Bugünkü program 1 
yorlar ve bu işte kendllertnı üst.ad • -
ı> ddcdlyorlnrdı. Binaenaleyh §U ada ötıe ve akeam 
çayının şekerinin evvelA. mı, sonra. 12,30 Program 20,45 Paml beJeU. 
mı ntılaca~ı onların arasında şi.ddetll 12,33 Türküler 21,10 ıtonutma 
bir münakaşa kapısı açmıştı. Kızıştık- 12,50 Haberler 21.~ su eserleri 
ça k1z1şıyorlardı. Benlm yüzümden on- 13,05 Türküler 21,45 Bando 
lann böyle bir:lblrlerile kavgaya tutuır 13,20 Orkestra 22,30 Haberler 
malarına pek üzülüyordum. 18,03 Melodiler 22,45 Cuband Pi. 

Bu sırada çs.yhanenin kapısı açıldı. 18,30 Kon114'Dla ı Ma,.. 

~ 

Genç Rokfeller (sağda) ve bir 
ka9 1e11e evvel ölen babnsa 

nanın. 

Saide Lüıbnana. adamlar göndermlf
tl. Bütün etraftaki ustalar sahlle çağ
rılmış, t.ezgfıhlar kurulmnğa, hazırlık
ıar yapılma~ başlanmıştı. Altı mav
na. fu tü kalyon tertibi. 1k1 gem! ya
pılmasına tarar verilrnlttl İfçllerin 
bütün y1yeceklert ve diğer masrafian 
kabile reisi tarafından temin olun
m\11tu. 

Sakle o gün Yola çıkılaca~ söyle
di. 

- Yolda dlkkat edelim ... (Kızılokla 
raslarsak, evvelA Karay1ğitt esir ala
ca~. EvvelA. onunla. dövüşeceğim. 
Ondan sonra Kıbnsa gldlp, şövalyenin 
meşhur gemisini yakacatız. 

Va.sil, bu ışı ilk önce yapmak, Kara
ylğit dövilP,ünü başka zamana bırak
mak daha uygun olur, diyordu. 

1 
Recep reis de, Saidenin kafasında 

yerleşen bu dövüş meselesine için için 
kızıyor ve Saldeye söyleniyordu: 

- Arbk onlan unutalım ... Kendi işl
mlze bakalım . 

O gün (Yefilot.> öğleden 1k1 saat 
evvel yellı:enlerlnl açarak sa!ıll boyun
dan ayrıldı. 

ıar, fakirlere ı,t evler temln1 ıçtn Deniz kenarında toplananlar hep blr 
19.110,000 dolar, QOCuk balı~. ı;o- ağır.dan ba~"1yorlardı: 
cu'lda.ra mahsus Sthbt mtlesse9eler tçtn - Yolunuz açık olsun.- Blzl unut-
2'1 milyon dolar teıberril etmlftir. mayın ... Sı4c sık uğrayml 

Ede<btyat, ea.na.t. güzel a9E!!'ler, esti * 
eserlerle de allkadar olmuş. Amerika- Yolda glderlren, Saide, Akdenlzl ı;ot 
da, J'a.ponJ'B.da ft Afrlbda muslk1 ve 1Yl tanıyan Rum tayfaya aoııdu: 
edebiyatın taamm.imıtl lçln 15,800,000 - Buralardaki adalardan birinde, 
dolar td>eft1l etm.1'th' Dotdutu şeb- vakti~ Kıbnsa gelmit olan F!.ravu
rh:ı tlnlTe~ e.25o.ooo. fakirlere nun ha"Zinest göm1lltı 1mif. Ben böyle 
yanlım mtıemeseillne 14 288 000 dolar blrfe7 duydun mu? 
verrn11t1r. ' ' Vasll gülerek cevap verdi: 

Gene; Rokteiler ebnd1 m yq:ındadır. - O hazine bir kilçWc adada gömft-
B* m ta ıııl!dm el)ylemetiıl!n ~ l6d1lr. Çok 1y1 blllrtm. Fabt, bu ha
ahr: zlne herke.ısın cM.eşum kuyu. diye 

_ Beıtıam para kar.andı. ben sar- yanma sokuhna.la cesaret edem.ediği 
fe4meıılnt ftl'f'endlm. Pan. a.rfetmest- blr kuyunun ~indedir. Bu kuyuya ın
nl bHmet: de 1amLnma.k kadar cilç btr mek 13teıyen yilzlerce 1naan ölmüştür. 
1ff;tı' HattA benim amcam bile o ku}'Udald 

· defineleri me:Ydan& çıkaımak mvda
sma dQşmtlş, adaya ıritmlt Te btr ~ 

Yer değiştirecek ha dönmemiştir. Gilntın blrlncre ben 
de korsa.nlarla beraber do~ 

kiracılara ta vaiye ! batladı#Un zaman., 70lumm oraya 
düşttL Fa.kat, gemimlzln reUl uyanık 

Aktam'm KOç(}K iLAN- bil' u.,tandı ... Bu hlU:pelere tnanma-
LAJU"m dikkati" okunum maJda beraber, göztbıiln 6ntınde bir 
kendinize en elveriıli ymda tuı1>an veırlnce geri döndtL İşte ben 
yorulmadan bulabilininiz. de o cMeşum ku71ı.ya o aman gör-

...................... dtlm. - o '9'8rdil1nls kurt>aıı llUll 01-
miifl;il?. 

- Kuyuya inmet lstedl.- Bqını 1çe
rl79 sokar sokmas zehirlendL. Gemi
ye getirinceye k&daZ' 'ricudft slmslyah 
oldu... Ve bir sae.t sonra öldil 

VasU, Saidenln yilzihıe baka.raJt 
ilAve etti: 

- Sizde de o kuyuda.iti ha.zlney1 
meydana çıkarmak sevdası var mı? 

- Hayır. Duydum da .. merak et
tim.. bun un içln soruyorum. 

Saide başından geçenleri Vasile 
anlatınaA'a lilzum görmendftl 

Saide bundan sonra Vasile başka 
IC)'ler sordu: 

- Memleketlnt ödedin mi? 
- Hayır. 
- Memleketini enlem.iyen, scvm.lyen 

insan, vatansız demekti .. 

Elinde açılır kapanır b1r su kupasile 18,45 Çocuk saati Peqembe main 
genç, sevimll. esmer bir kız girdi. Tır- 19,30 Haberler 8,00 Program 
naklannın çok kırmızı manikürler! tAı 19,4:1 Ziraat Tak. 8,03 Haberler 
karşıdan gbze çarpıyordu. Bu genç kı- 19,50 Geçit konse 8,18 Hafif Pr. PL 
zı uzaktan tanırdım. Gazinonun ya- 20.15 Radyo gazet 8,45 Ev kadını 

- Dünyanın her t&,e8l benim Ta.
tanımdır, kuzum! Ben lmrsa.nlarm 

Ba7rami9 <Ak.fam> - ~ Çocuk Eslrgeme kurumu tarafından eline esir düşmeden vatamn>dan :ta.ç
çocuk baJ'l'IUlllllda b1roc* J'(lbd1 çoe11klar ~ RAW»dıt bu p 11111tmı. ıtetalonyaya doomeme lm
cuklar, Qoc1* Esirgeme Kurumu ~aa '" Aralaı1yte bir an.da 16rtlntl- tA.n yolctur. 
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Giizel GOzlfi. Kız 
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10rlar. - Neden :taçtm Kefalonyadan1 

dan daha çab~ kendilerini kaptın!'- iatemodi. Bir aütae batt1lk. Hatta O da beni. gözlerinde ~lar, din1i
lar ... - diye devam etti. - ~il ~de bGtiln cila kapalı kalmamak :rordu. Ne dersem harfiyen yapac.
hakbnda bayallce kapdank cici- Çil~ aütnenia ffİDe de nr- ima eöylüyordu. Önümüuleki per· 
den çocukluk ~tmitfm. ETienmek dik.. Ba euretle ... be. kalıyorduk. ıeml>e)'e tekrar geleceiiıü vadettivse 
karanm vermem Gzerine. 0 sinden ~ Pderek çocaiamaza bakı- de sörilnmedi. Bir haha, oa bet 
tezi yok, bani bani çahpna.ia b.,. 70rdak, Fakat b.a tok ~ı- cOa seçti. Gene yok. 
lacLm. Öyle yat Yeni nimİze nıo- dam. Muraf ~le admlfb. bd ~ - Ne olm111) 

1 -kPeki,Bdoğacak çocuk kimin Geınç kadın, beyecan)aı ~ llzmıch. Dolacak ~ için Dm Wr armp plain derkea bh-- - Bunu ben de kendi kendime 
o aca } . . . enim mi, senin mi> c- Evet .•• Görecek.sin.··> en .. ?~ beri. Anne ~-~L ı-da·~~ el.bire ı...talamnrdinı uma milddet dütündiimM de ceva-

Leyli, sakin sakin: bını vennif. J7JC8 '"1llDlfllm. ~ - _ Vala ..ı._ bma •ereımedlln. 
- İkimizin de... Oilan: • yoıd11Dl. E'riaııls ~k m8tnama da _ Lqll Jaer ae kadar_. bdaaı • . . • 
- Ca~. vaktile düıüncemi aor- - Öyleyse yavrum. habenn ol- aıcakb, tıirindL ~ benim 1* ~ olmala ~ Cla ........Hak - ~m. ~71e terkediti ~ok fe:ıa-

eaydın, fikrimi alsaydın ya... aun: Şa7et bundan aonra aklını ha- balamamdaa çok mlltebu.ie aaı&- 0~ .. ~ yantdmePN.,.. mza Ptmiftir) • 
- Sen neye fikrimi alınadm) ıına toplaraan. tahta. ekaiklikten nüyorda. Bana '1tce 1IYlDaia ~ Ben 1ıuta7ken aoba7a C1ikJcat .... - Bet aeııe bu JZbrapla yaoadam. 
- Böyle itlerle ıaka olur mu v~eçersea; anne olup deiiftiiini yordu. Zaten doiurma za._ da memif. Atet ama.. Bea de c1ft. Hail da 11C1 duyarım. .. Haatanede 

)'ahu}... Deli misin} bana iabat edeneıı biz de sünün !»- yak)aflDlfb.. Bb:1aa Biirbaa h., al- •tanieye ,.Uat.nm..,.. ai;y~et' sünleri sözlerim kapıda bek-
- Öyleyse, ciddiye alalım... rinde evleniriz ... Öteki beriki bizi rültüsilzce ailıı7QI tepif l:Mı,wClu- - Demek ~ telalikqe J.dim. 
Geceler gebedir derler ... Bir gün kan koca aamyor. Fakat evleıünek lar. Ba yanucalı melek g11ıi s1ze1 d~ - Vala ya'V'l1Ulll 

evvel, gayet hiddetli olan Vehbi de, kanun nazarında da nli. muteber b'uldum. Ona eanhp &pmektea aJ.. - . , ~ lztuaptaa çıldıracak gibi olu-
o gece uyuduktan sonra, sabahleyin insanlar haline geliriz... dıiım nTkiD n• der ... ~ ol- -Fellkeda 1i8J'Gll, me teClni yoftlum. En kötO fikirler C:limaiımı 
bamha2ka hislerle uyandı. Baba ola- Leyi&: <lutmm bırlf edemem. · edilmnedlilmdea butaıU!IJ .. nald• altUat ediyordu. Hutaneden canh 

k D k k d d E ıili"- b --=---= · -'- h • L-.ı- di1dhn. çıkanuyacaium aanıyordum. Netic:e-<-a tı... eme arısı a var ı... - v ı~ ana ~ CUJP ı- ınö,Jar a;auual _ Doatuauz bana mbi olmadı de. kaJb• b• k t. . · 1 • 
~:~di kansı ... Hem iyi bir kadındı cek .amma. ynq J'lln.t aiıfUDll _ Ba hlaleııi anJanm. ol- demı.kl e irade~:ıdLırazbıti'::L n:~ e: 

belki... Iamr - dedi. N > n._.__ -~·: • • • ı. L __ ket deh:'=- _..:1 

A b L 1 d 1 J 
.. • - e yapma l)IZllll .--.,,vunua- uny IUll"e e 11&;,oıuum. 

ca a eyli aima böy e iyi o - Burhanın babaa, Didar hamına - BütUn ııGa caJ.nu 1DecbıaD- de. beda..a u.tan.. evdea dm cDoktordan çıkmak mo..adeaini 
makta devam edecek miydi} ifte hayabm ha auretle anlattı: n. yetinde oldq.. igiD ~ yaJaat. iridir. Heetebpn Claha be- iatec:Um. 

Biraz mütereddid bir ıeıle ona müstehzi bir tebeaallmleı batma kalanu;,.oıda. ö'91d 'beriki p1m1s ..ı.lette blace\tı~ cBanaı 
~uallcr ~o~~ş: ~u Y~ni vaziyetin - Birinci babm •onul• dedi. evimize miaa8r pltroıida. ~ hataaeae doktorlar benimle all- c- Deli miainiz) Heniz iyı1et-
ıca;->1 ;ttırc;Iır..ı ıekıld~ cıddt .ve. na- Ve aonra hazin hazin ı,..- ..ı- yorlardı. Le:rll ~ Fa- 1iadu o~rludı. J..:e,,ll ıı:ipret za.. medmb. Telılilı:edeainlzb dedi. 
m~·.::ır .bır hayat surmek Dil.elinde !adı. kat ..ı,. &teklbıla heıd'dnt.. teldlil manlan.-Jlp beal ~rda.. K.. cFakat ertem ıGn ayni mevzua 
mıydı dıye... - Erkekler, emin olunuz ~· ile mi. toeulaD& .... iıe ftaMll dWnlı tawabıal•41e ı,..ı__,ordam. d3nd&n. Yanht malGmat •ererek: 

Yazan: lSKENDER F. SERTELIJ 

Orası çok gil7ıel bir aA1a lm.lş derler. 
- Efl Yok gib1dlr. H.ele §arabına do

yum olmas.. Fakat, ne yazık ld, ben 
bir daha o~ gidemem. Sebebi fll
dur: Bir giln elimden nasılsa. bir ka.
za çıktı ... Adanın en r.eng.tn bir kadını
m öldürdüm ... Şimd1 bu kadının yüs
len:e akrabası bana. duşm.:ı.ndır. Be.n1 
gördükleri yerde oldürürler. 

- O halde tam vaktinde korsaııJ.a,... 
rın eline esir dilşınÜ4'1Ün! 

- Evet. Allah o.cıdı bana.. Kors:ı.ıı
lann eline düşmeseydim, belki b r iki • 
gün sonra clıi,nınnlarım beni yakala
YJP öldüreceklerdl 

- Bizim yanımızda uzun zn.mıı.n 
kalmak !!;ter m1sin? 

- Dedim ya, ben Ke!alonya.y:ı. dl)
nemem artık. Benlın vat:ınım, deniz
dir. Ben dalgo.lann arasında olm.c~ 
karar verdim. Ölünceye kadar sbe 
hizmet ederim. İsterseniz ndımı da 
değlştirinlz ... Bir sürü müslü."llan t.ı.y
fanın nrasında hırlstlyan 1sml hoşu
nuza gitmiyorsa, b:ma da bir müslil
mıın acil veriniz. 

- Sen çok yt yürekli bir insana. 
benziyorsun, Vasll! İstersen milslil
man ol... o zaman sana da.lıa çok ıtı
mad ederiz. 

- İyi amma, müslümanlık, şo.ro.p 
lçmcyl menediyor. Dinlm1 deği.ştınnc
te razıyım .. bir şartla: Beni şarap iç
mekten menctmeylnlz! ÇUnkü o, ba
na hayat veriyor. Dünyad!l ondan 
başka ıırltadaşım kalmadı. 

Saide blr an için, arkada.şlaıının 

blr kısmının müslü:mnn olduğu halde 
~raba alı~ıkla.nnı ve şarap içm~cn 
duramadıklannı dfışündü. 

- Her koyun, kendi bacağından ru.1.
lır, Yastı ı Madem ki sen şaraptan o.y
rılamıyorsun ! Müslüman ol da, bu p
tllAdan da belki sonra yavaş yavat 
kurtulursun 1 

Vastl sevindi. 
- Allah qkına hem"n su adımı de

ğiştiriniz ... ArkadaşlQ.nn yanında kara 
diken gibt tl!k ve yalnız kalıyorum. 

Sakle arkadaşlanrm seslı.-ndl: 
- VasU mQslüman oldu . ona ne Jstm 

verelim? 
Her kafadan bir ses çıktı. 
- Ahmed .. l\lehnıed .. Huseyln .. Ha.

san .. 
Diyenler oldu. Recep reis de blr l>\nı 

söyledi: 
- Onun adı cMansur.t olsun. Benim 

bir erkek çocuğum olsaydı, ona. mu
hakkak bu adı verirdim. 

Salda: 
- Fena değil, dedi, Emevller ~ ma.

nında Bizan.sı muhasara.ya. gelen meş
hur bir kahmmanuı ıı.dıdır. 

Saide bu adı çoıJı: beğenmişti. Va.st
lln o gün adı dctilJtirlldl .• k€'ndlsi ih
tida etti. Adı marmır oldu. Saide ar
lcadaşlanna: 

- Bugünden itibaren ona k:ırdeş 
gözlle bakacaksın17h O da bizim glbl 
müslüman oldu, dedi. 

Va.sil ile öteki tayf:ıln.r arasında blT 
fark vardı: Saide vasnın gizil g1zlt 
l}arap lçme&ine müsaade etm~. Hal
buki ötekilere seferde lçki yasaktL It
te bu yibden, daha onun mllalüman 
olduğu Uk günlerde gem.de dedikochı 
başlamıştı: 

- Bu herif içimize dün geldi, bUGün 
bizden fazla 1mti} az snhlbi oldu. O 
şarap içiyor da, biz neden içemiyoruz? 
Blzim ondan ne ekslğlmlz vnr? H~l
m!z, Akdenizln her köşesin! ondan i,t 
bilen ve hiç şüphe yok, ondan ly1 dö
vüşen, ondan çok cesur denlzclleıis. 
Ya o da lçmlyccek .. ya hepimiz içec&
ği2. 

Sa!denin kulağına giden bu s0 lere 
Saidedcn ziyade Recep reisin canı sı" 
kılmıştı. Blr gün Recep reis: 

- Bu 1~ bana bırak .. şimdi ko lin
dcm hallede}1m. 

Dedi. Sı:ı.lde milsaade etti: 
- Haydi bakalım.. ne ynpac ksan 

yap .. fakat hiç tlmsenln canını yak
madan. 

- Yok canını, ne şl,ı yanac ~- nt 
de kebap. 

Ve hemen geminin ambn.nna ine
rek, iki fıçı şarabı yukan çıkardı de
nize doktii: 

<Arkası yar) 

•- İyiyim. Kendimi kuv" etli 
hisaediyorum. Esasen akrabadan bi
rinin evinde nekahet devrimi geçi
receğim I> dedim. 

cBu ısranm üzerine izin kopart
tun. Fakat sokağa çıkınca kendımi 
öyle zayıf hissettim ki. az daha 
kaldmmlann üzerine ) uvarlanacak
bm. Bereket oradan bir otomobil 
geçiyordu. Bindim. Evime gittim. 
Etikte kapıcıyı gördüm. Bana hay
retle bakıyordu. Sanki mezar ka9-
kını imioim gibi ... 

c- Leyli hanım nerede}> diye 
aordum. 

cKollarını havaya kaldırdı: 
c- Ne oldu) Bir şey mi varh 

diye heyecanla sordu. 
c- Bilmiyorum. Karun nerede) 

Çocuğum nerede} ... Merak ediyo
rum ... Çıldıracağım ... 

cVe bütün kuvvetimi bacaklan· 
?'a .toplayıp merdivenleri çıkmak 
ıstedım .. Fakat kapıcı öniime geçtiı 

cNafıle, zahmet ctmeyjn ... 
c- Niçin> 

cAdam, halime acımış gibi: 
«- Beyhude yere üziilmeyin. 

Vehbi bey ... Buyurun, benim kulü-
beme girin ... Size meseleyi anlata-
yım... (Arkası nr) 



~ Nisa.o. 1941 
Sahife '1 

B. Churchill'in lgnglllzler Bteste yeni 
nutkunun bir akın yaptılar 

İzmirde bir günde 
iki katil vakası 

Avam 
kamarasında 

Sovyetler
Japonva 

Amerikadaki 
akisleri 

Alman zirhlılarindan 
birine bir bomba 

babet etti 

B. Churchill vaziyet hakM 
Bir kadın sevgilisini, bir tüccar da klndaki müzakerelerin 

Moskova garinda B. 
Matsuoka, B. Stalin'le 

nasıl vedalaştı? 

Gazeteler nutku iyi 
brıılıyarak lngiltereye 

aüratle geniı yardım 
edilmesini İstiyorlar 

dostu ile dans eden. bir genci öldürdü yakinda parlamentoda 
Londra 29 (A.A.) - Bu pce yapılacağıni söyledi Tokyo 29 (AA.) _ (O.F.i.), 

İııaiUz han kuvveti_. tarafından b:m1r n (Teletorıl&l _ Qora.kbpı.da ~ de J'&kal~. B. Matsuokanın hususi .katibi B. 
Breat'e yapılan hilcum ıeçen pı· ııatıa dalmda oturan IG NJilda a.rek Pak1ze .- cerebe bi4S81 ne Londra 29 (A.A.) - Avam ka- 1:fasegawa Moskova garında B. Sta-
tamba s(lnll a,11.1 limana b"9tl1 ~. "'41 &J" ft'?el, n J&tmda Al1 allt:a.sı larlllıen P~tn brde§i maruında ıorulan bir takım ımıller lınle B. Matsuokanın nasıl veda et• 
bU bombardmıan ftlCNUDan pptıfı admda b1r1 ile tamfmtl ,.. bera.ber Mııılmıed tıen1! edllınıOlerdtr. T&hld- hOk<bnet tqlcilatının yeniden muh· tl!t.lerini Asabi gazetesinde ynzdıiı 
btıyük akınua mabadmı tetkil etmek- ,..pmeta başl&mı§lardır. ~= b.ta devıı.nı «llllyor. temel tanzimi mese)caile umumi ''a- bır makalede anlntmaktndır. 
tedir. Çartamhıı. cflnktı htleumda ~~~J!i ~ ufak bir Barda cinayet z:iycte dair yakında yapılacak par· Japonrnya dönmek üz.ere trene 

Neyyork 29 (A.A.) _ Bütün Alman muharebe buvaz6r!erl tavgadaıı dolayı darılmJ.'1ru': faknt bu hmlr 29 CTclelonia) - Birlncllror- Iimento müzakereleri hakkında kü- bi.,meden evvel Japon Hariciye Na-
.Amerikan gaxeteleri · B. Churdüll'in G.neiacnau n Schamhont bqlıca da.rgmlıt fazla .tınnemiş, dtın tekrar dondaGardenbar'da da blr cinayet it-- ~ük bir münakaşaya ıebep olmu~ zın B. Molotofla görü~yordu. Ha-
radyoda ıöyledigıv. nu kun bn--ıı_ bir hedefleri te,k.il ediyordu. Hava Ne- banşmıfla.r Te bir gazinoya slderek leınmt..c:ttr. Mc-luncd Kara.bin adında tur. riciye Nazırının maiyeti, birçok Sov-

~..... • b __ :ı d b'....ı- '- bil ,_,,.,, _,., __ ır1er Hat bJr dc:1 tficcıın gece bara. gidlyor ~ yet erkanı ve üçlü pakta iltihak et-Mmimiyetle söylendigvinı" Te Ameri- zaretı u ~or en "'uı• çoa. • ~ 1v .. ~Cr- ~-=......._ '" - &lAka.sı bulunan .. P+ı .... M- -ı B. Churchill ezcümle dcmistı·r '-i: 
1..L b b • b N-lXl-1 tA -'""-od dOnilşlerfnde lçtiye e"f ...,. ..._, \lŞel'rC~ 17 • K micı bulunan memleketlerin diplo-kan milletine aönderdiği mc111.jın ..,.nk çapta uu om a ısa et e........., .,..._... nn T8Jdt.1 - ™ında. Re§:ıd öıd.ınc; 1le dansOO.er- Narik ve tehlikeli hareketlerin ... -~ 

-'- geçen hafta blldirmi§ti. de de devam etm.1şler, geç ere bn görüyor. Meb:med Ka-~•- ten"' matik miimessilleri garda hazn bu-ısııemmiyetini tcalim hususunda itti- 29 (AA. H .__ .. __ an ..... ..ıwı-'·h)r_. LAldn bu • ....., • .u .. muvaffakiyetle yapıldıgwı bir rmda 1 l a • B' d b' J f S 
fak ediyorlar. Londra . ) - ava ne-- ~· ...... ~ "",.:~~ ka,,.,.a hallnJ halde hiddetleniyor ve tabancasını çe. unuyor ar ı. ır en ıre ose ta-

li. t fındıı.n d" .... ed"l t b _ ...... ea ~ Au.u.ı.< ·• tıp danseden "lftler ar.ısında bulu- kuvvetlerimizin maruz. bulunduğu lin görünmiit ve Japon Hariciye Na-Nutkun müh.im parçalarını nak.le- ~e a_ul . • un n..,,r 1 en ~ • •1-· ... ve n!hnyet ölllmle bitmtştlr. ~· tehlikeleri arttıracak mııhroette "ske· 
l S hil Bl nh ............... nan Rcşada nteş ediyor, C:ız ırumıyor.. .., .. z.ırına yaklaşarak demiştir ki: 

den büyük gazetelerin hepsi mütale- ııı a ~ervısme ~enaup e eım Yapılan tahkikat net!cesf.nde tea>lt Danstaki çiftler da~lıyorlıır.. Te bu rl malumatı milletin istemediğine _ Şavet Japonya j]e Sov'-'etler 
alar yürüt~rek .. kert vaziyetin tah- tayyııre.l.erı pazarteaı eabahı, H.olla. n· edilen v-wı ....... •mdur: Pakize çok t:ar- ....... d d R kanı'ı'm, "' "' 

d -- '- 'l _,_ 1 d :... il ~.,~ "" ...... a. a cşadm yerde boylu boyuna Birligw i beraber lıııreket ederlerse fili bakımından B. Ohurchill tarafın- a -= ı açuuar.ın .a. -.e ııem e. nn. e hnıe o'-"" ve bu aıı.rhoşl.uk içinde lı:anlar i"lnd tt :.... xruıu t Bu beyan•t 
f k d ·''-' d h h ..,.. .....,..,.. "' c ya. ıı;• Cu yor ·•• •• ıiddetli alkışlarln Avrupadn artık korkulacak bir s.cy dan verilen izahatın Amerikalılarca re a at e en uı uşman mu n me utak bir müno.kr.şnyı kavgayn ~evir- Reşad, aldın-ı, rnrn ehemm1yetll ol- k "' 

çok iyi anlnşıldığıııı yazmaktadırlar. hücum etmi§lcrdir. Tayyare dafi ha· mı~. Paktre, Alinin söiler!ne t:ı- dukundnn, derhal ölmü.,<ıtür. KatU a~ıJanmı~tır. olamaz. 
Amerikan gazetelerinde nutuk hak- taryalarının fiddet1i ateıfne rağmen hammfil edemedlğindcn. ellne geçır- deri tüccnn Mehmed y~kıılıı.nıruştır. Ba~vckil müz.al·crelcri.'l parlumen- B. Matşıokıı, B. Stllline ııu ceva.· 
k.·nda yürütülen başlıca mütalcalar hücuma devam edilnıi§ ve çok al- d1ğl bıçağı revgllls1n1nştsıttınAla 

1
ve b~~: Bu cinayeti kıskn.nçlık Yilzünden 1§1e- tonun hu haftadan sonra yapacnğı hı vermiştir. 

• ak tıl b b ı h d n ..... _A -sg"le snplamı ır. .. • ..., d'l"'l nnlnsılıyor. Ta.._ ...... ,_.A devn- ilk toplnnhda mu·'mku"n olabı'lecem . Bu takd" d t 1 C' kt d IUnlnrdır: ç tan a an om a ann e e ere oıauu .. ;lm~"f" ...._,.,_A ıc:ı...nınk Lste- ed.ll'ti k•A .. , ·~- ~· .,.nı - ır e nr ı c .;;ıat n n 
d .. t"'"" ö "I ·· t"' Bir -'Onra u u.ı ur. rUAJ..U<> r-·- me ""-'"u.tr. bildirmişjir. B. Churchill, B. Edenin korkncok bir f:ey olmıvacaktır. . . • uş ugu g ru mu§ ur. az. ıonra • ., 

Nevyork He.rald Trıbune dıyor ki: düşman harp gcnıilerinin kalın bir bu müzakerelere mühim ~urcıte İ1'- B. Stalin: <Ne de dünyada> di.> e-
cHarp ve cndışe anlarında B. Cbur- duman tabakasına bllrilndüklcri ve Mısırda muharebe Kanada ba~vekı·ıı· tirak etmesinin muhtemel olduğunu rek Japon Ilııriciye Nazırının sözle-
chi!I h~d.is~leri Jngiliz milletine ?.1- durduklıın mü:ahede edilmiştir. Bu y da ıöylemiştir. Müz.nkereler B. rini tamr,mlamı§tır. 
dugu gıbı ızah hususunda tcreddud cesunıne hücumdan dört tayyaremiz • Churchill'in okuduğu aşağıdaki kıı- Bunun üzerine B. Stalin B. Mat-
etnıemiştir ... B. C:hur~hill ~a~ikn~ dönmemi~tir. şiddet lenıyor diyor k·ı, 1 rar suretine müsteniden cereynn ede- sı;okaya yaklaşnrnk onu Rus usulü 
açıkça .. İngılız mılletıne ~ıldınnış Bugünkü ııeni~ harekat canasın da cektir: ile kucı.klamt ve ağzından öpmliş-
t"e İngılızler tarafı-ndan saır mm.- dü•man bombardıman ta'"-•arelerine (B•rtarafı 1 inci ıahif-_:ıc) (B Avam ke.marıısı, hükumetin Yu- tür. Bu sırada yiiksck bir Sovyet 
~,_ l d k 1 ff 1 " ""' ..,, IÇ"Q aştarafı 1 İnci ıahifede) B S 1 ki k k 1 ~n a.r. a azanı ~n. muva 

8 
.a: de hücum ed.ilmi§ıir. nanistana yardım göıııdermek sureti- memuru · ta İne ya · aşara • u a-

retclrı ızaın etme?1ıııt.ır. Nutkun ılci Bir Stirlina tayyareai Emden ilze- diğer ikisi de daha yüksek dağhk nin genişletilmesi keyfiyetinin Ka- le takip ettiği siyaseti tasvip ve Orta ğınn bir şey söylemis ve B. Stalin 
bakımdan ehemmıyetı vardır. Bun- rine vnptığı bir hücumda eğır bom· yerlerden ilerlemektedir. Her Üç kol nada için müzmin bir mesele t~kil Şark ve diğer harp ealınclerindeki de c:Niçevo> dcdiğ; sarahn.tln i itil
laıdn~ bid Jn_.giliz azm!, d.iğ:ri ~e bala; atmı§ ve doklan 500 metre da Sollum yakınında durmuştur. eden döviz işinin halline çok yaraya- harekatı da en büyük fiddetle idame miştir. 
Amenkan veflcnr~ um~mıyeaı uzerın- kadar yükseklikten oiddetH bir mit- Bilhaaşa Alman kıtalan ıimdi çöl cağını ilave ederek §Öyle devam et- edeceği hu!usund:ı kati itimndını Jaonya •akında Cenubi 
de yapacagı t:~ırl~dır. . ralyöz atefine tutmuıtur. Bu hom· harbinin müokülfıll."ıa ucruyorlıu. Bu miştir: 

Totaliter reJımde yaşıynn mıllet· bardımnn tayynremı'z. Us•üne dön- müJkül5.tın sebebi susuzluk. naklive K teyid eder. Hindiçini'yi işgal 
b d b " ., « anada dünyanın hürrJ·, ... ti· uğ- A 1 B k"l' B 1\1 • ferin hiç biri böyle ir an a .. unu.n menıiştir. mc:ıcle!.i ve kum fırhnasıdır. Bu kum ., ... vustra ya a~ve ı ı . cnz.ıes edecekmi~ 

"b b. k ) l g 1 mıl F H 1 d fı J runda yapılnaı mücadelede ne evlat- a'·arında devlet adamlanndan teşkil :ı:-s:ı i ır nut u an ıynmaz. _n 1 ız .. - ranso ve ollanda rıçık arın a rtınası l;y c müthi~ bir ıcydir ki ) d k " Şanghay 29 (A.A) _ Yabancı 
J b k 1 d - d A arını ne e i tısadi mcmbalannı edilecek ve nazırlık irslerile uğrns-eti.,in se u nut u nn a ıgın a şup- görülen düşman vapurlarına hücum rapların <beş gün sürerse karımı · • k 1 mü .. ahitler Japonyanın yokınd Sa"·· 
b 1 b 'l k 15 b csırgemıyecc ·tir. ngiliz hüklımetile mayacak devle:: adamlanndan mü· "' "' 

enin gö gcsi ı e yo tur.> cdilmi~ ve biri iki bin diğeri 00 oşarım> darbı meselini tamnmile dominyonlar 94 J Alman harbı·nı·n ük h k b. . gon da d~hil olduğu halde cenup 
d 1 k .k. . . b t k. 1 haklı gösterir. Umumı'ı:et ı·tı'barı'le rekkep bir küç·· arp ·a ınCSJ teş· H" d" . . . ·r d w• . h ld Nevyork Tımes de şöyle iyor: tonu ı ı gemJye ısa e va ı o muş- "' 940 eenesinden daha az müthiş ola- kili meselesinin tedkiki hakkındaki ın ıçınısınc niı uz c ecegını i i-

cAkdeniz kontrolünün İngilizlerin tur. Bu gemilerin bathkları zaınne- Libyadaki vaziyet Kahirede ziiku- bileceği tarzında herhangi bir baya- teklifi B. Churchill rcddetmi~tir. riyorlar . .Bu nüfuzun hedefi cenuba 
elinde hulunmnaı ne kadar ehemmi· dilmekted.ir. Zuiderzee ch•arında netle ve nikbinlikle derpiş edilmek- le kapılmamı~Iardır.> doğru yayılma hakkında Harici.} e 
yeıli olursa olsun, Jngilterenin hakiki Meppel' de kain bir fabrika ile de- tedir. Yunnnistandaki müttefik kuvvet- Nazın B. Matsuokanın Berline yap-
mukadder11tını tayin edecek muha- miryolu ma11andiz deposuna hom- Lonc!ra 29 (A.A.) - neuter !erin gösterdiği cesaret Ye fedakar- Avustralya bğı ziyaretle Japon - Sovyet paktı-
rehe bu denizde değil Atlan tikte balar 11.tılmı~ ve Benhclder· deki ajansının Garp çölünde bir ) erdeki lığı takdirle yadeden Kanada Baş- nın ilk neticelerini göstermek ola-
cereyıı.n' etmektedir. Bu muharebe- doklarla Dekooy hava meydanına muhabiri bildiriyor: Sollum ch-a· vekili bu J ıtaların yaptığı mukave- caktır. 
Din neticesi bakımından Amerikanın hücum edilmiştir. Bir bombardıman nndan hareket ede d"" k _ metin Alı. "lnlara rok ag-ır zayiat ver- İngı"ltere ı"le bı"rlı.kte Bu müşahitler San~ona karşı an· 

ı 'h" "h' b. ' b • 'l · · k A 1 n u~man uv "W b 1 tb · ta ı ı mu ım ır nıs ette ıngı terenın tayyaremız ayıptır. vcı tayyare e- vetleri kltnlarımızı m'"h" k I _ el.iğini ve ı litlerin kan akıtmadan llZın aş ayan ma u&t neşrıyatının 
l'h" b wı d t b .. d" . • 1 r 11 d h'li ki d b' n u ım ısım a h b d d k b d ı·ı ld v d d 1 ~ Jbıneh ag 1 bır.d ~t,e .u, nun ıçın ırd n~ız 1oban ha end 1 açı ann a • ı~ nnı ordudan nyırmak ümidile yel- zafer ka;;.:anmak hususundaki ümid- ar e evam e ece una el o ugu znnnın a ır nr. 

ıuv u mu are e . e. ngı tereye yap- uı~an ?m a: ım~n tayyare.sını ı paze ıeklinde ynyılmnfa ve eol cc- le.rini hotıa çıkardığını eöylemiJtİr. Tokyoda çıkan Nişi Ni!ıi gaz.etcsi 
bgımız yardı?'1 gıttıkçe artac;:akt:r.~ ta~np etmıılerdır. Bır avcı tayyare-ınahımızı çevirmese çnlı~mııktııdır. B. Mnckenzj King, nutkuna ıu au- V~ington 

29 
(A.,\) _ \. ing- dün ıu eabrlan yazıyordu: cSaygon-

Philadelphıa . Record. dıyor kı: mız kayıp.tır. Almanlnr Sollumdıı bir münhani çi- .retle devam ctmi tir: ton'daki AYustralyn elçisi B. Cascy da hüküm eüren Japon aleyhtarı lın· 
B. Oıurchill! dınlemck hıze ferahlık İngıltereye taarruz zerek denizden uzaklaşan ve daha c:Almanya Iraka tahakküm etme- tarafından ne:redilen bir deklnras- va gittikçe ıiddeılenmcktedir. Bu 
nrmi;tir. B. Churchill, İngiliz mil- Londra 29 (AA.) - Hava ve uzaklarda sahildeki yola müvazi bir ğe muktedir olduğu takdirde eski yonda Avustralya Ba~vekili vazife- hava, Jııpon kıtalnrı geçen eyluldc 
Jetinin kati surette hnrbe devam ede· Dahili Emniyet Nezaretlerinin tebli-jistikamet takip eden dağlık mınta- Berlin - Bağdat yolu hulyası yeni· üni gören B. Fadden demiftir ki: harpsiz Tonkine girdikleri :Lamnn 
ceğini. namus ıözünü tuttuğu~u, ~i: Bu sabah münferit düşman tay- kaya motörlü kollar sevketmişlerdir. den canlanacak ve Almanlar Irak c:Avustralya halkı Balkan cephe- mevcut olan vaziyete pek ziyade 
yaptığımız yardımdan dolayı mm· yareleri İakoçyanın ~imali ıarki sa- Bu teııebbüs bizim müdafaa hattı- ve lraaı petrollarını ele geçirmiı ola- ıinde Britanya ve Yunan lutalarile benz.em_e_k_ı_ed_i_r_. -·----
aettar olduğunu, hadiselerin İngiliz- hiline yaklaşarak bir şehre ve mü- mızla kar§ılaııtıktaaı bnııka Marsa caklardır. 1 Ii tler, Alcdenizi tamami- birlikte hareket ettiğinden dolayı 
ce konuşan bütün milletleri birbirine teaddit köylere mitralyöz ateşile ta- Matruhun cenubunda Kantara çö- le kapamıı'· imkanını gözden uzak- mliftehirdir.> 
bağladığını ve Hitler'in bu milletleri arruz etmişlerdir. Bir noktaya bom- küntüsünün ''Ücuda getirdiği tabii laıbrmış dei{ildir.:. B. Fadden ıunu llave etmi~tir: 
bir inhitat ıcline kaphımak istemesi balar atılmıştır. Bütün bu hadiseler mania ile de uğra:!mak mecburiye- cBu hareket istenilen %aferleri 
karımnda hepsinin mü,terek bir eanasındaki ha~arlar küçüktür. Fa· tindedir. fj)hakika burada kilomet· Kanada ııetirmemiştir, fakat Avustralyanın 
pyret u.rfettiklerini bize söylemiş- kat bir kişi yarıı.lanmııhr. relerce uz.ayan kumluk bir saha bu harbi İngiliz imparatorluKunun 

Alman 
vapurları 

tir. İngilizlere daha fazla ve. daha Bu iabah İngilterMin ıark ıahili- vudır ki hareketi güçleştirmektedir. bir azası olar.ak yaptığı husu!unda 
ıüratle yardım etmeliyiz. Vakıt dar- ne atılan bombalar bazı hasarlar Diğer bir düşman kolu da sahil- kıtaları ierar ederim. Başka muharebeler Bir haftada batırılan ve 
dır. Süratl~ hareket kah e.tınek;.ed~r. yapmış ise de insanca hiç zayiat ol- deki yoldan ilerlemeğe çalı§makta- de verilccclttir. Ve Avullralyalılar hasara uğratılanların 
Malzeme ımal etmek kafi degıldır. mamıştır. dır. Bu müfrezenin vazifesi tecrid büyük Britanyanın ve Dominyonla-
Onlan teslim ctı:nek ~e lazımdır.> Bugün öğleden sonra bir düşman etmeği ümid eyledikleri kuvvetleri- fngiltereye iyi techiz nn yanında orduda, hava kuvvet- listesi 
~oston Post dıyor kı: cB. Chur- tayyaresi İnrilterenin ıimali ıarki mizi yakalamaktır. }erinde ve bahriyede roJlerini kar- --- --

d_Ull heyecana 1'.apılmad; er~ekçe uJllline bombalar a.tmışhr. insanca Bu tazyik daha. hatlangıçta İngiliz edİlmİ§ kafileler geliyor dqçe oynıyacaklardır.> Londrn 29 (A.AJ - 27 nisan t:ıt1-
Chhıtab~'-a'll' buluntmuilı~ur. 'il~ ke B. bir miktar zayiat varsa da ha.ar az- hava kuvvetlerinin kati hakimiyeti , S1dn..., 29 (A.A.) - ·s ... •dncv hinde biten hafta esnasında dli.5111an 

urcnı e ve nı ız mı etine ar"t d ._ d AA 1 -~ " .; gemilerine donanma ve hava. kuv\'et-dn....ı•- h k t tm )' · R • · ·· ' ır. .urşısın a büyük zorlu1c:larla ugr'" ac- Lonclra 29 ( · .) - ngıltereye .Sun aazetesi B. Churchill'in nutku urwıt are e e e ıyız. eısıcum- M lt .. . d h k b . . .,, 1 d 1 K d la 1 • lert cüzütamlan tarafından tnm mu-
1'ur kocngre ve millet bu hususta a a uzerın e ava ma. mec urıyetınde kalmı~tır. Al· eon gün er e se en ana a ta 4!1 hakkında ıöyle demektedir: B. vaffakıyetıe neticelenen 30 hücumun 

' h be • manlar dah f ı l ı .;....d;.,e kadar gönderilmi• olan ka- Ch h·ıı·· k 1 ·ı l A çok ıÜratJe karar Vermelidirler. İda- mU are Si d .. h• ld ta .a.z a tayyare eri .o. r-·· • ., "' urc 1 ln nut U ngı tere i e VUS• yapıldı~ salahiyettar menbadll.."1 bll-
rei maslahat eaati geçmiıtir.> Malta 29 (AA) _ Resmi tel>- ugu a e .ıı.~gılız avcı tayya.relerıne filelerin en kalabalığını ve en lyl tr&lya araaında bir anla:amamaılık dirilmektedir. 

ı·w d d 'ü 1_. DO b h G mukavemet etmemelc.tedirler. Çün- tech.iz edilmiş olanım teıkil etmek- olduğu hiMini venneğe çalı,an Al- En §lddctll bücunı 21 nisan sabahı 
Baltimore Sun yazıyor· cB Chur Jg e enı yor ıı;ı: n 14 a ç kü İ ·ı· ·ı h' Jd k ted.ir. Bu kafilede piyade, topçu. Trn:blmı lim:ınına. donanmanın ynptı-

-'-'Jl'" b ·d · h • alarm olmu•tur. Avcılann himaye· ] hn~ı ız tayyarecı eri aa ıp 0 ~. 1- mııın propagandasın"\ güzel bir ce-
çıu ın aar te cereyan e en mu a- . d .. Y • l . h an ırrok m•zı"y•tlerd•n ba•._a ço • :z.ırhlı, istihkam k.ıtalan bulundugv u h 1_, l B k Ü tı bombardıman olmu~tur. 'Ü'ç nnldlye 

d '- f ... "' "' .. .. ,..ıı; va te-ıU.l etmi•tir. ngiliz a:ve i ': isin b ,, d rebenin çok büyük ehemmiyeti üze· sın e ursman ıı;e~ ..... yyare en er d le 'b" wı k b. hü e e gibi el.irs doktorları ve papaslar da " " gem de yansın çıkmış, un.ar an 
gör:"'kt'"k d f b t alarunı ı e uçma gı 1 mug a ır n r c:Bu harekete cevab verme~i Anıat· blriııln battı11-ı görillmüştür. Bir mli-rinde israr etmesi tamamile yerinde- ~I uı_ çe l a 1 a a1r1~ I zdn üstııde&eına vakıf bulunmaktadırlar. vardır. Zırhlı cüzütamlar lngiliz 0 

dir. Jnailtere denizlere hakim oldugyu atcıı e ıı;arıır a.şm.ııtır... ıı; a arm a • • • • ta k t kk··ıı I ralyalılara bırakmağı tercih ~djyo· hlmmn.t gemisi infil~k etmiş, biri~ 
• a ta l d 1 l I k ti rının n eoe u eri j c birlikte talimler rum.> dedi~i zaman Almanlara la- gemlsl batmış1 diğer bir gemi yanmt-5-müddetçe Almanya karadaki zafer- v yyar. e erımız uşmaın avcı an- ngı JZ uvve e yapacakl d A 1 b 1 ki .. 

ö 1 1 h l 1 k ar ır. me e ö ü eri içiaı- yık oldukları tarzda istihfofln muka- tır. Blr destroyer de ağır hasnrn uğ-
lerinin semeresini idıak edemez. 

0 ! n emı~ er ~e mu teme ~ ara vaziyeti de yol yapıcılar bulunduğu gibi bun- b I r:ıtılmıştır. Bwıdan başka diğer dc-
B. Churchill'in nutku bizim Atlantik bı~ 1M~!erachmıdt 109 u tahrıp et· Lo d 29 (A A ) (Afi) . Al )arın silindirleri ve her türlü levazı- e e etmiştir. nlz muvııffakıyctıeri arasında Akdc-
•olunu himaye ebnek ı"rin backa bir m11 erdir. Bu tayyarenin düştüğü n ra . d' · k. -d"' k ' 1- d nlzde torpillenerek batırılım 10,000 
ı ~ " b ı a onme te o mı a tam olarak mevcut bulun- İ •ıt • B } d talum tedbirler daha almaldığımız teı İt ed.ilememİ§se de mermilerin md ~~l arın 111!1 1

•1!•1r • d k tl - maktadır ngı erenın e gra tonluk bir. petrol gemlsf, 6.000 tonluk 
. ' · b · Ü • d I u""' an ve Jngı ız enn e UV\'e c- • '"'"'' ı.ıı 7 ooo tmıluk bJr ınfi Jlzım geldigvini meydana lcoymuıotur. ısa eti zenne tayyare en parça ar .• d- I ı_ '- • • _ I • . .

1
. . blr ........ gem~ ve , -

., ld w - .. , .. .. o .. d- rını uşmanm yo unu ıı;esme ... ıçın R e ÇiSi ve ataşemı ıterı hlmmnt gemisi vardır. Bunlar 22 ni-Bu meaelanin halli için Amerikan ayrı ıııı goru mu~tur. HUne on- d h .. . ı s·· . k I omanyad d. - h be blldlrllm'~tı 
·ıı . . L • hil'-" mü~ olman muhtemel değildir Av· a a musa.ıt o an uve}f ana ına a ıvanı ar eıır· mı· edı.ldı·ıer". san tarihli tcbllğde • .ş r. mı ebnın ""'arar vermcsı, -"'umet ve . k h-ı d t h .d d '- d d" ,._blusa gitmekte olan akır yüklü bir . d B Ch hiır b cılanmız ealimen dönmtiılerdir. en az uza o ge e a şı e ece ... - avet e ılenler ~~· kongrenın e . urc e ceva leri anlaşılmaktadır. Afrikadaki İn- Büla Roma 29 (A.A.) - Pkcolo ga- petrol geblJsl t.Tet.rorcha dcnlznltısı ve 

•ermesi lazımdır.> Hindiatanda yeni bir siliz hvvetleri, henüz genelle eş 29 (A.A.) - Roma.nya zetesinin ealahiyeuar bir kaynaktan 10,000 tonluk blr petrol gem1s1 de ab-
Wa.ahinııton Post ııazetcsi de: :rm hakikaten müeaeir b" ~rına· ~azetelerinde ne,rcdilen rcami bir öirendiiioe söre 6 ni.andanberi lokayı yarmak ıstcrken Urge dentzaı-

cB. Oıurchill zafer veya hezimetin çarpıfma meti timdiden tan • ır ;:1 ave- ıli.na göre bazı kinueler üç pn zar- kendisinden bahe; alınmamıf bulu· t.mıız tarafındmı batınlm.ı.ştır. 
:Akdeniz.de olmadığına iıarct ederek Dombay 29 (A.A.) - Dün • vurunda bulu zım ~tme tasav- fında Bülcreı harp divanına müraca- nan Jngiltercnin Belgrad elçisi Sir Norveç sahll1 açıklarındn en a.şa~ 
1-•du· elere deierlennı' • v~rmi•tir. Nu~ merkezi olan Campore' de MU.lü- da~ ı'- .. ··ı~~mıyacagı derecede ata davet edılmektedir. Bu r:evat Ronald Campbell, küçük bir vapur- a.ıtı gem! batırılm~tır. Bunlann ara-
- ... 1 1 M ·ı d b" o·

0 
""' ııozuıı;uyor. 20/2.. k . h 1 . . ~ bb"" ruıda batar bir halde bırakılan 3,000 tulı: Amerikalıların imanını kuvvet• maın ara ecıuı er arasın a ır çar· B d b k D . • ., ıon Anun ısyanım a.zır ayıp fa Gfrıd adasına 11tme~e te§e us tonluk bir la.şe ·ıapuı"U•Ve hemen he-

lendireeek ve Amerjka lngiltereye pışma vukubulmuotur. Polis kalaba~ lan ı:ı.ı a: aş a.. . ea.s~e de? kovu- idare etmekle zan albnda bulun- ederken Adriyatikte bir İtalyan tor· men muhnkkak olarak batrnJJ olan 
malzeme göndermek euretiylc nfe· lık üzerine ate~ etmeie mecbur kal- F ~ nları~. ıltıe~. edebılecekleri maktadırlar. Buın1ar arasında. eabık pidosuna alınmı§tır. Sir Ronald ile 1500 tonluk blr petrol ıremısı vardır. 
ıhı · t'ha r d d kt" mııtır. 1 O kiıi yaralıı.nmıııtır. Vazi- /a7ı~z ?ma~sı lngılız baokuman· Baııvekil muavini ve aabık leJYoner beraber, lngili..- ataşemiliteri yarbay Hellgolıınd'ın birkaç m11 gnrb1n~ 

B uı CL a ıhn'ell yarb. ımd fed eceh ır. . yet gerginclir. Mıntakanın adlt ma- lianBı~ içm hır endiııe ıebebi olabi- oefi Horia Sima da vardır. Clarke ve Nevyork Timesin muba- kuvvetli bir himaye altında giden Co 
· urc ı ır e a a a vazı• 'd f- -' k' ni r. ır laraftaaı Cibuti müste J k b A k · B B k gemilik bir kafileye 25 nlanda ..-. y6ti hah etıniftir. İngiliz Bqvekili .kamları bet kifı en ıı.ua ıms.e . n ıi, div er tarafta l . . m e .~· iri meri an .gazeteCJsi . roc ~ 

J.er konuıtuk,.• bısanlı~n hakka, bir araya toplanmasını mencbnıttır. Fra g ,_ ntl d~ ngılız n hur Samsun ve Adanada da İtalyan torpıdoswıa alınmıştır. alçaktan Yapılan taamm:ı bu gem!-
..- •· • k .., k le d uaktır naız ıı;uv•c erı arasında pek } Lo 

29 
(A A ) R . lerden en büyüğü ateşe ve~ ve he-aamuı ve cesarete olan imanını ye- Gecelen ıo aga çı ma ~ Y .. • uzak olmıyan bir zam d l maç ar ndra · . - euterın men hemen muhakkak olarak batml§. 

ailemel'.tedir. B. Churchill'in ıami- Bombaydaki vaziyet ıalah~ dogr.u imUnı müıtebad deiil:Gr a an aıma Samaı:m 29 (A.A.) - Dün bu- diplomatik muhabiri bilcliriyor: D. tır, Diğer blrln!n de arkasına ~ 
11ıtliif fazla bedbinliğe karıı bir de- yüz tutmuıtur. Ahmedabad da •Ü- • re.da devam edilen futbol grup bi· N.B. ajansının nqrettiği bir haber· o!m~ Te clddt h1l&U'& uğramıştır 
Yardır.> demektedir. kilnet hüküm ıünnektedir. Moskovaya giden rfocilikleri müsabakasında Trabzon de denildiği gibi Sfr Ronald Camp- Hollanda aalılll ~ıklarında. en ~· 

R n - Bulgaristan Yugoslav tayyareleri takımı Çankırıyı .6-0, S_ıv~s takımı b~II .. ile a~a,cmiliter ya~~ay C!arke'in ~· ~~:=: =~.ooo tonl~uk bi ispanya H . . N - - oma ya • Tokada 5-2 galıp ııelmııtır. küçuk hır vapurla Gmde gıderken l!lŞ 
A • . arıcıye. • azırı, arasında ahalı Londra 29 (A.~.) - Londraya Adana 29 (AA.) - Futbol ırup bir İtalyan torpidosu tarafından esir bet~ :emls1ne üç bombanın tam 1sa-

r Ja~t!n Harıcıye mübadelesi ııelen haberlere. gore ... 27 \ugoslav birinciliklerine Adan:ı ıtadında de- edildiği hakkında tcyid mevcut de- ~nda ~~~~~~ı~.~C:~ ~~= 
Nazırıle görüştü Biikr 29 (AA.) _ (Stefani): tayyare ·~~ayı ıle dıger hır kısım vam edilmektedir. Dünkü müsaba· ğildir. pur hasara uğratılmıştır. Hnrta.nın eJl 

Mad.rid 29 (A.A.) - Hariciye Haber ~erildiğine g<Sre. Romanya ta!Y~re murettebatı Mo~kov~ya. ıı~l· kalarda dört takım karşılaşmı§, ne- Sir Ronald Campbell ile elçilik heyecanlı taarruzu 26 nlsnn aabahı 
Daz:ın B. Serrano Suner, Arjantin ile Bulgaristan arasında ahali müba- mı§tir. Bu tayyarecıler Savoıa tJpın· ticede Adana Merıine 3-1 galip gel- ve konsolosluk memur? an hakkında Rotterdam'ı denize batlıyan 1f:~':! 
1-!ariciye na~ı~ı B. Ruiz Cuinazu'yu delai için tekrar mOzakerelere baş- d~ üç h.ombardım!n tayyarcsile gel- m:İştir. Diyarbakır • Kayseri takım- Alman ve İtalyan hükümetlerinden ~~ı::~ı~~:iıa:~ olmu~· 
&ıyaret etmıştir. Arjantin büyük el- Janmııtır. Muhtelit Kumen • Bulgar ıruşlerdir. Moetarı den kalkan tay- lan arasındaki maçı 4-0 Kayseri ka- malumat alması, Amerika Birlefik tur . .Ayni harekdt esnasında dah• 
tisi B. Escolar"ın hazır bulunduğu komisyonu ilk içtimaını KrıUovada yareler Bulgaristanla Romanyadan zanmışbr. Maçlara bugün de devam devletleri hilkümetinden rica edil- küçük semııere d"e bomba l"C mftral-

~ı·ıc b. .. .. .. kd d k . L M le v 1 d d·ı ,_ d" J'OC • J:aGcumlar .rapılnuıtır. •u a at ır saat ıurmuıtur. a e ece tir. reçereıı; 011 ovaya arını§ ar ır. e ı meıde ır. 
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1 Günlük Borsa 1 
ESH AM ve TAHV1LA1' - KAMBİYO 

•• NUKUD FİATLERt 
29 Nisan 19U 

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
~ 7 ,50 933 Türk borcu L Il. m 18.fiO 
• • 1938 1kram1yell 20.15 
• • 1933 İkramiyeli Ergani 19.05 
• 7 1934 Sivas-Erzurum ı 19.15 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 19.28 
• 2 1932 Hazine bonolan 61.-
• • 1934 • • 15.50 
• • 1935 • • 29.50 
• 1938 • • 52.-

A. Demlryolu tahvili I - II 41.50 
• • m 42.-

• 

YATAKLI VAGONLAR 

~~ ~terde bot •akit 
ııeçirmek için mqhm 

A SEN 
LUPE 

86yük •• heJecanh ...... 
..wnt okQJunasl 

• Bu ieri 6 b(iyük n resimli ellltk 
Beher cildin fiati 80 ~ 

A . Demlryolu mümessll senet 39.75 
Haydarpaşa limanı 43.501 
H. limanı mümessil senedi . 41.75 

HiSSE SENETLERi 

Önümüzdeki 1 mayıt 941 PERSEMBE gilnünden İbÖaren methur 

STEF AN KARNOÇl ORKESTRASI 
Klasik ve Dana repertuarlarını HER AKŞAM 

6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: 4 lira"dır 
Tevzi yeri : AK~AM matbauı 

tel: 20681 

Yüzdı yirmi iskonto kupona 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaıuıı Kitap servisine> ge· 
tirir veya gönderineniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 is"on· 
lo yapılacaktır. 

T C Merkez bankıısı 103-
T. İş bankası nama muharrer 9.25 
T. t, bankası (hnmııe alt} 9.40 
T . İş bankası mümessil hls. 105.-
A. Oemlryo!ları şirketi < % 60) 23.-
A . Demiryollurı şirketi ( % 100 38.-
Esklhlsar çimento ~lrkctı 7.20 
Şll'kEtt Hayriye 26.-
Sirkrıt H'.l vrl\'P tPmrtıü 21.-

ECNEHJ I'AHVll,LERİ 

Kredi Fonsiye 190~ 
• • 1911 
• • Amorti 
• • Kupon 

NUKUT 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası ı banknot) 

K AMIHYO 

Lonarn uzerıne ı sterltn 
.Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
M.adrid üzerine 100 pezeta. 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

100.-
92.-
60.50 

1.05 

28.05 
3.58 
3.10 

5.22 
132.20 
30.70 
0.995 

12.89 
31.0175 
30.6275 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 fi 7 8 g 10 

, 

Ankara GAR GAZiNOSU nun 
Muhterem müoterilerino takdim edecektir. 

Nefis Yemekler - Temiz ve Muntazam Servi. - Mutedil Fiat. 

PARLAK· ve SA~LA.M DlŞLERE MALiK OLMAK iSTERSENiZ . 
MUHAKKAK 

'ots MACUNUNU KULLANINIZ 

Dişleri ve dişeUerınl muhafaza eder. 
Her yerde O E N T O L dit macununu c:ıra yınız. 

•• ... • ,.~,=- . ~·~ 1oli ,. • .. • ~ <ı , . .. ... • ,. ' <I. • • • • •• 

M A R V 1 N İsviçre presizyon saatleri Altın - Metal -
L U X O R Radyolan Z E T Havagazı ocaktan - A E G 

Elektrik saatleri • Bisikletler - Avizeler 

-or. A. Asım O nur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehh gürültüsünden uzak bir 

)'erde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakım lı , kadın, erkek 
•.er tü rlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunı.. dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

T elefon: 42221 ,, 
1 «AKŞAM» neşriyatı 

ROMANLAR 

1 -1- '- '- ı_ı_ı___ OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
~ J_---ı=Ft =l=i= = = '. iİllllTmAm:ıK-.Slm. T•L•E-SaA•T•I .. Ş•c•a•lamta •Ba.nk.al .. arm- B•e•ya.zıt.-m:ıKa.dık•öllİİy 

Kuruş 

Küçük h a nlar Va-Nu 75 

~ - --- ı---- ı 
~ - • ı _ı 1 ( -ı-••_=ı ·-·=-
~ re =ı _ı•ı-::ı= -lı 

1~ -ı-ı--~-ı·ı-11-
Soldan sağa ve yukarıdan a ağı: 

1 - Ege denizinde bir ada. 
2 - Düzen - Akdenlzde bir ada. 
8 - Bir lckl - Erkek dadı. 
4 - Mezkur mahalle - Emeller. 
il - Mürur tezkeresi. 
6 - Blr zirnnt blçüsü - Tok değll. 
7 - G:ırdrop - İnanç. 
8 - İnsan olmak. 
9 - Rengini atnr - Savlet. 
ıo - Başına •K• gelirse uzunluıtunu 

eksllten olur - Sorgu. 
Getcıı bulmnc:ımızın halli 

Soldan s:.ğoa ve yukarıdan aşağı : 
ı - Amasya, Kam. 2 - Masnörtüsü, 

l - Asım , lavah. 4 - Samsun, Erü, 
5 - Yö, Uzaktır, 6 - Arlnacı. 7-
Ta, Kış, Ta, 8 - Küvet, Siz, 9 
Asarıatika, 10 - Mühür, Azar. 

l~okman Hekim 
( Dr. H AFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassısı 
Divctnyolıo 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her ftÜ. 2.5 - 5 Tel : 22398 

(~ 

T. iŞ BANKASI 

Ma den Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden : 

Zonguldakta. leyli ve meccant olarak açılmış bulunan M:ı.dP-n teknisyen 
mektebinin birinci teşrin 1941 de başl:ı.yacak ikinci devresi için şimdiden 

Kıvırcık Paşa 
Se!met Muhtar 75 

Deli Selami izzet 30 
Yalı Çapkını 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkasında 

z. l. 40 

namzetlerin kaydı yapılmaktadır. · l 
İşbu teknik mektebin 'ôlrl naw.ri. diğeri ameli olmak üzere ikt sö

mestre ayrılmış dört seneme tahsili vardır. 

Düğün l?Ccesi 
Burhan Cahit 100 

Sumer Kızı 
lskender Fahreddin Aşağıdaki .5artlan haiz olan isteklilerin mecbur tutulacakları 150 gün

lfik ameli ocak stnjlannn şimdiden başlamak üzere Zonguld:ıktaki mezkfır 1 
mektep müdürlüğüne veslkalarlle bizzat mUracaatıan lüzumu Ufın olunur. 

125 
Aııyadan bir güneş doğuyor 

fskender Fahreddin 80 
Pembe maşlahlı Hanım 

Scrmet Muhtar 70 
Bir kadın ~eçti 

1 - Türk vatand~ olmak 
2 - İyi h!l.I ve ahlak sahibi olduıtunu tevsik etmek, 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malul oımamak. bünyesi maden ocakların

da ameli çalışmağa miio;alt bulunmak cSıhhi muayene Zonguldakta ynpıln- 1 
~~ ı 

Selami lz1et 20 

4 - En az orta mektep yahut orta derecede sanat mektebi diploma 
veya vesikasını ibraz etmek, 

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

L~vler kaldırımı 
H alit Fah ri 75 

A.,k fırtınası 
Muazzez T ahsin 50 

~ Stajını yapan namzetler 25 eylül 1941 de hesap, hendese, cebir ve 
Turkçeden yazılı imtihana tabi tutulacaklar ve muvaffak olanlar mektebe ı 
kayıt ve kabul edileceklerdir. <2263> (3215} 

T evı:i yeri: 
AKŞAM matbaası 

İstanbul Üniversitesi A. E . P. Komisyonundan: 
Almacak şey l\Iuh:ımmcn b~dcli Teminatı 

Kadın ve doğum kllllğlne 4 kalem 
röntgen malzemesi 1950 146.25 

Göz kliniğine 17 kalem tıbbi ~let 672.70 50.46 
Yuk~nda yazılı kliniklere alınacak Aletler 8/ 5/ 1941 perşembe günü sa

at 15 te Rektörlükte açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
İsteklllerln 941 yılına alt Tlcaret odası vesikası ve teminat makbu?Ju

rlle gelmeleri. Şartname ve listeleri her gün Rektörlükte görülür. (3160) 

Deniz Fabrikaları umum Müdürlüğünden: 
Gölcükte bulunan işçi reviri 1çln 100 lira ücretll bit eczacı alınacaktır. 

Tallp olanların icap eden vesnlk ile birlikte deniz fabrikaları umunı müdür-
Iü~ne müracaat etmeleri. 13276> 

• 
İDARESİNİ. BİU'N~ IS BANKASINDA 
JKRAMİYE~r t.fEŞ~- Ax.oa 

ıc AKSAM» karilerine mahsus 
vi zde 20 tenzilat kuponu ,., .. ec••sm 

o ... manh IJ:ınkasuıd:ın : 

Bahar btışrnmı münasebetlle, Os
manlı Bankasının Galata merkezi ile 
Yenlcami ve Beyoğlu şubeleri 1 Mayıs 
1941 Perşembe günü kapalı buluna
caktır. 

Vsküdar Asliye Hukuk Hakimliğin
den : 

Hadlyenln Üsküdarda Altunizade 
Sırmaperde sokak 8 No.lu evde sakin 
kocası Yusur Izzeddin aleyhine açtığı. 
boşanma davasından dolayı müddel
aleyhe yapılan teıbliırata ratnnen gel-

I mlyen miıddelaleyh hakkında gıyap 
karan 1ttlha7. ve tebliğine karar ve
rilerek tahkikat 5/61941 cuma saat 
10 a talık edilmı., ve bu baptaki gıyap 
knran mahkeme divanhanesine asıl
mış olduğundan, yevmi mezkfırdn. 
müddeialeyhin gene gelmediği takdir
de gıyabında tahklltata devam ve lcab 

1 

eden karar ittihaz olunacağı UAn olu
nur. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türtıye Ecnebl 

Küçüktasarruf hesaplarıı----~~------~------------------------------------------

Senell.k 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400kurut 
'150 • 
400 • 
150 • 

2'700kuruf 
1450 • 
800 • 

1941 ikramiye plani 
KEŞIDELEij: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lkinc iteşrin 

tarihlerind e yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Llrıılık = 2000.- L 
3 .. 1000 .. = 3000.- .. 

2 .. 150 .. = 1500.- .. 
c " 

500 .. = 2000.- • 
8 .. 250 .. = 2000.- • 35 JOO = 3500,...., • ,. 

" .. 
80 .. 50 • :::z 4000 .... • 300 20 

Yapı ve imar işleri ilani 

Nafıa Vekaletinden 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Matbuat umum müdürlüğü radyo dlfüzyon 

postaları Etlmesut istasyonunda me•·cut malzeme yedeklerinin muhafazası 
için yaptırılacak tahtczzcmin anbar ~ldir. Keşlt bedeli: 13006.05 liradır. 

2 - Ekslltme 9/ 51941 Cuma günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı ve imar 
l5leri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteterri evrak 65 kuruş bedel muka
bilinde yapı ve imar işleri relsli~inden alınabll!r . 

4 - Eksiltmeye girebilmek 1çln 1st eklllerln 975 dokuz yüz yetm.lş beş lira 
46 kırk beş kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lfızımdır. 

5 -- İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 9/51941 Cuma günü 
saat 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu.k.a.blllnde verme-

• 
Posta lttihaduıa dahll olmıyan 

ecnebi memleketler : SenellRI: 
3600 altı aylıRı 1900. üç aylıtı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarunız: Hatmt'1ıarrlr : 20565 
~azı işleri : 20765 - idare 20681 

Müdür: 2049'7 

Rebiüliihır 3 - Kasım 174 
S. İm. GU. Öğ. İkt. Ak Yat . 
E. 8,01 ~,56 5,08 8.59 12,00 1,13 
Va. 4,05 6,00 13,11 17,02 20,04 21,48 

İdarehane : BabıAU civan 
Acımusıut sokak No. 13 

._,.. -. -

30 Nisan 1941 

Dofrudan doiruya mahallinden getiril~ 2.80 asid ve 28 derec,.li 

rfa A /ret Ya .,/arı 
Toptan n per~en- Kadıköyünde Pazar yolu direkli 
de .. bı maballiı apartımanı altında 

SURSA BAKKALiYE 
Mağazuı. Fevkalade olr11adığı takdirde iade ediniz. 

E .. kadar telefonla sipa-
renkoy ve Bostancıya TİŞ kabul olunur. TEL: 60989 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Kale parkına yaptınlacak esas merdiven ve saire işi on beş gün 

mftddetle ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c34,982a llradır. 
3 - Teminat c2623• lira c65ıı kuruştur. 
4 - İhalesi 6/5/941 salı günU saat :il de yapılacağından şartname ve 

keşi! projesin! görmek ve •175• kuruş mukabilinde almak isteyenlerin her 
gün encümen kalemine ve isteklllerln de ihale günü olan 6/5/ 941 sah saat. 
ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri t.cklit mektuplarını belediye 
encümenine vermelerl (2181) (3092) 

il Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idareci ilanla~ı il 

Muhammen bedellerlle miktar ve vnsırıarı n!'::ığıda yazılı iki gurup 
malzeme ve eşya her gurup ayn ayrı ihale edllmek üzere (7/ 5/ 1941) çar
şamba günü hizalarında yazılı saatlerde Haydarpaşadn Gnr binası dah1lln
dekl komisyon tarafından nçık eksiltme usullle s:ıt:n alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurubun hizasında yazılı muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği Yesalkle birlikte <>ksııtme günü saatine ka
dar koml~yona mürncnntları la7Jmdır. 

Bu lşe a.ld §art.nameler komlsyondnn parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 20000 adet küçük hasır süpürge muhanunen bedeli (2000) llm ;mu

vakkat teminatı 050) Ura. olup açık eksııtmesl s;ı:ıt l10,45) on kırk beşte 
yapılacaktır. 

1 

2 - 25000 adet c!IA!ı parlak cini muhammen bedt'l! (2750) lira muvak
kat teminatı (206) Ura !25) kuruş olup açık ekslllmesl s:ıat (11) on birde 
yapılacaktır. (3101) 

* Muhammen bedeli 02370) lira !501 kurnş olan muhtelif eb'o.tta 145 Kg 
yuvnrlaiı: başlı tırnaklı cıvata, 385 kilo duz freze başlı tırnaklı cıvata. 1400 
kilo T l>a.şlı cıvata, 3530 kJlo 6 köşe cıvata , 102 kilo yuvarlak başlı dört Jcöşe 
dipli cıvata ile 15450 kilo somun 05/ 5/ 1911) perşembe günü saat (15) on 

ı beşte Haydarp:ışadn Gar binası dnhlllndekl komisyon ·tarafından kapalı 

1 
zarf usullle satın alınncnktır. 

Bu !şc girmek isteyenlerin (92'1) lira (79) kuruşluk muvnkknt teminat, 
k:mıınım tayin ettiği veslkal:ırla t ekllflerlnl muhtevi zarflanm ayni gün 
saat • 14) on dörde kadar komisyon relsllı;ine vennelert lazımdır. 

Bu J.~e ait şartnameler komisyondan para.sız olarak dağıt1Imalctadır. 
(335!)) 

İstanbul Erkek Lisesi Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 999 lira 14 kunışluk duvar tamiratına ait ·keşif to.dll edil('rck münakasa-

! ya konmuştur. 2/V/ 941 cuma günü saat 14 de İstanbul liseler muhasebecili
ğinde toplanan kom!~yondn ihalesi yapılacnktır. İsteklllerln '7o 15 temln'\t
larlle ve pauırlıktan üç gün evvel vllayetten alınmış ehliyet ve ticaret odası 
vesikalarlle komisyona müracaatları !Jrın olunur. (3327) 

D& A!A!lE ııı;a 

· ı ~n~l~!~~!:;e~L m!~l~~:::~~ h af- 1 
tada üç defa İstnnbula gelebilecek bir muhasebeciye ihtiyaç urdır. 
Tnllplerln İst.nnbul Yenl Postane knrşısmdu Mimar Vedat caddesi 26 ı 
mımııı-avn mfıracaatınrı. 

l fi.!lll1111Ell!!!l!ısmmmiiliii:'ı!m!llam21mE11 ...... !Bl!:~::ım.; 

1 
İstanbul Fiyat Mürakabe Komi:syonundan: 

63 No. lu IU\n: Yeni peynir imalatı başladığı ve m'.l.l kendi kendine bol-
1 !andığından 3/4/941 tarihinden itibaren bll'umum taze peynirler için fı.zaml 

fiyat tesbltine lüzum görülmediği füın olunur. (3371) 

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: 
Aşnll»da cinsi yazılı mııklnanın sökülmesi ve ambalajlanması pazarlıkla 

3. ıno.:rıs. 941 cumartesi günü saat on birde Yıldızda akademi satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartname ve makineleri her gün c.kndemlde görü-

l 
lebll!r. Taliplerin mün:ıkasadan evvel Bcşlkt:ış malmüdürlfiğfme yatırncak
lan 60 liralık muvakkat teminat m:ıkbuzlarile birlikte mezkür gün ve saat

te komisyonumuza müracaatları. 
Llto Marinon1 ve keski makinesi. (3370) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Satılık Yalı, arsası, Köşk ve Koru 

Boğr.zlçin!n en mutena bir yerinde, snhllde 82 metreye yakın cephesi 
ve nhtımı olan yalı arsası ve arko..sında müteaddit çam ağnçları, bağ ve 
~can müsmlreyt havi koru içindeki köşk ve müştemılfltı sa.Wıyor. 

Esas No. Yeri Kıymeti Clnsl Mesahası Teminatı 

C. 35 Üsküdar Beylerbeyi 29609 Kösk ve Tapusuna go- 5921.80 
Es. Beylerbeyi, Ye. müşteml- re mesa.hası 
Havuzba.')1. Beylert>e- l!ı.tının 33899.92 M2 
yl, Yalı caddesi. Es. 21/24 His. 
12, 13, 14, 15, Ye. 
17 - 19, 20 - 22. taJ 
17 - 19, 20, 22 

Mevkil yukarıda. yazılı gayri menkul ~şln para lle ve knp:ılı Z.'\rf usu
lile satılacnktır. 
• Müzayede 7/5(1941 çarşamba günü saat 14 de bankamız Istan~ul şube

sinde satış komisyonu huzurile yapılacak ve en yüksek teklif edilen bedel 
idare meclls!mlzl.n tasvibine arzed1lecektlr. 

İstekli olanlann şubcmlzdcn bir Ura mukabUinde bir ş.am10..me alarak 
bu ~rtname ahkamı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu Iha.le 
tarihi ol:ın 7/5/1941 çarşamba günü OO..'\t on dörde kadar şubemiz müdürlü
ğüne tevdi etmeleri ve fazla izahat alm:ık isteyenlerin şubemize müra-
caatları. (2815) 

Harp Akademisi Satın alma Komis:v.onund&n: 
Akademi kütüphane ve dosya dolapları için pazarlıkla 70 ::ı.det kafes 

ambala j sıı.ndığı yaptırılacaktır. Münakasa 3(Mayıs/041 cumartesi günıı 
sa.at 10 da Yıldızda harp akademi.'rl sntın alma komlsyonunclıı y:ıpılacak
~ır. Şartnamesi her gün alı:adcml satın alma komisyonunda görülebUlr. 
Isteklllerin münakasa.dan evvel Be~lktaş malmüdürlilğüne yntırncakJan 63 
liralık m uvakkat t.emlnat makbuzlarlle birlikte mezkur gün ve saatte ko-
misyonumuza müracaatlun . c3369a 

Dr. F ET H i 
LABORA 1UV ARI 

Cerrahpaşa hastanesi bakteri
)'oloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id
ra r vasıtaa ile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu : T a ksime giderken 
Meşelik so"ağı Ferah apartı-

manı. T el: 40534 

Fenni Sünnetçi 

AVNİ TÜRKCAN 
Aşı, enj eksiyon , kanlı, kansız haca.

mat ve pan suman yapılır. Kabine: 

Fabrika tie matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittihaıına elverişli 

1 
betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. «Akcıam» idaresine 
müracaat : T~lcfon: 20681 

il a n 

.. =~ ,. leri l!ızımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edllmea. •3167• 
1 
Çarşıkapı t ramvay durağı No. 99 fen-

illı•••••••••••lll nt silnnetçll!k 

Tahsildar bay V ahe Düğmecİnıı!t 
26/ 4 /94 1 tarihinden itibaren me
m uriyetine nihayet veril diğini ve 
m üessesemizle alakuı kalmadığını 
ili.n ederiz. 

G. n A. BAKER J..td. 


