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Mantıktan önceki devir 
Mantık sonrası zihniyet 

St-mbo1ik şiir! •• Sembolik l'eSim! .. 

lstanbuldan Anadoluya 
gidenlerin yedi sene 
dönmiyeceklerine dair 

şayialar tamamen yalandır 
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lnönll 20,yll evvel yalnız 
düşmanı değil, milletin 
makus talihini ·de yendi 

cSembolilu aalgim! •• 

Sembolik dft'W! .. 

'Rum.,,~ada 
Hai tanın ... l:.İ ki 
c;vnünde. • fJCmek 

Hamburg ve Berlinde 
çok ölü ve yaralı var 

BU SABAHKİ 

TEL&BAPLAB 

Amerika 
vaziyet ahyor 
B. Rooaevelt aöyliyeceğl 

nutkunda vapurlann 
himayesi meselesinden 

bahsedecek 

Japon yada 

Kahire 11 ( A.A.) - Orta Şark 
Britanya kuvvetleri umumt kara• 
gahınm tebliği: Tobrukta zikre 
pyan hldjse yoktur. Sollumda Bri· 
tanya motörlü kuvvetleri devriye 
faaliyetne devam ediyor. 

Habe,istanda Britanya kuvvetleri 
Amba Alagi'ye doğru oldukça bü
yük mikdarda ilerlemiıler ve esir 
almıılardır. Debra Markos'dan ricat 
eden ltalyan kuvvetleriyle bir çar
pııma olmuıtur. İtalyanlar 80 ölü, 
200 esir bırakmıılardır. Cenupta 
İtalyanlar birkaç gün muharebeden 
sonra müstahkem mevzilerinden 
tarded itmişlerdir. 
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Diin Geceki ve Bu. Sabahki Haberler 

Akın şiddetli oldu, 
İngilizler 33 Alman 
tayyaresi dü,ürdüler 

Londra 11 {A.A.) - (.S. B. C.) 
Dün gece İngiltere üzerine yapılaaı 
Alman hava taarruzlarının esaş he
defini Londra te§kil etmiştir. Lon
dray~ şiddetli bir taaruz yapılmış
br. insanca zayiat ve maddi zarar 
L.akkında henüz etraflı malfunat alı
namamıştır. Fakat dün gece en 
aşağı 3 3 Alman tayyaresinin düşü
rüldüğü öğrenilmiştir. Bu suretle 
rnayıııta şimdiye kadar düşürülen 
tayyarelerin mikdan 51 i 'bulmuştur 
ki bütün nisan ayı zarhnda düşürü
lesı tayyarelerin yekunundan bir 
fazladır. 

Yugoslavyada 

Sırp komitecileri f aa]i. 
yete devam ediyorlar 

Ncvyork 11 (AA.) - Nevyork. 
Tim es gazetesinin Bus:JapC§te' den 
aldığı bir telgrafa göre, Sırp komi
tecileri, Almaın ve İtalyan kıtalarına 
kar,ı mukavemete devam etmekte
dir. Bu komiteler, Karadağda, mer
kezi ve cenubi Sıbistanda ve hatta 
Belgrad civarlarında bile mihverin 
k.uriyelerine ve münferid keşif kol
la:rına karşı bir gece harbi vermek
tedir. 

Yugoslavyada beşten fazla Al
man ve İtalyan fırkıunnın tahşid edil
miş bulunmasına rağmen, Sirplar ve 
K.aradağWar, yanlarnda birçok 
ıoühimmat ve hatta bazı dağ toplan 
olduğu halde komitelere iltihak. için 
'dağa çıkmakta ve mücadeleye de
Tam eylemektedir. 

eBlgrad' da, Alman ölü ve yara
hları, her gün fazlalaşmaktadır. Al
marnlar, öldürülen her Alman as
keri için on ve hatta hazan yirmi 
Sarbı asmaktadır. Fakat JDd\"avemet, 
}>una rağmen devam etmektedir. 

Bağdad'daki lngiliz 
kadın ve cocuklatı 

Bunlarin büyük kismi 
Hindistana nakledildi 

Kahire 11 (A.A.) - Bildirildi
ğine göre, Irak' da muhasamat baş
ladığı zaman Bağdad'da bulunan 
İngiliz !tadın ve çocuklarının hepsi 
Basra'ya nakledilmişlerdir. Bunlar
dan büyük bir kısmı şimdi deniz yo
lu ile Hindistana sevkedilmiştir. 
200 den fazla kadın ve çocuktaaı 
mürekkep bir grup İngiliz hava 
kuvvetleri hesabına Amerikada in
f<l edilen kıtaat nakline mahsus tay
yarelerle Habbaniye' den Basra'ya 
götürülmüştür. Bu tayyarelerden 
biri, Habbaniye tayyare meydanına 
ha.kim tepeyi o zaman i,galleri al
bndu bulunduran Irak'lıların açtığı 
ateşe maruz knlmışbr. 

1 Harp tebliğleri ,il lngiliz ) 
donan·masının 
yeni vazifesi· 

Bin gaziye 
denizden 
bir hücum 

Sovyetlerin 
demokrasilere 
karşı vaziyeti 

.A.Li ile VEia 

lngiliz tebliği 

İngiltere üzerinde 14 
Alman tayyaresi 

düşürüldü 

Londra 10 (AA.) - Hava ne
zaretinin tebliği: 

Sicilyadan Trabluagarl>a 
ve Bingaziye Mihver: 
aaker ve malzemesi 

geçirilmiyecek 

Girid ve Kıbr"ia adalan 
lnailizler için ölçüsüz bir 

kiymeti haizdir 

13ugün gündüz, İngilterenin cenu· 
bu şarkisi üzerinde düşman avcdan
nın bazı faaliyeti olmuştur. Hiç bir 
bomba atılmamış, fakat bir trene 
mitralyözle hücum edilmiş ve bazı 
yolcular yaralanmışttt. Diğer mmta
kalarda kayda değer bir şey yoktur. 

Şimdi öğrenildiğine göre, 8 /9 ni· Londra 1 O (A.A) - iYunanis• 
san gecesi hava dafi bataıyalan bir tandaki İngiliz imparatorluk kuvvet• 
üçüncü düşman tayyaresi düşürmüş- ~rinin tab?J'~i har~kahna mü~ 
tür. Bu suretle 0 gece tahrip edilen ~r eurı;t.te ıştirak ettikten •<>nra şı~
diişman tayyarelerinin adedi 1 4 e dı, İngiliz donanmasının, gayretlen
baliğ olmu!llur. ni ıarki Af denizde toplıyarıtk Sicil• 

Londra i O (A.A.) _ Hava ve y~an Trablusgarba ve ~.İngaz:İye 
Dahili emniyet nezaretlerinin tebliği: ~uşm~ ~ker ve malz~m~ ~~e

İngiltere üzerinde İngiliz avcı tay- aıne. manı. olmak ~eyfı!'~ti .uz~n?e 
ya releri, gece üç Alınan bombardı- teksıf etm.~ş • o!dogu . ogrenilmış.tir. 
man tayyaresini tahrip etmişlerdir. Ma~yı ~ ı~ edinen torpı~.o 

lngiliz donanmasi 
Limandaki 2 vapuru 

tahrip etti 

I.:ondrada ileri sürülen 
muhtelif mütalaalar 

Sovyetlerin Norveç, 
Belçika ve Yugoslav 

aelirlerini tanimamaii 
Londrada nasıl telsiı: 

ediliyor?ı 

Londra 10 (A.A.) - Amirallik dal-
1'eslnln tebliği: Peışembe snba.hı ll1t 
saatlerde, den.Jz ~ Bln
ga,zi Umamna bir hÜC'Um ya.pcnşla.r

dır. Limanda dendrll düşman geml
lerlne isabetler kaJ"dcdildiğl müşaıhi?
de olunmuştur. İki dli.şman .laş8 ge
mlsl llmana ya.klaşırlten yab.lanmış 
ve tahrip ed.1lm.ı.,tir. Bunlardan bii' 
ta.ne&! ~ç bin t.onllAtoluktu ve m1i- Londra 1 O {A.A) - Müstakil 
himma.t taşlyol'du. Diğeri beş ilA altı Fransız ajansı bildiriyor: Almanya
bin tonllMo hacminde idL Bu gemi- nın işgali altında bul\Ulan memle
let, parça parça ~. ketleri ve bu memleketlerin Mosk~

Atina büyük 
ele imiz • 

vada 
0

ki siyasi mümessillerini tanı
mamak hususunda Sovyetler Birliği 
tarafından verilen karar Londrada 
tefsiraiz karşı1anmıştır. Sa1&.hiyetli 
İngiliz mahfillerinde Moskovadaki 

Birinci sınıf mağazalar 

AJj - Mağazaları sınıf sınıf 
ayınyorlar, Veli .. . Hariçten gö
rünüşü şatafathca olanlar he
men, cBiz birinci nevidenizb diyE 
koşuyorlar... Halbukı dünyanın 
her yerinde, küçük ve gösteriş
siz bir dükkan dahilinde her nevi 
ticaretin er. lüksü yapıldığına çok 
defa raslanmıstır ... Demek gös
teriş ölçüsü d~ğru değil... Ser
mayesi büyük olana da lüks, ya
hut birinci denemez; ve fazla 
kar nisbeti tahsis edilemez. Zira 
bunlar en harcıalem şeyleri sa
tabilirler. 

Veli - Hah hah hah ... 
- Ne gülüyorsun} 
- Hatta bunU'll aksi de pek-

ala yapılabilir, onu düşündüm, 
A1i... Mesela. en fakirlere: «Si
zin de zenginleşmeniz için kar 
nisbetinizi lükslerden fazla mü
nasip gördük!) denebilir... İıte 
o zaman bugünün birinci sınıf
Jan heı- sonllıtcu sınıfa koşacak
lardır. 

Aliveli B. Enis Akaygen'in Tür
kiyeye avdeti· için Alman· 
ya nezdinde teşebbüsat 

yapıl dl 

İngi)jz büyük elçisi B. Cripps' den 
tavzih gelinceye kadar her türlü tef-
sirden içtinap edilmektedir. L .. _________ ...,.,... __ .,,J .. ' Belçika, Norveç.. Yu.goslavyanın 
sözcüleri. bugün içinde bulundukla- Amerikan 
rı nazik va:riyetin bu bapta söz söy-

Düşrnaı tayyarelerinin hu gece muhrıpl~e d~mzaltıla~dan mu
yaptığı faaliyet, bundan evvelki hü- rekkep hır de~ kuvv~U. ~aaı ve 
cumlarn nazaran çok daha küçük ltalyan)ann Afrika sabillenne vapur 
bir mikyasta olmu~tur. Hiç bir mü- geçirmek teşebbüslerini kollamakta
temerki7. hücum olmamış, fııkat dır. Alman ve İtalyan)~ Fr:-n~ 
memleket içinde muhtelif noktalara kara sulanndan geçmek ıstedıklen 
bombalar atılmıştır Bombalar ek- zannedilmektedir. Bu ise İngiliz do- Ank Rad . d'. k 
seriyeti itibarile mÜessir olm~mış, ılanmas:ının vazifesini kolay)aşbra- şamk.i ara . yo gaze~esı Au; ad -

lemeğe mani olduğuınu lJeyan et- f l . 
mişlerdir. vapur se er erı 

Şimdiye kadar Sovyetler Birliği-
fakat İngilterenin garbında bir şe- cıpk mahiyette değildir. Maamafih T·· k. neb~~ktı alr~ınB a::,_, Akına a 

IA b' _ .._ t!ll d • d"l ur ıye uyu e çısı . ı:..aus ay-hirde bazı ha.sar vukua gelmiştir. sa a ıyettar ma.n.ıı er e ışaret e ı - • blig 
nin bu ani kararını derpiş ettirecek 
ortada hiç bir şey yoktu. Hatta çok 
salahiyetli bir Sovyet şahsiyeti da
ha dün bize diyordu ki. Sovyetler 

Kizıldenize ve Çine 
seferler tertip edilece~ 

d.,.. ·· t ·ı· h k tl • gen e şu te atı yapmıştır, 
Memleket dahilinde ölü ve yaralı ıgıne gore, ngı ız ava uvve en- s· . w:....::ı_ 1 Tk J 

miktan büyük değildir Londrada nin yardımına ve torpido muhriple- c 1T~~e uu, ..... d ç! ı. ~~uN-
alarm i~reti verilmemiş. tir rile denizaltıların kullanılmasına rağ- nnın uh"~~e. av ed.in~nı; ıçHariın • . -

,,,... · Llib ·ı ·· k lA ·ı manya u1'.oumetı nez ue cıye 
Bu gece Manheim'a Jngiliz hava men ya ı e muna a atın tamamı e V kAJ . bb'' l 

Birliğinin mihvere karşı kati istikla- Vaşington ıo (A.AJ - Amerika. 
linin en bariz delili Moskovanın Bel- bahriye komisyonu Kızılden1z mınt.a.
çika, Norveç ve Yugoslavya elçile- kasına yeni bir deniz hattının acıl
rini hala normal siyasi mümessil dığını bugün bildlrmiştir. Aynca. Çi
olarak tanımakta bulunmasıdır. ne de bir hat açtlmıştır. Her iki hat-

' .. ·· ·ı · k · e a etince teşe usat yapı mıştır. 
kuvvetlerine mensup bombardıman OnUne geçl ernıyece tir. Pi s lA !L' G"" ül' •• 1-

ıre, e anu. ve um cune ~onso-
tayyareleri taralınaan hücum edil- lngilterenin Akdenizdeki mevkii loelan yerlerinde kalacaklardu.> 
mi§ ve bu hücum muvaffakıyetle te- tskenderiyenin müdafaasma bağlıdır. 
tevvüç eylemiştir. Düşmanın şimali Ahikada sahil bo-

yonca hayli iJerlemiş olması, Yuna- Bir aylık lngiliz 
nistanın., Ege adalannm ve 1 2 Ada-Irak tebliği 

ta. da Amerikan limanlarında ka~,tlı 
Siyasi mahfillerde şimdi şu mü- vapurlar i.şllyecektir. 

talaa ileri sürülmektedir: İngiltere Bundan fazla tafsilat vermekten 
ve Ariıerilca Ba1hk mem.leketleriniaı imtina. eden komisyon azalan demiş• f Sovyetler Birliğine ilhakını hukukan lerdir ki: 

Irak kayiplarinin mühim 
olduğunu bildiriyor 

Rl>,ynıt 10 (A_A.) -( Irak tfbliğlç 
Hava. bomhardımanları, Habbruıiyeyi 
muhasara eden Irak kıtalannı daha 
iyi mevzDere çekilmeğe mecbur et
ml.ştir. 7 mayısta, Hrtbbaniye civa
rında şiddetli muharebeler olmlL'l, 
diişnana büyük kayıplar verdirllıni.ş
tlr. Irak topçusu, İngiliz :mevzilerini 
muvaffakıyetle bombanhman e~
tlr. Irak kayıpları da mühimdir. 

nın düşman elinde olması b1tenderi
ye istihkamlanm o nisbette ciddi 
hava hücumlanna maruz bırakacak
tır. Bununla beraber düşman, avcı 
tayyarelerini bombardıman tayyu.re
lerine terfik edecek kadar yaklaşma
mıştır. Yaklhşmasına da mani olmak 
lazımdır. İskenderiye gibi Süveyş 
kanalı da mükemmel bir suı-ette mü
dafaa edilmektedir. Diifman hava 
hücumlanna ve paraşütçü kıtalannın 
indirilmesi ihtimallerine rağmen İn· 
~lizlerin kanalı seyri.sefaine açılc 
bulunduracaklarına kimad etmek 
lazımdır. Ira1t hava kuvvetleri, İngiliz mü

himmat depolannı muvaffakıyet.le Ölünceye kadar müdafaa edilecek 
bombardıman etmiştir. Bir İngiliz olan Girid vr Kıbrıs İngiltere için öl
tayya.resl ~açmağa. ve diğer bir tay- çülmez bir kıymeti haizdir. 
yare Kerkük'de yere tnmeğe mecbur . • .. 
edilmiştir. Bütün Irak tayyareleri üs- Bu adalann düşman elıne Cluşme-
lerine dönmüştür. sine mani olmak. onları f ngiliz mak-

6 mayısta İngiliz hava kuvveUerl, sıftlırn için kullanmaktan çok daha 
Vaşaş askeri tayyare meydanile ıstas- ehemmiyetlidir. 
yonunu bonıba.rdıınruı etmiştir. Ha- .................................... •u! 
sar mühim değildir. Bir düşman na.k
liye tayyaresi, K - 30 lst:ı.syonunda. 
zaptedilml$ir. Bu tayyarede bulunan 
blr yüzbaşı, bir teğmen, üç eril~ ve 
11 er esir alm:ıruştır. 

Bli' İngiliz bombardıman tayyaresi, 
Bağdad ile Maşiablde arasında yere 
Jnmeğe mecbur ed!J.m.!.şıtir. Bu tayya
renin dört kişilik miirette.ba.tl esir 
al.ııımı.ştır. 
Beynıt 10 CA.A.) - Irak tebliği: 

Garb cephesinde, vaziyette de~ 
yoktur. Birinci hafta zarfında. 49 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 8 
mayıs günü, Sineldeban ve Rabbani
ye ve diğer ma.ha.11er üzerinde keşif 
uçuşları yapılın.ıştır. 

Sabah saat 3,30 da düşman tayya
releri Musul'a. bir hücum yapmış ve 
bir kaç bomba atmıştır. Hava dafi 
bataryaları, Mahrum civanncfa. bir 
dii.7m~m tayyaresi düşürmüştür. Bu 
tayyarenin pilotu esir alınmı.~h müret
te-batmdan diğer bl.risl tayyare ue 
beraber yanmıştır. 

Cenup cephesinde de vaziyette de
ğişiklik yoktur. 

Bir mikdar düşman bombardıman 

İngiıt.erenln garp ve cenuıbu şa.ıti 
sahilinde liman tesısa\ı.nı müessir 
surette bombardıman etmiştir. Bir 
düşman tayyaresi düşürülmüştiir. 

Şlınali Afrika.da, Toibruk ve Sollum 
civarlarında vukua. gelen muharebe
ler, Alman ve İtal)ıan kıtalan için 
tam muvaffakıyetli olarak tecelli et.. 
m..lştir. 

Alman pike bombardıman ta.yyare
Jerl, Malta. civarında blr İngiliz de
nizaltısını tahrip etml.şlenllr. 
Düşman, gece, .cenUıbu ga.rt>i Alm.a.n

yada muhtelif mahallere mfiliik ve 
yangın bombalan atmıştır. Bllhass..1. 
l.fanhei.m'da mahallelerde ha.s::ı.r vu
kua geimL, ve endüstri resisatındn 
yangınlar çıkmıştıt'. Fakat bu yan
gınlar derhal söndürülmüştür. 

Miinferid surette uçan düşman tay
y::ı.releri, Berllnin merkezine hücum 
etm~lcrdir. Sivil halk a.rn..sında bir 
k.'l.ç ölü ve yaralı vardır. Gece avcı 
tayyareleri ve hava clafi bataryaları 
beş ve bahriye topçusu iki İngiliz tay
y:ırcsl düşürmüştür. 

ta.yyaresi dün Bağdad üzerinde ve bir ita/yan teblı·x.ı· 
kaç askeri kamp üzerinde uçmuş, fa- ~ 

vapur zayıa l tanımaktan imtina e~elerine kar- cVa.purlarm faaliyeti hakkında İn-
h ı w •• k · · gilterenin aleyhine kullanılabilecek 

Lo d 10 (A.A) D .. n},.~n .... şı oşnutsuz ugunu gostenne JÇJD 
n ra . - un ~ S l s· 1.... d Al . _ ,

1
• m.aIOmat vermemeği kend.Lmlzıc sıkı 

~ r~ beyanatta bulunul- ovyet er ır ıgı e man 1Şı;<1..1. bir dilstur edindik.» 
muştur: üzerine memleketlerinden çıkan hü- Londra 10 CA..A.) _ Şileplerden 

Alman ve dl~r bazı mcnbalarclan kiimetleri hukukan tanımamakla mürekkep bir fil::nw1 Kızıldcnlzc 
yapılan beyanat münasebctıle 1ngillz mukabele ehnektedir. harp malzemesi nakletmek ü7.ere 
istilıbn.r3:~ nezareti. nisan 1941 . a.yı Sovyetlerin bu kızgınlık harelı:eti Amerikan Umanlarında toplandıkları 
içln.de duşma.n faalıyeti netlcesı.nde b•ttab. b ·· k.. 1 • • d 1- Va.şingtondan bildirilmektedir. Harl
İngillzlerin verdiği Uca.ret va.purlan dı k ı ~~b~ prtL~. ıçınl e ko ciye ve bahriye nezaretleri bu vo.pur
zaylatını şöylece bildirir: u ça va lD1 ır maau,et ama ta- lann himayesine aid meseleleri tet,-

İnglliz zaY.iatı ceman 293,089 tonl- dır. Malum olduğu üzere evvela AJ- kilı: etmektedir. 
IMoluk 60 vapur. maııya. Moskova üzerinde §iddetli ---------

Müttefiklerin zayiatı oe!llan 189,473 bir tazyik yapmaktadır ve sonra da H b b • B d 
tonllfttoıu.k 43 vapur. Stalin şimdiye kadar nazari olarak a anıye ve asra a 

Bitaraflann zayiatı ceman 5562 to- mesuliyetini diğerferine bıraktığı ik-
nllatoluk 3 vapur ki ceman 4S8,124 tidarı bilfiil eline almış bulunmak- vazı'yet sakı·n tonll1l.toluk 106 vapur. tadır 

Alman zayİatl B~ bapta fikirler tehalüf etmek-
Londra 10 (A.A.) - AnıiralUk da1- d S . (Baştarafı 1 inci sahifede) 

resi, düşmanın son haftalar zarfında te ir. ovyetler Birliği bu hareketi 
600 bin tonllitn hacminde gemi kay- ile Berlini tatmin etmiş ve de- Irak Ba!vekili 
bettiğini bildlrme~dir. mokrasilere karşı da hoşnutsuzlu- Bağdaddan ayrılmadi 
Şimdiye kadar düşmanın kaybetmiş ğunu - ki bu hoşnutsuzluk Alman-

ol-Ouğu umumi tonilato, 2 milyon 912 yaya yanyabilecek makine ve sair Beyrut I O (A.A.) - Bir yı:ı.baaıci 
bin ta1mıin edllmektcdlr. Bunlardan malzemenin Sovyetler Birliğine sev- ajans, Irak Başvekili I3. Raşid Ali 
1,756,000 ~nili\tosu Alman, 1,090,000 kini Amerikanın yasak etmesi üze- Geylani'nin hükfunetine karşı sözde 
tonilatosu Italya.n ve 66,000 tonilatosu . b. lı: d h kA • yapılmış olan tezahürlerden sonra 
da düşmana. yarayan diircr gemilerdir. nne ır at .. a a .artmışb: - .. afi Bağdadı terketmiş bulunduğu hak:~ 

Cenubi 
Sırbistanda 

75,000 IRz ve erkek 
tevkif edilmi~ 

der~ede gostermış oldugu muta-
laasmda bulunarak bununla iktifa kında şayialın yaymıştır. Şark radyo-
mı edecektir~ Yoksa Sovyetler Bir- su, bu şayiaların aleyhinde bulun-
liği bariz vasfı mihverle sıkı bir mü- makta ve Irak Başvekilinin dün Bağ
karenet ve İngiliz _ Amerikan i~- dad camiine gitmiş ve orada kendi· 
birliği arttıkça o nisoette artacak sine heyeca.nlı tezabürlerde bulunan 
olan bir işbirliği siyasetini mi takip bir ha!k kütlesi tarafından karşılan• 
etmeğe başlıyacakhr ~ m1ş olduğunu bildirmektedir. 

Beyrut 10 {AA.) - 8. Rz.şid 
lngilteren.in Yakın Şarkta ani müş- Ali Geylani, Bağdad camiinde na

külatla karşılaşmış b"ulunduğu bir mazda bulur:duktan sonra, muhtelif 
a.nda Stalin'in bu yeni siyasetinin Irak kabileleri şeflerini kabul etmi~ 

Kudüs 10 (A.A.) - Rcutcr: Orta yalnız İngiltere zararına olarak de- tir. 
Şarkta bulunan selii..hiyetta..r Yugosln.v ğil, fakat ayni zamanda Hind deni- Berlin ihtiyatlı hareket 
ma:hfillerine gelen ha.bei'lcre göre ce- zinde ve Akdenizde müslüman 
ııubi Sırtıistanda. bulunan Bulgar memleketierinin heyeti umumiyesi takip ediyor 
makamlan yeni rejime karşı muhale- B ı o {A A ) o F l 
let g-ste diklerini bahane ede k zararına olarak da Alman tehditle- erne . . - . • 
Belcdi;e r:ı.sıerinl, papaslan, mu~- rini kolaylaştıracağından endişe eclil- ajansı bildiriyor: Alman hükumet 
limleri vesair sıerbes meslek erbabını mekted.ir. merkezindeki bitaraf müşahitlere na-
katl.iam ettırmışlerdir. Bundan başka znran Berlin, Irak hadiselerine karşi 
Yuvoslavyanın orta. ve yüksek mek- Roma siyasi mahfillerin· ihtiyatlr bir hattı hareket tnkib et .. 
tepleı1nde okuyan 75,000 erkek ve ktz de henüz tefsir edilmiyor mektedir. 
talebe tevkif edilerek Macaristan yo- Roma 10 (A.A.> _ O.F.i: Moskova National Zeitung'un Berlin mu .. 
ille Almanya.ya sevkedilm1'le?'dir. hükfımetinfn, Yugoslavya, Norveç ve habirine nazaran Alman Hariciye 

Ru tayyareınin pilotu diyor ki: 
«lrak'lılar, bizi kadınları tayyareye 
bindirirken görmiişlerdi. Binaena
leyh tayyarede kadınlar bulunduğu
nu bildikleri aşikardı. Nakliye tay
yareleri Irak' a dönerken Hindis
tan' dan Habbaniye'ye takviye kuv
vetleri getirmişlerdir. :t ka.t hasarı muclh olmamıştır. Elrub- . 

ban civarlarına bombalar atıımı.ştır. &oma 10 (A.A.> - Itaıyan ol'du1arı 
Ölü ve yaralı vardır. Hava dafl ba- um~l tararglhınm 339 nuınaraıı 
taryaları, Alu~ kampını bomhar- tebl:ği: Alma~ tayyarele~ı Maltanın 
dıma.n etmekte olan Wellington tipin- cenubunda d~şma!-1 gemılerlne taar-

Pasif korunma Belçika dlplomatik heyetlerinin kal- nezareti Alman - Irak siyasi müna
dınlma.sı hakkındaki ka.ran, Roma sebetlerinin tekrar temsi meselesinde 
siyasi mahfillerinde henüz tefsir henüz vaziyet almamıştır. Maamafili 
edilmemckted!r. Ga7.eteciler mahfil- lrak'ın bu yolda teşebbüste bulun• 
Jert; bu karann B. stalln.'ln Başvek;\- duğu Almaaı Hariciye nezaretince ' 
Jete gelme.sinin net!cesi olduı.tu his- inkar edilmemektedir. Hafta sonun• 
sindedirler. Siyasi mahfiller, bu ted-

Hind Okyanusunda 
babrılan Alman 

muavin kruvazörü 
Londra 1 l {AA.) - Reuter 

ajansının öğrendiğine göre, Hind 
denizinde batırılan silahlı Almam 

den bir İngiliz bombardıman tayyare- ruz e~şlerdır. Bır denizaltı batını-, Bu 
sini dü.~ürmüştür. mış, bır muhrip h~ra uğratılmıştır. 

Şimali Afrikada Italyan ve Alman 
Alman teb/iğı· müfrezeleri zırhlı vesaitle sonum cep-

sabah Kadıköyünde 
tecrübe yapıldı 

yardımcı kruvazörü, 10.000 tonila- Bedin 10 (A.A.) - Alman orduları 
toluk ve 19 mil süratli eskiden Başkumandanlığmın tebliği: Alman 
Hansn ismini taşıyan vapurdur Bu hava kuvvetleri, İngiltere deniz nıın
vapurun 155 milimetrelik 6 topla, takasında, ceman üç bin tonilato hac-

.. dd mlnde iki ticaret gemisi batırmış ve 
mutea id torpil kovanlariyle ve biri büyük bir şilep olmak üzere di-
mayn dökmeğe mahsu3 etrtibatla ğer üç vapuru o kadar ciddi hasara 
mücehhez buhınduğu söylenmekte- uğratmıştır ki daha yüksek nıikd:ırda 
dir. Bu nevi Alman korsan vapur- tonUato kaybedilmiş olduğu söylene
ları büyük bir ihtimamla teçhiz edil- bilir. Sava.ş tayyareleri, Portsmouthun 
miş olup zaptedecekleri vapurlara cenubunda bir İngiliz destroy<!rinde 
ikame etmek üzere de fazla müret- yangın çıkarmıştır. 

Gece, .s:ı.va.ş tayyareleri, merkezi ve 
tebat taşımaktadırlar. Hansa mü- cenubi Ingllterede esliha fabrlkal:ı.ri-
rettebatının 300 ki,1 olduğu za~e- re tayya~e meydanlannı ve aynı za
d.ilmektedit. manda Iskoçya.nın şark sa.bilinde ve 

hesinde muvaff:ı.klyeıtıl hareketlerde 
bulunmuşlardır. Tobruk etrafında 
topçu faaliyeti olmuştur. Düşman 
Deme üzeı;ne bir hava alı:ını yapmış
tır. 

Bu sabah saat onda, Kadıköy kaza
sı mıntakası dahilinde hava. hücwnları 
na karşı pasif mi.idafaa tecrübeleri ya.
pıl.masma b~lanmı.ş.(tr. Taın saat on
da çalan tehlike düdükleri üzerinde 

Ege denizinde Siklad grupundan kaza mıntakası dahilinde bütün mü
Andres. Einos ve Terınia adalan ta.- nakalat durmuş, halk, umumi ve hu-
rafunızdan işgal edilmiştir. susi sığınaklara iltica etmiştir. 
Şarki Afrikado. kıtalarınnzın müs- Vali muavini B. Ahmet Kınık. Se-

tcvlilerin gittikçe artan tazyiki kar- ferbcrlik müdürü B. Ekrem ve Kadı
,şısmda mukavemeti bütün mınt.akada köy kaymakamı B. Cenap tecrübeleri 
devam etmektedir. idare etmektedirler. 

8 mayıs gecesi Amba - Alagi mm- Hnva bücumlan esnn.sında nıefruz 
takasında Hind kıtalarının kuvvetli düşman ~ü~iller:inin Kı.zı..lboprµ.k 
bir taarruzu geri püskürtülmüştür. Sulta.nmurat çiftllği sa.hasına Jndikle
ııGlo.-,-ter> tipinde biY t:ıyyare Alagri'dej rı görulmüş ve mücadele tertlb::ı.u pa
tad .. n:.a~lmd.'.1-fti .. toplarun~ _:a:arından rtaşütçüleri zararsız bir hale sokmuş-
u.şuru uş ur. ur. 

bh1ır Moskovanm diğer memleketlere dan evvel bu hapta bir karar veril• 
karşı s'lyasetinde muhtemel bir değiş- mesi beklenmektedir. 

menin emaresi olup olmadığını soruş- 11------------·
turmaktadır. Kremlin'in karan, mih-
ver devletlerine kc.rş1 bir anlayış ha
reketi olarak telakki edilmektedir. 
, .........•......••.......•...........•. 

JRTiHAL 

:Ne demeli? 

«Yeni Sabah> gazetesinde bir 
serlevha: 

c:Gneisenau ve Schamhorst 

ı] 
I• 

gemileri yeni isabetler aldı.:t 
1
' 

Böyle 

dememeli; 'i 
Gneisenau ve Scharnhorat , 

gemilerine yeni isabetler oldu.> 

ilemeli! 

Sadn esbak Merhum Ali paşa hafi
desi Harbiye Nazırı merhum Nazım 
paşa km Biiyiikdere Sahil sıhhiye ta.
bjbi doktor l\Iehmct Necdet Arpat•m 
rrfikası A:ııra Arpat ani olarak vefat 
elmiştir, Cenazesi 1215/941 tarihinde 
Biiyükderedt> Piyasa caddesinde 87 l 
No. Io hanesinden kaldırılarak Öğlt! 
namazı Sarıyer camiinde kılındıktan 1 

!ifonra Asri mezarhğa. defnedilecektir. i'--------------'r.:ı· 
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~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-/ B~inci~mi~n 
Bazı ressamlar ve nadiren ~~ hey-

ed •v• eklini can• 

iş yerlerinde 
İşçilerin sıhhatini 

korumak için 
alınacak tedbirler 

Suadiyede bir yaralama Maarif Vekili ;:;n::~~~~ı: 
Bu sene imtihan netice-lıteltraşlar, Mehm cıguı ' 

1
. . 

l · baya mu:-landırıyor}ar. Bu eser era, w 

deki ve hakikatteki Türk çocuguna 
Mehmed Ôzcan alacağını alamayın- ıerinin ~emnuniy~t verici 

' mahıyette oldugunu 
Arkdaşım (Va - Nu) dün çok 

eski. bir aşk mektubundan, Osmanlı 
padışablarından Birinci Sulta.."\ Ha· 
midin Ruhşab İsimli sevgilisine yaz• 
dığı aşk nan::esınder. bahsediyor. 

benzetiyor musunuz? 
Ben benzetmiyorum. 
Dahasını da söyliyeceğim: İş kanunu hükümlerine göre hazır

lanan 11:İşçl sağlık nizamnameslı Sıh-

ca ihsanı bıçakla sırtından yaraladı söyledi 

Bu «Mebmedcik» ler idealleştiril
miş olmaktan da uzaktırlar. Bilakis. 
Asık b.ir surat. Çatık katlar ... 
Mebmedcik bu mudur? Böyle mi 

olmalıdır? 

Halide Edibin «Sin~kli Bakkal» 
romanında abus bir imam tipi var· 
dar. Kitabı okudunuzsa dikkatinİ%
den kaçınamıtbr: İnsanlara giilme
meği atılar. 

Her nedense, bir vakitJer bu ruh 
moda olmuştu. AramJzda, tek tük, 
burnundan kd aldarmıyanlar zuhur 
etm.İfti. Fakat Türk milleti aslında 
somurtkan değildir. Asker ol~ 
Mehmedciğin de güler yüzü, ne,esı 
makbuldür. 

En küçüğünden en biiyüğiine ka-
dar miaaller alalun. 
Namık Kemal gibi büyük bir va

tan ve millet edibinin «Asken ser• 
nameli nesrinden cümle: .. ek 

«Askerliğin ,aru gülerek ?im 
ve hatta ölürken bile gülmektir.» 

Keza «Vatan yahut Silistre» piye
sindeki' Abdullah çavuş tipi: Kur
şunlar vızıJdarken, toplar patlarken 
bile latif bir insan. 

En yukarlara çıkalım: .. .. 
Atatürk ve İnönü, güler y~zlu 

teflerdir. MiJJet de- onları daıına 
mesrur görmekten hoşlanmıştır'. r 

Asker ~arkıJarındaki «0 sevun 1 

yü:ün asla solmasın!» mısramı ha-
br}atınm. ık t 

~eflerin fotografileri,. s~ 5 ' .. e
bessürnlerini tesbit etmıştir. Cuın· 
burreisinin gazete sütunlaı:na aks
eden beşuş çehresinden dauna kuv-

vet alırız. d' d h" 
Umumiyetle Türk, k«;n ~n ~ ~-

hat ve İçtimai Muavenet veıtal&tin- Suadiyede Taşlıtarlada oturan inmiş ve karşısında alacaklısı 
den şehrimizdeki alakadarlara. teb- }hsan isminde birile Erenköyde Mehmedi görmüştür. 

liğİşo~~1:ı:~· tabi bulunan yerlerde Ethemefendi caddesinde oturan . Mehmed, a~tık ~u hesaba ~ir 
tatıbik edilecek bu nizamname mu- Mehmed özcan arasında seneler- nihayet verilmesini istemiştır. 
cibince iş yerlerinde işçiler için ~~ denberi devam eden bir alacak İhsan da vaktin müsaid olmadı-
dem duş banyo ve hamam yer e v b t . :ı· M hmed bu 
bulundur~ak mecburidir. Yemek ve meselesi vardır. gını eyan e ınış ır. e , 
istirahat salonları, ışçııerin. kalaba.- İhsan v •• cevaba kı2ımış, yanında bulundur-
lığı nlsbetine uygun blr şekilde ola- ~ehm~, a yap~gı mute- duğu bıçağı çekerek İhsanın üze-
ca.k.tır. addid muracaatlara ragmen ala- . t 1 nısan· i b' hare-
Hastaıa.nanıar için Acil tedavi. yer- v t 

1 
ni.h rıne a ı mış, ser ır 

lerl revirler de yapılacaktır. Nizam- cagını amamen a amamış, a- ketle Mehmede arkasını çevirin-
na~ede sıhhat revlrierJnln ne1 şartd- yet dün, bu işin doğurduğu asa- ce Mehınedin vurdugvu bı""" dar-
larda olacağı makine ve l.ptida ma - b' tl İlı . ·ı . k ' ~ 
deler yüzii.nd~n husule gelebilecek ka- ıye e sanın evıne gı nuş, _a- beleri sırtına isabet etmiştir. 
zalara karşı ne gibi emniyet tedbir- pıyı çalmıştır. Ev Halkından bıri H~diseyi görenlerin feryadı ü-
ierL almacağı ve yenl kunılacak iş kapıyı açınca Mehmed biraz · · M h di 
mahallerinde eski ış yerlerile ne şe- . .. . ~. .' .. zerine yetışen polısler, e me 
kilde irtibat tesis olunacağı da tasrih Thsanı gormek ıstedigını soyle- bıçağile beraber yakalıyarak müd-
olunmuştur. miştir. deiumumiliğ~ teslim etmişler, tıı

Lastik tevziatı 
İhsan doğruca sokak kapısına san da tedavi altına alınmıştır. 

İhtiyaç hasıl oldukça 
peyderpey piyasaya 

çıkarılacak 

Lastik tevziatL işi ile Ticaret VeU
ıetinln meşgul olduğunu ya.mnıştık. 
Acenteler elinde bulunan lastiklerin 
parası Ticaret ofisi tarafından alına
rak depo edilmiştir. Lastikler stok 

Yardımsevenler 
cemiyeti faaliyette 

Tahsil görmüş 1 

bayanlar için hastabakıcı 
kursları 

edilerek bekletilecek, ihtiyaç oldukça İstanbul Yardımsevenler cemiyeti 
peyderpey piyasaya çıkanlacaktır. Hiç idare heyeti dün tekrar toplanarak 
bir otomobil sahibine lastiği tama- çalışmalara devam etmiştir. Salı gü
men eskl.meden yeni lastik verilmiye- nü neşriyat ve faal kol toplanarak fa-
cektlr. d k ul 

Ticaret Vekaletinden dün İstanbul aliyet programı etrafın a onuş a-
caktır. Vilayetine bir telgraf gelmiştir. Bu ••• 

telgrafta İstanbulda faal ve gayri fa- Yardımsevcııler cemiyeti İstanbul 
al ne kadar otomobil bulunduğu so- merkezi reisliğinden: 

Karilerim izin 
mektuplar. 

Yemiş iskelesine 
uğrayan vapurlar 

Haliçteki Yemiş iskelesi blr se
nedenberi muattal bir halde du
ruyor ve vapurlar uğra.tılamıyor
du. Ahiren Belediyenin aldığı bir 
kararla Hal rıhtımı önüne bir is
kele yapıldı ve Haliç vapurları bu
raya uğratılmağa. başlandı. Yalnız 
sabah ve akşamlan buraya uğra
yan vapurlar çok seyrektir ve ih
tiyacı temin edememektedir. Ha
liç idaresi, buraya uğrayan vapur
ları biraz daha sıklaştırırsa hem 
Haliç sakinlerini memnun etmiş 
olacak, hem de kendl varidatı nok
tasından fayda görecektir. 

L 

An.karadan dün sabah şehrimize M kt t s· · 
e up a ıı-mci Hamid sevgilisi· geldiğini yazdığııme Maarif Vekili B. akıl 

Hasan - Alı Yücel yanında maarif ne yanıp Y mak.~a, YİJ~ünü gözünü 
müdürü olduğu halde vilayette İstan- onun ayaklarına surtmege kalkm:ık
'bul VaU ve Belediye Reisi Dr. Lütfi tadU:: 
Kırdan ziyaret etmiştlr. Dun matbaada bı; eski Afk mek-

Vekil şehrimizde 3 - 4 gün kalacak, tubunu bir sanatkar dostumla bir. 
bu müddet esnasında maarif mües- lilde okuduk. 
seselerinde ted.k.lkler yapacaktır. B. Arkadaşım: 

Hasan - Alı Yücel, An.karaya. nakle - Eski aşk mektupları ile yeni· 
dilmesi _kararlaşan Maarif matıbaa- leri arasında ne büyük b" f k' 
smda dun meşgul olm1J9tur. . _ .. . ar ar .... 

Vekil imtihan netieelert hakkında diye giilumsedikten sonra bana fU 
fikrJn1 ~oran gazetecilere ~tir ki: hikayeyi anlattı: 

«BU sene lıntlliaulara et'ken ba..ş- - Geçen giinü faheser bir aşk 
lanmış olmasına ra~en neticeler mektubu rördüm. Kabil olsaydı bu 
memnuniyet vericidir. Bu memnun!- mektubu. ~.ı Birinci Hamidinki ile 
yet verl:~i .. vaz1yetin y~ız İstanbulda yanyana neş•·ederdim. 
d.~l b~tun yurdda böyle olduğunu Bir çalgıh kahvede oturuyordum. 
soyllyebillrim.11 K daki al d b" • d ik. 
İlkınektep muall1m1erin1n kıdem arşun mas ar an. ırın e ı 

zamları ve mesken bedelleri hakkın- genç adam vardı. Berum masamın 
da verilen kararlar, Mecliste mev- tam arkasında oturan güzelce bir 
zuubahs edilmiştir. Tafsil~t garet.e- kadına dik dik bakıyorlardı. Niha-
lerde okunmuş olacaktır. Bu iş ile yet hunlardan biri cebinden bir si
artık vilayet meşgul olacaktır. gara paketi çıkardı. Bunun içindeki 

Belediye otobüsleri 
İki firma otobüs 
satmağa hazırdır 

son sigarayı. yakb. Ondan sonra ku· 
tunun kapağını yntb. Mukavva..,ın 
üzerine bir kelime yazdı. Bütün bun
lan bitirince mukavvayı genç kadı· 
nın oturduğu yere doğru fırlattı, attı. 
Lakin fena n4an. aimı,tı. Si.gara pa· 
ketinin muvakkası geldi, tam benim 
masamın üzerine kondu, O zaman 

. hu mukavvanın üstünde ya!nu şunu 
. İstanbul .~elediycsl tarafından ha.- okudum• «Ho uma gidiyorsun!» 

rıçten otobus satın almak içln açılan · .. ş ~ 
münakasa sona ermiş, otobüs satma- Evet ba dun~~ın en asrı mektubu 
ğa talip olan finnalann teklifleri bu kadru· kısa ıdı. 
alınmıştır. Taleplere göre Türk Ellar Mektubu yazan genç: 
Whitc firması 20 kişilik 20 otobJ.s ver- - Affedersiniz... diyerek ona 
meği teahhüd etmiştir. Belediye 140 masamdan aldı. 
bin lira vermeği kabul eder ve bu pa.- Dostwn bana bu hikayeyi anlat• 
rayı .. firmaya tediyede bulunursa bu bktan sonra aşk mektubu yazan eski 
otobusler G veya 7 hafta zarfında. Be- A dd d'" .. d" Onl b' takıın 
lediye emrinde bulundurulabilecektir. ~' an uşun um. ar ır . 
Yeni otobüsler Basra yolu ile itıhal ım:e satırlar arasında coşkun hisler 
edilecektir. Daimi encümen ve Dahi- taşan aşk mektuplarını kaleme el
liye Vekaletlnin bu husustaki tasvi- mak için günlerce düşünürler, ne bü
binden sonra siparişe geçllecek~ir. yük itinalar göstermezlerdi ki. .. Ka· 

yüğe karşı bürıne~·i'.. cıddıy~ti .. ~.il
mekle beraber, gülumser yUzlud!ll'; 
hatta eğlence zamanlarında hayli 

4akacıdır. Cenge gidiyorum diye su• 
ratına somurtkan bir nikap takmak 
iptidai kavimlere yaraşır. Burnun
dan dü1_;enin bin parça olması da bir 

rulmaktadır. Ticaret Vekaleti otomo- İlk, ort:ı, lise ve yüksek tahsil gör
bil sayısmı Hi.stlk tevziatı için iste- müş bayan ve genç kızlarımız için 
~~kted:ir. İstenilen malfımat Vek~lete gönüllü ha.stabakıcl kurslarına talebe 
gonderıldlkten sonra Ticaret Vekaleti kaydedilmektedir. (Y~ 18 dıcn 45) e 
Icstik ihtly9:.cını anlıyacak, ona göre 

1 
kadar her vatanda~ın en yakın Halke

p~yasaya l~stlk ~ıkaraeak, fazlasını vine 17 mayıs 1941 günü akşamına 
Tıcaret ofisı emrınde sakl~yacal~tır. kadar her gün saat 14 ten 17 ye ka-

dar müracaat etımesi. 

İstanbula gelen haberlere gör~ bir ğıdı, mürekkebi seçmek bile bir 
Alm~n fl~ası yulaf, afyon v~~diğl mesele idi. Kaç kere müsvedde ya• 

h takdırde ıstenllen evsafta otobus sa.- •• • k k L--Köy el tezga ları tabileceğini bildirmektedir. Bu teklif- pılır, kaç ker.e silinir, aç ere UU" 

ac·z -...e hamakat alametidir. K h .id 
Eski münşikr gibi bir cümle yaz· ayıp ta Sl ar Kaza kurbanı iki gencin 

marna müsaade buyurun: Tebessüm. • • 
süs yüs, çiçekai.. bahara ı-..z-. . cenaze ınerasınu 
LJarplı' baharlarda da çiçekler açma- Zabıta tahkıkat ve ara•- Geçen gece Harbiyede tramvay du-
~ ~ rağında dururlar'ken feci blr otomobil 
mıızitk etmez. (1:_abii b? söz~~r,. Yl- tırmalarına devam ediyor kazasına kurban giden Güzel sanat-
bşıklığa, smtkanlıga teşvık değildir.) , lar akademisi son sınıf talobclerinden 

~"nlümüzü ferah, çehre adalele- ".... Beledi tah 
11 

la F'uad Tayman ıle Kemal Saymanın 
ueo Beşu-..aş ye s memur - ı 1 d.. h ... _ ·mı k ı · · · t kall"ssüz tuttuğumuz zaman- d N ın· b. ..ddA•te b 1 cenaze er un a .. ı.u merası e a -rımızı a u • l dah rın an azm ın ır mu ""' n er dırılmı§"tır 

lar, elbette yapbğunız ~ ~r .. er~ o:tadan tegayyüp ettiğin~. V! şahsına Cenaze ·merasiminde bulunanlar, 
verimli olw. Sarf bunu duşundük! • aıd bir çantanın Eminonunde ~~r sabahleyin saat 10 da Güzel sanatlar 
• · • -t' dekilere: «Ölün gıdı- kahvede bulunduğunu, emniyet mu- akademisi binasında toplanmışlardır. ıçm, maıye ın .• • ·· 1 ··~·· ·· ı·k d e ı 

•b' d yil keyifli keyifli 1§ dur uf>unun a a a ar m mur arınca Buradan hareket eden kafile doğruca 
y~r;r1°!.~~1 .~ .. e;c;enler çok olmuş• yapılan ~ahkik1:1:tta ~azminin zlınm~- Şişli Çocuk hastanesine gitmiştir. 
gor · » og~~unu • . arecllerdir. tine ~eçırdiği uç yuz llra bda.r ~ır Zavallı gençlerin cenaı.ıeleri buradan 
tur. Ve böylelerı akıllı ıd ~a para ıle ortadan yok oldu~nu dun . saat 13 de alınarak Feri.köy caıniine 
Bu şıar, yalnız sulh zamanına deg. ' kaydetmiştik. Zabıta; Nazı:nıııin izi 1 götürülmüştür. Burada cenaze na
harp zamanına da aid olsa g~~ektır. peşinde ehemmiyetle meşgul oladur- mazlan kılınmış, arkaba ve ark.adaş-

Şayed yeniçerilerde tevebhu~ et- sun Şile ve Bey~oz Beledlye . ~ahsil- lannın göz yaşları arasında Feriköy 
ti•Y • • T De)r' Bekir balı var darlarından iklsınin daha bıla ma- nıezarlı~ına defnedllmislerdir 
gımız o uzsuz 1 · b ım ·ıkl r1 6 " • 

· · , k' bu hal Osman· ze~t vazife erı a.şına ge e-: ~ Gcnaze merru>imlnde Akademi mü-
ıdıyse, muha~ak ı evrinde ınevcut alakadar makamlara haber verilmış- dürü, profesörler ve talebeler, gençle-
lıların ,ıırrılı fütuhat .d . d tir. rin dostları bulunmumur. 
deR"ildi; sonradan, mhitat safhasın a Mahalli zabıtaları, bir taraftan bu -·-'-
ariz olmuştur. iki. memurun da nerede .olduklarını 

Evet, «martial» bir yüz; bahadarba· ara.ştırmakla bözd~ra.ber, da.lrırilelerkintedde~ 
b . ·· A k yu"zü fakat u hesaplan da g en geç me ır. 

ne ır yuz... s er ": b •· _ tahkikat ve tedkikat sonundadır 

Eyüp otobüslerinde ani 
kontrol 

iht' anıl b. likt ince bar te essu Bu 
ış a ar e f' 1 . d birleş- ki kati bir neticeye varılabilecektir. Zabıta dü·ı Eyüp - Keresteciler hat

tında işleyen otobüsl<:>ri :ıni o~arak 
kontrol etmiştir. Bunlardan bcs oto
büs yolculardan bilet parası alip bi
lE't vermediği gibi bir tanesi, haddi is
tiabisinden on dört yolcu dahı;. fazla 

mün boa ~e:ı:adını ne ıs erın e ~ 
tirenler dün°ada en sevimli, en cana 

' d tem· yalan ir.sanlardır. Or uınuzu w 

sil eden şahsiyette bunu aramaga 
bile lüzum yoktur; derhal aklınıza 
gelecektir. 

Onun için, ressam ve heykeltr~: 
larımız, esea·lerinde M~hmed;:~~ 
canlandm.rlarkcn bu hususıyete 

kat etmelidirler: b' h lk 
Abus değil, gÜler yüzlü ır a 

çocuğu. ~ 'b • 
Hakikatte, hayallerde oldugu gı.!: 

ideal şeklinde de olması İcab ettı~ 
gihi, A 

En müşkül anlarda bile ezelı ve 
ebedi tebessümünü muhafıua eden, 
cesaret ve hayatiyeti asla kaybolmı
yan Mebmedcik ! 

(Va - Nu) 
•...................................... , 

Buz satışı .. 
· · · ayın '>3 un-Buz tevzi ve satış ışmı17 M. zıl 

de müteahhide ihale edlleceğl ya -
bulundurulması 

mıştı. Belediye buz , 
1 

tesbit 
1cab eden semt ve dükkan an 
edecek, müteahhldden btı semt ~e 
dükkanlara buz d~ğıtması istenecen
tır. T~vzla t ve satış başladıktan so -
ra kontrollar Belediye tarafınd:.ın ya
pılar.aktır. 

Belediye buz fabrikası yaz ayların
da ihtiyacı karşılıyacak buz imalini 
temin etmek için şimdiden t.ertiba.t 
alacaktır. 

24 bin ton üzüm 
İngilizler muhtelif firmalardan 24 

bin ton üzüm mübayaa etmişlerdir. 

Göçmen evleri 
İzmir (Akşamı - Urla kasabasında 

yangın sahasında inşa edilmekte olan 
100 fl'Öçmen evi, bu ayın on beşinde 
tamamlanarak kabul edilecektir. 

Hastalık neticesinde 
ölüm 

Bundan bir kaç gün evvel Kasımpa- almış ve ayrıca bilet kesmemek surc-
sada Saınanviran mo..hallesindekl tile hazin"yi de izrar etmiştir. Bunla
cvinde ölü olarak bulunan yaşlı ih- nn mesullerlnln emsaline ibret olacak 
tiyarın ölüm sebepleri etrafında ya- bir şekilde ceuı.landırılmaları için 
pılan incelemeler neticelenı:µrilnüştir. keyfiyet Belediye reisliğine bildlrll
Bu tedkikat neticesinde, 1'.br~imin miştlr. 
müzmin bir hastalık net!cesı anı ola-
rak vefat etmiş bulunduğu anlaşılmış .- . ;::- • 
ve ortada bir cinayet ihtimali ınev-1 Basın bırlu.nnde « Lıman» 
zuubahs görülmem_!:~ir. resim serS?isi açıldı 
Pandoflacı Muzaffer Dün saat 1 6 da, Beyoğlunda Ba-
Sabıkalı yankesicilerden Pandoflacı sın l,irliğı salonlarında genç s:ınat

namile ınaruf Muzaffer ismindeki ka- 1 karlarımız tarafından «limaı."l.> mev
dlll dün polis tarafından yine yaka- zulu bir sergi açılmıştır. 
lanmıştır. Şlmdiye kadar yüzden faz- Merasimde örfi idare komutanı 
ıa maznunlyeti ve bir kaç da mah- gent! ı Ar R A k 
ki'ımiyeti bulunan Muzaffer, bu sefer r~ . 1 ıza rtun al, vaü 
de kalabalık blr tramvayda bir kadı- m~a~ı~.ı B. Ahmed Kınık, müzeler 
nın mücevher ve para dolu çantasını muduru B. Hamdi ve bir çok ta
aşırmıştır. Zabıta, Muzaffer hakkın- nınmış zevat hazır bulunmuşlardır. 
dakl tahkikatı ikmal ettikten sonra Sergide eserleri teşhir edilen genç 
adliyeye verecektir. ressamlarımız şunlardır: 

Avni Arbaş, Haşmet Akal Nejat 
Melih, Yusuf Karaçay, Tur~t Ata
bay, İhsan Tarkan, Faruk Den, Ke-

Gece gelen yolculara 
otomobil 

Geceleri limana gelen vapurlardan mal Sönmezler, Mümtaz Yener, 
çıkan yolcular rılıtımdıı otomobil bu- Agop Arat, Abidin Diıno, Nuri 
lamadıklarından müşkülat çekmekte- İyem, Selım Turan. 
dir. Limanlar umum müdürlüğünden 
Belediyeye gönderilen bir te~erede 
rıhtımda kafi mikdarda. ot.omobıl bu
lundurulması istenmektedir. Beledi
ye, şoförler cemiyeti ile temasa geçe
rek bu hususun teminine çalışacaktır. 

Beylerbeyi mendireffei __ 
Beylerbeyi Lc:;k.elesindek.l _mendıre~ın 

inşaatı bltm~. Belçdiye reıs mua.vın
lerlndcn B. Lütfi Aksoy ve fen işleri 
m.üdürü mahallinde tedkl.kat .va.P:tnl§· 
tır. 

Ankaradaki maçların 
neticesi 

Ankara 10 (Telefonla) - Bugün 
19 mayıs stadyomunda yapılan milli 
küme maçlarında Harbiye İdmanyur~ 
du - Eskişehir Demirspor karşılaşması 
O - O beraberlikle, Gençlerblrllğl -
Maskespor karşılaşması da Gençler
birliğinln 1 • O ıallbiyetile net!celen
mi§tlr. 

İktisad Vekfı.letı, köylerimizde el te komple arı otobüs, ıoo aded dörder zulur ve y~d~. Y.~ırdı: Ve bun
tezgahlarına rağbetin arttığını na- tonluk kamyon şasesinin verllebilece- larda ne dilıer dokiilmezdı! ... Ne il· 
zarı itibare alarak 4200 el tezgahı da- ğl zikredilmektedir. İstanbul Belediye- tifatlar savrolmu:dıl ... Halbuki 1941 
ha yaptırmağa karar vermiştir. Ya.- si, Dah!llye v.ekaletı tasvip ettiği talr.- atığı bu iti ne kadar baaitleıtinnit 

"'l\J.IlUtf. ııııuı ~UcLc~ a.ru """'.,.,...._._, uırue, .., ........... _ ... __ ......, _..,._,.~-- ve ne ueı~e ., •• ..-. •• .._._ --L. 

memleketin muhtelli mın~alarında yapacaktır. mut! ... Öyle uzun UZDD ıolgun renk• 
köylüye taksim edilerek faalıyete ge- lstanbul Belediyesi Tramvay, Elek- t kiğıtl arfl aramağa lüzum 
çirilecektir. Vekalet, köylere seyyar trik ve Tünel işletmesi umum müdür- ek ar, z ar 
dokuma ustalan da göndererek halka lüğü şehirde seyrüsefer için 200 mo- yo : • • 
dokumacılığı öğretecektir. dem otobüse ihtiyaç olduğunu Bele- Bır paketin altmdakı mukavva 

Adi cerh 
Bey0ğlunda Italyan hastanesinde 

otuz beş numaralı yatakta yaralı 
olarak yatan Süruri Erden aldığınuz 
blr mektupta; kendisinin filhak.lka. 
mayısın üçünde Fazıl ismJ.nde bir 
köfteci ta.rafından Yaralandığı, fa.
kat. bu yaralanma keyfiyetinin köfte 
parası yüzünden olmayıp il.dl bir kav
ga neticesi vukua geldiği bHdJrllmek
tedir. 

İhtikar yüzünden iki 
tevkif 

İstefan isminde bir bakkal lle, Cor
ci imıinde bir tuhafiyeci, mağazala
rında sattıkları bazı eşyayı fiat mü
rakabe komisyonunun koymuş olduğu 
fi:ıtten fazla satmak suretile ihtikar 
yapmak suçundan dün adliyeye ve
rilmiş ve asliye ikinci ceza hakimliği 
tarafından tevkif olunmuşlardır. 

Kadıköyünde pasif 
korunma tecrübeleri 

Bu sabah saat onda Kadıköy kaza
sında pasif korunma denemeleri ya
pılacaktır. -·-
Yanan Ferah sinemasi 
Geçenlerde Şehza.Cieba§uıda yanan 

Ferah sinema ve tiyatrosunun enka
zının tamamen k:ıldınlmasına baş
lanmıştır. Şehzadeba.şında yapılacak 
olan 16 mart şehidleri parkının ya
nında dökülmüş olan molO'llar da 
kaldırılmaktadır. 

P. T. T. memurlar 
kursundan mezun 

olanlar 
Anlau·a 10 (A.A.) - Posta. telgraf 

ve telefon umum müdürlüğünün me
murları arasında sicilleri ve mesaileri 
itibarile şef olmağa. Uyakat gösteren
lerden ayrılan 48 memur tahsil dere
cesi bir sene olan ve Ankarada bulu
nan P. T. T. memurlar ku1'5Undan bu 
sene mezun olmuştur. Bu memurlar 
posta telgraf ve telefon hizmetlerinin 
her şubesinde şefllk yapacak bilgiyi 
bu kursta tatbiki ve nazari olarak 
ikmal etmiş bulunmaktadırlar. 

Kurs diplomaları dün kendilerine 
Münakalftt Vek!Uetı ve posta telgraf 
umum müdürlüğ'ü erkö.nı hurunında. 
tevzi edllm~, Münakalat Vekili B. 
Cevdet Kerim İncedayı ve posta tel
graf umum müdürü B. Kadri Muslu
o~lu tarafından yeni vazifelerinde 
muvaffakıyet tenıennt edilmiş ve 
H\zım gelen ö~ütler veıilmi§tir. 

diyeye bildinniştir. İthal edllecek şa- buna kafi geliyor ve iki kelime 
seler burada otobüs haline kona.bile- maksadı anlabyor ••• 
cek~!r. . Bu sürat asrında fazlasma da ne 
Hukfımet, tckllflerl tasvıp ettiği 

1
.. ? B lki b' "bL- fakat 

takdirde yakında siparişler yapılmış ~ var e D'kaz zu ~A de 
olacaktır. aynı zamanda pe samımı ... 

Muallim mektebinde 
imtihanlar bitti 

İstanbul mualllm mektebinde dün 
imtihanlar bitmiştir. Neticeler yarın 
talebeye tebllğ edllecP.ıktlr. 

Şirketi Hayriyenin 
ilave seferleri 

Sirketi Hayriye, önümüzdeki hafta
dan itibaren Küçüksu ve Salacak 
plcljlanna ilave seferler tertip ede
cektir. 

Dolandırıcılık 
Beşikta.şta oturan Refik ls:mlnde 

birl, Andon ve Vasil isimlerinde iki 
kişiden, askerlik.le olan alaka1annıı. 
dair bir i.'}lerinl halledeceğini beyan 
ederek yirmişer lira almış, bu işleri 
de yapamamıştır. 

Dolandırıcılık suçlle :polis tarafın
dan yakalanarak dün adliyeye verilen 
Refik üçüncü sulh ceza hakinu tara
fından sorgusunu müteakip tevkif 
edilmiştir. 

Helva ve battaniye 
hırsızları 

Sirkecide bazı otellere girerek bat
ta.niye, çarşaf vesaire gibi otel eşyası 

Uzun uzun dil dökerek sevgiliyi 
kandırmağa çalışan işıklar daha ka· 
pah yollardan gitmekle, daha kur
nazca hareket etmiyorlar mı idi 1 

Hikmet Feridun Es 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Harbiyedeki feci kaza 
hakkında bir tavzih 

Gazetenizin 9/5/941 tarih ve 8098 
sayılı nüshasının 3 üncü sahlfesln1n 
3 ve 4 üncü sütununda <Harbiyedeki 
feci otomobil kazası) başlıklı yazıda 
ölen iki genç ile yaralananın otomobil 
içinde bulundukl:ın söyleniyor şek
linde bir yazı intişar ettiği görül
müştür. 

Akademi. talebesinden bulunan ve 
kaza neticesinde ölen Kemal ile Fuı
dın tramvay durak yerinde beklem k
te iken otomobilin kendilerine çar'l
tığı ve iddia edildiği gıbi otonıolıil 
içinde bulunm::ı.dıkl:ın ve şoförle de 
şahsi münasebetleri me:cud oımndı-rı 
ve yalnız yaralılardan Ilıs:ıııın m""'
nunun teyzezadesi ve Hllml'nın de 
ağabeysi olduğu ve hadise esnasında 
otomobilde bulw1dukları yapılan Lah
klk:ı.t neticesinde anl::ışıldığınd:ln kcy
!iyE'tin bu şekilde tavzihini. rlca c~"
rlm. Istanbul C. Müddeıumumı::I: 

il. On:ıt 

aşırıp savuşmağa muvaffak olan 1'~ 
Mustafa isminde biri dün polis tara- ınısırçarşısı 
tından yakalanmış vq adliyeye veri- Peı·ak.ende Hii.l haline ifrağ edlle-
lerek birinci sulh ceza hakimliği tara- cek Mısırçarşısının yeni şeklini r.ös
fından sorgusunu müteakip tevklf teren projenin binanın tarihi sw·nı 
olunmuştur. bozduğundan tadil edileceğini ynz. 
Aynı mahkeme; Tahta.kalede köy- mLjtık. Belediye iktisad işleri müdür

den gelmi.ıj bir araba içinden bir kap lüğü Hl:l.le konacak esnafın cinsl 0 rln1 
helva çalan Yusuf isminde birini de ve mikdannı tcsbit etmiştir. Soğukha
tevklt etmiştir. Malı çalınan köylü vadan istifade etmeğe mecbur olan 
buradan gitmiş olduğu için helva ka- esnafın işgal edeceğl dükkftniarda so
bile beraber adliye emanet dairesin- ğukhava tesisatı vücude getır:lccektlr. 
de alıkonulmuştur. l Tadilat ikmal edlldiktcn sonra pe

rakende Halde dükkan tutmak iste
yenler çoğalacağından bu husus şim
diden kararlaşacaktır. 

Bir tüccar ihtikirdan 
mahkum oldu 

Kauçuk fiatlerinde ihtikar yapmak
tan suçlu İstepan Ventura isminde 
bir tacirin muhakemesi dün ikinci 
asliye ceza mahkemesinde inta~ olun
muş, elll lira para cezasına ve bir 
hafta müddetle dükkanının kapatıl
masına hükmolunmuştur. 

Nişadır ithali 
Dün 830 sandık. nişndır it.hal edll

ml§tlr. 

Çifçiler için zirai filimler 
getirilecek 

Müstahsili ere fenni ziran t usullerini 
etraflı bir ı:ekilde gösiennek ve iyl 
randıman alnıalarmı temin için Zi
raat Vekaleti tarafından muhtcllf 
mahsullerin zırai u~uııcrlnl go t r n 
filinıler gctlrtilmektedir. Uu !ilimler 
çlfçilerlmize param: gö terıırcck ve 
taydalanınalan temin edilecektir. 



Sahife 4 .- --

lst·ıanın 
yı dönümü 

Portekiz ve Atlantik 
muharebesi 

Dün sabah ilk defa olarak Lizbon hükumeti, kendi· 
Londra sokaklarında sinden hiçbir üs iaten-

askeri muzika dinlendi mediğini beyan etti 

ispanyada 
değişiklikler 
Yedi sivil vali tayin ve 
senaür bütün gazetelere 

teşmil edildi 

Mantiktan önceki Clevir in Ön Ü zaferinin 
mantık sonraai ziliniyet' Berlinde birçok 

ev yıkıldı (&$~;-:; aabifede) yıldönümü bugün 
İnsanlık tarihinin bu değişme- mer· as·ımle kutlanacak (Battarafı 1 inci aahifecle) 

sine bakarak, etrafımızda cereyan Çllnkt1 hentlz bulunnmıynn ~5 klşi 
daha vardır. 

eden hadiselerdenı yeni bir man- (Ba$tarafı ı inci aabilede) Nevyork ıo (A.A.> - tngUız hava 
tık devrine girip girmediğimb su- olduğunu, lmıet lnönünun kuman· tuvvetıerlnln Hrunburg ve Bremen'e 
ali hatıra geliyor. Son harp mü- dasında o zaman iabat etmiıti. Bu- dün gece yaptı~ ağır hücumlar hak

günün ne yüksek bir m&na ifade tında mütalealarda bulllllan Amerl-
Lo d 1 O (A A ) Alm Uzbon ıo <A.A.l - Atl:ı.ntik nmha- 1ıfadrid 10 (A.A.) - Dün ~renlldi- nasebetile hemen her gün «man- etb"g"'mı· ·, Atatu'"r'·u··n tarı"hi nutliundan ka. gazeteleri ve radyoları, bu n.kın-

n ra .t\. - anya- rebesl milnasebetlle na7.arlar Port.eklz ği ~ İ dahllI idarcsln - k bul t d·-ı h k tl " l r1n m1k 
H 11 d B l "kay ı"stı"las· ının ne gore sp:ınyanın - tıgın a e me ıg 1) are e er- aldıg-ımız ıu kısa vesı"kalar go··ster• lara iştirak eden tayyare e. dan 

nın o an a ve c çı ı uze-rlne ,.evrilm•~tır. Her ne kadar d b dAT.lşiklikl l b Bu ıaıııı.ı I llt 1n 
il d 11 " iÇ e azı "" er yapı mış r. le ka,...In.,yoruz. Bunlar bizim m-'·tedı'r·. ve nilcumlann gen..,, ır., ng eren 

yıld~nümü, bu~.ü~ ~o an a 1 ar, Portekiz hükÜil\et.I, beyn~lmllel vazı- def;lştkUkler uzun za.mandanberi da- Ay• ~ ct1. boınba.rdunan tayyaresi b:ı.kınundan 
Belçıkalılnr ve bulun dunyn tarafın- tın ın'klşafı dolayısUe lüzumundan hUl slyaS&tte vukubulan en mühlm malfun cmantıkıı ilmlne uyma- Yunan ordusunun Burıa ve tar- lrudrettnın Almanyanuı Jrudrettne 
dan kederli fakat ayı:ıi zamanda ;~ endişe göste.rmlyorsa da Amen- hadiselerden biri olarak telakki edil- yan hAdJJelerdlr. Fakat acaba, kında mühim bir grupu: Uıak. ve yaklaşmakta olduRımu gr>sterir glbl-
iimidle dolu bi. tarzda anılmııtır. ._ __ ahududlarının müda.faası ha.kınım- mektedir. b" ....... _ mlll ti i insanla şarkında diğer bir grupu vardı. Bi- dlr. demektedirler. 

d b ık d f ıuu• ı - Madrld" ve dl5 er yedi mühhn ır ~ e er n ve • ı r:o -1-' hi · Harbin bidayetin en eri i e al dan norm.al tedbirler alınmaktadır. " ~ eıt-•ın h,.klm l dilai\n zirn de kuvvet erimiz. ı:..-ıuıe r 11- B b d t f ·ı- t 
1 k b b h Lo d k ki merkeı.e yeni sivil valiler tayin edil- nn har "" e il o an ""'j~A- malı" garb·ısın" de ve Dumlupınar ve om ar ımanın a Si a 1 

o ara ~ sa ~ ~ ra 8? ~ ann· Maamarlh, Porteklı.e ald adaların 
da asken muzıka dınlenmıştır. Hol- tahkim edlldl11-1nı ve Porteklzln hü- ml§tlr. Bu merkezler fWllardır: Ka.- ce şekilleri hAl.A. bizim bildiğimiz f&l'kında olmak üzere iki crup ha- Londra 10 (A.A.> - İngiliz hava. 

k h t> dlz, Scgonle, Snlamanque, Cnenca, tık dır k 1 b" d B d b 1. y ı 1 __ ft_.l ı.stlhbarat bdrosu dün gcee 
landd livasının muzi ası. ey~ean kiimrruılık haklnrının teyidini bildi- Kordovazamora ve Balear adaları. man mı , yo sa, yen ır ev- !inde idi. un an aıa.•. unan ı a- •.ıc~nn. , 

v~ric: Hollnnd:ı marşları çalrruıtır. ren perşembe günkü tebliğde Portekiz Bu yeni taylnler, general Franco'nun reye, bir nevi ı1mantık sonrası» nn lzmitte . bir fırk~lan, bbizim
1 

de :~b~~~!~~:~11:ıarş~~: 
Londrada düşman tnrafındam. ~o~· hükümctl Amerika fi.yan mecllslnce en mühim yerlerde kend~e sadık devrine mi geldik, düşünceye baş.- ona mukabıl Kocaelı grupu u unu· şu mahlmatı vermektedir: 
bardımıın edilen Hollanda kılısesı- bu adalar hakkında yapılan tclmilı- ~~dimr.la~ bulunduracağını gost.ermek- ka şekilJer mi ha.kim olmaya ba§- yordu .. Yunanlılann, Mendres bo· Şimdiye kadar olduğundan çok faz
nin harabelerinde, bugünü anmak lerl ilk defa olnnık Portekiz b.ı:Llkına "" yundakı kıtaatına kar§ı da kıtaatımız le. mlkdarda bombardıman tayyarcle
üzere Hollanda nazırları ve cliğer li- bUd.lnnlştlr. Hnlbukl yabancı memle- 2 - Falanj partlsl gautelerlni da- ladı? Bizim ak dediğimiz şeylere vardı. Yunan ordusunun Bunıa ve rl akına. iştirak etmişlerdir. Bu hü
derler bir toplantı yapmıştır. Hollan- kellerde Portekiz hakkında yapılan hll!ye nezaretinin sansüründen isUıı- başka bir zihniyetin kara dediği- u .. ak grupları 23 mart 337 günü ileri cum esnasında on binlerce yangın 

b d b. na eden emrin iptal edilmesi de bu .. .. " l 
da Başvekili B Cer ran y, ır ~~- t.elmlhlcrln ncşredllmemes1 Porteklzde tayinlerle alA.kadar görünmektedir. n1 goruyoruz. MeselA, hak ve ada- harekata geçtiler. ıımet paıa ku- bombası ve yüzlerce ton yüksek kud-
tuk söylemiş vr l lollnında ve fngılız mutad idi. Bu 1stlsnalyct karan general Fmnco- let gibi mefhumlar, bunların zıd- mandasında bulunan grup cephesi retll lnfil~k bomba.lan atılmıştır. 
milli marşları okunmuıtur Porteklzln hnri>e sürüklenebileceği nun sadık bir dootu o!nn Gala.rza.'nın. dı olan haksızlık ve zulüm gibi kıtaab, arzettiğim gibi, Eskiııehir şi- Hamburg ve Bremen'in üstü birer 

B. Churchill'in mesajı hakkında neşriyat her zruruı.n birçok dahillye nezaretine getirildiği günlere mali garbisinde tahaııııüt etmişti. Ka- duman tabakası ile örtülmüştür. Çı-
Londra 1 O ( A.A.) - Bugün. Al- tahriklere vesile olmuştur. Bununla tekaddürn etmişti. Şimdi, cuma. günü hareketlerden - bizim mantığı- rar, muharebeyi lnönü mevazunda kan yangınlar o kadar geniş ve §ld-

verllen emlrden sonra büttln İspan- mıza göre - tamamen ayrılmış- kabul etmektı·. Ona go··re tedabir ve detıl blr hal almıştır. ki pllotlardnn manya. Belçikayı, Hollandayı ve beraber Port.ck1z hükümetl ilk defa 1 tel 1 kl bahri birinin ta.birini kullanmak 11'ızımge-
Lüksemburg' u istila edeli bir sene olarak ıstıhbarat aJanslan ve radyo- ~tJ ~f~d:nen k:trol Jıfec~:: tır. Halbuki milletıcrarası adalet tertibat alınıyordu. Düşman, 26 lirse yangınlatı birbirinden ayırd 
olmuştur. Iar tarafından verilen haberler ha.k- Son günlerde, Alman basın servisinin namına zulüm işlendiğlnl görerek mart akııamı, İsmet paıanın işgal et· etmek mürnkilıı olamamıştır, dlyebl-

Bu münasebetle B. Churchill Bel- kında re~I beyanatta bulunmuştur. açılış resmi münascbcl.Uc İsıt.ınyol şaşıyoruz, esaretin hürriyetten tirdiği mevazıın ııağ cenahı ilerisine llrlz. Denizaltı te'zgft.hlnrlle diğer Al-
çika ve Hollanda Başvekillcrile Lük- Bu teblığde evvclA Amerika hükft- HarJciye Nnzın '!3· Suncr'ln harp baş- dah iyi ldu""' ilart edildikçe yanaştı. Ertesi günü, bütün cephede ma.n deniz tezgAhları nma.nsızea dö· 
semburg Hariciye nazırına bugün met.ınln Portekiz hükümranlık hak- Iadıktan sonra Ispanyol gnzetclerlne a o 6... • temas hasıl oldu. Düşman, 28 de sağ vülmüş ve alev haline geUrllmlştlr. 

1• . larına mutla.k blr surette riayet edl- direktifler verilmekte oldu~nu söy- havr. etten donakalıyoruz. Mıl- c-.. hımıza taarruza geçtı·. 29 da her Ay ışıjp ve güzel hava, hücumun mu-hirer mesaj göndererek müstev ının ....... rd tmişUr 
boyuııduruğu altında bulunan mil- Jeccği hakkında \~rdlğl teminat zik- ledl~I ha.tırlardadır. letıerin refahı, fertlerin saadeti ile iki cenahtan taarruz etti. Düşman, vaffak olmasına ya un e • 

ıet\crc karşı lng.ılteren"ın '1uydugvu redllmlş nrkıısındnn da Pott.eklz a.na Dun gece, geç va.kit B. Maııez de açlık ve tokluk meflıumlan ara- mevzii, mühim muvaffakıyetler elde Her ne kadar dün .sa.b:ı.h Alnuı.nlnr, 
0 vatanında ve a.dalanndnkl Uman ve Sandoval'ın hariciye newretı hususi tayyare hücum fllolanmızı dajpttı.ı.-

11epmati ve teslınüd hislerini bildir· ika! üdü p;." tay! edildiği dak" illiyet münasebetlerinin ediyordu. 30 mart gÜnÜ şiddetli mu· lannı iddia etmişlerse de İngUlz tay-
üslerfn kullnnılması için hlç bir mu- ~ em m ı r u.,,une n sın 1 

_ · harebelerle g-ti. Bu muharebelerin 
miştir. harlp ve diğer devlet tarafından Por- öğrenllml.ştlr. Bu mevki hariciye ne- altüst olması bizim mantıgımıza --s 1ü yareler! ne düşman avcı tayynrclerl-
Hoııanda kralı.çesı"nı"n zaretlnln en mühim ma'·ftmıdır de neticesi dü•man lehine teee • nln ne de tayyare dnfi b:ı.tnrynlarının 

t.eklze teklif veya imada. bulunulma- .... kadd GI ~d si u· ı· sı-gmıyor Fakat dünyaya hfil<lın ~ dığı tnsrlh edilmJştlr. mu ema puzcoa a v va ı · • . .. .. etti. rıııı mubalefetlle kar§'llaşmamışi.ar vo 
hitabesi olarak albay Ca.b:ıllero da. emniyet olmaya başlayan bu ycnı duşuncc Bundan ıonra, ııra bize geliyordu. bu iki şehlr üzerinde daimi k:ıfile 

Londra 1 O (A.A.) - Hollanda umwn müdü~l~ğüne tayin edil~ir. şekli karşısında şaşıran topun İsmet paşa 31 mart günü, mukabil halinde uçarak bütün bombıı.lnrmı 
kraliçesi Wilhc:lmine, bu akşam Fransaya buğday Bu suretle butun İspanyol polis teş- ' d t" d.. anı mağlup hedefier üzerine atmışlardır. 
rndyoda söylediği iki nutukta nihai °kllatı albay Gaballero'nun mfirak:ı- tereyağından daha faydalı ol u- tdarr;a g3ef İ 1 ve. uıım . . t Pilotlar mUIJı1ş lnfllfı.kln.r vuku 

f 1 besi altına girmiş bulunmaktadır. Ay- ğunu kavramayan mantık bizim 1 e er ' . nısan gecesı. rıca. e bulduğunu haber vcnnlşlerdlr. Bu 
z.af ere itimadını bildirmiş ve ngi iz nı umwn müdürlükte mühim bir v mecbur ettı. Bu suretle, tarih mkıla· infilnklardan birt 0 kadar müthtş ol-
dili kullanan milletlere yardımına J J I daki F va.zıresı. bulunan B. Mnnucl Zarng07.:l. mantı,?lmızdır. ~el.ki de bu man- b:mızın bir sahifesi, ikinci lnönii za- muştur kl üç bin metre irtlladan his-
geldiklerinden dolayı teşekkür etmiş şga a tın ransaya emniyet umum müdürlüğü umumi kı\- tık çagı artık eskımiş, modası geç- ferile imla edildi. sedilmlştlr. E.5asen §tddctll surette 
ve ezcümle demiştir ki: Jler ay iki vapur buğday tlpliğine tayin edllml.ştlr. miştir. İhtimal, bizim idrakimizi Efendiler: düıman çekilirken garp yanmakta olan bazı hedeflerin orta-

cHitler. Hollanda arazisini iııtila aşan bir emantık sonrasın devri cephesi kumandanile · 1 nisan günü sına yeniden çok büyük bombalar 
etti. Fakat Hollandalılann manevi· gönderilecek B. Roosevelt'in oğlu başladı, ve bu daha rnütekA.mil cereyan eden m~aberat. o g~n~n atılmıştır. 
yatını hiç bir suretle azaltmıığa mu- l W ll'I .. .. .. .. .. . "hinl rl h .. tahasaüsahnı teebıt eden veaaıktır. Londra 10 (A.A.J - Hava. nezareti 
Vaffak olamadı. Curaçao'dan Yeni genera ave e goruttu duşunce şeklıne zı e enuz O h .. t ih . . usa·· ade bu istihbarat bürosunun bildirdiğine go-

Vqlnrton 10 (A.A.) - Fransanm x " .. ta assusa ı ya ıçın m • rtne 'be 
Gine' ye kadar Hollanda İmparator· Amerika bilyük elçlııi B. Ha.ye, ıxa1 Londra 1 O (AA.) - Kahireden uymamış olan buyuk demokra- yururııanız o günkü muhaberattan re, Almanya Uu perşem ' cuma 
lug-u nyakta duruyor. f ... gal albnda ln bild" "ld v• b"' J ·ı k şı1 t klan hft.disclerin fl k v gecesi akın eden ve ~diye k:ıd:ı.r. ~ " altında bulunmayan Frarusa. tç Ame- · ırı igıne göre yüz aşı ames sı er, ar aş ı bazı telgra arı aynen o uyacagım. görülmedik .s::ıyıda ola!?- Ingll!z bom-
bulunaaı arazide ve hür arazide, bir ritadan her ay 2 vapur dolusu buğday Roosevelt dün Orta Şark lıngiliz kuv- müşahede ve tedkikinde gafil av- Metrist~peden bardıınan tayyareleri Inglltcreyi he-
tek azim mevcuttur ve bu da mutlak a.J.mak için Fransaya ruhsatiye vet11- vetleri başkumandanı general Wa· landılar! nilı hava aydınlık iken t.erketmişler-
mukavemettir. Siyuetine esas vasıta ~ olduğunu bllcHrmişt1r. Bu buğda- veli tarafından kabul edilmiştir. Herhalde nasıl iptida! devirle- 1 _ 4 _ 33 7 dlr. Uçup giden tayyarelerin ardı ar-
olarak yalanı ithal eden ve hakimi· ym bedeli ADM!rlkada. bloke edilen Yüzbaşı Jamcs Roosevelt babasın- . .. '.. .. .. . kl"mlze Saat 6130 ıonra da Metristepeden kası gelmiyordu. 
yeti gizli polisin faaliyetine dayanan Franmz 11.lacaltlarlle ödenecektir. dan getirdiği bir mektubu Kral rın, bugunku duşunce şe ı aördüiüm vaziyet: GünclmbeY. ıi- Hnmburg'da btr çok denizaltı ge-
bir dü§manla hic; bir müzaltere ve Amerlka hariciye mQsteea..rı B . Wel- Faruk'a verecektir. uymayan hareket tarzları onlar malinde, ıabahtanberi sebat eden nılslnln birden ln§asına mfisait 
hiç bir uzlaşma olamaz.> ıea de umum! vazı- cıeıc.ı--ı11-ı ı·c·ın hakiki mant:ıgı~ teşkil ediyor- bul •Blohn Und Vossa deniz tezgablnrlle 

J"• .................. &' ve dümdar olması muhtemel u· B 'd D •~-h Shlff U d M 
Belçı.ka Harı

0cı0ye mt\MetQe ba ania.şmımm tett>lk adi- ~Kanadanm harp filosu sa. dun·· yaya kuvvetle tahakkfun remen e • eu~ e n n.-ıem1ft.tr nan bir düşman müfrezesi, sağ ce- chlnenı ve Atlos ~ahlan §ıddeLlc 
Nazırinın nutku 1~~e:.ın bu beyap,a.tı, Fransa® ~wa 10 (A.A.) - Ka~~~a etmek isteyenlerin zihniyeti. ?e nah crupunun taarruzile gayri mmı· bombardıman edilmiştir. 

Londra tO (A.A.) - Belçika ~·a.st'vüiyctln ve bll'!assa Fran.slz .. B~rıyc. nazın B. Macdonald on~- pek mümkümdür ki kendileri ıçın lazam çekiliyo~. Yakından takı1> edi- Bu ikl ~hrln diğer sanayi mınt.n-
Harl.cı"ye Nazırı B. Spaa!C. radyo ile _.-..:-.~ı-nıc.ı .. ı- ........ #. _ _. __ muzdekı ay Kanadanın 26 000 mu- ği i t• lı"yor. Hamidiyc istikametinde temas ka.lannda geniş yangınlar çıkmış ve Au.wuı .U.&16W'ü tn~ dei'ec~ . ' bile bile mantıksızlık de 1 Ç ı- diğer tahribat yapılmıştır. Her iki 
Londradan bir nutuk söylemiş ve ballı unduğu suretinde tıet'Slt. ohm- rettebatlı 400 harp gemisine malik mat b .. 1 . . dog-urduğ~ yeni ve faaliyet yok, Bo:zöyük yanıyor. limanda a.t.eş alan petrollardan bulut 
ezcüml. elemiştir ki: maktadır. bulunacağını beyan etmiştir. ~y~ er~ı~ DÜfman, binlerce maktullerile dol- halinde dumanlar yüksclınlştir. Biraz 

el litlrrin yeni nizamında, Bel~a .. ve tabıi bır duşunce tar~ıdır. Bu durduğu muharebe meydanını ıilah· evvel Berllne taarruzdan dönen bir 
ancak bir esir devlet olacaktır. Fa- ' bakımdan, ilerde harbın sebep- !anınıza tdcetmi,tir. pilot Hamburg'daki ynngınlnn gör-
kat lngiliz zaferinden ıonra, hürrl- Dı• kkat: ZARAH LEANDER ıeri tahlil edilirken, askerlerde• Garp cephesi kumandanı müştür. 
yete ve milli şerefe dayanan yeni ..,. ziyade ilim adamlarına iş düşecek ismet --------

bir nize.m kurulacaktır. MARIKA RÖKK'ün ve en başlıca mevzuu yeni bir Ankara İspanyada !tiddetli fırtina 
Esareti hiç bir zaman kabul etmi· ~ 

yeceğiz. Bi·~ Belçikalılar, bütün da- Muhteıcm ıüpeı filmJerj ve strateji değ'il, mantık sonrası ye-
hili kavgalarımızı bir tarafa bıraka· •• n1 bir «Zihniyetıı teşkil edecektir. 
cağız. Bütün vatnndaşlanmdan, S U M ER S İ N E M A S J N J N Hatta bu yeni mantığı şimdiden 

1 - 4- 337 ve tuğyan 
L,önü muharebe meydanında Met- Madrid 10 (A.A ) - St.efnnl ajan-

kanlara bulanmış vatanımızın timsali Müstesna ve parlak muvaff ııkiyeti • anlamaya çalışmak gelecek gün-
alan ve halen esir bulunan kralın leri hazırlamak için çok faydalı 

ristepede garp cephesi kumandanı sından: Ovledo'dan blldlrildlğlne göre 
ve erkinı harbiyei umumiye reisi bu eyalet~ şlddetll bir fırtına hüküm 

İsmet pqaya sürmektedlJ. , 
etrafında toplanmalarını dilerim.>" U N U T U L M A Z B İ R 

Sovyet diplomatik 
memurlarına rütbeler 
Moskova 10 (A.A.) - Sovyetler 

Birliğinin diplomatik mümessillerine 
beyvıelmilel teamül mucibince ilk 
defa olarak riitbe ve ünvan verilme· 
ıine ait yeni bir kararname n~edil· 
miştir. Bu rütbeler §Unlardır: Büyük 
elçi, orta clc;i ve _!!la,lahatgüznr. 

Bir Yugoslav heyeti 
Amerikaya gönderilecek 

Kudüs 10 (A.A.) -Orta Şarkta 
bir mahalde içtimn eden Yugoılav 
kabinesi yardım istemek üzere, 
Amerikaya, Hırvat, Sırp ve Sloven
lerden mürekkep bir heyet gönder
meğe karar vermiştir. 

Şubeye davet 
YerU Eminönü askerlik şubesinden: 
Yd. Lv. Atğm. Adil Fettah oğlu 

Mchmed Yusuf Çolpan 317 İst. (391445 
Yd. Pd. Ütğm. Mustafa. oğlu Sa1nı 

t'a.şkıran (331-232) 
Yd. P. Atğm. cemal ~lu Fevzi Oö
~ (48128J 

Yd. P. Tğm. KAzmı oğlu H1cr1 Bay
ta! (47310) 

BALO GECESi 
Bu Salı aon matinesine kadar gösterilecektir. 

SON GÜNLERİNDEN lsrtFADE EDiNİZ 
iilı••••• Bugün ıaat 11 de tenzilatlı matine •••••illi 
,.. Bugün Beşiktaş GüREL Sinemasında.; 

3 film birden 

~ - Bir TOrke Gönül verdim (Türkçe) 
-iLK Ast s-YILoınıM ÇETE 

~Bugün TAKSİM sinemasında • 
Amerltada en fazla okunan NATHANİEL BAWTORNF.s'ln mefhuı; 

ıınmanmdan lktlba.s ye 

MA&GARET LINDSAY - DlCB: FORAN - GEORGES SANDERS 
tarafmdan fevta.lAde blr \a1'2lda yaratılan 

7 PENCERELi KöŞK 
Btıyük esrar, heycean ve dehşet !llm1. 

KAN jÇEN ADAM- BANTREE EVİNiN ESRARI- BUYUK 
BİR AŞK tıE NİHAYET BULAN BİR CiNAYET". 

A7.rıea: 

KIZIL RAKKASE KayıUarı tedklk edilmek ilzera dcr
pı şubeye müracaa.tıarı a.ks1 takdirde 
l076 sayılı kanunun cezai hükiRnlcri- TtlRKÇE sözlü ve şarkılı. tkl büyük filin birde.o. Gidiniz. rörünüz. 
ae tııbl tutulacakla.n Uln olunur. ..•••••• Bugün saat 11 de tenz111\tlı matine••••••• 

BUGtJN Amerikanın en meşhur lbdyo Caz orkestrası 

MELEK ARTUE SHOV'lYln 
sinemasında bısanı zevk ve neş'eyle saran nefis musikisini 

LANA TURNER v~ ::<ICHARD CARLSON 
sfbJ laymeW artısuerin yarattığı barikulAde güzel 

SAHTE VILDIZ 
Filminde dinleyip .~-;, •ft~ -a.bmıZ. YerlerlnUz evvelden aıdınnız. Tel: 40868Bugün sa.at 11 de tenzl!Mlı matine 

olur. Bütün tarihi alemde, ıiıin İnönü Saint - E.5tlban de Pravla da tu~yan 
d h bel · d deruhte neticesinde bazı evler harap olmuştur. 

Necmeddin Sadak mey ıma mu are erm e • • Müna.kalı\t kesilmiştir. Ölen ve ya-
============== ettiğiniz vazife kadar ağır bır vazife ralananlar olup olmadJjp menüz an-

Hazin bir ölüm deruhte etmiş kwnandanlar ender- lasılamamıstır. 
dir. Milletimizin istiklal ve bayab, ijiiiiiiiiiiıiilİll•••••• .. llıl 

süvari kaymnkanılığındnn mütc- efJ 
kald İhsan Karn.nııuıgil'ln oğlu ve d.abiy~~ i~areni:z altında şer •• e va
eskl İzmit mebusu Ziya Bersin'ln zıfelermı goren kumanda ve malı ar· 
hemşirezadesi Ümld KnramangJl he- daşlarınızın kalb ve hamiyet.ine bü
nüz 21 yaşında müptcl{ı olduğu hali- yük emniyetle istinad ediyordu. Siz 
taııktan kurtulamıyarak dün akşam orada yalnu. düşmanı değil, milletin 
vefat etmiştir: Cenazesi 12/ 5/941 maklls talihini de yendiniz. lıtila 
pazartesi glinu saat 12 de Ercnkö- alb dak" bedbaht topraklarımızla 
yünde B:ı.ğdad cadctcslnde 319 n 1 

•• •• b .. ·· te 
numaralı haneden kaldırılacak, beraber bulun vatan.' • ';11tun ?'un • -
namazı Erenköy camisinde kılındık- halarma kadar zafermızı tea~d edı
ta.n sonra Sa.hrayı Cediddc aile kab- yor. Düşmanın hın istilası azun ve 
rine defncdlleeektlr. Bu sene lisesini haıniyet:inizir: yalçın kayalarına ba
fevkaliıde bir surette lkm:ıl eden bu , 1n1 c;arparak hurdah~ oldu. 
kıymetli gencin ailesine ve yakınları- Nammızı tarihin kitabei mefahiri
na sabır ve UıhnmmüJ temenni ederiz. ne kaydeden ve bütün milleti bak-

ISTANBULDA 

DEV TAYYARELER 
den birlııde Marmara göklerin-

de tenezzüh eder gibi 
Marmara ve adalan görülme
~ harikalı bir nezaret, ,adır
vaıılar, asma bahçeler, havai 

2000 kitüik taraçalar 
MODERN HAVAi 

MARMARA 
GAZiNOSU 

lwuzda ebedi minnet ve tükrana 
sevkeden büyük gaza ve zaferinizi 
tebrik ederken. üstünde durduğunuz 
tepenin size binlerce düşman ölüle
rile dolu bir meydanı ,eref seyrettir
diği kadar milletimiz ve kendiniz 
için ti4aai itila ile dolu bir ufku is
tikbale de nazır ve bakim olduğunu 
söylemek isterim. 

«AKŞAM» neşriyati 
ROMANLAR 

Kuruıı 

Kü~ük naıııar 
Kıvırcık Paşa 

va.Nu 

Sermet Muhtar 
Deli Selami İzzet 
Yalı Çapkını 

Burhan Cahit 
Bu perdenin arkaamda 

z J. 
Düğün gecesi 

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Sumer Km 

lskeoder Fahreddin 125 
Asradan bir günq doğuyor 

İskender Fahreddin· 80 
Pembe mqlahlı Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın g~ti 

Selami izzet 20 
Devler kaldırımı 

Halit Fahri 75 
Atk fırtınası 

Muazzez Tahsin 50 
Tevzi yeri: 

AKŞAM matbaası 

Büyük Millet Meclisi reisi 
Mustafa Kemal 

Büyük Millet Meclisi reİIİ Mustafa 
Kemal pafa hazretlerine 

Zulüm ve iatibdad dünyasının eın 
zalimane hücumlarına karşı, yalnız 

Seyazıtta (MARMARA) ıioe- ve pşkın kalan milletimizin maddi 
masının muhlCfem taraçnların- ve manevi bütün kabiliyet ve kuv- cAKŞAM» karile.rine mahsus 

• da pek yakında açıhyor. - vetlerini ruhundaki ateşle toplayan yiizde 20 tenzilat kuponu 

11ı•••••••••m• .. ve harekete getiren Büyük Millet ı '•••••••••••~ 
Meclisinin reisi Mustafa Kemal paşa! .-------------.. Yer değiştirecek 

kiracılara tavsiye! 
Akşam'm KOÇUK ILAN

LARJ'nı dikkati.. okursanız 
kendinize en elveriııli yurdu 
yorulmadan bulabilirsiniz. 

Kahraman askerlerimiz. z.abitleri-
mi:z ve askerlerimizle avcı hatlarında Apartıman sahipleri! 
omuz omuza vuruf&n fırka ve kolor
du kumandanları namına takdirat 
ve tebrikabnızo. kemali fahr ile arzı 
şükran ederim. • 

Garp cepheı.İ kumandanı 
İsmet 

Bo~ dairelerinize iyi kiracı 
bulmak için cA K Ş A M, ın 
KOÇUK ILANLARI ndan is· 
tifade ediniz. 
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1 
1 ORDULARI DURDURAN KADIN 

..,:~~ ~::!fı. ~':::!"-~.~ı~~!':.~ç;~~ü"".:.=:'i~ ... ~ Bugunku muhım maçlar 1 .Tefrika No. 121 Yazan: ISKENDllR F. SERTELLi 
yordu. Bu zaman içinde kendislle ev- nlt.ındaki dairelerde ark:ada.şları otunı- 1 

Galatasaray, Beşiktaşla; 
Ali kahpelikte devam ediyordu. Ha

co söylenirken, o, biraz öteye ntıllllllj 
olan bıçağı tekrar ka.ptı ve çekirge 
siıratlle Raconun üzerine sıçradı. 

lenmek isteyenler çok olmuştu. Lakin yokrlnrdı. Onlar vakitli vakit.siz kcndl
Belkis abla h:ıyntına yeni bir erkek sine uğrarlardı. Belkls abla: ~Aman. 
karıştırmnğa cesaret ed~miyordu. Sc- dedi, çırılçıplak kapıyı açacak değilim 
b p? Çirkin miydi? hiç değil ... İ.ıi yan ya." Kim geldi ise blraz beklcsin! ... ı 
olmasına rağmen çok ahenkli, çok böyle söyliyerek gömleğini sırtnıa giy
ı;uzcl bir vuc,ıdu vardı. Hat.tA vn.kt..llc dl. Fakat kapıyı çalan o kadar sa.bır
kocasile bir ba!oya gittikleri zaman, sızlık gösteriyordu ki, nihayet BelklB 
dekolte elbisesi etrnftn. şaşılacak bir abla gömleğinin ü:erinc, sırtına blz 

- Senin leşini bu gece bumda. bı
rakn.car,rım.. scnl sa(; olarak gemiye 

Milli güme maçlarına bugün etmemiştir. Kendilerine rnüraca- çcvlm1iyeceğlm .. anlıyor musun? 
Şeref stadında devam edilecek Ye at ettiğimiz klüb idarecileri Gün- Fakat, elindeki hı.çak. Haccmun lfld~ 

lstanbulsporla 
-----

F enerbahçe, 
karşılaşıyor 

tesir uynndınrdı. Omuılnrı ve gö{;sü örtü aldı. Gitti kapıyı açtı. 
en çekingen gözleri bile u:zerine gcvı- Bu tahmin et.tıı1 gibi alt katta. otu-
rec !.: derecede biçimli idl. ran Nermb1 idi. Kapıyı açar ::ı..çmaz 

Lıikln Belkls abla güzelh{,'1ne, genç- Nermin, Belkls ablayı yalnız ipekli bir 
llğlne rağmen yeniden evleıuneğe bir gömlekle karşısında görünce şaşınnış
t.iırl u cesaret edemiyordu. Ho.lbukl t-1. Zaten kapının bu kadar geç açılma.
unutmamalıdır ki, kendisi henüz otu2 sı da onun hayretini uyandırmıştı. 
iki yaşında idi. Ve blr çok ruh dok- Bu sırada Nermlnin gözleri korldo
torlarına nazaran bu yaşlar kadın run nlhayet1ndekl kapısı aralık duran 
hislerinin en ziyade incelediği, araula.- yatak odasına lli9tl. Neıeee?." Orada, 
rın fazlalaştığı çağlardır. karyolanın ayak ucun<la bir erkek 

Fakat bütün bunlar ıa.bla• için de- şapaksı vardı. Evet bir erltek. şapka
~lldl. o yanında erkek bahsini bUe sı! .•. Bellds ablanın odasında bir erkek 
tıek ettlrınlyordu. Halbuki üstünü ba- şapkası! ... Yatak odasında ve karyola.
ş:ıu, sü:>ünü lhm.'\l ettiği hiç gorili- nın üzerinde blr erkek p.pkası! .. On 
muyordu. Gayet §Ik glylnlrol. Çehre senedenbert dul yaşıynn bir kadının 
tuvaletine biraz fazlaca dii,.t;kündü. yatağı üzerinde erkek ~! ... işte 
Adamakıllı boyanırdı. Elleri çok gıi- bu ııırada Nemtlntn gözüne likör şişıe
zeldl. Hat.tlı kend1s1nl çorapsız gören si de lllşinee genç kadın bir adım ge
arkad~ları onun ayaklarına blle bil- rllcdl. Belkls ona: 

c!etli bir hıu:nleslJe ck!rhal yere düştü 
Galatru:aray ile Beşiktaş, Fener- düzün henüz antrenmanı olmadı- Haco, nya~ile bıçağın üstüne btıStı: 
bahçe ile İstanbulspor klübleri ğı cihetle ancak iki hafta sonra - Beni vuranuyacaksın, koca şato 
karşılaşacaklardır. Askerlerin si- maçlara iştir8.k edebileceğini bil- kaloz! Artık yaptığın yeter ... He.ııkese 

. . . .. kepaze olmamak için, senin clbl çir-
vil klüblerde spor yapmalarına dınnışlerdır. Musabakaların pro-1 keti üzerime sıçratmamak ı:stlyordum 
tekrar mü~aade edildiği cihetle gramı şudur: Sen bu gece, anlıYorum ki, ölümünü 

bugün karşılaşacak olan takım- Jstanbul fut~~ ajanlığından: ar~.r~~ının gırtıagına tekrar sa.-
larda eski oyunculardan baZJları- 11/5/9U tarihınde yapılacak nldı. Maksadı, Hacoyu kahpece öldür-
nın oynıyacağı haber alınmıştır. Milli küme maç1an ... ~~kt~: Haco tehlikeyi görünce gözleri 

Bw~ann arasında bilhas..ı:::a Be- Şeref stadı:ı Saat 15.30 Fener- dorldu: 

şikt kl .. b.. .. i · "d f bahçe - lst. Spor.· Hakem.· Bahaet- - Bir yolun yolcusuyuz bel Blu d.Ş u unun en yı mu a aa yakışmazdı bu dövüş. 
oyunculanndan İbrahim ile Hü- tin Uluöz. Yan hakem: Feridun - Diyerek, Aliyi bir vuru.ı;ta tekrar ye-
seyin bulunmaktadır. Galatasa- Necdet. Saat 17.30 Beşiktaş - G. re serdi. Fakat bu serer kalkınmasına 

d y s H k meydan vermedi, sert ve kuvvetli 
raylı Gündüzün e oynatılacagı aray: a em: Samih Duransoy. ayaklarlle göğsüne çıkıp kaburgo. kc-
yolunda çıkan şayialar tahakkuk Yan hakem: Halit Galip - Selami. nılklerlnt çiğnedi. Haco MI~ hs.smm9 

kıyamıYordu. 
yük bir ihtimam gösterdiğini, pedikür - İçeri glrse:nlu... diYordu, 1§.kin 
yaptığını söylüyorlardı. Nermin: • Türkiye futbol Futbol ajanı Ankaraya 

sathi görü~lü bir arka~ı bir gün - Rahatsız etınlyeyim, rahatsız et- birincilikleri davet edildi 
Bu sırada sahil boyunda bu dövüşO 

seyretmek için toplanan yerlller {Ye
şilok> a seslendiler: 

ona şöyle sormuştu: mlyeyim! ... diye boyuna geri çekiliyor-
- Madem ki artık katlyen evlcnmi- du. Futbol federasyonu tarafından Futbol federasyonu istişare he- - İkl adamınız burada blrlblrln1 

bo~uyor.. gönnüyor musunuz? 
yeceksin. Hattfı. yanında erkek lfı!ını Nihayet: milli küme maçlanndan ayn ola- yeti tarafından tanzim edilerek 
bile ettırmiYorsun. Hiç bir maceraya -- Zaten geç oldu. Yarın gelirim Sakie derhal şalopeye atlıyarak sa

hile yetişli. Ve yerde inleyen Allyl 
bitkin bir halde görünce, Haconun 
üzerine yürüdü: 

rtılmak niyet.inde de değilsin. o hal- Sizden bir kitap l.st.iyece4ct.im. Yarın rak tertip edilen Türkiye futbol bütün bölgelere tebliğ edilmesi 
de'.' Bu süs, bu tuvalet ne için? alırım ... Allaha ısmarladık... diyerek birinclliklerinin 7 ila 15 temmuz takarrur eden Futbol müsaba-

BelkLs abla buna şu cevabı verdi: ve bas:ımaklan dörder dörder atlıya- arasında Ankarada yapılması ta- ka talimatnamesi üzerinde ça
- Bir kadın yalnız erkekler için. rak aşağı inmişti. BelkU abla onun - Bu ne rezalet! Siz uslu başlı 

adamlarsınız .. birlblrlnlzl neden dö
vüyorsıınuz? 

erke(:e kendini be(:endirmek için mı bu garip hareketine şaşmıştı. karrur etmiştir. lı~mak ve bu hususta bilgilerinden 
si\ı:Jenir, tuvalet yapar, kendisine ıu- lM-esi günden itibaren Nermin her Bu müsabakalara Ankara İs- istifade edilmek üzere şehrimiz 
na eder? Hayır ... Ben öylelcri.:·i bili- glttJltl yerde şöyle anlatıyordu: tanbul, İzmir ve Eskişehir Jia fut.bol ajanı B. Nuıi Bo~ut Bede 
rım. Sırf kendi uvklerl tçln süslenir- - Bir kere kapıyı son derecede geç ., 

Yerliler hep birden Saideyi önledi· 
ler: 

ıer, ve ellerine ytlzlerlne itino. ederler. açtı ... İk1 saat çaldım. Sonra bir de ne rnaçlannda şampiyonluk kazanan terbiyesi genel direktörlüğünce 
'I mizllk. güzcllık. mümkün olduğu göreyim, sırtında kısacık bir ipekli takımlarla Seyhan, Balıkeşir ve Arlkaraya davet edilmiştir 

- Bu adamın kc'bahatı yoktur. 
Suçlu olan yerde yatıyor .. İki kere bı
çağa sarılıp şu adamı vurmak istedl. 
Halbuki bu adam merdce do.vrandı.. 
belli ki, ona bir türlü kıyamıyordu. 

kadar yıpranmamak ve genç görün- gömlekle karşımda... Samsun grupları miisabakalann- . 
mrk her ya.şıyan insan ıçin hem \0az1- Yata kO<lasından çıknu.şt.ı. ve oda- Nuri Bosut yann sabah Anka-
fc hem de rn büyuk bir zevktir. nın kapısını telı\ştan aralık bınüanJ.Ş- da birinciliği kazanan takımlar iş- raya hareket edecek ve talimat-

• Bclkis nbln• bu sözlerini hnyatın- tı. Bir de baktun. Karyolanın üzerin- tirak edecektir. 
da t.amamlle tntbik ederdi. Sanki dal- de bir erkek şapkası ... Evet bir erkek --- namenin hazırlanma~1 on gün ka-
mi surette bala:rında bir yeni gelin gi- şapknsıl"° Sonra llkör şl~ ve kadeh- Hakem çalı~maları tatil dar devam edecektir. 

Haco hakikaten muztariptl. me
yustu. 

bi glyinlyor ve süsleniyordu. insanlar ler... d•ld" ...,."""'"'""'""m"'"'"""'"'"'""""'"'"""'"'""""' 
hakkında fenn düşünenlerden blrko.ç İşte bugünden sonra şlındl arlmdaş.. e 1 ı R A DY O 

- Bu adam ölümünü arıyor, dedi, 
ben onun Azraili olmak, canını almak 
istemedim. O mütemadiyen, beni 
kahpece ynralıu:ıak, gırtlağımı kopar
mak istcdL Yerliler şahittir .. onu bir 
vuruşta haklıya.bilirdim, acıdım. Fa
kat o insan değilmiş. 

nhpabının içinde şoyle bir şüphe uyan- ları Belkise soruyor: Lig maçlan bidayetinden beri 
n tı? Acaba Belkls ablo.nın gizli bir - Eece? Düğün ne zaına.rı ba.kruım? Beyoğlu Halkevi salonunda ya-
C'i" iıl macero.sı mı vnrdı? Çünkü onda Bu manalı suallerden bl..rşey anla-
ovle herşeyden elini ayağını çekmiş, mıyan Belkls abla ~ı yoksa erkek şap- pılmakta olan futbol hakemle-
gor.ltl ölmü'} bir insan hali g6rcml- kasından kadın terliği yapmak istedi- rinin idmanlarına ajanlık tahsi
yorl ırdı. Fakat Belkis abla, etrafında Rine herkesi inandınnağa çalış.,'"lll!.. satının bitmesi üzerine nihayet 
uy nan bu ufak tefek şüpheleri de ha- nllı:met Feridun Es 
re'< 0 tlert ıle ortadan kaldırmıştı. onun verilmiştir. Yeni sene tahsisatını 
cld d ·<'ti. yalnız yaşamak hususunda B U L M A C A M 1 Z müteakip idmanlara gene ba§la-
•, rd ıYı !turan b!rçok tecrübelerden 'dm r.cçmlştl. Artık kimse ::ıbladan açıktan 1 2 3 4 5 fi 7 8 g 1 O nacak fakat bu sefer ı anlar 
arı"a şüphe eclcmlyordu. 

1 
açık havada yapılacaktır. 

Yalnız tanıdı.klan arasında gene ~ 
crAc~ba?• dıye hat'if ve alaycı bir tn.rz- 2 - -
da sulümscyenler de yok değildi. işte __ -_

1

- _-_-_-_ 
,. z.ıyet böyle iken müthiş bir hAdlse J 
nblanın hayatını alt üst etti. Belkls, 4 
tanıdıkları anısında, günün kahrama- -------
nı hallnc girdi. Bakınız nnsıl... 5 1 • 

Bugünkü güreş 
müsabakaları 

İstanbul güreş ajanlığı tarafın

dan tertip edilen ve millt güreşçi
lerimizden Çoban Mehmed, Sam

1 Bugünkü program J 
11 l\layıs öf:le ve akşam 

12.30 Program 
12,33 İnce saz hes 
12.50 Ajans haber 
13,05 Şarkı ve tiir 
13,25 Salon orkest 
18.00 Program 
18,03 Caz oıicestnı 
18,50 Fasıl heyeti 
19,30 AjaM haber 
19,45 Zira.at takvi 
19.50 Solo şarklla 
20,15 Konuşma 

20,30 Şarkılar 
21,00 Operalar Pl. 
22,30 Ajans haber 

ve spor serv 
22.50 Dans Mü. Pi 

12 Mayl5 

Pazartesi sabahı 

8,00 Program 
8.03 Ajans habeı 
8,18 Hafif Prog. 
8,45 Ev kadını 

Saide ne yapacağını bilmiyordu. Re
cep reis gemiden: 

- Yardıma gelelim mi? 
Diye bağırıyordu. Saide yardıma ih

tiyaç olmadığını bildirdikten sonra, 
Aliyi yerden kucakladı .. sa.hile götür
dü ve bir et yıgım hıı!lnde şalopenin 
içine attı. 

Saide, bu hfı.diseden ziyade, o sırada 
kulağına çalınan şu sözlerden pek mü
teessir olmuştu. Yerliler: 
•- Bu uğursuz insanlar nerden gel

diler bu gece? Çabuk defolup gitseler 
de kcyf imize baksak ... • Abla bir gün bir yerde erkek şapka- ( -,- - - - -

larından nasıl kadın terliği yıı.pılabl-
7 

- j . -,- - sunlu Ahmed ve Adnanın hazır- •ı&•••••••• .. 11 Saide kendi hesabına hiç bir zaman 
uğursuzluğu kabul edemezdi. Fakat, 
adalılar da bunu söylemekte pek hak
sız değillerdi. Ilci denizcinin kavgası 
yerlilerin neşesini ko.çırmı.ştı. 

lcccL;ini okumuştu. Kendi kendine: 
- Cok kolay ... Bir erkek şapkası ol- ~ F 

saydı hemen keser, biçer yapardım. 
Belkls ablanın aklına erkek kardeşi l (, 

1 
___ ,_ _ _ 

Hamdi geldi. Znten onu görmeğe gide
ce-kU. Abla, Hamdiyi ziyaret ettiği za
man onun eski bir şapkasını kAğ'ıda 
sardı. Eve gotürdü. Bu kahve rengi bir 
f"tr ş::ıpka idi. Belkisin küçük ayak-
1 .n için mükemm€l terlik olablllrdl. 

ladıklan birer güreş ekibi arasın
da geçen hafta başlanan iddialı 
güreş müsabakalarına bugün gü
reş klübünün Fatihteki salonun- ! 

Lükln abla o gece Hamdlden geç 
donmüştü. Akşam yemeğini ka.rdcŞlnln 
evinde, yengesinin pişirdiği le?Zetli ye
meklerden yemıştl. 

Biraz !azla mı kaçırmıştı, ne idl? 

S ld 
ıı.- .. _ d u .. :ıı.. da devam edilecek ve karşı1aşma-

o an s:ı5 .. ve :ru-n an •-·= 
ı - Ankara clvann<la bir kaM lara saat 14 de başlanacaktır. 

merkezi. 
2 - Ticarethane. Con Kemal aleyhine dava 
! = ~~~1 B~e~~imıl . Fenerbahçe klübü idareciie-
5 - Tersi bir otun Adi.skl1r _ Başına nnden Vatan gazetesi spor mu-

B gelirse lklnln yansı,ı:ıır. harriri Con Kemal aleyhine Va-
6 - Tıkama - Nota - Sonuna cL• tan ve Stad spor mecmualarında 

gelirse memuriyetten çıkarmadır. y 

7 - Başına cM• gelirse ıttna. cdilmi§ (Gerede safası) başlıgı altında 
demektir - Tersi vekilin başı. yazdığı bir makaleden dolayı Be-

8 - Tersi ananedir - Bir pamuk den terbiyesi teşkilatı erkanından 
cinsi. C _ y • 

9 - Ata sözleri. emal Gökdag, Zıya Ateş ve Ce-
ıo - Asabiyeti var. lıll Dinçer tarafından dava ikame 

Gf"çcn _ hulmacamm.n halli edilmiştir. Spor muhitinde biivük 
Soldan sa~a ve :vukandan aşatı: ~ 
ı - Muhabbet, · 2 _ uza.ne.uzana., bir alaka uyandıran ve çok ente-j 

3 - Hambmabet, 4 - Ana, Abni, 5 - resan safiıalar arzedeceği tahmin 
Bab:ı, Uk, 6 - Bwnbu~ 7 - Ezan- oo·l b d t 

1 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Tttr.lttye Ecn e b1 

Senellt 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 ınınıt 
750 • 
tOO • 
150 • 

2700 kU?Uf 
1450 • 
800 • 

• 
Posta ltUbadına dahll olmıyan 

ecneb1 memleketler: Seneli~: 
3800 altı aylıtı 1900, tlç aylıtJ 

1000 tunıftur. 

Telefonlarımız: Başml"1antr: 2056 
l'azı itleri: 20765 - idare 28681 

Müdür: 20497 

Rcbiiiliihır H - Bızır 6 
B. tm. Gü. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
E. 7,30 9,32 4,55 C,50 12,00 1.4 
Va. 3,46 5,47 13,10 17.06 20,16 22,03 

İdarenane: BabıAll elvan 
Acımusluk sokak No ıs 

Saide adalılara kendini sevdirmek 
lçln, erdir diledi: 

- Şarap lçmeğe alışmamış iki de
nizcim, burada içki içince kavga.ya tu
ttl4muşlar .. keytinlzl t:>oomuşlar. Ku· 
surlarına. bakmayınlZ ve eğlıencenize 
crevam ediniz. Blz sa.ba.hleyln gün~le 
beraber geçip gideceğiz. 

Saidenin bu gönül alıcı sözleri her
kesi sevtndlrmiştl. Sa.ide sahilde fa.zla 
kalmadı. Yerliler tıekra.r eğlencelerine 
ıtevam ettiler. Ha.co şalopeye atladı, 
Saide onu takip etti. CY~ok)a. dön
diiler. 

o gece ölüm kasırgası nasıl k<>ı>mu~ 
ve kimin başında esmlştl? 
Şaşkaloz Ali boş yere atıp tutmuş 

nihayet Haw onu pesU!e çevlnnl.ştl. 
Recep reis, Aliyi bu halde görunce 

tu:ıdı: 

Eve gelince midesinde bir ezinti his
setti. Dalma dolabında s:ıkladığı likör 
şl ... eslni çıkardı. Bir kadeh likör içti. 
Ru sırada şapkanın paketini de açtı 
Hakikaten bunun kunuı.şı ve rengi çok 
h~una gitrnL,ti. Uı.kb1 ş!mdl hemen 
bunu kesip biçemezdi. Vakit geclfonl.ş
U. Sonra daha ~ama"Jır da değl.şeccktl 
Şapkayı 1'.ıı.ryolasmın üzerine koydu 
Bımdan sonra yeni ve ipekli çamaşır
larını çıkardı. Abla gene sırf kendi 
uvki lçm çamaşırlarına fevkalide bir 
itina gösterirdi. Lfı.kln tam bu çama
~ırlnrı glycx:e"'l sırada kapısı çalındı. 

kulesi, 8 _ Tabi, Şc1tll, 9 _Ne, Musi- ı en u avaya 15 mayıs a An-
1 

ki. 10 - Katı. Kilit. karada oaşlanacaktır. ill•••••••••••m 
-- Onu çok hırpalamışlar .. bu, bh 

itl.şlnln yapacağı marifet değil. AU, 
Hacoya karşı her zaman kendini ko
ruyablllrdl. 

Tefrika No. 70 

Güzel Gözlii K:az 
Aşk ve macera romnnı Nakleden: (Vi • Nil) 

-~----... -..-~--
Didar hanı~. yatağın ayak ucuna. , rinde bir yeis farkediyordu. Sakin 

Cliio:rıkü yerine otumuştu. Malike ona Malike ölmesin;ı ... Bir ker~indc. 
sevgilisinin ellerini tuttu, dudaklan
na götürdü. 

hayretle baktı. Dün olup bitenleri 
ancak müphem bir şekilde hatırlı
yordu. Fnkat hiç bir ıztırabı yoktu. 
Beyhude yere telaşa dü~tüğü için an
nesine tatlı tatlı çıkıştı. insan arzu 
ettiği şeyin ayııen olmasını öyle ister 
ki, Didar hanım da kızının dünkü 
gayri tabiiliğini bir sinir buhranına 
atfetti. Buna. rağmen genç kız kabil 
dC"ğil iyileşemiyordu. nu hastalık 
\l,ehbi Feriduna da müthif bir darbe 
indirmir oldu. Didar hanım, ondan 
hnstalığın sebebini gizlemedi. Zaten 
to.klasaydı da, Vehbi Feridun haki
knti keşfetmiyecek değildi ki .•• 

Delikanlı Malike'nin yatağına yak
la!ltığı zaman, genç kız, latif bir te
bessümle gülümsiyerek ona elini 
uzattı. lztırnb•nın sebebini söyle
medi. 

Kurtarmnk onun el:ndeyse erkek 
ne bekli}·ordu? Sevgilisinin gözle-

- Malike 1. •• - dedi. - Artık 
senin uzun müddet izbrap çekmeni 
İstemiyorum ... Seni çok sevdiğimi, 
almak istediğimi biliyoreun... Hiç 
bir miiıni, bu kararımın önüne geçe
mez... Annen şimdiye kadar ben
den babanın ismini gizledi... Onu 
bana sen söyle ... Adresini de ver, •• 
Gidip kendi.sini göreyim ..• 

Genç kız, sapsan keeilip: 
- Bunu söylemek hakkı, yalınız 

annemindir l - dedi. 
- Öyleyse, güzelim. müsaade et 

de zorlayıp ondan bunlan öğre09-
yim. 

Kız, bu söze cevap vermdt ~ 
nını bulamadan, Didar İçeri girdi. 
Biraz evvel, ilaç hazır&amak i~ 
odadan uzaklaımııta. 

Feridun: 

- Didar hanım... - dedi. 
Rica ederim, beni dinleyin ... Bir 
an ..• Yalnız bir a.n ... 

Anne, gözlerini çevirip kızına 

baktı. 
Malike: 
- Haydi. anne, git onunla ko

nu§ .•. Hakkı var ... 
Didar hanım, bu arzuya itaat 

etti. Delikanlı ile beraber, ha§ taraf
taki odaya geçtiler. 

Genç erkek: 
- Kızınızın çektiği iztiraplardan 

dolayı ne lcadar üzüldüğümü bü~ 
mezsiniz. 

- Ne yapayım. efendim) .•. Her 
çareye ba§vurdum. •• Siz batna ne 
tavaiye edeniniz) 

- Şuna kanaatim var: Şayet l:>a~ 
b'.asiyle görüıünıem. ondan evlenmek 
iznini alırsam, Malike iyileşecektir, 
birkaç hahadan beri kendisini sa1'
san bu İzbraplardan kurtulacaktrr. 

K.adm: 
- Hayır, hayır ••• Buna razi ola

mam ... - diyordu. 
- Canını. malcu.1 olun ... Bu ada

mın fena bir ,abıs olduğuna ben de 
emıhİyet ha.ıl ettim ••. Kızının da ona 
tamamiylo öğrenmesi beyhudedir ..• 
Kendisini mOpbem bir vaziyette 

bırakmakla doğru hareket etmiş
sini7.. Lakin ben her şeyi öğrenmek 
istiyorum. Ancak bu suretle Mali
ke'yi kurtarabilirim. 

- Kızımı kurtarmasını ben de is
terdim. Bunda §Üpheniz yoktur. 

- Öyleyse cevap verin: Zevciniz 
mahkum olmuş mudur) Hapishane
de mi? Nerede) 

- Mahkum olmadı ... Onu her
kes namuskar biri sanıyor ... Halbu
ki mücrimdir. 

- Size itirafta mı bulundu) 
- Hakikati ben keıfettirn ..• Öyle 

biri onun yerine mahklım edilirse 
ancak o zaman ağzımı açarım ... 
Fakat mahkemede mahkum olan 
adam onun cürüm ortağıydı. Görü
yorsunuz ya. Vehbi Feridun bey, 
Malikeyle sizin aranızda birleşme
nize mani var... Çocuklarınıztn de
desi katil olsun, ister misiniz) 

Delikanlı, elini alnında gezdirdi. 
Soğukkanlılığını muhafaza etmek is
tedi. 

- Rica ederim daha bilmediğim 
cihetleri de tenvir ediniz: Kocanız
dan ,üphelenen olmadı demek. 

bir anda meselenin farkına vardım 
ki. inkar etmesine imkan yoktu. - Olmadı ... Fakat olacağına ve 

- Hırsız mı) kocamın bir gün yakayı ele verece-
Did h b ğine kaniim... Zira ben i•lenen bü-ar anımın yüzünü ir kırmı- ~ 

zılık kapladı. Ba~ını önüne eğerek: tün fenalıkların bu dünyada ödene-
H ceğine inanırım ..• 

- ayır! • dedi. Sade hırtız Vehbi: 
değil... S 

Ö 1 - izin gibi düşünürüm ..• -de-
- Y eyae) 
_ Katil. di. - Hatalar şahsidir. Her ko-
Vehb" .. . . • -wv ' yun kendi bacağtndaın asılır. Siz 

.. ı. muthı§ hakik:atlerı ogren- o adamın fenalığını duyunca ken· 
mek ıçın hazırlanmı§ olmasına rağ- disinden ayrıldınız. Kendi kendinize 
:nen vüc~dünü bir deh§et kapladı- şerefli bir hayat tarzı buldunuz. Ço-
gmı aezdı. . cuğuduz yanınızda olarak. hayatın 

7..svallı kadın devamlaı müşkiilatına karşı metanetle çarpış-
- Soranın size: Çocuğumun ba- bnız. Sizin üzerinize hiç bir leke 

basını ele verebilir miydim). .. Bu- sıçrayamaz. 
na imkan yoktu, değil m i) Masum - Demek bütün hu anlattıkla-

Dedi: Saide yerlilerin §lehadetlnden 
bahsetti: 

- Haco merdcc dövüşmüş ... Ali ka,h
pellk yapmış, onu hançerlemek 1 t,(-. 
mlş. Kahpeliğin sonu budur. 

Deyince herkes sustu. Al! ker .ı.e 
değildi. Ağzından kanlı salyalar akı
yor ve acı acı inliyordu. Hnco onun 
lnlltlsini duydukça müteessir oluyoı 
ve: 

- ~u adamın maksadı ne idi? Ba
na neden salaştı? Hô.IA. sebebini anlı· 
yamadım .. diye söyleniyordu. 

Saide Argostolln'e uğradığına bin 
kere pişman olmuştu. O sırada suya 
giden arkadaşlar da gemiye dönmU~ 
lerdL 

{Yeşllok> ertesi sabah güneşle bera
ber yelkenlerini çekti; hafit bir mel
tem eslYordu. Gcml yelkenlerini ş1şlr
dl ve sahilden ayrıldı. 

C gün öğle ~ı1 Kefalcmya adasının 
ııımal sahilindeki <Assos> körfezin• 
varacaklarını umuyorlardı. 

••• 
Defineler diyarında 

O gün Kefalonyanuı .A.9sos körfezi
ne vardıkları zaman Mansur bir hay
li şarap içmiş, sarhoş olmu~tu. Bun
dan sonra A.3.SOS'da Mansurun rolil 
başlıyncağ'ı lçln, Saide onu ~rap iç
mekte serbes bırakmı.~tı. 

Mansurun, şarap içmedlltl zaman 
aklı başında yok gibiydi. Haco ile All
nln Argostolin'de yn.ptıg-t döviış en 
çok Mansura zarnr vermişti. Raconun 
gctircce~I şaraplar kavga arasında ye., 
re dökiilmüştü. Mansurun yedC'k pek 
az şarabı kalmış, onu da Assoo yolunda 
içip bitirmişti, 

Saide, Mansura soruyordu: 
- Assos'da ş:ınıp bulunur mu? 
- En iyisi orada bulunur amma, 

başka yerden da.ha pahalıdır. 
- Ziyanı yok. İlk işim oradan sana 

şarap tedarik etmek olacaktır. Müste
rih ol. 

Mansur bu havnlide dot'muş büyü
müş olduju için, her tarafı karış ka.
ı-ı.ş biliyordu. Onun şaraptan ba.1ka 
bir düşüncesi yoldu. Sakleye: 

- Bütün buradnki korsan vurgun
lannı toparlayıp götürmek, bütün de
flııelerc el atmak senin elindedir. Ta
lihin yavermlş.. Korsanlardan hiç 
kimse yok. Yani hiç bir korsanın ge
misi henüz buraya gelmemiş. Ukhı, 
bütün korsanların nöbetçileri vardll 
burada. Gizil mağaralara girc:rıkcn 
'Jfnk çarpışmalar yapacağız. 

Diyordu. Saide, bütün hayallerinin 
burada tahııkkuk edeceğinden cırnlndl 
Mansura eğildi: 

- Senl burada tanımamaları için ne 
yapacaksın? 

- Beni bu kılıkla kimse tanıma. 
ruruna. .. Gene ihtiyatlı bulunacaf.'llll
Limana çıkarken, hasta bir a<lam gt. 
bl yüzümü gÖ'LÜmü, başımı saracağım. 
Zaten buradaki Rumlar Türklerden 
çok çekinirler. Sizin geldlğlnizl görün
ce yanımıza. hiç kimse sokulmaz. Li
manda tehlike yoktur. 

- Tehlike Ue, mağaralara giderken 
knrşılaşcağız. öyle mi? 

- Evet. Çünkü her mağaranın gi
riş yerin<!e ve gizli bir köşesinde blr 
nöbetçi varüır. Ben, bu nöbetçUerln 
bizi arkadan vurmaması için, evvela 
size onların yerini uzaktan gösterlrtm. 
Arkadaşlar onları temizlerler ... Biz de 
emniyetle işimize bakar, ara.ştınnalıı.
nmıza devam ederiz. 

- Güzel bir tedbir. Fikirlerini be
ğendim. Bundan başka türlü hareket 
etmem\7,C de lmkfln yoktur. Eğer bura
dan, Çelebi Sultan Mehmedl memnun 
edebilecek bir define çıkarmağa mu
vaffak olursak, sen! ihya edeccnım, 
Mansur! Sana ~ istersen vereceğim. 

- O 7.amo.n beni sevlnditmek Jster
scnlz, her zamanki istcdlğlml yapar
sınız .. yan! beni ş:ı.rapSlz bırnknı:ızsı
nlz. ÖHlnceye kadar yanınızda hizmet 
ederim. 

Saide söz verdi. Mansur devam et
tl: 

(Arkası var) 

rırna rağmen kızımı almaktan vaz
geçnıiyeceksiniz? 

- Ben o zavallı ydvrucağa, çek
tiği azaplar derecesinde neşe ver
mek mecburiyetini kendimde duyu• 
yorum. 

- Ah. ne iyi insanmışsınız ... 
Diinya yüzünde sizin gibiler kaldı 
mı? ... Aman yarabbi 1 •• Aman ya· 
rabbi 1. •. Bu halinizle başkalarının 
yaptıklan ~.:rı::lıklardan dolayı kal
be teselii vermiş oluyorsunuz. 

Delikanlı: 

- Şimdi meseleyi hul&sa edelim, 
Size tealluk eden cihette bir iti· 
razınız yok, değil mi} 

- Evet. oğlum ... 

- Şimdi de babasır.ın rızasını al-
mak laZJm geliyor. Adresini verir 
misiniz, rica ederim. 

Didar hanım, artık mukavemet 
göstermedi. 

. - Kocam• adı Haydar Şakir-
dır ... Aksaray taraflarında saatçilik 
eder ... - dedikten sonr.ı adresini de 
verdi. 

Vehbi: 

- Simdi ona gide--eğim ... - dedi. 

(Arkası var) 



Pasif korunmada vazife alanların 
teçhizatı, tedavi malzemesi 

İstanbul Vilayeti Seferberlik Mü- cana. düşürmek veya yan~ t.edbir al
dürlüğü tarafından neşredilen eserin mıya veya tedbir almamıya sevketıınek 
pasif korunmada vaz1fc ıılanlarm tec- suretile tehlikeye maruz kılacak şe
hizatıru:ı., tedavi malzemesine ait kı- kilde kasden asılsız veya mübalağalı 
mnları da bugün dercediyoruz: haberler yayanlar veya nakledenler üç 

fü· Pasif korunmada vazife alanla- aydan bir seneye kadar haplsle ceza
:tııı şahsi teçhizatı: 1 maske 1 yedek la.ndınlırlar. 

ısüzgeç, ı harp paketi, 1 kireç kaymağı ..-------------ı 
paketçiği, 1 elektrtk cep feneri, 1 gaz Gu·· 

010 
•• k Borsa 

gecınez matradır. 
Söndürme malzemesi: Bir kürek, 

bir kazma, bir balta, bir dest.ere,. bir 
s:ıtır, bir elektrik el feneri, bir küçük 
merdiven, bir sırıklı süpürge, <bu sü
pürgenin sırığı evlerin yukan kısmın
da çıkan ateşin söndürülmesi için ıs

ESBAI\<J ve TAHVİLAT - KAMBİYO 
ve NUKUD FiATLERİ 

10 M:ı.yıs 1941 

DEVLET BORÇLARI 
lak bezle sarılmış olmalıdır), yangın L. K. 
bombalarını bastırmak için en ~ağı % 7,50 933 Türk borcu I. n. fil 18.70 
bir sandık dolusu kuru kum veya top- , , 1938 ikramiyeli 
rak (sandık yoksa, dörL teneke dolusu kupon kesik 
kuru kum veya kuru toprak), bJr kil- , 1 1933 İkramiyeli Ergani 
rek, bir boş kova (yangın bombalarını , 7 1934 Slı.ras-Erzurum 1 
çatıdan uzaklaştırmak için) tut~an 1 , 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
yeri söndürme:< için su ile dolu ağzı , 2 1932 Hazlne bonoları 
geniş bir fıçı veya kazan ve su serp- 11 , 1934 , • 
mek için bir kova (yoksa su ne dolu J J 1935 , , 
beş teneke kışın donmaması için için.e , 1938 , , 
tuz at.ılmaııı. icabında evdeki ç~e- A. Demiryolu tabvlll I - II 
ye la.kılmak üzere münasip uzunlukta J J m 
bir hortum. • A. Demtryolu mümessll senet 

Ev veya mahalle hastabakıeısımn Haydarpaşa Umanı 
tcılavi mal:rcmesi: H. Umanı mümessil senedi 

1 - Harp paketi; 5 - 10 adet, HİSSE SENETLERİ 
2 - Bakır sülfat; 5 şer santigram- T c Merkez bankası 

lık 5 - 10 paket (10 gram suda eritili~ T. İş bankası nama muharrer 
bu su lle ıslatılan pamuk parçaları il 'I. İş bankası (hamile alt) 
fosfor yanıklarını söndürmek ve fos- T. iş bankası mümessil his. 
toru gidermek için) , A. Demlryolları şirketi ( % 60) 

3 - Tentiı'diiyot; 10 - 20 ~ A. Demlryolları şirketi (% 100 
(bir .şişede yaralara ve yanıklara sur- Eskihisat çimento şirketi 
mek için), si _ Şirketi Hayriye 

4 - Oksijenli su; ıoo gram Car n Sirketl Hnvrlve temettü 
lenmlşlerde ağzı ve bumu yıkamak ECNF.Bi TAHViLi.ERİ 

19.-
19.05 
19.25 
19.35 
61.-
15.50 
29.50 
52.-
42.25 
42.'15 
39.85 
44.-

41.75 

105.50 
9.40 
9.65 

107.-
23.-
38.

'1.25 
26.-
21.-

lçinl, ---
5 _ Permanganat dö potas 25 santl Kredi Fonsiye 1902 kupon ı.res 96.-

88.-
59.-

gramlık 5-10 paket bir (kilo suda • • 1911 
eritilip iperilli göı:Ierl ve ağızı ve bur- , • Amorti 
nu yıkamak için ı, • • Kupon 

6 - Bir kok.arbonat dö sud; 250 - NUKUT 

1.05 

500 gram (bir kilo suda 22,5 gram ve---------------
ya bir bardak suya bir kahve kaşığı Türk altını 27.15 
Gözleri, ağzı ve burnu yıkamak ve Külçe altın bir gramı 3.32 
taıevi su dökünüp süpürmek üzere), Osmanlı bankası Cbanknotl 3.15 

7 _ Magnezi kalsine; 30 gramlık beş KAl\IBİYO 
paket {arsin zehirlenmelerinde 6 ka-
şık süt hillıisası ve 500 gram su ile Londra üzerlne 1 sterltn 
bir paket karıştırılıp içmek ;i~re), Nevyork üzeri.ne 100 dolar 

5.22 
129.20 
29.90 
0.995 

ı:.ı.tl9 

31.0175 
30.98 

8 - Kloramin T mahlulü; 0.50 - Cenevre üzerine 100 frank 
100 mah!Ulünden 10 garmlık damla- Atina üzerine 100 drahmi 
Jıklı .şişede ciperltll gazları bikıubo- MadrJd o.zerrne ıoo pt-zeta. 
natıı veya perma.naganatlı su ile yıka- Yokohama üzerine ıoo yen 
dıktan sonra ı - 2 damla damlat Iırl, Stokholm üzerine 100 kuron 

9 _ Gommcnol yağı; 5/100 ma 1lü- #.ı!,.••••••••••••ı~ 
!ünden 10 - 20 gramlık damlalıklı şi-
şede (buruna damlatmak ve ip~rit «AKŞAM» neşriyab 
yaıaklarına pansuman yapmak içı?> · MUHTELiF ESERLER 

ıo - Kırık sarmak için konturplak, 
tel veya kalın mukavva parçalan), 

ıı - üç köşe sargı; 2 - 5 (eli kolu 
boyuna sarmak için), 

12 - Kireç kaymağı veya Iozantin; 
100: 500 gram ebonit kutuda (iperit 
tedavisi için bir kısım kireç k.aymağı, 
1ki kısım su ile kanştırıll.r), 

13 - Alkol veya benzin; 250 - 500 
gram (yara etrafını ve alet ve edevatı 
tcmlzlemek ve alkol pansumanı yap
mak için), 

.14 - Arap sabunu; 200 - 500 gram 
(Iperitlenenlerin 36 - 37 derecede duş 
alırken sabunlanmaları lçin), 

15 - Muhtelit ende veya bOyda 
hazırlanIDJ.<i Amerikan sargıları (5 -
10 adet) saf ve adi pamuk 250 - 500 
gram. 

16 - Lokman ruhu; 20 gram (cam 
l::apalı şişedç), 

17 - Amonyak; 20 gram (cam ka
palı şişede), güneş çarpmalarına ve 
bayılanlara kullanmak için, 

18 - Afyon ruhu; 20 gram (cam 
kapalı damlalıklı şişede) sancıla.nan
lara verilir, gazlanmışlara veril.ınEZ, 

19 - F.laster; bir makara, emniyet 
iğneleri, (bir kutu), 

20 - Hastabakıcı cep ustuncu bir 
adet (bir pens, bir makas, bir ter
mometre), 

21 - Bir yumak kan kesme bağı. 
Havaya karşı korııııma kanunundan 

bazı maddeler: 
Madde: 7 - 15 yllJ}'lllı bitiren ve 60 

yaşını ik:ıiıal et.mıyen bütün yurtta.ş
iar nizamnamelerine göre havaya k.ar
§1. korunma bilgisini edinmek ve icap 
eden tedbirleri aI.ınak mecburiyetinde-
dir. 

Bu maddede sözü geçen yurttaşlar 
yılda en çok otuz sa.at ders ve tallm 
görmek mecburlyet!ndedlrlel". 

Kanunda yazılı eezai IJlllddeler~ 
Pasif ha.va korumna ıeşek:kiillerine 

dahil olup ta. kanunun hükiimlerine 
göre aykın ım ve bareıretlerlne, te
tekküllerde deruhte ettlklerl vazife 
dolayıslle seld-hlyetU mercie }laber 
vernılyenler be.o llra.dan 50 lira.ya ta
dar ağır para ce:roslle cezalandınlır. 

Madde: 14 - Pasif hava mrunma 
teşklla.tında. kendi.sine verilen vazifeyi 
makul bir mazeret olmaksızın yapmı
yan.Iar l~ günden 6 aya kadar hapisle 
cezalandırılır. 

Madde: 18 - Pasif ha.va. koruruna 
tıeşkll1tı tara!lnda.n ~ ~
l1mlere ve toplantılara 1.ştirek etme
mek veya emrolunmu.ş tedbirleri an 
mamıya balkı teşvik edenler üç ay
dan bir seneye kadar hapis cezası ile 1 
Dlahkftm. edilirler. Eger bu yiizden 
talim ve toplantılar veya. a.J.ınma.sı 
emrol unmuş tedbirler &k:1m lı::alır.sa 
hiikmedllecek ceza bir seneden nç se
neye kadar hapıstlr. 

Madde: 19 - Pasif hava korunma. 
-- _4r __ .._. •.1.IL~~· ._ _ _ ,,_ .6.-tA- ,....,_ ""-•...,. 

Kuruş 

t\.adın asker olursa 
Necdet Rüştü 50 

İtalyadan Amerikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Y akup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sinema yıldızlan (ciltli) 100 
Ft.zıl Ahmed 
Hitabeler, şiirler, hicivler 
vesaire 
Edeb: hatıralar 

Hüseyin Cahid 

80 

60 

25 kuruşa tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu 
Pempe pulanta Va-Nu 
İki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 
t':aracaahmedin esrarı 

Va-Nu 
Kardeş katili Va-Nu 

Tevzi yeri: 

25 
25 

25 

25 
25 

AKŞAM matbaası 

«AKŞAM» lı:arilerine mahsus 
yil.zde 20 tenzilat kuponu 

Ya~ sayfiyelerde hoş vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıeriaini okuyunuz l 

• Bu seri 6 büyük ve nsimli eilttk. 
Beher cildin fiati 60 kuru1-

6 Cildlik tak'ıml 
birden alanlar için 

liati: 4 liradir 
Tevzİ yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzde yirmi iskonto kuponu 
Bv kuponu kesip ~AM 

Matbauı Kitap ıervi.sine> ze· 
tirir veya gönderineniz fiat 
üzerind e!? eize yüzde 20 lskon• 
to yapılacaktır. 

KÜÇÜK iLANLAR 
Fevkalll.de ahvalln devamı 

müddetınce gayri muayyen gün
lerde haftada iki veya üç defa 
neşredllecektir. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 

FEN MEJUVRU - İçeçek su hattı, Nl
veIIemanl, münhıı.nnı harita ve hesap
ları işi yapablllr. İnşaattan anlar, iş 
arıyor. «Ak.şam» gazetesinde: uSmüsıı 
rümuzuna. 

LİSE MF.ZUNU - Fransızca bil!r, 
eski harfleri okur. Tercüme, hesap va 
diğer büro işlerinde çalışabillr. Ak
şamda IF.K.> rümuzuna yazılması. 
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26 YAŞINDAU::\I - Eski türkçe 
okuyup yazmasını iyl bilirim. Çok seri 
daktilo yazarım, tahrirlm kuvvetli iyi 
bonservisim vardır, İş arıyorum, iste
yenlerin Akşamda B. Ç. rümuzuna 
mektupla bildirmeleri. - 2 

• J 
USE ONUNCU SJNIFl'AN - Ailevl 

vaziyetimin müsaitsizliğinden ayrıl
dım. Eski harfleri mükemmel okur ya
zanın, daktiloda çok seri yazarım, bir
kaç sene de memurluk yaptım. Resmt 
ve hususi müesseselerde iş arıyorum. 
Akşam gazetesinde (Ş. K.) rumuzuna 
mektupla müracaat. - 1 

İŞ ARIYORUM - Yüksek tahsilli 
bir Türk genci eski harflerle beraber 
arapça.yı okur yazanın, husu;;i bir 
müessese veya ticarethanede yazı iş
lerinde çal~~k üzere iş arıYorum. 
Beyazıt posta kutusu 6 

FEN l\lEi\IURU İŞ ARIYOR - Pra
tik fen meınuriyim. Müteahhlt.lik yap
ını~. proje, hesap işlerinde, yo1a ait 
büt.ün aletleri kullanabi1ir Yol, bina 
işlerinde tecrübeli bir gencim. Elimde 
vesaikim mevcuttur. İhtisasım dahi
linde münasip bir iş istiyorum (M) 
rümuzuna bildirilmesi. 

6,000 LİRAYA - Halen aıtıyüz sek
seıı lira irad getiren Şişhane yokuşun
da apartıman haline lfrağı çok kolay 
ltil.rgir iki hane satılıktır. 
Galata-Köprüb~ı Mehmet Ali pa.µ 

hanında Afi! Türel yazıhanesine mü
racaat Telefon: 43741 - 2 

3,500 LİRAYA - Çifte havuzlarda. 
asfalt üzerinde müstesna bir arsa sa
tılıktır. 
Galata-Köprübaşı Mehmet Ali paşa 

hanında Afif Türel yazıhanesine mü
racaat Telefon: 43741 - 2 

6,000 LİRAYA - Göztcpede istasyon 
yakınında yeni ve şirin bir vnrn satı
lıktır. 
Galata-Köprüb!\şı Mehmet Ali paşa 

hanında Afif Türel yazıhanesine mü
racaat Telefon : 43741 - 2 

16,000 LİRAYA - AyaspaşacUı. kar
glr, bahçeli ve denize fev'kaliide neza
retli, mükemmel bir hane satılıkttr. 
Galata-Köprübaşı Mehmet All pa..şa. 

hanında A!if Türel yazıhanesine mü
racaat Telefon: 43741 - 2 

KİRALIK DAİRE VE KÖŞKLER -
Tren ve otobüsle İstıı.nbuln sekiz saat 
mesafede Düzcenin Sayfiye kasabasm
da. kiralık daire ve köşkler: Bebckde 
tramvay caddesinde 378 No. ya müra
caat. - 2 

ı\DA~A - Mersin, Hatay nıücavirl
ne satılık kiralık ve muhtaç lmar ara-
7.isl olanlar mufa..~al 11,ahat tahriren 
Akşam gazet~sinde <Arazi) rümuzuna 
mektupla müracaat. - 2 

BEYAZlTTA HEMEN KİRALIK 
APı\RTJMı\N, EV VE DttKKAN-Ün!
versite caddesinde tramvay yolu üze. 
rinde Külhan sokakt:ı. 14 No. dükk1'ı.n 
15 No. lu ev ve 13 No. apartımnnm 
üst katı ehven şeraltle ve acele ola
rak kiraya. verilecektir. Bol ışık ve ha
vadardır. Isteyenler ayni sokakta 12 
No. lu doktor Cemal Zeki muayene
hanesine müracaat edebilirler. Tele
fon: 23843 - 2 

IÜRALIK KÖŞK - Kuzguncuk is· 

2 - ışçı ARIYANLAR 
telesine beş dakika mesafede P~<1a li
manında Frthi paşa korusu ittlını.İlnde 
meyva ve sebze bahçesilc çamlar için

BİR .BAYAN DAKTİLO iSTENİ- de elektrik, terkos, tulumbalı su ku-
l'OR - Eski yazıyı okumak lazımdır. yusu bulunan muntazam bir köşk kl
Bahçekapı Anadolu han ıı No ya mü- ralıktır. Istanbul posta kutusu 239- 1 

racaat. l RİRALIK APARTIMAN - Fatih Kız 
ACELE BiR BAYAN ARANIYOR _ taşında e1ektrik, terkos. havagazı va 

Bir yazıhanede yazı ve telefon işleri banyo te~ satını havi ferah ve her ta
için şimdilik ıo lira maaşla bir bayan rafı açık, havadar, mükc~el bir 
memur alınacaktır. Daktilo bilenler apartıınan yazlık kiralıktır. Istanbul 
tercih olunur. Akşam gazetesinde T. c. posta kutum 239 - ı 

BİLİK El\ILAK - Beyoğlu İstiklal 
caddesine yakın ve senede 1788 lira. 
iradı olan ve her lkl taraf cadde 5 kat, 
5 şer odalı apartıman 26,000 liraya 
acele olarak satılıktır. 
BeYoğlu Parmakkapı Hava.gazı şir

keti karşısında 54 numara Tel: 43376 
Bilik Emlak Dosya No. 301 - ı 

Beyoğlu İstiklal caddooi tramvaya 
çok yakın 6 kat üçer odalı ve senede 
1644 Ura iradı, 20,000 liraya satılıktır. 

......,-:: 

~ 

SATILIK KARGİR EV - Havadar 
nezaretli, yed.i odası, elektriği, gazı v~ 
terkosu yar. Iskrleye yakın. 'Üsküdar
da Tephırhane l::arşısmda Aziz Mah
mut sok~_k No. 61 lçindekllcrıc ve kar
şısına muracaat. 

DEVREN SATILIK Dt~KKAN _ 
Hasırcılar caddesinde 20 No. h pey
nirci mağazası satılıktır. Ttı.llpler 
Z~dankapıdn 70 No. lı maenzaya. 
muracaat. 

Beyoğlu Parmakkapı Hava.gazı şir- -------------------. 
keti karşısında 54 numara Tel: 43376 
Bilik Emlak Dosya No. 302 - ı 

Cihangirin mutena bir mevkiinde 
denizi görür 1200 lira lrad 3 kat 4 der 
odalı ban;-o ve saire vardır. Fiyat: 
20,000 liradır. 
Beyoğlu Parmakkapı Hava.gazı §lr

ketı karşısında 54 numara Tel: 43376 
Bilik Emlak Dosya No. 313 - 1 

Cihangirin deniz görür bir yerinde 
4 kat, 4 der odalı ve bahçesi olan se
nede iradı 1620 lira temin eden kon
törlü apartıman sahibinin taşraya. gi
deceği cihetle acele satı1ıktır. Fiyat: 
22,000 liraya satıllktır. 
Beyoğlu Pamıakka.pı Ha.va.gazı şir

keti karşısında 54 numara Tel: 43376 
Bilik Emlak Dosya No. 304 - ı 

N~antaşının güzel bir yerinde bü
yük bahçe ve senede 1368 lira kira ge
tiren bir apartıman 21,000 liraya satı
lıktır. 
Beyoğlu Parmak:kapı Havagazı şir

keti karşısında 54 numara Tel: 43376 
Bilik Emlak. Dosya No. 305 • - 1 

Lfilelide denizi görür iyi bir mevkide 
senede geliri 2040 11.ra bahçe ve bütün 
konförlü apartıman 2'7,500 liraya satı
lıktır. 
Beyoğlu Parmnkkapı Havagazı şlr

kett karşısında 54 numara Tel: 43376 
Bilik Enıllik Dosya No. 306 - ı 

Pangaltı tepe üstünde ikl katı üç 
ve bir katı i.kl odalı senede 600 lira. 
iradı olan bir apartnruı.n mn.ktuen 
7500 liraya satılıktır. 
Beyoğlu Parmakkapı Havagazı şir

keti karşısında 54 numara Tel: 43376 
Bilik Emlak Dosya No. 307 - 1 

Taksimin işlek bir yerinde tanınmış 
müşterisi bol tütün ve müskirat, ga
zete, su satan dükkan yalnızlığım do
layısile devren satılıktır. 
Beyoğlu Pannakbpı Havagazı şir

keti karşısında 54 numara Tel: 433'j6 
Bilik Emldk - 1 

ACEJ,E DEVREN SATILIK - As
ker olduğumuzdan Ak.sarayda B:ı.kır
köy ve Cerrahpaşa hastanesine giden 
Qtopüs dutaklan ile Yecllkuleye g'dcn 
trnmvıı.y dura~ı arasındaki ı No. ıu 
tütüncü ve baıtkal dükkanı devren 
satılıktır. Talipler Cerrahpaşa cadde
sinde 1 11µmap,ıya müracaat. 

ACELE DEVREN SATILllC - Fmn 
Aynalıçeşnıe Emin camii No. 21 Bey
oğlu içindt>kil~re müracaat. - ı 

KİRALIK V.İLL! - Suadiyede dc11L 
ze nazır 5 oda, banyo, elektrik, hnva
gazı, Terkos bahçeli karglr mobllyell 
yazlık villa kiraya verllecektlr. Tele
fon: 41223 - 1 

KİRALIK YAZIHANEUm lrE DE
POLAR -ı Galatada eski Yolcu stı.lonu 
k:ı.rşısında, kaloriferli müstakil 6 oda
lı yazıhane, altında kalorlferll mağaza. 
arkasında her hususa elverlşli büyük 
depo ve itttsallnde Tahir hanında ka
loriferli ve asansorlu 7 odalt bir ya
zıhane katı kiralıktır. Müracaat: Ga
lata Tahlı:: hanında No. 1 Tel. 42673 
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KiRALIK KONFORLU YALI -
Kuzguncuk Paşa limanı caddesi 111 
No. bahçe içindeki yeni bir yalı tama
men kiralıktır. Telefon vesair gibi 
konforu mevcuttur. Görmek ve göruş
mek üzere Galata Karaköy palas knt 
3 No. 3 de Tel.: 40246 her gün 9-12 ye 
kadar müracaat edilmesi. - 3 

K~RaLfK JCÖŞK YE YEl\IİŞ BAH
ÇESi - 4 oda, mutfak. iki kat üze
rinde sekiz dönüm muhtelif yemiş. 
çam ve ıhlamurluk Üsküdur Bağlar
başı Kuzguncuk tepesi Yahudi mezar
lığı. karşısında Rasimağa sokak No. 9 
bayan Cemileye müracaat. 

El\ILAKİŞ - Fenerbahçede çok 
muntazam bl.r vllla ve deniz kenann
da arsa satılık ve o civarda muntazam 
köşkler kiralıktır. Galatasaray karşı
sında Emlakiş. Telefon: 49010 

5 - MOTEFERRlK 
riimuzın1a nu~ktunla nıür:ıc.aa.t_ ...... 2 • :sı:.llL&J ıE....& , ....a.<r.u.ı:K wı:.ı:~"v: _ nitc.ll'AT _ T.üJc.ıo l'Tlnhı,.11 'ldrAlık 
BİR BAYAN J\litRERHİYE ARANI- Kızıltoprak Fencryolu 1sta..o;yonund:ı apartıman ve odalar: Taksim Abdül- 'l\'n<n: .. ~ ann;o:D.Cn'1' - .., • ._u ... ur, 

YOR _ İngllizce bilen daimi şekilde Yaverağa sokak No. 37 k~k ~.tılıktır. hak Hamit caddesinde klra:lık lüks Lise ve Unlversll.e talebesine Fransız
ı:alışacaktır. İş İstanbuldadır. İk1 ço- T.aşraya hnreket. dolayısıle dort odn möbleli apartıman katları bütün ser- cıı:. ve AI~anca de~lerl (Tahsin Abdl 
cukla meşgul olacaktır. Galata Büyük bır s~londan ibaret ikinci katı da ace- vısııe ve Lalelide taldbe için şık temiz G~kşlngol) metodıle yahut ~Beslın 
'Tünel han 14 No. Telefon: 

44507 
_ 

2 
le kıraJıktır. Istasyona ve tramvaya möbleli udalar vardır. TafsilM almak Gurmen> metodlle az zamanda oğretl-

1 
- ço!{ yakındır. Bahçesi ve çam ağaçları için Beyoğlu İsti.k:Jftl caddesi Havagazı llr. ~aknle, hikaye, roman, ilmi eser 

MUHASİP ARANIYOR - '.i'abrika- vardır. Içinde sahibi bayan cemile §irketi karşısında 54 numaralı Bilik ve. ~uro noter vesaiki itina ile tercüme 
nıız için defter ve hesabattan anlıyan Gök.'Şine müracaat. _ 3 Emlak. Teelfon: 43376 _ 1 edilır. Adroo: Maçka Işık lises! knrşı-
askerlikle ilişiği olmıyan bay veya ba- sında Karakol sokak Hayat apartıman 
yan tecrübeli bir muhasip lazımdır. SATILrn: EV - Üç kat kitrgir. yedi İKİ l\'IOBİLYAI.I ODA ARANIYOR- 1 numarada öğretmen Tahsin Abdi. 
Tel. 21242 Fatih Avni dokuma fahri- oda, mutfak, iki banYo, çama.şırlı.k ve Iki genç Taksim meydanı mahallesin- - 2 
kası. - :ı ufak bir bahçeyi havi deniz görür de fransızca konuşan bir aile nezdin-

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK İKİ KAMYON - Bir ta

nesi Fordson marka bir tanesi 33 mo
del Ford marka -karüserill fakat ıııs
tiksiz iki kamyon satılıktır. Sirkeci 
Orhaniye caddesi No. 28 müracaat te
lefon: 20992 

SATILIK DİZEL l\IOTÖRLERİ- Üç 
tanesi 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey
girlik kara ve deniz vasıtalannda kul
lanılır mükemmel blr halde dört aded 
(Mercedes - Benz) marka Dizel motör
leri satılıktır. Sirkeci Orhaniye cad
desi No. 28 müracaat. Tel: 20992. 
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FIRSAT - T~raya hareket dolayı
sile Fillis marka yeni ve kapalı blr 
otomobil satılıktır. L~stiklerl henüz 
çek1çlert üzerinde ve yenidir. Otomo
bil ya~z ~8 bin kilometre yapmıştır. 
ekonomiktır. Adres: Kadıköy Acıba
dem Mecidiye mahallesi örnek Bağı. 
Telefon: 60227 

. AİLE DENİZ l\'IOTÖRtl - Mühen
dis B. Harun imalatı, 5,65 M boy. 1,45 
m. en. Burun kapalı, altı k:lşllik, is
k~~e, masa, Yedek kürek ve 4,5 bey
gırlik Johnson motörü ile birllkte 450 
v~_ya tekne 300 motör 200 lira. Beyoğlu 
Tünel, Jurnal sokak Nikitits Ap. No. 14 

1 

180~ 125 ~IURTALIK KULUÇKA 
~ı - Acele satılıktır. 
Erenkoy: Sahrayicedlt Merdlvenköy _ 
Bostancı caddesi No. 119 eve müra
caat. 3 

SATILIK VEYA KİRALIK KAY
NAK ÇILIK LEVAZIM VE OTOMO
BİL- Oksijen tüpü maa kazan k:iiçiik 
bir elektrik kaynak ma.kina.sı 'seyyar 
motörlü zlınpara ta~ı (İspur~l) yarım 
beygir bir motör, v~ satr teterriiatıa 
Reno marka. işler bir otomobil sa.tılık
tlr. Ot.omobll sepetli b1r motosikletle 
deği.ştirllebllir. Gönnek için Harbiye 
Altın.bakkal 'Ö'ftade sokak No. 1/1 ga
taJa görüşmek 1çln de 24430 Tele
~. -2 

4 - Kiralıli .. Satılık 

maktuen 15,000 liraya. Adres: Türbe d ı il alı 
Piyerloti caddesi No. 40 Telefon: 21001 e ki mob; Y oda arıyorlar. Akşam-

RİYAZİYE l\IUALLİMi - Fen şube
sı bütünleme, bitirme ve olgunluk di
ğer sınınan bütünleme imtihanına. 
hazırlar. Müracaat Akşamda (R. Z.) 
rümuzuna mektupla müracaat. - 2 
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~ALIK APARTII\IAN - Şl§llde 
mobilyalı kiral!k küçük apartıman,'ikl 
oda, mutbak, havagazlı banyo müra
caat 11-12 telefon: 80326 _ 9 

B'U'liJK VE KtlÇt!K İKİ KÖŞK Kİ
RALIKTIR - Elektrik bol su telefon 
çamlık meyva ve seb:ııe küçük köşk ay
nca satılıktır. Bostancı Küçiikyalı as
falt üstü Telefon: 52,248 - 9 

KİRALIK YALI - Dörder odalı 1kl 
daiıeli meyva bahçeli. elektrik tcrkos. 
Şi~a suyu ve hava~ ile meşhur Vani-0 

koyde 34 No. yalı. Içindekllerc müra
caat. _ 2 

KİRALIK APARTIMAN - Kurtuluş 
tramvay caddesi 23 numaralı :ı.partı
manın 3 numaralı dairesi klrnlıktır. 
Kapıcıya miiracant. _ 6 

SATILın ARSA - Kadıköy Altıyol 
Halidağa caddesi. 9 metre c~phe lS 
metre boy. 1300 liraya. Telef. 6!1824. 
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MOBİLYELİ KİRALIK DAİRE -
Taksimde Topçu caddesinde Uygun 
apartınıanının 2 numaralı konforlü 
dairesi eşyasile beraber yazlığı kiraya 
verilecektir. Hergün sıcak suyu vardır 
ıı;nıdekileer müracaat. lb 
AYASPAŞADA KİRALIK KÖŞK -

Saray aı;kası sokağında on bir odnlı 
Boğaza ve Marmaraya nezaretli tam 
konforlu. köşk klralıktır. Ayaspaşada 
Namıkpaşa sokak 7 No. lu eve müra
caat. - ı 

KİRALIK KONFORLU MÖBLE 
APARTIMAN - Ayazpaşa. Parkotel 
karşısı İkiz kardeşler apart.ımanının 
2 numaralı 5 oda.Iı dairesi mevsimlik 
kiralıktır. Her gün 11 den 3 e kadar 
görülebillr. Tel: 44399 - 3 

da. ES'e mektupla müracaat. 

MODADA BANYOLAR YANINDA -
Blrl üç diğeri dört odalı hol banyo 
parke mobilyalı apartunan daJrelerİ 
mevsimlik yahut senelik ltlralıktır. 
81345 Telefon 

MAÇKADA - Telefonlu, banyolu sı
cak suyu bütün kon.toru olan beş oda
lı mobilyalı bir apart.un.an bütünü 
yahut yansı mevsimlik kiralıktır. 
81845 telefon 

ÇUBUKLUDA - Kiralık bahçell 
yalı yedi oda, su ve elektrik Müraca
at: 80433 - ı 

KİRALlK KÖŞK - Göztepe Kn.yış
dağı caddesi Ltitfiye So. No. ıı s oda 
bir mutfak 4 oda bir mutfak bir ha
mam 1 oda bir mutfak olmak üzere 
ayn apartıman dairesi şeklinde veri
lir. maa bahçe beraber. İçindekilere 
müracaat. - ı 

KİRALIK VEYA SATILIK KÖŞK -
Yakacıkta Kartal asfalt Caddesi üze
rinde sanatoryom otobüs durağındji. 
her türlü konforu ve mükemmel çiçek 
ve meyva bahçesini ve vasi amziy1 ha
vi bay Hüsnü köşkü ktinlık veya satı
lıktır. cumartesi saat 14 ten sonra. ve 
pazar günü akşama kadar görülüp şe
rait hakkında görüşülebilir. 

Ankara Valiliğinden: 

JJUKKAN DEVRETMEK İSTİYEN
LF.R - Balıkpa.zarmda Hasırcılarda 
şekerci kağıtçı dükkanı devretmek ve 
kArlı işe sermayeli ortak ısteyenlcr 
Akşam ~azetesinde A. H. rümuzuna 
mektupla müracaat etsinler. - i 

l\IEKTUl'LARINIZJ ALDIRINIZ 

Gazetemiz tdarehaneslnl adres 
olarak göstennli olan Jıtarııer:

mlzden 
A. - B. D. - E.K.G. - BA.T. -

N. S. - Mll. - E. S. 
namlarına gelen mektuplan ida

rehanem!z-0.en aldırmaları rica 
olunur. 

~ Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassısi 
Divımyolu 104 

Muayene saatleri Paz:nr hariç 
her gü~· 2,5 - 5 Td: 22398 

1 - Ankara - Çankırı yolu lltlsalonl teşkil eden o+ooo - 2+500 üncil 
kllometreleri arasında yeniden in§a. olunacak Mat.adam şose ve asfalt ka.ı>
larna. ınşı.atı 26/5/941 tarihine rastlayan paza.rtesı saa.t 16 da. vllA.yet dai
mi encümenlnde ihalesi yapılmak üzere kapalı za.rf llSUlü Dıe eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - KC§i! bedeli d43,548ı llra. d6.o ku?'\14 muvaltk.at teırrlnah «84271 U-
ra •4h kuruştur . 

3 - İsteklllerl.n muvakkat temlnat mektup veya makbuzlarını, Ticaret 
Odası vooikala.nnı ve Jha.le gününden en az c3.o gtin evvel vtıA.yet maka
mına. istida ile müracaat ederek bu 1Ş için alacaklan fennt ebllyet vesika
larını hamilen 2490 sa.yılı kanun hükümlerine tevfikan b:azu'byn.cn.klan 

KİRALIK lUODERN YALI_ Şifa. tekill mektuplarını 1hale günü saat cl5• e tadar da1m1 wcümen. relSllğine 
suyu ve bavaslle meşhur Vanıköyünde tevdi etmeleri. 
elektrik, Terkos. telefon, havagazı, 4 - Bu .Lşe alt keşit ve onrtnameyi her gün Ankara Nafia miidürlügün-
banyo, güzel bahçe mükemmel tıııtı- de görebilecekleri. (2554) C361Sl 

:1ş.hı:!Ja~~~~!U:~ı:~ İstanbul Nafia Müdürlüğünden: • 
olan yalı ya. toptan ve yahud her kat 13/5/941 salı günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğü etmı.tme !ro-
ayn ayn kiraya verlllr. Her katın ka- misyonu odasında. (1661.88) Ura. treşif bedelll İstanbul Yüqek Denbs '1'ica-
ptsı ayndır. Telefon: 38-43 _ 2 ret mektebi kütüphane tamiratı pamrlıkla eksiltmeye :kmıulm.U§.tıır 

LİR . Mukavele, eksiltme Bayındır1ı:k İşleri Genel hususi ve :tennt aarlııame-
12.000 AYA - Beyoğlunun mer- KiRALIK BAG - Anka.ranm Keçi- lerl, proje keştl hül&sa.siyle buna mütcferrt diğer evrak da!reshıde göriile-

kerı:tnde senede bin 1k1 yü2ı Ura. 1rad ören, Kızla.rpı.nan mevkllııde otobüse cektir. 
getiren blr .~partıman satılıktır. 2 daklka mesafede suyu, elektrlği Muvakkat teminat (125) llradır. -
Oalata-Koprllbaşı Mehmet All paş,a mevcud beş odalı, meyVa.lı bağ kiraya. İsteklilerin en az b1r teahhütte (1000) llralı:lı: bu işe belıZer 1f ~ 

hamnda Anf TU.rel yazıhan$e mü- verilecektir. Ankara.da. Attıa klta.bevl- da1r idarelerinden almış olduğu ves'iknlarla 911 yılına .alt Ticaret; Odası ve-
........... - - • • ~A1 • ""' - - "' lllllkıtsını ha.mJlen selmele.rJ. (3638J 



Sahife 8 

TAKSiM Bahçesinde 
Tanburi Salahaddin Pınar ve kemani Necati Tokyay'ın 

tatlraklle memleketı.ıı en maruf mu.slk1 sana.tklrlannı b~ arada dlnleyJnts. 

Bayanlar Sasendeler 
SUZAN Piyanlsı ı FEYZi 
SUZAN Klanıe\ ı ettımtt 
FAİDA Udi SELA.Niıa.t ABDI 
NEziHB Kana..n. ı 1sMAtı. 
FAİKA Hanende ı AKSARAYLI YAŞAR 
NADİRE Hanende ı BA.1'1JD 

oouk 
fÇi IJatlkll, dJft 1Pt*ll k'amaf-

t.an yapıl.mıf çıocu.k doolan n 
çocuk altı muşamhaJan çok dl.
yanıklı n çok ıraıtttU. ptyua
ya taklltıert ÇJb.nlmı.f oldu
tlmdan 

11 Mayıs 1941 

BUGUN 

MACAR KADIN ORKESTRASI 

u dly PIAJınde 
'- çalıyor. Ot.el, müşteri kabul etmek için hazırdır. _, 

MEMUR ALINACAK 
MUHİBE Tarbak.a : HASAN TAHSİN 

...._ Müea.senın gösterdiği büyük tedaUrlıp ~en tıaUer gayet ehvendir. markasına dl.kkat ed.ln1z. Her 

Pazar ünleri 8:~1~ MATiNE: KONSOMASY_O_N_2_7_: _ku_ru-ş_tu_r... Er:i.1ul~~~::;~ 

Yüksek Ticaret Mektebi mezunu, tercihan müesseselerden çalı§
mış muhasebeye aşma ve yabancı dillerden hiç olmazsa birisine 
haldcile vakıf bir memur alınacaktır. Taliplerin muhtasar tercümei 
hallerini bildirir bir mektupla Ankarada (505) numaralı posta ku-

Pek yakında büyük siirprtder. Tel: t0099 - Atee. Posta kutwru No. 38 - ....................................... tusuna müracaatları. 

1 
I 

-~ ' ... 

T. iŞ BANKASI , 

Küçük tasarruf laesaplari 

1941 ikramiye planı 
KF..$lDELER: 4 Şubat, 2 Mayu, 

f Ağuıtoa, 3 İk.inciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikrami,.ıerl 

1 adet ZOOO Uralık 
ı • ıoot • 

! • 750 .. 

' .. 50t " 
1 .. %58 • 

35 • 100 .. 
.. .. 50 .. 

SOi .. !I ., 

=ZIOl.
=1 ... .--. = 1111.-- • =--. = ıtot.-- • 
=SIN.-- • =""-. =etet-. 

3%53 

POKER 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir zevktir 
Traıtan sonra cilde 
yanıklık vermez. 
Yüzü yumup.br. 

Her yerde marla Poker Trq 
bıçUlanm isteyiniz. 

19 Mayıs 1941 
Bayramına 

mahsus 
fevkalade 

Piyango planı 

ikraınır• tkraml7e İkram.iye 
adedi miJrtan tutan 

Lira Lira 

1 50.000 50.000 
% 10.000 20.000 
1 5.000 20.000 

30 2.000 60.000 
60 ı.ooo 60.000 
60 500 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 2 60.000 

33.45'7 - YekQn - 360.000 

Tam bilet 
2 lira 

Yarım bilet 
1 ·ıira 

PL•NI 

Dr. thsan Sami 

lstafilokok Aıısı 
1stafllokoklardan mütevellit 

(ergenllt., kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı, arpacık) ve bUtlln cııt haa 
talıklanna karet pek teslrll b1r 
aşıdır. 

Tecrübeli makinist allnacak 
Bilhassa otomobil tamir i,lerinde çalı,mı, tecrübeli makinist 

alınacaktır. Taliplerin BE.ŞİKT A.Ş TAYYARE F ABRIKASINA 
.. __________ müracaatları. ••••••••••dl 

Çok kıymetli bir çift KÜPE 

r.ursa a.sllye Jkinci hukuk hik.lmliğin- ı TEK TAŞ PIRLANTA d 
1 detı D A v E T i Y E 12 Mayıs 1941 tarihinde Pazartesi günü saat 14 te Sandal 

EsM: 941 442 ı---- Bedesteninde müzayede ile satılacaktır. 

Dlvanyolu No. 113 

Müddelaleyha İstanbulda küçük 
çekmecede mukim 1ken halen ikamet
gahı m~hul kalan bahçıvan Mehmet 
lcızı Mürüvet. 
Kocanız davacı Bursanm Rıdırlılı: 

M den aza.met yaylalar tarafından 
aleyhinize ikame olunan boşanma da
vasının mahkemesine gelmeniz için 
namınıza. çıkarılan davetiye ikamet
gAhmızın meçhul olduğu şerhlle blla 
tebliğ iade edllmlt olduğundan size 
UA.nen ve llsakan davetiye tebllğl lçln 
mahkemeniz 30/41941 saat 10 a talik 
olunmuştur. 

Yevmi mezkQrda mahkemeye bizzat 
gelmeniz veya tarafınızdan baroya ! 
kayıtlı bir vekll göndermeniz veya 
mazeret1nlzden mahkemeyi ha.berdar 1 
etmenlzt tttıza eder. Aksi takdirde 
maddel mahsusu mucibince hakkınız
da muamele icra kılınacağı tebliğ 
makamına ka1m olmak üzere ll~n 
olunur. 

Türkiye Cttmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruıue tarlh1: 1888. - sermayesi: 100.000.000 Türk ıırası. Şube H 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her neYI banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye veriyor. 

Ji'atJh ikinci sulh hukuk mahkemesJ I 
satL"i memurlutwıa Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız taaarrut hesaplannda en 

Em1ne, Şü.kıiye, Ali, M. akbule, ve 1 aıı; ~o llr.ı~ bulunanlara senede 4 deta çekilecek kur'a lle aşa~ıdakt pllnd 
Evkafın hissedarı bulundultlan un ka-
panında Hoca Gıyasettln mahallesin- '{Öre lkranılye dağıtılacalctır: 
de eski icadlye yenı Yeni hayat so- 'adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
kağında eski 29 mükerrer yeni 28 No: ' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
lı 51' ada, I: pal'3el No. 1ı vakıf, ve 4 • 250 • t,000 • 160 • 20 • 3,200 • 
1200 Ura kıymetinde 3 kat üzerinde 5 
odalı bir matba.h ve 1ki helA.sı ve ufak 1 40 • 100 • •,OOO • 
bir bahçesi ve kuyusu bulunan dahil-,' DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir !ene içinde 50 liradan aşağı 
den ah~ap ve haricen kargir ev lza- •n .. m•vrr.ıere ikramiye rıktıltı t.akdlrdl! 3 20 fazlaslle verilecektir 
leyi şuyu suretiyle atideki şartl:.ı.r da- Kuralar senede 4 defa 11 eyJ(U, 11 birincikilnun, 11 mart ve 
Jreslnde 8/ 61941 tarihinde müsadif 1 ı ı haziran tarihlerinde çekilecektir. 
Salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
mahk~me baş ka.tlb1nln odasında açık 
arttırma suretiyle satılacaktır. O gü
nü muhammen klymetln yüzde yet
miş beşini bulduğu takdirde ihale edi
lecek, aksi takdirde en son artAıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere 
13/ 6/ 941 tarihi.ne müsadlf Cuma günü 
ayni saatte ve ayni mahalde arttır
maya devam edilerek o günü en çok 
arttırana ihale ettırlleccktl.r. ı - İşbu 
gayrl menkule müseccel ve gayrı mü
seccel hak sahlplerlnln tarihi n!indan 
itibaren 20 gün zarfında vesaiki lle 
beraber memuriyetımlzc müracaatları 
Iılzımdır. Aks! takdirde gayrı müsec-

Devlet Havayolları umum müdürlüğünden: 
15 Mayıs 1941 gününden itibaren Ankara - Adana arasında yolcu, post& 

ve bagaj nakliyatına başlanacaktır. 
Tayyarelerimiz aşağıda yazılı saatlerde hareket ve muvas:ılat edecek

lerdir. 
«Pazardan maada her ıün• 

Ankaradan hareket Ankaradan muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 30 17 45 
Ada.nadan hareket Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 
8 30 10 45 

cel hak sahipleri paylaşmalardan ha- Tayyare yolcularını meydanlara nakledecek 
rlç kalırlar. 

2 _ Arttırmaya iştirak edecekler otobüslerin hareket edeceği. mahal ve saat 
yüzde yedi buçuk nl.sbette pey vere- Ankamdan 
ceklerdlr. 2 _ Arttırma bedeli P"~1n- Adana yolcuları merkez P. T. T. binası önünden saat 15 de. 
dir. Memur mehil verebilir. Bu mliddet Adanndan Yeni Otel önünden saat 8,10 da hareket edecek otobüslerle meydanlara 
zarfında müşteri bedeli ihaleyi ver- gideceklerdir (2478 _ 3566> 
mezse ihale 1'eshedlleccktır. Gavn -----·----------------------
menkul yeniden arttırmaya çıkarıla- ~==============================;::; 
cak en çok arttırana ihale edilecek 11 1 
ve aradaki fnrk ve zarar müştertden Devlet Demİryolları ve Limanları İşletme 
bna hüküm aıınncaktır. 4 - ilıa1e Umum idaresi ilanları 
tarihine kadar olan vergiler ve borç-
lar hissedarlara ve 20 senelik evkaf============================ 
taviz bedeli ile yüzde lklbuçuk tcllnll
ye müşteriye aittir. 5 - Ş:ı.rtname 
herkesin görebileceği bir surette bu 
günden itibaren açıktır. Fazla mahi
mat almak ısteyenlertn 173 numara 
ne s:ıtış memurlu~una müracaatları 
H\zımdır. 

Gümi4suyu askeri hastanesi baş 
tabibliğinden 
Yardımcı hettııJh:eler kursunun dör

düncü devre tedrisatına. 1215/941 pa
zartesi günü saat ikide başlanacntpn
dan hastaneml7.de kayıtlı bulunan ba

Muhammen bedeli (14300) lira olan 650 Rulo Beton inşaat 1çln tecrit 
\'eya bina dnmlannı örtmek için ıua cins karton bltüme (beher topu 20 
metre murabbaı ve 40 Kğ. olmak üzere) (23 /5/ 1941) cuma günü saat U5,30) 
on beş buçukta. Haydarpaşada Gar b1nası dahilindeki komisyon tnmfındıın 
knpalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu lt.e girmek isteyenlerin (1072) lira. (50> kuruşluk muvakkat, teminat 
kanunun taytn ettiği. vesikalarla tekllfler1n1 muhtevi zarflarını nyni gün 
saat (14,30) on dört. otuza. kadar komisyon relsliğ"lne vermeleri lazımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dıırtıtılmaktadır. 
(3552) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

yanların mezkO.r günde bulunmaları ı - 16/ 4/ 941 tarihinde kapalı zarf usulile ihale olunacağı 111\n olunan 
rica olunur. 30,000 Kg. ~ anıbalA.j krlğıdına talip zuhur etmediğinden yeniden pazar-

ı lığa konmuştur. 
ZA Y - Küre askerllk şubemnden 2 - Pazarlık 12/ 5/941 pe.zartesl günü saat ıs da Kaba taşta Levazım 

aldığım ve Eminönü yabancı a.skerlik ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
şubesinde kayıtlı askerlik tezkeremi 3 - Nüınun.e s00ü geçen şubeden parasız alınabilir. 
kaybettim. Yentsını alacağımdan eski- 4 - Isteklllerin pazarlık iç1n tayin olunan gün ve saatte teklif ede-
slnln hükmü Yoktur. cekleri fla.t üzerinden % 7,5 güvenme parıılarlle birlikte mezkür komisyona 

317 doğumlu Şaban oğlu müracaatlıın. (3393) 

----~------__;ft~l~as~ta:.::.:fa:..:E~rd=a=n:__ -------------------------------------------------
Z& Yt _ Ba.nıatya nüfus memurıu- Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 

tundan almış olduğum nüfus cüz.danı- Şubemizde münhal bulunan muhtelif ücretll memuriyetlere asıllarının 
mı kaybetUm. Yen1slni alacağımdan avdetine kadar muvaldta.t kaydile memur alınacağından tallp olanların 15 
eskls1n1n hükmü yoktur, mayıs perşembe günü şubemizde yapılacak imtihana iştirak ve bu hakkı 

Etyemez tramvay caddesi iktisap etmek üzere veslkalannı 14 günü akşamına kadar şubemlu ibraz et-
No. 84 Büsamettio Işın melerl. 13655) 

Ankara Valiliğinden: Dr F E T H ı· ı - Ankara. - AYll4 Nallıhan yot~un 1+200-2+soo üncü Kim. Jcrl 
• nrıısında yapılacak asfalt. kaplama ve buz inşaatı ışı 26/ 51941 tarlh1nc rnst-
LABORA ruv ARI tayan pazartesi günü saat 16 da vllAyet daimi encümeninde ihalesi yapıl-

C h mak üzere kapalı zarf usulllc eksiltmeye konulmuştur. 
erra paıa hastanesi bakteri· 2 - Keşif bedeli c50333ı lira «60• kuru.ş ve muvakkat teminatı u3766ı 

yoloiu kan, idrar, balgam, lira c68ı kuruştur. 
mevadı gaita tahlilleri ve (id- 3 - Taliplerin muvakkat tem.inat mektup veya makbuzlarını, Ticaret 
rar vasıtasilc gebeliğin ilk gün- odası vesikalarını ve ihale gününden en az Uç gün evvel istida ile vilayet 
!erinde lcatt teıhisi) yapılır. ı makamına müracaat ederek bu ı., için alacakları fenni ehliyet veslkalannı 
Beyoğlu: Taksime giderken r hamilen ,2490, sayılı kanun hükümlerlne tevfikan hazırlıyııcaklan teklif 
Meoelik aoka<n Ferah apartı· t mektuplarını llınle günü sant 15 e kadar daimi encümen reisliğine tevdi et-

... 1 meierL 
..... m.an•ı•. •Tlıııeill•: •4İliOll5ıll311İ4••.. 4 - Bu işe alt lreşl! ve §al'f.nameyl her gün Ankara Nafıa Müdürlüğün-

! de S(>reblleceklerL (2559> (3618) 


