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Beşiktaş, Galatasarayı; 

F enerbahçe lstanbÜlsporu 
3 - 2 mağlup etti 

BOL ÇEŞİD ve YENİ STİL 

MOBiLYA 
11~~~;; gK:~~r:Şıer 
LİMİTED ŞİRKETi Salonlarını bir defa 

gezmekle tatınio edilirler 
İstanbul, FjncancıJar, Riza Pas~ l'okuşa 

No. 59/61/G3. Telefon : 22oso 
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BÜYÜK TÜRK ZAFERi Almanlar BU SABAHKİ 10 günde 
124 tayyare 
düşürüldü 1 

•• •• h b . • • Suriyeye TELGBAl'L.&.B 

DODU mu are eSID~D azız çıkmağa hazır- Trablusa ve 

şehidlerini hürmetle andık lanıyorlarmış Sicilyaya 
· lngiitere Filistinde hücumlar 

Dün gece de 3 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

"Aziz ve fnübarek şehidler!.. içimizde tedbir almaya ba,ıadi 

ve başımızda o lnönü var. Tarih 
önünde sizi utandırmıyacağız.,, 

Solda yukanda: Nutuk1an dinliyen halle, sağda: kurmay binbqı B. Seyfi Çetinsoy nutkunu ıöyJüyor. 
Semada da tayyareler uctUJ'OI'. qağıda: Solda hatiplen:len biri. sağda: Şehidlik 

önünde toplanan halktan bir manzara 

İnönü t t (Akşam) - Türk havacı talebeler <Je b'u JCalabaLk Kütahya, Bilecik, Söğüt, Bozöyük, 
latilı:lal harbi büyük zaferinin kaza- arasında... Pazarcık, İnönü nahiyesi ile Dodur· 
nıldığı ctnönü muharebesi> nin yir- Merasime saat 11,40 da banCJo- gadan gelen çelenkler sıra ile kon· 
minci yıldönümii ... Zafer meydanı, nun çaldığı İstiklal marşı arasında. du. Bu sırada Eskişehirden gelen 
bu tarihi günü kutlamak ve aziz şe- Milletin tazim ve minnetlerini ifade tayyareler de Şehitlik üstüne müte
hitlerimizi hürmetle anmağa gelen eden çelenklerin Şehitlik abidesiıne addicl çiçek ve çeleınkler athlar. 
on bini mütecaviz ihtiyar, genç, ka- k'onulmasile başlandı. Büyük Millet BunClan sonra ordu, Ankara, üniver
dın ve erkekle dolu... içlerinde Meclisi, Başvekalet, Ordu, Cümhu- site! Bursa, Kütahya. Bilecik, Bozö-
bönü muharebesinin malulleri de l ı: 1.... yük namlarına nutuklar söylendi. 

B b 1 
h gene- riyet Halk Partisi gene se~reter ıgı. 

var. azı me us arımız, ava A k f t b 1 Bursa, Eskişehir, 
1. z k' D v 1 ·· ·· kampından n ara, s an u , ra ı e ı ogan, nonu 

Londra'ya 
şiddetli bir 

hava hücumu 
Bataryalar ve avcılar 
tarafından 33 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Milli Şef 
Dün Ankara<la at yariş

larini takib ettiler 

Ankara 11 (Telefonla) - Milll 
şef ismet İnönü bugün Hipod
romu teşri! buyurarak at yar~ 
ıannı takib etmişlerdir. 

'(Devamı ıabife 7 sütun 4 de) 

Irakta askeri 
kışlalar 

bombalandı 
Asilerin İşgali alhndaki 
hava meydanlarına da 

hücumlar yapıldı 
Kahire 11 (A.A.) - Orta Şark 

.. ·ondra 11 (A.A.) - Hava ve dahill A .k İn u· h k 1 &J merı anın g 1Z ava uvvet eri karargahı-
emnlyet nezaretlerinin tebliği: nın tebliği: 

Bu gece düşman tayyareleri. Lon- 1 k T drayıı. hiicum etmişlerdir. :somoardı- h b • • ra ta: ayyarelerimiz asilerin 
man saatlerce sürmüştür. Alınan ma: ar e gırmeSl işg~li al~nda bulunan hava meydan-
1Umata göre telefat fazladır. Maddı lanle dıger askeri hedeflere hücum· 
hasar da büyüktür. Londradan b~ka larma devam ediyorlar. Musulda 

Kıbriaa hava müfreze· 
leri, haTp gemileri 

gönderildi 

New • York 11 (A.A.) -Tasa: 
New • York lımee gazetesine göre, 
Yunanistanda ve Ege denizindeki 
adalarda bulunan Alman askerleri 
önümüzdeki günlerde Suriyeye çık· 
mağa hazırlanıyorlar. Amman ve 
Filistindelci l:ngiliz garnizonları da 
Almanlar Suriyede üs kurdukları 
takdirde arkadan gelecek ant bir 
taarruza karşı koymağa hazulanı
yorlar. 

lngiltere, Suriyede Almanlara mu· 
kavemet etmek üzere Kıbrıs' a ha
va müfrezeleri ve hafif harp gemi
leri göndermiştir. 

Filistindeki İngiliz 
IWvvetleri kumandanlıği 

Kudüs 11 (A.A.) -Resmen bil
dirildiğine nazaran l{eneral Maitland 
Wils0111 Filistindeki lngiliz kuvvetle
ri kumandanlığını deruhde etmiştir. 

General Wilson, Libya ve Yuna· 
nistan muharebelerinde İngiliz kuv
vetlerine kumanda etmiştir. 

Fransada gece 
tecaKüılerL arttı 

Mütecavizleri muhakeme 
etmek için hususi 

mahkemeler kuruluyor 

Vicby 11 (A.A.) - Bundan böy· 
ile hırsızlık ile aleni veya gizli silah 
taşıyanlar, zorbalık edenler ceza 
mahkemelerine değil, husus~ bir 
mahkemeye tevdi olunacaklardır. 
İdam cezası da verebilecek olaııı bu 
hususi mahkeme nihai kararını aza
mi 18 günde tefhim etmeğe mec
burdur. Muhakeme 8 gÜn sürecek 
ve karar ela bu 8 günü takip edecek 
olan 1 O gÜn içinde verilmiş olacak
tır. Bu hususi mahkemenin karan 
temyize tabi olmayıp katidir. 
Karartma niza.matı gece tecavüzle

rini arttırmışbr. Ve tecavüzleri ya
panların ekseriyet itibariyle pek genç 
oldukları nazan itibara alınarak ce
za yaşı 16 ya indirilmiştir. 

Trakya ve 
Makedonya 

Yeni bir hatla Bulgar. 
şimendiferlerine 

bağlanacak: İngUterenin diğer yerlerinıe_ve bilhas- Bu gün meselesi değilse kışlalarla hava meydanındaki bina
sa şarki ve cenubu şarki Inglltcrede ' f l . . . lara ve nakil vasıtalan parkına 12 
bir çok yerlere bombalar atıJ.nuştır. bile ha ta mese esı ımıı d f 1 
Buralarda ölenlerin pek az olduğu ve en aza t_am ~sabet ka~dedilmiştir. Sofya 11 (A.A.) -AF. l.: Trak· 
hasarın hiç bir yerde !azla olmadığı l 1 :::za,kı~:ı:;~Yh •.. Nasnycİ·ı v~ Kar- ya ve Makedonyada Clemiryollarının 
bildirilmiştir. • Bem l 1 (A..A.) - O. F •. ı ~ hasara ugr"' atılmıcohurcum e ı mış ve Bul~ar. şebek.esiıne bağlanması için 

Bu gece 33 düşman tayyares; talı- viçre gazetelen Romada çıkan Tn- :s b h 
l 3

1 lni Inglllz · y · d k" p tr 1 ·k - yeru ır at ınşasına temmuzda baş-
rib edilmiştir. Bun arın . buna gazetesinın aşmgton a 1 e O mınta asındaki !anacaktır. Mecbud j .. e tabi 50,000 
avcıları, 2 sini tayyare dafı batarya- muhabiri tarafından gazetesine gön- İngilizler amele çalışhnlacakbr: Bundan bq-

la~0~~~~~;~ı~~~'.f · _ Hür Fransız ~~:ilen bir telgrafı istinsah etmişler- Londra 1 I (AA.) _ Londraya ka 30,000 amele de 7 yeni şose ya-
:pllotlarile Çek pilotları bu gece Lon- 1 • gelen haberlere göre, Musulda ve pacaktır. 
dra üzerinde d;;~urüien Alman tayya- Muhabirin Amerikan kaynakla· Ga 1 k -================ ...., ı-ı~ ., . b b 1 ·· yyare petro mınta asında bulu- -
!relerine karşı faaliyete iştirak ~ ~~- rından aldıgı hususı a er ere gore nan büt.. l ·ı· b h _.... :1. •-•--a '- I - ra 

duşuru b ··dah l · ·· un ngı ız te aası ayatta ve ~ .-.. ...._ ., -.;;;;ıo 
lerdir. Malümdur ki bu gece - Amerikanın har e mu a esı gıın ıııhhattadır. Musuld ,_. l ·ı· k 
len tayyarelerin adedi şimdiye kadar ı · d "'l b"l h ft le- aıu ngı ız on· 
bir t.ek baskın esnasında. düşürillenle- n_ıe~e est egı se ı e, a a mese s~l.osluğuna iltica etmi~ olan bu ln-
tin hepsinden yüksektir. sıdır. . • • • gılızler mahalli makamlann himayesi 

Bir Fransız pilotu devriye vazifesi Avanıre _gazet~1 ~tlas de_nı~~e altında bulunmaktadırlar. O hava-
yaparkcn Londr:ı. projektörlerinin ışı- bir harekctın Bırle?ık Amer~ka ıçın tideki bütün lngiliz tebaası kadınla- Acaba Anadoluya gideyim 
ğ~nda. bir d_?şman tayyaresi görmüş- Pasifikte derhal akı:Ier tevlıd ede- rın tahliyesi muvaffakıyetle başarıl- mi. gİhnİyeyİm mi 7 • diye biribiri· 
tur. ~ilot duşman bombardıman tay- ceğini zannetmektedır. B. Matsuoka- mıştır. ne soranlar. akıl danışanlar oluyor. 
yaresıne yaklaşmış ve ilk hücumu yap- nın beyanatı bu hususta hiç bir ııüp- • • • Ve neticede de, bir vapurda 600 
tıkt:ı-1!, sonr~ Al·~·~ tayyaresinin pike he bırakmamaktadır. Çunkingı bombardıman kiti hareket ebıtek lazllll l'elirken, 
yapLlı:;.nı gormu'i. ur. Fransız t:ıyya- d .. ç--'-' 11 (AA ) n·· J bir d bakı -1~ 25 

1
- · • 

re!'lsi 
0 

zaman Alman tayyaresini ye- Japonyan.ın h8:zırI:ıı~masın a şu uç UIU1.mg . . - un apon e yonunuz, mescıa •lf• 
re temas edip infilak edinceye kadar nokta temyız edılebılı~:. . . t~yy~re.le~i, .son 48 saat içinde Çun- gitmiş. 
taklb eylemiştir. Aynı filoya mensup ı _ Sovyetler Birlıgı ıle bıtaraf~ kıng ı ıkmcı defa olarak bombardı· Halbuki chikmeti hükUmeb diye 
bir Çek pilotu di~er bir Alman lıom- lık pakbnın imzası, man etm.işlerdir. lki dalg_a halinde bir şey vardır; gİhneyi tavsiye eden 
... d t ini .. · H d' h d J b ı: bükUınet, bunun hilmıe"=-! de b;.,,;_ ııar ıman ayyares ussüne döner- 2 _ Tayland cSiam> ile in 1- ücum e en apon omoa tayya• Ulll ....... 

ken ~kalamış ve tahrip etmiştir. . • d b ış akdi, releri bir mahallede yangıınlar çı- akıl danqbklanmmn hepsinden 
Bir Inglliz pilotu Hollanda sahille- çını arasın. a ar · · fi 1 .. .. k dab • • bilir Y-'--- ---!L 

rtne kadar taklb ettikten bl :3 - Çın - Japon harbının tas • karmış ardır. Cuma gunku a ında • ~ iYi • uıw: onan u.uwat· 
kaç dakika içinde iki bom:~a~ yesi maksadile diplomatik ve siyasi lngiliz büyük elçisinin iliametgahı I~ dinleın,ek. itaretlerini ıöz 

· ta ik.. hasara uğramııtır. önünde tatmak ımkaldür. 

En makulü 

Trablus limanile 
Katanya ve Komiso hava 
meydanları bombalandı 

Londra 12 (A.A.) - Almanlar 
mayısın on gününde J 24 tayyar~ 
kaybetmişlerdir. 

Londra 12 (A.A.) - B. B. C.: 
Dün gece bazı Alman tayyareleri 
İngiliz sahillerini aşmağa muvaffak 
olmuşlardır. Üç düşman tayyaresi 

Kahire 12 {A.A - B. B. C.: düşürülmüştür. Düşman tayyareleri 
Orta Şark İngiliz hava kuvvetleri bombalar atmışlarsa da telefat 
karargahının ikinci tebliği: yoktur. 

Cumartesi akşamı Jngiliz tayya- 9 gecede 91 A1man 
releri Trablusgarbe muvaffakıyetli • d 
bil' hücum yapmı!llardır. İspanyol tayyaresı üşürüldü 
rıhtımına müteaddid tam isabetler Londra 12 (AA.) - Mayısm 
kaydedilmiş, büyük infilaldar ol- ilk 9 gecesi zarfında Büyük Britan· 
mu~. yamgınlar çıkmışhr. Bir bomba yayı bombardımana gelen Alması 
grupu, elektrik santraline isabet et- bombardıman tayyarı:1erinin 9 1 i 
miştir. Birçok yangınlar çıkmışhr. düşürülmüştür. Bu rakkam hava 

Cumartesi günü öğleden sonra ln- harbinde uzaktan dahi yaklaşılama
giliz tayyareleri Katanya ve komi- mış olan bir rekor teşkil etmt:kte· 
so 'daki düşman tayyare meydan- dir. Bu 91 tayarenin 4 ü daha çok 
larına da hücum etmişler, ağır ha- tayyare düşürülen evvelki geceler 
sarat yapmışlardır. Düşman gafil zarfındaki hücumlara nisbetle 0~.k 
avlanmışbr. Katanyacla dütmanın az ehemmiyette olan 30n akın esna• 
yerde huluınan Heinkel IlI ve Yun- sıncla düşürülmüştür. 
kers 88 tipinde üç tayyare grupuna Havacılık teknisyenleri Göring·İll 
bombalar atılarak ağır ha.sarat ika filolarını tensik ederek bombudı· 
edilmiştir. man tayyarelerini gece avcılannı'll 

İngiliz tayyareleri Komiso tayya- teşkil eylediği tehlikeden korumak 
re meydanına hücum etmi§ler, 8 • 9 için yeni bir tabiye hazırladığı kcl
düşman tayyaresine isabetler vaki naatindedirler. 
olmuş ve vahim hasarat yapılmıştır. 9 gecede 91 tayyare düşürülme· 
Sığınaklara girmek istiyen tayyare sindeki ehemmiyet, bütün nisan ayı 
zabitleri mitralyöz ateşine tutulmuş· zarfında 90 tayyare düşürüldüğü 
!ardır. Bu üç harekattan 2 İngiliz göz önünde tutulunca bilhassa t~ 
tayyaresi dönmemiştir. barüz eder. Halbuki nisandaki 90 

Irak tebliği 
Garpte tebeddül yok, 

cenupta düşmam 
hırpalıyoruz, diyor 

adedi de bir rekor teşkil etme\:te 
idi. 

lnglliı .parlimanlos11 
hasara uğradı 

Westminister saat kulesi 
... ~aidad 12 (A.A.) - Irak teb- de bomba isabetile yıkıldl 

lıgı: Garp cephesinde vaziyette te-
beddül yoktur. Cenupta kıtaahmız 
dügmanı hırpalamakta devam edi: 
yorlar. Irak tayyareleri, birçok ke
şif uçuşlan yapmışlar, hepsi de üs
lerine dönmüşlerdir. 
Düşman tayyareleri, askeri: te

cemmülerimizin üzerinde uçmuşlar, 
fakat ~~mba atamamı~lardır. Diğer 
bazı Jgılız tayyareleri, hedeflere isa
bet olmaksızın Rutbah Irak karako
lunu bombardıman eylemişlerdir. 

Amerikada iki İtalyan 
cemiyetinin feshi 

Londra 12 (A.A.} -Cumartesi 
akııamı Alma.n tayyarelerinin Lon
draya hücumu esnasında parlamen· 
to binasiyle Westminster, yangın 
ve infilak bombalarının isabetiyle 
ağır hasara uğramışlardır. Avam 
kamarası içtima salonu tahrip edil
miştir. Lordlar kamasaında da ha
sarat azimdir. 

Londra 12 (A.A. - Havas'tam· 
Cumartesi akşamı Londraya Alma~ 
tayyarelerinin akım onasınd a \V est• 
minster saat kulesine isabet vaki ol
muş ve kule yıkılmışhr. Nevyork 12 (A.A.) - Vaşing

tondan Nevyork Times gazete"sine 
çekilen bir telgrafa göre, B. Cordcll Romanya kralı 
Hull iki İtalyan cyardım teşekkü- mareşal oldu 
lii> nün kaydını iptal ve bunlann Bükr~ 12 (A.A.) - Rador 
Birle!lİk Amerikada iane toplama- ajansı bildiriyor: Romanya .krllİı 
lannı yasak etmiştir. Bunun sebebi Mihail' e dün mareşal rütbesi tev.:ı.h 
bu teşekküllerin İtalyan hükumetini edilmi~ ve mareşallik asası general 
faydalandırmaları ve bu suretle bi- Antoneco tarafından kendisine :nc-
taraflık kanununu bozmalandır. rasimle tevdi edilmiştir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Bunlarda vitamin var mıdır) ..• 
- Yitamin de neymiı beyajabeyciiim, tifo bile vardırf ••• 



SahJfe 2 ,.~ K.Ş A M 12 Mayıs 1941 
1 

ıı:::::::=====:::===========-=================-==================--========::::ı:z======::::::::~~!l!9------===----=-==ıı:::::-=================================-., eese 

Diin Geceki ve Sabahki llaberler 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 11 (A.A.) - Alman Ba.şlru

mandanlığının tebliği : İngiliz tnyya.
relerl Alman şehirlerinde ve bilhassa 

Son harp'te 
Yunan donan
masının kayıbı 

Berlindekl meskfln mahalleleri bOm- D (1 al .. 
bardımnn etmlştJr. Mukn.belebUm.lsll onanma an Y DiZ 
mnhiyetinde olmnk üzere Alman ha- Averof, denizaltilar 
va kuvetlerlne mensun mühim filo- b" ı:_ •d uli-
far dün gece Londraya bir hücum ve ır IU!Ç torpı o m 

lspanyanm 
vaziyeti 

ne olacak 

Hamburg'a 
büyük bir 
hava akını 

Gazeteler, hwmmetin ŞehirCie ölenler, 
noktai nazarini alC.aetti- pralananlar ve maddi 

ren makaleler yaziyorlar ~ - liaaar vardir. 

Amerikanın 
Fransaya 
şartları 

1Yiyece1' vermeK için aiti 
noktanin kabul edilme

aini istiyoı: 
yapmışlardır. Butün gece İngiliz pa.- nDi kurtuldu 
re~a:yy~~~;~!:1:~~~~:!ıınd~: cSarih ve Cloğru aiyaııeti- lngiliz pilotlari, büyült ı=o.ıdra .f l "(/\.A.)' - Evening 

· rtl dahi Hanya ıı (A.A.) _ Ywıan ,..,.e • • hi / - l ı..:. .. l Jd l Staııdard gazetesinin Vaıington mu· 
balanm~ır. Iyl rüyet şa an - ajansı bildiriyor.· ""b mıze ın J'Q SIZ O ara1ı yangın arin fİ et e lwlbiri bildiny· or: Amerika hükUnıeti 
lin~ yapılan bu hücumda her ça.p-
t.'l bir çok infilak bombası ııe on Alma.n taarruzuna :yapılan mu.ta.ve- 'devam etleceğİZ» tlevam ettiğini görtlüler, tarafuı'dan Vidıy hükumeti emrine 
bir'Jerce yangın bombası atıl~. met esnasında Yunan donanm.'lmnın __ ırönderilecclc buğday. çay ve şeker 
Thames nehrinin inhina teykil ettiği uğradığı mylat hakkında. aalAhiyetli .için fU ıartlar ileri sürülmü§tÜr: 
noktada, bilhassa Mlllwall dokla.rın- makamlardan aşağıdaki malümat M.a4rfd 11 (A.A.) +-~~~f Fransız Beri.in J l (A.A:)' - D. N. B. ı _Hiç bir Fransız harp gemisi 
da ve Waterloo-Brldge doklarile Vlc- alınmıştır: ajansı• Bu eabahJı:1 ~ı.J'-" gazetele- ajan11 bildiriyor: u-r_• 'd 1 1 · ı· d'I • 

1 _ .,..._~ destro.-..ı 15 -•--Aa tl +~-V<>ntn -... .. lm1lel -"'4·et1 1Yunver ev et enne tee ıoı e ı mıy&-
torla doklan arasında büyük yangın- •~""' .ı .. ~ AUIXW.&U ~,,--- ..,.,.ı.,,., ·-- Dü§maıı hava tqekkülleri bu ge• ,_ • 
J '""""' v burnlard" " ·•- +ftı. bl.r Stuka. tnvvnre filosunun -'AA,..U hattında ımihlm başnalaıleler ~ Al •• _ . _1__ ce.:tir. 
:ır çı~~ e "' y ... p.,..n ......... ,- bomb-..... ·man"ı"~ n,.,_. _ __._de ..... =:~. ~Jcrdıt. BüLiin bu M=akaleler- ee man arazısı uzerıne 4.Ull.P..Pa: 2 - Mihver <levletlerine Fransa• 
rlbat bonıbardlmo.nlanmızın büyük ..... u. "'"~' u ... UüüV"" .. .,...._ ..._... ak H b f 11•.: 
te rlni göstermiştir. Thames mün- Son nna kadar destroyer ateşe deTarn de memleketin dış &lya.Setlnln aynı r . am urga yangın ve m 1 ~ da, §İmali Afrikada ve Dakar• da 
h:ınlslnln şimali garbislnde çıknn etmiş ve bir dtlşnuı.n ta.yyareslnt dQ- Yolda devam ettiği, aynı maksad da-- bombalan atmıılardır. Bu bombala· hiç bir deniz üssü verilmiyecektir. 
yıınr;ınlnrın vücude getlrdiği bir alev §iirmılştür. h1Hn~ sevk ve idare edildiği ve aynı nn ekseriıi ikametkablann bulundu· 3 - Alman askerlerinin Cebelüt-
derynsı ıoo kilomet re mc~feden gö- 2 - Kral J orj ~royerl Sellnik dostluklara sadık buhm.duğu bildim- ğu mahallelere düımü§tür. Şehirde tanka hücum etmek için İ§gal albn· 
r füüyordu. körfezine giderken 12 nlsnn geeesı blr mektcdlr. Hükdmetin nddal .. namnnı ölen ve yaralananlar Te ma"dt hasar da l>ulunmıyan Fransız topra1dann

Stuka tayyare filosunun hücumuna aksettlren bu mableler hükametln vardır 
Muharebe tayyarelerfnden mürek- uğmm.ı,ş ve bfr bomba gemlnln arka.- teşldlAtmda yapı.Lmakta 00an, ~- B ·d b' k I il. ta 

1 
• daiı geçmesine müsaade olwımıya-

lı:ep diğer gruplar adanın cenubund.:ı sına lsabet ederek ge.rt kompart.bnan- llklerln eMn umtınılyede tevlid et- ~ an. aı .a og ~ yyare en cakbr • 
kfıfn bir demir fabrlkaslle bir silah lan tahrip etmlştır. Destroyer tersa.- tiğl tetslrler eebeblle nerısred\lınlştlr. Ber~ne kadar ılerlc:zn~.ge ~bblls 4 _ Alman k"'italarinm Smiyeye 
fabrikasının en büyük kısımla.rını ve neye çekilmiş ta.kat sonradan dil.iman Makalelerde bu münasebetle bazı talı- etmiılene de ancak'. bn- taneaı Ber· çık'mamıa CJa müsaade edilmiyecdı:· 
Thnme='ln mansabındakı liman te- elfne g-m~es11çin havuzda batını- rtkAtçılan:n orduyu fa.lanja muhalif linin lianliyt>süne gelebilmiftir. Şeh- tir' • 
s!.mtlle Plymouth liııuı.nını ve cenubu ~y +-A- ı blr 
garbt sahll1ndekl diğer liman teslsa- mıştır. göstermel!e ve ...,._.,y~ yen rin merkezine kadar hiç bir tayyare S - Şimalt AfrikaClalü general 
tını muvaUakıyetle bombardmıan et- 3 - Hidra destroyeri Sel!nik körte- Jstlknmete ~ ~ bqladı- nüfuz edememİ§tir. Şimdiye kadar Weygand ordusu Mihvere yardım 
m•ıılerdlr. z1ne giderken 23 nlsnnda öğleden aon- ğını blldl.rmete ıcvesstil eWkleri bll- alınan hal>crlere göre düpnan sek.iz etmiyecektir. 

J·n....ııı·z topraklan u-stu"ndc 2 dii c:ıman rn. 20 kadar bomba tnyyaresinln bücu-, dirilmektedir. . . tayyare kayl:)etmiftir. • 6 A __ .,:_ ·~ - d il _1: • 
.,. -··-· muna uC"romı.,tır. ~royere 50 bom- ' Arrlba gazetesi, ordu ıle falanj ata.- Londr 11 (AA)' Ha - mcnJUlaan gon er cce.ır. ~ 

t ryyaresi düşürülmüştür. ba atılmıştır. Bombnla.rdan biri des- sındakl tesanüdün her zamandan da- .• a •V• • • - va ne· yeeek maddeleri ifgal albnd.aJci 
I>enizaltılnrımız şimali Atlantfkukl troyerln kumn.nda. tlSprüsüne 1'abet ha kuvvetli olduğunu Iaı.ydeyledlkten zaretının tebhgı: . . Fransa.ya ve.rilmiyccektir. 

h arekat esnnsında ceman 29,800 ton etmlş, süvari Ue 1k1 subay ve 20 ast:er sonra İspanya do,,nuınlarmın Fnlanj Bu gece bombardıman aerviaine Bütün bu prtlar kabul edildiği 
h eminde du'tDlan Uca.ret gcmlsl ba- ölmüş ve dlğcr elll askerle torpl.do fi- taratmdan yapılıronnuş gibl ordu mensup büyük bir hava filomuz takdirde Vichy hük.Umetine her ay 
tınnışlardır. Bundan başka İnglllzler JotlllAsının kumandanı y:ırnlanmı.ştır. aleyhinde yazılar ve llanlnr n~ Hamburgdaki bahriye tezgahlanna 15 000 ton buğday verilecektir llc-
tr.rafından denlzaltılara k~ :yapı- Destroyer ııon nna kadar hlç ateşi tiklerini bUdlrlyor v · h il l · h.. t • • 

18•------------------..... ~ 
Kısa mtlll.katlar 

Surların yıkılmasina 
dair 

İstanbulun surlarından fohida
ma mail bazı kısımların yıkılaca
ğı, ortalığın açılacağı, ancak kapı 
gibi. kule gibi yerlerin muhafaza 
edileceği bazı gazetelerimizde 
yazılmıştı. H a tta buna istinad 
edilerek muhakemeler d e yürü· 
tüldü. Bu sözler B. P rost'a atf
oJunuyordu. 

Şehircilik mütehassısı, kendi
sile görüşen bir arkadaşımıza: 

- Benim tasavvurum tama
mile yanlış anlaşılmış, gazetelere 
de yanlış inikus etm..iş ••• '!. demiş· 
tir. 

Yıkılması mevzuubahis olan 
Bizans suru yoktur. Ancak, m üs· 
takbel İstanbulun şehir içile şehir 1 

dışı arasında geniş otomobil yol
larmın yapılması zaruri görül
mektedir. Mevcut kapılar (Top
kapı, Edimekapı vesaire} bu 
gaye iç.in dar görülmektedir. On
Jan genişletecek, şekillerini bo
zacak yerde. surların zaten yı
lalmıı olan bir kısmından geniş 
bir otomobil yolu geçirmek dü
tünülmüıtür. 

f ddia bundan galathr. 

Amerikanın 

bir kararı 
lan bir tuzak tesfsa.tı da atılan bir Bunu İngilterenİn ~...t.~1 blll- «: ~nayı m~ ~ e erme ucum e - ride şeker ve çay Cle gö.nderilecelt· 
torpil ile ciddi surette hasara uğra- kesmeden süratıe batmlştır. Ağır su- yonız Bu mütıhlş o~:'bı; Wnıll Illlflir. Çok buyük. hasarlar yapılmıe- tir. Fransanın Amerika liüyült elçisi 
mıştır. =Jc~:fe::~r; :u::n ~: blı: ~tte dlldlmeliytz. Artık yctlşlr. tı:· '!'ayyarelerimiz ~)erine dönerken B. Henry Haye bu esa9Jar dalıilinde Bir Alman boya müesae .. 

İngiltere etrafındaki deniz mınta- m1sinde kalmalıdır. cevabını yermi§- buyuk yangın)ann §ıddetle devam bir anlqmaya vanlabileceğiııi ümid • • 1 
k:- ııınrla muh:ırcbe tayyareleri kafi- tır. Bombardımanla yaralanan asker- ettıgıD·v .'v görülilyordu. • etmekte'dir. aeıının para arına 
leye dnhil 5.ooo tonluk bir vapuru ba- ler de kendilerine yardım etmek isti- Derne ıger tayyarelerimız Bremen, el koydu 
tımuşlnr ve diğer 'l vapuru ciddi su- tlyenlere •Top başına koşunuz, Y&.43-- Emden ve Rotterdam limanlan ile Yakalanan 
rette hasara uğratnuşlardır. sın YunanL&ta.n• diye baiınnışl:ı.rdır. b Berlindeki hedeflere hücum etmit-
Ş!mali Afrllaı.da Alman kıtalan 4 - TeylA, Klzlltos, Kldonial, K!os, ombardım an lerdir. Al 

Tobruk önünde 3 tayyare dati topu Prolssa, Perga.mos, Alldyon, Aretussa, Bazı tayyarelerimiz dü;ıman va- m an 
ve diğer harp malzemesi ııtttnam et;.. Dom ve TetL! adlanndak.l kilçüJı: tor- la b b ı 1 d B ı 

Pıdolar da 'l nisandan 28 n•--A ~-- J •td • pur nnı om a amıo ar ır. un ar· 
nılşlerdir. Bu sahada muharebe faa- ı.-ım ,...... e l l b k l '-' 1 
liyeti lkt tarafın topçu ateşine inhl- dar Şark ve Garbl Yunanlstcın aula- dan irine isabet va j o muş ve iıÜ vapur arı 
.sa.r etmiştir. nndo. nakllyc gemilerine refakat eder- nakliye gemisi hasara uğraml§hr. 

s u ken büyük bombardıma.nlnm. uv.ı.- Habeıistanda da Amba Parlak bir ay ıpğmdıı dütman av-
0 um clva.nnd:ı cereyan ede:: mışlar ve batmışlardır. Bunlardan ba- cılan ile boml:)ardunan ta,yyarc;leri· 

muvatfnkıyctll mulınrebcler esna.sın- Al • b""I • d "k" 
da üç İngiliz ztrhlı otomobW tahrlb zılannm bütün mürettebatı da bat- agı O gesın e 1 ı miz nrasıncla bir çolı: muharebeler ol-

• edilmiştir. Bir çok otomobil ile sa.ir m~tır. mevzi İ§gal edildi muotur. Bunlardan bir kısmında 
nırJzemc iğtmam edilmiş ve bir mik- 5 - Eski Kılkış zırhlısı tersanede - - - dü,man tayyarelerine İsabetler vaki 

bombardıman neticesinde yanarak 

17 AJman zabiti ile 47, 
tayfasi esir edildiler 

dc.r eslr alınmıştır. batmıştır. Kahire 11 (A.A.) - Orta Şark İn- olmu, ve bunlar muharebeyi terket-
Dün Maltn adasın:ı karşı yapılruı Bütün Yunan donanmasından yal- gillz hava kuvvetleri karaıı;dhının mişlerdir. İki düşman avcısının mu- Londra 11 (A.A.}" - Bahriye 

bir hücumda Alman a.vcılan Sunder- nız denlzaltılan, blritaç destroyer Ye tebliği: hakkak ıurette tahrib edildiği öğre- nezaretinin tebliği: 
land t ipinde dört motörlü bir Ingtllz Averor kruva.zörli kurtanlabllnılştlr. ~8ire!1a~'te: 9/ 10 mayıs gecesi ve nilmi,tir. Diğer bazı dü§man tayya· Bir Alınan korsan gemisi :için iqe 
deniz tnyynreslnl yalanışlnrdl!". MalOmat noksanından dolayı inBan- dun gunduz Derne bombardıman edil- '- • • h 'b edil . 1 h vapuru vazifesini görmekte olan 

ml.,.lr. Yerde bir ""k d"""""a.n tayya- reıermı.n ta rı . m11 o ması mu - K b d k . 1 Düşman dün gece kuvvetli ha.va. ca zayiat hakkında tafsiUl.t vermek ~·dalh~•ır birhAlde b~"'"A idi temeldır. 7 bomliardıınan tayyarı>- o urg ismin e i A maoı ticaret va• 
t e.?Ckküllerlle bilhassa. Hambıırga hü- imkAn!lZdır. Her halde znyia.tın do- &........ ~- . k puru ile mevzuubahis korsan gemisi 
cum etm•~1erdir Atılan 1ntil""9 ve nanma. -ret .......... t üzd ...ırmı Çok kuvvetli elektrik fırtınalah bazı mız ayıptır. ta _L d dil • 1 K 
yangın bo~bala~ neticesinde hemen mu ı.çu..ı. mın Y e .ı• - tayyarelerlml.zfn hedeflere varmasına Sahil eervisine mensup tayyarele- ra.n~ an zapt; m~ 0 an etty 
hel!lim mlinhıısıran meskfln mahal- sine baliğ olduğu tahnı.ln edilmekte- mAnl olmuşsa. da diR'erlert muvartak rimiz düşman yük gemilerile La Brogrı adındaki Norveç petrol ge-
lelcrde bir çok :yangınlar çıtmış ve dirBu kanlı zayiata rağmen, Yunan olmll§tur ve tcvlld edilen has::ı.ratın Pallice'deki doklara ve petrol depo· misi Hbıt .Okyanuaund~ Avustralya: 
hasarlar husule gelm~lr. SilAh !ab- donanması vazifesine kahramanca pek mühim olduğu zannedilmeırt.ecUr. lanna hücum etmitkrdir. Petrol de- nm K.amoera kruvazoril Te Y enı 
riknlannm uğradığı hasar büyük de- devam etmekte, gerek lqe, gerek na.k- "Cedabaya'da Junker 52 tipinde bü- polan ile bir tasfiyebanede yangın- Zel~danın I.:eander buvazörü ta-
ğlldJr. Uye gemilerine refakat etmek suretlle yuk asker nakliyeleri bombardıman 1 khv .. ··1 .. tü" R htımlard rafından yakalanmıılardır. Yakala-

Si il h Ik edilerek hasara uğratılmıştır Avcıla- ar çı gı goru muJ r. 1 a· · · . 
v a arasında ölü ~ yatş.lı muhtcll! vazifelerlnl i!a eylemektedir. nmız mütıemadl fa.allyet g~rm~- ki binalar çok ha.ara uğraml§tır. naa iki v~purun to~toeu talmôen 

~~~~ B:~=ler= :~: Ymıa.n donanması örnek olacak bit lerdlr. Gaza.la hava meydanında blr Diğer tayyarelerimiz Hollanda ve 7~00 tondur: ~u gemılerde.bulunan 
muştur. nefis feragati göstcrmlşttr. Me$erschm1tt 109 havalan.maP tc- Danimarlı:a aahilleri açıklarında diif- hır miktar Çin.ı ve Norv~çlı kurta· 

Bu zayiat; Almanlara. karşı olan şebbüs ettiği sırada. tahrip edilml$lr. man gemilerine hücum etmiflerdir. nl~ı~r. Bundan bqk.a 1 1 ~an 
Irak tebliği ~ıhi~:n ~~~~~ ~!~: :: Meydanda bir çok düşman tayyaresi Sahil servisine mensup tayyarele· zabitı ile 47 Alınan tayfası esır alın-

nanması Yunan tarlhlnln en nft_,. vardı. Bu ta~ler avcılanmız tara- rimizin hepıi be harekattan dönmiif- ml§br. 
Bağdad 1 1 (A.A.) - 1 O mayış 

tarihli Irak tebliği: Garp cephesinde, 
Sineldebane• de düşman müşkül va· 
ziyettedir. Bütün düşman hedefleri 
topçumuzun menzili dahiJindedir. 
Düşmanın hiç bir binası ve deposu 
kıılmamıştır. Cenup cephesinde hiç 

_ ..... tından mltra.Iyoz ateşine tutulmuştu. .. - ------- -
s:ıhifelerlnl yazmıştır. Bu ~lı hare- Habeşistan'da: Cenub Atrikası ha- tur. 
ketler ynkankt izahatta. ~r. va kuvvetlerine mensub bombardıman F 

ve avcı tayyareler. doğu AfrikasındD.kl Alman _ ransız Milli Şefin fotografileri İtalyan ordll8U bakiyesini tasnye için 

f kil . kıta.la.nmız tarafından yapılan hare- .. k ı 
tere mev erıne k!l.ta müzaheret etmektedir. muza eresı 

konuyor Bütün bu hareltfıttan iki tayyaremiz 

bir değişiklik yoktur. Ankara 11 (A.A) - Bugün 
dönmem.ıştır. 

Kahire 11 (A.A.) - Ort:ı Şark İn
giliz kuvvetler! umumt karargahının 
bugünkü tebllği: 

Lfbyn'da: Tobruk ve Sollum bölge
lerinde devriyelerimiz !naliyct1crlne. 

Görütmenin aılieri 
mahiyette taleplerle 

münasebeti yok 

Afrikada 
hava faaliyeti 
İngilizler Libyada birçoli 
tayyare karargahlarına 

akinlar yapblar 
Irak kuvvetleri 9 mayısta memle- Denizli, Sinop, Zonguldak. Maraş, 

ketin muhtelif mıntalı:alnn üzerinde Malatya, Tekirdağ, Gelendost, Ak
keşif uçuşları yapmıştır. Bir teşekkül §ehir. Korkuteli vilayet ve kıızala
d e bu esnada hükumet merkezini nndan aldığımız telgraflar Müli Şef 
muhafaza etmiştir. lnönü'nün hediye etrn:Ş oldukları devam etmişlerdir. Düşmana zayiat Kahire 11 (AA)" - Orta Şark 

Vatington 11 (AA.) -Amerika 
hükumeti el. C. Farben lnduatrie> 
adındaki Alman boya mamulati 
müeeseeesinin bütün parasına el koy
mU§tur. Buna ıebeb Alman firması
mn tröatler hakkındaki kanuna riayet 
etmemiş olmasıdır. 

Müddeiumumi B. J acson bu haciz 
meselesi hakkında beyanatta bulu
narak mezkur tröstün Amerika sa~ 
nayü üzerinde nüfuz icra eden Al
man müess~elerinin belki en kuv• 
vetlisi olduğunu söylemiştir. Alman 
firması, davet edilmiş olduğu haldeı 
mahkeme huzuruna gelmediği için, 
hakkında haciz muamel~ine tcvcs
ıül edilmiştir. 

B. Jackson mevzuubahis Almaıi 
~irketinin Ame:ikan müesseselerine 
verdiği lisanslar bede~. olarak bugiın 
250.000 dolar alacağını öğrenir öğ
renmez hemen bu parayı müsadere 
ettiğini söylemiştir. 

Bükreş üniversitesi 
hukuk fakültesinde 

hadiseler 
~ 11 (A.A.) - O . F . f.: 

Fransız ajaınsı: Dün milli bayram 
merasimleri münnsebetile Bükreş 
üniversiteai hukuk fakültesinde bazı 
hadiseler vukubulmuştur. 

Bu hadiseler üzerine hükumet, ta• 
lebeyj tezahürat y:ıpanlnrı ilci gün 
zarfında haber vcrmeğe davet etmiş
tir. Mücrimler meydana çıkmadığİ 
takdirde memleketteki bütün üni• 
nrsitelerle bütiin talebe yurd ve 
lokantalan kapablacak, sene sonu 
irntı1ıaııları ilga edilecek ve bütün 
talebeler evlerine gönderilecektir. 1 ikisi Gladiateur tipinde olmak fotogTafilerin Parti ve Halkev]erinde 

üzere 3 lngiliz tayyaresi anat 9,50 de şeref mevkilerine lı:onulduğu bildi
El Reşid karargahı üzerinde uçmuş- rilmektedir. 

vel'dirilmlş, bir mikdar esir alındı. Londra 11 (A.A.) - Daily Te- İngiliz hava kuvvetleri umumt lca-
l!a~isUında: Şimalden llerllyen d t ı 

Hind Jı:uvvctlerl Amba. _ Alagl bölge- legraph gazetesi Vichy'nin aldığı va· rargahının tebliği: Lıôya a ngi iz Jlllj---··--------.-ıı~ 
Sinde mühim lki mevzi daha işgal et- ziyet hakkında bir malı:ale nC§ret- t~yyare~eri 8/9 ma~. g~eei ~inga: 
mlşler ve 150 esir almışlardır. Bu ıni~tir. Bu gazeteye göre iyi haber zı. Benına ve Deme uzenne ııddetlı 
arnda ccnubdan llerllyen kolumuz 1 '" ahfll d 

1 
b. k akınlar yapmışlardır. Bingazideki 

yenld~ mühlm bir llerleyiş kayde- 8 a? ~ 1 er «: yapı an ır. an et Kateclral mendireği ıiddetle bom-

tur. Bir kaç bomba atılmış, fakat ne Bu münasebetle y~pılmı;ı olan 
hasar. ne de insanca zayiat olmuştur. toplantılarda halkımızın Milli Şefe 
Diğer düşman tayyareleri de Bağ.. karvı olan sonsuz sevgi ve saygı duy
dad ve kıtaat tahatşüttlcri üzerinde gularını bir defa daha teyid etmiş-
keşif uçuşları yapm~lardır. lerdir. 

dıerek Italyan müda!ilere alhr zayiat net.ıccsınde amıral Darlan ıle B. b 1 Be • ] h-
l!t' a anmış, nmaya yapı an ucu-

verdlnnlşttr. Daha cenupta bütün Abetz arasında cereyan eden müza· mun neticesini tesbit etmek mümkün 
bölblgelerde harekAt memnunlyet.ı mu- kerelerin Almanyanın ukert mnhi- ı tır 

Londra radyosu Rutba'nın İngiliz
ler tarafından İşgal edildiğini bildir
miştir. fngiliz1er Rutba'yı, haber ver
dikleri için, aldılı:larınt za1111ediyor
lar. Taarruz 20 saat sürmüş ve bu 
esnada İngiliz topçu ve hava kuv· 
vet1eri mü§tcrck hücumlarda bulun
qıuılardır. Irak kuvvet1"!ri kahraman• 
ca mukavemet etmi§lerdİT. Yüz'ba§ı 
Abuneik'in kumandası altındaki İn
giliz kuvvetleri kıtalanmızın muka· 
vemeti karoısında garbe doğru çekil
mişlerdir. Şimdiye kadar müdafaada 
kalını§ olan kuvvetlerimiz taarruza 
geçmiştir. 

J talviın tebliği 
Roma l 1 (A.A.) :.._ İtalyan ordu1nn 

umumi karargfilımm 340 numaralı 
tebliği: 
Bombardıman tayynrelerimlz, mfi

teaddfd de!ıılnr Gnrbi Akdenizde düş
manın bir d<'n lz teşekkülüne hücum 
etmişlerdi r. İki kruvnzöre ajpr i.>.ıı.bct;.. 
)er vaki olmuştur. Bir duşmnn tayya-

r=mıırıcı.ı c bir tekilde d etm . o_~mamı§ • 
evam elctedlr. yeteki ~a]epleri ile bir münasebeti Ayni gece T obruk" an prkmdaki 

resi dtişürülmü§'tür. Alman hava kuv
vetlerine meMUp tayyarelerin Malta 
üzerine yapmıf olduklan aJon esna
sında dü~ın Smıderland t.iplnde 
bir denlz tayyaresinde yangın çıkarıl
mıştır. 

Düşmüş oldul'u 338 numaralı bülte
nlmlzde bUdlrllmJş olan tayya.rem.Jz 
üssüne dönmüştür. 
Şimali Afrikada. İtalyan - .Alman 

cüzüta.mıannm Sollum mıntakasın
dn.kl harekatı muvaffakıyetle devam 

· Amerikan 
donanması 

Alman ve Japon gemile
rinin itbirliğine mani 

olacak tedbir aldi 
etmektedir. N · 

Ege denizinde Ozca S;y-hnos Syra nyoruk 11 (A.A.) - Maruf 
ve MJcono adalnnna da ıta.l~ müf- muharrirlerden Pearson ile Allen"in 
rezeleri çıkanlmış ve bu suretle Sik- New Y ork Dai]y Mirror gazctesin
lad takım adalarının işgali tamam- de yazdıklarına göre, Hint denizine 
lanmıştır. halen bir Amerikan deniz filosu 
Şarki Afrika.da. Alagi mıntakasında gönderilmi§tir. Maksnd Kızıldeniz· 

mühim topçu fa.nllyetı görülmüştür. de müteyakkız bulunr:ınk naziler 
Diğer mıntaka.lnrda işara de~r bir 5·· · ) v ' 
§ey yoktur. uve!ıı a maga muvaffak olduklan 
Düşman tayyareleri, Cntane tnyya- takdırd~ Alman ve Japon gemileri· 

re meydanı iizerlnc bir akın yapmış- nin iş beraberliği yapmalannn mani 
fardır. Bir mlktnr ha.sa.rat ve birkaç olmak ve İngiliz bahriyesini munzam 
telefat vardır. - vazifelerden kurtarmaktır. 

olmadıgı anlaşılmıştır. bir yol iJe Bardia"nın Pınalinde di· 

Vichy hükUnıetinin Almanyaya ic:r ~ir yol .?a .. bom~ardıınan edil
l)üyük tavizler verdiğine dair ha- n_ııştır .. ~.?.to~lu. nakıl vaııt~la.~ tah· 
herler çıkması. Fransanın Almanya- n,P edildıgı gıhı yola da buyük ha-

dan ld •v· f I __ 1 _ ear yapılrnııtır. 
e e etliğı men aat ere mUAa- H b • tan' d in il. t t · 

bil Almanlara neler temin ettiği .
1 

b~ Reşısd a gı ızfıl ayyaAre enb 
ı e ır o ezya tayyare ı osu m a 

hakkında hiç bir şey eöylenmemiş Alagi kalesine çok ~ddetli bir hü
olmasından ileri gelmektedir. cum yapmı,Jardır. Birçok tam isa

Avustralya ile Çin 
araıinda münasebat 

tesis ediliyor 
Canberra 11 (A.A.) - Hüku

met, Avustralya ile Çin ara51nda 
k'arşılıklı diplomatik heyetler gönde
rilmesini prensip itibariyle kabul et
mi~tir. Bu karar hemen Cmıking' e 
bildirilecektir. Bu hususta Çunlı:ing
in ac dostnne bir cevab vermesi bek· 
lenmektedir. 

betler kaydedilmiştir. 
Cenubi Afrika tayyııreieri İtalyan 

Jiitalannın hala mukavemet ettikle· 
ri mıntaka üzerine hücumlar yap• 
mışlardır. Bu hücumların ekserisi 
motör]ü nakliye kollan ile düıman 
kıtalan üzerine yapılmıştır. 
Dü~man tayyareleri Malta civann· 

daki gemi1ere hücuma teşebbüs et
mişlerdir. Bizim avcılanmız bunla- ' 
rın yolunu kel!erek bir Yunkers 87 
tayyaresini denize düşürmüşlerdir. 

Bütün bu harekat enticcsinde yal· 
nız bir tayyaremiz kaybolmuştur. 

Jfe demeli? 
---------------------
Harflerin biti§ik yazıldığı arnp , 

liarfleri zamanında, kelimeler. 
okuyanların irfanına göre, değ.i
tik şekillerde okunabilirdi: 

cMüatafa. müstafi. cSadme, 
sademe> gibi. 

Türk harfleri başladıktan ve 
eeeli ba.rfler eeuiz harflerin 
okunutuna ıekil verdikten ıonra 
yan dilimiz:den bu mahzurun 
kalktığını aanıyorduk. Halbuki 
geçen gün radyoda njans haber
lerini okuyan spiker: cCereyan~ 
kelimeeini birkaç defa cCeryan> 
teklinde okuyup geçti. 

Ajans tebliğlerinde cCeryan> 
§eklinde yaz:ılmadığınıı ve yan
lıılıkla böyle yazılm1ş olsa bile 
bir spiker tarafından düzeltile
rek söyleneceğine erniaı olduğu· 
muz bu kelimeye: 

Ceryan 

dememeli; 
Cereyan 

demeli! 



L 
AKŞAMDAN AKŞAMA 

Biran baıımızı 
dinlemek için··· 

h!!-'-'' ~ biras bava 

Otobüs 
seferi eri 

1 

Anadoluya gidenlerden 

iT aksim ve Sürp Agop/Pasil k .. orun.ma birini~~tubu •• 
tecrubesı Bolu civanna giden ihtiyar bir 

UUlllUI pazar ·- ---'-•dil almak. l)quna dinlemek ........ ~ 
~dıköy tarafl-·~abial 
tim. Hava sayet ps.lclL ~...ı ·y1. 
ili; fakat cemiyet? ••• Ona H......,•: I 
<!!ı • • -=~·tesna diyemayeceiim··· ua, rana. a.- h ki 
Dünyanın her tarahnda ey at 
yalnız ıiWılar patlam~akta. a~ 
zamanda asabiyet elektrıii neşredil· 
mektedir ••• fıte bu sonuncusu, nereye 
gitsenis. hissolunuyor. Hani giiver
cinler uzviyetleri içinde bulunan 
rady; antenine bemıer bir cihazla 
ti usaklardaki mevceleri duyarlar
mıı; sinirli bir adamda da. bpkı 
onun gibi deruni bir alet var, bet in
tayı kaplayan harbi tenhalıkta bile 
seziyor. 

Biran gözüme yükıelr duvarlı bir 
bahça ilitti. Çocukluğumda buraya 
gelir, fU bahQCli evde oturan arka· 
daşlarunla beraber oynardım. Ah, 
mC$ud l{Ünler •.• 

« _ Kabil olsa da ayni hayab 

b . hafta kadar tekrarlayabilsem .•• 
ar o A ded" Ne radyo ne gazete, ne ııyası ı-

kodu ... i>yle ruhi bir in~ivay~ ... ne 
kadar ihtiyacım var ••• :& dıye duşun· 
düm 

Ve sonra, daha ileri varıp: • 
« - Haftasından da vazgeçtim; 

batta bir saat kadar şu bahçenin 
sükunu içinde kalsam .•. » ...... 

uEşref ıaab diye bir•ey varmlf. 
Onu idare eden efsanevi şahsiyet her 
kiınse bu sözlerimi İfİtmİ4 olacak. 
Ansızın canavar düdükleri çalmağa 
haf lamasın mı 1 Meğer dün Kadıköy 
taraflarında pasif korunma tecrübe
leri yapılıyormuş. Gazeteler yazdığı 
halde dikkat etmemitim. Civardaki 
tek tük halk sai• ıolil kaçqm.ağa 
batladı. Bir bekçi belirdi. Beni de 
o hasretini çektiğim bahçeli eve sok· 
tul ar. 

Çocukluğumun evi ••• Hayallerimin 
yuvası .•. 

BeleCliye bu it için 
liazirlık yapiyor 

Eski Taksim kışlasının arsası 
toprak dökmek suretile 

yükse itiliyor İs!Anbul Be-ledlyeelnln otobüs sipariş 
etmek üzere olduğunu yazmıftık. 
Tramvay 1dares2nln mlltaIAamna na-
zaran şehir dahilinde 200 otobü& ifle- O k } ••k 
melldlr. Hükfimet muvafakat ebtiği Yıktırılan Takslm kışlasırun sküdardaki ar eo OJI 
takdirde 6 veya 7 hatta 1çlnde ~leme- tramvay caddesi ile yeni açılan park 
~~8;81~ b~=~~aca:ı:n!~ meydana nazır k~esi t~prak dök- Üsküdar meydanında arkeolo-
hamıanacaktır. mek suretile yükseltilmekte ve jik park vücuda getirileceğini yaz

Tramvay idaresi taraftobm~erti§l~ burada bir duvar yapılmaktadır. mıştık Parkın içine konulacak mesl dQfiinillen tehir o ..... ç . 
ayrıca blr şemk ihdas edilecektir. Be- Bu kısımda ileride apartımanlar heykel ve taşlar İstanbul müzele-
ledlye, otobüslerin geçeoe~ yollan inşa edilecektir. Belediye, arsa- ri bahçelerinde bulunanlardan 
kalabalıitı önllyecek şekilde tanzim t ık lm h t 
edecektir. Avrupa gehlrlerlndeki oto- ların sa ışa. ç an ası veya u alınacaktır. Müzeler idaresi ile be-
t>üs servisleri hakkında evvelce yapıv kendisi 1.nrafından apartıman lediye mezarlıklar müdUrlüğün
ıan tedklklere alt raporlar B<:~edlye- inşası hakkında henüz karar ver- den teşkil edilecek bir heyet taş-
de bulunmaktadır. Şehir oıtobus ser- . . . 
visi ihdas edlllrken bu raporlardan is- memıştır. Bunun ıçin arsaların lan tesblt edecek ve kaldırılarak 
tıfade edilecektir. çirkin görünmesine mani olmak Üsküdara nakli işleri ile meşgul 

üzere toprak doldw-up duvar ~ek- olacaktır. 

Geceleri Galata yolcu mektedir. Kışlanın merkez kısmı Heykeller üsküdarda yerlerine 
salonu önünde nöbetçi ~imdilik olduğu gibi muhafaza vazedildikten sonra bozulup tah· 

taksiler bulunacak edilecektir. rip edilmemeleri için etrafları yc-
Gece yansından sonra Umana ge- Şehircilik mütehassısı B. Prost, şillik haline konacaktır. Üsküdar 

lecek vapurların yolculanmn otomo- Sürp Agop mezarlığı sahasına ve- arkeoloji parkının plaru hazırlan
bil bulamııdıkları hakkında vaki şlkA- rilecek yeni şekle aid planı tedklk mıstır. Taş ve heykellerin kona
yetıer alfikadarlarca nazarı dikkate etmiştir. Müt.aleasını bugün imar cagı; yerler pHl.nda t..oretıenmiştir. 
alınmış ve Galata ile Tophane arasın- "-r" 
da. nöbetçi taksiler bulundurulması işleri müdürlüğüne bildirecektir. • • 
kararlaştırılmıştır. Bu kararın tatbt- B. Prostun bundan sonraki mesa- B. Prostun mesaısı 
katına dfin geceden itibaren başlan- isi muhtelif semtlere aid nazım Şehircilik mütehassısı B. Pros-

mıştır. üd .. ı-ıı.- ve tafsilat planlarını tedkikle be-
1 
tun mukavele müddetinin üç se-

Ernnlyet Altınr.ı "1be m ur Uı.U t ldıv t k 
ta. f dan hazırİanan bir liste muci- raber bilhassa Boğaziçinin Rume- ne daha uza ı gını yazmış ı • 
bl~ ~~r gecenin nöbetçi taksileri ta- li sahiline ald nftz1m plftnın ha- B. Prost üç sene müddetle yaz ve 
yln edilmiş olup bunl:ı.r,ö~ünutlda.k bsuklret: zırlanmasına inhisar edecektir. kış aylannda şehrlmizde kalarak 
te Galata yolcu salonu n e e e . . 
me'k meoburlyetinde bulımacak:ardır. Belediye, Dolmabahçe ile Bebek şehır planlanru ikmale çalışacak-

arasındaki yolun plarunı hazırlar- tır. Belediye lmar işleri müdürlü-

H b. d k. kaza ken bu sahanın yeni şekli ile de ğünün umuınt kanaatine göre ar ıye e 1 alakadar olmuştur. lstlnye-Bebek şehrin imar planlan üç sene zar-
- -- -- yolunun insaatı devam etmekte- fında tamamlanamıyacak, B. 

iki genç bigünah olarak dir. Belediye, yolun iki tarafına Prostun mukavelesini yeniden 

... dikkatsizliğe kurban verilecek veni şekli, yolun planını uzatmak zarureti h~ıl olacaktır. 
Tatlık ıtibi bir yer vardı. TAD? 1 tamamladıgıv sırada tcsbit etmiş- B. Prostun .. mesaisin.e .N. a .. fia .. misafiri olarak almdım. Ortada bar gitmiştir 

masa duruyor. Üzerinde bir gazete tir. Vekaleti şehircılik şubesı muduru 
yayılı •.• Fi tarihinin bir Alqam'ı... B. Prost, 1stinyeden Boğaza de yardım etmektedir. PlA.nlann 

1 b k K d . Harbiyede otomobil kazasına kurban kA\ t b ··d·· .. 
Göz ucuy a a hm: en Aı ~tle~ giden B. Fuat Tayman'ın babası Ma- doğru uzayan sahili, tabii güzel- raporları Ve cı e şu e m~ ~ru 

gorunuyor. Misafirlikteki ad n-, nlsa Belediye Huku __ k müşaviri B. Ke- ligvini daha ziyade meydana çıka- tarafından hazırlanmakta, bırer 
mizden ,ikayet ediyorum: Konuşma· ı d d kt b ı k B 

mn Tayman an un şu rne u u a - racak b"ır tarzda tanzim ctmegv e nüshası da fransızca yazılara . amı, mevzu bulmasını bilmezmifiz .•• dık: ......,........,_ !»roda al;ict..rlhnaktedlr 
Uzun - cN...ı.uu.. çoll ....... ..ctlıRtenlzln 9/Mayıa/941 tarthll ~--~--· •İz nasılsınız? Çoluk çocuk nasıl» nüshasında Harbiyedeki otomobil ia- .:.._ _______________________ _ 

Jardan sonra, «Hava iyi, hava fena» cıasında kurban giden oıtıum Fuat ile KÜÇÜK HABERLER Et fı•atlerı• 
tarzındaki malayaniyata geçermİ· arkadaşı Kemal hakkında hakikate ___ ;;;_ ________ _ 

•iz ..• Şöyle esaslı bir bahis üzerinde uymıyan ve ~lumun ahlAk ve karak
teri hakkında efkan umumlyeyl te4Vl4 

ciddi ciddi dunnasmı ne zaman ve şüpheye diişuren bir yazınızın intı-
öğrenecekmişiz! ••• 1,te bunu yazını- şar ettiğini teessür ve teessüf ile gör-
fun .• diim. Oğlum Fuat müddet! haya.tında 

Yazmaz olaymıfun! bir defa bile müskirat kullanmamış 

* üsküdarda B. Hurşldln Gfuıal is-
minde-ki kızı, eıin~e bir §işe ile oyna- f iat mürakabe büroıu bir 
makta iken dilfmuş, şişe kırılmış, kı-
rık cam parçalarlle Günal yüzünden rapor hazırladı 
ve gözlerinden yaralanmıştır. Babası-

tanıdıiunm mektubundan fU aatr· 
lan alıyorum: 

e:Siz orada bir tek aiacm hureti
ni çekiyonunuz, evet: 

- Bir ağaç olsa... Gölgesine 
u_zansam. batımı yukarıya onun, ye

Dün Kadıköyünde hava tehlikesine fil yapraklarına doğru çevirip bak· 
ıl sam ve dinlensem.. diyorsunuz 

Kadıköyde yapılan 
tecrübe bir saat sürdü 

karşı pasif korunma tecrübesi yap - . . • • 
mıştır. Saat onu beş geçe al5.rm dü- Halb~ bız ~urad·~· is!ediiimia 
düklerin1n <:alması uzerlne bütfın ka- kadar agaç ve JStedıgmuz kadar 
za nuntaka.sı dahilinde evlerinde bu- gölge içindeyiz. 
lunnnlar evlerinde kalmış, sokaklarda lstanbulda bir kar)f toprak, birkaç 
olanlar da umumi ve husus! sığmak- metrelik bahçe için çırpınanları gör. 
!ara iltlca etmlşlerdlr. ~ zamanda düın. Böyle bir bahçeyi istedikleri 
vapur, tramvay. tren, otobus ve araba gibi tanzim etmek onlar için ne bü
sererlcrt de olduğu yerde kalmıştır. yük idealdi!... Bilhassa mütekaid-
Bunlann yolcuları da en yakın sığı-

1 
•• 

naklara gönderllmlştir. er ıçın ••• 
Onu yirmi ~e Haydarpaşa rıhtımı Halbuki burada bahçemiz aözü-

civanna. yangın bombalan düştuğü müzün alabildiii kad:ır u:ıuuuyor. 
corülmuş, itfaiye ekipleri faııllyet.c Senelerce yazıhanelerin Iİgara du
f:çe~k yangını söndürmüşlerd1:. Bu mam kokulu havasında yallar geçir
sondurme işi bittiği bir sırada mutea- dikten sonra artık burada toprakla 
kip yangın bombalarlle Haydarp~ v 
istasyonunda ve depo kısmında yan- ugratıyoruz. ~ • • 
gınlar vukua. geldlğl haber nlınmış, Toprak, harikulade bar ~Y aza
Devlet Demiryolları itfa.iye teşk!Hitı zim... İnsanı yorarken dinlendiriyor. 
tarafından bu yııngınlar olduğu yerde Dinlendirirken gençleştiriyor, dinç. 
söndürülmüştür. Ayni zamanda Hay- leştiriyor. 

darpaşa şube binası dah.~e tahrip Akşamlan yatağuns uzandığım 
bombalan isabet ettiği görulduğunden •. d"" •· b d 
enkaz temizleme ekipleri faaliyete ge- zaman vucu umu azan son erece 
Ç('rck tahrip olunan bina enkazını kı- yorgun buluyorum. Fakat batma 
sa blr zamanda temlzlemlşlerdir. Sav ne kadar dinçl~if. kafam ne ka
at onu otuz üç dakika geçe; Kızıltop- dar yerinde ••• Sinirlerim ne derece 
rakta Sultanmurat çifil~ s:ı.hasına dÜZgÜn ••. Ve bahusus neşem ne ka
mefntz düşman paraşütçlcrinin in- dar bütün .•• 
nıekte olduklan haber v,lmmış ve pa- v • 
rnşütçülcrle mücadele ekipleri derhal Toprald~ ugr~. •ebrm ıene-
harekete geçerek düşman paraşütçü- lerden ben beru doktor doktor do
lerlnl zararslZ bir hale geUmıeğc mu- la.fhran banaklanmı da adeta dü· 
\'affak olmuşlardır. zeltti. Hatta di~bilirim ki bütün 

Saat .on biri yedi dakika geçe, Kadı- büro hutalıldan» ismi verilen 
koyde lbrahlma~a çayırında. muhtelif teyleri hayatandan sildim attım. •• 
hayvan yaralanma vakalan olmuş, G en •• benimle beraber buraya 
bu işle muvazzaf bulunan veteriner eç gun • 
ekipleri de ica.beden tertlbat.ı almııp- gelen doktor arkadatun tamıyon111119 
!ardır. Saat on biri on geçe .tehlike ölçtü... Ne denin? Normal delil 
geçti• düdükleri çalmlf, Kadıköy ka- mi? •• 
zası mınt.a.kasında tabii hayat avd.et AzDim. burada yiiriiyormn dL .• 
etmiştir. Evet yürüyonmı. Hayabmda ilE 
Kadıköyde yapılan pasif ltonı- def .... ··.,.--......, ... 

ma denemelerini vali muavlnl B. Ah- • JWU)otam. 

med Kınık, dlğer muavin B. Raşid, Meğer ben bunca aenelik ömriiım-
seferberllk müdürü B. Ekrem ve Ka- de biç yiirümemifim. •• cAmma yap
dık6y kayma.kamı B. Cenab !da.re et- bnb deme ••• Evet yiiriimenin zw
mlşler ve tecrübeler netıceslnda toı>- kini bmada öğrendim. Burada tat
lnnan hakem heyeti bu tecrübelerin tını. 

muvaffakıyetle neticelendiği karannı • d" L-- -L!.... • ind • • d 
, ermiştir. Şun ı ua.u. •cnu- iÇ e 14an • 

Denemeleri müteakip, Kadıköy çıktıktan sonra yaptıimı ~ 
kayma.kamı B. Cenab Moda.dakl De- düşünüyorum. Onlar ne kadar .. 
nlz klübünde bir öğle yemeği vermiş- vallı yiiriiyüşlermit ••• Şimdiki ha,a-
tır. bmm daha nelerini aayayan bilmem 
Gelecek }l'lZar Beyoğlun- ki... 

da tecrübe yapılaCiilt GaM AliiıclOlll, .- ....,....,_ 
önümÜ2'Jdek1 pazar gilnll Beyotlu Şimdiye laıd11r ..... btn+ o• lcilll 

kazası dahilinde yapılacak pasif lto- ne beJdemitiz acaba? •• 
runma dene.meslne saat on birde bat- Hikmet Feridun Ea 
Ianacaktır. işaret verildi~ sırada halk 
sokaklardan çekllecQk sığınaklara. gi· , ..................................... . 
recek, otomobil ve tramvay seferleri 
tatil edilecektir. 

Adliyede bir ölüme 

Radyoda bu aktamki 
konser 

Ev sahipleri de taflaia indiler. !deal bir genç idi. HAd.lsede yazdığınız 
_ Safa geldiniz... • demelerine veçhlle facianın müsebbibi olan §Oför 

kalmadı; ne bavanm iyiliği ne suyun ile hiçbir miinaseıbetl ve tanışıklığı ol-

nın müraca:ı.tı üzerine lşe el koyan 
zabıta memurları Günalı Haydarpa
şa nümune hastanesine yatırmışlar
dır. 

Kasaplık hayvan müvaredatı artmış. sebebiyet verme muha
her gün me-ı.tıahada kesllen kuzu sa.-
yısı geçe-o haftalardaki yetfınu aş- kemesine batlandı 

Bu akşam saat yinnl blrl çeyrelc 
geçe radyoda bayan Pakhe İzrıet Ne
zih Albayralt ildncl konserlni verl10r. 
Geçen defaki konserinde olduğu gibi 
büyük bir muvaffakıyet ve alA.ka. n. 
karşılanacaR"tna şüphe etmed1t\mlz b• 
ikinci konseri için musiki ile allkad.U 
olanlarm flmdlden nazan dlkka.tlal 
celbeder ve genç sanatatlr için muval
fakıyeUer dllerl&. 

fenalıgıv •• heman bahis açıldı: Her madığını ve tramvay beklerken bigü
d~ nah ve masun olarak katil blr dikkat

yerde. herkesi alakadar eden cid 1 sizliğin kurbanı olduğunu tavzlhan ve 
bahis... matbuat kanununun bah§ettlği hakka 

Buyurun efendim: binaen ayni sütunda ve ilk çıkacak 
Almanyanm tankları, İngilterenin nü~hada neşretmenlzi dilerim.• 

tayyareleri, Amerik~nın h~ mal- Gazetemizde intişar eden yazıda 
zemesi... Stalin - Hıtler mulikatı... merhum Fuad Taymanın iç-ki içtiğine 
İran körfezi... dair hiç bir satır ye>ktu. Yapılan tah-

Biran evvel düdükler çalsa da •u· klkat ve görenlerin ifadeleri Fuad 
radan fırlasam, diye can attım... Tayman ile a~kadaşı Kemal Soymenin 

"""" tevakkuf yerinde tramvay beklerken, 
ak" babasının da blldlrd· 1 gtbi t!ımaınen 

* Beşiktaşta Ve.ide çeşmesinde B. 
Abd.inin evinde yemek odasında yakıl
makta olan mangaldan sıçrayan kıvıl
cımlar bir yangın çıkmış, oda döşe
meleri kısmen yandığı halde söndürül
müştür. * Aksaraylı Riza ism!nde biri, po
llsc müracaat ederek, Ömer isminde 
birl tarafından bıçak.la yaralandığını 
iddia etmiştir. Polis bu iddia üzerlnc 
yaralıyı tedavi altına aldırmış~ tahki
kata b"'şlamıştır. 

« - Ah, çocukJuV.Umun s m bigünah olarak bir dıkkatslzllğe kur-
evi.:. Senin o eski raha~ ve ~.u~ ban gittiklerini gö t.ermı tir. Bu nok- Bir motör battı, 
içindeki muhitin... - dıye duşun· ta/ı biz de tavzih ederiz. mürettebatı kurtarıldı 
düm... • Senin snmimi havanda vak- , ..................... • ................ , .. . 
il ·· ı ·· ı konuşulurdu Be- Omer kaptanın idareslndekl bır mo-

t . e ne ıtu_.ze soz ~r ted ~iki· n~muaydun, yine nafile .•• Bahset- tör dün öğle üzeri Haydarpaşa nçıkla-
nım o begcnmeyıp de g~~e "b' eh ta .:;;..;m 0 güvercinvari bil.le bütün dün- rında yelken açarak Marmaray:ı çık-• • •v• el{I gı 1 as ....,... 
yetını ettıgun, ev yem • ·İ,· yada dönen fecayÜ yine duyacak, makta iken, teknesinde vukun gelen 
yemeği gibi, aade suya lapa gı 1 lf~· e ektim bir arıza dolayısile ansızın su alarak 
çİ gevfek, m&nasız, tatsız •. fakat ~- ae7Ac 1 lı~~r· Manen dinlenebilmek 1 batmış ve üç kişilik mÜl"ettebatı denl
sanm içini hiç değilse zehırlemeyıcı, . • n-;,: kAn kafi değil insana ı ze dökülmüşlersc de etraft:ı.n yetişen 
dinlendirici sözler .•• » ıç!n sa 1 kme a k" d• d ' sandalcılar tarafından knrtanlmışt..ır. 

h • ı · ya bar hafta ı o es ı zaman an a. o 1 Simdi t•Yed •u ev sa ıp erı • akin hareketsiz muhavereye bile --
nımda olmasalardı, hatta bana ev· ı 6 

' teşkil ed;miyecek derecede Maliye Vekili Ankaraya 
velce arzu ettİRim gibi bir hafta t•· ı me~zu ' d ib etm lil j d 00 d"' • • . . alın yiik- rakit zaman.ar an san e er... on u 
tilekvedrıbey1dı de :u e:_ın k an' gelip I Yok.sa, sadece inzivagab elvermi- ! Birkaç gündenberl şehrimizde bulu-
• uvar an ar asın . • Y • 1 nan Mallye Vekili Fuad Ağralı dün 
otursaydım; radyo dınlemeseydım, yor... (Va • NU) Ankaraya avd~t etmiştir. 

mıstır. Her on beş günde bir et flyat- Dün adliyede birinci sulh ceza hl-
lannı tedklk eden Fiyat Mtıra.kabe bü- "kimi bir ölüme sebebiyet verme suç
roou on be§ gün içindeki müvaredatı lusunu sorguya 9C'kmlftlr. Suçlu; 
ve flatıert incelem}ftlr. Fiat müraka- şemsi Artar isminde bir gençtir. 
be bürosu tedk.ikleri sırasında. muhte- Şemsi Artar martın dokuzuncu gil
lit istihsal mıntakalarında.n, hayvan nü, vazifesinden lzinll bulunduğu bir 
borsasından, me:ıt>ahadan kasaplar sırada, Aksarayda oturan ve kendisini 
cemiyetinden topladığı malumatı bir- büyütmüş olan Şamlı B. Rlfat ailesini 
leştlrerek bir rapor tanzim etmcytlr. ziyarete gltml§, ta.kat, yolda. karan
R:ı.por Murakabe komisyonu tımı.fın- Jıkta dü.,<;erek tistü başı klrienm1f, bu 
dan tedldk edilecektir. arada. yanında bulunan tabancası da 

Umumi kanaate göre et fiyatları çamurlanınıştır. 
bir miktar daha ucuzlıyacaktır. Bazı Şemsi; Şamlı Rifat ailesinin evine 
gazetelerin yazdığı gibi fiatlcrde ki- geldiği bir sırada ilstlin1l başını te
lo başına ıo kuruş tenzilat yapılaca- ınlzlenılş, bu meyanda tabancasını da 
ğı haberi mevslmslzdlr. tcımlzlemek istemiştir. Şemsi tabanca-

yı; şöyle bir tarafa tuttuğu bir sıra
Bir sarhoş bir daha rakı da, silah her nasılsa ateş almış ve o 

l·çmemeg"' e 10 •• z verdı· esnada. tesadüfen odaya giren Behtre 
ismindeki kadın yaralo.nmıştır. Ba-

Beytullah isminde btrt, dun muhte- yan Behire o zaman hastaneye kal
lif yerlerde içtikten sonra sarhoş ola- dırılmı.ş, tedavi edilmiş, fakat dün 
rak sokaklarda dOll'.l.'1fD.ağa baş!amUJ, olmüştür. 
nihayet polis müdahale etmeğe ınec- Bu ölüm hadisesi üzıerine Şemsi bu 
bur olmu, ve kcııdlsl yakalanarak ad- suçtan dolayı dün akşam adliyeye ve
llyeye verilmiştir. Suıtanahmed sulh ıılmiş, bırinci sulh ceza hfıklınl hu
ceza mahkemesinde muhakemesi ya- zurundakl ifadesi ve şa})idlerln şa
pıldığı sırada; bu işe pişman olduğu- hadeti neticesinde ölümde bir kasd 
nu. bir daha rakı lçm1yeceğinl söyle- görülememiş, kendisinin gayri m.ev
miş. hakim kendisinbl üç Ura para kur olarak nld olduğ"u mahltcıneye 
cezasına mahkümlyetine karar ver- -sevki için evrakın müddelumumlllğe 
mistır. tevdllne karar verllm:ıştlr. ıazete okumasaydım. kimseyle ko-

Bay Amca.ya göre ·-

. . . Onlara cKuru kalabalık> - Aıkolsun ıu içki düşmanlarına 
bay Amca, bunca hücumlarımıza demedik .•• 
rağmen dayandılar .•• 

mı 1 . . . cO mahiler ki derya içredir 1 . . . Baılarına 
deryayı bilmezleri> mi demedik... medikl •••• 

kavuklar mı geçir· ı · .. Ne yaptıksa boşa gitti, Yeşilay 
perhizi bozmadı vesselamı ... 

Bir sandal devrildi, 
denize düten 3 genç 

kurtarıldı 
Ali, Orhan ve Nuri 1slmler1nde tlc 

genç, dün Kalamışta sandalcı Hüse
yinden blr sandal kiralamışlar, san
da.kıyı da almadan denize açılmıştır. 

Üç arkadaş nöbetle kilrek çekerek 
denizde bir hayli dolaşmışlar, bir ara
lık Fenerbahçe sahillerine geldikleri 
blr sırada sandalın muvazenesi bo
zulmuş ve devrilmiştir. Bu devrllm9 
neticesinde üç ki$ denize dök:ülmfif. 
gençler de i'it.lmdada. başlamışlardır. 
Muhakkak bir ölüm tehlikesine marm 
kalan gençlerin bu Lst1ında.dını civar
daki balıkçılar duymuşlar ve silr.ıUe 
çocukların bulundutu aah1le dolru 
gelml§lerdir. 
Balıtçüar büyük bir gayret aarfe

deret kı8a bir milddet 80nJ'a botulmü 
üzere olan bu ilç de:ukanlıyı kurtar
maıta muvaffak olmt14lardır. 

B. A. - Hele hUından aonra hİI 
bozmaz!... 

- Acaba) ..• 
B. A. - Baksana, 21 yapna bu

Dllf, tam abJWık çajı 1. •• 



Sabite 4 

Gül mevsimi 

AKŞAM 12 Mayıs 1941 

-~ıa~~104 '{4i!Jill)IAiMi4f IŞg~jp418RJ 
Bir masa örtüsü Dünkü Milli Küme maçlar. 

Gül kokusunu saklamak 
için birkaç usul Beşiktaş, Galatasarayı; Fenerbahçe de 

ıa!ın=ıı:.:..:~t!:; ..._ lstanbulsporu 3 - 2 mağlUp etti 
etmenin bir iki usulü vardır. Milll..köme maçlarına dün Şeref 

Birincisi, evin içerisini gül mev- I stadmdf. devam e~ ve Gala.ta.sa.-
simi bittikten sonra da gül ko- ~ rayla Irtttktaş, Fenerbahçe ne !st.an-bulspor ıa.tımıan karşılaşmışlardır. 

kutmak içindir: Geniş ağızlı bir Ankara. n İzmir takımlarının §lmdl-
ka.vanoz alma.Iı, içerisine güzel ye kadar aldıkları neticelere göre bu 
kokulu gu .. I yapraklarını ve iri ta- seneki mllll kiline şampiyonluğunun da. İstanbulda kalaca~ anlaşıldıtın-
nell bayağı tuz kat kat koymalı. dan maha1U klüplerln bu karşıla.şma-
Kavanozun ağzım gayet sıkı ka- sı btıyük bir alaka görmüş ve stadda 
pamalı. Bir ay sonra şişenin ağzı ı sekiz bme yakın bir kalabalık top

ıanmı~tı. 

açılınca mis gibi kokular etrafa Havanı~ sıcaklığı yüzünden Fener-
yayılır. 1 bahçe - Istanbulspor maçı zevk.siz 

geçmiş ve Fenerliler maçı 3-2 ltaza.n -
Şişenin ağzım tekrar kapamalı. mışlardır. Beşiktaş _ Galatasaray kar-

Bir müddet kapalı kaldıktan son- şıID.şması çok heyecanlı olmuş ve Be-
ra şişenin ağ2ı açıldıkça ortalık şiktaşlıiar yüksek bir oyundan sonra. 

Galatasarayı 3-2 yenerek şampiyon-
gül kokar. luk yolunda kuvctll bir adım daha 

İkinci usul, çiçeklerin kokusu- atmışlardır. Müsaba:kalann tafsilatını 

nu Yağ ile almaktır. Gayet guz
.. el veriyoruz: 

b h ı Dünkü maçtan bir enstantane 
kokulu gül yapraklarını bir ka- Fener a çe - • Spor 
vanoza okymab, üzerine ince sof- Günün ilk maçı Fenerıbahçe ile İs- lunan Naciye nefis bir pas verdi. Na-

tanbulspor arasında yapıldı. Saat el de bunu durdurmadan sıkı bir şüt-
ra tuzu ekmeli. Paket pamukla- 15,30 da sahaya çıkan takımlar şu le gole tahvil ederek Fenert>a.hçenin 
nndan açarak parçalar almalı, şekilde dizildiler: galibiyetini temin etti ve müsabaka 

ı-·cnerbahçe: Cihad - Cemal - Le- bu netice değl.şmeden 3-2 Fcnetbah-
zeytin yağına batırmab ve yap- bib - Ali Rıza, Zeynel, Ömer - Fik- çenln galibiyetlle nihayetlendi. 
raklann fuerine koymalı. il ret, Naci, Rebii, Aydın, Niyazi. Be~ikta§ • Galatasaray 

Şişe doluncaya kadar bir kat i. Spor: Nevzad - Sefer, Hayri - '.!:' Muzaffer, Enver, Cemi _ Tarık, Sü- Günün iltlncl ve en mühlm karşı-
çlçek, bir kat tuz, bir kat yağa Resimde görülen model, say- yelken yapılmalıdır. Kuşlar da leymao, Mükerrem, Kedir, Cihad. laşması Galatasaray lle Beşik.~ ta-

de olduğu gibi Şerefe verdiği pası 
Şeref bu se!er acelesi yüzünden avu
ta atarak kaçırdı ve devre 1-0 Be
şiktaş lehine kapandı. 

İkinci devreye Beşiktnşlılam soldan 
açılan sert blr hücumile başlandı. Ga
latasaray müdafileri tarafından iade 
edilen topu tekrar Beşiktaşlılar kap
tıysa da Şükrü kaleye kadar götürdü· 
ğü topu yavaş bir vuruşla kalecinin 
eline teslim etti. 

b bnlmı · uk k duktanl o k h dd" 1 · kımlan arasında yapıldı. Saat 17,30 da 
a Ş ınce pam oy fi ye yerinde, bilhassa denize kar- beyaz işlenmelidir. Arzu edilirse a cm: Ba ae ın dı. · · - k a lı e . Oyuna Fenerlilerin ortadan yap- tarafdarlarının sü.rekli al.kışlan ara-

sonra şışenın agzım ap ma v şıı bir masaya örtülecek zarif ör- örtü beyaz, sandal ve yelken tıklan seri bir akınla başlandı. İstan- sında sahaya çıkan takımlar §U şe- Galatasaraym yaptığı mukabil pü-
güneşte bırakmaıl. tünün tabll büyüklükte resml- renkli yapılabilir. Dört köşe bir bulspor müdafaasında. kesilen bu kilde dizildiler: cumda Eşfağın şütünü Mehmed Ali 
Güneş kızgınsa on beş günde dir. (1) masa üzerine işleneceit örtünün hücum derh:ll sağdan mukabele gör- Beşikta!!: Mehnıed Ali - Büsnii, Ya- nefis bir plonjonla kurtardı. Oyun 

..ı · di ir - · dü. Bu akında Tarığın kaleye muva- vuz - Rifat, Rım, Hüseyin - Sabri, mütevazin bir şekilde devam ediyor 
~.şenın 'binde kokulu b yag Mavi keten üzerine mavi dal- etrafı düz (2), yuvarlak masa için zl olarak çektiği şütü Clhad ayakla Hakla, İbrahim, Şeref, Şükrü. ve tarafeynin üstünlük temin etmek 
olur. gacıklar işlendikten sonra beyaz ise etrafı festonlu (3) işlenmeli- kal'§ılıyarak kalesini tehlikeye sok- Galatasaray: Saim - Faruk, Ad- için sarfettiği gayret boşa gidiyordu. 

Bu usul, kokulu çiçeklerin hep- llnondan aplikasyon .. .,,...:1~, ve dir. tuysa da Kadirin önüne düşen topu nan - Musa, Enver, Halil - Sal~had- 12 inei dakikada Beşiktaş kalesi mii-
.,_ ... u.cu Lebib kurta dı din. Bülend .. Salim, Eşfak, Ali. hlın bir tehlike atlattı. Salimin mü-

sine tatbik edilebilir. Dakikaıa/ il~rledlkçe İstanbulspor- Bakem: Samih Duransoy idi. dafllerl a...~arak Salahaddine verdiği 
Üçüncü usul sirkedir: Yaz gün- ı ı 

1 
ıuıann daha enerjik çalıŞ"'ıklan ve Oyuna Galatasarayın merkezden topu Salahaddinin ufak bir tereddüd 

!erinde bilhassa çok sıcak hava- Mayonezıı· yumurt~. 1H1lŞKtJ'LLERE CEVAP bu yüzden yavaş, yavaş oyuna hfildm inkişaf eden bir alanı ile başlandı. geçirmesi yüzünden Beşiktaş müdafi-v. - olduklan görülüyordu. Bu akın Beşiktaş hat hattında. favül leri kaptılar. 
tarda yüz yıkanırken su içerisi- Buhar banyosu Bu üstünlüğün kolaylıkla temin lle durduruldu. Enverin çektiği favül 15 inci dakikadan itibaren Beşik-
ne birkaç damla bu sirkeden Bu mevsim yumurta pek çok edilmesini Fener müdafaasında Fik- B~aş kalesini karıştırdıysa da taş takımının tekrar açıldı~ını ve 
damlatılırsa fevkalAde serinlik ve yenir. Tarif edeceğimiz mayonez- Esk' "'r Selma: Yüzün cildini yu- ret ve Esad gibi ik1 kıymetli oyuncu- Mehmed Alinin müdahalesi tehlikeyi Galatasaray kalesini tazyik etmeğe 

U ınLı.;~ : ve bilhassa temizlemek lçln nun bulunmamasında. aramalıyız. se- önledi. başladığını görüyoruz. 
ferahlık hissedilir. Cilde taravet yumurtanın manzarası gibi, buh::.ı oanyosu §Öyle yapılır: nelerdenberl Fenert>a.hçe takımını Oyun çok süratli oluyor ve her ikl Galatasaray kalesi üstüste tehlik~ 
veren bu sirkenin kokusu da pek lezzet! de pek güzeldir. Bir küçük el tası içine kaynar su yalnız başına sürükleyen bu oyuncu- kale zaman, zaman tehlike atlatı- atlatıyordu. Bilhassa merkez muhn· 
...ıt ldir On urta ôolduronuz. İçerisine yarım kahve ıann eksikliği Fener müdafaa.sının yordu. clm mevk.llnde oyruyan İbrahimin gü-
ıı:.uZe . yum yı suda katı olarak ~ığı cte1nture de benJo1n) atınız. ne olduğu belli olmıyan karışık bir İlk mühlın fırsatı Beşiktaş,Wa.r ka- zel ve 'bilgili idaresini bu arada. kay-

Bu mevsimde güllerin en bol haşla.malı. tlQ:ı.buklarını so:ymalı. ~alın bir havluyu başınız& örterek tas tempo tutturmasına sebep olmuştu. çırdılar. 12 nri dakika.da müdafilerin detmek laztınıdır. Asker oldu~u için 
olduğu zamanda gayet güzel gül Bu yumurtaların lld tanesini ala.- ~ne etıJ1n1.z ve havlu Ue Wı da Mütemadl bir §ekilde istanbulsporlu- e.r:ı.smdan netla bir pas alan İbrahim l;lZUD müddet sahada göremediğimiz 

ortüniiz.; ların tazyi.kl altm'cla. geçen oyunun kaleye arkası dönük oldu~u için t.o- lbrah!m dünkü güzel idareslle B~ik 
ıdrkesl hazırlamak kabildir: rak her 1k1 ucundan birer parça Sudan çıkan buhara yüzünüzü on on ikinci dakikasında Fenerliler sa~- pu daha müsald bir vaziyette bulu- taşın galibiyettnı temin etmiştir di 

Bir 1itre11k kolonya şi§esinl yı- kes:mell ve yumurtayı dCJrt .kalin daklb tutunuz, sonra ince bir tül- dan ani bir akm yaptılar ve müdafi- nan Hakkıya o da Sabriye geçirdi ka- yebiliriz. Net.ekim 19 uncu dakikada 
ka lruruınağ b kınalı lak ben~ yüzünüzü siliniz. lerin ileride bulunmasından istifa.de leye beş altı metre mesafede bulunan yine İbrahlınin Hakkıya ve onun da. 

yıp a ıra · Ya- yuvar parçaya taksim etmeli. ! Şir şişeye 100 gram gül ruyu 100 eden Küçük Fikret köşeyi bulan bir ve önünde klmse olmıyan Sal>rlnln Şerefe geçirdiği top sıkı bir !Jütle 
nsına kadar yalnız kırmızı gül İki yumurta bu tarzda kesilince gram kolonya ve 100 gram (ca~ de şütıe ve biraz da İstanbulspor kaleci- yaradana sığınarak çek:tlğl şilt avu- {D.ıovamı sahile 7 sütun 5 de) 
yapraklan ile doldurma.b. Şişeyi elde edilen sekiz yuvarlak parça- la.urler cerise) koyunuz ve saıklayınız. sin.in hatasından Fenerin blrlnci go- ta gitti. Halbuki bu t.op sıla şüt yeri- .-------------1 

- k dar be sirk il dol ortasındaki sarü . Buha.r banyosundan sonra bu ilAçtan lünü yaptı. ne yavaş bir dakunuşla kaleye gi.re-
agzına a yaz e e - nm arını dikkat- iki çorba kaşığına lki çorba taşığı so- üstün oynadıkları halde yedikleri bilirdi. Biraz sonra. aynı vaziyette bir Milli kiline puan cetveli 
durmab, ~Uzlnı sıkı kapayarak le çıkararak ortası boş yuvarlak ğuk su katınız. İkiye katlanmış ince b~ golün İstanbulsporlulann manevi- pas da Salim kaçırdı. SalAhaddlnin 
güneşte bir ay bırakmalı. sonra beyazlan bir tabağın etrafına diz- b~ tülbenti bu suya batırarak yüzü- yatını kırdığı görüldü. müdafilerin ilerisine yuvarladığı to-.• . nuze kompres gibi koyunuz. Ve blr mu··ddet ı· i .. l dı- pa sıkı bir deparle yetişen Ballm göz .,._T_a_kını_. __ .;;1\-~J.~G-. ... s-.·..;1\;;.;t~ • .;;A;,;,·.;Y;.;.·..:..:r. 
dig'er bir şişeye süzerek içine ya- meli. Sıcak buhardan açılan ve ~ ·mizle- ge ış guze oyna .- -ı.c lar. Fenerliler bundan ıstl!ade ede- açıp kapayıncıya kadar kaleci De Beşiktaş 9 7 2 - 23 9 25 
nm su bardağı 90 derecelik is- Gerf kala.n sekiz urlanın !enen mesamat bu soğuk ve UA.çlı rek sansiyah takımı bir müddet taz- karşı karşıya kaldığı halde topu dı- Demir. s. ıı 4 ~ 5 20 20 21 
pirt.o ilAve ederek ağzını sıkı ka- yum Kompresle tekrar kapanır. yik çenberi içine aldılarsa da. muha- şan attı. İst. Spor 9 5 1 3 23 18 20 

beyazını ltJna ile ayıklamalı ve Bu buhar banyosunu haftada bir cimlerin bernıut:ıd fazla çalını yap- 20 nci dakikadan iti.be.ren Be§lk- Fener 7 4 2 1 15 10 17 
pamalı ve öylece muhafaza et- sanlarını yuvarlak olarak çıkar- yapablllrslnlz. ması netlce almalarına mani oldu ta.şhlar oyun üzerinde hafif blr üs- Harbiye 9 3 2 4 12 16 17 
melidir. malı, tabağın etratında dizili olan Beyaz podösüet ayakkabı nasd 25 ıncı dakikaya kadar devam eden tünlük temin ettiler. Üstüste yapılan Altay 9 4 - 5 13 18 17 

temizlenir? Fener bakJmiyeti yavaş yavaş !stan- akınlan durdurmakta m~illA.t çe- A. Ordu 9 3 2 4 16 22 17 
sekiz beyaz yuvarlağın ortasına Şişli Bulgar earşısı N. N. _ Beyaz bulspora. intikal ettl Fener müda.!ile- ken Galatasaray müdafileri topu mü- Gençler 11 S - 8 16 23 17 

Mayasıla karıl 
çileJC pomadı' 

oturtmalı. podösüet ayakkabınızı şöyle temizle- rlnin bozuk oyunundan da. istifade temadiyen kornere atmak mecburiye- G. Baray 7 4 1 2 22 13 16 
ytnlz ederek gayet kolay bir şekilde kaleye tinde kalıyorlardı. Çekilen kornerler Maske. B. 9 - 4 5 14 25 13 

Elde kalan sekiz yumurtanın ~ tptl inen İstanbulsporlulann her a.n gol Galatasaray müda!ilerinbı canlı ça-
Kışın mayasıldan muztarfp beyazı il 1k1 kal dasında beyaz ayakkabıları. v..pması beklenı·yordu. Neteklm yir lışma.sı yüzünden netlce vermeden ..,., ____________ _ 

e yumurtanın sansını nızı dırırken temizlemek tca.beder- J""' - • ..,. 

olanlar çilekten istifade edebllir- bı,.8.kla ine kı b in d ğ d1. Şimdi bu hatanızı tamir ederken mı dokuzuncu dakikada. bir kargaşa- geçti. 
Jer. ~ e yma ' ce o • biraz güçlük çekece'kstnlır.. lıktan fstl!ade eden Kadir ya.kın blr Niha.yet 23 üncü dakikada sağdan YA L A N 

ranmış dereotu kanştınna1ı, tuz Gayet lnce zunpanı. kağıdı alınız mesafeden takımının beraberliğini te- yapılan yeni bir Beşiktaş akınında 
Taze çilekleri ezerek pomat ha· biber atmalı. lekell yerin üzerine hafifçe sürterek mln etmekte güçlüğe u~amadı. müdafilerin arasından Beklrvart b1r 

line getirmeli, bir tüll:~ntten ge- temizleyiniz. sorıra bir pamuğu ben- Henüz bu golün şaşkınlığı geçme- top çıkaran Hakkı, Şerefin daha. mtı-
Yuvarlak: yumurta! dizili :ııln b tır k mişti kl istanbul.sporlulann ~dan said b1r pozisyonda olduğunu gönne- A k R " 

çirerek suyunu süzmeli. Gece ya- ann e a ara lekell yerlerini fazlaca yenı bir akın da.ha yaptığını gördük. sile topu ona. geçirmesi bili oldu ve it omanı 
tarken mayasıl olan yerlere çilek olduğu tabağın ortasına ince doğ- ~!ğ~~:=r~;:.i 1:;!ç~e~1~r::~ Ortalanan topu Fener müdafileri Şerefin sıkı şütü Beşlkta.şı bir sıfır y 
ıuyunu sürmell. Kuruduğu za· ranmış patates, havuç, kabak sa- pudrası serpiniz ve kuruyuncaya ka- uzaklaştıra.madılar ve Kadir geriden galib vaziyete getlrdl. 

man 
_,,,.,......,adan yatmalı. Ertesi !atası, pancar ve hıyar turşusu dar açık havada bırakınız. Kuruyunca tırlıyarak s:rıa bir şü.tıc Htlncl golü de Oyun bu sayıdan sonra çok heye-
J'""~ fırçş,J mı çıkardı. üstüste yapılan bu goller za- canlı bir şekle girdi. Her .dtl taraf 

sabah yıkamalı. koymalı. Çekirdekleri çıkarılmş le sll~hız ve te z yumuşak bir bez- tC'n oozuk oynıyıı.n Fener müda.raa&nı çok.t&nberi hasret kaldığımıZ temiz bir 

kı- zeytinleri de aralanna serpmen. daha fena oynanıağa sevkettiğjınden maç çıkarıyor ve ka.rşılıklı b1!ı §ekllde 
Bu mevsimde yapılan ilft.ç Evv l kı""1 urt istanbuisporlulann Mklın1yetı ezici yapılan akınlar sıra&Ie 1k1 kale için 

..," mayasıldan kurtarır. ece ;r.uan J7UDl alann be- bir mahiyet aldı. Bu sırada ..,.apılan de tehlike oluyordu. Devrenln ron.la.-

Nakleden: Mebrure Sami 

t:t Tevzi yeri: İkbal kltaperi· 

60 Kuruş 
-~ ~n-ın salatanın Bu akşam: Kadıköy ~ yaz ve ~UAnru Ozeri- müteaddld akınları Cihad yalnız ba- nna doğru Hakkmm tıpkı blrlnci gol-

şekerlerin iyice erimesi ne dökmeli. Q p E R A şma. bertaraf ederek tn.kımını çok 11••••••••••••••••••••••••~ sayılı bir ınağl~biyetten kurtarıyordu • 
için ne yapmalı? Yumurtaların aralarına kımıl- Birinci devre Istanbulsporlulann h~- s • • 

Çaya veya süte konulan şeker Zl turp yer}eftlrmell. Salatanın Sinemasında klmiyetl aıttnda oynanırken 2-1 ni- yarın ak•am u m er Sinemaa-mda 
1,.1.,. Şebi T• hayet buldu. '.!:' 

ekseriyetle tamamlle erimez, !in- ~e ayıklanmış Y~ll salatanın r ıyatroau ikinci devreye Fenerliler takımla-
canın dibinde bir kısmı kalır. BU• goöek kısımlarını dikmeli. .Art.1stlerJ ta.rafından nnda esaslı bir değişiklik yaparak 

manJ lmak twt.... fi k M • • d • • çıkını.Şiar ve RebilY.i oolaçığa, Nlyaz.1-
na O "'uı neana O- Salata tabağının manzarası Um SO n U y1 sollçe, Boncuk Omert sağlçe geçtr-
nulan parça şekerlerin üzerine çok güzel olur. Bunu sofraya ç1- ml§lerdi. 
bfr lld damla su akıtarak ıslat- kanrken beraber yemek üzere Teıuile saat 20 de ha.ola.nacaktır. Dakikalar ilerledikçe bu değ~in 

Pek az kalan yerler lçln acele büyük bir teslı1 olduğu ve Fenerbah-
malı, sonra süt veya çayı doldur· mayonez de ikram edilmelidir. edlnlz. Tel: 60821 çenin _bllhassa soldan yaptığı akın-
ma.Iıdır. Şekerler fincamn dibin- Iarla Ista~~~?,<>~. kalcshıı tehlikeye 
t!e hiç tortu bırakmadan tama- soktuğu go~ldu. Ustüste gol tehlike-
- • Saçlara kuvvet veren si. atlatan Istanbulsporlular nlhaylt 
.uule erir ve bu suretle çayı iyice b 4 vncü dakikada Küçük Fikretfn sıkı 
tatlılaştırdığı için daha az şeker İr ilaç Türk Bava Kurumu Menfaatine bir şütile bera·berliği temin etmesine 

tu1Ianmak mümkün olur. Ta.rU edeceğ1mlz fU. UAç saçla- Mu··nı'r Nureddı·n m~i olamadılar. Oyun bundan ıı>nra m çok kuvvet vermektedir: biraz sertleşir gibi oldu. Hakem sık 

İstanbul' a en son geleın yeiane Fransız Filmi 1940 Şaheseri 

Artist. Namzetleri 
Bae Rollerde 

.LOUİS JOUVET - CLAUDET DAUPHlN 
Jeanine Darcey ve bütün Paris kolYeTVatuari 

Sahnede Pari.ıı ... Gülen Paris ... 
Mücadele eden Paria... Seven Parla ... 
Velhasıl bütün P.ARIS HA YA Ti bu itimde. 

Elb 
sık çaldığı düdüklerle bu sertliği ön~ 

iselerdeki lekeleri ıoo gram ı.sırgan yaprağı, ıoo Konserı· ıeıneğe çalışıyordu. 
çıkaran bir ilaç gram la.tin çiçeği yaprağı, 100 Fenerbah~eılıer rakiplerine kendi '••••••••••••••••••••••••' 

1 

Elb•--ı rd at'QW\ M-.,,f~ .... """'' taze la K a. d ı lı: ö Y oyunlarmı kabul ettirmiş bir vaztyet- . ~ e eki her türlü leke- oa~ ~ ..... yap .. ""6........ o - te istedikleri gibi oynıyorlardı. Hatta ,1 ________________ '!11 ______ , .. 

Yarın ıJı;§am İçin yerlerlnf:d evvelden aldınniz. 

lerl çıkaran şu na.cı her evde bu~ rak almalı ve ince doğramab. Ya- o p E R A bir aralık bu hakimiyet o kadar faz- ı K ı · . K 
:;:ı:~:e ::::~::e:0:~ = ~:y:a:e:~e~~ = b:~~ senamsmda ~~!:~ee~~ ;::~rsp~~~~~ın~!:f.ba~zl~a- 1 r a 1 ç en 1 n a 1b1 
·~ bir malı B Mayısın !2 ncJ perşembe pu t.OJU şişeye koyarak karış- . u müddet dolunca ince rünii saat 21 de enerji sa~~&t.~iklerı cihetle bu den·erle 1 Maria Shıart trrmalı. Bu llAçla silinen lekeler bir tülbentten yapraklan sıkarak j Bıretler Opera gişesinde satılmak- yorg~n duştukleri görülüyordu. < ) 
k l t1 ka tadır. Tel: 60821 Mu.sa.bakanın bera.berlikle bitec.eği En gilzel filmi 

e ser ye e çı r. sO.zmell. Temiz bir pamu~ bul İstanbuldan gelecekler için vesa- tahmin edilirken tam 42 inci dakika- Z A R A H l E A N DER 
Bu iJA.ç kara~ olan sırma llAçla ıslatarak .saç köklerine ma- it temin edllmLştir. ~a müdafilerin ileride bulunmac;md:ın 

işlemeleri de yeni gibi parlatır. saj ve trlkslyon yapmalıdır. ,_•••••••••••" istifade ederek topu avut çiz"'isine · kadar süren Niyazı kale öntlnd~ bu-
l 

- .r ' ! . .:. '': ... ~ • • \ • J • .. 
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KUS BAKI$!: 

Garib iki ceza: 
Hemen evlenmeli 

ve hindyağı 1 

Siklad ada r; 
Ağustosböceği ve suni ipek 

Son seneler zo.rfında sunt maddeler- Jtınnaşlara musallat olarak ta.hrlbat 
den yapılmış kumaşlar 90taldı. Hele ya.pıyorlarmışl... Sunt ipeğe ra~et 
.suni ipek çok taammüm ettJ. sunı edenlerin başında atustoböceğl geU
lpek, hakiklsl kadar değilse bile, gene yor. Bu geveze mahlillt sun1 ipekten 
pek gösterişli oluyor. Hele sunl lpelt- yapılmış kumaşlara bayılıyor ve bun
ten d.ikkatle yapıimış bazı .tumatiarı !arı çok tahrip ediyormuş! 
hakikisinden ayırd etmek güçleşiyor. 
Bunun için kadınlar sunt ipekten ya- Sunt lpe~in buna. mukabil faydalı 

~okumu i~e meşhur Şira, manzarası 
dunyanm hıç bir tarafında bulunmayan 

Santorin ve diğer adalar 
pılmış ku.m.a.şlara çok raıtt>et ediyor- bir tarafı da varmış: Pire ve slvrisi-
lar. nek bu kumaşlardan h()§lan.mıyorm~! ı 

Sun! ipek ot ve odundan yapılıyor. Binaenaleyh suni ipekten kumaşlar 
Bu sebeple ucuza mal oluyol'. Bu ucuz.. bir nevı 1'Uit vazi!esln1 görüyormu.,ı ... 
luk üç, hattA dörtte bir derecesinde- Bu iddialar doğru ise kadınlar yaz 
dlr. Kadınların ra~lerlnln başlıca gecesi sunt ipekten elbise ne .lta.tıyen 
aebebl budur. kırlara çıkmamalıdırlar. Zira her ta-

Fa.kat son zama.nla.rda. sunt ipekten raftan ağust.o.et>öeeklert ilzıerlertne 
,apılID.UI kuma.şiarın bir mahzuru üşüşecek, kumaş blr gezintide harap 
meydana çıkmıştır. Birçok böe-ekler bu olacaktır! .. 

Viyanada balet mektepleri 
Viyana musikisi ve baletleri bütün 

dünyada meşhurdur. Bu şehrin .sa.nat
karlan tarafından yaratılan sürükle
yJcl musiki parçalan balet dan.sözleri
nin oyunlarile birleştiği zaman insa
nın ışttm.e ve görme zevkleri son de
teeeyi bulmaktadır. 

idmanla.ştırır. Bu idmanlar çocuğu 
çelikleştlı1p her türlü harekete müs
taid yapar. 

Hindyağı ,işeli polis 

Dans ve musikiyi. da.ha. ziyade iler
letmek isteyen kızlar ~n dört yaşında 
orta sınıfa. girlyarlar. Işt.e bu sıru!la
rın yetiştirdiği hesapsız musiki ve 
dans amatörlerinden hak.iki ve mesle
k! sanatkdr olmak isteyenler balet sa
nati yüksek mektebine devam ederler. 
Bu mektepte kızlara vücudün muhte- Son zamanlarda Amerikada B. 
lif hareket ve idmanlan değil sanatın Roosevelt ve bellibaşlı Jtazırlar-
incelikleri gösterilmektiedir. d . . ... _ an sonra ısmı agızl:ırda en çok 

İşte bütun clhı:ı.nca meşhur olan Vi- dolaşan Jalap h ı d' · · B " b '" ı .. • a e e 1ye reısı 
yana operası sanatk .. rlan oy e ~ Hansley' dir J 1 A "k s· . 
binlerce çekirdekten yetişmiş amator- . .. .. · a apa, men a ır-
lerden seçilmektedir. Muvaffakıyetin leşık hukumetleri dahilinde Meksika 
sırn da budur. hud~duna yakın bir ~ehirdir. Bu 

.. ' 

.. 

ViyanalıJar bu muvatfaJuyeti musi
kiye ve dansa çok düşkün olup çekir
dekten yetişmelerlne borçludurlar. Vl
yanalı ailelerin çoğu kız çocuklarını. 
beş altı yaşına. gelir gelmez, balet 
mekteplerinin ihzari kısmı denilen 
müesseselere veriyorlar. Burada lltl 
.senede çocuk d:uısm bütün hareketle
rlı!i öğreniyor. İki ayağının parmak
ları üzerinde dimdik durarak saatler
ce idman yapar, kollannı ayni şekilde şehrın belediye reisinin birdenbire Santorin adası • daki 

kendisinden bu kadar bahsettirme- crnnn Yeni Kaymeni. adasında yanardağ indifaı 
si verdiği bazı kararlar neticesidir. Birkaç günden beri gelen telgraf-ihtiyar 

Almanyanın sensburg şehrinin bü
yük sinemasında ortalığı velveleye 
veren garip bir hfidlse olmuştur. Fi
lim baş!Jyacağ! sırada halkı yararak 
ihtişamla giren ve bir lüks koltuğa 
kurulan bir !htiya.r heı:'kes1n dik.katini 
celbetmiştlr. Çünkü kısacık boyuna 
nazaran uzun ve garip ak sakallı ve 
yiizünün garabeti son derecede gayri 
tabii idi. 

Herkes filmi temaşa edecek yerde 
bu garip adamı seyretmek için ayağa 

B. Hansley iki ay evvel ll:lediye lar İtalyanların, Yunanistana aid 
kalkmış ve biriblri üzerine yığılınl.ştır. reisi seçilmiştir. İşbaş~!la g~çer geç- Sildad, Cydades adalarını birer birer 
Sinemanın nlzam ve intizamı bozul- mez şehrin hayatını ıslah etmek için işgal ettiklerini bildirmektedir. Sik
duğunu gören müdür bir hMiseye ma- bazı tedbirlere müracaat etmiştir. lad adalan Mora' nm oarkında. Giri
hal bırakmamak üzere zabıtaya müra- Bunlardan ikisi bütün Ameri.kada din §İmalindedir. Bqlıcılan Amar
caat etm~tir. büyük akisler yapmış, birçok dedi- gos, Anafı, İos, Andros, Santorin, 

Polisler ofW:~ı~ kart§tıran garip ih- kodulara sebep olmuştur. B. Hans- Naksos, Şira (Syros), Paroa'tur. 
tJya~ alıp goturmüşlerdfr. Yapılan ley'in iki kararından birincisi şudur: Adalann ~ü.f~su 200 bin kadardır. 
tahkikatta ihtiyar adamın on ikl ya- Geceleyin evli olmayanların sokak- Halle. gemıcılık, balıkçılık. süng~r 
şmda bir çocuk olduğu anlaş~tır. ta, yahut umumi yerlerde öpüşme- a~ ve mermerciHkle geçinir. Mühim 
Çocuklara memnu olan filnü go~ll- )eri yasaktır. Bu yasağa muhalif ha- hır kısmı da başka yerlerde gidip 

girmiş 1 

mek için bu garip kıyafete glrmı.ştir. '- t d 1 d h ı ak 1 çalışır re-.e e en er er a y a anarak · 
------------- evlenme memurunun önüne götürü- . Si.k.lad adala? umumiyeti': volka· 

MoHere'e ait bir sır meydana ç kt lecekler ve burada akidleri icra nıktır. Santorın adaıı cıvannda 
I I edilecektir. Öpüşemler evü iseler ve elin vakit vakit faaliyete geçen bir 

Meşhur Fransız komedi muharriri Bir gün Moliere kadına. yeni bir kendi kan, yahut kocalanndan baş- volkan vardır. Bütün adalar lcaya
Molie~·e'in hayatına ~it bir sır ~di manzum piyes okum'U§tur. Kadın her kasiyle öpüşüyorlarsa ağır para ce- lıktır. Bu sebeple erazi ziraate 
t;sadufen .el~ geçen bır muhtıra defte-. beyti okunup bittikçe çehresini bu~- zası vereceklerdir! müsaid değildir. Pek az; mikdarda 

~ı~ 1~ı%~~~;r~:~d~~l~i:;!~·.s== t~~uş sonunda. bu piyes hiç de Mo- Belediye reisi bu karan verdik- hu~day ekilir. -~ak.at buna m~~?il 
ye vazetmezden evvel evinin müdire i llere 1n kaleminden çıkmışa. benzeme- ten sonra derhal polise tebligat yap· bag çabuk yetışır. Adalann uzum Santorin' den bir görünü, 

Ult1yar kadına okurmuş. s dilini roylemiştir. Bu hüküm mu.har- mış ve geceleyin nikah muamelesi- mahsulü ve şarabı çok meşhurdur. 
Kadın bcl!;endlğl takdirde muvaffak rlrln kadına itimadını btr kat dalıa nin icrası için bir nöbetçi bulundu- Siklad adalarının en büyüğü Nak· 

olacağına emin olduğundan sabn,eye arttırmıştır. Çünkü okuduğu piyes ruJmaııına karar vermiştır. Şimdi ·-... M-J.- ~.ıı . .,,ı. ... :"'ı -•·tıra....-._ 
k nulmasuıda. biç te.rcddüt etmezmiş. kend.ls1nln değil arka.d~lanndan biri- poHsler geceleri parkluda, genç r~b~aı, nüfus~. 25 bin kadardır. Ada 
Kadının beğenmed!ğı pa~alan da de- ntn ?.'azdığı bir eserdi. MuhalTir kadını çiftlerin rağbet ettikleri yerlerde kamılen granıt kayalardan miirek-

11ii:~~!!lilillB "değişmektedir. Burası yer altından 
~ gelen kuvvetle yüluıelen, alçalan 

h:. ~erdir- Ada bir varıın ay •ddin
dedır. Ortasında Thirasia adında 

ğl~tirirmiş. tecrütıe ve imtihan etmek isbemiş. dol~arak opuşen çift arıyorlar keptir. Maamafih bazı yerlerde çok ı 
ve bulunca derhal yakalıyarak mÜinbit topraklar da vardır. Bağcı-

Almanyanın müzeleri 
manyadaki müzelerden !ol.klor ve hal
kıyata ait olanlan (39, resim ve hey-

evlenme memurunun huzuruna lık ve prapçılık çok ileri gitmiştir. 
sevkediyorlar. Burada hemen ni- Adada nehirler çoktur. 1003 metre 
kahları kıyılmasına razı olmıyan- irtifafında Ozia adında bir dağ da 
!ar hapishaneye gönderiliyorlar. vBidır. Adanın merkezi 3500 nuüfu

Belediye reisi evlilerin öpüşmele- su olan Naksos şehridir. 

daha küçük bir ada ve huna yakın 
da 3 küçük ada vardır. Bu adalara 
Kaymeni, yani Yanıklar adalan der
ler. Yanıklar adaları Büyük Kay
meni, Küçük Kaymeni Vf! Yeni Kay. 
meni' den mürekkeptir. Yeni Kay
meni ıon aeneler zarfında hasıl ol
muştur. Burada vakit vakit faaliyet 

Almanyada ahiren müzelere dair 
bir kongre aktedllmiştir. Burada veri
len malümata göre bütün Almanyada 
722 müze vardır. Bundan 439 müze 
belediye ve hususi idarelere alttır. Al-

keltraşiye ait ola.nları 92, tabil ilimle
re ait bulunanları 39 olup 26 müze de 
iktlsad ve tekniğe aittir. 

rini serbes bırakmıştır. Bunun sebe- Naksos adasında büyük mermer 
bi sorulduğu zaman şu cevabı ver- ocakları vardır. Buradan çıkanlan 
miştir: cEvliler öpüşecekleri yeri mermerler her tarafa gönderilir. _ 

i.iE~~=ı gösteren bir yanardağ vardır. Sam.-

~~~~ torin adasının sahilleri bir volkanın 
mııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı A d S kl ·~ , ... bilirler. Parklarda öpüşseler bile n ros, i ad adalarının en §i- \C .-s · r 

1 
ED

•s· ı zararı yoktur. Çünkü bu hareket malindedir. Eğriboz'dan bir kanalla~ - · 

Gu• •N•u•N ANSiKLOP 1 1 birçok gençleri evlenmeğe teşvik ayrılmıştır. Bu adada eski zaman~ Santorin Te civarındaki adalar 
eder. Kazara 0tnlar da öpü•ürlerse lardan kalma bina enkazı, mermer-

L 
___________________________ _._ "' l d cSikaldın incisi> derler. Saıntorin Gi-

• 
• hemen memurun karşısına çıkıp ev- er ~ar ır · 'd'' 11 O k ) 

v d d' t h 1 · 1 B Ski d d 1 n ın i ometre şimalindedir. 
Bag a 1 n arı çes 1 enır er. u suretle maksad hasıl 1 a ~ a ar~nın en mühimmi Nüfusu 15 bin kadardır. Bu ada 

olur.> Syros denılen Şıra adasıdır. Men.- t Ik "k . 192 l! 
. . .. .. Jalapa belediye reisinin bu sözleri hası 81 kilometre murabbaı olduğu . ıı;;meln vo anı tir. Jv de bir 

Iraktaki son hadiseler dolayısile bu saır ilim muesseseıeri şohret saldı. o b kA d.. ld v h k . halde nüfusu 50 b. d fazl d ıın ı a o muştu. Adada ıu, agaç yok-
lmdiki sıralarda Bağdadın ahalisi iki mllyo- e . ar .. uşmanı. 0 ugunu ve er esı . ın en • a ır. tur. Her taraf lav ve kül bakayası 

sütunda Bağdad ve Basranın § .. il tecavuz- etti Civardaki kasaba ve evlı gormek ıstediğini anlatmak- Adanın merkezı l lermoupolıs ıeh- ·ı d I d M f"h b d 
h 1

. 1 h ··1· aten yazmıstık Bugun n . d 'd. B h . ··c.__ b. ı e o u ur. aama ı ura a da 
8 Va ln U as " • köyler biri.birlerine birleştiler. Öyle ta ır. Ti tr. U §e rın nuru.su otuz ıne b vı ktu .. I 
de Bağdadın Larlhçesine, kuşbakı.şı bir . B H 1 .. "k" k d ag ar ço r ve guze §&rap ye-ki, Bağdad son zama.nlann Istanbu- · ans ey ın ı ınci kararı da şu- ya ın ır. tif 
nazar atıyoruz. ıuna benzedi. Llikln bir tarafından dur: Çocukların saat dokuzdan Şira da diğer adalar gibi kaya- ~ t • •. • 
Bağdad şehri Abbasi halifelerinin öbür tarafına. gidilse üç gün müddet- sonra sokakta dolaQmaları yasaktır lıktır. Burada bir mikdar bugv day n orın mu tem adı zelzelelerle 

krateri &ihidir. Her taraf dik ka
y~lıktır. Adaların ortasında büyük 
bu krater bulunduğu, bunun birkaç 
~~rça.sının çökerek içeriye su girdi
gı, bu suretle muhtelif adalar husule 
geldiği anla~ılmaktadır. 

Santorin adasındtl hiç bir yere 
beınzemiyen güzel manzaralar var
dır. Bunun için harpten evvel her 

ıene birçok seyyahlar bu adayı zi
yaret ederdi. Çok eski zamanlarda 
Santorin'in nüfusu çok olduğu bul~ 
nan eski eserlerden anlaşılmaktadır. 

ikincisi olan Ebu Ca!eri Mansur ta- • ı i ı "' · rafından bina e<lllm~tlr. Tesisine le bir mamuren n ç n~en ~eçllirdi. Dokuzda bütün çocuklar evlerime yetişir. Bağlan ve §arabı da meş-
hicri 145 senesinde başlanmış, ilk Bağda~ ted~i ett~ği vakit b~e 30 gireceklerdir. Bu emre muhalif ha- hurdur. \ 

kıl 149 d 
'h t bulmuştur mcdresesile Islam alemine şobret reket edenlerin ce d d . s· Şira mühim bir ticaret merke .. ;-

şe a nı aye . salıyordu. Bunlar arasında Nizamül- k h ... . zası a şu ur. ır d' E d . . . . .... 
Medayin isimli eski bir .şehrin ha- .. lk'ün tesis ettiği en meşhurdu Ke- a ve kaşıgı Hındyağıl... ır. ge enızmde ışlıyen vapurla-

Konyada Meram sayfiyesi 
rab~lerı yeni Bağdadda malzeme ola- :u meşlıur hastaneleri vardı. · lk~~j emrin tatbikine nezaret et- rın büyük bir kısmı Şira'ya uğrar. 
ro~ kullanılmıştır. Abbasi hilafetinin sonu olan hicri me~ ıç~ d~ ~ususi polis memurları :6'-?a~ın hü~ ehemmiyeti Yunan 

Jlk kasaba Diclenin ancak sağ ta- 656 ncı senesine kadar Bağdad ma- tayın edılmıştır. Bunlann ceplerinde ıstiklal harbı zamanından kalmadır. 
rafındaydı. Adı Darüsscl:im'dı. Bağ- ınurluğunu muhafaza. et~til.". Al-i bir şişe Hindyağı ve bir kaşık bu- Şira ehalisinin bir kısmı katolik ol
daclsa, !:ıri$l bir kelimedir. Bir riva- Btiveyh ve Selçuk oğullarlle muhare- lunuyor. Saat dokuzdan ıonra 80• duğundan Yunan istiklal harbi es· 
yete göre, orada bulunmuş olan bir b 1 ril k k b bahçenin bmldir. I.ştika.kı hakkın- beler esnasında, su asma a e, muh- a ta ir çocuk gördükleri zaman nasında Fransa bunlan himaye et-
da rivayetler muhteliitir. .tAda\et tem yanguılarla, taunlarla, kıtlıklar- derhal yakalıyarak bir kaşık Hind- mek üzere bir donanma gönder-
bahçesi» demek olan uBağıclad• ma- la darbelendl. .. yağını içirtiyorlarl mişti. Ada hu suretle bir nevi bita-
nasına. imiş. Bu rivayet ihtimale ya- Hulagstu• bd~ll1ldd1nufusdundanl 7 coo,o~o Jalapa belediye reisinin ilk kararı raf mıntaka halini almış Yunanis-

k.ın l ktedir k1şl ke 1 ıye a. e er er. engız herkes t f d ·ı t d d"" d J d b• gc me . ve Tlmur muharebelerinde de Bağ- ara ın. ~n ~eşe ı e karşılan- an an, .ıger a a ar an İrçolı: kim-
Harunürreş:d Dlclenin sol tarafın- dad harap olmuştur. Hlcrl 906 da İs- ~ıştır. Fa~at ikıncı kararı etrafında seler gehp burada yerleşmişti. Bu 

da bir saray yaptırdı. Orad:ı ikamete maili Safevi V'e 940 da Kanuni Süley- bır .. çok munakaşalar olmaktadır. Bu suretle Şira büyük bir ticaret mer-
başladı. Az zaman sonra nehrin sol k I '-tarafındaki binalar çoğaldı. Bu kısım man burasını aldı. Yine muhtelif se- muna aşa ar verilen kararın mufafık lf.CZi halini almıştı. 
do.ha ziyade genişledi . n"dad terler İranlılar aı~arsa. da. hicıi 0 !up ~l~a.dığın.da değil, Hindyağının Y°?nan ~tik1al muharebesi netice· 
Rcşidle Memun zamanında B-'6 1048 den geçen harbın sonuna. kadar kıme ıçırtılmesı lazım geldiği nokta- Jendıkten, Pire limanı büyüdükten 

bütün İslamın merkezi haline geldi. Bağdad Osmanlılarda kaldı. S~ltan smdadır. Birçok Amerikalılar Hind- ıonra Şira ehemmiyetini hiraz 
Maddi tezyinatından başka rasadha- Ha~id zamanında 130,000 nüfusu yağının çocuğa değil, çocuğun ana kaybetmiştir. Maamafih elim. bu 
neleri, kütüphaneleri, medreselı?ri ve-• vaıdı. bahasına içirtilmesini istiyorlar!... adada büyükçe biY teraane. banka 

Banliyö trenlerinin hepsi 
Çekmeceye kadar 

gidecek 
Devlet demiryolJan dokuzuncu işlet

m~ müdürlüğü, İstanbulla Çekmece 
t: ra.:.ınduki banliyö t:.ı.rl!eslnde k.ı.Şın 
yaptığı LadlHl.tta, günde ancak altı 

trenin Çekmeceye kadar gidebilmesi
ni. diğerlerinin Yeşilköyden dönmelc-
r"ıni kararlaştırmıştı. Yeni tanzim olu
L'.m yaz tarifesinde bütün trenlerin 
Çekmeceye kadar gitmeleri kararl:ı.~
mı~tır. 

Polis komiserleri 
arasında nakiller 

Emn1yet müdürlüğü, polis komi.ser
leri arasında yen1 bazı nakil ve tebed
dilller yapmıştır. Eminönü koml~eri B. 
İbrahim Beyazıda, Beyazıt komiseri B. 
Lütfi Tahtakalaye, müteferrika komi
serlerinden B. Ata Çengelköye, Cibali 
komiseri B. Hasım müteferrikaya, 
carşı komiseri B. Ahmet Yeşildircğc. 
Beyazıt komiserlerinden B. safer 
Çarşıya, Fatih komiseri B. Burh:ın C~
bnliye, Kad.ı:köy komiseri B. Hurşıt 
.sil\·ari polis te$ilatına naklolunmuş
lardır. 

Münakaşa devam etmektedir. Fa- şubeleri, mühim ticaret müe .. eseleri 
kat belediye reisi kararını değiştir- vardır. 
memiştir. Ve bir aydan beri Hind- Şfra'nın asıl şöhretine ıebep loku
yağı korkusiyle çocuklar erkenden mudur. Şira lokumu dünyanın her 
evlerine giriyorlar. tarafında meşhurdur. Şira'da birçok 

müesseseler lokum yapıp dünyanın 
dört bir tarahna gönderirler. Şira 
lokumu bir zamanlar lstanbulda da 
çok satılırdı. Galatada bazı dük
kanlar münhasıran hu lokumu sat

Çorlu Cümhuriyet 
okulunun hu seneki 

mezı"ınlari 
Çorlu (Akşam) - Cümhuriyet 

okulunun hu seneki mezunları mek
tep salonunda bir çay vermişler, 
çayda örfi idare reisi, kaymakam, 
belediye reisi ve diğer birçok zevat 
bulunmuştur. 

makla geçinirdi. 
Naksos, Siklad adalarının en bü

yüğü, Şira da en kalabalığı ve en 
ticaretgah yeri olmakla beraber bu 
adalann en dikkate şayan olanı 
Santorin adasıdır. Hatta hu adaya: 

Meram ıayfiyesinden bir mtörünü, 

Konya (Akşam) - Konyanın CIJl 

güzel yerlerinden birisi de (Meram) 
dır. Havasının, suyunun ve tabii 
manzarasının fevkaladeliği itibarile 
öğünülmeğe bihakkın layık olan bu 
sayfiye imara muhtaçtır. 

Belediye geçen sen'! bir gaziıno 
ve bir otel yaptırmalc için hayli ara· 

zi iatimlak etmişti. Bu teşebbüsün bu 
yıl neticelendirilmesi cidden arzuya 

şayandır. Yazın tatil günleri, binler
ce halkın taşındığı bu müstesna yer
de bir gazinonun kurulmas.,ı, f aa-

liyetile taa:nlan Belediye reis vekili 
B. Fuad Anadoludan bekliyoruz. 

Havza halkı bir 
eczacı istiyor 

. Havza (Akşam) - Şehrimizde 
bır eczane vardı Üç ay e l .. 1 · "' vve o en 
ecza~~~ın yerine başka eczacı gel-
m~dıgınden hundan istifade edile
mıyor. Bu civardaki Vezirköprü ve 
Ladik kazaları da bu ecza.neden 
is~fade ediyorlardı. Halk, buraya 
hır an evvel bir l!c.zacı gönderilme
sini Vekaletten rica etmektedir. 
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( ::' ~~ i MANKENLER )
1 
Gördilklerim, duyduklarım 1 f OROULARI DURDURAN KAOIN 1 

Siz uÜç manlaenli mağazaııyı billr,ihtiyarlamıştır. Karısı ölm~tür. Şim- Çocuklukta başımdan 
misiniz? Bundan 35-40 sene evvel İs- dl işlerine üç genç torunu bakıyor. La-
tanbulda. en modaya uygun hazır el- kin ihtiyar dük.k:Ancı gene onlara ne- k 1 
gömlekler, çoraplar, mendiller orada la dükkanda duruyor. 
biseler, en §1k kumaşlar. P,ll güz.el zaret ediyor. Uç emektar mankeni hA- ge· çen aza ar 
satılırdı. Fakat zam.an yalnız canlı insanları 
Bu mağazanın sahibi «Aksaraylı Vey- degu, cansızları da ihtiyarla.tıyor. Ne

sel efendi. vaktlle, diğer meslek:ta:jları tekim Aksaraylı Veyselln mankenleri 
arasında büyük bir yenllik gösteımiş, de artık tamanıile lhtiyarla.mı.şlard.ır. Babı seraskeri muhakemat dairesi Göztepedeyiz. Günlerden cuma ve-
Avıupadan üç tane alçı elbise manke- Daha do~rusu bugün onlar moda& reısı müşir Mahmud Mesud paşa ya pazar. Kapısında (Hadikai 
ni getirtm.i.ştL Bunlar hemen hemen geçmiş insan1arı temsil ediyor. Keçi merhumun konağı civarımızda, Hor- Basriye) levhası bulunan, (Papas 
İstanbula gelen ilk elbise m.a.nlren1er1 sa.kallı genç; saçlan ortadan ayrılıp hor yokuşunda, aiJesiyle ahbaplık bahçesi) de denilen, şimdiki Fener
idi ve şehirde, piyasa.da. dükkanın bu- başına yapıştırılmış, palabıyıklan ku- mevcuddu. Yaşça akranım, biricik bahçe stadyomunun arka caddesin
iunduğu muhitte pek büyük ak1sler lakla~ına_ kadar ~anan delikanlı 1900 oğlunun yağız Midillisiyle, lalası ya- de, kühi ağaçlar arasındaki salaşa, 
uyandırmış.lardı. Halk şimdiye kadar tipi iki ınsan gıbı duruyorlar. h 
böyle mankenleri çok az görmüştü. Ya bir zamanlar çarşı için! ve bütün nında gezmesi beni gayrete getir- meş ur Mınakyan tiyatrosuna gidi-
Yaln17. Avrupadan gelen1er: bir Mahmutpaşa yokuşunu güzelliği mişti: yorduk. 

_ Efendim, oralarda, mağazaların ile velveleye veren asmaka.bağı kollu - Bana da bir Midilli alın 1 O zamanlar bugi.iınün tramvay-
camekt\nlan içlı1de balmumundan ~1: Venüs dö M!lo, evet ya ol... - Küçüklüğüne, bodurluğuna bak- boyu ve asfalt yolu o kadar ber-
tnkım insanlar var... Bunları ha~ Bir vakitler gelip geçenlerin durup ma, Midilli haşarı olur, binz da- had ve bozuktu ki Kadıköyüaıe ine
erkeklerden, hak.iki kadınlardan hıç hayran hay:an bakmalarına mukabil ha büyü, güzel bir binek atı alırız cek Erenköy ve Göztepeliler, biraz 
:tarkedemezsiniz. Sah1plerl 0:U~rın ş~~ ona dıkk3:~ eden bile yok ... Eğer da onunla gezersin inşallahJ diyerek daha hallice olan Kayışdağı cadde
üzerlerine en iyi elbiseleri glytiınrler bınsınln tesadufen gö'Lleri J.14ecek b · ti tm 1 1 k · · ·· sini ve Kuyubacaı tarikini tutarlar, 
ve öylece teşhir ederler ... diye anla- olursa o da alaycı alaycı gillüm.c;üyor. e~ a .. :ı .. ış ak~: .?kyabamad ıçı~ ~u~- z· b k y d 
tırlardı ve bu sözleri dinleyenler pek Çünkü 1900 Venüsünün tam alnının iis ~e ı go u, uçu . oy a, şıpşınn . ıver e~ yo uşun an Kuşdiline 
büyük hayretlere düşerlerdi. tünde, tepesinde bir topuzu vardır. hır eşek almışlardı. merlerdı. 

İşte Aksaraylı Veysel efendi ticaret Çatık kaşlan burnunun üzerinde bir- Adını da Şirin koymuştuk. Al· Bu yokuşta adı kalan Ziver bey 
aleminde büyük bir inkılfı.p yapmı.ş, leşmiştir. Pek fazla büyük göğsü ve nında mavi boncuklar dizili, şakak- Abdülaziz mabeyincilerindenmiş.Ya
~endi dü~anı için bu mankenlerden k<X.'~m:an kalçalan ile bugünün kadını lannda değirmi aynalar takılı baş- ı maçtaki büyük köşküne, sonraki 
~ taneslnı Paristen get!rtmeğe mu- de~ildır. l w .. k d"f ı d G.. sahiplerinden ötürü Acemlerin köş
vaflak olmuştu. Bunlar da o zamanın Herkes onu çirkin buluyor Yalruz ıgı, guvez a ı e pa anı var ı. oz- k"" d T d. k. l .. l l 
zevkine gore hakikaten şık, güzel in- bir kişi müstesna: Aksaraylı Veysel... tepede binip binip, tıkır tıkır hah- ~- eı:ııır ı ~ .e ~as " tacın ra~_ı 
sı:ııılardı. Mankenlerin ikisi erkekti. Şaka de~il kırk senesini bu kadınla. çeyi dört dönerdim. Ben iner in· ~.ı:s.~ın efendınındı. O~~llar~nın bu· 
Birinin saçları ortadan ayrılmış ve lıirlikte geçirm~l. Nikahlı karı.sile bile mez de seven sevene, okşayan ok- yugu ve sakallısı Abdulkerım bey, 
adamakıllı kafasına yapıştırılmıştı. Bu o kadar uzun muddet yaşamamıştı. ~- şayana. küçüğü ve gözlüğünü burnuna in-
ortadan ayrık saçlar kulakla

1
rab yıklknda::- dn~n edtraf1 ın1dab.el~ hdayra.nlık uy~dır.: Bundan evvelki yazımda fskeçeli 1 diripAbüdstülnhde~dbakmakl~ meşhuru 

uzanıyordu. Kocaman pa a ı an 151 em er ı ıyor u. Ve Venus do B h f d" . d da ü amı , namı diger Hamid 
· · 1 t" k ı ki ,~.., ,. .. ., • d · ki ,,_, bakı e ram e en ının macerasm an l 

kıvrılmıştı. Sıvrı uç an ~· u a ar ....... m.uo ya auna es gv.<.ı.e Yor, onu b h d k p . l k d beydi. Müke lef faytonlariyle me· 
kadar yaklaşıyorclu. eskisi gibi güz.el buluyordu. Sonra a se er ~ . ertevnıya w a. ınıın sirelerden hiç eksik olmazlardı. 

Öteki erkPğin sipsivri bir keç:1 sakalı mankenlerine acıyordu da. Vak.tile saray çeyızlerıyle donattıgı Mıyase z· b k d . d"f 
I.st b l ilk ldlkl l .. .. d " .. .. h d ]A fı mişti ya M ıver ey yo uşun an şımen ı er 

vardı. uBıyıklı mösyö» pek şık, keç~ rdan u -~ ge er gunu uşw_ıuki- hammınK lal" .ad d~~ç. (S ;_ ehr- hattını aşan yol o vakitler alttan 
sakallı ise bir profesör kadar clddl YO u . Uç alçıdan insanın o vakit ume, u e ı ı a ısının ının ma - 1 . 1 • . 
Jdi. Bıyıklıya genclere yakısacak hazır !nsanlar üzerinde yaptığı tesirleri ha- sus) denilen rüşdiye kısmında cog- geçmez, tren vakıt e".. bekç~ ko:ku
elbiseler giydlrıliyordu. Keçi sa.kallı da tırlıyordu. Hele bu cansız kadının h&- rafya muallimi olan kolağası Ali lukları kapatır, bayragı çekıp ugur-
bıyıklı ark::ı.da.'iına nazaran daha ağır yatı başlı başına bir ro~?-t. Servet efendinin haremi; oğlu Arif ladıktaın sonra aç.ardı. 
başlı giyiniyordu. Kadın mankene gc- Kırk &"ene evvel o, ne gonüllere he- de benden b altı yaş büyük. (As- Sadede gelelim: Göztepenin mu· 
lince Bu o zamanlar !Vla.nmutpa.:}a yecan vermcml.ştl. A eş . . h . b r r t k . ·1 

k ··· şı içini ddeta velvele- Mankenlere en ziyade kızan lhtiya- kerı muhasebat daıresmde uzun za- acır ez ı tente ı, o uraca yen ş1 -
yo uşun~; v:u't: bullak etmişti. Belki rın asri torunlan idl. Bi~a bunlar maaı katiplik ve mümeyyizlikten teH bir çekçek arabasına .. dolmuş, 
~~ ;~~ c~nlı kadınlar bile bu alçıdan kadın mankene fena. halde içerllyor- soınra tekaüt olan ve birkaç sene ayaklar uzanık. çukurlar, tumsekler
hemctnsleri derecesinde alaka uyandı- !ardı. Ona_:_ ıÇa.tık kaşlı cadı•, •Dev evvel vefat eden Beylerbeyli Arif de hıngada hınk, yoku~n altbaşı-
ramamış, bu C.erece herkesin dikkatini a.nasııı, 1:Muşteri kaçırtanıı, •Ş~ko ca.- bey). na indik. . 
üzerlerine çekememlş, kendisinden bu dal~~~i b™:1ar tn~dışl~~· ı 896 il&.bahannnın bir günü biz- Karkuluklar açık; bekçı de mey-
kadar bahsttirm2sinl bilememişlerdi. Bu a a arına 1 

e r. ? de misafirleT. Arif benden çok ka- danda değil; tren miron y~lı: demek, 
Onun Aksaraylı Veysel efendinin i- Can~~u o~a:ık şey :1'~~ baca olmakla beraber bahçede Tam demiryolunu aşacagımız sıra 

dükkanına gelişi hakikaten bir h&dise h çim man er t ar ... lz b ~ ş· · •· t' t•:k E lA Kızıltoprak tarafından koca loko-1 ıl't toplıyacağına kaçır ıyor. S ugun oynuyoruz. ırın 1 ge ır u • vve a . . b 0 
mu . ':· . .. . .. böyle kadın görüyor musunuz? Şu kal- o bindi. Epeyce koşturup indi Sıra motıf çıkıverm~ mı;ı .. Ara acının 
Dukkan sahibi ak~am U'>tlen bu uç niııtn~... ··11-..n ba . · k d ba!!ta ben. 

m ankeni kapının önÜne çıkanyordu. çaların kocama .......... şu go .. .,., - ban~ gelince palan~ oturup öbür ar asın. a'. en ~ 
Onların muayyen bir duru.~lan vardı. kın ... Hele şu çatık ~şlar ve topuz ... ayagımı daha üzengıye sokmadan, - Bıttik, mahvolduk!.. Çıghklan 
Erkeklerden blri sağda, öteki solda, Aman aman ... Ne sakil ~I Def ede- bizim arkadaş: arasında arabacı tetik davranıp hay-

. k 11 kadın x. lim bu mankenleri... Yenilerini alalım. •· 1 h · ı ld ki k 
k~d~ ortadba. ~~ı. sa al~ l a ~ı:. Torunlannın böyle ısrarlarına rağ- - Haydi, yallah!.. diye ellerini v~na oy e . ıd k-ı ış ası l ı b oca 
e nı, uzun ıyı. ı ı~ so o unu uza - men Aksaraylı Veysel Itatiyen buna çupıverdi. a amet, dpbe.şınd e ı v~go~ ~r urnu-
rnış. rd o ··b hl d" ... '·"' . . b l I muzun ı ın en geçıp gıttı. Bu üç kL«llik can:;ız ınsan1ar grupu yanaşnuyo u. ~ ~ an ~nm~ Hayveıo geldı. gelelı o yem e, ,,. . .. .. 
~elen "'~enin şiddetle ml'rak ve ala- geldiği zaman Venusun ka.rşuıında sa sıkı tımarla besıde. Kanlanıp can- Arabacı [ J dehkanlı ve guçlu 
k::ı.sını "'uyandırırdı. de kahve~l içmeğe aşağı yukarı 4-0 lanıp küheylanlaşmış. Üstünden inil- kuvvetli olmasaydı eoysoptan altı 

O l d . .. d " .. b k k senedenben alışmıştı. 1 d' k' . 1 k 1 km d v •• n ara onup onup a mıyan yo - di mi, avuç vurur vurmaz dörtna a ye ı ışı o ma o a. ogranıp gı~-

tu. Hele kadın manken... Hele o!... F:~t torl1_!1la~ a~ basıyor1;f!1' ahırı boylamağı adet etmiş. Arifin miştik. 
Önünden ge<-en büt~ .~rke1kledır hBay- ~:r;u ~~ !~ı:~rı lye~ f:ek lA.= bu i;,ten haberi yok tabii. Meğerse bu geçide nöbetleşe kon-
ran bakışlarla onu suzuyor ar . a- J · B • 'b' ·d k 1 ·1-~ h k "d b' · · .. I 
zen kendısine dekolte elbise de giydi- zımdı. ayır aşagı uçar g1 ı gı er en yu- muş o an uu e çı en ırının goz e· 
rirlerd1. iste 0 zaman a.srnakaba.ğı gibi Bir gün torunların üçü de bir zıL?a.- varlandım. Keşke tepetaklak olsam. ri tavuk karalı, kulakları da duvar 
kollar dışİırıda kalırdı. nn. gltmişlerdl. Aksarayy_ Veysel dük- Ayağımın biri üzengide, gövdem değil mi imiş'> Bu Darülacezeliğin 
Aksaraylı Veyselin müşterilerinden kılnda yalnı~ ~~ı. Uç genç adam yanda; kocakarı m3.sallanndaki: yüzünden geçidin başka netamelilik

hovarda bir paşazade her dükkana ge- ~ğazaya dond~e~ zaman hayret (kırk kabr mı istersin, kırk satır mı) leri de çok ve beterin beteri var. 
!işinde bu kadına bakar bakar: liçerınldsae ~~ılıarDo. ~~ bbuna.bua manhlç =t hesabı, tıpkı katırın kuyruğuna bağ- Hazinei hassa erkanından ve bü-
dın' ... Ne asmakabağı glbi kollar!... ·~· · . 6 • ...,.. ı ·b· k f 1 . . 
dm!. .. Ne asma kabağı gibi kollar!... etmiyorlardı. ihtiyar: anmış gı ı, ~ ı;ı:mkı' subr~tım .. Y.~krtre yük babamın azız abhaplarından, 
Eğer canlı olsaydı, hemen imamı, - Ne yapayım, diyordu, madem ld çarpa çarpa, suru en ıre suru en. Feneryolunda mukim Sünuhi bey 
muhtan çağır, dakikasında nik.8.hı kı- işler bozuldu. Onlan bir .Anadolu ka- Ahınn kapısında ayağım kurtul- merlr.ım da şeytan arabası denilen 
yardım ... Bana verir miydin, bu güzel sabasındakl bir dükkancıya sattım. muıı; baygın halde yere serilmi;;ıim. bir amele arabasının çıkıvermesjyle 
kızı Veysel efendi?... Yenilerini alalım. Yeti!lmişleT, kucaklayıp eve getir· kendini faytonundan aşağı atıp bay-

0 zaman_ Veysel e!en~l ~lr kız ba- Gençler hemen yeni mankenler al- mişler. Başım lifan narı; yüzüm gö- gın halde Haydarpaşa hastanesine 
bası tavn ıle cevap verirdi. dılar. Bunlar pelı:: zayıf, fakat şık ka.- - b' b k 1 .. ·· ··1m·· ı kfkten sonra 

- Senden iyisini bulacak değildlm dınlardı. Aksa.raylı Veysel onlara ba- zum: ır yanımın omuz aşı, 0 um l g?turu ;ış. ay ar~~ ç~ 1 

ya... kıp: pestıl. bır bacagı aharı omrune kadar to-
Bu hovarda pa.şazadenin bir de kay- - Aman bunlar da kadın mı? Ka.- Haftalarca çektiğimi, yalak döşek pal kalmıştı. 

ta:ı bıyıklı, gözlükl~, uzun sa.çlı arka- dm ~eğil, ~-dın kuru~ ... Nerede blzlm yattığımı hiç unutmam. O vakitler ......................... · · · ............ .. 
daşı vardı. Bu delıkanlı şairdi. Genç Venus? ... Vucudile dukkanı dolduru- menenjit korkusu tenanos aşısı ne- Büyük babam Halepte menfi idi. 
adam mrınkenin dolgun göğsüne ve yordu alimallah!... rede idi acaba} ' Bir tarihte biz de oraya gitmiş, ls-
genlş kalçalarına kadar bakar- Son zamanlarda Aksaraylı Veysele 

- Aynen Ven us' ün vücudü !. .. derdi, bir huysuzluk gelmişti. Artık dükkAna · · · · · .. · .... · · · · .... • · · ·· ·" • • •• • .. · · .. · ·• kenderunla Halep arasındaki Amik 
üstelik bunun kolları da var... da sık slk uğranuyordu. Doktorlar ıstı- Bundan bir iki sene sonra; gene ovasının sivrisineklerinden sıtma 

Uzun saclı şair mankene ~Venüs dö rahat tavsiye edince Pendikteıkl köş- innilnununu•u•ninuonnu• yakalamıştım. Buluttan nem kaptım 
Milo» ism ini takın~tı. Evet Venüs 'dö küne çek.ildi. İhtiyar u§ağile yapa.yal- mı tirtir titreye titreye, ardından 
Mllo ... Sırf bu üç manken yüzünden nız orada yaşıyordu. Bir pazar torun- Bunları pazara çıkarmak biraz da. ateşler içinde yana yana kafayıvu
Aksaraylı Vcysclin dük.kanı m<.-şhur lan onu ziyaret ettikleri zaman şa.şa nankörlük olurdu. Çünkü seneleree rup günlerce yatardım. Avurdum 
olmuş, alış \'erışı Ucrlem.11J, i§lert bü- kaldılar. Ansızın gelen gençler üç onlar sayesinde kazandım. Gençlikle-
~·üdükç~ büyiınıiiştü. Fakat yavaş ya- mankeni Pendikteki köşkte buldular. rinde yaptıklan tesirlerden istifade (Devamı sahile 7 sütun 6 da)· 
vnş İstanbula yeni mankenler.ı gelme- Demek onlar satılmamıştı. Hele Venüs ettim. Şimdi modaları geçince on.lan 
ğe, halk bu alçıdan. balmumundan ln- Aksaraylı Veyselin yattlğı odada. idi. kaldınp ooka.ğa. atamazdım ... • , .. ['~] Umumi harpte Çanakkalede 
sanlara alışmağa başlamıştı. İhtiyar, torunlarının böyle ansızın ge- Veysel böyle döylerken gene Venu- ~hid oltm mobacir Sarı M taf 

*** lişlnden biraz sıkıldı. Sonra. ş.unlan sün karşısında sade kahvesini lçiyor- 1 Kard • Çakır lb ah' I" Gus.. a. 
Aradan yıllar geçti. Şimdi 1941 se- söyledi: du. eşı r ım e an ozte-

ncsindeyiz. Aksaraylı Veysel artık çok - Ne ya.pa.yım. onları satamadım- Dikmct Feridun Es ' pede yÜk arabası koşmadadır. 

Tefrika N o. 71 -----Giizel Gözlii K1.z 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Vi • Nd) 

~~-~---..-.-.----

dum. Beni niçin terke<lip gittiklerini siniz ki. zevcenizle sizi ayıran an
size anlattılar mı"> laşa.mamazlıklar • münasebetlerimizi 

- Haydar efendi? ... Bu mevzu- arzumun hilafına uzı.m sürürememe
ları açmamak daha muvafık değil ği icap ettiriyor. 
midir dersiniz) 1 laydar, bu telmihin farkına var-

Recebin şeriki cürmü, cevap ver- mamı, göründü. Elindeki sa.ati 
medi ve muhatabına itimadsız iti- muayene ederek şu suali sordu: 
madsız baktı. - Açık söyleyin dostum... Ve 

Vehbi Feridun: aramızda kalsın ... Zevcem, ayrılııı-
- Siz Malikenin ba.basısınız ... mızın sebebini size anlatb mı} 

Tefrika No. 122 

- Hem ben o lcadaı- zaral"S1Z blı 
adamımdır ki, benim yüzümden hiç 
kimseye tıenalık gelmez. Ben 1yl bir 
denizciyim .. yorulmaık bilmem, çalışı
run. Rüzgarlarla dostluğum çok eski
dir; riiz.gdr esmeden, fırtına çıkma
dan hissederim. Deniz kurtlannı da 
benim kadar tanıyan kimse yoktur ha, 
Ben yalnız Kıhrıstakl şövalyeleri değil, 
bütün Akdeniz adalarında.ki. korsanla
rın yuvalannı da billrlm. Benim gibi 
bir adam her zaman sizin işinize ya
nyabUlr. Benim bir derdim vardır: 
ııarapsız duramam. Ne yapayını? heı 
güzelin bir kötü huyu olur derler. Ben 
bu huydan ancak mezarda. vaz geçe
ceğim. 

Recep reis limana dem1r attı. Yel· 
kenler indirildJ. 

Assos körfezinde birçok balıkçı Itayı· 
ğı vardı. 

Balıkçılar ilk defa böyle ye.şll boya
lı bir korsan yelkenlisi gördükleri için. 
sahilde toplanarak hayretle bakıyor
lardı. 

Rumca bilen denizcilerden biri (Ye
şllok) un güvertesinden yüksek sesle 
haykırdı : 

- Kimseye zarar vermeğe "gelme
dik. Limanınızda bir iki gün kalıp 
yolumuza ctevam edeceğiz. 

Bu sırada Saide, gemlnin sancak di
reğine müslüman korsan işaretini 
çekmişLI. Güvertede dolaşan Türk de
nizcilerini gören yerliler ~i birdenbin 
ka vrıynmadılar. 

- Arap gemisinde Türk denizcllert
nin ne işl var? 

Diye fısıldaşarak etrafa dağıldılar. 
Saide gemJnln peşindeki şalopeye 

at.la.dl. Yanma Mansuru ve palalı sek.12 
on dövüşçü denizciyi aldı. Ve gemiden 
ayrılırken Hacoya şu emri verdi: 

- Sen buradan ayrılma ... Recep re
~sle beraber gemiyi muhafaza edin. Biz 
biraz sonra döneceğiz. E~r ak.şama 
kadar dönmezsek, o zaman bizi a.ra.
mağa gelirsiniz. 

Dedi ve karşıdan görünen mağara
ların med.halini gootererek iH\ve ettı: 

- Biz oraya gidiyoruz. Belkl, ma.ğa
ra medhalinde sa.klarunış olan korsan
larla da döv~ceğiz. 

Haco. Saide ile beraber gelmekt.e ıs
rar ettiyse de, Saide razı olmadı. 
Şalope (Yeşilok) tan aynldı. 
Sahil boyunu geçerek mağaralara 

doğru açıldılar. 

Yerliler şimdi işlıı farkına. v~ 
lardı. Yalı kenarında hızlı bızlı konu
şuyorlardı: 

- Tam vaktinde geldiler. Aksi gibi, 
limanımızda korsanlardan hiç kimse 
yok. Bunlar besbelli, buraya soyguna 
geldiler. Fakat, ma~aralardaki nöbet
çllerin nerelere saklandığını bllmezıer .. 
Ve hepst birer birer geçitten yaralanıp 
denize devrilirler. 

- Ya içlerinde mağaraların ve de
finelerin yerlerim bilenler va.rsa.? ·

- Kabil değU. Şimdiye kadar lima
nımıza ne böyle bir gemi geldi, ne de 
bu ccıııt adamlar. 

- Ben öyle sanıyorum ki bu he
rifler b1Zi soymağa geldiler. 

- İyl amma, definelerin yerlerini 
bilmeden ne yapabilirler? 

- Belki bir kılavuzları vardır. Bu
raya kadar, uzun yolu aş1p başına 
gelmediler ya.. 

- Belki Mora sa.hlllne gidecekler, 
buraya söylece uğTamışla.rdır. 

- Moraya. gidecek bir geminin bu
rada ne işi var. Kefalonyarun alt bur
nundan ve Argostolion'da.n geçip gi
derlerdi. 

YerlUerde blr çekingenlik vardı. Fl
sıltılar yava§ yavaş artıyor, (Yeşilok>
un ne maksatla geldiğini herkes öğ
renmek istiyordu. 

Saide mağaralara do~ glderken, 
sahilden bir küçük balıkçı kayığı, içi
ne bir miktar balık alarak CYeşllok)a 
doğru ııeriledi. Kayıkta yerli 1k1 ba
lıkçı vardı. Sahildeki R um.lar onlara 
talimat vermişler: «Git, ~arın n~ 
maksaUa geldiğini öğren!ıı demlşlerdJ. 

Balıkçılar (Yeşilok)a sokuldular: 
- Hoş geldiniz, aslanlar? 
Rumca bilen denizcilerden biri ce

vap verdi: 
- Eyvallah ... 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

- sıu taze balık getirdik.. Aiınas 
mısınız? 

Recep rels hemen cevap venil: 
- Almaz olur muyuz .. getiıin baka

lım ! 
Balıkçılar gemiye bir sepet d.olUS11 

balık çıkardılar. 
Recep reis de yerlilerden malümat 

almak istiyordu. 
İki balıkçının getirdiği balıkla.rı al

dılar. Recep rei.9 balıkçılara sordu: 
- Bugünlerde lima.nınıza. korsan 

gem1sl gelmedi mi? 
- Hergün gelirdJ amma, bugün ta

lihinize uğramadılar. 
- Ne demek istiyorsun? Biz korsan

lardan kork.ar mıyız sanıyorsun? 
- Hayır. Bunu demek istemedim. 

Buradaki tşlerln1zl daha kolay görür
slinüz de. 

- Burada ne yapacağımızı biliyor 
musun? 

- Bunu bllmiyecek. ne var, rı.slanım? 
Buraya, rüzgarlar, hiç bir gem.iyi boş 
yere a tmaz. Mağaralanmızı elbette 
duymuşsunuzdur. 

Haco lle Recep reis, gemlye gelen 
balıkçılarla konuşurken, Saldenhı glt
Uğl şalope, mağaralar arasına girerek 
gözden kaybolm uı;tu. Recep onlan gö
zlle uzaktan takip ediyordu. 

• •• 
Saide, Assos mağara
larında neler gördü? 
Dağlan burgu ile oymuş gibi delik 

deşik eden suların akıntısı Saide ve 
arkadaşlarım kürek çekmeden götü
rüyordu. Ma.amafilı deniz.eller şa.lapeye 
kürek de almışlardı. Mansur yolda gi
derken: 

- Şimdi dağların içinde oyulan ma
ğaralara. gl.ri~ruz. dedi, bura.da sular 
sığdır ve yollar daralır. Dikkat edin.1z.. 
birdenbire bir ba.slana uğı-ıyablliriz. 

Saide sordu: 
- Baskına uğramamak için ne yap

malı? 
- Şu çatal kayanın önüne varm.aı

da.n, bileklerine güvenen bl.ri&i kaya.
laca sarılıp öte ya.na geçs!D.. 

- öte yanda ne var? 
- İlk mağa.ranın nöbetçisi orada ya... 

tıp kalkar. Evvel! onu öldlirmek IA
zım. Biraz daha. yaklaşırsak, geldJği
mizi oozer, yabancı baskınııı.a uğra.dı
~ını anlıya.rak hepimizl birer birer 
öldürür. Bize geçmek için yol verme!I,. 

Saide arkadaşlardan birlni çatal ta.
yaya atlaıttı. Türk denfzc!sl taşlara. sa.
nla.rak Uerlledi ve hançerlnl d1ş1ne ta
klp öte yana geçtl 

Mansur yalan söylemem.!şt.l Biras 
sonra mağaranın medhalindekl kaya.
lnra akseden güriiltülü sesler 1.şi.tll.dJ. 

Acaba kim. k.im1 öldür.m:üştü? 
Saide şa.lopenin içlnde bekliyordu. 
- Hanlya, arkadaşımız neden dön· 

medi? 
Mansur: 
- Bir tuzağa düşmüş olacak, dedi. 

dönmese bile «Yol aA;ıktır gellnlz.ıı di
ye bağırması lbımdı. 

Bi.ra.z daha beklediler. Şa.lopenin 
içindeki korsanlar heyecana. düşerett: 

- Bir kuman verdik galiba! Yoksa 
bu mağarada blz1 birer birer harcıyaı
cak.lar mı'! 

Diye söylenmeğe ba.şla.nıışlardı. 
Mansur telA.şa d~: 
- İsterseniz bu sefer ben gideyim?_ 
Saide: 
- Hayır dedi sen bne lazımsın! 

Bu mağaraların esrarını senden başka. 
bilen yok. Sen bir kazaya uğrarsan. 
buraya ka.da.r boş yere gelmiş oluruz. 

Ve başka. birşey söylemeden kayala
ra atladı, hançerini çektL Tınn.a.na tır
mana kayaların üstüne çlktı. ve çatal 
kayanın ötesine gitti. 

Mansur, Saidenln g!.d1şine sevinmJr 
ti. Bu işi Saidenln becereeeğlnden 
emlndL Halbuki öt.eki ar~an: 

- Saide bir kazaya. uğrarsa. 00.'81Z 
kalacağız. Yazık olacak. KeŞlte onu 
bırakmasaydık ... 

Diyerek Saidenin arkasından bağır. 
ma.k istediler. Mansur: 

- Çok gürültü yapmayın! dedi • 
burada sesler on m.!sli artar .. korsan 
gözcüleri geldiğim.izi duyarsa. m~kül 
vaziyete dü.şeriz. 

(Arkası var) 

- Demek teklifimi kabul ediy.:>;
sumuz. 

- Oyunbozanlık yapmak huyum 
değildir. Hakkımda fena bir intiba 
hasıl etmenizi İstemediğimden razı 
oluyorum ... Fakat kendimi de mü
dafaa edeyim. .. Karıma karşı. .. 

lannda ufak tefek kavgalar cereyan 
etmeyen karı kocalar var mıdır~ ..• 
Şimdilik benim temennim, siz kı· 
zımla iyi geçinin, mesud olun... İn
şallah... Baına gelince, maalesef, 
şansım yoktu. Karımla geçinemedim, 

Vef-ıbi Feridun, bu sözleri d:n
lemek istemediğini gÖ9terir bir ha
rekette bulundu. 

Delikamlı, kısa kesmek, bu geve. 
zeliğ, dınlememek istiyordu. Bir saat sonra, Vehbi Feridun 

mahud Sakin Babanın küçük dükka
nına girmiş bulunuyoTdu. Recep 
Can' ın cürüm ortağı, yeni bir mÜ§· 
teri ile karşılaştığını sandı. 

Gözündeki pertavsızı çıkararak, 
yeı.'li gelene nezaketle yer gösterdi. 

- E... E ... Anlatın ... Ne olmu§ 
da beni hatırladılar, uzuaı zaman
dan beri kaybettikleri izlerini me,.. 
dana çıkardılar> ... Hm} ••• 

- Malike hanımın evlenecek 
yaşa geldiğini aklınıza getirmelisi
niz. 

lzdivacımıza mani olmamanızı siz- - Aranızda ihtilaflar varmış, 
den istemeğe geldim... Diğer ci- onu söyledi. 

hetler beni alakadar etmez .•. Yalnız - Ve tabiatiyle, bütün suçlari 

Buna rağmen Haydar, anlama
mazlıktan gelip söze başladı: 

- Demak ki razı oluyorsunuz ..• 
Bu sözünüze güvenebilirim, öyle 
mi;ı ... 

- Tükürdüğümü ya!a.mam ... Söz 
söz! 

Vehbi, heyecanına hakim olmağa 
çalışıyordu. Diikkancının kendisine 
gösterdiği iskemleye oturdu. 

Sakin Baba: 

- Ne emredersiniz efendim ;ı ... -
diye sordu. 

Vehbi Feridun, soğukkanlılıkla: 
- Zevceniz tarafından geliyo

rum. 

Haydar, bütün temkinine rağmen, 
yerinden sıçradı. Ayni sekinet ve 
sükur.etle gene erkek devam etti: 

- Benim vasıtamla sizden bir 
talepte bulunuyor. 

- Ya ... Neymi~ bakalım> 
- Mevzuu bahsolan kerimeniz-

dir, Haydar efendi. 

Haydar, kaılanrnı ç.abp muhatabı
na baktı. 

- Evet, doğru ... Yoksa onu al
mak ietiyen siz misiniz beyim} .. , 

- Bu, benim en arzu ettiğim }ii.r 
saadet olacaktır. 

-Ooo, o ... Malikenin de bu teli
lif işine geliyor mu> 

- Muvafakat ediyor, efendim. 
- Valdesi hanımefendi ne m.ü-

talaadalar '> 
- O da razı oluyor. 
Sakin Ba\>a, kis kis güldil. 
- Doğrusunu söyliyeyim ki, böy. 

le bir müracaatla kar§llqacatunı 
aklıma getirmemiştim. Şu gün1eıde 
kanını ve kızımı hiç düıünmi1J-or-

bu ricamı yerine getirin. bana yüklemiştir. 

Haydann yüzünde bir ferahlık - Suallerimi o derece derinleıftir-
hasıl oldu. Gülümsiyerek: medim ... 

- Mademki evleneceksiniz, bir - Azizim, beyim ... Ha ... lsminiz 
kızınız da dünyaya _gelebilir. Şayet nedir;ı ... Tabii onu ols1-Ü öğren· 
gÜnÜn birinde onu almak isteseler mem lazım. 
kolayca mı razı olursunuz) - V dlbi Feridun. 

Veh'bi Feridun, zaten bir evlad - Kaç yagmdaaınaz)_ Onu Cla öğ· 
sahibi olduğunu eaatçiye bildirme- renebilir miyim) 
ği lüzumsuz saydı. Farkındaydı ki - Otuz. 
muhatabını en fazla alakadar eden - Mesleğiniz)' 
mes-ele kansının, ona cilıümlerini - Ressamım... Klioehanem ve 
anlatıp anlatmadığını öğrenmekti. küçük. bir matbaam vardır. 

Ressam: - Fena iı değil... Aferin ... İyi 
- Haydar efendi .•• - dedi. - bir adama da benzersiniz ... Gerçi 

Size kendimi tanıtmak için kafi za• kanma iyi bir oyun oynamasını iA
man tahai. edemediğimden dolayı terdim amma, bu yüzden kızımın 
müteessirim ... Fakat takC:lir etmeli· eziyet çekmesini arzu etmem ... · 

- Efendim, bizim hanını daima 
çok sinirlilik ederdi... Küçüklüğün· 
den beri kendisinde bir takım ha
yaller görmek illeti varmış... İhti
mal sonradan da bu hal devam et
miş; mevcud olmayan ı,eyleri gör
düğüne kail olmuş ... Şurası muhak· 
kak ki onun yüzünden çok bedbaht 
oldum... Dünyada böyle insanlıır 
vardır. Her şeyi fena tarafınd"n 
alırlar. Karım da onlardan biridir. 
Her gördüğü karanlık, fena. fe la
ketler... İşte, anlaşamamazlığunızlfII 
sebebi budur ... 

Vehbi: 

- Vah vah ... - dedi. 
Saatçi devamla: 
- Ama dikkat edin, bakın ... 

Kanmı itham da etmiyorum ... Ara-

- Şimdi sizden birş~y istiyeceğim 
amma, sıkılıyorum. 

Muhatabı: 

- Nedir> - diye sordu. 
Delikanlı hala tereddüd ediyordu. 
- Resmiyete hacet yok ... Söyle-

yin ... 
- Şey ... 
- Karımla kızım, nikahta dü-

günde bulunmamamı istiyorlar, değil 
mi;ı 

- İyi bildiniz. 
- Maşallah anlayışlı ımışım. 

Pekala ... Öyle olsun ... Bu dedikle
rini de yapacağım... Baba olmalı: 
sıfatile kalbim sızlayacak biraz am
ma, zarar yok ... 

(Arkası var) 
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HARBE AiT RESiMLER Büyük Türk 
zaferi 

Dünkü Milli Küme 
maclan 

Gördüklerim, 
duyduklarım . 

(Baf t&rafl ' 'ine& allilellc) ra.. tarafı 6 llCI Mhifede] 
t'tlncl defa olaral: Ot.lataara.7 kale- nurduma çökük, gelain kinin. ka
lbıe SU'erelı: Beflktqm gallbtJetl P- kodilit enjeksiyonu... Çiy yemış. 
nııtı bir ptıe aottu. Bu ayıdan ııon- sardalye. yumurta filan ek ki-
ra Betlkt.aflılar durgun oyna.mala . h d' yem 
t.t'adılar Te Galatasaray bundan ıs- ının ad me) 
Dde ederek evvel! muvazenıe:Jl bt- On bet. on altuına gelince biraa 
Jllıare de hlkhnlyetl temin etti. ıerpilebihnittim amma gen ben 1' .. 

Befllrtqlılann 2-0 ldt gall>lyeU kl- jimde 'Ye hayalifener. Şeytan kula .. 
n görerek duraklamalan paJıalıya ğına kurıun bir müddetten h . d 
maloldu ve Galatasaraylılar 35 inci h w en • 
dakikada Eş:fa~ ayağile blr aayı lta- men us sıtmanm yokladıgı yok. 
sandılar. Beraberlik ümldl belirince Bir giin azı dqlerimin biri ağn
btltün enerjUerlle çalı.şan Sankırmı- mağa. yüzümün o tarafı da hafifçe 
Zllı1ar bariz bir hAklml)lll!'t tesla ede- ıittneğe başladı amma çok ıürme-
1* Be§lktq kalestnl sıtı bir ~ber d' · A d d el · 
içine aldılarsa da bu sırada ellerlnıe 1, geçti. r ın an gene lf aın atef. 
geçen müt.eaddld fıraa.t1an kaçırdık- Göztepcdeyiz. Doktor merhum X 
larmdan neticeyi de~remedller. paıayı çağırttık. Nabzımı b ile ele 
Devren1n bitmesine Hd dakika varken almadan, (mahud ııtma) diyerek 
Beşl'lctaşhlar saldan ant bir alan YD.P- günde bw gram kinini dayadı. 
tııar. satırlnln şütü kale~ glnnek ı ,,,_ 'b' k l · b' ,.__ ... İb hlm ,.,,.rlden -+•-ret &..011> gı ı qe erı yut ıre yu_t, 
ıuert ..... en ra &~ J~~ • Av · . . 
bunu tamamladı. Tam IOJl dakikada at~ ara .vermıyor. gzı~ .~ırışçı ça: 
da. geriden aldılt pasla Effak Gala- nagı, mıdem berbad: oludc reolıı: 
ta.sarayın lltlncl golilnü çıkardı '9'e var, ben mumya ıanıı ... Gene ha· 
müsabaka 3-2 Beşlkta.§ın gallblyetlle fiften hafife ditiın zonklamağa, ar
ınlhayetıendl. ŞAZi Tezcan dandan dad bir feryad iki çırpınma• 

ğa baıladım. 

Maraton hazırlık Aile d~çimiz D ye adam koıtur· 
müsabakası duk. Ylllvanp yakanp Göztepeyc 

Bunıada yapılacalt Ttlrklye mara- ç.eğırdık. Ben pencerelerden dört• 
(Baıtarah 1 inci sahifede) ton blrJncuıttne İstıml>ul takımını gözle ditçiyi bekliyorum. 

hazırlamak tiure atlet.lzm aJanlılmm _ . N tukJ ttrtl> ettılt maraton bazırlıt[ mtı.sa- Cöztepcye yaldqan son trenın 
U ar beb1anndan üçüncü.sil diüı abalı düdüğü öttü. Biraz sonra gayet iri 

pıJan ~k süraW n .t torpido taşıyan torpidobOtlardan biri 
Amerikablar tarafından yeni ya T" 

• •• ... 

Kurmay binbap Seyfi Çctinsoy Topkapı lle Çemkece arasında 33 ki- kıyım. pardö.üaü kolunda bir ya• 
ordu namına söylediği heyecanlı nut- lometrellk bir mesafe tizıerlnde yapıl- hancı bahçe kapımızdan girdi. · 
kunda ezcümle dedi ki: mıştır, D' " b d A J_ 

f •· ·· ·• d"" 26 Sekiz atletin l4t1rat ettiği mÜ&aba.- ııçı ey sa razam paşam:ı a.o• 
- nonu mevz11ne uıman ka neUceSxıde Rober Kollejden Kos- naiına çağırıldığı için gelememiş; 

m
28

artta yan~ıt~.~!. de hhzıdlandı ve tant.ln iki aaat yedl dakika bet sanl- bu pehlivan yapılı, çetrefil dilli 
ma~tta a .. u~~:ılc~.P .. e e taaıru- ye lle birinci, Ölçme alayından All adam Viyanadan yeni gelen muavi• 

za geçtı. lıte Buyuk nonu, arkaaında Karadunıan ikinci, Orhan üçüncü ol- . · · 
b. k b d b" -1_ b' nı ım11 ... uzun ır apot, aıın a uyu-. ır muşlardır . 

kalpak, ayaklarında uzun konçlu İti kurealamaia kimde takat var) 
çizmelerile dimdik duruyor ve Met- Amatör güref Köıebafl berberine bile dünden ra· 
ristepeden meydan muharebesini zıyız. Menhuau çeksin, bir an evvel 
idare ediyor... İçinde mutlaka mu- müaabakaları gözüm açılsın. 

ff im k . • d • • • İstanbul ..Aw aJanhlmJD mllli M • f -1• d Eli • • za er o a azını ve ıra esırun ateıı ~.., ~ Mebımed uavm e enw sıvan ı. erıını 
yanıyor. Gözleri Savacıbcy, Gündüz- =~Ahın~ ·ve Adnan Yurda~ alkolledi, kerpeteni yaktı ve ya
hey tepelerinde Türk hamlesinin ~r'ln bazırladılrlan blftr gtlret et1bl nqtı. 
büyük muvaffakıyetini bekliyor. ::.rumda tertlb ettlii ıüree mft•ba- Asıl bire aaıl, garç gurç, herif so-

29 mart günü semaya yübelen kalan dün güreı kltibtmtin l'aWıte- luk aoluğa: diı hail yerinde.. . Nt
bücum avizeleri Türk topçusunun ki fllbeilnde devam_ edilerek ıillıayet hayet aöküp çıkardı amma kimde 
tarakalanna kanprak korkunç bir bulmuştur. _ takat kalmııtı) 
yıldırım gibi düıman ordusunun aaf- Gtızlde bir ~era1klı ti1i.l~~~~e Çenekemiğimi paramparça etme-

] d cereyan eden -rfLqn>Lat1 ~·- · "\ ll "h ·· ·· ·· t lan arasında uçurum ar açıyor ~· de Adnan Yurdaer'in ıaJwnı 19 puan- mıı mır tı ~~t~ yuzum.un o •· 
Gümdü?bey tepeıi elden ele geçı- la blrlnci Çoban Mehmed ile Samsun- rafı davul gıbı tl§mez mı> Gene 
yor ... Fırka kumandanlarından Ke- lu ~edin takımları 12 müsa.vt aletler içinde cayır cayır yan babam 
maleddi.ı Sami ve İzzettin ilk ıiper- puanla ikinci olmuşlardır. Müsabaka- yan ... 
lerde ellerinde ıilah çarpışıyorlardı. la~dan sonra kazananlara. muhtelif Şehzadebaıı komşumuz operatör 
Ak akla ordu ve ifta- bava muWatıar tevzi edllm1ftlr. Fethi be merhuma haber koıtur• 

elinde yiibelen TUrk ba,ralı Cün- Kırkpmar güref)erinin - Aman iltihap kanına karıta-
düzbey tepesine çekildi... neticesi cak. Iİfİ bir an evvel dqelim 1 

Hatip, lnönünün sevk ve idare- Küçük amma mükemmel bir ame-
aiııdeki Türk ordusunun İcab ettiği F.dirne l I (Akpm) - Kn-kpınar )iyat da ıeçirdim ki yeri hali du-
zaman yeni. İnönü zaferleri yarat· güıqlerinin neticelerini bi)diriyo- rur. Doktor papmızın (palüdik 
maia kadir ve hazır olduğunu aöy- rum: . • • . eski utmuı) diye on bet gündür 
liyerek nutkunu ,öyle biterdi: Destede: Amasyalı Riza birincı- okkalı okkalı aulfato plliçlariyle 

- Büyük. tehitlerl... Hepin~n liii. K~~ .o~~~: Niyazi birinci, aizunı çiritçi çanaiına c;eviriıi de 
huzurunda Türk ordusu namına hur- Recep ikinc1, buyuk ortada: Kua- bo a deiil mi İmif) 
met. tükran ve minnetle eiilir, bü- mürselli Hilmi Çetintihk birinci, :;ıra badirenin acmnı aylarca çek
yiik Türk milletini ve onun büyük Omıanili1i Ali Yener ikinci. bataltı- mİf." canlanıp ve dermanlanıp bir 
tefini saygı ile aelimlarım. ~~: . Hamdi A~ bir~ci. Ahm~d türlü kendime gelememiıtim. 

Üniversite namına :f.ib'b:!~~eti!:~a~~ekd; Seımecl Muhtar Alus 
Bundan aonra Ankara namına ikinciliii kazandılar. Alhn kemeri 

kralı IJdncl Fa,.al .B. Mecdi ~yman_. üniveni~e n~ına T ekirdailav Hüseyin kazanda. 
lrakm ldlftlk da profesor B. Kazım lımaıl Curkan T ekirdaglı Hüseyin bundan sonra 

birer nutuk irad ettiler. Profesör K:rkpınar güreılcrine pemİ)'eceğini 
lzmirde turiatik yollar B. K&zım lamail ezcümle dernittir ki: bildirmit ve b&& gürqlerden affım 

AKŞAM 
- İnönü muharebesi ayrıca ima- iatemiftir. 

lanir 11 (~) - ~.pyaka ııın tekniğe, ruhun maddeye galebe-
'H Bayraklı semtlcrmde tur19tik yol- sidir. Bu itibarle mqeri hayatta va
lann İnpab hayU ilerlemittir .. Kup- tan mefhumunun iatili lunına tefev
J'W turiatik yolu, 196,000 lira aar· vukunu iabat eder ve milli ruhun 
&le l>eton dötenecek ve ufa1tlana- makineye faikiyelini gösterir. 
caktır. Hatip, bu muharebeler eanaıında 

Paralıköprll • Bayraklı yolu, pa· Atatürk ile İnönü arasında teati edi
lr:et tatı döıeiıecektir. Her iki inpata len telgrafları okuduktan sonra abi
da aon zamanda talip çıkımı n in· deye doğru döndü ve dedi ki: 
faal için lazım gelen tedbirler ·alın· - Aziz ve mübarek ıehitlerl ... 

cAKŞAM» neıriyab 
MUHTELiF DERLER 

Kuruı 

~dın asker ohna 
Necdet Rüttü 50 

ltaı1adan Amerlmf• 

-
ltoOtulııl 

'1&0 • -. 1IO • 

Sıcnebl 

2'100 turut 
HIO • 
800 • 

• 
~ lttthaduıa dahli olmı1&n 

ecnebi memıeteııer: Senelllt: 
8800. anı 1.1lıll 1900, tlg l.1lıl1 

1000 tunqtur. 
B. Matsuob· Dllfhr. Dağların ardındaaı, denizlerin kıyı-

reisi B Bit.I«, Japon Barial.Je Nazın sından ıize geldik. Bu yaylanın Ü.-

Alman devlet '~~ Japen Nmıtle glrtlştlyor Katil Pakize ve kardeıi tünde doğan fwecir jçinde temiz ruhu-

naaal açtalar M. Saffet 35 
lttibad H Terakki tarihinde 
eRilf .,..deü ı Y alnııp Cemil 
niçin .. .....ı öldiiriiLlii 

TelefoDlarmus: BapnM&nlr: 
Yaa illeri: ma - ttbre naı 

mn AlmaDY8YI R.JAA"'_._ nuzun aydınhgını doya doya ıeyret-
OD beıer ıene hapıe tik. Yattığınız topraklara yüz ıür-

' 

mahlriinı edildi) meğe, havanızı teneffüse geldik. Siz 
er de bilin ki bu vatanda yapyaaılar 

lmür 11 (~m) - Çor~pı· aizin gı'bilerle doludur ve yannın 
da Rlna aokagında doetu Aliyı bı- imanını temiz habralannızdan alıyor
pkla alb yerinden yualayarak öl· lar. Siz, bize ölmesini öğrettiniz. lçi-
41Unnekle maznun Pakize Sarı Ye mizde bu lnönü, bapmızda o lnönü 
Lrdeti Mebmed Yqilaunun •iır· vu: tarih önünde aizi ut.adırmıya
eezada mewbad cüriimler bnamaa caiız ..• 
9&ııe cereyan etmekte cbiı muhake- Bu nutku Buraa. Bilecik.~ 
mesi •- ennif n ikisi de oa t.qer n Bozö~. n~ irad edilen n• 
~ ec1:1_:..&:- tuklar ~ etti. 

eye uuupu. Nutuklardan 80Dra aziz ıehitleri-

Dr. A. Asim Onur 

Ortaköy 
mizin bamaama bUnnete bir da
Jdb aaauldu. 8Jr mans• uker ha
.. ,.. ~ el .Uah atualc ,dıitlcrimizi 
Ml&ml•dı. Merasime bandonun çal
dıil matem ba•uı ile nihayet ve-

M. Ragıb ıso 
Sinema ,.ıdızlan {ciltli) 100 
Fr.zd Ahmed 
Hitabeler, ıürler, hicivler 
veaair~ 
Edeh: laabralar 

Hüseyin Calaid 

IO 

2~ kuruta tam Wr roman eeeri 

Dipeiz kuyu V&-NG 21 
Pempe pırlanta Vl-NG 21 
iki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 2S 
Y.aracaahmedin eihn 

Kardeı katili 
Va.Na 25 
Vl-NG ZS 

Şifa Yurdu 
Tevzi Teriz 

AKŞAM matbaua 
rileli. ·-~~~~~~~~~~--

Şehir slirültiWbulen uali bir 
yerde JiB7ik l»ir parkın icinCle 
H çamJann ortumda fnbll• 
de ıüzel maÖzaıalı çok temiz 
't'e iyi bakımlı. kadın, erkek 
her tUrlll hutalara açık huauat 
hutane. Sinirlerini ve yorgun
lalunu "dinlendirmek ve neka· 
bat Clevrini pçinnu iltiyen
lere m•h- 1eslne mü-ae. 

T.,_ıaDl 

Heyetler, inb'balannı Şehitlik ba
tara defterine yazdılar ve kendileri
ne bir kır yemeli ziyafeti nrildj. 
Hava çok aüzeldi. 

Yer değiıtirecek 
kiracılara tavsiye! 

Aktam"m KOCOK ILAN
LARf m dikkatle okunanız 
kendinize en elnritli yurdu 
Joralmadan balabilininiz. 

cAKŞAMa brileriDe ........ 
,.... 20 temliı bpooa 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütebaııiıi 
Divuıyolu 104 

Muayene aaatleri Pazar bui& 
her 16:. · 2,5 - 5 Teh 22591 

Midir: .. 

aellliililur 15 - Bmr 7 
s. ım. oa. oı. ttL At. Yat. 
B. 7,21 9.SO 4,M l,IO 12,00 ı, 
VL 1,41 l,tl lS,10 17,GI IO,lT 22, 

ÇoCal analari ---
Babalan/ 

cY&T1111D& ne hed1Je •IOlllblıı.4 
dlJ•addc ~ 
emıılJetle 18C8btlecetıDls 11111 

bedl1eler 
Çocuklara Coğrafya 

klraatleri 
Yuan: Faik Sabri Oman 

so k1lnlf ----
Tarih öğreniyorum 

Yazan: Ahmed Reftk 30 Kr. 
Tevzi yert: &JtŞAM matbaası 

Tel 20881 

Yiiscle ZO temillt tQena 
Bu kuponu kUlp a1parll mek
tubunuzla gönderlnellfs tnap 
ft&Uerinden ytmde IO ıenslllta 
bak tuamnum. 8iparlf beck-

llal • mnlll ._. .... 



Sahile 8 

RADYO 
1 Bugünkü program J 

ötıe ve akşam 
1.2.30 Program 20,45 Amatör saa: 
l :.> .33 Şarkılar 21 ,00 Dlnleyici 1.st 
12,50 Haberler 21,30 Konqma 
l3.05 Şal'kıla.r 21,415 Orka!tra 
U,20 Karışık P1. 22,30 Haberlel 
l8,03 Orkestra 22,45 Cad>and Pl 
l8,40 G~it Prog, 13 l\hylS 
ıl9,15 Plft.klar Salı sa.babı 
19,30 Haberler 8,00 Program 
19,45 Ziraat Tn.t.. 8,03 Haberler 
19,50 İnce saz 8,18 Milz1lt <PL> 
ao.15 Radyo gazet 8,45 ET kadını 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 T. iŞ BANKASI 

12 Mayıs 1941 

Maarif Vekilliğinden 
' , ı - 2259 s::ı.yıJı kanunun tatbikine dair olan tallmatnameye göre blr 
allabe tita.bı 1lc llk o1tulla!'Jn f ve 6 inci sınıflan için blr yurt bllgls:I. kitabı 
yazılması ayrı ayn müsabab.ya konulmuştur. 

:ı - Yurt bilg1sl ldtaplan müsal>akaSı müddeti ı Hnzlran 941 tarLhlnde 
başlamak ve 31 11dınc1 kAnun 942 cumartesi günü. saat 13 de bitmek ürere 
~aydır. 

3 - Alfabe kitabı müsabalaısı müddeti 1 Haziran 941 tarihinden başla· 
mak ve 29 lldnci tc.şrln 1941 cumart:esı saat 13 de bıtm~k üzere altı nydır. 

1 
• - Yurt bllg1s1 ktto.plan mllsabaknsına iştl.rake karnr verenler 31 Bl

rlnci t.eşrin 1941 cuma günü a.kş:ımına ve alfabe kitabı mlls:ı.bakasına 1şt.l.-

I rake karar verenler de 30 ağustos 1941 cumartesi günü saat 13 e kadar bir 
dilekçe ile Maarif Veıkllllitlnle müracaat ederek bu müsabakalara. girecekler 
defterine ls:l.mlerlni yay,dıra.ra.k bir numara alacaklardır. 

5 - Müsabakada blr.lnc~ kazanacnk kitaplar üç yıl müddetle okullar
da okutulacak ve her ders yılı için yurt bllgıst kltaplanna biner TI) alfa.be 
için de beş yüzer Ura tellf hakkı V'erllecektir. 

İkinci cıkacnk ldta.plıı.n ya.zanlara blr defaya. mahsus olmak üzere bi
rincinin müellifine verilen bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve ~lncl çıkacak· 
lara da birer defaya mn.~ olmak üzere kitap b~ına ikişer yüz llra mil
kAfat verllecckt.tr. 

J _f __ .,._ 
2 ____ I __ 

6 - Mü.sn.bakaya gireceklerin eserlerini üç nüsha olmak üzere makine ___________________ _._.,....,_ı.---:ıı ile ve kAğıtlarm yalnız birer tarafına yazılmış olarak Maarif Vekilliğine 

Küçük tasaTTul hesaplan 1--------------------------- mak'buz mukn.blllnde vernnelcrl veya göndermelert ıa.zımdır. Kitaba konula· 

3 _______ -- Nafia Vekaletinden: ca.k resim, şekil, graflk ve.sa.1renln asıllarının yalnız bu nüshalardan birinde 
1941 ikramiye plani ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kllfidlr. Müso.baknya basılmış blr 

~---- ,--
..J _____ -.-

~---.ı-.-~ 
~ -ıı•ı==-.-ı==-

KEŞIDELER: ·4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 Ağustos. 3 llcincitcorin 

tan'hlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

:?0/5/841 sah gfuıtl saat 10 da Ankarada Nafia VekAlett binası içinde ltitapla girenler de ldt::.bın üç niishasını verecek veya göndereeeklercllr. 
ınal.2ıeme mO.dUrlııttl odasında toplo.nan malzeme eksiltme kom.1.syonundD. 7 - Müsa:bakaya girenlerin eser müsveddelerlle blrllkte, eserleri knbul 
cı30875• llra muhammen bedclU aşağıda milfredatı yazılı 18 kalem yol in- edildiği takdirde eserlerini illin edl1en telif hakkı mukablllnde ve her türlü 
saat mal?;cmcsinin pazarlık usulUe eksiltmesi yapılacaktır. cBu malıemenin tasarruf hakkındnn vaz geçerek Maarif Veldlllğine üç yıllık blr devre için 
hepsi için teklifte bulunulo.blleceği gll>i bir veya birkaç 1a.smı için de teklif- terkettiklerlni ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tashihlerlnin 
te bulunulablllr... ~ kendllert veya kendi mesullyetıert altında tayin edecekleri dl~er blr zat ta

Ekslltme §D.l'tn.ameıf.1 ve teferrüatı ~654» kuruş bedelle malzeme mildur- rafından yapılacnğını gösterir noterl!kten tasdikli bir ta.nhhut senedi ver-
lüğünden alınablllt. melerı de lAzımdır. 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- L Muvakkat teminat mlkdan pazarlık esnasında teklif edilecek bedelin 8 _ Kitaplarda bulunması lA.zım gelen pedagojik ve teknik vasıflan 
ıc --ı-,-, ı-ı - S • 1000 • = 3000.- • 50000 liraya kadar olanı için % 7,5 yüzde yedl buçurtu ve 50000 l1radan faz- cösteren şartnamelerle noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formü-

! • '750 • = lSOO.- • lası için % 5 yUzde b~ olacaktır. rn Maarif Vekilliği neşriyat müdürlüğünden alın:ı.bllir. Mektupla isteyenle-
' • 500 .. = 2000...- • esind azılı _,._ u blrllkt 

250 = ıooo.- • İsteklller muvakkat teminat ve şartnam e Y v~ e e 
35

1 
.• 100 •• = 3500.- aynı gün saat 10 da m~r komlsyonda hazır bulunmalan llzım.dır. Soldan sağa ve yukandan aşııtı: 

1 - Adalardenizlnde bir ..ada. • Takribi sıkleti 
80 • 50 • = 4000.- • Cinsi Kg. Mlkdan 2 - Boşta gezen. 

3 - Diz ağrısı - Tersi güzel sanat
tır 

300 " 20 • = 6000.- • 
L )Ka'ml.8. iki ucu sivri ve yeni .._ ____________ -;Kazma blr ucu s1vrl ve yeni 3.5 

3.5 
3500 adet 
6500 • · 4 - Büyük karde.ş - Kuzunun ba· 

bası. 
5 - Rabıtalı ve uygun. 
6 - Merhamet eden. 

Y • C • p Kazma sapı ycnl eDl Ve azı Kürek sapı yenl 
20000 • 
20000 • 

7 - A vrupanın blr esnlet ünvanı • 
İlt>ny. 

8 - Kamer - Uyanıklık. 

Kürek yeni Bir Pudra ~:~:~1yeni 
Demir tokmak: yeni 

1.200 
2.5 

c7-10 Kg.> 
c4-5 Kft 
12 

5000 • 
1500 • 
300 • 

1750 • 
9 - Ters! Adana ha vııl1s1nde bir dağ 

8llsl1estdir - Kir izl. 
10 - Tersi açılır kapanır bıçaktı:ı: • 

Otomobilin sürat değiştiren Aleti. 
Gtcen bulmacamızın halli 

~ohlan ·sağa ve yukarıdan aşalı: 
1 - Etimesut, 2 - Ticaretevı, 3 -

İcabeteclen, 4 - Mabut, Na.cı, 5 -
Eretlda, İr, 6 - Set, Do, Azi, 7 - Ute
na. İkev,'8 - Teda. Akala, 9 - Veci
zeler. 10 - Sinirlvar. 

Yaun sayfiyelerde hoı valit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanla roman 
ıeritini oJruyunuzJ 

• Bu ecri 6 büyük ve resimli ciltti.t. 
Beher cildin fiati 60 kurUf. 

6 Cildlik takımi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi ~·eri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdı vinni iskonto kupona 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinder. size yüzde 20 iskon-
' ••apılacaktır. 

' 
«AKŞAM» ın faydalı 

neşriyatı 

Kuruş 

Tarih öğreniyorum 
Ahmed Refik 30 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 50 
Dor, Kişot Ccrvnntes 25 
Nereden geliyoruz? 

Faik Sabri 40 
Gülliverin ıeyabotleri 75 
Yer vüzü, Gök yüzü 

Faik Sabri 150 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu Faik Sabri 75 

Tevzi yeri: 
cAKŞAl\h mntbaası 

cAKSAM» karilerine mahsus 1 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

~-ıı::smm---'I 7.A l:'i - 1932 - 1933 senelerinde Tıp 1 

Emsalsiz güzellikte 
bir ten temin eden 

Bu pudra, yeni cHa.valandırma:o usu
lü s:ı.yes1nde on . defa da.ha ince ve 
gayri mer'i olduğundan cUd için ga.
yet pratiktir. Ve cildin ·Makyajlı de
ğil - ta.bil manzarasını temin eder. 
Yağmurlu, rilzg§.rlı havala.rda bile 
bütün gün sabit kalır. 

En sıcak dans salonlannda. bile ar
tık parla'lı: bir buruna. tesadüf ec1.l.lmez. 
Çünkü terkibinde husus! bir usul dai
resinde kan.ştırılmış •Krema Köpüğü, 
vardır. Bu pudranın bir Fransız gü
zellik mütehassısı tarafından !cnd 
edilen ve Parlste pek ziyade rağbet 
bulan on muhtelif rengi vardır. En 
lYi cins olan T o K A L O N puclrnsını 
tecrübe ediniz ve yüzünüzün nasıl 
sehhar ve cazip bir manzara kcsbet
tılğlnl görürsünüz. 

T ATIL ESNASINDA 
ÇOCUKLARINIZI 

BERLiTZ 
Lisan Dershanesine 

Kaytlettiriniz! 

Bir ECNEBİ LiSANI 
Öğrenirler. 

Haftada 3 ders Ayda 4 Lira 
Beyoğlu: İstlklAl cad"dest 294 

........ Doktor ........ 

Bahaddin Latfi 
Varnah 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıktan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

fakültesi ebe mektebinden aldığım 
hüviyet varaka.mı zayi ~ttlm. Hükmü ı 
yoktur. 1047117 ·No. lu lbrnhlm kızı 

Hayriye İşler l•••••Iİİl•••••••lll 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tütün satıcılarının ellerindeki satış tezkerelerinin müddeti 31 

mayıs 941 akşamı sona erecektir. 
Satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri için mıntaka lUba

rlle aşağıda gösterilen günlerde dükkana alt konturntlan ve eski tezkereleri 
ve iki adet fotoğranarııe Kn.b:ıtaştakl baş müdilrliiğümüze müracaat etmele
ri ve 5 haziran 941 nkş:ımı sn.at 17 den sonra yapılacak kontrolda tezkcrele· 
rint almayanlar hakkında kanuni muamele yapılacağı llfı.n olunur. 

15-16--17-20 mayıs 941 günleri Beyoğlu, Galnta, Pangaltı, Şişli ve Ka· 
sınıpnşa mıntaknsındakl bayiler 

21-22-23 mayıs 941 günleri Sirkeci ve Beyazıt mıntakasındaki b:ı.yller. 
24-26--27 mayıs 941 cünlerl Aksaray, Fntlh, Balat, Bakırköy mıntaka

sındaki bayller 
28-29 mayıs 941 günleri Beşiktaş, Rumeli Boğnzlçl ve Anadolu Boğaz. 

1çl bayllerl. 
30-31 mayıs 941 ve 2.....-3 haziran 941 günleri Üsküdar, Kadıköy, Eren· 

köy mıntalı:asındakl bayller 
i-5 haziran 941 günlel'l Adalardaki bayiler (3396> 

ManlvelA demiri yeni 
Kaşıklık demir 
Çivlllk çelik 
Baramin çel!~ 
Balast yabası yeni 6 parmaklı 
Balats cek!cl yeni 
Gemici feneri 
Demirel takımı: Demirel seyyar k5~ 
rüğ(l, örs, mengene, kıskaç, tokmak ve 
çekiç 
Ufak dekovil vagonet! komple yeni 
Dekovil rayı yeni: Eklls, travers, cı· 
vata, krapo komple bir halde 

8 mim llk 
50 m/m ilk 
22m//m1lk 

lKg. 

c9-12 Kg.> 

(2398) 

500 .. 
1000 kilo 
5000 • 

10000 .. 
750 adet 
2500 .. 
1100 • 

30 takım 

100 adet 
'7500 metre 

(3407) 

Debagat ve deri yıkama 
satın alınacaktır 
İktisat V eki.letinden: 

dolabı 

ı - ŞanJmanlı 1kl ta.rafa müteharrik, 2 x 1,30 eb'adında ve bütiln te
!errüatUe birllkte 4 adet dabagat, 4 adet deri yıkama dolabı, bir dabaga.t ve 
bir adet deri yıkama dolabı için lüzumlu transmisyon vo 4 adet be~r bey
girlik elektrik motöru kapalı zarf usullle ekslltmeye konmuştur. Dolaplar, 
transmlsyonlar, motörle.r ve diğer tefcrrüat kullan~ış olacak, :ihale ta
rihinden itibaren 4 gün içinde ve anbalajlı olarak Istnnbulda teslim edile
cektir. 

2 - Bu eşyanın heyeti umumlyesinin muhammen bedeli 8.800 lira olup 
muvakkat teminatı 660 liradır. 

3 - İhale 24/5/ 941 cumartesi günü saat 11 de Ankarada. Vekalet bina
sında toplanacak satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin mezkur 
gün ve saate kadar tem.inatlarını yatırmaları ve 2490 sayılı kanun hüküm
leri dalroo:Inde tanzim edecekleri zarfları eksiltme saatinden bl.r saat evve· 
llne kadar komisyona tevdi etmeleri llizımdır. 

4 .- &tın alınacak eşya hakkında fazla mal~at almak isteyenler An
kara Iktlsa.t VcUletl Sanayi Umum müdürlüğüne, I.stanbulda mıntaka ikti-
sat müdürlüğüne müracaat etmelidlrler. (3567) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM SiRK.En 

TESiS T ARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile munakit mukavelenamesi 

22Q2 Numaralı 10/ 6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/ 6/1933 tarihli 4435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 fngifu Liruı 

Türkiyenin lı11flıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSİ!..YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRJS, YUNANlST AN. 1RAN. lRAK, FlLISTlN 
ve MA VERı\ YI ER DÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan. Suriye, Lübnan 

Filyalleri ve bütün Dünyad" Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banko Mue.meleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hes'1J.•ları küşadı. 
Ticari krediler v~ yesaikli kr<"diler ki..işadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketlt>t üzerirıe keşide senedat is:Contoıu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın Vf! emtaa üzerine avans. 
Sencdat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlanrıı haiz kiralık 
Kasalar Servi:.ı: va:-dır. 

Piyuarun en mÜt'eit ('ll"ilarile (kumbaralı veya 
kumbara sız) taSJlrnıf hesaplan açılır. 

Valde Bağı Provantoryom 
arttlrma komisyonundan: 

Çayır Satışı 
Muhammen miktan Muhammen bedeli Muvakkat temlnat İhale günü 
25,000 Kilo 1000 Lira 75 Lira 1915/941 

Müessese arazisinde yetişen çayır otu açık arttırma. ile satılacak ve 
19/ 5/941 pazartesi günü saat 15 de ih:ılesl yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Cağaloğlunda kain Yük
sek Mektepler muhasebeclllğlne ve cıartname !le beraber çayın görmek için 
de me-zkür müesseseye ve isteklilerin temlna.tıan lle beraber muayyen günde 
sözü seçen muha:ıebeclllkte aat11 komisyonuna müracaatıan. (3414) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Bilgisine göre 50, 60 llra ücretle bir daktllograf alınacn.k-tır. Tnllplertn 

memurin kanununda yazılı evsafı haiz olmaları ve makine lle yazmak Lşlni 
pek iyl sür'at ve dikkatli yapabllmeleri şarttır. 

Müsabaka 16/5/941 saat onda yapılacaktır. İsteyenlerin vesiknlarlle Zat 
İşleri Amirliğine mürncaatıan. (36561 

İstanbul Belediyesi İs'- nbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İ§letmeleri Umum Müdürlüğünden: 

515;941 günü sant 16 ya kadar mektupla teklif alınmak suretlle ihale 
cdllcceğl llAn edllmı., olan 11900 Urn muhammen bedelll muhtelif ek ve uç 
kutuları için tekli! verme müddeti 30/5/ 941 günü saat 17 ye kadar uzatıl
mıştır. Muvakkat teminat 892.50 llradır. 

Bu işe alt tekllf mektuplarının, levazım şubeınlzden parasız olarak te· 
d:ırlk edllccek §artnameslndekl tarifat dahlllnde en geç yukarıda yazyı ta
rih ve saate kadar Metro hanın 4 üncü katındaki komisyon kll.tlpllğine imza 
mukabilinde tevdi edilmesi lAzıındır. (3602') 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Topkapı haricindeki Topkapı meuulığının Maltepe yolu ile Topkapı • 

Yedlkule asfalt yolu üzerindeki kısmı feshedllmi3 olduğundan bu kısımda 
mezarları bulunalann makberlerinl 15 gün zarfında kaldırmal:ın ve kaldır· 
madıkiarı takdirde belediyece kaldırılacağı llA.n olunur. (3538) 

* Kara.ağaç müe~tı buz fabrlknsında bir sene zarfında istihsal oluna· 
cnk tahminen sekiz milyon kilo buzun İstanbul Belediyesi hudutları dabl
llnde nakil ve tevzii işi kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Beher kUo buz Aza.ıııl iki kuruş 50 snntime perakende satılmak üzere 
nakil ve tevzii için 75 s:ı.nttm muhammen bedel vazolunmuştur. 

İlk teminat nılktnrı 8070 liradır. Eksiltme şartnamesi ve evrakı müte
ferrlas,ı 341 kuruş mukabilinde Karaa~aç miiesscsatı müdürlüğünden satın 
alınacaktır. İhale 23/ 5/ 941 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Taliplerin ilk temınat makbuz veya mektupları vesalr evrak ile 2490 
numaralı kanunun t:ırifatı çevrcslnde hazırlıyaca.kları teklif mektuplarını 
ihale günü saat 14 de kadar dalmt encümene vermeleri JAzımdır. (3489) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletme
leri Umum Müdürlüğünden : 

1 - İdaremizin ihtiyacı olan havai hat konsollan pazarlık usulü Ue sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20/ 6//941 cuma günü sant 15 de Metro hanında 5 incl 
katında yapılacaktır. 

3 - Muvnkkn.t teminat: 132 llradır. 
4 - İsteklllerin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri levazundan 

almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat temlnatıan ile llfm edilen gfın 
ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (34GG> 

Ankara Belediyesinde en: 
ı - Kale parkına. yaptırılacak esa.<ı merdiven ve saire ışı on beş KÜn 

mfüidetle ve kapalı znr1' usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 134,982• liradır. 
3 - Teminat a2623t lira. •65• kuruştur. 
4 - İhalesi 30/5/941 cuma. günü saat ıı de yapılncanuıdan sartname ve 

keşif proJes\11i görmek ve d75ı kuruş mukabilinde almak isteyenlerin her 
gün encümen kalemine ve 1steklllerin de ihale günü olan 30/ 5/ 941 cuma gü
nü Eaat ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplannı 
belediye dairesinde müteşekkil daimt encümene vermeleri. (2545) (3612> 

İstanbul Ticaret ve Sa nayi Odasından: 
.:Mısıra mal sevketmek isteyen tüccarlar bu hususta m.nlfunat almak 

üzere İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına müracaatları lüzumu illin olu· 
nur.» (3654) 

Türkiye Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Türle .ıırası. Şube ve 

ajana adedi: 285 
Zirai ve ticari her nen banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramJye veriyor. 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
a?. 50 Ur ... m bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdald plı\na 
~öre ikramiye da~ıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene 1çlnde 50 liradan aşa~ 

...ı;;emı~rerJere lkrnmlye cıktığı takdirde % 20 fazlastle verilecektir. 
Kuralar scnecle 4 defa 11 eylftl, 11 birincikanun, 11 mart ve 

J 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Deıiiz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Erkin n.na gemisinde !:alışmak üzere kifayetli bir motörcü ve diğeri 

tesviyeci olmak üzere ikl işçi alınacaktır. Taliplerin ıca.b eden vesikalarla 
Oölcük deniz fabrikalanna mUracaa.t.ıan. (3559' 


