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_AKŞAMDAN AKŞAMA 

Beşinci efendiden 
Allah korusun ! 
Şimdiye kadar ,u dünyaya dört 

efendi geldi. Allah beşincisinde? .. ı·· ibtı
saklasm. O da bt!1iğinde tül' u • 
marnla beslenip büyü:ror. tdareyı 
eline aldığı gün hepimiz tamamız .•. 
~ekmil ziruhtar' kün feyekünl 

'f.'1-~ 

Birinci efendinin adı «Canavar»· 
Ciı. Yani aslar.tar, kaplanlar, filler, 
mamutlar; nesli şimdi münkariz ol· 
mu~ fakat vücutlarını çin kase
ler~den, İran nakışlarından, Hind 
masallarından ve garp ülemasm
dan ö~rendiğimiz ejderler, yırbcı 
kuşlar, ilh ••• 

Zavallı insan, oyuklara, koğuk
lara kaçtı ; ağaç tepelerine tınnan
dı; gölier üstünde barınaklar yapb. 
Kendinden daha kuvvetli, daha iri 
olan bu canavarlardan. dünyanın 
bu dört ayakh, yahut koca kanatlı 
ve yırtıcı pençeli ilk efendilerinde!} 
korunmak için çareler aradı. 

:Jf:Jf>(o 

Çareyi de bilhassa toplulukta 
buldu. 

Halbuki galiba, beşer cemiyeti· 
nin bü::ıyesi o derece sıkışık yaşa• 
mnğa müsaid değil. En makul ku
rulumuz hala ailedir. Şehircilik 
mütehassısları serpik seyrek otur· 
mamızı tavsiye ediyorlar. Amele yt· 
ğını, başıbozuk kalabalığı bir ara· 
ya geldi mi, haydi bakalım, tarih
te taun, kolera, tifo, dizanteri .•• 
Diğe: türlü salgın hastalıklar ... 

Böylelikle insan, şu yırtıcı büyük 
hayvanların elinden dünyanın efen
diİiğini teşkilat ve topluluk sa~e
aind1:;, koparıp alayım derken, mik
ropların pençesine düştü. 

Lilliput hikayesinde olduğu gibi: 
Devler ~saretinden cüceler esareti
ne! 

Canavarlar, hemcinsimizi ele ge
çirdikçe, teker teker, üçer beşer 
pençeliy~rdu... Bir veba salgını, 
yüz binleri kopardı götürdü. 

Beterin beteri ! 
Ji.·Y.'fo 

Rusya'mn nüfusu, Napoleon mu• 
harebeleri esnasında 15 • 20 milyon 
kadarmış. Bir asır içinde yedi sekiz 
misli vükse!di. Bu, bir tek misaldir. 
Artışlar her yerde ve bütün dünya
da on11 yakın nisbetlerde kayde
dildi. 

Mikrobun, o yaman minimini 
düşmanın ne .,]duğu öğrenilmişti. 
Aşılar keşfedilmişti. Dünya tarihin
de insan belki de ilk defa olarak 
«Eşrefi mahlükat» haline geliyordu. 

Kürei arzın üçüncü efendisi, be
şeriyet, acaba kıyamete kadar mev
cudat üzerindeki bu üstünlüğünü 
muhafaza edebilecek miydi? Nete
kim işte mucizeler yarahyor. Maki
ne ardından makine! Kendi işlerini 
madenlere, kimyevi maddelere ve 
ecsamın aksülamel kuvvetlerine gör
dürüyor 1 Ne akılh, maş.allah l Yan· 
gelip oturacak! He:: hizmeti tıkır 
takır. Perili, tılsımlı masalJarm sırrı· 
na erdi! 

( 
Anadoluya \ 200 otobüs alınması 
gid~~ler için tahsisat ayrıldı 

Yarin Kadeş, cuma günü 
Ankara vapuru llarek~ 

edece)( Romanyadan 50 araba icin 
9 

malzeme getirtilebilecek Yann Galata nhtunından saat on 
üçte kalkacak Kadeş vapuru ile İzmi
re, cuma günü kalkacak Ankara vapu
ru ile Karadeniz sahillerine beyanna.-
rnell yolcu sevktyatı yapılacaktır. Bl- Amerika ve Almanyadan oto- tanbul tramvay işletmesine ald 
let aldığı halde herhangi blr sebepten .. tiril bil vi b h t . . dolayı gününde vapura binernlyenler bus ge e cceg , u usus a sıpanşlerde de bulunma salfilıiye-
yukandakl günlerde kalkacak vapur- alakadarlarla yapılan temasların tini almıştır. Romanyadan, sefere 
larla gidebileceklerdir. 

1 
'-d müsbet bir safhaya girdiğini yaz- cıkanlamayıp depoda bekletilen 

Trenle nakliyat mayıs ayı Çu• e _ 
bitlrllecektir. Trenle yapılacak son mıştık. 50 tramvay arabasına lüzumlü 
na'kllyat günü evvelce yola çıka.mlyan- Amerikadan ilk partide getiri- malzeme tedarik edilebilecektir. 
lar da gidebileceklerdir. A 

Trakyadan Ana.doluya para.sız gide- lecek otobüs mikdan 25 dir. Şc- Heyet, bu hususta alakadarlarla 
ceklerin beyannameleri ta.sni! ~dilmiş, hirde otobüs seferleri ihdası, be- yaptığı temaslarda müsbet neti-
biletıerln hazırlanmasına geçilmiştir. _ 
Biletler. bugünden itibaren hazırlana- lediyeye verilmiş bir haktır. Bu ceye vard.ıgından yakında malze-
c:ıık ve sahiplerine gönderllecek~ir. hakkı belediye hesabına tramvay menin Romanyadan şehrimize 

işletmesi. kullanacaktır. servis getirtilmesi kabil olacaktır. 

Memba suları için ihtiyaç gösterilen 200 otobus Tramvay işletmesi 12 araba-
de bu işletme tarafından satın alı- nın ihtiyacım karşılayacak mal-

- nacaktır. Belediye vaktile bu işe zeme tedarikini temin ettiğinden 
Hileli su satanların ceza- tahsis ettiğ'i bir milyon lirayı yakında sefere 12 araba daha çı-

landırılması istendi başka tarafa harcıyacaktır. kanlabilccektir. Romanyadald 
25 otobüsün satın alınması malzeme yerine sarfolunduktan 

Bir kısı1?1 memba sulannın bozuklu- için elektrik, tramvay ve tünel sonra şehir tramvay hattı 62 ara-
ğundan şıkayet edilmektedir. Nisan • l t i .. d .. r·-·· b .. t ba kazanmış olacaktır. 
ayı zarfında muhtelif suculardan alı- ış e mes umum mu ur ugu u - . . . . .. 
nan 34 nümuncden dördü 1çilmeğe çesinden 350 bin lira aynlmıştır. Amerikaya sıparış. edılen tunel 
salih görülınem1ştir. su sa.tl.'Jl.arında. kayışının haziran ayı içinde şeh-
hileli su çoktur. sucular cemlye~i Be- Romanyadan malzeme rimi.ze getirilip yerine takılabile-
led!yeye müracaat ederek memba su- t• t•l b"l k -· · · · ·· ıarının satışlarında h11eye baş vumn- ge ır ı e 1 ece cegı tahmin edilmektedir. Tünel 
ıann ce7.Ulandınlmıısını istemiştir. ce- Devlet derniryollan hesabına işletmesi kMi mikdarda kayış 
n:.iyetln lle7ı sürdüğü .. ~?kta! nazara malzeme mübayaa etmek üzere tedarik edebilirse seferlerdeki 
gore Belediye su mühurlennl tevzi 
ederken ha.<ı.sas davrandığı takdirde R omanyada bulunan heyet, İs- tahdidatı kaldıracaktır. 
hileli su satışının nls'beten önüne ge-
çllebilecektir. / 

Belediyenin istimlak 
muameleleri 

Belediyece muhtelit semtlerde yapı
lan istimlak muamelelerine hız veril
miştir. Yaz aylarında birçok istlmlAk
lerin tamamlanması istendiğinden Be
lediye lst\ml5.k komisyonlan hergün 
çalıştırılmaktadır. 

En son olarak Unkapanı ile Şehza
de'başı arasındaki sahada on bir dük
kanın, Eminönü ve Beyazıtta. dört bi
nanın, Altıyol ağzında. '1 dükkan ve 
evin lstımH'ık muamele-si ikmal edil
mlştlr. 
Sultanahnıettekl 2 ncl llk mektebln 

bitlşi~lndekl bir evin lstlmlAk edile
rek yıktırılması ve arsasının mektep 
bahçesine ilhak ettlrl1mes1 karar-
laş.mıştı_r_. --------

KÜÇÜK HABERLER 
* Dün muhtellf memleketlere 311 

bin liralık ihracat yapılmıştır. * Çemberlitaş civannda oturan ve 
Beşikta~ta Kızılaya alt kutu !abrl.k.a.
sında çalışan Mehmet kolunu makine
ye kaptırdığından yaralanmıştır. * Dün öğl~en evvel VilAyet Hava 
kurumu binasında yapılan toplantıda 
15 mayısta Fatihte yapıla.cn.k ta.yya:re 
ihtifali hazırhklan konuşulmuştur. 

Ankarada ilkbahar at _yarışları 

• 

Bazı hanedanlara, galebelerden 
sonra rehavet gelir, tembellik çöker; 
işlerini maiyetine bırakırlar. Ve git- Eskrim birincilikleri 
gide tevabi bütün vazifeleri benim- müsabakası 
siyaek asıl sülaleyi alaşağı eder. Ankara 13 (A.A.) - Eskrim birinci-

; ) Ki -üsküdar - Kabataş 
meydanlan 

il Dl.~ -;•rp• da il 
Moliere'in edebi 
sırrına dair ... 

Bi.ıyük Fransız sanakan Moliere'in 
hayabna dair müh' b. b .. . ım ır sır e-

k 
:.u .Y.enı keşfedilnüt. Fransız mu-

Şir eti Hayriye bu iki karrırı yazdığı piyesleri sahneye 
oynıadan evvel evuu· • ..d. • 

meydanı tanzim ediyor 1 'bti • n mu ıresı o~ ı ·yar . bir kadına okurmuş. 
Eger kadm pıyesi beft.enır· .. M ı·· .. .. t l · · .. ..e o ıcre 

Uskudar meydanında vücude ge ir - es~rının giizelliğine kani olur ve 
lccek arkeolojik parkın hazırlıklarına onu sahneye koyarmış. Kad be-
başlan~tır. Meydana Eti eserlerin- - ed"-· mın 
den heykeller de dikilecektir. genm ıgı yerleri de ya eaerinden 

'Üsküdar ve Kabataş meydanlarının çıkarı_r atar veya değiştirirmiş. 
tanzimi ile Şirketi Hayriye de meşgul İh~arb~adın Molihe için en iyi, 
olmaktadır. Belediye, m""'danlara ye- en emın ır sanat ölçüsü · · ~J •• l ··ı .. ı muş... Ne 
ni şekilleri verirken şirketin yap;-..JJ11e- guze o çu ... Fakat bu ölçüyü k 1. 

ceği yardımı tesl>it etmiştir. Şirketi lanan yalnız Molicre değildir u. 
Hayriye Umum müdürlüğü Üsküdar Birçok meşhur sz.natkfula;ın b • 
ve Kabataş meydanlanna birer saat tına ·· ı b. a 
koymayı kabul etmiştir. Her iki saat, ~:gı- =~e eı:·goh·z rkahlırsa yaz. 
Belediyenin meydan clvannda tesblt m m 

1 e esten evvel 
edeceği yerlere konacaktır. bakkalına okuyan şairlere bile ras-
Kabataş iskelesi civarının den:.z.den gelmek mümkündür. 

dolına ameliyesine Şirketi Hayri.ye d Bımun en gilzel ve en garip bir 
yardım etmektedir. misalini, bem de bulu:ıduğumuz 

Et fiati 
Beş kuruş ucuzlaması 

lazım geliyor 

asırda «Devrin en büyük sıı.natka
n>> diye anılan Şarl Şaplen ver• 
miştir. 

Şarlo, her biri yeryiizür.de pek 
büyük akisler yapan ve büyük birer 
sanat şaheseri addedilen fiiimleri
nin s:!naryolarını bizzat kendi :ra· 
zar. Eunl::ınn üzerinde aylarca 

r:at Murakabe bürosu mcmurlan halli hazan senelerce u~aşl:'. Bi; 
dün mezbahada ve hayvan borsasında hareketin, bir jestin, bir mimiğin 
me§gul olmuşla~dır .. Memurlar canlı nası! yapılırsa daha ziyade kemi!< 
hayvan satış fıatlerıne ait cedvelleri olacağını uzun uzun tedkik d 
tedkik ederek bir rapor ha:zırlanql:ı.r- Şarlonun se 1 b" e er. 
dır. Mürak.ıbe bi.irosunun noktai na- 'c!" na.ryo an rrcr sruız.t 
z1rına göre perakende rt füı.tıcrinln eser: ır. 
yeniden ~ kuruıı ucuzlaması lazım Artist hu senaryolan bitirir. .. e 
gelecektir. l evvela kime okur b!lir mi.iniz? .• 

Kuz1:1: etine fı~_am'i fl~t konaca~ın- j Bahçıvanına ... Evet, bahçıva."11. n •.• 
cıa.n Murakabe burosu dun memurları- Bu adam orta Ameri!<al!, ::ıkr; ;_ 
nı Hayvan borsasında ve mezl>aha<1a ğiyle meşhur bir insandır. Tabii ~ .,,_ 
bu işle de iştigal ettirmiştir. Mtinı.ka- yatında katiye:ı y" .. ü ü' e.,. " " 
be komisyonunun yarınki toplantısın- d • u:. P. .m •· .J:J.::t 
da natıer tesbit edilecektir. erece somurlkandır. 

Trakyadan Fıat Mürakabc bürosuna ŞıırJoya nazaran bahçıvanı en "'Of 

verilen malumata göre bu şehirlerde giilen, kendisi en rnü,kül gü!di.'rülcn 
kuzu etinin kilosu toptan 25 kuruşa İnsandır. 
sa.tılmaktadır. Şehrimiz mezbnhasmd:ı. Sarlo ki insanlan güldürmek bu
~ toptan satı.~ finti 34 tür. Bu hcs:ı.ba susunda dahidir. Artık bu bahçıva· 
gore perakende kuzunun kllosu 60 ve- nm ne zor giiler bir adam ld -
y~ 65 kuruşa satılmalıdır. Kuzu "~lnln buracian anla ıl~bil. 0 

ugu 
kılosu bazı se-mtıerdc 80 kuruşa kadar t ş. . ır. 
satıldığı görülmüştür. şte bunun ıc;ı.rı Sarlo tel"i.'ryala-

. rını evvela somurtkan bahçıvana 

Maarif Vekili dün Maarif okunncş. Herif giilmedi mi? .. Ese
rdıin o nok~asının zayıf olduğunu 

matbaasında meşgul anlarmış. Hatta b:l2an pek komi t 
oldu yerlerde bahçıvan gÜ!nıezse Şarlo 

Şehrimizde bulW1an Maarif Vekili şaşırır: 
B. Hasan - All Yücel dün Maarit :nat- - Galiba burayı anlamadın!.. 
baasındıı nıe.şguı olmuııtur. Bale sana bareketJe.-lo lar;f ed •inıJ •• 

Bakırköy halkevinden : Evimizce 
1 8 mayıs l 94 1 Pazar günü saat l 3 
den itibaren Barulgücü alamnda 
yağlı güreş ve milli oyunlardan mü
rekkep bir kır bayramı tertip edil
miştir. Güreş ve milli c.yunlara işti
rak etmek isteyenlerin 16/5/1941 
Cuma günü akşamına kadar halkevi 
idare memurluğuna müracaatle isim
lerini kayıt ettirmeleri. Duhuliye 

diyerek kalkıp o ınokt~yı ter.ıuil 
edermiş. 

Bazı defa da bahçıvan scnaryo~'U 
hiç beğenmez, Ş:ırlonun yi.izüne 
karşı: 

- Burası bas para etmez, der, 
keser atarmış ... Eğer bahçıvan esere 
gülerse, hele kahkahalar atarsa o 
zama.'1 Şarlo memnun. .. Hemen ese
rin filime çekilmesine karar verilir 
ve babcıvanına: serbetsttir. 

Jt.4-:t- - Madem ki sen buna güldün. 
Bakırköy halkevinden Evimiz Arbk herkes, bütün dünya da gii-

polikliniğinde her salı günü sat ı O lcbilir ... dermiı. 
dan 1 2 ye kadar kıymetli asabiye- - Unutmamalı ki böyle harekd 
cilerimizden Doktor Baki Tiregol ta- eden Şarlo sanat işlerinde gavct 
rafındaın parasız olacak asabi has- mağrur, son derece iddialı, işine k!l· 
talıkların muayenesine başlanmıştır. rışılmasını, fikirlerinin, bu1uşlan"'1D 
Köyümüz halkının müracaatları. tenkid edilmesini bic sevmiyen bir 

'1-~"- sanatkardır. 
Onun gibi, işte beşeriyet de, dör- likleri müsabakalan bu yıl 17, 18 ve 

düncü bir dünya efendisinin kendi- 19 mayıs günleri Ankara.da. icra edl
sine halef olduğunu maalesef gör· lecektır. 
dü: Müsabakalara İstanbuldan 4 ü ba-

yan olmak üzere 19, Ankaradan 15 ve 
Madenler... Eskişehirden 5 kişi iştirak edecektir. 

Şehremini halkevinden: 1 O/ 5 / Bu kadar kendine Riivcnen, bu 
1941 akşamı Şehremi,1i halkevinde derece sanat J?Ururu olen bir ada
maruf Eyyubl Ali Riza idaresinde bir mm sanat ölçüsü ohrak cahil b=r 

insanın zevk!erine mürcaat etmesi 
• konser verilmiştir. Fasıl heyetinin nevi gösterir ? 

çaldığı Lale ve Nihavend fasılları Fabrika... ve sanayi hayalının 
iklisad kaideleri (sosyalizm, fa- * İstanbul eskrim ve jimnastik yur-

d t du. u. ktl.tipliğinden: Sayın az:ımızın 
şizm dahil); tank tayyare, "!'!0 24/5/941 cumartesi günü saat 17 de 
ve bunların bizim arzumuz harıcın· Taksimde Tenis-Dağcılık kulübünde 
de doğurdukları şu son harpler... fevkalade toplantıya teşri.flerl rica 
İşte bunlar hep. eskiden hizmetkar· olunur. Ruzname: Tenis - Dağcılık 
larımız olan şimdi ise idareleri ira· kulübü ile birleşmek. ' d ·ıı tin" ·n 1111111111111uıııııııııııuııırıııııııııııuuıııttı111111ıu11111111-
demizden çakan ma en mı e ı 
dünya hakimiyeti tezahürleridir. mış, sanlını,, bir beşinci dünya 

O tekinsizleri uyuduklan toprak efendisi sırasını bekliyor: Gaz .•• 
altından uyandırdık. Öldürücü ~let Onun da günü gelirse; dadısını, bek
balinl aldılar. Canavarlardan, mik- çisini dinlemez meydana çıkar9 ••• 
roplardan da yamanmışlar ..• Belki Her halde en sonuncu efendi o ola
de robotlaşıp bizim ukalalığmııza caktır... Kaoslar saltanah ebedi ola· 
bile artık tahammül edemiyecekler ••• rak kurulacaktır: Boşluklar, hiçlik-

,,.~,,. ler ve yokluklar saltanatı!. •• 
(Va - Nu) 

Ve beşiğinde. sımsıkı kundaldan· 

- Sanatkarlar orta oyunu üstadı 1 
Asım baba. için bir )übile hazırla· 
yorlar pay Amca ... • 

••• Başta Na:ıit olmdk üzere ... 

. An!'arada ilkbahar at yanıları büyiik rağbet görmektedir. Yukan
d_aki resimler pazar günkü y~a aid birkaç enstantanedir. Sıra ile Rei
sıcümhur İsmet İnönü locasmda, Yllrl4 sahasındaki kalabalık ve bahıi
miQterek gi,elerinin önü görünüyor. 

Bay Amcaya göre ••• 

' 

•• , Dümbüllüler ••• 

\ 
••• Dümbülsüzler .•• 

ile ağır ve yürük semailerinden ve Bence şunu: Sanatkar: zevklerin-
de, dlişimcelerinde ne kadar fe·cH 

halk türkülerindo:ı mürekkep par-
1 olursa olsun yarattım l'scri muh" ·-ça ar şark hanının unutulmağa baş- ..,. 

lamış seslerini dinletmekle halkın kale ki kendisinden başkaları İl(İn 
miJJi haleti ruhiyesinde kuvvetli ak- ortaya koymustur. O halde hitap 
si sadalar bırakmıştır. edeceği İnsanların zevklerine, ar-:u· 

~:r.~ larına hürmet etmelidir. 
Hikmet Feridun E!I * Şehremlni Halkevlnden: Hs.lkcvi- .... ,.. ••• ............................ .. 

mizin tertip ettiği <ıGüzel sanatlar~ ı· • • 
gecesinde Şair Orhan Tuğsavul <Bü- zmit Vali muavını 
yük Anormaller) mevzulu bir konfe- vazifeye başldı 
rans vermlş ve halk tarafından haki- İzmit ı 3 (Telefonld) - Vilaye-
kt.ten derin bir al:lka ile kar<ııl::ı.:1arak . . v r . r-· tay· l 
alkışlanmıştır. · tımız a_ ı muavın ıgı~e. ın o unan 

Güzel sanatıerle ınün:ı.scbetll hnlk Adana ıdare heyctı azasından B. 
eğlencelerinden sonr:ı geceye n!h:ıyet Vehbi Berk bugün yeni vazifesine 
verilmiştir. başlamıştır. = 

1 
· · ·. Belki de . Münir Nureddinler, 1 B. A. - Biri hakiki cBaba> !ık, 

hepsı bu 75 lık sanatkar şerefine ötekiler de hakiki evlatlık saadetine 
o gün birer marifet göstereceklerl •• !erecekler deaenel •• 

' 



Pikir ve San'at ALKAZAR SiftEMASI Eski ve yeni Nice 
• 

Avrupa nedir? (111) 
Bugün matinelerden itibaren 

Saym Jnanı.aı eiıaema aenrleriHEmMli aörülmemif bo,tık fedakar
lıldarla: Şöhreti dünyanın S kıtasma yayılan Cihan Filmi: 

Değişmeyen şey: Mavi gök, 
deniz ve ılık bava 

mavı 

Yunanlı gemiciler, Romalı fatihler ve 
Akdeniz medeniyeti - Müteıebbjs 
alimlerin harikulade s~ferleri -

Denizlerin feyzi - insan ve deniz, 
Baudelaire'in şiiri 

Ya.zan: iZZET MELiH 

1c~1ar MANDRAKE 
Son OD eemeofn eıı beyec:ualı ve en heyecanlı •Üper filmi. dünya 

lisanlanna tercGme edilen en büyük .mema romanı 

Hepsi birden ve bir defada 
--- Utfea ..... uatlerlDe dikbtı il 2 • s - • 

YILDIZ sinemasınd 

KANLIBAlALAYKA 
Pf1C8'den bir aörünüt 

!O nisan ve '1 maywt& çıkan maka- bir peri maalı gibidir. pttıa~ dilıı1 
Jel rlmde profeaor O. de Reynold'un uır miiddetee, Romalı'l&ra bdai-, ar
Avrupa nedirT adlı eeerinden baha 11e tık timse PJtMu'm. do'qblı Otmal 
muhlm mukaddimıeaini ve W fulmı denizlerine gidemedi. Kadim Yumn'
tahlll etmiştim. Bugün ldta.buı diler lı!arın büyilk Rfer ve 'tel&flert. llnce 
iç tı.smma geçeUm: AYnlpa nedir! ltUsadl ~ ohnuttu. LAkln Yu
sua.Jine -rmaanıa cemJcllerin eevaba, nanblann dehlmı&ıti merak ft cUk
llema'h fiühlerin cevabı ve Akdenis'- bt hesnJan da ~; bu •Jflde 
in enahL fennl bul9'1ara n.nldı. cotrafJa. ve 

• •• bey' et tllmlıerl DerllecD. 2 Nc•I ZAFER HAfTASI Fraıısanın cenubundaki Niceıdır. Şehirde tereyağı, yumurta, 
••• (Nts) şehri harpten enel kışın şeker biç yoktur. Buna mukabil 

Geçen hafta gördük k1 Avrupa, col- ve ilkbaharda kibar ha.lln k ytin ağı ralya bakmımdan eski zaman (antl- Demek oluyor ki, gemici Yunan'h- Ol n en ÇO ze Y nisbeten bolcadır. 
quıte>nln tızadır. Kızı anlama.k için 1ar Avrupa'Jı dıfmdan. lahllleı1nden arak bir hafta daha gösterilecektir. rağbet ettiği bir yerdi. Buraya, Şehre bu kış biç kömür verilme. 
anayı tanımalL Avrupa'yı bulan. ona •n.J1P baJduJar; um olan ~·- Henüz -=-rmem1t" olaalarla .. _a.:_ • ..sr.rm-c .ı....a-enı.. ..___~ dibıyamn c:l6rt tarafından, binler- mJştir. Akşamlan hava soğuduğu 
tat.'a mefhumunu ve 1smlnl veren lar lae tat•anm ic;lnl, topraklarını ele •" -·- .- ... -.v· - g1n Yunanlı'lardır Yunanlı'lar denlı.cl idi geçireceklerdir. Palu Maeotis'den .. .,.._, WALT DllNEY'ia ...... MIKEY lılAOUS ce zen gelirdi. Nice'in büyük zaman istiyen elektrik sobalarile 

Jer- Avrupa'yı ·tıyılanndan keşfederek C&at denlzlnden) Baltık'a kadaz Av- •••••••••••••••••••••••' otelleri, gazinolan, Uyatrolan bir odalarını ısıtıyor. Nicede hava-
tıt;anm tuıatmı çizdiler. nıpa'nm çerçevesini Yunanlı'lar pm!. şıklık meşheri hallnt alırdı. Pari- ma.,... gun·· de ancak bir Ud saat 

!'.ski Akdeniz dünyamnda Yunan!&- Çe~eyt doldurmak, Romalı'laza o--
tan 'in başlıca vUlflan, lDllumi,etle talıyor. Yunanlı'lar aı1mtlrıecllUc ett.t- .. - Hollivud'un cBeyu Orkide:. ulonunda Benny Gudman'm sin en büyük moda müesseseleri verildiği halde elektrik boldur, 
Avrupa kıt'a.sınm meziyetıea kil: mu- ler; Romalı'lar feWıler ~·'- Methur euuu dinleme lld7•l•re: Yamı matinelerden itiharen yazın iptidasına kadar Nicede fiati de ucur.dur. Bunun sebebi 
&edil bir iklim ve her Jrıym denize dır. Yunanlı'lar dıenlz JOllan buldular; "' fUbeler •"••lardı ........ Nleed erişen topraklar. Bu tabiat bemeJıtıe- Romalı'lar tara ba&ıan açacatlardır. L A L E' ya ko•sun ~ . ...~ e elektrik Jcunettnin sudan istih-
Jine ıc;Umal ve .slyasl hürrl)letl :tat- Sclplon-BmWen. lllll\'tan ıte aene 9 ve civarındaki camıes, :Monte- sal edllmesldir. 

mak lAzımdır; zira Yunan f.leml, Av- enel Kartaca'Jı 1*mea. aıtıJc .AJrde- 1 HOL.YUT il AK Jmrlo, Mentaıda görülen llıtlfa- Nl . 
rupa glbl ve ondan evvel, beşerl bir nlz'de Roma'Ja taqa ııelecek kunet • 1 2 so ı ma, eJmas bolluimıa Parfste bil cede parasız bır çok muha-
ilemdl. Denebutr ki, Uk Avrupa Yuna- 1r.aımamıttı. Boınalı'lar D:l amda ım- • nadir tesadüf edilird1 e cirler vardır. Bunlara her gün sı-
nı.t.an'da kurulmuş ve oradan tedrl- paratorluklannı lcmdular. Clmlıuri- OTEL · cak bi k k cen Dotu şhnaliııe •e Batıya yayıl- yet devr1n.ln 80llunda tıelanll Alrdm•z, r ap yeme vermek için mışt.ar. Herhalde Yunenlılar'dan mu- Roma'nm tuke ft eJ&leUerlle mabattı. (TÜRKÇE) Pnmsız bmgunundan sonra bazı teşekküller faaliyete geçmiş-
taddem Akdeniz, uzun asırlarca kUf- İmparatorıutun fetlhlert tae, SkooJa'- ICK Nicede vaziyet klmilen değişU. ledir. Moris Şövalye gibi tanın-
Jara ve deniz eJderlerine teıUdilmlf, dan Basra t6rfezlne, Hll'den Elbe D POWEL- ,.____ ....%.. Buraya zengin halk yerin ınaan yüzü g6rmemlf bir umm:uı de- nehrine, AUu dallarından Tuna')a n ROZ MARI LANE _._etin ~a .. .._- e mış artistler bu hayır cemiyetıe-
llldl: Tarihin başlangıcında Dk deniz- A'Uu Otyanua'andan Karadenlz'e J'&- Eti s&r&lmiy-. znkiDe doJabm- IC.alaıamanbim .u.lecliif 1l'ransanın muhtelif tehirlerin- rl menfaatine konserler verlyor-
eller Glrit'ten çıkmıfb; fakat l'lnlke'- 1J)Duftı. Her ye:nt fetih. qnl zamanda :ran bir harika yarattı. büyük fi1m den, bilhassa Paristen bir çok Jar. Gene bu cemiyetler, kendi-
lller bmılara tıstün Re]dl.Sidoll ve T11, ~ bir kazancı oluyor, Av- ~--••••••••••••••••••••' muhacir geleli. Bunlar harbin so- ıerine hediye edilen bazı meşhur 
111111 Sayda ve Sar'u kurdular. Yaftf rapa n ctbanın utkuna genlflKIYQJ'- ' 
Jaftf, Karadents '" cebeliittank'a ta- da. 1 7 1 nuna lnttzaren Nicede yerleştiler. kimselerin mektuplarını satarak 
dar tekmil sahillerle adalara yerlet*l- Romalı'lar, fıetkllAt.çı •e yap1e1 ıcu- MARMARA'dl 1 Şimdl Nice gene kalabalıktır, sa- mühim paralar elde etmektedir. 
ıer. Battl Atlaa OQ&nus'una. ÇJtmü Jer. Ymı&nlı'lann fen ve felılefe mera- _ blldetl Pnmıenades des Anglals Bunlann arasında tngı·ıtere kra-
cearetını göatererek 4fmdlld fngute- ta anlarda JOktu. Romalı'lar Avrupa'Jı ıe'ye tadar vardılar. Sayda ve Sm'un lıafka usulJerle Dedlefıtller. oayeı 11Q11 ~ .W n~her~tlnnhdetlbmlnl~~-~~ ilçesi Vlctorla'nın, Almanya tm-
IJÖmilrgesl olan Kartaea kendlıdnl ya- mab1t bir mWtt ldaıe, ordulan tMıb J uu ~ u.liXWHlo 
ntan beldeleri geçti; gemiclleri Ir· ecls* yerletlr. Jl!'lll ef&,let ft'f& Tlll- 8 E Y A Z T T E tesadüf edilir. Otellerin büyük parat.o~ ~el Vllhelmin, Papa 
Janda'ya ve Şimal den.izine glıWler. yeU tanzim ederdi. usun müdıılet Ro- llARlıL\RA bir ..___ on üçüncu Leon'un, meşhur bes-
Yazak ki. Plnlkelllerle Kar&ac&'hlarm ma"nm kunetlni J8.P&D temerktiz ve •- ,.. &laılUl Ye gazinolar gme açık- tekA. Off b h' kt 
Rferlerlnden bir yaza, blr ıs 'lr•bnamq devletç1llk IQMetıl m-a1an mta •- ... " ..,, ._ lw ar' •• tir. l'akat barada bir amankt ~ Bir en ac m me uplan 
ft 1teflflerlıı1 bqtan tAıtıarlaımık ıcab llep o1ı1a. O. de BeJnold, ~ MARMARA ı.nra tlll 'ltlf ecft1tmlJlar. Bol -.. • samanlar bir znk ve 
etmiştir. Bunu Yunanlı yaptı. Ya Mı- Ylman1ı l1lmlımten ~. 8trabo1l - ellence flbrl olan Nice "1ndt dl mrlı'lar, diyecetslnlz? Yüksek mede- ve Pt.olem~'nin coğrafyaya ve Roma'lı ra sarf eden eski müşterilerin ye- v • • nı~tıertne ve Dfl'llet.ıertnin atvettne Pline. Taclte ve Balnt - Augustln'in GAZiNOSU m ._ıdara Teni ff IOmaa ıa.. rlne §imdi santim.ini bile hesap- ger Fransız şehırlerinden farksız-
ratnıen Mısırlılar Avrupa'nın tetfine tarihe ett1k1erl hı-n-tleı1 anıataktan ,_.. 1lhklan apa; ,_ı t.ır la arfeden insanlar vardır. dır. Bayat gayet sakin geçiyor. 
hlc; yardım etmemişlerdir. Onları en aonra Germen .,. Hun ı.tllllanna Te A Ç 1 L 1 Y O RI ... "7-. M7al w .....m aı..I. Bir P.manlar bu mevsimde -nı-
tok aWtadar eden Km1 dtD9 ve su- Roma lmparablolmıun 1nlaruma., A y Blmas boll"~' muh•-- tu ,,_ 
rt,e kıyılan idi. Tl. Mlllt'tan on üç dönliinctl w bellnel uu'1arımla seıır. Şn ' ' ' • ~... ,... ... , ~ - lan çiçek muharebelerinden ya-asır enel, seamtrts devrinde; 1ı1mrıı·- Dnlr n medenl1et delltmeal, ileride ... alim -il• sn ye A i 'ı a valetler kalmamı§tır. Ştmdl ta- nşJardan eser yoktur. Ka~val 
Jar Kızıl denizle Akdeniz anımoda-bir ıarfbçlleree Ortaçat denllecs yeni ... •+ •Hnl • dmJar çok l8de glyiniJOl')ar. Şap- eğlenceleri kimsenin aklına gel-
tanal açmayı dii§ilnmtJ.tlerdl. dtlnyanm hazlrlaıımua; hırtstiJ1111* 2000 L:..2L. --'-. im ft çorap klmll kalkm t 

Yunanh'lar, Pbılkell'lerden ders Wbdı, tmpara.tıoriuk flklrlert Ye 'lra- E" ....--~ o o 1 A R K E N enış ır. miyor, Yiyecek sıkıntısı herkesi 
alarak çok şey filrendller ft Jıllllt'tan cnm irfan De Germen, Alan, Sarmat. r eolıaldtle aeroial Ntceln haTBSl kışın bile mutedil düşündürüyor. 
1eklz uır evvel ıı&nOrıgeewte batla- Hun ve Tilrt tunetıerinJn Jmntma- olcluiundan bOtüıı bdm1ar ço-dılar. Daha es'tl bir tarihte Bome~. mıdan çıtaıı bir (SJllıtiıMe) ıenap.... B U L M A C slrihn-nit L"--t-- &imi rapu Resi orJar TelldM DenDebil1r kt Nice tamamen 
-.... n bllbusa Od,_..de, bilinen Bu genlf meftUa glnniyerek Bema'b A M 1 Z L-L-::-f_~ kah "'""~! bir ;_ __ ..,!1,_!L! dellşmlştlr. Değişmeyen bir şey 
dilnyayı lllr ve ef8aM De atl&llyerek fatihler n Aft11119 tısnını htllAsa 1 2 3 4 5 fi 7 8 9 1 O .___ - ' a.unuu. AAUU& avuu'-&.,.... da vi XJW' vi deni ıöstemıiştl. Homere•e naz.aran dünya. edelim: Romah'lar. GaJya •e Oerman- Balla m•tmela ... Jtaı.ı. uman bunlar bert.esin nuan varsa 

0 
ma gua ... ma • 

Otyanus'la muhat bir s1nl şetllnde :ra.'71 İspaDJ'& JUllll8duu:n~'nın dlktaUnl lbedi zl ve ılık havasıdır. Aynı zaman. 
ldl Yuvarlat slnlnln ortasında. medıe- ortuma tadar ısritanya'Jı buldular; ce yor. da hallt da iyi günler geleceğine 
nl diln:ra, yani Yunanl.stan nrdı. Bir Şlma1t Te lrlanda.'11 Ymıanlı'lanlan Yl,ecek aıkmtısı Nicede de ftr'· dair 1lmldini kaybetm-'.,tlr. 
-.ır 80llra, töyUl plr Heslode, Bome - daha tyt blldtıer. ll'azla. olarak, Roma- MISll.SIZ ZAFERi "~ 
ıe'den biraz UeriJe gidiyor: IJlmalda h'lar zamanında Avrupa mefhumu 
.,tbe'leri <cenubi Ruya abaHetnl)ve f!itdtçe arzın hepsine pmll oldu. a... .._ .._ ,_.,. J 
fster'l (Tun& nehrini), Garpta Tlrenl- .Akdeniz mederı1yet.l Avrupa kıt'a.sa- GRETA GARBO 
ıen den.lzln1 zimdl,yor. m,_ n fil- na getirildi ve oradan bırist.lyanlık 
l!lllklr etree'nln çocuklan, mutaddea medeniyeti o1arat cihana yayıldı. Fa
TtrenJyen adalarında saltanat sftr- taı Akdenlz medenIJıetl nedir? 
milf1er ve bunlardan biri LaUnas ••• 
lmlı: ttaıya"nm '"Uthı'lerin P* ta,.. Ehaaenlll eenba, YllDAD pnddlerl-
dlın " pet müphem be11r1tL.. llln __.., ..._.,. IA&lllerin enalla, 

_ ...... 
GÜLMEYEN 

KADIN 
O. de R.eJDOld, denizci Yunanb'la- ba le ful Amıpa'dan siya.de .üde-

nn .sefer ve lı:etlflerlni anlatutr.en bu nlz'e aittir. Aıdmbk bir Alı:denjz Te 'n.q. ... 
millete mensup birçok tarUıç1, cot- heniz dıllede talan bir Amıpa.. ..~111111!11~• •-----.. 
ntyacı Te seyyah ayar ve bunların 06lge Şl.maJe clolru Yllftf Jaftf ıe· lelılaa _,. ... ,...,.... aplı: MILLJ ALEMDi 
bıraktllı eeerlere da7&11ır. Biz, Ya- rlJedL O halde bir Amıpa. ba.Jatm- 1- 8o'Jet rtcaılnclıın 1ı1ıt _uma 
nan'lı lı:lş1t ve lUm1erln ,.ınıs iti- dan enel bir Akdents lleml ftJ'dı. t _Kır.. KraUce _Kedinin bafl. 
ilinden bah8edeblleeell: lııllllt'tan ev- Akdentz, Avrupa nıedenı,.ıtlnin ye- ı - 8cJlbnluhk 
vel befincl uuda '" dönlGndl ..-m tıttlll bahri iklimdir. A'n'UP& medeni- 4 - Dst ne. 
lıaşanda JIUJJYUl Btrodote, sene dör- yeU Alı:denlz'den çıkarak yilbeldl, ı _ <Jörlnme. 
düncü a.snn en mfthlm ~ ve lm'&Ja ve ondan (Orlds terranm'a) e - Yemet Pllrtıen ,mn w tarafı. 
eotrafyacıaı PytMu. dit topnldua llW, J9?1el&I. 1 - İ7l tertip oJqnmun11 ~ JJsteal. 

Herodote, görüp yamıalı: için matta- o. de 8ılfDold. pelc lıaıd1m AsJa ve ı - auaaı edata • Tallrir 
111 dolqnuf, bllhıuıııa Kara.deniz flma- lflllr ~ barüalı mi- ı - uı • Dltb.t. • 
llndeld Yunan l6aıiirl'eler1 De fiındlkl ::· ~ :,.?m tü:tlm1 ita"" 10 - TwrıllHr • Tenll mettuptur. 
Ruya ıopratlan bM:tında lı:ıyınıet)I r Te ~ d6- G..- ...._ ... _ ı.am 

S.n ı' ••• 

BiR 
............ 

HAFTA DAHA 

Pr 
..... lu 'lir. 

oaıama a~ basin Kup 
Alnleri içinde olaa Afrib,. 

canlandıran hl76k &im. 
KARA GONEŞ 

ilin olunmuttar. 

ÇEMBERLiTAŞ sinemasında 

1 
Bqiin Matinelerden itibaren 

w._ ...... er ..... 

• IGP.&L 
Btltan tehUblere nim- afkm kendfıdnt llVkettill tali ft 
kadere dolru giden bir l9DÇ im ... Bo1tl bClJWt JIJd,D: 

HERTHA FEILLER • HANS SOHNKER 
tıe beraber em•'"• bir nreUe JUl.tımpal'dır. 

2 ·KIZ TALEBE YURDU 
ANNE RALPH NAN 

SHIRLEY e BEIJ.AMEY e G REY. 
-- tarafmdan oynammı fevkdde 1ü ptieserdfr. 

mal6mat toplam•fhr. Berodote'un bll- neıft cAtdenls mede'4l)eU nlclD A'Y- ...._ _,. ft 1Wlbn.laa ...ıı: 
ctal Tuna'dan Balar dıenlzhıe ve rupa mederı&JeU oldu?• IUallne f1I 1 - KIJavm Ub t llltılan s 
Azat denlzlnden 11'ln1er m~ bq.ılığı vertrtr: Bu medeniyet Cenu· ~- llall, 4 - 'Ataya - 6 : ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ .111•• 
tadar d.11 ülkeleri lba&a eW. ba, Afrika'ya lneme?.dl, zira en güç VIJM•a.mat, 8 - uı ı.eh11 '1- zam. A --- D-ba ::a.L!I • 

KRALiÇENiN KALBi~ 
DıUıl cotratyacı •e 1ıey•etçı Pythtu. qılır, tabU bir mln1a nrdı: Sahra. bat, ıs, s _ Nahne • .At 9-~ 10 _ Aallll .ua__ ,uuueu 

o zamantı yunanJstan•a ballı mem- IJCpheaU, DoluJ'a, AsJa'J& daha to- Bllakts. ,... • ' 18 salı 1M1 pazar günü ak4amı aat 
Jeıketlnln, Manıllp'nın emrile lııgDte- la,Jlıtla J&Jl)abWrdl. LA.kin orada 21 de lehlı! tiyatrosu mnedi taamın-

(il R I A S T U A R T) 
En siizel&lmi 

ZARAH LEANOER ıe'Je yalı:Jın c• ,....._ adalarmda düi, bmıen ahn.Ja IM!mler sahalara Gülluuıe Tatlüat nıeldeldnden: da (Asım Baba> Jöbllell Münir Hu-
blay ve Bilytik Brttanıa mlılllertnde ve AaJaJı de'fle&lerlıı mutabll taarruz- MESLEKDAŞIABI DAVET nddln bneerl, Balk cıpenU Hqld ve 
anber an.mat için JOla çıtJnıt, Atlas 1arına ruladı. Oillhane Ta~ Mp ve hasta.nesi Bal1de Plfkln. Olfe bir liln açıktır. ...•••••••••••••••••••••-~ 
()tyanus'una llftrek iber1a (İspanya>• ••• 1 net barlcı,e leltrtnta Prof 'l1>b ,İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~;;~~;;;i~·;ü;;;i;Q;;;~;;d;-'iiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiii: 
ft BelUk (Jl'ransa) kıJJla.nm tKI> et- AnaJa aedirT MerinJn bu hülAaası- Mim Kemal öte tahdidi -· c1o1a7!!ıb. • r-------Se-nenin--eD çok 1Jelenl1en 2 bOJ.ilk illmi: 
mit. *il geçen madıenll adalan bul- nı. daha dolı'uu iilanlıln1 çıtanrten milddetinl lılr.ma1 ederelı: GIOdan e .----------... 
•ut ve Irland&'ya nnnll*'r. BaıaJar- blrçot, denJzlıerln tıwnlara ıetlnUli rılmattadır. ay- ı Ça ı BUatJM ı l 
... m~ .... cezlrleı1 tedllı:llı: ile cınlan, te,ls ft terü'ddm lıab:t ua. Diniz Prof. artcadaşJaft tarafından 16/5/ karppı A z A K .......... .....,.. TURAN 
•ewton dan 1tl bin ...e m1Jbddem, -.e 1:naD 1 ıtı.l de buen mania "fe lll- Ml euma gilntl .. , 17 de CHJhaııede ~ ltlllu-. ball 
&JlD CUlbellne alifetıldfUr. hl basen bdmo '" dJlm ltunetıer; bir Qnhk tömıl yapllaeattır Arzu ~ ~ -

P1tMu bJaıı balmat. 1Atlıı UJllel'e aeU m11amme•u ... Cbutel Ba'lldela- eden me.siettqlann tefrUlert ric - 1 -nsıam•'NIJb_ Ba llı:lncl menauna da 1re'ln Denb ft twn llldn1 hatırla.yı- a olu-

;::.:;~~':~ ım~ bir lmual Denld fltk snecet- ~.~~· ...... ,, .. ,,,,. ..... ,,.,,,,,,,,.,,. GUZEL KIZLAR PARiSE ŞEYTANI ŞUA 
(flmd1tl Dumlc taafJ&rm&) nrdı: illa. Denls, ...ıa ayUlllhr; IWU mette o derece tiilDinn! CllABLl'.8 PADBL • IACQUELINE W&U.I 
Tam aradılı Ulbeltn. JWll Battf. .......,_.. bMI ndaau temaşa Sinemanın kleal çiftleri 
PJth&s daha J1lbnJara. Dkmıla"ya, ........ ; _.. ı.ıw1ıea. •dan daha Bavnıa beraber, •J'ISD asırlardan- Melwyn Dug .. las - Joan Blondel - tnlc:rbD, ban lmiallarmuı heyecala 
ft zengin ~ıectrmn (altın. .- llmlf a uı ltlr ~ dellldlr. beri, Tledan mlı •e merballld d117- " mmakb ........... hfiytlk baft bO'nllu-
~l~) "~ balunan _..._ ................................ .......... :"elan ...... ~b~e 1cenkleffısinnln 1z, 0 Mü§tereken çevirdikleri kahkaha ft .n-ridel'le .a-:-= Lanma'L __ ..__. U ....._, •• 
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Bir genç kızın bulduğu bakır damarı 
'.Amerikada mis Grace Finley )ar vaki olmuştur ... C:.enç .kız, şirke· 

adında genç bir kız dört aene evvel tin .eshamm?an. b~yu~ ~T ~ısmına 
Kaliforniyada Copper City'de bir malık olacagı gıbı muhim hır para 

1 d eler- da alacaktır. arsa satın a mış ve bura a sen . . . 
den beri metruk d ran bakır made- Mıs Fınley bu teklıfi kabul etmiş 
nini kendisi iııletmeie ba,Jaıııııtır. ve ~imdi servet ~ahibi olmuştur. 

Genç kız her gün yalnızbaşma Aynı za~~nd~ _bırçok ~elikanlılar 
ıabahtan ak§ama kadar çalıpr ve d~ kendısıne ızdıvaç teklıf etmişler
!ıaftada 1 ton kadar bakır çıkanrdı. dır. Genç kız bunlara henüz hiç 
Bu bakırı 19 dolara satarak aldığı bir cevap vermemiş ve şu sözleri 
para ile ancak geçinebiliyordu. Kom- söylemekle iktifa etmiştir: 
§Ulan ve civarda oturanlar hu bo~ - Bakır madenini işletmek için 
çalışma ile alay ecl.iyorlardı. yapılan müracaati derhal kabul eJ:· 

Mis Finley istihzalara rağmen ça- mekle belki bir parça aldandım. 
Lşmakta devam etmiş ve son gün· Fakat bunun zararı yoktur. ~d~ 
Jerde bu azimU.rane mesaisinin se- zararların telafisi daima kabüdır. 
meresini görmüştür. Genç kız zen• Evlenmeğe gelince, bunda ahlacak 
gin bir damara rasladığından del'- yanlış bir adım insanın bütün ha· 
bal bunu işletmek tçın bir şirket yatını zehirler. Bunun için düıünme· 
kurmak üzere kendisine müracaat- ğe mecllurum. 

Yeni evliler piyangosu 
balyada evlenmeyi tetvik etınek Ev efYUI döıeme, balı &ibi ıeyler

lçin bir sene zarfınd' evlenenlcıe den ziyade tencere, bavagazı fırını. 
birer piyango bileti verilmektedlı. .Upürge ve aa.iredir. Yeni evlenen 
Bu piyango saiıenin sonunda çekt- ve bedava pJyango bileti alan çift
Jiyor. İk.:ramiyeler arasında S O lira· ler piyangonun çekilıneşini büyük 
dan 2500 liraya kadar :ikramiye.ler, 
bilhassa pek: çok ev eşyuı vardır. sabıntzlıkla bekliyorlar. 

Kibritin 110 u ncu yıh 
Kib 

· · lr. finin. ·· nu~"'u yıb Hoca vo talebeler bu garip hadi-
rıtin eş yuz o ._. . d h 1 . . d k l 

birçok memleketlerde mera.Dnle se liarımn a ayr~t ek. ıçın ; da -
kutlaıi'ımııtır. Kibrit ıu ıuretle bu... mi,laddır. Fa~at h~f ımse. un ~n 
lunmuştur: 11 O sene evvel, yani ~faİki., etmeyı a bınah~de~~emıd ~-
1831 tarihinde Fransada Poligny tir. sene sonr~ . u a ıae~ı u
kolleji talebeainden Charl~ Saura, yan Almanlar ~bnt yapmaga ve 
hocaları önünde ııarip bir kimya her. !1-rafa aatmaga bıışlamııludır. 

··b · tıl' Saura kiınyaha• K.ı"bntl k~feden Saura doktor ol-
lecru esı yapmlf • • - k b. k L d d k · d fosfor su"rm6• 1 onra maı ve küçft ır uaoa a o tor· 
nenın uvanna ,., .. K • 
kükürt ve chlorate de potaue mah'.· ~~n etmmllege blaılam!ştıbr',li ke§fiSaken~ 
lUlüne batınlmıt bir çopü liu roafora e yon ar getire ı r en ura 

·· t"' ce r~pün alet aldıfmı g8r· 20 ağustos 1895 de selaletc yakın 
ıur un y b' · • ind "1 ·· .. •• t"" ır vazıyet JÇ e o muıtür. 
muş ur. 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiS~ 1 
Birinci Sultan Abdülhamid 

Geçen gün gazetemizde padlph Bl- büyük blr Iı::ısmınm i6tllA görmesine 
rlnci Abdülham4dln bir aşk metttd>u sebebiyet verdi. 
intişar etti. Vefatında, Ruslar, Öü kalet.in.i ele 

1725-1789 seneleri arasında. y~yan geçinmiş bulunuyorlardı. Aıbdülha.ınid 
bu hükümdar, Osmanlı pa~arının RU8Ya. ile muha.rebe edilirken tahta. 
27 nclsidir. Uçüncü Ahmedin ve Şennl çıktı ve gene Rusya. lle muharebe ed.l
Rabia hatunun oiludUr. Btradert llrllen öldü. 
Uçüncü Mustafanm vıefatı 1lserine Fakat devrindeki fecayl, muharebe
taı.ta çıktı; on beş yıl seltbı a.y salta.- Jer netlceaılnde Kırmım ve lıazı hudut 
nat sürdü. kalelerinin kaylbed1lmiş olmasmdan 

Fadlşahlığı içli dışlı gailelerle geçti. lıbaret dellldlr. Meın:ıet'eUn içl de ih
DevJetin inhitatı r;a.manına. raslıyor- tulle botuJmuşf.u. Mı.sırda Ali bey, Su
du. uzun süren~ mütemadi !nhlzam- rlyede Tahiıl Ömer t.üftdl. Her l'llA
l:ırla neticelenen bir harp kendisine yette bir derebeyi hüküm siinlil. Aai· 

· · d Kaynar ler Anadoluyu kasıp kavuruyordu. Ab-
miras kalmıştı. Abdülhamı ' - dülhamid bir taraftan hariçteki dQş-
~a muahedeslle bu felakete Jtlha.yet b d ın 
verdi. Bu muaıhede de :ı.mparaıtorluğUn mQnlarla, bir yandan da. u alı. 

l.kaSldır gaJJelerle uğra.ştı. Bu sebep)& de dev-
f"n gÖY.e çarpan bir inhitat ~~ · l"'te küçük bir hizmeti dokunamadı. 
Hatta Osmanlı tarihinin donüm nok- " on oğlu, Hd kızı dünyaya gelmifti:t. 

ta.~=Whamid, canlı bir teceddüd ha- Oğullarından lkisl - Dördünetı MUB
reketi gösteremedi. Orduyu ıslah et- tafa He itincl Mahmud - taıhta çık
medl. Maliyeyt düzeltemedi.Anadoluyu mışlardır. (İkinci Sultan Hamidln de-

alt desinin babamdır.) zamanında. dokuz 
kasıp kavuran mütegallibeyi b ::ı.- sadrazam, on iki şeyhtsl!m det4d1d.lği 
Iavamadı. 

• MA- Jzzıeti olmuştur. Yanlış tedbirler aldı. ...,.asız Bıraktıtı eııerler: Beylerbeyi camU, 
nefis davalarına ka?kıştı. Ka.ynarca. Ba.hçekapıda. bir sebil, bir imaret, blr 
muahedesile istlklllll tanınmış olan medrooe {ki yerlerinde ştındi d.örd~
Kınm devletine Rusların vazı.yed et- e ... V"kıf hanı vardır.> Emirg!nda bır 
melerinden müteessir olarak yeni bir "' "' 
harp ilAn ettl. BöyleUkle memleketin cami ve bir hamam. ..................................... 

"H8~iCiY;· .. ~;;üii'8'ii""' Bisiklet yarısı 
İstanbul - Edirne • lıtan

bul yantı 19 mayııta 
yapılacak 

Herhangi bir vazifede 
istihdam edilebilecek 

Türkiyenin 
Karlsbadları 

Düzce - Derdin suyu 
Karlsbad suyuna çok 

benzer 

Takvimi Vakayi'den yedi sene evvel 

lzmirde çıkan bir gazete 
Le Spe~tateur Orlentao 

- ltüstl İlk gazetemiz olan cTakvimi d'Andre adlı Montpellier'li bir B ı· . 
Maden Tedkik ve ~~rofe- Vakayİ> den otuz beş sene evvel doktordu. İki ay kadar sonra yeni dre u sİ~azıyet ka:şısında Alcxari .. 

~mulasmmCsolnl'nnln Bolu vllayetln- Jstanbulda Fransa sefarethanesi ta· bir zorluk baş gösterdi. İzmir Fran- tutt w a lgaze.tesınde Fransanın 
sor Sa omon av fınd ·h ·ı·ı· d ugu yanış sıyaseti b""t•· 
de 

r-.:~~ne - Derdln maden suyu mem- ra an, ı tı a ın propagan asını sız konsolosu bu defa eMukaddes lıklarile . h . u un acı• \ 
...,"""" k .. k 1 La G K" ıza ettı. 

bama dair bir makalesi çıkmJŞtır. Pro- yapma uzere, ç~ an an « a: ıtap> a hürmetsizlik gösterdi diye Şimdi Hollanda k 
fe.sör bu membam suyunun K~rISoadın zette de Constantinople> u, hususı daha ağır başlı bir muharrir bulun- sind b 1 bık j on~oloshane .. 
Muhlbrunnen ~a ~yevı bakını- mahiyeti itibarile, bertaraf edecek. caya kadar gazetevı kapatmak konseolo:ı u~n tsa , kzmı~ Fransız 
d ,.0 t benzedığfnl soylemektedir. 1 k d d ·ı·-. k . as agne endı keınd · e 
an y - DüZ'" - Derclln membaı su- o ur~ yur umuz a gazetecı ıgın a:rannı verınce, bereket versin, yine harekete g,.,.mek 1·· h' L"l 

Profesor ce İzmırd b l ld • k b 1 t b' el ~. 'kl'k ld r ~ -,. uzumunu ı~1 ~~ u biri 8 sene evvel biri 1949 da iki e aş amııı 0 uguınu a u e • ır egışı 1 o u. «~ Spectateaur derek Urlada buluna F -
~a tahlil ettirmiştir.' Neticede bu su- memiz lazım gelir. Yine <Takvi- Orientab i Didier adlı diğer bir milerinden alınan birn ~-arnsız ~e· 

hlb mb mi Vaka · d d' ı ı F Jd G mu reze .. ,. yun Karlsbadm Mu numen me aı . yı> en ye ı sene evve ransız satın a ı. azetenin lisanı kerin yardımile 1819 k 4 
• 

ile Aimanyada Mergentheim Karls- İzm.ırde ~ık.an bu ilk gazetenin lisa- , belki biraz itidal buldu. Fakat si- linin son günü ;Le a~u~~:"~e
Quelles _!De~~ suyuna çok yakın oldu- nı .. her ne kadar f~ansızca ise de y~~eti hiç değişmedi. Bu hal bir 1 Oricı."'llal~ matbaasını bastı.P Mak~~~~ 
ğmıu gormii§tuMr. tJı im 

1 
k Turk hukukunu mudıafaa etmekte muddet daha devam etti. l ıeri söktürdü ve Holland k l 

Karbbad ve ergen e suıarı a- 1 · "b · ı fk 1 h. . l . . a onso os· 
raclğer, kum, romatizma, şeker hasta- o ması ~tı arı e ı. ren o sun ızım . ngılız .• ve Sardunya sefirlerinin hanesine naklettirdi. Aynı zamar.-
Iı.klarına, şişınanhğa, karın. müzmln gazetemız d_e_mektı~ .. B~ı . bakımdan bırer şık~y.et mektubu dolayısile 1 da tevkif edilen Alexandre BI , r:k'. 
mide ve k.alb h.astaiıkla_n_ için fayda- da gazet.ecılık tarıhımızı çok ya- Fran~ se~ırı: konsolosluk harçları- l ise ancak üç gün sonra, o da nakdi 
l~ır. Su içme ve banyo ıçın kullanılır. kı~da~ alakadar e~er. . na daır bır yazı dolayısile d~ İzmir ı kefalet mukabilinde, tahliye ed:ldi. 
Düzce - Derdin membaın.ın suyu yal- lzmırde çıkan ilk gazetenın adı konsolosu ele Spectateur Orıentah Matbaacı Vigoureux kaçmıştı 
ruz klor aılığı ile dl~er iki sudan fark- S • d' Ch ı T · h kk d · t ·· k.. - b M · · h · 
1 d Dl~ "d 

1 
h « rnyneen :> ır. ar es nson a ~n a yıne a eş pus urmege aş- ı es elenın şuyuu er tarafta bü· 

ı ır. 5er ma~ e er em~n pek a.z dl b' F fı . ı d b" ı d l B · ı ı farkla mevcuttur, Blnae 
1 

h b a ı ır ransız tara nuan ay a ır a ı ar. u mes e e er etrafında yük bir heyecan uyandırdı. TaL:a-
. na ey u d"l k .. 182 4 • b h b l ·-· suyun da Karlsbad suyu gibi tesir ya- neşre ı me uzere "' senesı aş· mu a ere er cereyan ettıgı sı· tile hiç kimse bu hareketi tasvip et• 

pacatı anlaşılmaktadır. langıcında tesis edilmiştir. Gerek raJarda ise gazetenin mülkiye- miyordu. Kapitülasyo·nlara rağmc':l 
Profesör Calvi'nln bu yazısında de- İstanbulda gerek Atinada bir nüs- tini On Altıncı Louis· yi mü- bu çok cür'et kar bir hareketti. 

nil1~or1tl: . . . .. _ hasına bile tesadüf edemediğim bu d~~a~ ede_n Marsilyalı avukatlardan Alexandre Black'a gelince o hiç 
D~zce membaının jeoloJik etudune gazete pek seyrek çıkmakta ve bel- bırının oglu olan; ve ha basile bir- yese düşmedı. Bütün arkadaşiarın-

henuz başlamak imldl.nı bulunmamış- k" h ·· d b 1 k li'-te Fransayı t k d k t · d ld ·· d"_., "k 
tır B b 1 t d 

. ı u yuz en revaç u mama ta ,. er e ere zmır e an gor ugu teşvı ten ayrıca ce• 
. u mem aın ne 1arare erec"sı "d' S "h b" . k" ecl yerle•m'• b 1 Al d Bl k ı ı k h k b "td·-· · · ne de verdi~ su miktan blz.ce malum- ~- '·. an ır sıy~et ta ıp etm i- y ı.. u unan e'lan re ac saret a_ a_ra • a ı ~gı sıyasetı mi1 • 

dur. Membaın ne şekilde kavranmış gını mevcut malumat ve muhtelif satın aldı. dafaa ıçın kan'LK'lusanı 1828 de cLe 
olduğunu da. bilmiyoruz. Ancak a~r del!illerle isbat kabil olan bu gaze- Alexandre Black _b? gazet:nin ıC_ourrier de Smyrne> ~cllı haftal:k: 
olan bir cihet varsa, o da. memleket tenin yazılarilc gerek Hariciyemiz, esaslı -~~ıcıları~dan b_ı~ oldu-~u-~- bır gazete çıkarmağa ba!<ladı. 
menfaatine ~u membaın jeoloj~ ba- gerek Fraınsa sefareti yakından dan butun bu ışlere bıgane degıldı. Siyasi münasebetler iade- edili·ıce 
k.nnda.n tedkik ~lmesl ve tıbbı ~- alakadar olarak sahibi Charles Vatanına ve vatanından ayrılmak bu gazeteye yüksek mahfilleı deri 
kmıdan da terapotlk cepheden tecnı- . . mecburiyetile k d" · "k' · h.. l b l d B' '"dd beye tA.bl tutulması lii2umudur. Salra Trıcon a bazı fıkraların gazetenin t . .w. .~n. ısıne ı ıncı va- ucum ~r aşa ı. ır mu et da~ 
kesesi, karaciğer ve diğer hastalıkların intişanndaki faydaları bertaraf ede- an edındıgı Turkıyeye son der~ce ha geçtı. 
kesreti karşısnıda, bu membaın çok cek mahiyette olduğunu bildirmek ~erbut olan Alexandre ~lac~ İkı 1- Agustos 1830 da, Alexan-:l:e 
yüksek bir ehemmiyet iktisap et.mest mecburiyetinde kaldı. cı ~ahmudun memleketı yeırııleştir· Black'm hizmetlerini takdir eden ve 
lcabeder. Yanlış bir yolda yürüdüğünü an- mege matuf olan hareketlerini mti- ona gelecek her han"'i bir fenalığı 

Andolunun daha birço.~ başka mem- lıyan (Smyrneen~ j sahibi 1824 ilk dafaayı bir b?rç biliyordu. Bu su- önlemek isteyen lzmi~ müteseli'mi 
=ptKua~~~a ~~y~ .. sınTıfkk teşrininde M. Roux adlı diğer retle. gazete yıne siyasetini değiştir· Ömer Lutfi Efendi, kendisile gö ~\-

• , oou• a.oy, e e b' F d . G . . memış oldu k h k d ~ · Kokarhamam suyu, Denizli Sarayköy ır ransıza evrettı. azete, ısmı- Al · . . . şe.re muta ı kal ıgı veçhıle, !z-
İnatlıhamam suyu gibi membala.r var~ ni d..e Spectateur Oriental> a tah- exandre Black ~~hıtmın . v.e mirin muhtelif tabiiyette büyük tiic-
dır. Bu Ut.i membam her ikisl de Karls- vil ederek, her hafta cumartesi gün· vf tandaşlarının kendısıle hemfı~r carlarım topladı. Kendilerinden t.u 
bad'dakl en sıcak membalardan daha len Wrıtişara başladı. Bu gazeteyi 0 masından c_esaret alara_k tam .~ır gazetenin neşrinden bir fayda nmup 
sıcaktır. Bunlardan maada Sarayköy çok cazip bir şekilde basan da avukat sıfatı!~ gazetesınde T urk ummadıklannı sordu. Ümit ett•gi 
Kaçarhamam suyu Beypazarı ~~pe Vigoureux adlı bir Fransız mat- h_u~ukunu. hararetle müdafaaya gi- müsbet cevabı alarak vaziyeti Ba
Kapılı İçmece suyu ve Trabzon v.layc- b 'd' O h 1 b" .. k b' ~b t rıştı. İlk ış olarak ta Comte Capo b ·ı· fık b" k'ld b"ld" J' 1.1 dahilinde daha iki memb d aacı ı ı. eı a uyu ır rag e , . . .. . ıa ıye muva ır şe ı e ı • · ,. 
Bunlarıdan Beypazarı suyu :a ~~~ kazanan ele Spectateur Oriental> d lstrıas a hucum ettı. . . . Fakat bilahare bu cevaptan mut-
Karlsbad suyuna muadildir. (Mergent- ilk sayısından itibaren açıkça, iz- f ~u ~~ra~~da ~hakkuk ~den l ıtt~- main görünmeyen Rusyanın tal.!'bi 
helm suyuna daha az benzer>. mir ticaret aleminin büyük mümes· ~ . ~use es - raınsız •.. ~s, ngı- üzerine Alexandre Black' tan yine 
Beypazarı suyunun da. Karlsbad su- silleıinin de fikirleriM tercüman liz ıttıfakı- Fransa sefınnı, Yuna- Rusyava ve Yunanistana hücum et· 

yu tesirine benzer ~slrleri olması olarak, Tüık tezini müdafaaya baş· nistan hakkınd~ki hücumlarına ni- meme;i istenildi. Bu talebi bir ta-
muhtemeldil'. Ancak Duzce-Derdin su- ladı. Adalan saran Yunan korsan• hayet vermesı ıçın, Alexandre kım tehditler de takip edıyordu. 
yu, Karslbad membalarına. Beypazarı ı T' k !'tik ld w 'b' Black'a müracaate mecbur etti. M . l k bı"r çıkmaza gı'r• 
suyundan fazla ben7.emektedir an ur po ı asına o ugu gı ı S" l . d k . l' b" k h es e e arh 

Derdin maden ıhcaQ. .: İzmir ticaretine de oldukça sekte oz erın e açı ve gız 1 ır ço te • mişti. Fransa sefaretinin şimdi C'>• 

ıe bn. cenup&a. ~un ~~ •e-lcta .idiles. C.-te bir buçuk elitler de vardı. lt.iai ııibi Rusyaya mümı.şat ederek'. 
rmdaki Yukarı Derdin mevtiinden 2 sene kadar Türk tezini müdafaa Gazetenin -hibl Al--clnt Blac.lt tab•asını rencide etmek niyeti yokru. 
lan. fimalde Hamam.suyunun derin eden netrİyabna devam etti. vo t&bü Vigoureux sefirden, tat- Hele Alexandre Black harici te· 
~rumu içinde bulunnı.aöadı.r. Kay- Yunan istiklali tahakkuk. eder bik imkanlarını araşhrmak vaadile . l l d d. , d v nala """-aJt ..ri\,,.+~ sır er a tın a i.ışünce.erini egişt: .. 

..,.~ e~ur. Jeoloji-it bakım- gı'bi olunca vaziyet te degı~·.ir gı"bj sarih direktifler İstediler. Fakat di- k d l d - b dan burası btiyü)c b1t paleoeJOlt Y rece soy an o ma ıgım ütün 
!inal olup çok lı8tihaJe a.ntUr- oldu. İbrahim paşa ordusunun Ana- rektif gelinceye kadar aynı geküde mevcudiyetile isbat etmişti. 
§lstJıer ve :deıııttlerdeıvm~& doludaki tazyiki yüziinden müşki· neşriyata devam ettikl~mden gaze· 
Yukan Derdin clvannda bu 9;hrele; lat içinde bulunan Resit paşa f ngi- teleri bir ay müddetle tatil edildi. Babıaliye gelince 0 da hakkı mü
Eosene mensup mam'lı kalkerlerlıe ör- liz sefirinin, Rusların müzaheretile ele Spectateur Orientab bu tati- dafaa eden bir gazeteyi kapamak 
tülüdür. Kaynafm suyu ılık olup ga- yaptığı, y uınanistanla barış teklifini lin aonlanna rastgelen Navarin mu- aklından geçmediğinden mes' elenin 
zozlu, yani bol C02 lldlr. prensip olarak kabule meyletti. harebeııini müteakip yine intişara haJlihi, kapitülasyonları öne sürerek, 

cLe Spestateur Oriental:. ise hu va- başladı. Fransa sefaretine bırakmağı teıc.I\ 

Büyük bayrak 
koşusu 

Kotu 16 mayiıta Sam
sundan baılıyarak 19 
mayısta Ankaradaı 

bitecek 

Ankara 13 (Telefonla) 19 

zı·yete kar•ı de•. hal .nddetle m __ ,_ -le- 1 l ediyordu. 
,.. y• una Rus ve ngi iz sefirleri gibi, siyasi 

fete geçti. Türk hukukunu heyecaaıla münaaebabn inkıtaı dolayısile ls- Rusyanın şikayetleri deYam eltİ-
müdafaa ederek lngiliz sefirinin hu tan bulu terke den Fransa sefiri Urla ğinden nihayet Alexandre Bla.:k' ı 
hareketin' · k tl t ,_.d b 1 l d t lstanbula celp ve fransızca cTakviı uvve e enıu e aı a· imanın a zmirdeki Fransız tüc-
dı. İıı büyüdü. Alevlendi. İngiliz se· carlarıaıın mümessilleri arasında bu- mi Vakayi> i neşre memur etmf'k 
firinin müdahalesi üzerine harekete lunan Ale:undre Black ile de ~- düşünüldü. Matbaası satın alınarak 
geçen İzmir Fransız konsolosu ga• rüıtü. İkna edilemiyen sefir Fran• l.tanbula nakledildi. Bundan evvel 
zeteyi kapitülasyon kanunlanna is- saya dönünce konsolosluk ta kapa· yine burada çıkan bir yazıda gör• 
tiiıaden kapatmakla tehdit etti. taldı. Fransızlann hukukunu mü· düiümüz veçhile «MO'lliteur otto· 

Bu gazetenin Türk haklarını mü- dafaa vazifeei Hollanda konsolos· man> ın neşrine ba~landı. 
dafaa eden yazılannı yazan Coml>eı luiuna devredildi. Selim Nüzhet G~k 

Aınkara 13 (Telefonla} - Harici· 
ye Vekaleti teşkilat kanununa ek 
olarak hazırlanan kanun layihası 
ali.kalı encümenlerden geçmiştir. Bu 

layihaya göre haiz bulunduğu dere
ce ve ünvanı muhafaza etmek, hu· 

mayı. Spor ve gençlik bayramı mü· 
nuebetile Samsun - Ankara aruın
da büyük bayrak koşusu 16 may&.1 
cuma günü ıaat 11 de Sam.un üke· 
lesinden başlıyacaktır. Samsun böl
gesi atletleri bayrağ, 17 mayıs .aat 

Ankara 13 (~.A.) - Öçüncü 1stan- 9,30 da Amasyalılara, Amasyalılar 
bul - Edirne - tstanbul bJsiklet yarışı ayni gün 20,40 da Çorumlulara 
evvelce yapıldığı gibi bu sene ~: Çorumlular 18 mayıs saat 5 de Ça~ 
Mayıs ~çllk ve .BP0

1
r ~!.1:~ B kınlılara, onlar da ayni gün 14 30 

~ara, Istanbul, :rmı r, ~ ' a- d A k 11 __ ı· ' 
Iıkesir, Bursa, Hatay, Malatya. Kayse- a n ara 1 ara tıcaıım edeceklerdir. 

lunacağı mahalle göre maaş ve tem· 
sil tahsisatı verilmek ve J 84 3 sayılı 
kanun hükümleri mahfuz kalmak 

prtile kadro dahilindeki bir memur 
Vekaletçe lüzum görülen herhangi 
bir vazifede istihdam olunabilecek
tir. Bu suretle istihdc.m edilenlere 

Vekaletçe maaş ve ikamet yevmi· 
yesi verilmiyecektir. 

r1 ve sıvas bölgelerinden seçilen 25 Bayrak 19 ma}'lS puarteai günü 
blslkletçinin tııtıra\ti ile yapılacaktır. saat . 11 de 19 Mayıs atadyomuna 

Bu yarış iki merhale ol~rak icra gelmış bulunacaktır. 
edilecektir. 19 mayıs günü Istanbul - Ebedi Şeften Milli Şefe aembolü
Edirlle merhalesi. koşulacak, 20 ma- nü ta§lyan bu bayrağı hAmil olan at-
yısta Edlmede istirahat !'dilecek ve 21 letler ikiıer k.ilomet k akl 

ıs günü de Edime - Istan'bul mer- k re oşac ar ve 
~~~sı koşulmak suretile yarış tamam- oıu ~m~~ndan Ankaraya kadar 
la.nacaktır. gece a~duz fawasız olarak devam 

Blsiklet federasyonu her ik1 mema- edecektır. Samsun • Ankara arası 
lede birinci, ikinci ve üçün<:ü gelecek- tayin edilen &ilzergah üzerinden 
lere kıymeUi hediyeler.. verecektir. 484 kilometre tuttuğuna nazaran bu 
Bundan başka yarışın suratinl arttır- uzun yolda 242 aporcu k0tmuı ola-

Adlı.yede yenı· tayinler mak gayesi ııe her iki merhale içlndf: caktır. 
yolun muhtelif kısımlarından birinci 

Ankara 13 (Telefonla) - Ad· olarak geçeceklere ayrıca. hediyeler iaşe ı•şıerı• 
l:i d t • J l t • ve-rllecektir. ye e ıu ayın er yapı mış ır ·ııı••••••••••·••ıııı 

ı 
. h k ı_ 'L ~ki ı·-· s lihli ................... __________________ _ 

zmır u uıı; Dil m ıgıne a . . deli O 
hakimi Servet Tan, Bandırmaya Er~ Hafik sorgu hakımı .Ş~m~~- n Ae- 1, birliği heyeti bu hafta 

içinde toplanıyor 
menaktan Muzaffer Evreno&, Toka- miröz, İzmir sulh baltimlıa:m.e 1 ~ ~: 
da Samsun sulh hakimi Recep kara müddeiumumi muavı~ı. ~!.ı 
Balkan, Antakya azahğına Elbestan Doğutürk, f\va~.os ~eza h~kunlıg~
müddeiumumisi Şerif Kırkağaç, ne silifke eakı mud~eıumumı muav!· 
Beypazarı ceza hikimlig-Wrıe Tefenni ni Nihad Maraşlıoflu, İstan. bul ha- Ankara 13 (Telefonla) - Tica-

b l ret Vekaleti iaşe işbirliği heyeti ilk 
hakimi Sabri Öztürk, Boyabad hu- kim muavinliğine sta:ı u .. ıcra ~e- l 

O k d toplantısını bu hafta aşe müsteşarı 
lr.uk hakimliğine Kadirli hakimi Tev- muru Naim Günter, s u ar ıcra 
fik Güç, Yayladağı hakimliğine memurluğuna Bursa icra memuru B. Şefik4Soyer~ riya~et~deihy~pac1ak 
M h k k h 4 k" · K ı ç likk H d K'" Ankara sorgu ha· ve Vekalet mumessıllerı byaç ar 
uş u u a ımı ema e ı- ay ar oymen, .. . 1 h 1 ki h kk 

A k "'dd · • · k' ı·v· A ka a mahkfun rocuk· uzerınde yapı an azır ı ar a ın· ran, n ara mu eıumumı muavın- ım ıgıne n r .... . 1 'ld' ki 
liğine İstanbul İcra memuru Cemal lar 1Blah evi müdürii A~dülkadir d~ noktaı ınazar arını PJ ırece er-
Oğuzoğlu, Adana sorgu hakimliğine Eryurd. dır. 

taralm4laD flddetle bombardıman ed.iltn Haınlnırgdan lrir manzara: Büyüli{ 
lst.asyon binası ve istasyon meydam , ... 

llısar hududundaki çölde Alman tanklarının harekiu 
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gözünil yummadı. Uyuyamadı. Çocuk- - Bu ne dalgınlık!." dedi., aman 

~:~:;ıe:r d~~~~e:!-X: := 'l:u:i.t1~~ busıs ~ getirilen Kreutzberg'in hayatı 
bütün di§lett ağırıyordu. Hele 161 ta- baliliı7tn aetmed'nt• Şimdl hemen• Bugiln dft.-8JUD 
rafı zon't zonk atıyordu. Kalkı~ IDIC9 otomobile a.tıayıp gidelim, tmıu haar- en b1rlnc1 d~ 111-
yarısı bir dişclye gltmeti dilşfindu. ~ lıyalım ... Haydi, haydi... tadı yılan Harold 
k n vaklt pek geçtl. sonra. öy:kı devam Bör1e söyliyerek bir otomobili 99- sa 
ettiği bir dlşcl de yoktu. Hiç tanıma.- vlrmlıftl. Rafit içinden söylene söyl .. K:reut:zberg ~l.yana.
dığı bir diş doktorunu gecenin bu aa- ne ot.omoblle g1rdl Şimdi Şirket um• :a ye~I ~ 
n. lnde uyandırmak pek tuhaf olacak- mi dltt'ldörünün 18tediğ1 lsta.tistiği d&- ~n~ ~~ r 
tı Bunun için sabahı beklemeden bat- ğll. yalnız o boylu boslu kndmı dilş6- a :in em ta in r ~ -
ka çare yoktu. YataA'lnda kıvranıp du- nDp duruyordu. O günü bu ~en ı.- :ı~ B/ münase: 
nırkcn kendi ken<ilne: ıı:Geceler de tatıeıtf.Ri hazırlarlarlten bir süru ya.ıı- betle revkalAde kud-
nmma uzam~'···• diye dilşllnt1yordu. lıt yaptı. . retl haiz olan bu 
Sabahı bu kadar sabırsızlıkla. bekledi- U.kln nkşam vapurile teear köye tkA h atı 
gını hiç lın.tlrlamıyordu Sanki orta..- dönerken gene boylu boslu kadına ras sa~ nn a1.t 
h'k aydınla~ başlaylılle& dlşlnln geldi. Bu sefer de ahbapça ba.k.ıftılar. ~e tln1 um~ı~ -
a~ duracaicmıt ~ eıeHyordu. Ni- Sank.1 aralarında bir tanışıklık, blr a ce m · 
hayct yattıtı odanın :ıca.ranııtı lıaflf- samimiyet vardı. SUdet arazlshıde 
leme~• başladı. ııerdeleıin aralığın- Gene karşılıklı oturmalar, bakıtm&- doğmuş olan Ha
dan içeriye klrll bir beya7.lık sızınağa lar, belll belirsiz gülümsemeler ... Fa.- rold da.ha alt.1 ya
başladı. Şefak sokuyordu. kat bu sefer de utangaçlığı yüzünderı şında iken sahneye 

oecedenberl kendi kendine yaptığı Rqit genç kadınla tanışamadı. çıkmıştır. l)l)iduğu 

Harold Kreutsber,r 

telkinin neticesi olacak, hakikaten Erte.si günü, daha eı:tesl günü hep Relchenberg şehrl
gün ıı.ttarırken dl4lerinln atna durur Paltlzeye ras geldi. nin devıat tlyatro
glbl oldu. Uyku bastırdı ve daldı. İltifatar, aşina bakı4lar gırla gidi- sunda.ki en nı~lm 
E~e yatmıştı. Uy:ı.ndığı :aamuı va- yordu. Ra.şlt blr hafta kadar Pak.Weyi piyeslerin şarta ooy
k.lt öğl~e ynklqll7ordu. Y&talından göremedi. Ondan sonra gene vapurda llyen ve dansedıeıı çocuk rom dalma. yapar. Kalın bir ipi boğazına ve kol
fırladı. Sanki bütÜıı gece kendisini sa- karşılaştılar. kendblne verilmiştir. lanna sararak ynptı~ ~yln dansı bil-

tün c'handa taklit edilemez sayılmak-
baha kadar uyutmıyan dişler bunlar Garip şey! ... Bu sefer kadın kendisi- Bu kabiliyeti sayesindedir ki, genç- tadır. 
de~lldl. Ş!mdl hiç biri ağrımıyordu. ne buz gibl soğuk davranıyordu. Yft- llğinde (Drestıen>dekl gü?.el sanatlar 
Yalnız yüzünde bir gnyrl tabillilt his- züne bile bakmadı. Ma.amafih Raşlt akademisi.ne ka.bul edilmiştir. Aka.de- Bir bakarsınız (Mozart)ın cAşık 
llediyordu. Ka.lkıp aynaya ya.kla.ştı. içinden: miyl bitirdikten sonra garip bir tema- !>:ı.hçıvan• l:smlndekl Past.oral parçası 
'Baktı. İkt yanajp birden tcıstopulak - Belki görmemiştir._ Şuna. kendi- yül eseri olarak moda ressamlığına çalındığı zaman aşk ve sevdadan ım.,ı 
ş Rmiştl. Dfin.kü çehreslle bu .simanın ml gostereyim! .. diyerek gene on\l!ll ırnera:k etmiştlT. Birçok moda biçimi dönmüş bir adamın biltün evza ve ha.-
arasında münasebet yoktu. Şlm.11 kar- karŞ181na oturdu. resmi yaprnı~ır. reldltını ve çehresinin ta.kaJIQ.slerlnl 
şııtında t\.deta ba.1ka bir insan vardı. Işte o zaman Ro.şldin hiç t.:ıhmin Resimle iktifa etmeyip evinde bağ- temsil eder. 
Evet şişman, top top yanaklı, doma- etmediği bir ha.dlse oldu. Pakize fide- daş kurup resme göre roblar ve ınan- Velhasıl mwılklye ve her türlü nağ
tcs suratlı bir adam ... Aslında neşell ta h14ımla, hakaretle oturduğu kana- tola.r da dikerdi. Bu suretle moda meye uyarak tarihi ve muasır en bil
bk in "D olan Rnştt gülümsemeğe ça.- peden kalktı. Ba~ bir yere gidip ressamlığında. çok büyiık şöhret ka- yük snnat eserlerini dans harekatı ve 
lışarak: lHıŞtt. Raşlt, blndlitl vapurun bacası r:anmıştır. evzaı He ta.kltt etmek kudretini haiz 

- Ş.şm!lnlık b na Meta yarıi.şacnk- ve direkleri ne beraber il2ıeıine dev- Kendlstnl yeni meslekten eski mes- bulunuyor. Kendisinin bu sanaıt kud-
m~··· dedı. L ~ rlldlf{nl ~dı. O kadar utıuı1~ı~tı. Et- Jeği dans sanatkArlığllla iade eden ret! yalnız Almanyada değ.il dol:ıştığı 

Glyt.ndl. Sokağa çıktı. keleye d--.- raftaki butün glnlerln kendusıne QCV- m hrl k serva.tuan b 1 t bütün Avrupa ve Amerlkada, ıuı.tta. 
ru yUr\K"ken. bu nca1p suratla kimse- rlldiğtnl sandı. .~noverı şe on ' a e d ed kdlr edil 
ve lfrünm k slternlyordu. Vapura bin- J lkin birkaç gun evvelki lltlfa.t ne mudüıil Max Teıı>ls olmuştur. Bu Japonya.da son erce e ta. -

dı. Bu sır ca ~Ö' •• nine boylu boslu g<!nç idi': Bu soğukluk, bu hakaret ne olu- adam kendisine bir muavin arıunııkta ~~~~~d~~l:~~r~~;~=ı t~; 
b r kadın !l!şt1. Onu her zam.a..'l gö- yordu? idi. Bu Y.~r için münasip bir adanı lisanla yazdığı küçük bir kitapta sann. 
rür kendisine hayran hayran b!lknrdı. Kendi kendine .. Gel de bu muam- bulmak uzerc birçok dans sanatkAr- tlndakl muvaffakıyetin\ şu suretle 
Hatta h. kk ııda küçük bir talıklknt ma.yı çöz ... • diyordu. Bir ha.ttadanbe- !arının hayatını tedkik ederek ~n mu
dil. Y pmış ismhıin Pakize olduğunu r1 onda tek bir değlşlklik olmUff.u. Yü- varık adamın ıKreutroerg olduğun izah etmlştir: 

' .. ,. n- """' in-'·tl işte .. ftA anlamıştır. Fakat bu adamın dansı Ben dft-... ft- n.nl yan ve ·~'hut şu ve yalnız ya "dığını oğrenmlştl. zunwı 'i''l' ..,.~ , o ..._.ar. bırakarak moda ressamlığı ve tettlllk « ıM&O>wu• ı J"" .. 
naşlt boyle boylu boslu kadınları EvvclA bu vakadan kimseye l>ahset- pt ""- nıı. mi b'-ok te ik ve bu sana\ medresesine mensup bulu-

k.1 bl edl Nlh et d d Pftı.ı--4 ya ı&u•ı "&ren 1J ve .. .,. 'iv - d ,_ ı ı dans e'-edlm Çün pek beğenirdi. amma ne çare r m . ay aya.nama ı. ~J• lerde bulunarak kendisini dans saha- nan a am .... r ç ıı 1411 
• -

knecik olsun b:ıkmamış, hatta. vapur- de tanıyan pek sa.mlmt bir d0&tuna sına dönmet ikna 1 ... i~ı Kreutz- ktı ben hlç 111r mektebin mümes&l.11 
na anı.sıra kendls!le beraber böyle bir bunu anlattı. HlkAyeshıln sommda: 'her~ bir mü~det H~:;e7~iet mek- değilim. Ben kendi keyfime göre dana-
eı keğjn gidip geldiği~ dikkat bile et- -· Acaba, dedi, .suN.tmıın şl.şm.e81le tebJnde ça.J·..+ı""-da ttekl kudre- ederim. Ga.yet neşeli oyunlar kadar 
mem~tl. 11u v&kanın alll.kası va.r mı dersin? "i'" &... n sa.na gayet clddt ~ a~r danslan da 1stedl-

O günü llk defa boylu boslu kadının Şimdi dostu kahkahalarla gülüyor- ~l~ny:e:ı~v~:ı ~~an takdir tım glt)l oyno.nm.• 
'.i gözleri Re ,din üzerlnd_e takıl_dı du. Nlhayet: alın~~ştır. Bu~da Frl~h ;1~:~~ Bırkaç sene evvel Kreutzi>erg <'1'1-
kl\ldı. Raş!t. kendi tenctlne .• ı!ergun - Muhakkak ki, alil.kası var. dedi, in •Don Moste• baletin~ rolfınde rolldeld Seefeld'de bulunan evine çe
ba ını bllP. çevirip bakmaz da, .,uratı- ben bu Pald7Jeyl tanırım. hk koc~ son dereoede muvaffak olarak cihan- kllmlşt1.. Lllrln clhanşfum1l şöhreti 
m n boyle en acalp bir ~kle girdiği flf şiş yanaklı, tombala.it suratlı biı •ü 1 bl öhret kaza.nm• .. tır DMs- tekrar kendisini sanat şa.hikasmo. çı-
g n~e özlerini yüzüme diker. Acaba adamdı. Ve genç kadın onu .. ton tona " mu r ş - · k 
rahremin bu garip şekli tuhafına mı diye pek severdi. Ne ça.re ki, adamın taki muvaffakıyet! diğer sanatkArla.r =a=nn=ış=t=ır=·=========== 
gitti. Benıml al y mı ediyor.. ömrü vefa etmedi. Evlendikten biraz glbi yalnız tabiatı taklit ne iktl!a et- Askerlik i•leri 

J.M:ln Re. d dikkat edince Palili,e sonra verem o1du, iğne lpllle döndil. memtş olmasına medyundur. • .. ~ c .. L-._ 

nln gö:ıılerlndc alay eden bir ifade ol- Öldil. Dansta sırasına göre aert, (Ka.prls)ll, Eminö.. Yerli Alkslik ~ 
madığını gördü Garip teYI BilAkla Pakize uzun milddet evlenmedi. kuvvetli, mütehavvil yani gayet canlı dem: 
Bu sıcak b9Jtışl~rda ha.ttl bİ.r takım İkinci kocMUla da deli gibi ~k oldu. bulunu10r. Bu sanatkAr halkın tu ve- Yd. Bv. Tğm. Y1Lc;uf 'Ziya oğlu Ah
ıltlfatlar b ıe sezml§ti. Bu adamın nesini ~ım!şt1. Çok çirkin, ya bu t.cmayülüne bakmaz. Kendl bil- met r.evdeı 303 (13693) P. Tğm. Mus-

dl~i gibi danseder. Bir bakal"SllU% eski tata ~lu Sami 322 (37424>, Tbb. Yd>. 
Rqit bundan ldeta cesaret aldı. Al- yusyuvarlak bir şeydi. Faita.t onun da YunanWann sazendeler Ulhl Orphe- Ahmet TeTflk oğlu Halis 313 (36407). 

laMMı lMı@tin wpur da pek tenha 141- 1ıoparbı.k toparJıalc, fit fLI ya.naklıan us'u ve bir gün Arpotallp meleğınl bü- Sınıf 8. Ml. Me. Musta.f& otlu İsmail 
Genç aAaın Paıtı2enln karşı.mıa. ıeçlp vanh. O da domates .suratlı kil Bir ttln evza ve harekltı Ue taklit eder Hakkı 301 (34885) Kayıtlan teUtUı: 
oturdu. Içlııdftı: =U~~ k:mt>an gUıtl. Mu- Bir giln de HJnd Brehmenlerinln an~ edilmek bere hüviJ'et ciiEdanlle blrllk-

.. - Diş atrm bana uğur g.etlrdt. BU- tabıt n , 1 .... ft_!'!_.A yüzündtm T'~ anevi olan icrası çok güç danslarını te acele şubeye müracaatlan. 
tıın ırece uyu1>madı amma l$e flmdl ..... AUUA~n aan ı. '-'IWL.Uı 
'beni milkafatl&ndınyort... dedi. aonra iti anlaymca lltlta.tı kesti. 

Boylu boslu kdm ara sıra gözlerlnl Rafit ıWllmaed.l: 
kaldırıp demlnld lHtfatlı bakıflannı - Ne yapayım birader- Ona hof 
ondan eslrgeml;Jordu. I~ için berg&ı dlıflml ağrıtıp 

Vapur koı!!prtiye ya.klqınca onlar Mnwlllm flflremem ya ... 
birdenbire kalkmadılar. Btıtthı yolcu- Hikmet Feridun E6 
ların fıtına.suu beklediler. Bunıda.n 
sonra rahat rahat. vapurdan iakeleye !'••••••••••••• 
çıktılar. Köprü i1aerl.nde ae01; kadın 
ba§ını çevirip ona baktı. Ha.fifçe gil
ltimsedt. 

Bu, hakikaten Ra.şklln hlç llmid et
medlti blrteydl. A)Jlarea bu tadmın 
töyle sıeak bir bakı.şına, "9ltk b~ il
tifatına, hafif bir al1kalm& na.ll ol
mak 19ln elinden geleni y&paUt
tı. itte şimdi ı.stediA'1 olmu,wtıu. Llt1n 
ne çare ki, böyle lfıka:n.e tan~ 
Rafit pek bec"rlksisdl. Maamaftl alır 
ağır genç kadının arkasından llerH-
10rdu. 
lrkuından onun boyunu bosunu 

seyrederken çılgın ve ılılc ba.Jallere 
kend1.sinl k.aJ*nyordu. 

Uzun, uzun dütünme
ie lüzum yok! 

cAKŞAM> a bir KÜÇÜK 
iLAN vermek kafidir. 

o kadar dalmıftl ki, sert ve mfitAıhak
khn bir lesin kendi 1amJn1 galırdı
tmı lf .. lnce sıçradt. Bqmı 9"irfp 

baktı. Daire Amiri karflsmda duru- •••••••••••• .. 
Bafdadc1a nehir mhllinden bir görOntlf 

ı 

Tefrika No. 124 

Duvarda asılı torbalarda da avuç 
dolusu altınlar vardı. Sa.ide aJ'ka.da.t
larınm thtlrasını tatmin için: 

- Duvardaki paralan gemideki bil
tiin arkndaşlara taksim edeceğim, 
dedi, bu definelerde hepinizin hakkl 
vardır. 

Denlzcller sevindiler. 
Saide sandık! nn knpa.klannı ka

pattı. 
Defineleri ta.şımağa başladılar. 

Mansur, dedl(ti çıktığı için çok se
viniyordu. 

- Dl~r mağaraları ıı.ramağn ın
zum kalmadı. dcitll mi? 

Diye soruyordu. S:ı.ide tok gbzlıi blr 
insandı. 

Bu kadar büyük bir defineyi kaza
sızca ele gC1;1rdlkten sonra, tekrar 
kendini ve arkadaşlarını t.ehllkeye at
makta mana görmüyordu. 

- Hayır .. hemen dönüp gideceğiz. 
Dedi. Şalopeyl doldurdular. 
Ve JSSlZ mağaradan çıktılar. 

Altınlar taksim 
edilirken ... 

Recep reis altmlan ve mficevher 
dolu sandığı, lpelkll kumaş bohçalarını 
görünce şaşırdı. Diğer gemiciler de: 

- Aşkolsun be .. yaşayın çocuklar .. 
ne çabuk buldunuz şu kUlrclklerin 
definesini. 

Diye bağrışıyorlardı. 
Saide, defineleri ambara yerle.ş.t.lrdl. 

Denlzcllere taksim edilecek olan tor
baları güvertede bıraktı. •BU vurgun
da elbette hepimizin payı vardır!• di
yenler de vardı. Zatt'll, S:ı.lde: 

- Acele etmeyin.. hepiniz ze~ 
olacaksınız! Hisselerinizi ?erece~1m ... 

Demişti. 
Herşey ambara yerleıtU.rlldlkten 

sonra, t-Orbalard:ı.kl paralann tabiml
n~ başlandı. 

Saide O.dllfme blr taksim yaptı .. ~ 
kimseyi nyırd etmedi. Hepsine ayni 
miktarda altın verdi. Eşyadan da ge
mlcllerln lşlne yanyacak olanlardan 
bir kısmını dağıttı. • 

- Ambarda.kileri padl§a.ha. hedtye 
edeceğiz. 

Dedi. Recep reis demir almap bq
ladı. Yelkenciler iş başına ~tiler. 
Yelkenler çekildi. 

(Yeşilok>da hummalı bir faaliyet 
vardı. 

Çil norinler ve dlger hediyeler de
nizcileri harclt.ete getirmişti. 

Sahilden balıkçılar bağırıyordu . 
- Sizin için taze balık tuttuk. Ne

den bu kadar çabuk dönüyorsunuz? 
Mansur bunlara rumca cevap ver

di: 
- Adanın etrafını dolQflp tekrar 

ıreıecettz. Balıklan sakla7JD Kimseye 
satmayın .. onlan akşama dön{i..c;te alı
rız. 

Ma.naur yerlileri avutmak i~ln yalan 
söylüyordu. 

Adalılar, definelerin ka.çınldığını 
ta.hınln etmiyorlardı. Bu işin bu kadar 
kolay ve çabuk ya.pılamıyacağından 

emindiler. 
Yerliler merak lçlnde söyleniyorlar

dı: 
- Acaba bu yelkenli neden limanı

mıza geldi.. neden bu kadar çabuk dö
nüyor. Hele şunlan akpma kaôar 
oyalaaayclık da., ak§ILDl Oıstfl 'korsanlar 
dön llnce hesabı.nı sorseJa.rdı. 

Ba.lde ırec*irse, baflll& geleceği ön
ceden tahmin etınl§tl Llm.andan çıkar 
çıkmu flddetllce esen bir fbnaI rüz
gA.rtle ka.r§ılaştılar bu rilzglr (Ye
Şlot>un yelkenlerini davul gill fl4lr
mı.tı. Yıldırım süratlle dalgalar üe
to.nden aekerek gidiyoı1ardı. 

Recep reis: 
- Şimal rüıgA.n imdadımıza yet,lft1. 

Yoksa sata. sola volta vurarak vakit 
kaybedecektik. 

Dl10rdu. 
Saide, Assos körfezinden pet çabuk 

ayrılmıştı. 

Ofrvertıede Recep reis. 8aldeye so
ruyordu: 

- Körleme başka matara var mıy-
dı? . 

- Vardı. Hem de pek çok. Adeta 
meşhur ltonan1ann bütün hazineleri, 
bütün vurgun eva.sı bu mapra.lard& 
saklı. Fııltat biz, ancaılt blr tanesini 
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boşaltabildik. 
-- Matarada nllbetA;ller yok muf 

Yerliler neden bu mataraları soymu
yorlar. 

- Kabil değil İçerideki nöbetçiler
den bir ki 1, bir orduyu mahvedebilir. 
Sular bu dağlar eteklerinde çok garlı> 
dcllkler açmış. Oralarda küçük oda
cıklarda y~ynn korsan gözcüleri de
fineleri muhafaza ediyor. Ke!alonya
lılar kendi korsanlarının mallarına 
göz dikecek kadar aç gözlil kim ıeı: 
değilmiş. 

- Padişah bu defineyi görürse kim
bilir ne kadar sevinecektir, Saide! Se
nin bu yararlığını Çelebi Mehmed hiç 
bir zamnn unutmıyncaktır. 

* Adanın burnunu dönilyorlardı. 
Öteden ben geçinemlycn Haco ile 

Ali, güvertede gene dil kavgasına tu
tuşmuşlardı. 

Haco, arkadaşlarından farklıca 
pay almak istiyordu. 
Şa§kaloz All: 
- Sen kendini ne sanıyorsun? cl1-

yordu. Relslmlzl.n verdiği hisseyi ey
vallah deyip neden kabul etmiyorsun 
da homurdanıyorsun? 

"Hnco: 
- Haydi sus be! Sen bana ıı.kıl ve

recek adam değilsin. Ben lstediğl.rnl ve 
ne söylediğlll'J bilirim. Sen çeneni tut" 
yoksa beynini dağıtınm. 

Diye cevap veriyordu. 
Ali biraz lyileşmlştl.. yolda and iç

mişti: Hacoyu ne yapıp yapacak, bldu
rl'cekt.ı. 

- Ondan öc alayım dn. varsın Saide 
beni direğe nssın. 

Diyordu. All lnadcı bir adamdı. Hıı.co 
ona n1sbetle daha uysaldı. Fakat, altın 
hırsı nedense blrdenb re gözlerini bü
rümiıstü. 

- Bent bir nvuç !lorlnle avutmak 
istediler. Ben buralara boş yere gel
medim. Bu vtırgunda benim pay-.m bü
yük olmalıydı. 

Dlye söyleniyordu. Ali, ylylp içmedi.. 
Haconun sözlerJnl &ideye yetJştirdl! 

- Bak, en çok güvendiğin nd::un, 
fazla pay alamadığı için lltO.yet edi
yor, dedi, halbuki sen onu ırö'lü tot 
bir adam sanırdın .. aldanm.ışsın! 

Saide, Şaşkal<Yl Alinin sözlerin" n
lak vermedi: 

- Haydi. işine bak. P&y 14f blttt 
artık. Ambardaki paralar devlet.hı 
malı oldu. Onlan Gelibolu muhafızına 
teslim edeceğiz. 

Ali fazla blrşey söyllycmed.1 .. 9Cklldl. 
Fakat, Snlde, Hacoya kmnıştı. En 

emin sandığı. en çok güvendii!ı1 blr 
adam neden Mekllerden fazla pay is
te ındi? 

Aasos körfezinden bir hayli uznklat
mışlardı. 

Şimal rüı.gi'ırı (Yeşllok)un yelkenle
rlnl şlşlrml.ş, denizciler türk:u soyllye
relc akşamı bulmuşlardı. 

Saide: 
- Artık tehlike kalmadı, diyordu. 

Mihalın deflnelertni aldık; o flmdl 
h:ıberdar olsa bile bltıe yetişemez .. blzl 
bulamaz. 

Saide kendi kendi.ne düşü.nü~. 
AH ile Haco arasında.ki geçimsizliği de 
unutmuyordu. 

- Bunları birlblrlnden ayuma}ıyun. 
Ocllboluya glder gi~ Aliyi karaya 
çıkarmalı. Haco bana her zaman ll
zımdır, diyordu. 

Oysa ki, Haco ile Ali - bu sırada -
tekrar kavgaya tutuşmuşlardı. B:ıt 
klipeştede lçln için yanan bir yangına 
benzeyen bu atız datapna.sı yumruğa. 
bıçağa dayanırsa., bu sefer 1.kislnden 
birinin tekerlenlp denize gitmesi mu· 
hakka.ktı. 

Ha.co kavgadan kaçıyor glbiyd· 
- Ulan Şqkal.oz, dl10rdu. 1e11 be

nim başıma bell kesildin amma .. ecel 
senin başında dolaşıyor. Çeneni tut
mazsan, canını yakarım! 

Alinin sesi duyulu10rdu: 
- Benim sözlerim sana. ııılvrl&iMlı: 

vızıltısından tesirsiz geliyor .. anlıyo
rum. Fa.kat, kendimi sana göstemı&
nin zamanı gelmiştir. Sen kim oluyor
sun da, bizden fazla pay a.lmalt ıstf.
yorsun? Bir Flnl.ke çlngeneslne bun
dan fazla para verHlr mi? 

(Arkası var) 
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Atlantik nakliyatını Amerikan 
donanması himaye ederse ... 

8ahlle' 

AJnıanyaiıı bugünkü ı ··d H ~Akdeniz LUI (1 188 JllSfl =--~ = = ~:: 
Mkimiyeti Ye Sovyetler daiil.ldf•f dl.JIF ~~ea:='e:re ne ıeımemlş oldu· 
Birliğinin tam yarclimi · uy h ve m bancl b!r tımseden her 

lzerinde lôplaniyor <B ... 1116 ı w ....._.•> ~~"; ~~edtll c...-. l iıııci ......,.)" 11118"9 ~. PaJıaı blllımı~ hattında~ ter bqlDılen Blltlll llJaal ~ halde · llell'ln aDesl, her 
mMbaatm. Uaanı clellfU. İn- Oll11N1dll 19 ıubdatlarmm *in IMa ~~bulunmaktadır. 

llltere a1fJJb1ne ~ blfW". meaeleJl JX'OPllU!da tçtn alllt"Ml aldlll hattı ııarm: ~ ~ 
IIIJP8ZllJllilm ~ mımz ablo- ec:1erceatne tul1anauAmdUı fi1lılıe dflenhı Almanlann bir OJUD• 0':.,.~ 
b8l neUceatnde bOlbClWn aç edUmemeltted1r. tatıJen mQJllküıı delildir 
btlrıakt1i". AJmanyanm tipaıı- B. Heu hastahanede İngiliz sazetel~rinin 

Bu hal Jnmlizlerin yilkana halı'lle•ecek yaraım :yaya yiyecek ıemın ettığl de söy- bi: :: ~aktarı~; ınütaleaıan 8 • I' I laılyor. eön. B. Heu, bit ha.s&&nede JMmak- ~ra l3 CA.A.) - Rudolf Heas'.lıı 

l ' • iJ f 1 k • " • -1. kt • Fakat uzun sürecek bir takat tadil'. Ttııbll J\ll'P!Wulun& raiJDel1 =1 ~:ı~ -sabahki tııcw. ma zemesının s ra ıe sev ını temın eu.ece ır barbine hazırlanmak lçbı Akde-~~=e~ v:;: lıetdir.~swwıea::n~J:j 
ııtzle Aftika da yetmez. Alınan- ralln'm. neşeU bulunmaktadlr. !!es,,, mubablri f1l tatlDltl 'ftl'JDebedlr: 

t:Hdd ti ·· tik tan I eberl amaı:ımı Jat.lrabat etmek «Bir Alman pilotu İalııoçJUUn p.r-~& e gun geç çe ar At- bileceği anhlp1maktadır. Bundan Acaba Amerikan donanması yanın ham maddeye, yiyeceğe ve DiK v~bnhUsa hıginz coRra~ ~: binde bir ~ emrma parqCUe in· 
Jantik meydan muharebesinde Jn- bqka Amerika, kendi .suJannda vapur ~elerini himaye ederek pettoıe ihtiyacı var. Burada Sov- tahk mecuu•Jarmı '*-i•Jrla geçir- mlştir. TanuNl ele alnler içinde 
glllzlerin vapur zayiatı mühim J'8- lflettttll npmiardaD bir )Jpmnı AUADtiii geçirirken Alman deıı1- yetıeıle anlaşma meselesi ortaya 1111ktedlr. Xendıstne oktımak ıçtn bir- r:! ... ~"i~~olan· B1r kliJ'· 
LA 

1 
ba •V • t--n•- aM A.:,..n... _..._, .. __ taarnDnın ....... ......, çok roman ve yazı yazmak fçin lii -· ,.._.. __ p!Wu 

Aun ara lig olmaktadır. Nısaı> da ~.,_,...,e ftl'lll"e6 "'~ .. --UMU , a U6 uya .. ~yor. zmnıu şeyler verilmiştir. Hes.s, çok Jandarman. tielllm ~-
ayındaki zayiatın 488 bin tonu mektedlr. Şu halde İıiglltere ile cak mı? Bu suale, Atlantikteki Almanya ile Sovyet Birttğl, yası yazmaktadır. Hees'e, bUa1ıenJ.n i'mJçyaya biyle baıret ver.le b1r tan 
(106 vapur) bulduğu resmi rapor- Amerikanın inşa etmekte olduk- denizaltı harbinin bilakaydü p.rt aralanndaki zahiri dosUuğa rağ- mutad yeınell Terllmek1iedlr. :ııı::1~n ~4:::= ~~~ 

ni to jı --~-ı ü ahi tte Jm k Hess, son seneler zarfında Jtendlslnt ~ ~ ..... ~ _,,_ 
Jardan anlaşılmaktadır. ingiltere- lan ye vapur na ~ı ...... e ç m ye o ası, endlltğinden men birbirlerine yan gözle bakı- pek Jy.l ta.ıııyan K1rk Pa.trıck'e son harpte tecı:ibt eormu.t bir tanvecı 
nln harp malzemesi ve i&§e madde buçuk milyon t.cmu bulacaktır ki, cevap vermektedir. Yani İngiliz yorlar. İkisi de hudutlarda tetik zamanlarda evvelce oldutu b&r ac;ılt :ır:ıe Hess ~yaya gelmek için 808 
lerinl taşımak t"ln seferde en az bu miktar, Alman denizaltı ve Deniz 2 üstündedir. Sovyetıerin siyaseti, bava etzerslzlert yapmanuf w ~ ~ ~me;!.:~~ ~ b zarfında -Alo.1" tını zamanını büroda oa,lı.pnatıa geçlrm.l§ 'PJJl.'G 

2000 vapur bulundurması tA.zım- tayyarelerinin lr sene .wuuıya temin ve himaye ede- harbin dışında kalmak, fırsat olduğu his.mı! vermtttir yuı;vor: ·~ nasyonal SG8Yaliat 
dır. Halbuki elindeki vapur mev- gemi tonajına verdirebllecekleri cek olan her harp gemisine düş- elverirse tehlikesiz ve zararsıı Hess'in ~ ~u pek ta.bil gö- ~!:ı::':~ ııa.!:!~:= 
cudu günden güne azalmaktadır. zayiat vasatisini tamamen teılfi man muamelesi yapılması me- menfaatler temin etmektir. Al· ıillmeöedir. Çünkü 12.000 kilometrelik ıanareye binmesinin 1UQk edildiA'·nı' 
İngiliz tezgahlan yeni gemi inşa- etmese bile buna yaklaşacaktır. muldür. manyanın gayesi, SOvyet ~- :::~:~= ~cıJ: = fakat bir tanare ~e muvaf~ 
atile bu zayiatı telafi etmekten Bahusus Amerikan yardım mal- 1914 harbinde Amerikaya ait nın bitmez tükenmez kaynakla- ~tle atıamıttır. Hem, eıneıce hiç- ::z:ıc:,:m~~=~ ~ 
uzaktır. Buna rağmen, bir taraf- zemesini lngiltereye taşıyan va- Luzitanya vapunınun fngntereye nndan kuvvet almaktlr. Ameli- :! r::ı:ı=~~ =- Ur. Bitlerin eııırt hiWma olarak He.t
tan dünya piyasalarından vapur purlar, Amerikan donanması ta- cephane taşıdığı kanaatile torpll- kanın İnglltereye yudmuna bT- bir mlni!vt .,. maddi oeant kullaml- :'~m~ mlııl o1mıyan yaverleria. 
satın almak çaresine baş vurmak- rafından himaye edildiği takdir- leııerek batınlması muamele.sine fllı.k Almanya da tahtını arttır- m&sı icab ettlrditı kanaati mevcud l*1 DA:=~~.~;:: 
la beraber, dtğer taraftan bütün de, her kafile kuvvetli denizaltı bu sefer Amerikan harp gemile- mak için Rusyayı elde etmeye ffi1dm~~: . . .. ~elidir ki, 4Jınanyada kendisinden. 
tersanelerini seferber ederek emniyet filosu refakatinde seyre· rlnin maruz kalması büyük bir çalışıyor. Gittikçe artan hava er' m~~ıııllik büro- ~:ır anc:kh H=dave Görtng bulu· 
hummalı bir faaliyetle yeni vap- deceğinden, denizalbların gemi ihtimal dahilindedir. bombardımanları Almanyada si- sunu. kendıaı ıda.re edecek mutad sa~a sözler bıılre:!=~ 
pur yapmağa calışmaktadır. Çün- kafilelerine hücumu güçleşecek Hül!sa; Amerikan yardımının lA.h fab~alanna zarar veıınek- ~r~h'!;~~flnd::::~l~sı;i; dır. Alman radyosu~ ka.Jboldutn bü
kü İngiltere imparatorluğunun ve binaenaleyh zayiat da o nisbet- billill Amerikan donanması tara- tedir. Diğer taraftan Avrupada emirname mucibince, Fii:hrer'ia mü- :!~en parti şefi hakkında hiç bir ta.
bekası, nakliyatın felce uğrama- te azalacaktır. i'ından himaye edilerek İngiltere- iptidai maddeler azalmakta, en messUllk ~ürosu bundan sonra GParti ~!uı=~:kuyeeine 88h P 

masına bağlıdır. Bu hayat! dAva- Atlantik nakliyatını Amerikan ye ulaştınlması, Atlantlkte İngl- bol memleketlerde bile aclık baş ~ti-dı~anı.d~inl •::ı~b=h olma.dıiı ~kJQndakl iddiaya gelince, 
yı muvaffakıyete isal edecek ça- donanmasının himaye etmesi llzlerin yükünü ve manız kaldık- göstermektedir. Tek care Sovyet- balun:fa:ı1:.n Müın~ b~un ~ daltUD~un yıldönümü mü
relerden biri Alman denimltı ve mevzuubahis olduğuna göre, bu lan tehlikeyi hafifieteceği gibi, lerle tam blrlıktır. mid~ütü Relehstlet\er Martın Bor- !•tukla!da~ ~~1~ ::.ıfı.~ 
t.ayyarelerine karşı vapurları ht- nakliyatta Amerikan bandıralı yardım m~m~ kara ve ha- Almanyanın Sovyet toprakla- T.W:. ~;~~~~':~·Bltler ııetm- 7&te görllnt.Uşt4ir. Diler tara n 
maye ve müdafaa edecek vasıta- vapurların da kullanılması muh- va cephelenne süratle sevkini te- nn<ta şimdilik, ~ yoktur. -t .. -ı +mıı bir em1mame ile. FGlrNe ... vin- ~~ 800 

mlllit bir mesafe ta 
tem 

, ,_ d h ·· _A,_n t ·· · tm ~--.... ~· :::_, .............. ltendiBlnin tamamııe nıele tı 
ıan cotcıltarak müessir bir hale eı .IDÇ' e enuz UC1AUJ'8 muş- mm e esi itibarile de harbin gi- ettlği saha haddinden fazla ge- ~ JJaa ·~ve Fümer~ üll;veaine -..Ui> ~ld*lahu ıtöstertr .• 
getirmek, ikinci çare ise zayiatı külltı buna arzı lftfkar edecek ıdişatı üzerinde çok mühim bir ıe.. qlemlştir. şu suada Bovyetlerle =-adını cPartt b1lromı. na DaUy Heraıdın dlplomaııt muhar· 
telafi edecek kadar yeni vapur in- dereceye gelmemiştir. sir husule getirecektir. A. B. harbe girişmek de Almanyamn PartJ.e biiı~ doinlıdan ~a ~ :1m ıı:;~~ ~ ':;;!~ 
§a etmektir. işine gelmez. Fakat, aradaki an- muer-e tabi olacaktır. Btb.tm"IDl ~- meslne m&nl olacak yaverlerin mev .. 

Deni1.de ve Umanda bulunan Amerikada zaptedilen Polonya Baıvekil muavi laşmalara ratmen 8cnJeUer Al· :r.11. Jlartln Sormamı'& Wd edDıldl-- :ıne teım~ edlldiA'ine bakılırsa, la taarruzda bu • Be . • eq,şen gozden düşmüş olduğu 
vapur n n masun - vapurlar lngiltereye ni yaralandı manyayn pek az mal gönderiyor. rıın 13 CAA.l - D. N. 'B.: Nasyo- 'Ye bu Javerlerin h1\kikatte Ht9Shı kaç. 
lundurmak için fazla miktarda - Bütün r ~le Sovyetleri olanca nal sosraHst partisl lmmııııpaada:ı_ısı masna Dibi olacak mahatızıardan 
karakol misi ve ta areye ihti- malzeme taııyacak ~· 13 .<~·A.) - Polonya . ' ' bfJdiri~or: .. :!baret bulunduiu a:nlafı•ır. Hem Hit· 

ge . YY . . 1 . Başvekıl muavını general Soınovs- kudretlerıle yardıma yanaştır- Bugun, _Führer'in neminde, nasyo- lerln eıfttl a.?b.daşı Röhm'tin akıbetine 
yaç vardır. Halbukı bu vesaıt ıh- Vatingt°? 13 <.AA) --':.B. C?r- ki, Londra üzerine cumartesi gül\ü maktır. Almanya, mutlaka muh- nal sosyalist parUslnln biltm relschs- utrıyaıcalmı alleTek etendil!n1n elin· 
tfJ'ael; ~- .... ,._,, • ne .. _ et-. lel.ter "fe gauleUıer'lerinln bir IDıfe- den kurtulmak UtemilUı'. 
değildh'. vapur mır 1111a ~ .. ıiıailı111ii>lliillİiİiiiiİIİİili .. •.,. 
İngiltere ve domlnyonlann-::tald dere eclilen -L--- vapumna• nJ.. ~~~tınan Mt 1*1DW cttiıö~~ l6sfe _..... *81 ~ _. ~illa• 1a1m11 ıar ancak bir ,,,__ encnuuı e enne ve enaeeıne ll1UDI- "".,.. ~rme ~· -- olu ~ a W&ld~ • 
tersaneler bir senede lamlmw 'baWncle tahdidat yapılma- ba Parçalan iaabet etmiftir. Gene- harp tehdidine kadar .da gldebDlr. bt,riUt btr heyeclmlı. aurqJpuflat:'Chr. ele ba 'w= Matt • 
bucuk milvon tonluk vapur yapa- muuıı tavsiye etmif!ir. Amerika ral Soanovw·ye hir ameliJ'at ya• SOVyet kaynaklarmı. mtinalrale Bu~clahdi.FOI' ~ 
bilecek k~drette olup bu miktar Birle~. dn-!etleri Bah~e. komisyo- p~. Bundan nvelld harplerde vasıtalarını bmat işletmek ister. B. ~hurchill Ye Lord teaırlerı otacütır. Bu ~88: sebeple~ 
vapur 1.ayiatının ancak dörtte bi· nhuftare~. ~al Emeı~ mn. seçh en ~~~--def~l~-~~ sen.· Akdeniz terbes blmca, SellnDr., Halifaz'm '-7mtlaft ~~~:~ ytirüt.m ı.t, P rtl 

rint t 
A l d bili" a ..,an tıcaret encumenı uzu- -ov-.. uu yar--. ehem- 1+.a1wa ,.._. ... a.. +-·-- ~. Lon4a. 13 (A.A.) _ B111iJıD. .Avam ,.,.. cuADUAip lllli':lll büyük kavganın 

el;ıf e e r. runda yapmlf olduğu beyanat, bu miyet bile vermemektedir. _ _,_, ..,&___, ~-ya ~ ... bmarasmda B Chlm:bllrt!en B Çlktalmı ~it llinmsulıdur. 
Seferdeki İngiliz vapurlarını hi- kere neşredilmittir. Amiral Emery, Karadenizden yapılacak nakliyat HeSs lilttmda bir ~ laıll~~ I!. :!:l, Prıçe, bu hft.4l11nbı Abnan. 

maye için ştmdlye kadar Amerl- hük.Umeıin bu vapurları, kendi 'bay- Romanyada 10 mayıs kifayetsiz Olan SOvyet demiryol- ınaaı fstemıdl&lr. lara m - •iılHI ............ 
ka 70 muhriple 10 seri karakol ge- rak~arı altında harp mıntaka~ nümayiıçileri te.ıöf Iannı temamlar. ::::~~~~~- Y~= ~rı riiesa H~in 
misi vermiş ve son zamanda tn- lnsılterey~ ~eme nakliyatında edild• Almanyanın bugün itin hal- mamdarmm memleketimize gellş1 f)mdl ~ oııtuımıu diliGne· 
giltere ne Amerika arasındaki yo- kullanmagı d(ifünmektek 

1 
old~h a~- 13 ( ... .a > Stefı 1 J letmek istc;diği dlva budur. Bun-~ m*ükak, yakın bir i.ştik- ·~~ ka]1dmış olacaiklardır. m.-

söylemittir. Bu mınta a ar turi -:-''"' ..._ - an, a au.n- dan d ila Alman.,....,._..,. baJde b!r be,..ı JaPıl&cakt.a.r... ...ucıclllll Bitler "üzerindeki tıeslrl daha 
lün yansına kadar olan kısmın .. edilmemit olmakla beraber, amiral danİıeRemd bir tiblll 10 mayıs nllma- O yı _,,..._._, btlıtlıı Xansas C1tJ 13 fA.A.) _ Lord llall- müthif Olacalr.tir. Artık kime itlnıa.c:l 
da harp gemilerile devriye v~i- Emery·nin, Aıqfsrika bituafbk kanu- ~dt= :e~~U::~ $hğını SO'tyet Rusya, Pran8a, faz dün._. a&,ıedlll n-..ıtt.a Resa :=mr~ lt..ıtsınt tatlhJlf edect!lc 
fesini üstüne almıştır. Amerika nu ile tesbit edilen nıahare'be mın- ler amrl mahkemeye a&vkedlletektir İspanya ilzerlnde hlssettlrmekte-~:ı Dl= ~ıı:.: ... ~ =~se: 
bir taraftan batan vapurların ye- takalarmş telmih etmit olduğu sanıl- • dir. HA.diselerin aJaeağı şekil bu rebtldlu · ett.ll'ecetift? 
rini doldurmak için kendi Uman-1 maktadır. İki İD8iHz balıkçı gemisi üç devletin. bilhusa SOvyetıertn ord Hallfax, bu tıefllatı evvelden RudofPla Reaa•m hayatı 
Jarında kalaıi mihver devletlerine - • A Latb mukavemet veya mutavaat dere. ~:!rutklm atı tM Uln ola· 4e := maa HM tadbııı· 
ye Danimarka, FeıemenJr No"eç .Alman • Rumen ticari Landra l J (A.A ) lngiliz cesin.e bailldır. Am rika eli JaŞmdadir. Umum~· timdi • htiktlmetıerine ait vapuriara v• müzakereleri aaürallıPıın tebliği: ingi)iz Roche- NfJCIM61in Sadak Vqtqtone 13 <a!'; _ Y:!ıoıph m....,: JpWa. '* ~= 
ZIJed ederek bmılan ingiltereye Billrel 13 cA.A.> - Melanl aJansm- ~e "!e Kopana aiWıla baLkçı H 

1 
1 • Jleas'hı istoçyada lca:nQa. inmesi va- da ımt.ederek ilk defa Verdun luin.-

Temleğe başlamıştır ki bU vapur- dan: 10 mayBa Bükrefe gelen dok- g~~I b~r. !'opaııeı•m mÜ- ess nuıttera ıle sulh fbıgton dlplomattJt maMllerfnde naz1 ~~arda 7araJarı.ımtUr. tor CJod1111, Alman hiJtibneti tara- rettcuatı u-ma hiç zayiat yoktur. putlBl fellerl anamda n1faJc ~ _,..,..re anıtım. PÇmll 
Jar takriben 550 bin ton tutmak· fmdan Rom&DY& ııe mtll>adele mesel Ma !I..! ltal . f 'k • be I' twttmda birçok WmımJen JGl aç- ft ~i olmuştur. Harpten .... tadır. Diğer taraftan İngiltere he.- 1er1 Jı.a»mda mlzaDl'eler terası 1ç1n c:ar nuw, yan Tı- 1 rı s ıyormuı JDJltır. Vqinp)ndaki bnsate göre, u: sb'aaJre tahlil etmışUr_ 
sabına Amerika yeni vapurlar fıefkil eclllmft olan mmısyonun reıat caret Nazırrm kabul etti 9 """senhı haWd ma.!rtJet1 ne ohm:a ..._,...:.!921 118neatmle rm-zı partl.!ılDe 

afatlJle Rumen ~u ıe1ııl B. B d -- (D~tanfı 1 .!.-! --LY.-1-) cdlan, Alman mınetı tıg1a blflk bir a11&1UU9ı.u. 9 lklııcitegrln 1923 kıyamın• 
yapmaktadır. Ameı1kan tersane- Dfm4t;due ile ı&Ofmillf;Gr. t u "P""""" 13 CA.A.) - D. N. B.: &-. - - darbe olmtlftar. Bul mahtfiler Hesabı da tabur kumandam idi. 1925 ten. 
lerlnln bir se~zarfmda 2 mDJOD Muhtelit A1mlD - :aumen tomısyo- ~ Tl~aret Nazın B. R1ccardi bu- Parti.ye aıaliım oldutn 'bere, aene- 30 haziran ltM ~e ~ im 1132 ye kadar Hitıertn hu.stW lt1ttbl 

n P orty tarafından bbul edil· leMenberl 001t but& otan B. Rudolt lıa.ı*ttıe "'ft-t ~-... mrauıe ~IL!Ufbr ım dıe 111 
ton (takriben 400 vapur) J&P"' nu bu sabah toplanrrı1fbr· ndftir. Jless aoıı amantvda llttlkçe daha N : "'Q\' ıA"ı ~>Aı-un.ıedtrler. azı sJJaat kGttı1t~m ~ ; ----=--------==------------=----==--=-------- Ook ft tlab& de1111k tedavi çarelerine mes e:;ıe!~~~. dl=~~r~: ı1lmiş, 931 te nazır ~ JulılQe;fe bit TDtmuttar. Bu ~ter arasında filler, Hess'1n nazi Pft!l!lltijlne alır btr glmı}§tir. lless, ııart1nln dahBI tııılkl· 

~re. münecc1mlere mti- daıbe lndirdilt kanaa.tinded1r1 lttmı ra:edu ve her - ıaoeJd8 
wt ta mncllııtur. Kandlı:lnl bu tıed- Gazetenin VqlngtıoırdaM ,,,;;,lılrl ~ W"t1'l06:' P-nlar& 
tt1d aJmall ••Jııadılıa. mı bat,.._ tmJarı illve eııliror. bltabeıı aliak ~ 
4m 1RI. \'fmaeleıtn ne .. .....,. IL'lııdar • 
JDeSlll o1da!tJan m11elııll de Qdmla· Almannn 'ita J8l*l wıenue
tJ!masgı• pbp'acllr tıılr m.ıe.ar. mı ~ , .. ıgml MI ~ ~ 
J'lbı, fftcWIJeltn B. mı.ta 1* melıterJ r. Zira 4IQa Aım.d .. illldl-... •.I 

taak nnn111 ,,... .. n petil& ...,. ımkl* ciclalanu aıılamalltadlr. 
k6ndilr. La.aiJiz maldilleri Jt ı · BM ~-r il hu Mld-

Herhalde hattı ~ 'tin. - A 1-.:-- !.UX:-- •-~ _._, ile ll!iılJ'1twmf ama a.1ye 11d 
B. Hess'in sal>ıt mı.tık.,, 1ıesirl .-uı- C#IUUl&Ul'& ...._-.v ... aar ftlir~JI. a.ııa Ollıi Vtlt 
d& bulundup ıwctmda ilk tebJllde iüf'IDlüftlir• diyor = __.,.. ellJI eHld. 'M a. 
bildirilen vakıayı MJk1 tı4ımektedlr. ....._ ıı CA.A.> - Reu.ter: Inglllz '1lillmI ~ !li Jbm d&llııil 1111'· 
Hess, P"ührer1n kaJbtııtn ta içJndlırı ce- ·9.-'t·~· B. ~ lm*~ •- ..a1 MllJmr. 'Ih:ra Xurumuna. A,Jıılmlı. 
1&r&k Japttlı b1r9ok ., tıetWlerin1 ~ ftaM1n.a IA1m elde llletıcud Je- -·U ~..blm ...,.... 0e Ud 
ımteltlD ııt ..,.,...._.Qırı.~ dne baberlerJn Berlbıderı ıelenler ol-~ evı ıJe ':,4 ~ ts&mm Bele-
70r ki, Hem.. bnd1 m:rtııe llN. tn- .... ~- Mumafib -- ........ .... s.a •i ...... 
l'lliz 111q>arat.orlu1Unun tam tahrfbl mldllma göre, B. Has, 1* mtl!'Mmt!1l 
ne~~ da lttr bllmlA- olarak, cüler yüDek nasBer JJe ulaş- Hayfa 'J.bWa•ıada '-ffyet 
ba. .fÜSlDl feda alme1c .m.tle mini ma.nmzbk Jaallnde ~ 'ft ltelk.1 Beyrot fi (A.A.) - O F t · H yf 
Olafilleoellal' tuanur elm*'e Jdl. de çet.eıı1n dlier fı™1Jla karp. JaJan dlll biJdhiMlllM lier.. y~t!; 
llaltm 01&lula 11ere B..m ~si etme1tte 1dl ıı.uız maMHlemaM:t lıuetatı sona enli.itten' 
.m•hNnran putl ltlerbae taalltt .W.. lfanaU. lfire.. Almanı&. ~ bdar llııınanmda btlyiit btr r~ ~ 
il JQaıı bll4llıd. bu taanurau m çiirümüşt • \le harp ma-. t-.t 

0 * 
aDal alda " neılceter ftnb1Jıe B. Hess in para ütle yere inine bı- daı ci 1e Inglltere• 
~ cl~ordu. dayette niçia bir ahte verm malz ile dom 
N~ ..,.ııst partial bir idea- olduğu blllnnmnekte, fakat bu m i§l oru 

llst adamın bu. b4ar ~ ı»r aüıt lede pek m.ııtemel olarak 
fitle :turban ~maum teeaetir ve t.es- lrııJmıdutu lmaktadır. 
aüf1e ~- 8'l vu1y~ ln&iitererıin B. Hess t\11 rmayıU bul m _ 
Almanya.ya. tahm.11 ett1R~ larbSn 1de.a. ta idi. Kendisi lle göriı M.iğu man 
sama mAn.l ulwdlr. Harp Fübrerin tı.kJi mel~ım kaybetmiş olma.sı kat ' 
sem nutkunda dedttı gibl, btitün insi- iyen kabcııl edilemez. Bu hU.illSIMİ 
lJs fet1ed. ceıdlip de ~ Br tAınya bütUn ıe1aalbiıer tamamQe yalaıı Jı.ıMıPJıF: 
sulh JBVMlt '-8dıe -.W,. GııdM' Santl 71 a göze B. ıı-.s. ı.rlltııı!lll 
~ ...... 
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1 Günlük Borsa 1 
ESHAM ve TAHVİLAT - IU.MBİYO 

't't NUKUD FİATLElıt 
J 3 Mayu 1941 

DEVLET BORÇL&Bl 

L. it. 
·"' 7.50 933 Türk borcu L ll. m 18.'10 
• • 1938 tkram.lyell 19.-
• • 1933 İkramiyeli Ergant 19.05 
• '1 1934 Sivas-Erzurum ı 19,30 
• • 1934 Sivas-Erzurum :a-1 19,40 
• 1 1932 Hazine bonolıı.n 61.-
• • 1934 • • 15.50 
• • 1935 • • 29.50 
• 1938 • • 62.-

A. Deı:nl.ryolu tahvlll I - ll 42.25 
• • m 42.'15 

A. Demlryolu mümessil senet 40.10 
Haydarpaşa Umanı •H.-
H. limanı mümessil senedi 41.75 

HiSSE SENETLERİ 
T C Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. iş bankası Chamlle alt) 
T. İş bankası mümessil hts. 
A. Dem\ryolları şlrketl (,.o 60) 
A. Demlryollan şirketi <'Yo 100 
Esklhlsar çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Sirkeli Havrlve temettil 

106.-
9.40 
9.65 

107.-

23 .-ı 38.-
'1.25 

26.-
21.-

ECNl:HI I'AHVJLl,ERİ 

Kredi Fonsiye 1902 kupon kea 96..--
88.-
59.-

• • 1911 
• • Amorti 
• • Kupon 

NUKUT 
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası Cbanknotl 

KAMBiYO 

Londra üzerıne ı sterıtn 
Nevyork üzerine 100 dolar • 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atma üzerine 100 drahmJ 
Madrld üzerine 100 pezeıa 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm Qzerlne 100 kuron 

1.05 

27.60 
3.36 
3.10 

5.20 
132.20 
30.-

0.99 
12.84 
30.90 
30.51 

Yazın sayfiyelerde hoı vakit 
gecirmek için mqhur 

AR SEN 
LUPEN 

RADYO 
1 BugOnldi program} 

Ötl• Ye akpm. 

12,JO Program 20.4fl ea.rtıiar 
12,33 Şulolar 21.ıo Kmtıaıma 
12,50 Haber1er 21,25 8u ~ 
lS,05 TQrküler 21,415 Bando 
13,20 o~ 22,10 Habedell 
18,01 MO:dk (Pl.) 22,45 Cazband pt 
18,SO Koo.uşna: 15 Mayıs 
18.45 Çocuk aaa.tt Perşembe •hin 
Ul.30 Haberler. 8,00 Program 
19.415 Zlra&t Tak. 8,03 He.betler 
19,50 Kadınlar fa 8,18 MQzik CJIU 
20,15 Radyo gaze· 8,45 EY tadım 

cAKŞAM. neıriyab 
MUHTELlF ESERLER 

Kurut 

tı..adm asker olursa 
Necdet Rüıtü 50 

ftalyadan Amerikaya 
naııl uçtular M. Saffet 35 
lttibad ve Terakki tarihinde 
euar perdesi: Yakup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sicema yıldızlan (ciltli) 100 
F'-%11 Ahmed 
Hitabeler, ııiirler, hicivler 
vesaire 
Edeb: bahralar 

Hüseyin Cahid 

80 

60 
2; kuruşa tam bir roman eseri 

Oipıiz kuyu Vl-NQ 
Pempe pırlanta Vl-NQ 
llı:i cinayet geceai 

Hikmet Feridun 
Y.:aracaahmedin esran 

Kardeı katili 
Vl-NQ 
Va-NO 

Tevzi yeri: 

25 
25 

25 

2S 
25 

AKŞAM matbaası 

cAK$AM• kariJerine mahsul 
vüzde 20 tenzilat kuponu 

Kartal beledtyulııClenı .. 
il 

NIJbaınnMll\ IGllaı'ı 
12 11 

" • 40 
1117 =18 'IO 
G 'l'1 70 --aoo D5 

Kartal~ Hmmnu olan yubrıda. evaaı ve mataı-1arlle mn
hemmen bedıdled ~ btızledn Kartalda lmAl ftı teılOm1 1şlnhı açık 
tbiltmesm• Cı8llp llUhur etmec:l1#1nden 8/5/941 tar11ı1nden itlba.nm 10 gün 
mfiddetle tema eııHJm!f old"Dlu ve 1stleık1ller1n d&lrede mevcut şartnamesini 
görmek Oseft heı: gtl.n ve elm:Utmeye ltlimk 1ç1n. y(i7X1e 7 f> temına.t olan 23 
l1r& ~ lı:UZ'Ufla ihale g0n11 olan 19/1/941 pnzarteııııl g1lnft saat l',30 da Kar
tal Beledi,.ılne m11racaa.tları: tlln olunur.. (3116) 

YANICI MADDE ALINACAK 
Ziraat V eki.leti zirai kombinalar kurumu 

müdürlüğünden: 
30 °'uz tıın dölane motöt'..n 

'100 Yediytiı bflytlk teneke benzin 
14Q1 Bin d&t yi1z doban bir büyük teneke petıfıol 
Muhammen bedeli 15,500 lira olan yukarda. cins ve miktarları yaıılı üç 

kalem yanıcı maddeden yalnız bin teneke petrol Blncanköyde ve müt.eba
lwı Gazı istasyonunda vagon tesllmi kapalı zart usullle satın alınacaktır. 

Katı ihale 20/Ma.yıo;/941 se.lı günü saa.t on beşte Ziraat VekAleti bina
sında merk~ satın alma. komJsyonunda yapılacaktır. 

Bu işe glmı.ek i.9tıeyenlerln 116 llra 25 ktırll4 muvakkat teminat ile kanu
nun tayin etti~ vesika ve tekliflerin ıhale günü saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri lA.zımdır. (2586-3670) 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 1 

Muhammen bedeli (14300) lira olan 650 Rulo Beton inşaat 1çin tecrit 
veya bina da.mlarmı örtmek tçin llA cins karton bltüme (beher topu 20 
metre murabbaı ve 40 Kğ. olmak üzere) (23/5/1941) cuma günil saat (15,30) 
on beş buçukta. Hn.y<iarpa.,ada Gar btnası dahilindeki komiayon tarafından 
kapalı zart usullle sa.tın alınacaktır. 

Bu ~ girmek ıstıeyenlerln (1072) 11.ra (50) Jturu4luk muvakkat, teminat 
kanunun tayin ettttı vesikalarla tekllfierini muhtevi ıarllanm ayni gün 
saat UUO) on dört otuza. kadar komisyon relsUtine vermelert llzı.mdır. 

Bu 1'e &it p.rtnameler komisyondan parasız olarak datltılma.ktadıt. 
(3552) 

14 Mayıs 194f 

'l'tlrki7'e Otlm.huriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KuııılUJ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve &lcari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı •e ihbarsız tasarrut hesaplarında en 
az 50 llra-n bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a§aıtıdaltl pllna 
~öre ikramiye datıtılacaktır: 
4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 li.ra 

' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 

' • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 it 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplanndatı paralar bir sene tçtnde 50 liradan aşağı 

rlii:-m!ver.lere ikramiye cıktı~'l takdirde % 20 fazlaslle verllecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyhil, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara - Kırşehir yolunun iltlsakını teşkll eden Dikmen Çankaya 

yolunun 13+500 - 22+000 kilometrelerinde yeniden inşa olunacak tesviye! 
türabiye, şose ve sınat tmaılt işi 22/5/ /941 tarihine rastlayan pazartesi güna 
saat 15.30 da vlllyet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarı 
usullle eksiltmeye ltonulm~ur. 

2 - Keşif bedell c97498• Ura c17• kuruş ve muvakkat teminatı c6124• lira 
.Db lruruştur. 

S - Taliplerin 
a - Muvakkat teminat mektup veya makbuzlannı 
b- Tlca~t odası vesikalarını 

Dr. IHSAN SAMI - .. İstanbul asliye l! c1 hukuk mahke- c - En az '70 bin alralık bu kabil fOSe işl yapmış olduklannı lsbat ed.e-
mesJnden: celc vesikalarını, talip mühendis veya ten memuru olmadığı takdirde bu ka· 

Müddeialeyh: Süleyman Küçük.pa- bil bir ten adamile blrllltte 1.tin sonuna kadar tefriki mesai edeceklerine dair 
•r Oduntapı yokuşunda No. 10 iken noterlikten musaddak veslkalannı bir tstldaya raptederek ihale gününden ea 
halen lkametglhı meçhul. Müddei Na- az üç gün evvel vlllyete müracaat lle bu vesalke müstıenlden alacakları ten
cl,ye tarafından müddeialeyh Süley- n! ehliyet vesikasını hamilen ihale günü saat 14,30 a kadar 2490 sayılı ka
man aleyhine açılan boşanma. davası- nun hükümlerine tevfikan ha.zırlıyacatıarı teklif mektuplarını dalmi encü
na ait arzuhal sureti müddelaleyhe men riyasetine tevdi etmeleri. 
tebliğ edllm.eık üzere yazılı adresine d - Bu * alt keşli ve prtnameyi her gün Nafia mikiürliiğünde ıtöre-

bllecekler1. (2403-3410) 
gönderllml§Se de mumaileyh.in mezldl.r ---------------------------
lkametg~hını terle Ue semti meçhule 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz 1 ........ Doktor ........ 

BAKTERİYOLOJİ 
LABoRAnJARI 

Umumt kan tablllAtı, trengt 
nokta! nazarından cwasserman 

ve Kahn team.fillerl> kan tilrey
vatı sayılması. Tifo ve sıtm 
hastal.ıkl.an teşhisi, idrar, ce
rahat. balgam, kazurat ve su 
tahlllltı, ültra. mlkroskopl, hu
susi aşılar lstlhzarl, kanda üre, 
şeker, Klorür, Kollesterin mlk
tarlannın taytnt. 

gittiğinin beyan.ile iade kılınması üze
rine hukuk usulü muluı.kemelert kanu
nunun 141, 142, 143 ve 183 üncü mad
delerine tevfikan iade kılınan dava 
a:mıhall lle tahkikat gününü g&"terlr 

Zonguldak Kömür Havzaaı Sağlık 
Komisyonundan: 

• Bu ıeri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 60 kuruı. 

6 Cildlik takımi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20661 

Yüzdf virmi iıkonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAK.ŞAM 

Matbaa~ı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz . fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
co ~·apılacaktır. 

Kadıköy ikinci sulh 
_hukuk hakimliğinden: 
. 940/26 
Ölen ve terekesine Mkimllğiınlzce 

el konulan ölü hlikiın Mil kansı Ka
terlnaya alt Erenköyünde Telli kavak 
eokağmda 6 No. lu köşk yazlık veya 
aenelik kiraya verllece~den isteklile
rin Erenköyünde Ethem efendi cadde
sinde 3 No. lu köş'.:ı:te kayyumu avukat 
Hüs:unettln Giraya. müracaat eyleme-
leri nan olunur. (5004) 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Seneıııc 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Ay!ık 

--
TO.rldye Ecnebı 

1400 lı:UI'Uf 2700 kUrt1J 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta ıttıhadına dahll olmıyan 
ecnebi memleketler: sene~ı: 
3600 altı aylıtı 1900, üç aylılı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarmııs: BapnNıarrtr: 2056 
Yuı işleri: 20'765 - tcı.re 20681 

l\lüdür: 20491 

Rebiülihır 1'7 - Hızır 9 
S. İm. Gü. öı. İki. Ak. Yat. 
E. 7,22 9.28 4,52 8,48 12,00 1,5 
Va. 3.40 5,44 13,10 17,06 20,19 22,0 

İdarehane: BabıAU cınn 
Acı.musluk sokak No. ıs 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahilhre mütehassiıi 
Divamyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gü~ 2,5 - 5 Tel: 22396 

••••ıÇ·ocuk doktorullil••• 

Ahmet Akkoyunıu 
Taksim - Tallmhane Palas 4 nu
mara. Pazardan maada her gün 
~aat 15 ten sonra. Telefon: 40127 

Divanyolu No. 113. Tel: 20981 • Eczacı ve eczacı kalfası aranıyor Bahaddin LOtfi 
Vernah 

OPERATÖR ÖROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yanan hastalıkları 

mütehassısı 

Dr. F ET H i 
LABORA 11JV ARI 

Cerrahpqa hastanesi bakteri
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve ( id
rar vuıta.sile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Meoelik ıokağı Ferah apartı· 

davetiye varakasının mahkeme divan- Zonguldak kömür havzası sağlık teşkllfltına bağlı Meııkez hastanesinin 
hanesine asılmasına ve 941/248 numa- .120. Ura aylık ücretli 2 nci eczacılığı ile Kandilli hastanesinin d20• ve 
rada kayıtlı işbu davaya müddelaley- Üzülme!'! Gelik, Kilimli, Ereğli, Bartın dispanserlerinin t120• l}er Ura, Devrek 
hin 15 gün içinde cevap vermesine ka- dlsparuJerinln .ıoo. 11.ra aylık ücretll eczacılıklan ve sa~Iık teşkllA.tı merkez 
rar verllın.14 ve bermudbl karar ar- hasta.nesinin ve Çaycuma dispanserin in •6011 oar lira e.ylık ücretll eczacı 
zuhal lle davetiye varakaaı mahkeme ka.lfalıklan münha.Idlr. 
divanhanesine as~ olmakla mu- 'fallp olan eczacıların bir dilekçe ile sıhhat sicil numarasını llmadığı 
me.lleyh Süleymanın yukarıda yazılı takdirci~ dlp;oma ~rilı ve numarasını havi kısa tercümei hal varakas!Ie blr
müddet zarfında. davaya. cevap vere- likte bir kıta vesi? fotoğraflarını ve bonservislerini, _eczacı kaıtaıa:ın~ da 
rek tahkikat için tayin kılınan 2710, 41 bir dilek~ ile tercumel hal varakasını ve bonservlsler:ni 26/~1941 gunü ak
cuınn. günü saat 14 de mahkememl7.de şnnuna kadar Zonguldakta Sağlık komisyonu ba§lkanlığına gondennelcrl. 

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

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 manı. Tel: 40534 

hazır bulunması veya kanunt bir ve- (3630) 
kil göndermesi lüzumu tebliğ yerine 
geçmek üzere ll:ln olunur. 

17 mayıs cumartesi alqaınından itibaren: 

TAKSiM IK~ ~ ir A lL 
Hassas ve kudretli M E L ·ı 
Okuyucu bayan 

Bahçesinde 
HA 

Tanburi Salahaddin Pınar ve kemani Necati Tokyay'ın .dil~ 
idaresindeki Muazzam Saz heyeti ile se.-ınslarına başlıyacaktır. Ayrıca bü-

tün kıJJDetll bayan nkuyuculan bir arada rörecek.siniz. 
Bayanlar Sazendeler 
SUZA.1\J Piyanist FEYZİ 
SUZA.">.J Klarnet ştlKntt 
FAİDE tdi SEJ,ı\NİKLİ ABDİ 
NEZİHE Kanun İS.llAlL 
FAİKA llancnde : AKSARAYLI YAŞAR 
NADİRE Hanende llA'.\IİD 

1 nıuninE Darbuka HASAN TAHSİN 
l Müessesenin gösterdiği büyük fedaUrlığa rağmen füıtıer gayet ehvendir. Tel: 40099 

ı Pazar günleri ~ta 1:a~~ MATiNE: KONSOMASYON 27 ~ kuruştur. , ________________________ ......... 
'· -~4fff ~-

) 

ı ~tPARA 
1 

\ ~:E~~)~rı~:-
1 M ,,_,., •••• , -- _.. r 

T. iŞ BANKASI 
İDARfSİNİ"BİlEi

1

JtBANKASINÖA 
... ! y 

JKRAMfYEL~ t'.tESAg 'A~.~S 

/(üçüktasarrulhesaplariı-----------~~----------------------------~ 

1941 ikramiye plani 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıı, 

1 Ağustos, 3 İkinciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

ı adet 2000 Liralık = 2000.- L 
s .. 1000 " = 3000.- ,, 
! .. 750 .. = 1500.- • 
' • 500 .. = 2000..-- • 
ı .. 250 .. = ıooo.- .. 

35 .. 100 .. = 3500.- .. 
80 .. şO .. = 4000.- • 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tlltün satıcılarının ellerlndek1 satış tezkerelerl.nln müddeti 31 

mayıs 941 akşamı sona erecektir. 
Satıcıların yenı tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri için mıntı:ıka ltlba

rUe aşağıda gösterilen günlerde dükkdna alt konturatıan ve eski tezkereleri 
ve iki adet fotoğraflnrile Kabataşt.akl baş müdürlüğümü1.e müracaat etmele
ri ve 5 haziran 941 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrolda tezkerele· 
rint almayanlar hakkında. kanuni muamele yapılacağı 11An olunur. 

15-16-17-20 mayıs 941 günleri Beyoğlu, GalatD., Pangaltı, Şişli ve Ka
sımpaşa mıntakasındakl bayiler 

21-22-23 mayıs 941 günleri. Sirkeci ve Beyazıt mıntakasındakl bayiler. 
24-26-27 mayıs 941 günleri Aksaray, Fatih, Balat, Bakırköy mıntnka

sındakl bayiler 
28-29 mayıs 941 günleri Beşiktaş, Rumeli Boğaziçi ve Anadolu Boğaz

içi bayllert. 
30--31 mayıs 941 ve 2-3 haziran 941 günleri. Usküdar, Kadı.köy, Eren· 

Sümer Bank Sellüloz sanayii müessesesi 
müdürlüğünden: 

Müessesemizin muhaberat servisinde istihdam edilmek ii7.cre Türkçe 
çok sert yazan bir daktilo ile almanca bilen bir daktilo alınacaktır Mü
sabaka 1mtlhanı 20 mayıs 1941 salı günü saat 14 de Sümer Bank İstanbul 
şubesinde yapılacaktır. 
İmtlhanda gösterecekleri llya.ka.ta. göre lisan bilen dıı.ktlloya TL. 120.

dlğerlne de TL. 100.- liraya. kadar ücret verilecektir. 
Taliplerin imtihana. glnnek üzere a,,ağıda yazılı vesikalarının asıl veya 

musaddak suretıertle Sümer Bank İstanbul şubesine mürucaatıan ııtuı olu-
nur. (3714) 

ı - Tahsil vesikala.n 
2 - Hüviyet cüzdanı 
3 - Hilimühal vesikası 
4 - Hüsnü hizmet veslka8ı 
Sıhhat muayeneleri banka doktoru tarorından yapılacaktır. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.ınakit mukavelenameai 

22Q2 Numaralı I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmi§tir. 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Liruı 
1.2so.ooo İngiliz Liruı 

MISIR. 

Türkiyenin ba,lıca Şehirlerinde 
PARIS, MARS!L YA ve NIS' de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

KIBRIS, YUNANIST AN. 1RAN, IRAK, 
ve MAVERA YJ ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

FlLlSTlN 

Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 
Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri •ardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cart ve mevduat hes.ıplan kütadı. 
Tıcari krediler v~ vesaikli krediler küıadL 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerirıe kefide senedat is1'ontoıu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet §artlarını haiz kiralık 
Kasalar s~rvis: va:dır. 

Piyaaanm en müsait ~1to.1larile (kumbaralı veya 
kumbaras,z) tasarruf hesaplan açılD'. 

İstanbul fiat mürakabe komisyonundan: 
64 No. ıu ilan: Gaz yağına perakende s:ıtı.şlarda depo fiatlan üzerinden 300 .. !O ,. = 6000.- " 

(
3396

> azami % 18 kAr haddi tesbl.t edilmiş olduğu 1lfın olunur. (3732> köy mıntakasındaki bayiler 
'--6 haziran 941 günleri Adalardaki bayiler 

' 


