
Diln Yeni bir kararnameye göre 
Toprak mahsulleri ofisi, 

köylüden mahlut hububatı 
da sa tın alacak 

PERŞEMBE 15 Mayıs 1941 8ab.1bl: Necmeadln Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

B. Hitler'in Milli Şefe Gö~dokto~uZjya ?ün ::ı_:~:::: 
dostane bir mesajı Universıteye hır Rudoll Hess 

Reisicümhurumuz, mesajı getiren 
kabul etti 

milyon lira vasiyet etti evvelce mektup 

Fon Papen'i dün 

Mülakatta Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu hazır bulundu 

Bu para ile fakir talebeye yardım 
edilecek, ilmi tedkikler yapılacak 

göndermiş 

B. Churchill bugün Avam 
kamarasinda beyanatta 

bulunacak Doktor Ziya Gün, Cerrahpa§a 
muharririmize hayatıni 

hastaneainde bir 
anlatti Ankara 14 ( A.A.) - Almanya Devlet Reisi Adolf Hi~ler'den 

Reisicümhurumuza dostane bir mesaj getiren Almanya büyük 
eJçisi ekselans von Papen bugün Reisicümhur İsmet İnönü tara· 
fından kabul edilmiştir. Mülakatta Hariciye Vekili Şükrü Sa· 
raçoğlu hazır bulunmuştur. 

I Dünkü haberler arasında. Rudolf 
Hess'Jn İngiltereye kaçışını, muhare
beye ait telgraftan gölgede bıraka
cak bir havadis vardı: Doktor Ziya 
Gün bir milyon lira. değerindeki ser-.._ _________________ ..., ________ ,J vetinl Üniversiteye bırakmlŞ, buna ait 

muamele de tamamlanmış... . .. 

Hess'in 
' 

macerası 

arkasındaki 
sır nedir? 

Hess'in 
Berlinde 
bıraktığı 
notlar 

Doktor Ziya Gün tanınmış bır goz 
• mütehassısıdır. Uzun müddet Tıb fa

kültesinde hocalık etml.ş, btrçok tale
be yetıştirm.lştlr. Doktor evvelkl gün 
Üniversite rektörüııü ve bir noter da
vet ederek servetini tamamen Üniver
siteye vasıyet cttiğlnl b1ldlrm.iş ve blr 
vasiyetname tanzlm etth"Inl~tir. 

İngilterede herkes bunu İki günde geri döneceğini 
anlamak istiyor tahmin ediyormuş 

Üniversite bu servetin gelirinden 
küçük bir kısmını dokt:<>run varislerine 
verecek, mütebaldsl ile müstaid genç
ler Avrupaya tahsile gönderilecek, sı
nıfını iyi derece ile geçen fakir tale
beye maaş bağlanacak, ilmi tedkikleı 
yaptıracaktır. Teberrüü Üniversite 
rektörünün re1sllği altında Tıb fakül
tesi dekanı ile profesörlerden mürek
kep bir hey&t idare edecektir. 

l ngili: mahafiline göre 
H essin J ngiltereye 

gelmesi burasının istila 
edilemiyeceğine kani 
olduğunu gösteriyor 

B. Churchill ile görüş- Cerrahpa§a hastanesinde 
meği arzu etmiyormu§. 
Projelerinden ailesine 

bile bahsetm~miı ~ 

Berlin 14 (A.A.) - Yan resmi bir 

Ziya Günü bulmak, kendlslle görüş
mek için evveırı telefonlaşmak istedik. 
Defteri karıştırdık. Evet, Öniversitcye 
bir milyon liralık blr servet vasiyet 
eden bu yüksek duygulu adamın ken
di ismine telefonu yoktu. Bunun üze. 

Londra 15 (A.A.) - (B.B.C.) 
Rodo1f Heşs'in İngiltereye gelmesi
ne sebep olan amiller hakkında ye
ni malUınat alınmıştır. Bu malfuna· 
ta göre Hess, Lord Hamlitoııı'u gör
mek istiyordu. Birkaç ay evvel lort
la mektuplaşmağa teşebbüa etmit. 
lord Hamilton aldığı mektubu hü
kG.mete tevdi eylemiştir, Lord, Hes
sin niyeti mühim bir mesaj vermek 
olduğunu, bunun Alman hükumet.İ.• 
ni devirmeğe yardım edeceğini bil
dirdiğini ilave etmiştir. 

Hesa karaya indiği zaman ken• 
disile görüşenlere Almanyada hal· 
kın İngiliz tayyarelerinin bombar· 
dımanmdan ve harbin tesirinden 
muztarip olduğunu söylemİ§tir. 

Londra 15 (A.A.) - Başveltil 
B. Churchillin. Henin İngiltereye gel 

Doktor Ziya Gün. Cerrahpqa mesi hakkında bugün beyanatta 
baatanesintle bulunması muhtemeldir. 

rine evlne kadar gittik. Btee tn.pıyı iyi Bitaraf menbalarda.n gelen ra· 
yüzlü bJr bayan açtı, V& §Ulllan aöy- porlara göre Hess'in deli olduğu 
ledi: hakkında Almanyada verilen ilk 

- Doktor uzun za.ma.nda.nbert Cel'- malUınat halk arasmda gll§kınlık 
rahpaşa hastanesinde yatmaktadır. uyandırmıştır. Hess'in İngiltereye 

(Devamı 3 üncü ıahifede) gittiğinin öğre~ilmesi. ş&§kınl~ı art• 
hrmı§tır. Hell8 ın deli olmadıgı an-

Londra 14 (A.A.) - B. Rudolf 
Hesa'ın paraı1ütle lskoçyada inmesi 
hakkında dün akşam neıredilen ha
ber Londranın bütün mahfillerinde 
çok büyük bir merak uyandırmış ve 
bu beklenmedik hadisenin sebepleri 
hakkında bir çok tahminlere yol aç
mıştır. B. Hitler, kendisi ve Görmg 
öldükten sonra Almanya şefliğine 
halef olarak Hess' i tayin etmişti. B. 
H css, Landsberg hapishanesinde B. 
Hitler'in c Mücadelem) ismindeki ki
tabının yazı:masına taassubla yar
dım etmişti. 

k.ayna.ktAn bildiriliyor: ı 1- t .Lf V • Al İ.Y1 haber alan mabtll'lıerden ft{trenll- ra~ avassuı;- .~.~&ili man -
diğlne göre, Rudolt Heeıs, İngiltcreye 

hareket et.aıeden evvel, oldukça uzun teklı·tı·mı·zı· Fransız 
notlar bırakm.ı§tır. Bu notlardan an· 

laşılınca Britanyanın elinde alet ol
duğu beyan edilmiştir. 

Reu•in gelmesi lngifterede har
bin yakında bjteceği zannını verme• 
miştir. Hess' e esir muamelesi yapı· 
hyor. ~dığına göre, Hees, kandlslni kendi • 

inisyativiyle ve o:hak.l:katı İngUtereye ted k 1 k ediyor götürmeğe• muvaffak olmak şartile, 
bir uzla.şma a.nlıaşm~ı ile harbe ni- --- --
~~e~~:e !i~u~~ız ;a=~ Bağdad, B. Naci Şevketin 
sanmakta idi. Hess'in bu hareketi, ha- Ankara seyahatinin 
kiki imkbılardan ta.mamile gafil bu- • b h • 
ı dug,ınu gösterdiğinden dolayı ve memnunıyet a f netı-

anlaşması 
Fransız kabinesi dünkü 
toplantısında anlaımayi 

ittifakla tasvip etti 

Fransa 

İşte cumartesi günii çaldığı bir 
tryyare ile ve lskoçy~da yere inmek 
n·aksadile havalanan ve tehlikeli 
bir yola çıka·n Hess böyle bir adam· 
dır. Haber o kadar gayri rnemiildü 
ki vakaya ancak Başvekaletin tebli· 
ğiyle tceyyüd edince inanılmışhr. 

a';ı zamanda yapılış tarzı sebeblle, celer verdiğini söylüyor 
ancak Hess'in sab1t :fikirlere saplan- Vidar 14 (A.A.) - O. F. l ı 
mış olmaslle kabili lzahtır. BU hare- Kahire 14 (A.A.) - Reuter •Farnsız ajansı bildiryior: Nazırlar 

lıviçre gazetelerinin 
girmesini yaaak etti 

ket, her şeyden evvel, Hass'Jn ~n.1:' ajansı bildiriyor: Ratid Ali hüku- ıneclisi rnarefB} Petain°in reisliğinde ~ern 1
•5 

(A.A.t.ca-: d D. N.l B.: 
surett.e hasta bulun~ıt!ıayıs .. eh~ meti Mısır'm tavassut teküfiııe ver- toplanarak amiral Darlan'ın Fraaı· il v{;'re 

8.~an~nın 1 
{ • en a dığt 

ha kolay~a. t~;uı e llıhaı:1~a diği cevapta bu tekliften dolayı sız • Alınan müzakereleri hakkın· :...:n:_,re ~re ~ansa~~ 8~1 r~ gazete-
!bensani dkuteşündice e en Mısır hükumetine tqekkür ettik.ten dak.i izahatını dinlemit ve bu anlat- t • • m gh~~k"esı ~saıı;b"led~ .~ ~e bu 

nreme r. d h l l T"" . t · • • tifakl • . . ısvıçre u umetıne ı ırılmtştk 
R dolf Hes.s malfım olduğu üzere sonra a a evve a m!lll urk teklı- ,m.a rn.~ nmı ıt a tasvıp etmıftir. · 

dal~a yalnız Pek az ltjjiYe ~ık olan finden esasen istifade etmekte ol· B.~ .~uzak~:elerin teairleri yakında 0 • 

Sabuh gazeteleri hadiseyi geniş 
başlıklar altında bildirmişler ve B. 
H itlcr'in sa~ kolu olan B. Hess'in 
İngilt ere topraklarında geçirdiği ilk 
anlar hakkında tafsilat vermişlerdir. 

Alman ba.şkumandanlığı p1anı~z:nı duğunu bildirmiştir. gorulecektir. Hındıatana gelen İtalyan 
pek ta.bil bilmemekle beraber, _butün Cevapta Türk hükumeti ile görüş· Londra 14 (A.A.) - Reuter: • l . 
şJ.ddetile sevkıedl.len Alınan • ı:nglliz melerin devam etmekte olduğu ila- Vicby' den gelen hal>erlere göre, eaır erı 
harbinin, İngiltereye y:ı.pılaeak yar· ve edilerek Mısırdan görüşmelerin g~çe:ı haha Paru'te amiral Dar- Boml>ay 15 (A.A.) - Eritre 

( Devamı sahife 4 sütun 4 de) 
dımlar her ne olursa olsun, mukadder hitamına intizar olunması rica edil- lan ile Alman makamları araetnda cephesinde esir edilen ltalyanlardan 
(Devamı sahife 4 sütun 6 da) mektedir. imzalanan anla§manın bu ay son· bir grup, içlerinde 450 zabit bulun-

------------------------ Beyrut 14 (A.A.) - D. N. B. lannda meriyete ginneei. muhtemel- euğu halde Hindistana gelmiştir. 

Inhı•sarlar umum ajansı bildiriyor: Bağdaddan alı- dir. Zabitlerle beraber 2 general ve bir 
nan haberler Irak Harbiye Nazırı (Devamı sahife ı sütun 6 da) amiral da gelmiştir. 
B. Naci Şevket'in Ankara seyahati 111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111 

neticelerinin memnun:yeı verici ol-•• d •• ı •• v • • t k • ı A t duğunu ve Nazırın Bağda da avdeti-m u ur ugu eş ı a 1 :e~~=:~tle intizar edildiğini bildir· 

Kadrolara müteallik kanun layihası
nın birinci müzakeresi yapıldı 

Kibrit meselesi münakaşayı mucib oldu. B. Raif 
Karadeniz izahat verdi 

Bağdad siyasi mahfilleri bu seya
hatin neticelerine yakın şark vazi
yetinin müstakbel inkişafı bakımın· 
dan büyük bir ehemmiyet atfediyor
lar. 

.. :l.kk•Siera 

Yersiz asabiyet 
cFllinca tarihi eaer barab o1u· 

yor b diye kıyameti koparll'az. Me-
.Ankara 14 (A.A.) - Büyük Mil- tesadüf edilen tehlikeli arızalar ve sel& Gazi köprüsü bqın.daki sebilin 

let Mecl~si bugün Refet Ca~ıte~'!n fiatlet"iRe yapılmakt.a olan on para çöplük halinde bulunduğunu. hay• 
~aş.kanlıgında toplanarak İzmır vıla• zamlar üzerinde Ziya Gevher Etili vanlann buraya bağlanıp tatları 
fflı hususi. idaresince yapılacak is- (Ç~ale) tarafından sorulan teptiklerini. ~oculdarm oymalan 
tikraza haz~nece kefalette bulunul- suallere lr:arıılılc olarak verdiği ce· barab ettikleruıi yazarız. Vatandat· 
ması~a'. daır kanunu, ikinci müza~ vapta İnhiaarlar Vekili, kibrit inhi· lar arasmda asabiyet gösteren ol· 
ker~sı~t yaparak kabul ettikten soaı- sarın,ın 20 sene müddetle bir işletme ınaz. Üç ay sonra ayni yerden geçin· 
r~ .ınhısarlar umum müdüdüğü tef"' şirketine tevdi edilmiş bulunduğunu ce ayni mamaralarla lraotlaoınz. 
k!l~t kadrolar.~na m~teallik kanun ye bmıun i.ontrolu ve kibrit fiatleri- Fakat vaktaki «filanca meydan 
layıhasının ~uzakeresıne geçmiştir. nin .taY,in ve tespit işinin Maliye Ve· temizleniyor, imar edilecek; yol açı· 

~ad~elerın .müzakeresine geçil- kaletim alalCadar eylediğini, Jcibrit4 Jıyor» diye h~. verilir; itte o:ıa· 
mesı munasebetıyle bu teşkilat kad· lerHe görillen arızanın h~ dolayı- man bütün eekiyi mahafaza taas
rosuna ait ~a~unun y~ni bir ta~ si~e baıka yerlerden --~ı;n•ft.di~en suPları ayak!amr: .. Köhne Mıs1rçar• 
masrafları ıstılzam edıp etmedigi ecmnın bu arızalat~~ugu- şısının - mımarı uelUbu bozuJmak· 
hakkında sorulan bir !4Uale cevaben nu, bunun islahı ve kutıiar kib- sızın - muntualll bir 11atl4 yeri ha· 
Cümrük . ve lıı;hisarhr. V~kiH Raif rit adedi noksanının önüne -~ilmesi line sokulmaa11ta bile cevaz veril· 
Karadenız yemden hıçbır masraf için lazım gelen tedbirlere ıha§ vurul- me,:. 
ihtiyar olunmad~ğnı, bütçesi ile ve- duğunu bildirmiştir. • · · Asan at.ikaodtınmıt: ha zihniyetle-
rilmiş olan tahsısat çerçevesi içinde Maliye Vekili Fuat Ağrnlı kib~ rini değ~ ,ayed hakikaten 
kalınmış olduğunu söylemiştir. rit fiat1erine yapılmakta ol~ zam samimi bir .ıa&cıJ.n varsa birinci 

Kibrit inhisarının vaziyeti ile kib- veya tenzilinin mevcut mukavele misaldeki ....a,etler• ..,.f buyur· 
rit kutularında noksan ve kibritlerde (Devama aabife 4 siitun 6 da} ..ıhdarlv. · 

- ~ talebem bobstil Mehmet! ... 
- Tarlh ml ~tlyorsun, coğrafya mı4'." 
- Türkçe ~yon.un, babası A nadohıya götürecekmlf de-

Amerikanın 
Pasifikte 
hazırlığı 

Havai adalarina mühim 
tayyare kuvvetleri 

gönderiliyor 

Vatington 15 (A.A.) - (B. 
B.C.) Büyük Amerikan bom
bardmıar. tayyare1erinden yir. 
mi bC4l Kaliforoiyadan hareket
le biç bir yere uğramadan doğ
ruca Havai adalarına gibnittir. 
Bu tayyareler Havai müdafaa 
tertibatını ikmal ebnek için gön
derilmiştir. Bu pek büyük tipkt 
Te diier tayyarel« de yakında 
sevkedilecektir. 

lrak nazırları
nın seyahati . . 

B. Naci Şevket Ankara• 
dan avdetinde Tahrana 

gidecek 

Bağ&ad 15 (A.A.) -Fevkalade 
bir vazife ile Hicaz kralı lbnüaııuud 
nezdine gönderilen Irak Maliye Na
zınn bugün Bağdada avdet etmeli 
bekleniyor. 

Şimdiki halde Ankaıada bulunan 
Irak Harbiye NaZln Naci Şevketin 
Ankaradan Bağdada avdetinden 
sonra Tahrana gideceği bildirilmek• 
tedir. 

IraL: hükUnıetinin bir 
kararı 

Bağdad (AA.) - Resmi bir 
tebliğde şeker, kahve, un vesaire 
gibi yiyecek madde stoklarının bildi
rilmesi mecburi olduğu bildirilmiı· 
tir. 

Amerikanın tavassutu 
şayiası asılsız 

Vaşington 1 5 ( A. A.) - Ameri
kanın İngiliz • Irak ihtilafında tava.
su~ teklif edildiğini Hariciye Nez .. 
reti tekrip etmiştir. 

Şiddetli bir 
nutuk 

Amerikanın Londra 
sefirinin" beyanatı 

«Bugünkü mücadele 
tekmil tarihte yapılan 

hürriyet mücadelelerinin 
en büyüğüdür» 

Londra 15 (A.A.) - (B.B.C.) 
Amerikanın Londra sefiri dün bir 
nutuk söyliyerek demiştir ki: 

<- Dünyanın müstebit önderleri 
fesat tertibile meşgul oldukları bir 
sırada hür kadın ve erkeklerin bir· 
likte nareket etmesi lazımdır. Hür· 
riyetperver insanlar bugünkü mü· 
cadelenio yalnız İngiltereyi alaka• 
dar etmediğini anlamıığa başladı· 
lar. Bugünkü mücadele, tekmil ta• 
rihte hüriyet için yapılan mücadele
lerin en büyüğüdür. Amerika Bri· 
tanyaya daha büyük yardımda bu
lunmalıdır.> 

Vaşingtor.ı 15 (A.A.) - (B.B • 
C.) Amerika sahilleri arasında sey· 
rüsefer yapan kumpanyaların mü· 
messilleri dün toplanarak lngiltere
ye yapılacak nakliyat için yekunu 
bir milyon tooıa baliğ olacak vapur 
ayırmağa karar vermi,lerdir. Bu 
vapurlardan bir kısmı şimdiden hü• 
kUm.ete devredilerek az zaman zar
fınd:ı yük alacaktır. 

Darlan, B. Ribbentropla 
görüşecek 

P:"'is 15 ( A.A.) - Fransız Bar 
vekil muavini amiral Darlan'ın Al· 
man Hariciye Nazırı B. R ibbentrop· 
la yeniden görüşeceği bildiriliyor. 

Lord Gort İşe başladı 
Cebelüttarık 15 (AA.) - Yeni 

vali Iord Gort dün kumandayı elin• 
alllllf ve yemin otmiıtir-



Sahife 2 .... ~ K Ş A M 15 Mayıs 1941 

( Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler ] 
Meriyete giren Berlinde bazı Harp tebliğleri ALI ile VBLl Kızddeniz 

Ele verir talkıni... · lngiliz tebliği iki k idamlar yapıl-
Kn.ıııre 14 CA.A.) - Orlo. Şark in- Almanya buraaa aey- ararname ması muhtemel 

giliz hava kuvvetleri umumt karargfı- rüıeferin tehlikeli AÜ - Bu memlekette d\!lün-hının tebllM: Jd ce hürriyeti vardır, detif mi, 
Blngazt mıntakasında Ingillz avcı o uğunu ilin etti T k h }} • fi • ih • Berlinde yakinda bir Veli'> 

tayyareleri vası mikyasta. devriye ha- Opra ma SU eri 0 Si tıyaç tebliğ neıredileceği Veli - Elbette... Yazmak, 
reketJ yapmışlar ve motörlil düşınnn ıöylemek hürriyeti de verdu ·· • 
nakliye vasıtaları tccemmülerinc Londra 14 (A.A.) -Reuterı nisbsftnde peksimet stoku yapacak tahmin olunuyor - Öyleyse alabildiğine, ileri 
mumkün olduğu lm<lar sık sık hücum Alman rad•09a1UJD resmen hll- · k"' ,, gen yazma r ••• 

etmişlerdir. dirdiğine göre Kızıdenizde Alın Stokbolm 14 (A.A.) - Reuter: - Hn ... ~a:zik m~cle işte bu· 
Sollum ve Bugbug mıntakasında kuvvetlerinin harekat ealıasında MahJ"' b b b d T k ı..: )] Gazetelere gelen haberlere sıöre, d 1 k k b " düşman kıtalannın harekt'ıtı blzim - -~ ut u U at a opra manıu eri ofisinin B. Hcu'in lngı'liz makamlarına ne ra a ... Mi !etimizin yü se ır 

hücumumuzdan sonra durmuştur. lel'USC"JU eden her vapur mayn- • t• ] ) .. - • d• talih eseri olarak, başımıza ev-
Bl.ngazl, Bcnlnn, Deme, Gaznla'ya lcrle ve diler harp tedbirlcrile ış ıga mavzu arı arasına gır 1 gibi ifaaatta bulunacağı Berlinde vela Atatürk, sonra İnönü geçti. 

yapılan ve clfinkü tebliğde bahis tahrib edilmek tehlikesine ma- merakla beklenilmektedir. Berlinde Bunlar ve hük\ımetlcri, dış ve 
mc-vzuu edil n. ağır İngiliz hilcumlan ruzdur. Ankara H (Telef • un1 bir ı....~. B. Hess'in tedricen mt-.sul vazifeler· iç siyaset bakımmdan, memle-
hakkmda şimdi mufassal ve tam ma- Alman hükiımeti SüveYf kör- onla) - Ve- arın. A!Alıu ile ve Ticaret den uzaklaştınlmııı olduğuna ve bir keti o kadar iyi idnre ettiler ki 
ırıma.t elde edtlml.ştJ.r. Blngazid" bir fezini ve Suudi Arabiatan auları killer Heyetinin yeni iki karan Vek!letı tarafından tayin ed.fle- cfacia> olan hastalığına ısrarla dünyanın bir yerinde rastlanmı-
dC'miryolwıd. büyük bir yangın ~ıka- harir olmak üzere Akaba körfe- bugiinden itibaren meriyete gir- cek miktarda peksimet yapmağa iearet edilmektedir. Betlinde söylen- yan tam ve hilr bir milli birlik 
nlmış ve llmıı.n dışında bulunan 5 b n ,. b ,..,.ı,..1...... dw·· ·· f had· · d hild tonluk lkl vnpurun çok yakınlarına :Iİnİ de ihtiva etmek üzere Kızıl- miştlr. Karardan birine gare ve U ~ .. etlerden memleket gıınc gore, ırar ıs~sı ne a e maddeten manen bizde hasıl 
b\rçok bomb:ı düşmüştür. Blr mendi- denizin timal kısmında aeyrü- mahltlt hububat Toprak mahml- ihtiyacı olarak stok vücuda getir- ne de .hariçte bir mllna ifade etmi- oldu. Bu da en büyük kuvvetimizi 
rek clvannda da diğ r yangınlar çıka- sefer ebnemelerini vapurlara leri ofisinin iştigal mevzuları meğe memur edilmektedir Bu yecStekktıhr. l 'd d·1.ı:::: .. teşkil ediyor. Hepimizin gayreti 
nlnııştır. Bu yangınların biri buyük ihtar ediyor. · o 0 m a zanne ı ~ıne gore cAman gunu bozmıyalım 1 Aman 
Mr vusat kesbetmlş ve mavı ve beyaz l.__ ___________ _,J arasına alınmıştır. Diğer kararla peksimetler ihtiyaç halinde Ofise şimdi bazı idamlar yapılması imkan falsolu bir ses çıkamııynlım 1,. 
nle\ler çıkarnrnk devam etmiştir. da Toprak mahsulleri ofisi, elin- malolduğu fiatlerle halka ve res- dahilindedir. Halen bazı kimselerin _ Buna rağmen en ileri gelen 

Benlna'da Messeschm1dt 111 tipin- M 1s1 rG a de bulunan veya imal edeceği ıri! müesseselere satılacaktır. yal;ız tevkif edilmiş olması nazile- fikir adamlanmız arasında milli 
de dort bom.Mrdıman ta.yyı:ırest ne rin mahirane bir oyunudur. B. 

bml tl ln
..,.. b1 müttehid düşünceye uynııynn, 

Mcsscsc dt 110 P u"' r avcı - Hess'in yazdığı veda mektubunun bombardıman tayyaresi t;amamlle ya.- b indi. şahst, sağı aohı hesaba kal-

kılmıştır. Gnzala'da yerde dağınık blr eş koldan Maarı'f Vekllı·. Basın bı'rlı'g""ı'nde neşredilmiyeceği zannedilmektedir. maz yazı yazanlar, ıuna buna halde bulunan tayyareler üzerlne tam Maamafih yakında bir tebliğ çıka- hiç faydasız yere ceffelkalem 
ısabcW bombalar atılmıştır. Buradnlti rılac.ağı tahmin edilmektedir. çatanlar yok mu)... Garibi ısura-
tayyarelerden bir motörlil dört tayyn- taarruz :Amerika mahafilinin da ki, milletimize bunlar da 

:re tabrip e<lllmlş, diter' blrço~ da gazetecı'lerle konuştu •• } 1 milli birliPi bozmamagvı tavsiye clddi surette hasara uğratılmıştır. muta eası .. ediyorlar. 
Mıtralyöz ateşldle ~ e<llkl~ bu ta~- İ ·1· k ... v .. ington 14 (A.A.) - Hess'in - Evet ... cEle verir talkını, 
yareler arasın a a._.-r na e ma - ngı ız aa erı sözcü.ti kaçı•ı hakkında bir çok Amerikalı 

bı. ta are de Vardır Tayya"le- " kendi yutar salkımı> nın tam 
~iz ~ede>;rerl üzıerlnden • aynldıklan Almanlann muJ:avemet B b • ı • Jf, • f f d 17 k •ı yüksek memurlann kanaati şudur i misali... Aliveli 
mııda hava meydanında bef .şl~detıı görünce çekildiklerini asın lr f 5 f ara ln an ye l ki. Hitlerle Hess arasında Rusyaya ·1c 
ınmtık olmuştur. ve Alman - Rus münasebetlerine 

Demede bazı lnrtlfı.klar olmuş ve bildiriyor f • b • ' • f f • •l' .J • dair ihtilaf çıkınl§tır. Hariciye Na- Alman-Fransı2 
anlaşması 

büyı.ik hasar yapılm]ftır. Limanın .ra-. - - şer{) ı;ne lr ÇQ)' %lV0 e l VeTl Ul zm B. Hull, dün sabah Hess'e ait 
kınında bulunan bir vapur boımbardı· heınüz resmi hiç bir telgraf almadı-
mıı>tır. Inglllz tayyareleri dönQ.fte blr · Kahire 14 (A.A.) - As kert ıöz-
nakllyc vapurunu mitralyöz ateşine cü, dünkil tebliğ hakkında demi§tir ğını söylemiştir. 
tutmuşlardır. Bu hücumlnr esnasında IU: Düşmanın beı difli bir çatal 1 --------
muhakkak surette tahrip e<lllmiş olan halinde aabahın ilk saatlerinde yap- Akdenı·zde 
Si tayyared<!n dünkü tebllRde yalnız tığı taarruz hareketi. bunaltıcı bir 

( Bqtarah 1 inci aalıifede) . 
Roma 14 (A.A.) - Stefaaıt 

ajansı bildiriyor: Fransa ile mihver 
araaındaki münaıebetlere dair do
laıan fllyialar hakkında Roma mah4 

fillerinde beyaın olunduğuna göre. 
İ§gal maıraflannın azalblması hak
kındaki tebliğe ilave edilecek hiç 
bir ıey yoktur. Enternasyonal ba

dört La.nesi mevzuubahis edllmlşUr. 11cakta ve kum fırtınalan altında j 
H:ıbeşlstanda, Jlmma, Uadenı., Am- • diJ • • B h k • · 

ba Alagl"dıeki düşman mevz1~ı1le Ta- ıcra e mıttir. u are et ııarıptir.' 
na gölü mıntakasında bulunan d~- Hususile li tamamiy\e mözaheret-ı 
ma.n mevzileri Cenubi Afrika, Rodez- alır: olarak yapılmııtır. Dü§t1lan kol· 
ya hava kuvvetlerine mensup tayyare- lan mukavemet glSrünce Sollum ci- ı 
lerle İnglllz ve Fransız tayyareleri ta- vanndaki hareket mevzilerine çe· 
rafında nbombarduna.n edllmlştlr. kilmiıtir. 

Sllga'dn. _Fransız tayyareleri Lut.uş- Aakert eözdı, Mısır' da ilwf yil-
tunılan mustahkem mew.llert bomba- •• il ü ü me"YZUU bahıedıerelt Al
l:unışlar ve mitralyöz ateşine tutmuş- TUY 1 n 
ı:ı..rchr Birçok tam lsabctler kaydedil- manJann bilhaasa ıu, yiyecek ve 
nılş v~ yangınlar çıkanlmışt.ır cephane tedarikinde mutlak bir 

Gondar'da hava meydanına ve han- ınüşkülata uğradıklarını aöylemiıtir. 
garlara blrçOk tam isabetler nydedl~- Harekat hakkinda 
mtş ve buradaki hedefler mltralyoz f .

1 
.... 

ateşine de tutulmuştur ta sı at 
Bombardunan tayyareler1m1z muh- Londra 14 (A.A.) - Reuter 

ü:llf noktalarda ftsilerc karşı h!lrelret- ajanımın garp çölünde harekatta 
!erine devam etmişlerdir. bulıman müteharrik bir İngiliz dev· 
Düşman tayyareleri 11 - 12 mayıs riye müfrezesi nezdindeki huswt 

gecesi Maltaya hücum ederek husıst muhabiri bildiriyor: 
binalarda bazı hasarlara sebebiyet p t • .. k"" ı· · h '- f ı 
verdirdiği glbl .sivil halk arasında te- azar ~ gu,!1 u ıen are~e ın 
Jcfata da sebep olmUflardır. Tayyare yapmak ıçın duımaıun, iatc yolla
meydanı hafif hıuıara uğramıştır. rmdan mahrum ve müstakil bir kol 

Akdenizdc dwı cant 1007 tipinde ol- tctkil eden 200 kadar zırhlı araba 
duğu zannedilen bir düşman tayyare- kullandığı aanılmaktadır r. 
s1nln Iskenderlyenln 80 kilometre Ş- Kahire 14 (A.A.) - Resmt teb
mallnde avcılnnmrr.dan blrl ~fın· liğ: Sollum mıntakaıında düşman 
dan yolu kesUmi§tlr. Fakat düşman yeniden Sollum'un cenah ve cenubu 
tayyaresi h11S3I8 uğramasına. ra~cn b" · d-·'-ı ·ık ·ı · k'l 
knçmağa muvaffak olmuştur. Bu tay- gar ısın cır. 1 meV%1 erıne çe ı -
yarenin arka mltrnlyözü ateşe yara- miştir. lngiliz zırhlı devriye lutaları 
maz bir hale getlrllm.iştlr. ~Üfmanı bu mevzilerde de miltema· 

Bu tebllğde zlkredllcn biltiln hare- diyen hırpalamaktadır. 
kAttan yalnız bir ta.yyarem1z dönme

Maarif Vekili 8. Hasan - Yücel, Bum birliğinde, 

Birka~ ıündenberi ,ehrimizde bu
lunan Maarif Vekili B. Hasan - Ali 
YUcel dün 18,30 da Baaın birliği 
merkezini ziyaret t'derek ıerbcs 
re!!samlar tarahndan açılan (Llman 
resim sergisi) ni gezmi§tİr. Vali ve 
Belediye Reisi Dr. L\ıtfi Kırdarla 

Çinde lngiliz 
menlaatleri 

Parti müfettifi B. Reşad Mimaroilu 
ve gazeteciler Vekilin bu ziyareti 
CSnC\Sında Ba!!ın birliğide bulunmuı
lar~ır. Vekil gazetecilerle aamimi 
hasbihaller yapını§, Baaın birliği ta
rafından şerefine verilen çay ziya
fetini müteakib birlikten ayrılmı,ttr. 

1 Şeker f iatine zam 
yapılmıyacak 

lngiliz harp gemileri 
yeni faaliyette 

bulundular 

Londra 14 (A.A.) - Bahriye sında buna ilave edilen bütün ha
nezaretinin tebliği: 6 ile 12 mayıa herler uydurmadır. 
arasında deıniz kuvvetleri, merkezi İtalya ve Almaatya, Fransa ıle 
Akdenizde faaliyette bulunmuşlar- müşterek meselelerde tamamiyle 
dır. Yapılan harekat esnasında Bin- mutabıktır. Bu görüı birliği yalnız 
gazi ik.i defa bombardıman edilmiıı mUıterek siyasetin mahsulü değil. 
muhtelif vapur kafileleri himaye Fransa ile mütareke aktedildiğin
edilmiıtir. Bu harekat esnaamda do· denberi Hitler ve Muuolini araıın· 
kuz düıman tayayresi düııürülmüf, da phsi mül!katlarda tesbit edilen 
bir düıman tayyareai de hasara uğ- hattı hareketin isabetini gösteren ve 
rablmıı ve iki avcı tayyaremJz kay- maziden alınan tecrübelerin de bir 
bolmuıtur. mahsulüdür. 

Mutad veçhile dü§t1lan tarafından B Ed • be 
lleri ıürülevı izam edilmit iddialar • enın yanalı 
hilafına, harp gemilerimlzin hiç bi- Lontlra 14 CA.A.) - Hariciye ?\azın 

B. Eden, buglln Avam kamarasında, 
rine hiç bir zarar olmamııtır. Bu Fransa.da iki mınt.aia hududunda ko-
ıuretle 6 ile 12 mayıs arasında deniz !aylıklar gösterilmesi ve ıtgal masraf• 
kuTVetlerimiz, Akdenizde cem'an Iannın azaltılmaSl hnkkınd:ıkl Fran-
16 düıman tayyareai dütürmilfler, 6 11z - Alman anlaşması hakkınd~ be
düşman tayyareaini de hasara uğrat- yanatta bulunmuş ve demiştir ki : 
mıılardır. •BU sözde feda.kArlıklara mukabil 

Fransanın ne glbi fedakArlıltlardn bu-
Akdenİze küçük Alman lWlduğu hakkında hlçıblr resmi beya-

---- t ") ") • nat yapılmamıştır. Fakat anlıı.şma, 
Japonya nezdinde yapİ· Kilo başina 7 kurut orpı1. gemı en Vlcby'de ışblrllA'i zımnında yeni bir 
lan teıebbUsler •ayani ge ıyormut adım 01ara.k t.elflk'kl e0ıımekted!r. 

"" vergı• eskı· zamm-ın • __ ..1_ I" (AA) B ·· Amiral Darlan'ın kabul ettlli feda-
m~tlr. memnuniyet neticeler ...-.ura "' d. · b - b uguAJn tlrlıklar ne olursa olsun, Fransız mil-

e Ders yılı bati» • İçindedir Avam kamarasm a ir me ua - let1nln kendi ıztıraplan devresini 
Alman tebliJ1ti tabın· ·n1n ta-...... ı· vermemıt . manyanın Fransa yolile Ak.denize uzatacak ve :tendi 1Bt1hlA.s.ı gtlnüntı 

lS vzuı .. küçült torpil gemileri göndermekte gerHettlrecek kadar astı ananesine 
Berlin 

14 
(A.A.) _ Resml teblıt: Ankara 14 (Telefoala) -M-arif ALond~ 14 (A.A.) - Bugun Ankara 14 (Telefonla) - Hal>er olduiunu ifşa etmiş ve bu gemilerin sadakat.siz bulunacağına inanmak ts-

vam &amarasında Japooyanın, 'ld""" Rh h • lil M ·1 • .ıı t.e ı 
Bu gece tayyareler Bwıderland'm oar- Vekaleti tarafından alakadaıılara J nla hnd . 1 edil ç verı ıgıne gl>re ıeker &zerinden ki- om ne rı yo e anı yaya ınaı· m yorum.ıı:;.. -----
kında ceman 14,000 ton ha.omlııdc l\ç gönderilen tamimde (den yjı hafi) ~~a~a:~~a ~:rga dovl:~ler~: loda 7 kurut vergi alınacaktır. Bu, ğini. ıöVyl.emh ittir. d~udmel>ua t hüt·k:; B. Roosevelt'in nutkunu 
ticaret vapuru batll"llllıf ve Cenubt ve tabirinin tale"be için deraleerln baılı- , • k Jt fi . . . metin ıc y nez ın e pro Ol o h 
Merkezi İngllt.erede mühim nmanlan .. - ~ıc... 1 J..: d ı ticaretine karıı. tıJ.didat koyma !~ ıe .. er .. atıne %am demek defildır. bulunup bulunmadığını sormuştur. te İr etmesinin ıebebi 
bombardıman etm!§Ien:Ur. Şimal Af- >:acagı gune, ~"'e.tmen er_...,n en c- ol.du.ğu meselesı bahla mevnıu edil- Çunku bahtı( aeçen 7 kurut vergi, 2 Harı"c'ıye N·-- B. Eden ve-.:ıı·~ rikasındn bir İtalyan kıtasınm bulun- rm başlıyacagı sünden bır baka av- tir H 1 • Na B Ed bu -· ra - NeYyork 14 (A.A.) - New .. 
duğu bölgeye İng111.zlcr tarnfından veline, baı öğretmenler için derelerin mış . ar cıye zın . en • ma1'da teker fiatine yapılan 1 o ku- oevapta hu ubed y.alenlamamıı fa- York Herald Trtbune llfl'Zeteaine ıö-
ta.nklann do. iştirnklle yapılan taanıız bqlıyac.ağı günden 15 gün evveline ~~·~:ta beyanatta bulunarak demıı- l'1lf zammın içindedir. Yanf 1 O kurut- kat ':ichy'~e bir protcst~nun bu- re. B. Rooseveltin Panamerikan koın-
bu İtalyan mukavemeti karpmıde. kı- aid olduiu tn.zih edilmektedir. B' ·ıe .1 J 1 Çnda tan 7 lı::uruıu vergi olanak: aynlacak- günku şeraıtte yapılacak bırıey ol- feranaında aöyliyeceii nutku aonra-
nı-·,...,,. .Altı dn ........ n tankı tahrip ır vcsı 1 e, apon ann . 1 h M·· b . dugu" fikrinde bulunmadıgıw nı ıöyle- ya oırakmasının sebebi Hcss'in kar-

uu;rvu. ...,,...... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ·ı· f ı . h kk d ki ta br ute k 3 '- d ... edllmlftlr. ngı ız meıı aat erı a ın a . - · a ı &uru~ a paaıcar 1 tir masıdır. 
Dlğer muharebeler de cereyan etmiş Dtı.aımanın R'Y t.a.yyarclerlne lmrtı ,-a- ditlerinin Japonya tarafından verılen mGıtahsiüni koruma!: için pancar m ş · 

ve Alman _ İtalyan tıtnıarı :ıncvzll pılan bir muharebe esnamnda lkt H1ll'- müteaddit teminata uymadığını ve fiati d"l k .. k Reiıicümhurumuzun 
muva1Ca.kıyeUer ktWınmışlardll'. rtcane tayyaresi düşürtllmllştür. Japon hükumetinin bunun meauli- • k n~ zamme 

1 
me uzere ıe er Almanyada bir kömür f " f"l • 

Sollum b;;ı .... ..ı ... n.. A'--- -..1# kuv- Slrenalltt.e d!Şnan ta.nklann mtiza- y t" d k d" . . "b d--iye- flr etme bırakılmaktadır. Şeker fi- otogra J erı 
V>t>...,,.~ ' ·"""1 A~ ihereti He Tobııittan kunetll blr hft- e ın en en ısını 1 ra e ..... . · • · d • d • •• : ) A.nkar 14 (A A ) B ·· 

etleri do~yn. ve d<>Ru - cenuba. doğru '"'b"...n-de bul·-..,u~r. ,,.,,_ ceğini bildirmiştim. Japon hülı::Gmetı atıne yenıden zam yapılması katiyen ma enın e ı~a a . . - ugun 
wnrfun" 1 rdlr cum tıeşeu wouu ,.._.. 9~.. ru b h l" (AA) S f · Cümhuriyet Halk partili Ankara 
3u uş e · tıı.t bu hficumlar gert pü:skürtfılmttş- nezdinde tctebbüıler yapılmıı ve mevzuu a s değildir. Berlin "" . . - te 1111ı dd 
~~~ muharebe! ~~1-~nden tür Düşmana f;of;a.nca ve tank olarak netice şayanı memnuniyet olmamlf- ajansından: Silezyada kain Neurode markez kazasının lfıklar ca es.in-

mw.ÇA&ep grup ar ge.-. & .......... ""• ge- • ı .. n-ı .. esirle ahn tı kömür madeninde vukua ırelen bir deki binasında aziz Milli Şefimizin 
rek gece Malta adn.mıdakt Luca hava milbtm zıcytat; verdu.ı.ı.uMoJ• r - r. Ask l'k d · ı • hediye ettikleri imzalı fotografları-
meydnruna hilcum ederek 1y1 netice mıı. mitra.Jyl'ıl(er. 1ğt1nam oltmmuttur. bgiliz era:zisindeki ekonomik tah- er 1 ers erı grizu iştiali neticesinde bir galeri nm •eref mevkiine konulma11 mera-
almışlardır. Bollum cephe.ınde yapılmış old~u didat hakkında Japon şiUyetlerine, yıhlmııtır. Bir çok amele enkaz " 

Dil .. ı..... " rl dU 342 numaralı tebliğde bahsolunası ha- Tokyodaki büyük elçimizden fU au- albnda ltalmııhr. simi villyet, nahiye idare heyetle-
n .._..m uze ŞIIJanın az reklt "'Sll" ........ _ b'---•· eslr -•mını• . d H n"yle ocak r-: .. )cnnin ve digwer bı'r ço1~ 

ehemmiyetli hava kuvvetleri Hcllgo- 4-__ ... , " ..., .... toUA ,,;;_~- edlluı ,..,.l .... retle ceval::i verilmesini iste im: e- ....................................... - &. 

Jand ad bom~-----· ........... 1 wı.ıuuar ~ p "l!l•lUIUJ• m..,.v r. d fim' . 1 • k d" Y eCJeJi.;auL"aylardan sivil ACIKLI BİR ÖLÜM partili davetlilerin huzurlıuile yapıl-asını ._.uuı ... n ..... uş er- 'l'anal'e dA!i bataryalanıru.z Hutrl- e ızı, mevcut ma zemeyı en ı IJ 
dlr. Askeri mahiyeti ha1z hiçbir hasar cane tipln.L. iki ta..,,,.., reyi dn..r-n .. _ harp gayretimize tah,is etmek ve o·· aWie...,,;.enl r de tayın· m_ı,_tı_r. __________ .... 
Yoktur. Yalnız lkametglUılar yıkılmış. lcrd1r. uu .,.,_ ""1" .. u"'l malzemenin düşmanlarımıza var- 0~ ıuu e Armatörler birliii reisi Sadılaade • 
birçok sivil ölmüş ve yarnlanmıştır. nn~ B1ngazl ~- • J k k"l tın kl edilebilecek Rı L-!.. '---..1-1 D • Ti et 
He.va d1ifi bataryala.n bu taarruza iş- _.,,anın ye Aö.l'Şl ynpmış masma manı o ~a !eş ı . e . . e e za _.,.au ~..... emz ıcar 
tırak e<len İnglllz muharebe tayyal"e- olduğu bir hava akını, evlere pek mfi- beraber, ekonomık sıyasetiıruzı t& mektıebi talebelerinden Sedad Sadık-
Jerhıden lk.lslnl dllşürmüşlerdlr. ~m ,t:;;:: ~~t ika fntml,7 ~: karrür ettirirken bittabi Jnpon ~ü~Q- Ankara 14 (Telefonla) - Köy ojlu mliptela oldulu hastalıktan kur· 

Diifman bu gece Alınnn topraklan- masına sebcbtyet v~r ya metinin Çindeki menfaatlerımıze enstitülerinin askerlik dersleri, müm· tulamryarak 18 yquıda hayata sıöz· 
na hiçbir alan ya.pnuı.mıştır. -.- Akden12x!e + ........ rel~rimlz - ... karısı hattı hareketinin tesM altın- k"' l 1 d f 0-_.... ""V3.. u.~ un o an YCT er e muTazza au ay- J__:-•1 kapadı 

l l l 
manın bir ımıtıeslne hücum etıırtJiler- da da l>ulunuyoruz. .. , cırw • la yan teb İği dlr. Büyük tonajda blr gemiye !sa.bet Eden, ayni mesele hakkında di- lar, mumkiln olmıyan yerlerde lae Cenazesi bugün ıaat yanında Be-
vakl olmuştur. ğer bir ıuale de §U cevabı vemıiıtir: korkomutanlaklarınca ehüyetleri tas- fiktatta Serencebey yokutu. Çitl•n· 

Roma 14 <A.A.> - İtalyan ordulan Bava te""kldlllerlmlzd blrt İs:k 'lmltmıl karn.rgiUıının 343 numaralı 
00

......., d """ız ,._,.__ .. ~n +-ı .. en- Japon hükumeti, bizim ekono- dik edilmek prtile emeldi ıul:iaylar bile aokalmdaki evlerinden kaldınla-

.. 3... en ....,.,, ..... '° hı.a;Ulll e .... ""l ve -•L . · · d 'k• t 1d>llği: Hmanm askerl hedefiertne !sabetll en- HU&; a:ıyuetımız en tı ayet e • tarafından vcrilccekllr. ~ahud da raJı öfle namazı Betiktafta Sinan 
Alman havcı. kuvvetıerien mensup dahtlar yapmJ.ft.ıı:, melcMdir, fakat, Japon hükOmeti Maarif Vekaletince bu ensftüle e camünde kılındıktan sonra Yahya-

mufrezeler Mnıtada Valetta. deniz üs- Şarki Afrttada Amba Alagl mmta· Çindelti menfaatlerimiıi icab eden • • • ı r 
ıtı lle blr tayyare meydanına hücum kamldn topçu faaltyctl olm~ur. ihtimamla ve riayetle nazarı dikkate ıubaylık vanfesını yapmı§ yedek su- •ndideki aile kabristaruna defne-
et.ml.§ler, yangınlar çılaırmışlar ve yer- Düşmanın bu mmtakadaki }'t!nl blr alıncıya kadar bu husuıta ümit baylardan aivil öğretmenler tayin dilecektir. Merbmna rahmet diler 
de bir tayyareyi tahrip etmişlerdir. hücumu tamanıfle tardedllmiftir. beklenmemelidir. - 1 edilecektir. - ailesine de taziyeti« ederiz. 

Jl'e dem.eli? 
Türkçenin seneden ıeneye 

gcçi'4ifl istihaleyi takip etmeü. 
Mesel& Dee on sene eTVel cha
bn denebilirdi. Halbuki timdi 
bu kelimeyi kısa telaffuz etmek 
lhım geliyor. 

cHiitır> 

dememeli; 
cHatır> 

demeli! 
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u Konfor,, gaye 
olabilir mi? 

İdealist münevverlerin bulunduk· 
ları bir meclisteydim.. Bunlar elli 
ya. ına Yakm zatlardı. Bir çeyrek 
asırdan fazla zamandJr dünya yü
:dinde nıüsbet veya menfi tesirlerini 
gösteren ce?eyaıdara uzaktan yakın
dan tabi olmuşlar; kimine manmış
lar, kimine ehemmiyet vermişler, 
kiminden inkisara uğramışlardı. 

Bir t~bih yapayım: Cennet eksi
rinden meyhane şarabına kadar tat· 
madddan kalmamışb. manevi sar· 
hoıluğun her türlüsünü öğreıunfİ· 
lerd! • 
, Böylelerinde ekseriya, kendi genç

liklerile mevcud neslinkini kıyas ar
zusu hasd olur, Her ne sebeptense: 

- Şimdikiler idealistlik nokta
sından gev4ek! - diyenler oldu. 

- Niçin? ... Mesela milliyet ideali 
çocuklarımızda kuvvetli değil mi? 

- Fakat ideal bir hedeftir •. , Bir 
neslin oraya doiru bütün imkiınJar
la cehdebnesi lizun... Bizim zama• 
rumızda .•• - (Sultan Hamid dev
rinde meşnıtiyet gayesi İçin Jön 
Türklerin nasıl çabaladığını uzun 
uzadıya anlattılar ..• Keza milli mü
cadelenin ve içtimai inkalap devirle
rinin bümmalı faaliyetini misal gÖı• 
terdiler ••• ) - Onlara muadil olarak 
timdikilerde bir ülkü var mı? .•• He
def nedir?... Neye doğru koşulu
yor? ..• Demek bizim nesil, bu ci
hetten simdi.kilere f ruk? ... 

Hele iclerinde biri hücumculukta 
emsalsizd.i. İstihfafla dudak büke· 
rek: 

- Modern gencin gayesi. kon
for!... - dedi. - Kaloriferli ve 
bideli apartunan, gÜzel kumaıtan 
e!bise, deniz kenarında şık bir say
fiye, beyaz yelkenli bir kotra ve 
diğer hususi nakil vasıtalan. .. Di
mağlarda umumiyetle yaşayan bun
lardır ••. İnsaf edilsin: Böyle şeylerin 
ülkü olabilmesi kabil mi? ••• 

••• 
ş:~diki genç nesiln vatanperver

Ji~inden, millet severliğinden şüphe 
edilemez. İçlerinde pek çokları mes
h:klerir.de yükselmeği, bu sayede 
namuskarca para kazanarak yukar· 
da saydıklarımızı meydana getirme
ği i:ıtiyorlar. Doğrudur. Harici man
zı:ırası noktasından, gerçi ne kalori
ferJi aparhman, ne de Riizel elbisey
le ~yaz yelken bir millete rnefkü
re olabilir. İdealizmi kendilerine ide
al edenler, bu zevahire bakarak, 
bahsettiğim dostlar p:ibi, lozabi
fü:ler. 

- Konfor, gaye olabilir mi?... • 
d iyebilirler ••• 

Amma, 
mıdırlar? 

iyi düşünülürse haklı 

Zaten milli siyasetimiz, kendi 
hudutJarıımız içinde kendi kendi
mize kifayet ederek, sulh ve sük&ı 
dairesinde ümrana çalqmak değil 
mi? hte bu biiyülı: milli politika ile 
ferdlerimizin hattı bareekti biribirini 
tamamlıyor demektir: 

Aparbman, sayfiye sahihi olmak 
İstiyorlar. Ne mutlu! Olsunlar 
Aman! Nice badirelerden dolayı şu 
vatan Jıavap kalmış; ko~u mem
leketlerinkine kıyasla şehir, kasaba, 
köy ca.etinden geriyiz. Ancak o ika· 
metgah hevesi perişan man.zaramm 
ortadan kaldınyor; daha da kaldı· 
racak, bize bir çelı:i düzen verecek· 
tir: 

Güzel giyinmek istiyorlarmış .•• 
Allah vere de en şık elbiseleri giy
sinler ••• Uyaktır .•. Bizim sevgili ev• 
ledlarınuz şıklaşmıyacak da kimler 
tı•klaşacak? Bir çeyrek asır evvel ol· 
du~ gibi haftada bir mi tıraş olsun· 
lar ? Pabuç!arının kulağı üzerine 
çamurlu pan~a]onlan mı binsin? Las
tik yakalarından, takına kra~atlan 
mı yana fırlasm ? ... 

Kotrasından hususi otomobiline 
(İnşa~llah sulhe kavuşacak olaın) 
Avrupa seyahatinden devri aleme, 
zarif zevceden süslü beşiğe, bece
rikli ahçıdan usta hiztnetçiye kadar 
darısı başlarına, dansı başamıza ! ... 

Konfor arzusu neden ülkü olma-

_ Bay Nusret Köymen İ.stanbuldan 
Anadoluya başlıyan göç hakkında 
•Yücel» mecmuasına bir yazı yazmış 
&ıay .Anıca-

• Jf' • _, • •• ~ • ~ ' • • • •. ~------ Adliye tarihinde nadir 
GözdoktoruZiya Gün Feci bir otomo- görülen bir dava Çönüllü hasta 

bakıcılar U•• • •t b• bil kazası 
nıversı eye ır 

Şişlide bir ç<l uk 
otomobil altında kalarak 

öldü 

ls.tan~ul ikinci ağır ceza mahke
mesı .~un, adliye tarihinde ender 
teaaduf olunan bı'r h. d" . 

Üniversiteye devam 
eClen kız talebe yazilıyor 

Yardımsevenler cemiyeti ista.nbul 
şuıbesl ay başından itibaren köy grup
ları teşkil edecektir. Köylerdeki kon
feranslar Halkevlerlnin dil ve neşri
yat kolu l\zalanna. verdirllecektit. 
Halkıevlerl.nln köycülillı:/ şutıeleri oeı
miyetin mesaisi ne beraber yürüye
cektir. 

Köylüye Halkevlerlnde bulunan ki
taplardan mühlm blr kısm1 dağıtıla
rak bunların okU.ma melekelerlııJn 
arttınlmasına çalışılacaktır. 

Gönüllü hastabakıcı kurslanna ıtay
dedileceklere verilen ka.yıt ml1ddetl 
ayın 17 smde bltmektedlr. Şimdiye 
kadar hastabakıcı olmak üzere 4-00 
bayan müracaat etmiştir. Üntversltıell 
bayanlar da bu kurslara ıştırak ede
ceklerdir. Hukuk fakültesine devam 
eden kız talebe, t.oplanaralt bu hU811-
su kararla~ırmıştır. 

imtihanlar 
Üniversitede cumartesi 

günü bitiyor 

milyon lira vasiyet etti 
Bu para ile fakir talebeye yardım 
edilecek, ilmi tedkikler yapılacak 

hastanesinde bir 
anlat ti 

h k . a ısenın mu--
a emesıne başlamıştır D 

me k.. d B Al . avaa 
k .. vd ıınd eB, . i Rıza, suçlu mev-
ıın e e . Onnik ile madamı Var

ta~uş bulun~~ktadırlar. Davacı B. 
Dün akşam saat 19 da Şişli caddesi Alı Rıza; ~eı~~n davasını anlatması 

üzerinde feci bir otomobil kazası ol- h~kkındakı sozleri üzeıine demiştir 
muştur. kı: 

B. Ekreme alt ve şoför Cemalin . - Biz Şişlid~ otururuz, bay Onnik 
idaresinde bulunan otomobil, Şı.şllden ile madamı komşumuzdur. Ailece 
Osm.p.nbeye do~ru gelmekte iken, o el- birbirimizle görüşür ve konusuruz. 
varda. bulunan Raifpaşa a.partıroanı B ' 
kapıcısı Alinin oğlu on bir yaşlarında enim çocuklarım vardır Onnik ile 
Suad, yolun blr tarafından öbür ta- karısının çocukları olmamaktadır. 
rafına geçmek istemiş, bu sırada oto- Bunun için bizim çocuklarımızı çok 
mobil bütün hızile çocuğa çarparak sevmekte ve onlarla daimi bir temas 
.sürüklemiştir. Bu sürükleme esnasın- halinde bulunmaktadırlar. Hatta 
da Suadın kafası parçalanm~. çocuk Onnik muhtelif zamanlarda ço k 
ölmüştür. d ~ • . . cu 
'CY"d'~ · ··teaki ıu. 1 ko ogurmayan bır kadının bır şeye 
llil ...,..,yı mu p, ~ e yan za.bı- ~ ·· ı k . 

ta, şoförü yakalamış, cesedi muhafaza yaramıyacagını soy eme ·te, bız de 
altına aJ.nıl{I müddeiumumilik ve Ad- kan kocanın arasıntı. bozulmaması 
llye doktoru' haberdar edilmiştir. Şo- İçin kadınların çocuk doğurması ve
för Cemal bugün Adliyeye verilecektir. ya doğuramaması keyfiyetinin muh

Anadoluya gidenler 
Çocuklarının imtihanları 
dolayısile gidemiyenler 
bu hafta sevkedilecekler 

telif sebeblerden ileri geldiğini izah 
etmekteydik. 

Bir gün, Onniğin madanuna söy
lediği bazı sözler dolayısile bu aile 
ile artık uzun boylu konuıımnyı doğ
ru bulmadığım için ziyaretlerimizi 
seyrekleştirır.iştik. Buna rağmen ma
dam Varta.nuş·un, on beş yaşındaki 

~~ 1., .. k. t· "til bed kızım Nihal ilf" gene sık sık buluş-
Cumartesl günü saat birde Ünlver- -:ıu ume ııı vesaı e ava seyahat · l d w 

devam ediyor. Beyanname verdikleri masına manı o ama ıgınıızı anladık. 
:~~~yat1~!~~~~1lnblt:~ktl~t~~ Dr. Zir;a Gün'ün malı olan Meserret oteli ve civarındaki dükkanlar halde tesbit edilen günde İstanbulu kızım mektebe giderken, ı:;elirken 
yapılmıştır. (Battarah t ind sahifede) zun oldum. İşte o zamandanberl dok- terketmiyenlerden bir grup dün Vilii.- madam Vartanuş tarafından eve 

imtihanlar cumartesi günü bitece- torluk ediyorum. Yani kırk seneden yete gelerek vali muavinlerini zlyaret cağırılarak alıkonuluyordu. Hatta 
ğinden, pazar günü Tı:b talebe yurd- Kendisinde şekel', böbrek ve göz has- fazla ... Sonra paranın çok bol zama- etmiştir. B:ınlar, çocuklarının mek- bir giin refikam, kızımı bir düğme 
ları ile Kadlrga taleba yurdu kapa- talıkları vardır. Fakat biraz evvel ga- nına. rasgelml.ştlml.. Meseli\. beni Av- tcplerlnde ımtlhanlarlıı meşgul olduk- almak üzere yakındaki tuhafiyeciye 
nacak, talebeler yurdlardan ayrıla.- zetecilerle göriişülmesi menedfüniştlr. rupa.ya gönderdiler. Maaşımı :-ılıyor- ları~dan. b'.lhscderek Anadoluya gide- göndermiş, gidip saatlerce gelmedi
caktır. Kadırga talebe yurdunda. ta- Bunun için hastaneye kadar bo§ yere dum. Bana fazla geliyordu. Birlktlrl- mediklerını, bundan sonra ı.stenıldiği 
mlrat başlıyacak, bina esaslı şekilde zahmet etmiş olacaksınız. Başta ser- yordum. Bütün hayatımda dalma is- anda yola çıkablleeeklerinl söylemiş- gını go:u_nce! onun madam Varta-
tamlel'edilecektlr. Tıb talebe yurdlan tabip olmak üzere doktorlar bu husus- raf denilen ~yden kaçtım. B<!lkl bu- ıerdir. nuşuı;ı evınde olduğunu öğrcnmi.,+i. 
tatil aylarında yapılacak tasarrufla ta kati emirler verdiler. nun için bugün elimde para kaldı. Müracaatçılnnn mazereti vilayet ta- Arada.1 böylece günler geçmisti, 
daha konforlu hale konacaktır. Buna rağmen blr müddet sonra Cer- Amma bana ihtimal hesabi diyecek- rafından kabul edilmiştir. Çocukları bir ~ü,, kız.ım, diğer üç kız arkada-

1 
rtı.hpaşa hastanesi göz kliniğinde bu- siniz. Yukarıda söylediğim gilb1, bu imtihanla ıne~gul olduğundan, vaktin- şile b. n,t t v b. b' '] I t 

lkokullarda imtihanlar lunuyorduk. Doktor bize istisnai bir tam amile bana alt bir mesele ... 40 se- de hareket edemiyenlerden iki grup . . .
1
r 1 e yap ıgı .. ır .. v 

1.~1 ~ e re-
bı.ttı" muamelede bulundu. Kendisini luıs- neden fazla çalışan bir adam niçin bugün Karadeniz yolile sevkedilecek- z~ntısındf"n eve dondugu zaman, 

tane odasında ziyaret ettik. biraz para blriktınncsln? .. tir. Bu kabil mazeretler dolayıslle gi- bırden yatağa düşmü", derhal çn wrı-
Şimdi memleketin en büyük ilim - Hayatta en güzel cömerdlik je.s- r dememiş olanlar şimdi müracaat et- rılan d.lktor vaziyeti şüpheli gördü-İlkokul son sınıflannm ikmal imti

hanlan dün bitmiştir. Cumartesi günü 
neticeler talebeye bildirilecektir. Bu 
seneki randıman yüzde doksandır. 

oc:ığına bir milyon liralık mal vasi- tinl bu hareketinizle sız göster~ ol- mekte ve bunlar yola çıkanlmaktadır. ğü için hastaneye kaldırtmıs, ora· 
Yet eden zat ile bu umumi h~-tanenin dw1uz d k d. · d 1 l ... a en ısın en soru an sun üzerine 
bu mütevazı odasında karşılıklı idik. Yaptııı.ım -.rl o kadar büyük k l ı 

- . 6 
"P'J Karı· ı e rı" m ,· z·ı n a-:lca . 'lU'\U söy iyebi miştir. 

Son derece yorgun görünüyor ve de- görmüyorum. Keşke daha vennek im- · İlkokul, ortamektep ve liselerle 
Ünlversite ikmal lmtihanlan her se
ne olduğu gibi, bu sene de eylfı.lde ya
pılacaktır. 

ri.n derin nefes :ılıyordu. kanını bulaydım. Düşündüğüm şey - İngilizce lugatin kapa3ında 
- Af buyunınuz efendim, dedi, ha- üudur: Ölümümdmı sonra tatb\k edil- m e ktU P larl yazı!ı .. 

Otobüsler dezenfekte 
edilecek 

. Emniyet müdürlü~ altıncı şubesi, 
Istanbulda işliyen bütün otobüslerin 
dezen!eksiyona tabi tutulmasını ka
rarlaştırmış ve bu karar ilk defa. ola
rak evvelki gece tatbik edilmiştir. o 
gece bütün otobüsler Belediye civann
dakl tebhlrhaneye gelerek dezenfekte 
edilmiştir. 

Bu dezenfek.slyon lşi, her ayın mu
ayyen günlerinde tekrar edilecektir. 

Köprüye yanaşan vapur
lar kazanlarını fayrap 

edemiyecekler 

demelere klmse ile görüşmemem hak- mek üzere üç nokta: ı - Çalışanlara 
landa talimat verilmiştir. Çünkü b~- mükıifa,t, 2 - Fakir ilim yolcularına 
dan bır İhilddet evft1 blr gıuıet<?cf lm- ynoomi, 9 - Hastanelere Ye ü1r 'tef
tlhanınll çekildim. Ne sualler? Tasav- kilat:ı yardım ... 
vur edeme:>.sin1z. Ne yersiniz, ne içer- - Hayatta en büyük zevkiniz ne-
siniz, nelerden :revk alırsınız? •. Niçin dlr? 
biraz fazla hesabi.siniz? Da.ha bunun - İşte bu gibi şeyler... İlimle uğ
gibi birçok sorgular!.. Çok konuştum. ~mak.. Yazmak, çizmek. .. Ne sigara 
Çok yoruldum. Halbuki doktorlar ga- içerim, ne alkolün :r,evkinc varnuşım
yet az konuşmamı söylüyorlar. Fakat dır. Kullanmam da... Ara sıra oku
bu işin bu derece alaka uyandırması- maktan yorulunca bir kahve içtiğim 
na şaştım... olur ... 

- Bu alakayı tabii görmellslnlz. Bu sırada odada bulunan bir 7.at: 
Çünkü bu kabil güzel jestlere öyle sık - Ne rivayetler çıkmıyor erendim ... 
sık tesadüf etmiyoruz. Do.nsı öteld Güya B. Ziya Gün otelini icar cttik
zenginlerlmizin başına... ten sonra her gün orada parasız bir 

- Lakin sinema artlstleri gibi be- kııhve içmek üzere mukavele yapmış ... 
nim ne yediğim, ne içtiğim, hesabi Kendisi bu derece hesabi imiş .. 
olup olmadığım kimi alakadar eder Doktora sordum: 
değil mi?.. - Gençllkte biraz edebiyatla. meş-

- Hesabi yaş.amak bir suç dağlldlr gul oldunuz sanırım ... 
ki. .. Bilakis... - Pek az ... Daha ziyade ilme merak 

Belediye zabıtası to.limatnamesi mu- - Evet, ben hesabi ise-m, hesabiyim, sarmıştım. Bilhas.ııa gö:r.e alt eserler ... 
ciblnce, Köprüye yanaşan vapurlar hasis isem haslslm ... Bu bana alt bir Hayatımı gözcülüğe vermiş bir ada
Jskelelerde durdukları müddetçe ka~ şey değil mi?... mımdır. Bu bahsi çok severim. Bunun 
zanıaruıı fayrab edemezler. Bu su- - Yaptığınız teberrüün bir milyon etrafında okumak en büyük ~vkim-
retle bacadan kesif duman çıkmasının lira değerinde olduğu söyleniyor.... dlr .... 
ve Köprüden geçenleri muhtelir şekil- - Buna te'berrü değil, vasiyet demek - Niçin evlcnmcdiniz? .. 
lerde rahat.sır. etmesinin önüne geçil- daha doğrudur. Çünkü benim ölü- Doktor hafifçe güldü: 
miş olur. Alakadarlar tarafınd'.ln.! b~ milinden sonra tatbik edilecek bir - Siz de imtihanı sıkılaştırma~a 
hususun sıkı suı-ette temini Kopru muameledir. Sonra bilmem ki bu va- basladınız ... 

Za 
.... ıt"sına tebll~ edilmiştir_. slyette zikredilen şeyler de bir milvon Onun ncwketinl suiistimal etme-
·u " llğl H lira. tutar mı? · mek !cin: Evvelki gün, Köprü k~ıser •. a-

llç is
kelesine yanaşan Haliç idares~in Odada bulunan doktor Ziya Günün - Eğer bu bahis sizi sıkıyorsa ... dl-

f _ ... 'ti~ bir müsteciri: ye susmak istedim. o: 
'lf vapuruııun kazanını ayr,..., c" c.•
n~ görmüş ve vapur ç.arkçısı hakkın~:ı - Tutar, tutar efendim ... Belki da- - Hayır, dedi, niçin sıksm? E-vlen-
Belediye zabıtası t:ılıma~ına mu~ayır h:ı. fa7.la ... Meserret oteli yalnız 100,000 mememin sebebi basit ... Sıhhatim mü-

h 
... ..,,.ketınden dolayı takibata glrişll- lira eder. 86 bin liraya siz almıştınız ... 1 salt değildi. Şeker hastalığı var ben
...... Sonra Fındıklı han ... Dükkanlar, e;- de ... Böbrcklerimdert de rahatsızım ... 

m~~;~·eye yanaştığı halde k:ıza.nını ler... Bu itibarla... Daha doğrusu olmadı 
fayrab eden her vapur çarkç~ı hak- Dr. Ziya Gün bunların sayılma- işte ... 

kında sıkı ta
kibat yapılacaktır. sını hoş bulmamış olacak ki: - Ayda ne kadar par:ı ile neçlııl-

- Bırakın canım ... Böyle kalem ka- yorsunuı?.. 
0 

••••••••••••••••••••• 1 l .................. em sayaca< ne var? .. Bir milyon tut- - Herkesin, daha doğrusu orta 

1 
Ona beVes sayesinde mem- muş, tu.tmamış ... Şimdi oturnp hesap halll bir adamın yaşadığı para ile ... 

sm. ••• rnlekete dönüyor; dünyevi mı edelım ... dedi. ~50 - 200; pek fevkal§deden 250 Ura 
lelı:et me • rmeğe başlı- Dr z· G .. .. h ı1e ... 
hayata ehemrnıyet.., ve rak· • ıya unun ayatı Bu sırada hastabakıcı yanına akla-
yoruz rahat yaşadıgunız bud!~P 11 - Bu parayı doktorlukla mı kazan- şarak kendisine bir derece ~zattı 
ları d;ına fazla seviyor ve ort e e 1 dıı;.ız efendim? . Doktorun akşanı ateşi tesbit edn~: 
sanlıyoruz. A • - Elbette... 1295 senesınde do~- cekti. O, yaptığı işten revkal:lde ınem-

(Va-Nu) dum, 1314 senesinde Tıbbiyeden me- nun bir insan tavrile: 

Bay Amcaya, göre ••• 

1 

--~ 

Kadıköy ve adalarda. 
oturan memurların 

vapur karneleri paha
lılandırılmamalıdır 

1 mayts 19·Ll den itibaren Denlz
yollan Kadıköy ve Adalar hattına 
mahsus memurin karnelerine 
% 40 gibi fıihiş bir zanunın yapıl
dığını ve Adalar karnesine 202 ve 
Kadıköy kameslne de 102,50 kuru
şun ilave edilmiş oldu~unu öğren
dik. Her şeyin pahalı bulunduğu 
şu sırada, aldıklan p~k cüzl bir 
maaşla maişetini idar'Cı ede.mlyen 
zavallı memurlara yap_!lan bu zam
mın ne dereceye kadar doğru olup 
olmadığını yüksek takdirinize ar
zedlyoruz. 

Kadıköy ve Adal:ırda mukim 
me-murin namma: M. Alt.an 

L---------------J 

Kızımın bu sözü üzerine doktor
lar evdeki İngilizce luı~aıi getirtmiş
ler ve iç kapağındn <tAcıde Arcc-

ı 
nure> kelimesinin yahzı olduğunu 
görmü~lerdir. 

ı Kızın, bu şiddetli zehiri almıs ol-

1 

duğu anlaşı:ınca, muhtelif cepheln
den tahkikata giriştik ve otuz kişiyi 
birden öldü:meğe kifayet edebile
cek t'llan bu şiddetli zehirin madnm 
Vartaınuşun evinde bulunduğunu 
tesbit eyledik. Binaendeyh kn:ım, 
ş:ddetli bir kıskançlık ve daha anla
şılamaz bazı sebeblerin tesirile ölü
me sürüklendirilmiştir. Şahidler de 
bu faciay• anlatacaklardır.> 

Davacınır bu iddial:m dinlendik
ten sonra madam Varta.nuş, isnad 
olunanları reddetmiş, bu zehiri evi
ne fareleri öldürmek iç:n almış oldu
ğunu, B. Ali Rızanın kızı Nihale 
karşı hiç bir fena fikir beslemedi~ini 
ilave eylemiştir. 

Şimdi hayatınım en mesud M 
anlarını yaşıyorum. Yaptığımdan fev- ahkeme; hadileye d<-ir maliı-
kalıide memnunum. Hayatta kend1ml matı oldukları söylene:ı dört şahidin 
1lme vermek istedim. Ölünce de ayni celbi kararile muhakemeyi başka 
sahada terhis tc~keresi !stemiyen bir güne bırakmıştır. 
nefer gibi ebediyen çal~mak bana nıı ........ u ................. 1 .... n•• 
manevi mükafatlann en büyüğü gibi 
geliyor. Buzun fiati arttırılıyor 

Durdu, gülüınsiyerek ilave etti: Buz satıfl ve 1evzl isinin ayın yirmi 
- Ve bunları yaparken aklımın ba- üçünde müteahhide ihale cdllı:ceğinl 

~unda olduğuna dair r<'lpor da aldım... yazmıştık. Daimi encümen yeni Ş'.lrt
Tuhaf değil mi.. İnsanın iyi bir iş n:unede buzm1 kHosunu müteaıın·de 
yapması için aklı başında olm:ısı lii- 64 para yerıne 75 paraya verm 'd"', 
zım!... buz müteahıüdi buzun kilosunu p rr-

Gençlere tavaiye kende olarak gene yüz parnyıı satme-
- Gençlere ne tavsiy:? edersiniz? ğa mecbur tutulmaktaydı. 
- Çalışmak... Lüzumsuz israftc.n Müteahhld, zaruri masra!brm art-

k:ıcınma.k .. Doğruyu, iyiyi ara.ınak... tığmdnn bahsederek perakende fiatin 
Yorulmuştu. Bu nümune ittihaz edi- yükseltilmesini istemL5tır. Daimi cn

lecek insanı daha fazla rahatmz etmek cümcn. mütenhlıldln ınütalftas411 ~e
lstemedim. zaten hastane odasmın rinde buldu~w1dan, yemi lliale yapıl
p:.>nceresinin dışında :ra~urlu bir dıktan sonrn buzun kilosu pcrak n
yaz ak~amı başlıyordu .Gitmek za:na- de olarak üç kuruş otuz paradan sa-
nı gelmisti ' tılncaktır. 

M• Bu yazıda. aDişi istaJıbuldan". l 
... uErkek Anadoluya. ... » diye iki tav

sit var-
... Şimdiye kadar yalnız insanlar .• 

l ··· Ve ha.~anlar için kullanılan bu ı B. A. - Elbet do~rudur baksana ts
sıfatlan şehırler hakkında da kullan-ı tn.nbula daha girerken insanın braı.-
mait doğru mudur dersin?- sına Kızkule.si çıkıyor!- · 



Sahife 4 

.. k bi 

kayıp 

• zm r u rı 

Hazırlıklara faaliyetle 
devam ediliyor 

Şehir meclisi birinci 
reis vekili B. Necip İzmir (Ak§Clm) - İzmir enter-

nasyonal fuan hazırlıklarına ehem-
Serdengeçtİ vefat etti miyetle devam ediliyor. Ticaret Ve

kaleti Türkiyedeki ticaret odalarının 
İstanbul Şehir bu seneki fuara zengin ve iyi bir 

mcclist birinci reis d · · ki · · b. · ı · kllt B.Neclp ser- tarz a ışura crını ır tamım e ıste-
~engi;Qti'nin dün, m~t~r. Mıntaka ticaret müdürlükleri 
sabaha kntşı vernt ve bcnrct odalnn, bu hususta mÜ§· 
ettiğini büyük bir tereken çalı~cak ve hazırlık yapa
teess\ltle hab~r tı.1- caklardır. 

dik. 'N'cclp Serden- İzmir belediye reisliği tarahndaaı 
geÇ{i, bir m~~fte;- ticaret odalarının göndereeekleri 
tcnberl rı:ı.ıını.<>UAlı. ah 1 h" • • • Evelkl ak.§am m- m su ve eşyayı teş ır ıçm sergı 

hatmzlığı artmış sarayında geni§ bir yer aynlmı§tır. 
ve sa.baha. karşı l.lurada muhtelif mıntakaların mah-
gözlerln\ hayata. lit Ye mamulatı ayrı standlarda 
yummuştur. zengi bir tan:da te~hir olunacak-

B. Necip Serden- tır. 

1~· beurizun Visenl .. et- TicarN Vekaleti, geçen seneki gibi 
B. Necip Serden- eıu.,n uye h k" ·ı·k h" . d 1 h" 

i ccl 'ft'-d j eş ı§ı ı ır tıcaret o a arı teş ır 
•rcçti. Şehir mcc- umum m ...,., e. k · k"I d k · B k 

lisi riyaset Cemiyeti umumiye! ı ~mısyonuk.teşl ı de ec~. tır.kk.ul ·lo-
makamında mısyonun ım er en muteşe ı o a-

bclcdlycde, nıhn-ı cai;'l henüz tesbit edilmemiştir. 
ret 1930 senesinden sonra Şehir mec- Ticaret Vekaleti, bu sene Türki-
lisinde ve Parti idare heyetlnfte çalış- . d 1 •. • 

nftketi hayırhnhlı"'ı ile temas 1 ye tıcaret 'O a arının gondereceklerı 
mı~. ne~ ' 6 ı· h ı· f d k ettiği herkese kendini sevdirmişti. mamu ııt ve ma su utın uar a ço 

Merhumun cenazesi bugün saat on l mükemmel surette te~irine itina 
bir buçukta B yoğlu Züldlr hastnne- gösterilmesini bildirmiştir. 
sinden knldınlara~ ~ledlyeye gctırı-j Aynca lktisad Vekaleti de mınta
kcck ve Belediye onunde merasim ya I ka iktisad müdürlüklerine bir tamim 
pılncaktır. Bura.dan Beyazıd:ı. ~ndar göndermiş, sanayi müesseselerimizin 
yaya olarak gidılecek, nnmazı mutctı- b k. f h d 1 
kip cenaze otomobillerle Bııkırköyü- 0 sene 1 uııra ;r sene en. f~z a 
nP gotürülerek alle kabristanına def- canlı ve varlıklı hır tarzda ıştırak 
ncdilecektlr. etmderin~ bildirmiştir. lktisad mü-

Necip Serdl'ngeçtl, Mora Yen~rl I dürlükleri, bu gibi müesseselere ayrı 
eşrafından Ali Rlzn beyin oğludur. ayn tebligat yapacaklardır. 
Eczacı fn.kültcstnl ikmal eden mer- Fuara iştirak edccelı müesseselere 
hum, uzun müddet. ticn~t ha.yatında ve şahıslara he~ türlii kolaylık göste-
tıulunmuştur. Ekrem Nccıp ecza depo- ·ı k D 1 t d . . ll d 
sunun müesslslerlndendJr. n. ece • e~ e cn:ııryo arı ve e-

İstantıul Şehir mecllsindc mliste- nızy?~arı ~darelerı . vassıtalannda 
mtrren reis veklll olarak vazife gördü- tenzılutlı tarıfeler tatbık olunacakhr. 
frü gibi, Ticaret odası idare meclisi ------
reisliğinde de bulunmuştur. Merhum Konyada atletizm 
GO yaşın<In idi. son zamanlarda. knn- mu··aabakalarİ• 
sere tutulmuş, ve hastalık kısa. bir 
müddet zarfında Ucrllyerek mevtin! Konya f 4 (A.A.) - Dün b'ura-
muclp olmuştur. da yapılan ve alaka ile takih eclüen 

Merhumun ailesi erkfı.nın:ı ve mesai atletizm mü.sabaka!an neticesinde 
arkadalşannn samiml tazlyelerlmlzl 100 metre koıuda liseden Kemal 
sunanz. Abur birinci, 800 metrede Kuleli 
Umumi meclis azasini l.:ttsinden Cevat Yuıcıoğlu birinci, 

davet 1 SOO metrede yine Yazıeıoğlu birin-

1stanbul Vali ve Belediye Relslifin- ci. Uzun atlamada Kemal Aksur bi

de:S~nbul Umumt meclisi blrlncl ~ rind, yüksek atlamada Kuleli" den 
vekili Necip SerdengeQtl'nln ve!at et- Nadi Eyyüpoğlu birinci. 
mlş olduCu teessürle öğrc:nllmlşt.lr. Güle atmaclı-. yine Eyyüpoğlu bi
Merhumun cenazesi 15 mayıs 1941 rinci. dislt atmada yine Eyyüpoğlu 
per.rembe günil saat ll,30 da Beyoğlu birinci, lisemiz f 4 pua..~la ikincidir. 
Zükılr hastanesinden kaldınlacak, ce-

Konya Kiz aanat okulu 
sergisi açıldi 

ruı.ze namazı öğle vakti Bcyant cnml
mnde kılınacak ve Bakım:öyfuıe götü
rülerek aile maJdberes1ne tevdl oluna
caktır. 
İstanbul umum! mecllsl fı.zMının Konya 14 (A.A.) - Akşam kız 

cenaze meras1mf.nde hazır bulunma- sanat oliulunun tertip ettiği ıergi 
lan rfca olunur. t diln açılmJlb.r. 

Zevkme doymadığum. aorduğunaz. beklediğiniz. 2 büyük film 
bugün matinelerden itıônren 

L A L E sinemasında 
1-Holivut Otel 2-SON AKIN Tütkce • 

D!CK POWEL - ROSE MARY 
LAN aylarca nağmelcrf ıiu
lak.Jannızda, ih~ı e6zlcrl· 
nizde, zevki kalplerinizde yn
§lYacak büyüle film. 

Seansları 3,40 - 6,.30 • 9.30 
,,., FA M M 

okX FORAN 

Tarihleri yaratan, demleri 
hazirlıyan kahramanların be
ı:oean dolu hayabnCJan }iir 
yaprak. 

&anılart l,30 • 5,,0 - 8,30 
rf. 

~SARAY Si NEMASI ...... 
2 mükemmel Süper nlm<Ien mGrekkep mllntehap proıramı 

BiR KAÇ GÜN DAHA GÖSTERECEKTiR. 

. BALALAYKA MADENLER 
ŞEYTANI NELSON EDDY -

ILONA MASSEY CESAR ROMEO 
Seanslar: 3,20 - 6,30 - 9,.30 da Seanıılaıı 2, I ,_ • .5 • 8 de 

Cwnartcs.i saat 12, 1 S -ve paz;.nr J 0,jO de tenzilAtlı mafuteler.,,,,I 

Bugiln matinelerden itibaren 

1 PEK sinemasında 
l büyük .6lm l>lr<ıen 

1 - KAHVECi GüZELi 
Büyük, musikili Tilrk filmi 

2 - HA YAT GUZELDiR 
CLAUDETI' COLBERT • JAMES STEW ART 

. l'A. X Ş :A: M 

Adliya korida- Hess'in macerası 
runda barıştılar arkasındaki sır nedir? 

Hava akını 
İngiltere üzerinde küçük 
bir llava faaliyeti oldu 

İki kadinin takibi ile 
başlıyan ve liavga ile 

biten bir hadise 

(&$tarafı 1 inci aalıif ede} 
Paraşütle atlaması üzerine aşık kemi
ğinden yaralanan B. Hess, gazete- Londra 14 (AA.) - i-lava. ve 
muhabirlerinin verdikleri habc.rlere Dahili Emniyet Nezaretlerinin teb
göre, kısa. bir müddet kaldığı çiflikte liği: Bugün lngiltere üzerinde bazı 
~1 f t h ·· t k O düşman hava faaliyeti olmu.,tur. Dün, Omun ve Sa.bir 1slmlerlnde iki og unun o ogra m gos erere « nu .,, 

Al d b kb J(j b·ı· Münferid tayyareler, cenub aah"ılle-genç, Köprüde rasgeldiklerl Melllm. ve manyn a ıra m. m ı ır ne 
Mu:ıllfı isimlerinde 1kl kardeşi takibe zaman tekrar göreceğim~> demiş- rinde. şarki Midlands' da ve şarki 
koyulmuşlar ve bu taklpletlnl tram- tir. lngilteredc bazı noktalara bombalar 
vayda da devnm cttlrmek &tlfetJle Be- Son haberlere göre, B. Hcss"in atmışlrırdır. l lasar ve telefat azdır. 
yazıda kadar gitmtşlerdJr. Meliha, Be- ancak resmi şahsiyetler!e temas ede- 13/ 14 mayıs gecesi İngiltere üzc
yazıttn kocası Arifin dükkdnma. gir- bileec~i meçhul bir semte gönderil- rinde bir düşman bombardımaaı tay-
mış. bu gençler de girmlşlenilr. d•w• -w ·ı • ya · d .. •· ··ı ·· t•• 11 M Burada iki taraf arasında. cvvel!i ıgı ogrenı mıştir... reu uşuru muş ur. ayıs pa-

15 Mayıs 1941 

inhisarlar umum 
müdürlüğü teşkilatı 

(Baştarafı 1 inci sahifede) 

hükmüne göre dolar fiatinde görülen 
temevvüçlere nazaran icra edildi
ğini bildirmiştir. 

İzzet Arukan (Eskiş"'hir) lnhisar
lan idaresi kadrosunda görülen mü
rakabe heyetinin Vekfılet kadrosu 
için de yer alması lazım geldiği mü
talaasında bulunmuş, Ziya Gevher 
Etili de ayni noktai .:ıazara iltihak 
ettiğini söyledikten sonra ihtisas 

mevkilerine ait cetveldeki bazı va
zifeler üzerinde dura:-ak bunların a~ız münakaşası, sonra da. mücadele •. B.: ~udolf Hess ın ?1aceralı teşeb- zar günü gündüz aaatlerinde hava 

başlnmış, nihayet hil.dlseYe polis mü- busunun arkasında gızlenen sır ne- dafi bataryaları tarafından diğer bir 
d:ı..hnle etmiş ve hepsi yakalıuın.rak dir) Herkes hunu anlamak istiyor. düşman tayyaresinin daha düşürül- esas kadroya alınmasını istemiştir. 
Adliyeye gctlrllm1şler, cürmümcşhud B. Hitler·in mutemedi olan B. müş olduğu bugün tesbit edilmiştir. Mazhar Müfit, müdür muavinlik!eri 
h!Utlml B . Münibln huzuruna çtkanl- Hcss"in Führer'in takib ettiği siyaset Bu suretle pazar günü tahrib edilen ihdasında bir zaruret görülmediğini 
mı.şlardır. ve pl&ılar hakkında mühim sırlar düşman tayyarelerinir. adedi, altıya kaydederek kadro ve te~kilat üze• 

Hiiklm, 4 şahld dJnllycrek cilıınün b"ldıg·-· "'üph-:zd· F0 lh 1t·k b 00 t·· baligw olmucıtur. rincleki dü•üncelerini izah cylemictir. ,.d b 1 .. ~~ııüt itib •. n ı ı Y ...... ır. ı a ı a, u un ,. .,, " 
... a 1 umum yeye ...... u a ... e 1 k ti d b · · k 1 k"t• Lond 14 (AA ) H 1 Orhanın tevkifine, diğerlerinin gayn mcm c e er e. e~ıncı 0 u !eş 1 a.t- ra · · - ava ve Bütçe eıncümeni reisi smet Aker 
mevkuf olarak muhnkemelerinln de- !andırmak vazıfesı B. Hcss e verıl- Dahili Emniyet Nezaretlerinin tebli- (Çorum) ve mazbata muharriri 
vnnıına karar vemılş, suçlularla be- miş olduğunda:.:ı kendisinin Alman ii: Dün gece lngiltere üzerinde düş-
ra.ber kalabalık bir sru:nlln küt.lesi ko- hükumeti içinde büyük bir ehemmi- manın ancak küçük bir hava fna1i- Sırrı Day (Trabzon) kadro ve cet• 
ridora ynyıl.mıştır. Jandanna, Omanı yeti vardı. yeti olmuştur. Sahile az miktarda vellerdeki vazife ve memuriyetler 
tevkifhaneye götürmek mcre teslim Dönüş için yetecek benzini olmı- bombalar atılmıştır. Hasar hafiftir. ile bunların encümende tedkiki es-
o.lmış, bu sırada gence ncıyanlar mü- yan silahsız bir tayyare ile yalnız İnsanca zayiat yüksek değildir. nasında gördükleri tadiler etrafında 
dahale etmLşter ve banşma. teklif et.- ,__ 1 B H ""' 4 (AA ) Sal h 1 · h t • I •· k · mlşlerdir. Koridor yanın sant kadnr oaşına ge en . . ess, .macera:ın~ Londra 1 • • _ a iyet i ıza a vermış er ve muza erenın so-
:rlcacılnnn ddvncı ve suçlul:mn ses- hedef olarak lngıltereyı seçmıştı. knynaktan bildirildiğin= göre lngiliz nunda kanun layihasındaki kadr~ 
!erile kn.pİanmış, nıhayet tekrar ht\- Bundan ne gibi bir netice çıkarmalı- hava kuvvetleri dün gündüz. Helgo- nun tedkiki için muhtelit bir encü
klm huzuruna çıknrilarak blrlblrlerl dır> Yeni malumat elde edilinceye land'ı bombardıman etmiştir. Birkaç mcıne verilmesi hakkındaki takrir ile 
tı.leyhlndeki dfıvnlardıın va~mlşler, kadar işin mühim olan tarafı B. yüz metre yükseklikten bomba ve 
h!l.kim de tcvklf tarannı ortadan kal- Hess'in fngiltcrede kendisini en mitralyözle yapılan hücumlar tam 
dınnıştır. faz.la umniyette gönnüş olmasıdır. muvaffakıyetle neticelenmiş, her ta-

Aklıselimine tamnmi!c malik olan rafta karı~ıklıklar çıkanlmıştır. 
Lokanta ve gazinolarin B. Hess·in bu hareketi lngilterenin Bombardıman filolarının diğer 

tarifeleri istiylası tehlikesi mevcut olmadığına gündüz faaliyetleri arasında Hollan-
Lokn.ntnlnrın tarifeleri üzerindeki ve Atlantik muharcbesile hava mu- da ve Fransa açıklarında vapurlara 

tedldkler henüz ikmnl edll~ harehesini kazanmak için naz.iler yapılan hücumlarla düşmanın Bre
Kııza lmymakanılıkl:ırı tarafından ha- tarafından sarfcdilcıı gayretler ne tagne" daki Saint - Nazaire üssüne 
zırlannrak Beredlyede Belediye :reis olursa olsun f ngilterenin denizaltı yapılan taarruz vardır. Birçok vapur-
munvlnlcrlnden B. Lütfi Aksoy'un re- ·ı k ı v h 
fsllğl altında ~kil edllen tomlsyona muharebesı e aç a mıyacagına,. a- lar batırılmı~ veya hasara uğratıl· 
gönderilen tarifelere lokantacılar ye- va bombardımanlannın da lngılte
nl bir ıtımzda bulmımuştur. Bunlar reyi ortadan kaldıramıyacağına ka
yiyecek flatleri değiştiğinden, tarı.re- ni bulunduğunu gösterir. 
lerln yeniden tcdklk edilmesini ~- lngi!izlerl., bütün imtihanlara cc-
mlşlercllr. saretle mukavemet edeceği muhak-

Komisyon. LokD.ntaeılar ccnı.lyctl ile kaktır. Fakat bunun mühim tarafı 
tama.sn. ge!(Crelt tnrtfeler ti.zerinde icab bu noktni nazann bir Alman tara-

mıştır. 

Geee hava prtları büyük mikyas
ta harekata müsaid olmamakla be
raber İngiliz avcıları Üstende hava 
rneydaninı bombardıman etmtşler
dir. 

:u.riı:rnını:ı 1 J"ITI lllIIIl n l.11I n.ı 11. 

layihanın bütçe encüm~nine iadesi, 
umum müdür muavinliklerine ait 
vaz.if eleıin kadrodan çıkanlması, ih
tisas mevkilerinden bir kısmının 

esas kadroya alınması taleblerini ih
tiva eden takrirler okunmuş ve red· 
dolunmuştur. 

Bunu takiben kanun diğer madde
leri okunarak kabul edilmiş ·ve birin

ci müzakeresi bitirilmiştir. Meclis 
cuma günü toplanacaktır. 

Hess'in Berlinde 
b1rakf 1ğ 1 notlar 

cdcn tndilAtı yapacaktır. Içkill loknn- fından da kabul edilm~ olmasıdır. H•••, çok V"·ı· brr· plaAn dücünmüc-
ta ta.rlfelerlnhı mezeu veya. mazcstz İ . l ....., .... " ,.. afı ı · · h"f d ) 
olarak hazırlanıp hazırlanmıyacağı da Hess ngıltereye nası tür. Rudolfa gençlik çağlarına ka- (8qtar mcı sa 1 e e 
aynca tcdklk edilecektir. indi? dar ben baktım. O. geniş fikirli, 6 urettc İngilterenln yalnız bir maıt-

Londra 14 (A.A.) _ Şimdi ifşa metin seciyeli ve son derece namus- UiblyeUne değil, :fa.kat tam imhasına 
KÜÇÜK HABERLER edildi"ine göre, B. Hess, köylü lu bir çocuktu. Pek küçük ya~tan- vata.cnğınn emin olmak için oldukça 

.. b" . A ı_ wt•b d·ı malilmat sahibi bulunuyordu. Hrss, 
Mac Lean".ın çifliğinde kaldığı müd- en ttUDanyanın mag u e ı emez 

b . ,_ t ld v ·rt·h l ·· Ier Ahnan"<Mnın yalnız askeri kudreti * A_bdülgnffar isminde blrl, evvelki detçe ana vatan muhafaza t~ckilatına ır ıLUVVe o ugunu J ı aT n soy .ı -· 
~ k k k b k hakkında deı;ıı, fakat dahili ve ckono-gece otedeberlde bir hayli ra'kı içtik- mensup Jack Patcrson ve Robert ve gere me tepte, gere aş a · 

ten sonra Beynzıt; polis merkez.inden Giib d d "k" k" . • t• sahalarda daima birinci olmnğa çalı- mlk vaziyeti hnkkındn. da IngUterenin ,...,.,.. ..c~•-. evvel" __ d,_._,_ '---- son a ın n 1 1 ışının nc:r.are 1 ynnl•• flklrlerdAn ""-reket ew~ını bl 
~·~· ı.;uuuq u ""'"'"'' ll>J.luıı ,....,...,, al da b l d l B §ırdı. Bmıdan bn§kn mühim aiya.i ...,, " ..... 0 -
olduğunu tedavi ettırllmemıt ılsteml . tın u un uru mu tur. u mu- meseleler üzerinde baba!!ile rnüna- llyordu. Bıraktığı yazılanian sarih su-
bu husus düşünülmekte iken polls me- hafızla" şunlan söylemişlerdir: rette şu cihet meydana çıkmaı:tadır 
murlarına hakarete b:ı.şltunış, bunun Hess, bize tayyaresinde bomba kaşa etmeği adet edinmişti.> ki, Hess'c göre, İngiltere harbe devam 
üzerine hakkında zabıt tutularak dün olmadığını, binaenaleyh telaş etme- Mısırda doğmuş olan Hess, ilk ediyorsa, bu İngillz cfk!m umumi:ye
Adliyeye getirilmiştir. Asllye l.klııci cc- mekiiğrnıizi söyledi. Hcss" de bir ha- tahsilini bu memlekette yapmıştır. slnhı Ohurchlll ve zümresi tarafından 
z::ı. ~lı:cmC'Sindc sorgusu yapılmış, rita vardı. Bu harita üzerinde Rudolf Hess hastanede aldntıldığındnn dolayıdır ve, HeS3'in 
c\lrmun m:ı.hlyetıne göre, kend.lslnin Augsbourg'<lan lskoçyaya kadar Loodra 14 (A.A.) _ L<indra yazdığı glbl, 6lrf bu zümre dünyanın 
tevkifine ve ş:ı.hldlerln get.lrilmcsi lçln le ·-· J • k kal ı sulha kavuşmasına m!lnı olmaktadır 
mubakemen1n talikine karnr vernmı .. _ atettıgı yo • mayı urşun em e emniyet dairesinin hususi §Ubesi 

k.i • ·ı · b 1 d H vvelce ve bu da o.da halkı için müUıiş netice-t!r. bu mış u unuyor u. ess, e memurları, bütün gu .. n B. Hess"in 
·ı h. ı · td v lcr doğuracaktır. Rudolf ~es.s, hakiki * Zabta d- ıl ·· cf gı tereye ıç ge memış 0 ugunu, yatmakta bulunduğu hnstaneye gi- vaziyet hakkında başka Ingillz ~h-

kontroıunıd:ablr.Wlar~ ansahselblnyrusln oenr fakat buna rağmen hiçbir ynbancı.lı~ ren bütün ziyaretçilen· kontrol ile 
.. ....,.. d ı · · K d s1yeUerinl nydınlatmağa muvaffak 

üç yıı.şıntla. bir çocuğa sürücülük ettir- hissetme iğini söy emıştır. e~ ısı- m~gul olmuşlardır. Hastanenin kn- olursa, Inglltcreyl bugünkü zimam-
dJğl görülmüş ve anı.bacının glddeUe ne bir signra verildiği zaman aıgara pılanna asker de ikam-: edilmiş bu- darlnnnın deliliği hakkında Um:ı. et
cczala.ndınlmnsı kararlıı.ı;tınlrnıştır. içmediği cevabını vermiştir. Hess Iunmakta ve içeriye yalnız ginneğe menin mümkün olabileceğini sanmış-
Bundan ba.şka ehliyetsiz olnrak nratıa çok uzun znmnn tayyarede kaldığı snlahiyettar olanlar alınmakta idi. mıştır. Rudolt Hess, lord Hnmuton'un 
ldııre eden üç şn.hıs hnkkmda da ceza için uyusmuş olduğunu ve bileğinin §3.hsmda nradığı şahsiyeti bulacağını 
zaptı tnnzh~ edllmlştlr. acıdığını"' söylemiştir. Hess"in boynu- Amerikan gazeteleri zannetmekte idi. Hess, 7 Iordla pek 
da A~~fr ~~~~~~tu~~ na asılı bir fotogra_f m~kinc~i bulu- ve radyolarına göre muhtemel olarak 1936 da oUmplyat-

d Fakat hır hır resım rek- lnrda tanışmıştır. Hess, benzin! blt-
:yolculardnn para. toplndı~ halde bilet ınuyor u. v " • " N....,..,.ork 14 (A.A.) - Hcss. ha-
vıenned.lğl görlilmüş ve bunmı da~- memiş oldugu hakkında temınat ver- -·ı tikten sonra, lord Hamilton'un mall-

disesi, Amerikan gazetelerinde ve kfmesl civarında paraşu .. tıe yere ntla-
detli surette tecztyesl. Beledlyc rtya.se- miştir. d la d 
tinden istenmiştir. ı Hess çiflikten aynlırkcn kendisini Amerikan ra yo nn a günün me- mıştır. Hess. her halde, lord Hamil-

h f z1 selesi olmakta devam ediyor. Sabah ton'un ve tanıdıklnnnın İngUtcrede 

* Gnlnt~ .. a oturan IJ•><·~~ Gülla· .. bekliyen anavntan mu a 1 arına I • b .. ·· h•d' J • b"t'0 lu .. zumlu nu··tuzu hft'z olduklnnnı ~Dl• ...., ...,.,... vı I · 1 d gazete en, utun a ıse erı, u un ~ .... 
isminde birf, polise müracant ederek gösterdik eri iyı muame e en dolayı • ı h · ı · Al u.nrdu. Hess, Churchlll lle görümı. ede 
Mehmed •-tnde blrislnln ....... ıdisllc f,...ekkür ctmiq ve bunlardan birine şayıa an, ta mın en ve man rcs- ı~ 

'"""' ~ -,.. ,.. • k • b'Jd· 4>1.ı fayda olmadığına inanıyordu. Ne-
t.a.vgıı. ederek taşla yaraladığını iddin bir maşraba hediye etmiştir. Aıılceri mı no taı nazannı 1 ırcn uzun tekim, hiçbir suretle blzz:ıt Ingili7. 
t'Yleml§Ur. Polis, bu iddia lizcrln<' muhafızlar Heas'in üzerinde bir Loaıdra ve Berlin telgraflarını ncş- Başvekilllc görüşmek arzu ctmediğlnl 
Mehmedl yakalamış, H:ısaru da tedavi miktar gıda komprimesi huJmu§lar- retmektedir. Umumi kanaat, l-~ess'in sarlh surette kaydeylemiştlr. 
a.ltma aldırmışttr. d nazi partisinde vukua gelen bir an· * Beyoğlunda Hıımalba.şındn necep ırl-.I k t tın k b • . . d lnşmazlık neticesinde kendisini kaç- Rudolr Hcss'ln hfi.şiyelerinden M• 
Abb38 apartımanı altında bulunan ve ~ss n e . e mec urı}ebn e mak mecburiyetinde hissettiği ve bu Jnşıldığı V'eÇ'hlle, kcndis1, vazifesinin 
Yorgl lsmlnde birine nit olan &ucuk oldugu mesa.feyı muvaffakıyetle a§a- I l _ d t h • l .. e muvaffakıyetlnden enıbı bulunuyordu 
imnl~thaneslnln bacasında. kuruml:ır bilmek için tayyaresine ihtiyat ben- ;;t~01!1.az. ;f 0 a, .

1 
ad mhn erk g~: _' ve takriben ikl günde geri döneceğin! 

dün tutuşmuş :ve bu suret.le çıkan zin almış olduğunu fakat lııkoçya 1 ı er!~ . ~syati .. ı ed a a il tı t ~- tahmin ediyordu. Hattll. kendisine..av-
ar tcsısı 1nı••.'a vın en ne .. e e mış det i'"1n lüzumlu benzinin de verllece-

ynnguı, az sonra y~n itfaiye gru- sahillerine yaklaşınca bu ihtiyat ben- ld v QkJ · d d. " Y' 
pu tarafından söndr·-"lm",...ür . . d · w b . . o ugu mer ezm e u. ğtni sanıyordu. Hcss, projelerinden 

u.ı u "'l" • :unı enıze attıgını eyan etmışhr. · b·ı klmseye, hattfl. ailesine dalı! balıset-
:Zabıtaca yapılan tedk:ı·-t•- •--l"t- ı_ı · d'V• L·· •• • d Gazeteler, baş makalelerınde, ı -

......,, - uua" c ess ın ıgı mevırnn uzerın e h h•d· . d v w ti memLştir. Alleslnl pek ynkında 3·eni• 
hanenin on bin liraya sigortD.lı oldu- uzun müddet daireler çizerek dolaş-

1 
a~, a ıse~ın .0.g~ra;;gı .~ek cc- den göreceğini ümld etmekte !dl. 

~-~}aşılmıştır. Tahkikat derinleşti- mış lakin gittikçe artan karanlık er e~Iveı_nazd.ı.~a~lısı~~n ces mdaha~l: ============== 
·~tedir. d ] ·ı .. "b b. . . h mll!ı ı e &en ısını gosteren ı ı 

o ayısı e munası ır ınış sa ası . · d b- ı. tm kt d" B 
b 1 B 

. vazıyctın en mıse c e ır. azı 
u amnmıştır. unun üzerıne daha bf"ll b h•d· d · t" 

ı Ö 
· d ··ksekl ma ı er, u a ıse e, nazı par ı-

K RALIK M BLE ~y~be yu w ere . çı~aralc tnyy~~~: sinde mümkün bir ikiliğin ilk ema· 

APARTIMAN 
Taksimde Lamartin cadde

sinde Bil aparbmanmda 6 odalı 
İyi möble bir daire acele dev• 
ren lciraLktır. Her türlü konfor, 
•ıcak ıu, kalorifer, Frijider, 
telefon mevcuttur. isteyenlerin 
saat 10 ile 12 ve 15 ile 18 
arasında kapıcıya müracaatlcri. 

smı aş aşagı çevırmış ve motoru I . . .. kt d.v b h 
d d T . _ " I re crmı gormc e, ıger azı ma -

ur urmuştur. ersıne donmuş o an r·ıı b d b·ıh d 
d 

w • ı er ve u ara a ı assa ra yo 
tayyare on atlıyacagı ıırada motor .. u_•tJ · h Ik b · aktan 

k · l • · T d v muneJLJLI erı, a ı una ınanm te rar ış emı§tır. nyyare yere og- . . 1_ d' 1 
·· ti d.. k k d .. d 1htıraza davet etmeJLte ır er. ru sura e uşer o;ı en ısı e para- ı 

~~~;~;=;:liı:~;;u~şi:i~~i r· Dallo ' 
Londra 14 (AA.) - Heas'in 

İskoçyaya geldiği tayyarenin resim
lerinden bu tayyarenin gövdesinde •anı· e 
kurşun izleri bulunduğu an]a§ılmak- U 
tadır.. Bu keyfiyet birçok tefsirlere 

Asım Baba jübilesi yol açmıştır. Tayyarenin lngiliz tay-
18 mayıs 941 P""" .. nıı - ..,..,.mı s:ınt ynrclcrinin yahut Hess'in lııgiltereye 

Filmini yaratan: 

Marika Rökk 
- .. ~nua_...... •t • • l k · Al 21 de Şehir tiyatrosu komcdl kısmmda gı me:ııne manı o ma ısteyen • 

(Asun Bil.bal jübllesi Münir Nııred- man avcılarının ı hücumuna uğradığı 

B U HAFTA 

SUMER 
Sinemasında 

LU)S JOUVET - CLAUDE 
DAUPHIN ve JANINE 

DARCEY'jn yarattıkları ve 
Paris hayatını canlandırdıkları 

ART iST 
NAM ZETL ER i 

Büyük Fransız filmini 
Mutlaka gidip görünüz 

din konseri, Halk opereti Naşid ve Z?nnedilmektedir. 
Halide Pişkin. Gişe her gün açıktır. ihtiyar dadısı ne diyor? 

İstanb I ••W • Kahirr: 14 (A.A.) - B. Rudolf 
U 01,rretmenlen yardım Hess'in ihtiyar dadısı Frau Paula, 

~mrz:•mma• 17 Mayıs Cwnartesi akfalJU •••ı•n•nı::~ 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmmda: Be$iktq Ç. E. K. Menfaatine 
Yıllarca eşf görülmemi$ ve görülemiyecek bir müsamere 

cemiyeti reisliğinden: Reuter ajansının muhabirine hususi 
CemlyotJmiz az:ısmdnn Ciball kız or- olarak verdiği bir mülnkatta şun

t.aokulu türkçe öğretmeni Hnyri Batın lan söylemiştir: 
aramızdan maalC6Cf ebediyen kaybet- cRudyaıin deli olduğuna inanmı· 
tik. Kederli o.ilesi.ne ve sayın ara.adaş- yorum. Bence ya nazi partisinde 
lara tazlyctJerlmfzi sunarız. büyük bir ynrık açılmış, yahut ta 

Hazım Mualla Halide ls mail 
•e şehir tiyatro- Sadi-Salahaddin 

su san"akarı Pınar ve 
arkaoaşları arkadaşları 

Pişkin ve 
arkadaşları 

Dümbüllü ve 
arkadaşları 

~ı-•mcı Biletler gişede satılmaktadır. Tel: 41819 

' 
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AKŞAM 

HER AKŞAM 
BiR HİKAYE Yağmurdan kaçıf 

- AGele edelim, ye.Pıur yatacak 1 ... , du. Qoo'* aqQe8l iD>l ~il kil. 
ısıanm&dan tramvaya MbyalımL Ş1md1 onlarlll ıtıra1 eCtiklei't mas-

ikinci kanslle ikinci defa 
olarak evlenecek! 

Kan lı:ooa paketler elıertndıe tram- dan 8llle! yGlmeliyordu. 
vay duratına doğru koşuyorlardı. LA- Qocuk: 
kin birdenbire hem de bardaklardan - Ben taTUk ~tı dondurmalı&
boşanırca81lla yııtmur başladı. Daha terimi ... df7e baltmrordu. 
tramvay fstasyonuna. dilnya kadar 1°' Ann-': 
vardı Halbuki şlmdlden 1'1amnlf1ardı. - Olmazı_ Daha bu mevs!mde dm-
Oönin ırde o~mbil fllA.n da yoktu. durma yenmeL. Kes .-ıkıl hııım eve 

Mehlika : gidince sentnle hesapla.şımı. dlyorda 
_ Amau blr yere girsek. •. dedi, el- .Pakat çocuta. JA.t anlatmanın lmkl.-

b em berbed oldu... nı yoktu: 
Rıza cevap verdi: - Yaaaa ... İsterimi. Dondunnalı 

lsviçrenin Cenevre fehrinde 

garip bir muhakeme.göriJllf)'Or 

İsviçrenln Cenevre şehrinde nın oturdu~ Parla civarındaki 
Evet amma nereye?... Dur dur tavuk rat.O ısterlml.. 

bakayım ... şurada blr ma.hallebicl v~ ~ ağtamap blle bqla.Dllfb. Kad- (Jules v.) adında biri iki kanlı Cournı::~ mahkemesine rnüra.-
gallba .. Kendimlzl oraya a.te.ııın ... Yat- rlye: olmak töhmetJ.le tevkif edilmiştir. caat e .. &U.WJtır. Bu sırada Fransız 
mur geçinceye kadar otururuz. - Allah sen.in canını alsm e mi? .. Jules'ün maceraSI epeyce garip- bozgunu VllkU8. gelmiş ve ancak 
Koşarcasına yUı:ilyorlardı. Dondur- Bende kabahat ki semn rr9Ji yumur-

mıaeı dükkAnından J.Qerl gird.ller. Bu- catı alıp d& aobta çııktım. diyordu. tir. 1893 senesinde İsviçrenln La bir hafta evvel oradan cevap ve-
rası lOf, sessiz blr dWckAndı. Paketle- Rıza gÖllerinl. ona dltmift\. Kadın Sagne şehrinde doğmuş olan bu rilmlşttr. 
rini bir masanın üıRrlne yıtdılar. hlJ& yanındalcl ert:ete ve çıocuta ba-
oaraon yanla.nna yalda.Jmca Rıza ta- tmp f&lırmalttan onu göımemlftl adam 20 sene evvel blr Fra Coumeuve mahkemesi birinci 
mma eordu: Ganaa: kızile evlemnlftlr. Fakat bu izdi- madam Jules'ün sıhhatte otdu-

- Ne yersin? Tavuk götstl." Kazan - Bana blr ekmek kaıd&Stll ... dedi. vaçta mesud olamamıştır. İki ~ ğunu ve kocaslle ara!annda 
dibi Keşkül?... Ganııon uzaklqırUn S8llk1 mOhlm 
0;~9 kadın lstekslz ceva.p verdi: bt1191 unutmwı glbi çıt1* halinde 881- cuklan olmasına rağmen kan ko- tal!k vukua gelmediğini btl-
- Bilmem ki ... canım da blrfey 1&- lendi: ca üç l8ne sonra aynlmışlardır. diriyordu. Bu cevap üzerine 

temiyor. Gnzoz var mı acaba?." - Kaymaklı olsun ... Anladın mı? ... Kadın çocuklarla beraber Fran- Jules derhal t.evkif edilmiştir. 
Garsona blr tavuk götsft ile bir ga.- Kaymaklı!. 

ııoz ısmarladılar. Dıtandalll yalmur, Erkek blr ritılç yedi Qocuk g&z saya gltm1ş ve kocasına bir mek- Avukatı kendisinin kefaletle tah-
18.ımtııarla devam ediyordu. Adet& Y941an v~ balımıuı -~ gene tup yazarak boşanmak istediğini Uye edilmesini lstemlştir. Avu-
blr satnak haline glrmtftl Sokakta L*dltlnl yaptırdı. Kadm Ut 1tada1ft bl d -• tt Fak t t .. b kad 1 k teJ:lşla koşuşanlar. saçakların altına bttirince btr rt1ncıstnt ımnarıadı. 1 irnuş r. a "l u ara kat kan ocarun 17 seneden-
sı~mmağa çalı.şanlar vardı. Bu arada erkel1 vıt nr yemel!On kalmış, kan koca arasında talak beri ayn yaşadıklannı madam 

Mehllka gazozunu içmete. Rü~ da biran blle vaz geçmiyor, ara sıra 90- vaki olmamıştır. Jules'ün de boşanmak istediğ\ni, 
tavuk göğsünü yemeğe ba,ıladı. ç kö- cup da çıkJ41yordu. 1 Fra ub'i ti ı 
.,eli ucu sivri kaşığı bıçak gibi tavuk Mehlika gene :ıcocuının kulağın&: Jules bir müddet sonra La çocuk arının nsız wı ı ye n 
goğsüne b:ıtınyordu. Kopardıtı p~a.- _Şöyle bir tarın olmamıı pek 18_ Sagne'den CellBVl'e şehrine gitmiş, tercih ettlklerinl söylemiş ve şu 
yı tabakton çekerken tavuk götüslerl t.erdJm ... dedi. orada yerleşmiştir. Burada kendi- sözleri llAve ,etmiştir: cıMüekkllirn 
ltf ~if uzanıyorou. alret1 iua+ı• Rıza flddetle cevap venU: si nüfusa kaydedllirken bekA.r talim için silah altına çağınlınış-
Bır aralık g&zleri P ere _.... - Allah vermesini Hem yaA"mur 

Epeyce para gitti amma., birçok dlndl, Haydi ç!kalun··~rtık ... Eve yeti- olarak gösteriI.m.,<rltlr. Aradan se- tı. Bu esnada bronşite yakalan~. 
eks kleri de tamamladık. Bımdlm SOll- veıımı... neler g..,_,,., Jules geçenlerde Şimdi nekahat devrini geçirmek 
ra ıg ra kutusunun altında. o ~t1 ~""'l• 
hnrcett kleri paranın hesabını yaptı- Bu mrad Kadrtyenln Asabi ~ •- genç bir kızla tanışmış ve evlen- üzere izinlidir. Az bir para kefa-

Uyordu. Kadm kocasına: .. 
lar ve birer sigara yaktılar. -.le rk d" ,..,._ mek istemiştir. Nufusta bekA.r Ieti kararlaştınlmasıru rica ede-
Yağmur hala devam ediyordu. Blr- - yv.r a anı on dıe otur! •.. uvu-

d nblre bu m hallwlcl dlildd\nı Rıza- lerln etrafta ... diyordu. görüldüğünden nikft.hı akdedi1- rim.» 
ya çok Mkı yl rı hatırlattı. Bu dilk- Rıza hLtısettirmeden o tarafa baktı. rniştir. Fakat evrak alelusul La Mahkeme vaziyeti t.edkik ederek 
1n t m ım y mtl ni!denb rl mahal- Kadriye kocasının lka.l'flsında oturan Sagne şehrine gönderildiği za- 300 frank para kefaletile suçlu-

1 b el ol rak,ı kullanılırdı. Vaktlle bu- boyalı bir kadından 1*lllen.m1tt.l. . 
raya Kadriye ue beraber gelirlerdi. Iş- Adamcağızın ıstemlestni ters çevir- rnan şu cevap verllmıştlr: < Julcs nun ı.erbes bırakılmasına karar 
te şurada • .şı: Uer~kt mllS9:da oturur- Uy.ordu. evlidir. Kansından boşanmışsa vermiştir. Fakat iş bununla bit· 
l"rdı. Ne kÜnl rd1 onları... Işte en son Hikmet Feriılun Es talA.k tarihini bildiririz» Bu ce- memiştir Şimdi koca mahkeme-
eece Ş\I lskemlenhı 11.?ıerlnde Kadriye: .. · · 

Madem ki seninle evlenemiyoruz. vap uzerlne Jules iki kanlı olmak ye müracaatla boşanma karan 
Dunyada b~ kasına varmam .• Dünya- R A O y Q ttihmetile mahkemeye verilmiş- alacak, bundan sonra ikinci kan-
da başlfaslle evlenemem ... diye ağla- tir. slle yeniden evlenecektir. Çünkü 

b r n~ m ayni masada, llk 1 Bugünkü program ı Mahkeme, ilk kansı ile olan ilk nikfilı muteber addedilmemek-
d ra başb rıa. sabaha kadar geçirecek- ~ . vaziyeti anlamak üzere bu kadı- te<lir. 
l"rl bir g cenln programım yapmışlar-
dı o ne he~ccanlı blr konu.,ına. !dl. ötıe ve akpm 
ruıı ı halınde . 
Şimdi şu anda b le Rıza Kadrlyenln 

1 lannı h tırlıyordu. O bUtun bir 
>oe evd n izin aıamıy c ğını 11:!11 .sil

12.30 Program. 20.4& Müzik pi. 
12.33 Fasıl heyeti 21.00 Dlnleyic1 ıs. 
12.50 Haberler. 21.30 Konuşma. 
13 05 Fasıl he}'eti. 21.41 OrkNtra. 
13.20 Kat'lflk Pl. 22.30 Haberler. 

Ceyhanda iki yılda 17 mekteo binası yanıldı 
rü Or" 

Be gece 12 de d nm llylm ... dl-
yordu 

H Jbı kı R a saba.ha kadar butfin 
~eceyi bera.b r g 1rm k tamttnn kil. 
I o gunu ar lannda bu yüzden 
bir munaka acılc çıkmıştı. Rı7.a bun
J n duşünurkm karısı onu dürttü: 

- Ne daldın?. ~ı. harçettiğimb 
p ralan mı duşunüyorsun? 

Rı7.a silkindi. Evvel~ soyllyeceie blr
şey bulamadı: 

- Evet ... dedi, çok pMa harceıt.tlk 
değil mi' Onlan düşiıntiyorum ... 

Bu sırada ma.halleb el dükk.1nmın 
kapısından bir erkek, bir kadın. bir de 
küçük çocuk içeriye giriyordu. Onlar 
da yaıtmurdan ıslanmıtlardı. 

18.03 Orteetm. 22.46 Cazband pi. 
18.40 İncesaz hey. 16 lUııyıs 
19.10 Konuşma. cuma sabahı 
19.30 Haberler. 8.00 Program. 
19 45 Ziraat Tak. 8.03 Haberler 
19..:l() Şarkılar. 8.18 Hafit Pl. 
20.15 Radyo Gaz. 8.45 Ev kadını. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Kadın kapıd~ lçert girer glnne& Senelik HOO lnmlf 2'100 kurut 
HllO • 

IOO • 
yüksek sesle ş!kı\yete başlarnıttı: 8 Allık 'llO • 

- ot ... Aman." Ne 18landılc ı Hay bu 1 AJlıt tOO • 
havada çı)&maz olaydık .. a.h ah ... Qeae 1_ı_AJtJt ____ ı10 __ • ____ • __ 1 bana kal& dfın,ada sokağa çtıklrwı- CeyU. (Aiıfam) - 939 dan-
dım amma_. Hep 9llll ı.,te ... Za.tea dik- ~:~ 8en:n beri kuamazda bW.•an kaymakam 
kat ettim, ne zaman 88111n a.lılınla ha.- 1800 altı arblı lllOO, it aJblı B. Bekir Sıuphl Aktan maarif hare-
rek~ etsem hep böyle ba4ıma bir ak- 1000 ınınqtm. kederine husuıt bir ehemmiyet ver-
ııılllk gelir. Bir daha mı senin llÖBOnö 1---------------1 L _ h f d lı 
dinlemek. bir daha mı?_. Allah vttme- Teleleatanma: &aşm~ı ı mekte ve bunun nayır 'H ay a 
sin!. fan •rt: mu - idare ıeaı neticeleri en güzel ve memnuniyet-

Mehlika yavaşça koca.sın~ Midir: 11111 babı ıekilde alınmaktadır. 
Ne şirret şeyi diye mınklandı. 939 a kadar Ceyhanın eın büyük 

I il.kin Rıza h yretler içinde 1dı, dalıp 1 eRMlllldr 18 - Bmr 11 ihtiyaçlarından birili de mektep 
g tmlşti. Çiınkü Mehıtkanm •ne şirret s. tm. Otl Öl ttı Alt • Yaı. 
fey? • dediği k d n Kadrlye idi... Evet :B. 7,JO 9,24 Ul 8,48 12,00 1,IO binuı idi. Köylwdmı aarfınazar, 
ti kendlsl .. On yedi SEne evvel yanıp Va. 3,39 11,43 13,10 lT.08 20,19 22,09 kaza merkezinde dahi elveriıli bir 

tutunuğu kadın. İdarehane: Babılll elvan mektep binası, yok.ha. Ceyhanın bu 
Yanındaki erk k süt dökmilş kcıdt Acımualut sokak No 11 derdini takdir eden değerli kayma-

g bl müteruad yen swruyor, ağzını 
açınca da pek yavaş sesle konu.şuyor- İll••••••••••••llıi kam iki yJ içinde kaıı:a merkezinde 

ve klSylerde em yedi lrfu yuva11 
yükıelbnek auretile bütüa Ceyhanlı
lann sevgilerini kuanmafbr. 

Ceyhan halin maarife son derece 
dqkündilr. Bunun difer açık bir 
mi•lini ele: halkm kendi paraıile 
yirmi bin liraya bir orta okul bina· 
ıı :r•hrlllll olmasıdır. Maarif Ve
kalet! bu ıene öiretmen kadrosu 
vermediğinden hamiyetli halkımız 
bunu da keıeeiaden ayırdığı para 
ile temiD etmiı ve 8,000 lira 'bütçeli 
I.adro h• yıl çocuklarımızın orta 
okulda uıbeil ııörmelerini temin et-
miıtir. 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 125 Yazan: İSKENDER I'. SERTELLi 

Haco kendini tutuyor. iŞ f&b.ya vu- - Kurtaralım ml 
ruyol'dlı: Saide elin1 lıalıdırdıt 

- Ben çingene detlllm .. memleke- - Hayır. O. cezumı tiulmalı. De-
tlınde ailem bellidir- bbUem mey- nt2lde fırtına var ... bahlc1aruı karnı aç
dandadır. Fakat aenkı ulın nedir? tır. 
Btr gece arka~ cBaba.m Mldill1- Diye söylendi. Receı> reie, Ali dalga.
den gıelmlş blr miibtedt kil.• dem.lştin. lar arasında tayboluncara. kadar onu 
Oraya Kalabmdan göç etm~ çingene- takip ve ta.ra.sstl.t eıt.tı. 
ler yerleomlftlr .. llellln bir çingene ot- Saide lk1 cihetten de müteeWrdi, 
hı oltluğunu söyıtiyorla.r. Maa.maftb. Hem bir adanımı kaybetm~ Ham dıt 
ne olursak olalım, haptm.1z 1ns:ı.n ot- Haco gibl sadık ve cesur blr köylild 
!uyuz. Blriblmılze böyle lekeler siir- yaralanmıştı. 
mete taltışmat bize yarqDW": Recep reis, Haconun yaraslle ~ 

AU ld\ftır etıneRe başladı: guJ oldu. Denizcilerin seren»~-
- Sen, Saideyi aldatı1'orSun! Ona dıtlan cTt1rk mer'hembndecı .alrerck. 

kalsaydı, Ketalonyadan aldılı mallan Haconua yarasını &ardı. 
da btr.e taksim ederdi. O, senın gibi .c tTfak tıetet can acılarına ehemmiyet 
gÖ'llü btr insan değil. Fa.kat .sen, büy()k veımlyen Haconun bu sefer -belllkl
lotmayı kendin yutmak isteyen sefil canı çok ya.nmıştL Nerde,-se ba.rMkla.
blr mahltıksun ! Eter sen aramırıda ol- n dıpnya döküleceılctl. Allnin ne elle 
masaydın, bu gemlııirı tallhi daha eakar eli va.muş .. böyle dev gtb! ada
yü.ksek ve açık olurdu. Sen utursuz, mı blr vuruşta nasıl da. yere devirm.t.ş
ınendebur bir herifsin .. an}J70r mu- ti? 
S\Bl? Ben senin yerlrıde olsam, kendi- Yelkenciler Hacayu çot sevdlltlert 
mi denize atanın. için el blrllğ!le onun iylletmeslne ça.-

Dll atışması fazla sürmedi. Haco, lı.şıyorlardı. All dalgalar arasında 
Aliye şiddetli bir tokat YUrdu. Yanı- kaybohmca: 
~ındaki yelkenciler: - Onu balıklar blle ymıez diyorlar-

- Haco ... çocuk mu oluyomm? -m- dı Ali çot namussuz, vicdansız bir 
diler- Şa§kalozun' zatell bir t:okatlıt adamdı. Haco onu isteseydi bir yu-
cam var .. onu da sen mt alacaksın? dum su Ue boğardı. Fa.taıt ona acıdı, 

Haco: öldürmedi. Kefkl va.ktile gebertscyt11 .. 
- Dlllnt tutsun .. yoba 9t?11eslni da- Denlııcllerden b1rl hiddet1n1 yme-

tıtacağmı bu köpetın.. miyordu: 
Dlye ba~dı. AU yerden çabuk kalk- - O melılll bu sabah bana da. çattı .. 

tı. anama, avradınıa küfür ettl. Fakat 
Ve belinden hançerlnl çekerek Ha- kendimi güç tuttum. Nerdeyse kafa-

conun üstüne atıldı: sına blr balyoo vuracaktun. ArkadM-
- Al işte .• sen bunu ıatı.yordun! lar kolumdan tutup; eGel, uyma şu 
Ali o kadar çeTik bir adamdı kl.. bir köpetel• dedtlıer. Onu gebert.mellydlm. 

hamlede Haconun kamına. hançeri Haconun yaralanmasına ben sebep ol
saplam~ı. dunt. Şaşkalozu öldilrseydlm, şimdi 

Haco can havllle yerinden tulrunak Haco yaralanmamış olacaktı. 
istedL Recep reis· 

- Köpek' - diye haykırdı - ben sa- - Deniz bir kurban istiyordu, ver-
na hl.ç bir zaman kıymak ist"mcdlm. dik, dedi, artık nerd yse fırtına d ner. 
Bu kahbcllğe, bu namerdllğe sebep ne- Yolmuza devnm edrı1z. 
dlr? Neden canımı yaktın? Hava kararıyordu. Adıılıır arnsı.n-

Güverteye akan kanlan llk önce dan ku~ gtbl uçarak geçiyorlardı. Ça-
yclkencllcr gördü: na.'kkaleye varmak lçln dort be.J gUn-

- Hacoyu bldurüyorlar ... Koşunuz.. lük yollan vardı. 
kurtarınız ••• 

Saide bu sesi duyunca güldU: Saide korsanların eline 
- Bu gemide Hacoyu bldUrecek 

adam yoktur. O, kolay kolay ötmez. 
Recep reis bir tnUti duydu : 
- Haconun bo~k sesi benl şüpheye 

d~rdu. Hele blr kere bat klipeşteye 
gidip bakayım. 

YürüdU .. geminlın b~ gidince işl 
anladı. 

Haco baygın bir halde yere yuvar
lanmış, kanl:ı.r içinde yotıYQrdu. Yel
kenciler, Recep reisi gorünce: 

- Hııcoyu vuran Alldir, dediler. Dll 
dal&frllası nihayet kanla. bitti amma .. 
p •n fiyllyellm: Kab ha.t Alldedlr. 
Adamcağızı zorla çileden çıkardı. Ge
ne iyi tahammülü varmış .. 

Saide gürilltünfın esasını hA.lA. anlı-
yaınamıştı. 

Recep reis: 
- Haeo)'ll vurmuşlar ... 
Diye •ııılenince, derhal tiipeşteye 

koştu. 
Hacoyıı yerde bitkin blr halde gör-

dü: 
- Kim yaptı bu işi.? ... 
Yeltencller Aliyi gösterdiler: 
- İşte.. kedi git:ıl sinen fU mende· 

bur. 
Sa.ldenlı.n gözleri dönmüştll. 
- Çabuk, sa.nn onun ya.raaıı .. 
Diye baıtırdı. Herkes Saldenin ııe ya-

pacqını, "'flrolaza ne ceza ..ereceğini 
bekliyordu. Za~n Saide biraz gecik
seydi, yelkenciler Aliyi haklamakta 
gecikml~erdl. 

Saide, Altntn en.esinden tutup kal
dırdı: 

- Bre melünl di!d1 - Ben sana Haco 
ı.ıe kavıra etme, ona ııatatrna demedim 
ıal? 

Alinin çeneleri ldlltlemnlş gibiydi .. 
atzını korıltudan bıtak açmıyordu. 

Saide böyle bldilıel&r ka.rşJStnda ln1 
tedbirler almakta ınaıhir bir kadındı. 
AHy1 çoktan gemlden :ı.flıuık 15tlyor, 
fırsat kolluyordu. Artık fazla d~ün
meAe vakit ve hnk!u yoktu .. sura.tına 
şkldetll bir yumruk yerleştirdi Ye Ali 
lblrdeınb1re kendini tutamndı, küpeş
teden sırt üstü denize yuvarlandı. 

Yelkencller ıülüştuler. 

mi düşüyor? 
Fırtına henüz dinmemişti. 
iki gün devıım eden denlz çalkantı

sından sonra Yunan ndalanndan birl
nL"\ taşlık limanına güçlükle <;ığına

bllm ltl&rdl. 
Re cp rels: 
- Fırtınalar bir kuri>::ın lstiYor d ye 

Şa k lozu denize attık. Rüzgflr h!\ll 
hafiflemedi 

Diye söyl nl.yordu 
Haconun yarası atırdı, faltat gözle

tjni açmıştı. 
O, bu iklimi çok lyi blllyordu. 
Haco, uçüncü gece Tn.şlık Um.anına 

girdikleri zaman, Saldeye: 
- Bu Umana korsanlar da uğny:ı.

blllr. Tetik duralım. Deftneleri d~ 
mana knptırmıyalım. 

Demişti. 
Raconun dediği çıktı. Gökyüzü çok 

aydınlıktı. 
Recep reis: 
- Hava açılacak ... fırtına duracak 
Diyordu. Henüz demlr atmarnışlıu 

ve yelkenler! lndınneml.şlerdl. 
Denh:cller çok neşeliydiler. 
Her biri bir türlil sbylüyor, ve ceP

lerl altınla dolduğu için. sevinçle ne 
yapacatını bilmiyordu. 

Salda, 88llcat diretlne yaslanm.ı.f blr 
denbıctnln içten gelen türküst!ınil din
liyordu : 

Hepim.ııı karadan bıktık. 

Blıı: denise yeal çıktık. 
Türk adından korktu herkes.. 
Her rüçlülii yenıllk. yıldık. 

Saide gülerek başını sallıyordu: 
- Çok doğru. Biz, donanmadan a.J· 

nldık. Korsanlığa ba~ladık. Türk adın
dan Venediklller çok yıldılar. Küçü
cük bir tekne ııe büyuk işler görüyo
ıw:. Birçok vurgunlar ynptık. li"r gtlç
lilğiı yeniyoruz Allah kısmet ederse, 
bundan sonra da büyük tşler gor c -
~. Hele şu «Akgö'Zlu şovaıye.nm g -
mi.sini de blr batırabllsem .. ondan son
ra ölsem de gözüm arkn.da k lınısaca1t. 

(Arkası v&r) 

Tefrika No. 74 mümkündü. üzerine rahat bir nefes aldı. dan sana ne, canım?... O zamana 
Haydar, kendili 19ıa latanbulda Haydar: kadar sen uzaklara gitmiş, postunu 

tık hayatta ağzını açamıyacak dere
cede perişan bir haldeyse, endise
miz hafifler ... Ben,icab eden vazi
yetleri sana telgrafla bildiririm. Şu
nu aklına koy ki, bundan sonra 
Cemal Nermi ile Çaçaron Rec b 
Can. aralarında hüviyetlerini de
ğiıtirmi-,lerdir. Şayed lstanbulda 
yahut Türkiyenin her hangi bir ta
rafında yqa1aydın belki bu, güç 
tatbik edilir hır rol olurdu. Fakat 
ecnebi memleketlerde kolayca yut• 
turabilinin. Seni kim tanıyacak. 
onu kim tanıyacak) ... 

G •• ı G •• ı - 'W.P - kalmanın mahzunınu görmüyordu. - Şimdilit hesaplan temizli· kurtarmıı bulunacaksın ... Ben yaka-aze OZ U ...,..z Fakat Recep bqka memleketlere yelim ... Elimi• geçen paralar iıte ... lanır da, darağacına gidersem bile 
gitmeli. izini kaybetm.Jfydi. Saatçi. Burada... Ya- senin. yarı11 be- ıenmle twik olduğumuzdan bahset-

Aşk ve macera romanı Nakleden: (VI - Nd) dükkbında ve dar mahlainde ya- nim.·· mem. Buna dair ıana söz veriyorum. 
paa, her zamanki ırlbi iıl•b'le met- S15rledijini de yaptı. - Demek. haradan gitmemi kati 

c- Allah Allah ... - diye söy· Nermi'nin cebinde firart bir mah- gul olaa onu nereden bulacaklar) Devamla: surette istiyouun? 
lendi. - Şu dünyada hakikaten kumun evrakı bulunuyor. Bu da Kim bulacak)... Ak,anı üzerled. - Artak buna güvenebilir.Ja. - Mutlaka gitmel11in. azizim ..• 
ıanslı insanlar var. Bu herifin de bizim için bir ıansbr. Polie ırayet ka•daki kahveye aidtp tavla oyna- l.Jtnde b11 aermaye •ark• İltediii· Zira ıu esnada üzerinde öyle bir hal 
unı vücudüne yapıf!kmıı. anlafl- iıkiUidir. Hattl yaralılara karp bi!e maktan, öte~le. benkiyl. ,.ka~ ai yaı-bilin.in. Ga.lnll aç, artık var ki, yilzüne bakan kabahatli ol
lan; çıkmadı, gitti. Koıkoca ıiıeyi itimad göıtermez. Hem ıonra ha- lnaktan batlc• derdi yoktu. la F bayatta kendlai kurtar. duğunu anlar ... Bizi yakalatmak için 
kafasına yedi. ölmedi: ekspresin al- kalım bu herif ne zaman meramllll ler ylzltl Salda Babanın ...... bir - Fakat ya leyi& 'bizi aatbyaa) bundan daha lll vesika bulunmaz ... 
tına yatırdımt gene yaııyor ... Vah anlatacak) Her halde yanna. yahut cani olacarluu kimse akll8a ge• - O ibtimal de var. Amma. ıen, Kararı verdin, biraGer ... Biletin v•. 
vnh, iı bu hldiseyle büsbütün ça- öbürgün değil ... Demek ld önöm6z- m.dl. k.irip karacalı: olduktan aonra... evrakın tamam ... Ben seni iıtaıyona 
tallaşıyor.> de klfi zaman var.> GiybıdL 0Tr1ımva7a atiaclı. °'8lde - Nereye gitmemi iıtlforaun) lıadar teıyi edeceğim. 

Hc::m bu ıuretle dü~ünüyor, hem Giizel GlSlzü Kız meuleain• ge- Recep Can ı ır&'meie gitti. - Caiıım efendim. eliıııde Cemal Çaçaron Recep öyle yılgın bir 
de giyiniyordu. lince, bu hldise aaatçiyi cürtim ..- Odaaına girime: Nenniain evrakı yok ma) Mmra haldeydi ki, arkadaıı ne ıöyleH 

Kendi kendine şöyle dedi: riki derecesinde ürkütmüyordu. - E) ... R.N.t rahat. mıtll m1trl da sidebilinin, onun taaavvv ettiii yapacaktı, belli ... 
c- IW ihtimal var: adam aldığı Bu kızlar umumiyetle ıayet Jlor- uyudun ma) ... - diye aosdu. aft>t, Amerika7a da... - Peki, peki ...• diye kekeledi. 

yaraların tesiriyle ölür ... Bu takdir- kakbrlar ileride kendilerinden lntl- - BCltOn gece tldme ayb sif. - Pekf ıea) Saatçi devamla: 
de kon8fmalı: vaktini bulamaz ... k 1 d 1 a.• - --'- di. o_ la bulda am a macağım üıilnür er. ~ me - uwu tan kalacaiım. BW- - Şimdi beni dinle... Zira ıana 
Yahut da çenesini açarak macerala- ıayet Cemal Nermi ile kıE ıö~- Leyllnın &,.it laeyee98 lgind.,dl. yorawaı Dlkklmm var, kund..aı rok esaılı tavsiyelerde bulunaca-
rını anlatır ... > a. Y 

ceklerini poliae ıCSylerlene blle., iı Gözlerinin etran 111011nor olınuftu. hayatmı nr, ldetlerim var. On1an ğlm ... Hem senin kellen, hem be-
UEult gayet berrak görünürken vehamet keabetmekle beral>er neti- Haydar: kolay kolay )'ib&tti bırakamam. nimki mevzuu baha... Bunu unut-

işte birdenbire kara bulutlarla dol- ceye eriımit aayılmaza Ho1ı .,... - Haydi hlllJ'di ... C...retlal ... (Ltihaala:) Ben ıi<lersem müıt~ mayalım ... 
muıtu: ziyet bu raddeyi de bulmamı§tı ya ... ima ... İneanuı ele ıetmeei lçba -~ riterimfn aaatlerhal klm yapacak> Sakin baba, bir takım tafsilata 

Sakın baba: Her ,eyden evvel lbım ırelet1o fU bu aurat Wdlr 7aha... lıte ..na - lliiiı ya tevkif olunuraan ... piıti. Ne ıuretle hareket etmesi 
c- Üçüncü bir ihtimal daha var. Recep Can'ı q1rmak, atlatmak ... 1'aber veriyonmu Korbeak bir 1411 Onu diltünmilyor JQmun) l&aaı ıreldiğini ıeyyah tercümanına 

Onu da göz önünde bulundur- Onua hali -.in deii)dl... Gayet yok... - itte ha talthabılik ı>a,ıma ilk •latb. 
mala ... - diye düşündil. - Cemal korkuyordu... Yakayı ele vumai Caçaroa tı. teeelll v .. .a.lc a ıelmlt olur ... Hem aonra bun- - Ş.yed bizim Cemal Nenni. ar-

Cürüm ortağı. bu planı anlattıkça, 
Leylinın dostu yavaş yavaı sakin· 
leıiyor, tabiileşiyordu. Sakin baba• 
nın kendi nefıine emniyeti vardL 
Sakin tebeuümü ile muhatabı üze
rinde müessir oluyordu. Ona istik
bale dair planlarını anlabyordu. 
Çaçaron Receb de bunun üzer.ine 
rahat nefe1 alıyordu. 

Nihayet, ııazariye halinde karar
laştırdıklarını tatbik de ettiler. Re
cep, o gtinkU trenle hemen hareket 
edecekti. Comal Nerminin cebinde
ki defterde bazı notlar ve evrak 
hulmutlardı. Bunlann rr.ütalaaaından 
bonacının gideceği yerlerde ne gibi 
iıler yapacağı anlaıılıyordu. Saatçi. 
ukadq1nas (Aıba nr) 
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Günlük Borsa 
ESHAM ve TAHVİLAT - KAMBİYO 

ve NUKUD FİATLERi 

Her sene mutad olan 

yedek subay yoklama· 

larina davet 

er 

'.AKŞAM 
Sahife 7 

Birinci lum. askerlik dairesi 
bqkanlığmdan: 

14 Mayıs 1941 1 _Dosya. ve kayıt numaralı ~ek 
DEVLET BOR~'LARI subayların her sen'e haziran a.yında 

KOC:OK iLANLAR 
3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK DiZEL MOTÖRLERİ- Öç 

tanesi 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey
girlik kara ve deniz vas.ıtaıa.nnda kul
lanılır mükemmel bir halde dört. aded 
(Mercedes - Benz) marka. Dizel motör
lerl satılıktır. Sirkeci Orhanlye cad
desi No. 28 müracaat. Tel: 20992. 

Taksimln 1şlek blr yerinde t.ı.nuunış 
müşterisi bol tiltün ve müskirat, ga
zete, su satan dükkan yalnızlıC"ım do
layısile devren satılıktır. 

UOZKURT - E!\llAK - Beyoğlu 
tramvay caddesi çok mutena ve san
tral blr mevkide ve altında büyük b..r 
bap mağazayı ihtiva eden \'e butun 
kon!orü havi ve ezcümle senevi (8820) 
lira varidatı olruı namdnr blr apartı
mnn {190) bin liraya satılıktır. 

---=~=_::.:.:_;;,----:L-:K.-; yapılmakta. olan yoklamalarına 2/ 
i9 Haziran/1941 Pa.7artesl gününden so 

Fevkalft.dc ahValin devamı 
milddetınce gayrt muayyen giln
lerde haftada iki veya üç defa 
neşrcdllecektlr. 

Beyoğlu Parmakkapı Havagazı şir
keti karşısırl.da 54 numara Tel: 433':'6 
Bilik Emlak IJ:ı 7 ,50 933 TÜrk bOrcu 1· n. m 19 = Hazlran/1941 Pazartesi günü akşama-

> • 1938 1ı~ram~Y!~~ Erganl 19:05 roma kadar kayıtlan bulundu~ şu-
> • 1933 kiram Jrzurum 1 19 3o belerce devam cdllrcektlr. 
:ıı 7 1934 S vas- . . . .....,..,in kia.ma 

1934 Sivas-Erzurum 2-7 19.40 2 - Her sınıf ve ruııu.:ıu yo 
t - iŞ ARIY ANLAR DİKKAT - Lfıks möbleli kiralık 

apartıman ve odalar: To.kslm Abdill
hak Hamit cıı.ddeslndc kiralık lüks 
möbleli apartıman katlan bütün scr
vlsile ve L1l.le!lde talebe için şık temiz 
möbleli odalar vardır. Tafslliı.t almak 
için Beyoğlu İstikli'ıl caddesi Ho.vn.gazı 
şlrketi kal'§lsında. 54 numaralı Bilik 
Emliı.k. Teelfon: 43376 

Taksim Abdülhak Hnmit caddesi 
Bozkurt-Emli\k No. 23 Tel.: 43532 - ı 

: ; 1932 Hazine bonolım 61.- muamelesi lçin şubelerine gelecekleri 
,. • 1934 • :ıı 15.50 günler askerlik şubelerince aynca ilfın 

26 YAŞL'l,"J>AUM - Eskl türkçe 
okuyup yazmasını iyi bilirim. Çok seri 
daktilo yazanın, tn.hririm kuvvetli iyi 
bonservisim vardır. İş anyo~, lste
yenlerln Akşamda B. Ç. rumuzuna 
meh-tupla bUdlrmelerl. 
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180, 125 ymmRTALIK KULUÇKA 
MAKİNELERİ - Acele satılıktır. 
Erenköy: Sahrayicedlt Mcrdlvenköy -
Bostancı caddesi No. 119 eve müra
caat. - ı 

22500 I.İRAYA - Beyo[:lunda Par
makJtnpıdn tramvaya bir dakika me
safede ve caddeyi görür bir vnzi~ t
te kö..<:e başında. ve senevi (1680) 1 ra 
gcllrl olan dörder odalı ve bo.nyolu (5) 
k'atlı bir apartıman (22,500) lır ~n 
satılıktır. 

,. • 1935 • • 29.50 cdılcccktir. 
• 1938 • ' 52.25 3 _ Mnyıs ayında ynpılan maaş 

A. oeınirYolu tahvlll I - II 42.50 yoklamasiyle Haziran yoklamasının 
• • fil 43.25 hiç bir alakası yoktur. Yani Mayıs 

A oemiryolu mümessil senet 40.30 maaş yoklamasını yaptınna.k Haziran 
Haydarpaşa limanı 44.50 yoklamasına gclmcmeğl icap ettımıcz. BiR BAYAN iş ARIYOR - Usum 

muzaaf, eski, yeni türkçe, fransm:a bi
lir tecrubcll bir baynn haftanın mu
anen günlerde bir ticarethanede ça
lışmak ı.ster. Akşamda katlbl..ş riimu
zuno. müracaat. - 1 

KEI..EPJR OTOMOBİL - Taşraya 
hareket dolayısile Amerikan yeni ve 
kapalı bir otomobU sa.tılıktn. Lll.stik
leri henüz çeklçlerl üzerinde ve yeni
dir. Otomobil yalnız 18 bin kilometre 
yapmıştır, ekonomiktir. Adres: Kadı
köy Acıbadem Mecidiye ma.hnllesl ör
nek bağı telefon· 60227 - 2 

Taksim Abdulhak HA.mit cadde i 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel.: 43532 - ı 

H. limanı mümessil senedi 42.25 Hazlrnn yokln.masınm kendisine ald 
KİRALlK DAİRE YE KÖŞKLER -

'I'ren ve otobüsle İst.ruibula. sc.klz saat 
mesafede Duzccnin Sayfiye kasa.basın
da kiralık daire ve köşkler: Beb"kde 
tramvay caddesinde 378 No. ya müra
caat. 

UiSSE SENh"l'LEIÜ 
hususatı vardır. 

4 - Temmuz ayında. yaş haddine 
JıaOO LİRAYA - Firuzağada i.Yl b\r 

mevkide ~nevi <906) lira geliri olan 
üç buçuk katlı yeni model bir np. r.ı
mnn (l2,500l liraya satılıktır. 

uğrayacak olan yedek subaylar dahi 
T C Merkez bankası 106.- bu yoklamaya gelmek mccburiyetlnde-
T. lş bankası nama muharrer 9.40 dlrler. 
T. iş bankası (hamile ait> 9.65 b klanın 

n~ MEl\lt:RU - İçecek su hattı, 
Ni\'dlemanl, münhan!U h:ırlt.n ve he
s::ıpları işi yapabilir. Inşantt.nn anlar, 
iş anyor .• A~m11 gazetesinde: cSı
nuSı> rümuzuna. - 1 

,\DANA - Mersin, Hatay mücavirl
ne satılık kiralık ve muhtaç imar arn-
7.lsi olanlar mufassal i7.:ıhat taiırlrcn 
Akşam gazetesinde (Ara'Zi) rihnuzuna 
mektupla mUracnat. 

Taksim Abdülhak Hüml.t c d i 
Bozkurt-Emlak No. 23 •reı.: 43532 - 1 T. Iş bankası mümessil his. 107.- 5 - Mnlfıl dahi ols.ı. u yo • 

A Dcmlryolları şirketi c % 60) 23.- lar:ı yaş haddine uğramamı~ bü~ün SA'l'ILIK vı:YA KİRAI.m KAY
NAKÇILfü U.VAZll\I VE OTOMO
BİL- Ok 1>ijen tüpü mna kazan, kuçük 
bir drktTik knynak ma.kinası, seyyar 
motörlü zımpara taşı Cİspuran yarım 
beygir bir motbr, ve sair tetcrriintla 
Reno marka Mer blr otomobil satılık
tır. OtomobU sepPtıı bir motosikletle 
değiştlrllebllir. Görmek lçln Harbiye 
Altınbakkal Üft:ıcle sokak No. 1/1 go.
ra.ja görüşmek için de 24430 Tele-

A oemlryolları şirketi c % ıoo 38.- ~dek subayla.rm gelmeleri lazım ır. 
E kihisar çimento şirketi 7.25 6 - Bazı yedek subaylar yaş had-

12100 LİRAY ~ - Şişli tram\oay ı · 
tasyomınn 30 d:ıklka mesafede n 'vi 
(948) lırn geliri olan üç katlı yeni mo
del blr ap::ırtım:ııt 02500> liro.y... atı· 
lıktır. Ufak bir b:ıhçesi mcvcuttür. 

Şlr!: ti Hayriye 26.- dine uğrı:.dığmd:ın yokln.maya. gclme-
SM:et l Havrivr temettü 21.- mektedlr. Bunlar l1üviyct cüzdanları-

DAKTİLO BAYAN iş ARIYOR -
Bir genç b:ı~an büro işleri daktiloluk, 
veya tezrı:ahtariık gibi iş arıyor. Ak
...amda M. M. riımuzuna ya?.ılmnsı. 

BEYAZITTA IU:lm:N KİRALll\: 
E<'NEHi rAHV1J.ı.F.1tt na. bu hususu işaret cttırm.cıcrl ll'ı-

---- k !l6.- zımdır. 
APARTIMAN, EY VE DÜKKAN-Üni
~erslte caddesinde tramvay yolu uze
rlndc Külhan sokn.kt:ı. 14 No. dilkktin 
15 No. lu ev ve 13 No. n.partımanın 
fist katı ehven şer:ıltıe ve acele ola
rak ktrayn verilecektir. Bol ışık ,.e ha
vadardır. İsteyenler aynı sokakta 12 

Taksim Abdillllak Hamit cadd i 
Bozkurt-Fçılak No. 23 Tel.: 43532 - ı Kredi Fonsiye 1902 kupon es 

88
__ 'l _ 1075·myılı kanun mucibince 

• :ıı 1911 60- Haziran yoklamaları için kay~~lı bu- J.İSE l\lEZCNU - Fransızca. bilir, 
eski harfleri okur. Tercume, hesap \•e 
dıı;"Cr bilro işlerinde çahşablllr. Ak
şamda (F .K. \ rı.imuzw1a ya:ı:ılması. 

• • Amorti bl t racaat 
• " Kupon 1.05 lundu~ şubelere ya h~tlM muk'· la. 

18000 URA YA - Nlşantaşınd:ı. guzcl 
bahçe sokağında senevi (1440) 11.ra ge
liri olan üç buçuk katlı modem ve 
l60) metre kare bahçesi mevcut i bu 
deniz gorür apartıman (18) bin Ura.
ya satılıktır. 

• ------ ct.nıek ve yahut tanh u u me ı.UP 
NUIHl'l' yoklamasını yaptırmak hususu terclh 

fon:..:..:... _________ ~--

Türk altını 27.75 edildiğine göre hasta buhmanlann ra-
Külçe altın bir gramı 3.50 por göndermeleri :maksada vefa etmez BİR TtlRK BAY.ANI i.ş ARIYOR -

-2 SATILIK TU{iLA PRES - (Eksen- No. lu doktor Cemal Zeki muayene
ter) beton, kireç, ve çtğ toprak tuğla hanesine müracaat edcblHrler. Telc
içln. Eb:ıd: 25Xl2X6l cm. AmbalM- fon: 23843 ,;;O:.::s:.:.m.:.::a:.:.:n:.:.:lı:,_.:::,b:ı::.n:.:.:k:.:.:n;.:s::..ı ...;ı..;b;;;a.:.;n.:.;kn;;.;.n_t;,;,) ___ 3_.ı_o Taahhütlü m'Cktup gönderenler ne gi- İyi tahsil gormuş daktiloyu .seri_ yaz~r 

ltAMH}l'O bl hususatı mcktuplanna yazacakl~~- ticari muhnbcrat.n vakıftır. Iyi ucrette da 170 kgrmdır. Satılıktır. cCapax:a tü- ,-------------
muzuna Akşamda. - 1 KİRALIK VE SATIJ.IK KÖŞK -

Taksim Abdülhak Hamit caddcs\ 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel.: 43532 - ı 

5.22 
132,20 
30.-

nı şubelerce yapılacak ilfınlardan oğ- dışarı gidebilir. Miirncaat tahriren Ak
renebillrler. d F s T - 2 şama .. · 

8 _ Yoklamaya gelenler yokla~a-
ıaı-ını yaptırmaroan evvel şube b~a- JUUllASEBE \'E MUHABERE - Or
larına asılan Ufınları okumaları rıca ta ve !lscyi ticaret mektebinde blti~
olunur. m\ş, muhasebe ,.e muhaberatı Jruı; -

Kızıltoprak Feneryolu ıstasyonundn 
SATILIK KÖŞK - Kadık.ö:,-ı.inde 

Ziverbey yokuşunda asfalt üurl.ndc 
3,5 dönüm ç<>k iyi işlenmiş, b ' ve 
meyva ve sebze bahçeleri ında 
karglr 8 odalı müteaddit nlan 

9 - 30/Hazlran/1941 günü akşamı- vetll gerek muhasebe \'e gerek muha-
-"'"'""""""""'"'m"""""'"''"'"""'"'"'"'""'""" na kadar yoklamaya gelmeyenlerle hiç beratta çalışmak üzere iş anyorum. 

B U L M A C A M 1 Z bir şubeye kaydını yaptırmayan yedek Akşamda (Y. İ. T. M. 396) rümuzuna 

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Yokohama üzerine 100 yen 
6tokholm üzerine 100 kuron 

0.9950 
12.39 
31.0175 
30.6275 

MÜHİ!\I BİR • IRSA'r - Yn.lnız üç Yavera~a sokak No. 37 kÖŞk satılıktır. 
ay kullanılmış, cGcncral Electrlc11 Taşraya hare.ltet dolayısllc dört oda 
mark.alı ve 180 santim uzunluğunda bir salondan ibaret ikinci katı dn nce
mükcmmel bir vitdn 1ş terltl dolayı- ıe kiralıktır. istasyona ve tramvaya 
slle ehven fiyatla satılacaktır. İste- çok yakındır. Bahçesi ve çam a~açlan 
yenlerin bir mektupla Galata. - Posta vardır. İçinde sahibi bayan Cemııe 
kutusu No. 1050 adresine müracaatla- Gökşine mür:ıcaat. - 1 
n -1 , 

denize ve Çamlıcayn hAkim y glı bo
yalı bir vıııa (8500) liraya satılıktıı. 

·raksim Abdülhak Hi\mit caddest 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel.: 435S2 - 1 1 .. t -2 

subaylardan 1076 sayılı kanun muc - muracaa . 
1 '2 '.{ 4 '°l h l 8 ' 1 O bince para. cezası alınacağından her- .::::B:.:İ=R=rt=-ll-·s-EK--1'.-tıtlc-in_e_v_e_e-=-ıe:-kt-:---r:::lk 4 _ Kiralık • Satılık 

kesin yoklamaya gününde gelmeleri- mühendisi çok cüzi aylık mukabilinde 

!o\ATJLIK EV - Üç kat kArgir. yedi 
oda, mutfak, lkl banyo, çamaşırlık ve 
ufak bir bahçeyi havi deniz görür 
maktuen 15,000 liraya. Adre.a: Türbe 
Piyerlotl caddesi No. 40 Telefon: 21001 

SATILIK KÖŞK VE VİLLALAR -
Büyükada, Yeşilköy Feneryolu tren 1s
ta..~onund:ı, Bebek Kireç bumunda 
satılık köşk ve vllll'ılanmız şayanı 
tavsiyedir. 

__ ,_·~---'-1 • 

2 ---- -. 
3 --- ---
4 L __ _ 
5 _ı ____ _ 
t -ı-·--
7 -===---,--
8 1 •-----

1~ - ı=i-- --

nl ve para. cezasına duçar olmama- U: aramaktadır. Tiirkçc, aımanca,.. ln- 12.000 LİRAl"A - Beyoğlunwı mer
lannı rica ederim. gilizce blllr. Akşamda .R. :M.• rumu- kezinde senede bln 1kl yüz lira irad 

zuna. müracant. - 2 getiren bir apartıman satılıktır . ••• 
F.minönü Askerlik şDbesinden: :HAYAN iş AIUl'OR -Tilrl>~. fam- Galata-Köprüba1Jl Mehmet Ali paşa. 
1 - Hiç aSter! ehliyetnamesi olnu- sızca ve runıca yazar ve okur. Ticaret hanında Afif Türel yazıhanesine mü

yan ve yiltsek ehliyetnarneli ol:mlar. ~~erinde bulundu; kasiyer ve başka racaat Telefon: (3741 
2 -Askerliklerini tam hlzmetll ola- vazifeleri mükemmel yapar. 41604 6.000 ı RAl'A - Halen altıyüz sek-

rak yaptıktan sonra lise ve daha yük- telefon ile müra~aat. - 2 se!ı lira !.ad getiren Şişhane yokuşun-
selc mektep mezunu olanlardan ıs-

2 
_ İŞÇİ ARIYANLAR da ap:ırt .nnn haline 1frağı çok kolay 

teklller. kfı.rglr iki hane satılıktır. 
3 - Gayri müsllm t::ıhib ve veteri- Galata-Köprübaşı Mehmet Ali 1>3.43. 

nerlerden (338 dotumlularla muamc- ACELE BiR BAYAN ARANIYOR - hanında Afif Ti.irel yazıhanesine mü-
Ie,>e tabl olanlar). Bir yazıhanede yazı ve telefon fşlerf racaat Telefon: 437<11 

için şlındlllk 10 llra maaşla b1r bayan 
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K.İRALIK AP ARTIMAN - Şl.şll.de 
mobilyalı klral!k küçük apartım:ın, 1k1 
oda, mutbak, havagazlı banyo milra 

Taksim Abdülhak Hfımit cnddesı 
Bozkurt-Eml!lk No. 23 Tel.: 43532 - 1 

caat 11-12 telefon: 80326 - 7 SATnIK ARSALAR - Büyükai:ıda, 
Btli"UK \'E KtlÇtlK İKİ KÖŞK Kİ Heybeli plajında, Yeşilköy deniz kc

.RALIKTIR _ Elektrik bol su telefon narında, Fener yolunda ezcümle deniz 
çamlık meyva ve sebr.e küçük köşk ay- gömıek ş:ırtlle Cihangirde Ayasp:ışa-

M da Maçka - Kağıthane caddesinde ıs-
nca satılıktır. Bostancı Kilçukyalı as tikball çok parlak arsalarımız satılı~:ı 
falt üstü Telefon: 52.248 - 7 çıltanlnuftır. 
KİRALIK YALI - Dörder odalı 1kl Taksim Abdülhak Hllmlt caddesi 

4 - Yukandakl maddelerdeki cvsa- memur alınacaktır. Daktllo bilenler 3,500 LiR.,YA - Çlfte havuzlarda. 

Soldan l
aaa ve yukarıdan aşaiJ: tı haiz muamelesi tçkemmül etmiş kı- tercih olunur. Akşam gazetesinde T. C. asfalt tlzerinde müstesna blr al"6a sa-
.. sa hizmetlller hemen sevkedilecek.le-

1 _ Temsil eden. rlr..den üç gün zarfında askeri ehli- rumuzuna mektupla. müracaat. tılıktır. 

dahell meyva bahçeli. elektrik teı:Jtos. Bozkurt-Eml!tk No. 23 Tel.: 43532 - 1 
Şifa suyu ve havası ne meşhur Vanl 
köyde 34 No. yalı. İçlndekllere müra 
caat. 

KİRALIK APARTIMA1'"LAR - Şiş
lide İskete sokağında 19 No. asri bir 
apartıman dahUlnde 25 liralık knt-O k 

Galata-Kôprübnşı Mehmet Ali paşa 
2 - fJiyere . k yetname, okul vesikası, di:plom:ısı ve BİR BAYAN MtlREBBİYE ARı\NI- banmda Afif Türel yazıhanesine mü-
3 - Trakyada bir kaza mer e- ııüfus cüzdanlarlle şubeye müracaat J'OR - İnglllr,ce bilen dalmt şekilde racaat Tel fon: 43741 KİRALIK APARTı~AN - Kurtuluş lar ve kez:ı Finıznğada TürkgÜl"\l so

tramvay caddesi 23 numaralı apartı- kağı 6-4 numnr:ılı ap:ırtımanın 35 lirn
manın 3 numaralı dairesi kiralıktır. lık ve 20 liralık daireleri kiralıktır. 

2İ - Başına cY:t gelirse sene ?.l~r".. etmeleri, gclmlyenler 'hakkında kanu- çalışacaktır. İş İstanbuldadır. İki ço- - ---·----------
4 _ Başına cT:t gelirse olunun ni muamele yapılacağı llin olınıur. cukla meşgul olac:ıktu. Galata Büyük 6,000 J,iUAYA - Göztepede istasyon 

terkettiği eşyadır • Tersi alışmaktan Tünel han 14 No. Telefon: 44507 yaklnında yeni ve §irin bir villA. satı-
emir. b Koıu, sıklet atma ve atıf ECZACI KALFASI ARANIYOR - Iı~~İa.ta-Köprübaşı Mehmet Ali paşa 

Kapıcıya müracaat. - 4 Taksim Abdülhak Hfıml.t caddesi 

MOBİLYEIJ KİRALIK DAİRE 
Taksimde Topçu caddesinde Uygun 
apartımanının 2 numaralı konforlil 
dairesi eşyaslle beraber yazlı~ kiraya 
vcrllecektll.". Hcrgün Slc:ı.k suyu \'ardır. 
!çindekilerc mür:ıcaat. - 13 

Bozlmrt-Eınlak No. 23 Tel.: 43532 - 1 

5 - Ostüste konan yemek ka ı. müsabakalarının istanbulda çalışmak ti.zere askerlikle hanında Afif Türel yazıhanesine mü-
6 - Beyaz bir mayi • Nağme. mükafatları llişlğl olmıyan sanata vakıf bir mes- racaat Telefon: 43741 
7 - Tersi baı1 kamarouttur. lektaşm İstanbul 757 posta kutusuna 
8 _ Lüferin başı - Teni eklen- n-iktat ba}kevinden: Cü.mhuri_yet müracaatı. - 1 16,000 LİRAYA - Ayaspaşada. kar-

~ f d d 1 gir, bahçeli ve denize fcvkalMe neza-
ıniş parçasıdır. halk partisi tara ın an tertıp e 1 en RASTABAKICI ARANIYOR - is- retll, mükemmel bir hane satılıkttr. 

9 _ Tersi tahammül edilir. k sıklet atma ve atış müsabaka- tcklllerln evraklarile birlikte her gün · M h t Ali ""'"a · ·· o,u, f 1 19 19 A 1 Galata-Köprübaşı e me _, KIRAJ,IK KONFORLU l\IOBLE 
1 O - Bo .. Juk _ Yama • ou·· düZ-ün 1 na a·ıt m·•La at ar mayıs "' ö"'leden sonra Ortaköy Şifa yurduna Af"! T'" ı yazıhanesine mü RTIMAN A l 

SATILIK İKİ KtlQVK ARSA -
Göztepe trnmvay dura[,"l yakınında 
cadde üzerinde iki yolun köşesinde 
lmıırca yeni 1fr::ız edilmiş iki küçiık 
parsel ayrı ayrı satılıktır. Gözt.cpe is
tasyon caddesi 15/3 e müracaat. - 8 

,.. .. arı wı; 0 hanında ı ure - APA - yazpaşa Parkote SATILIK ARSA - Çifte havuzlarda 
L - ,.

1 
p t ı· ak.,.mı B-ikta" halkevi b:ış vurmaları. ·- 1 r"C""t TelcCon· 43741 ka-ısı ı·kiz kard•"•ler apartım""mın Scl"-ml dd sı d 160 t ,oa,.. • azar es r- -,.. • " . .. .... · ·~ ~ .... ... çeşme ca c n e 1 mc re 

Geçen bulmacamızm halli salonunda merasimle verılecektır. Bu . BİR BAYAN .-\RANil'OR - Yazıha- BİLİK F~ILAK - Beyoğlu 1stlk1Al 2 numaralı 5 odalı dalresl mevsimlik arsa satılıktır. Telefon: 20042 
Soldan sağa ve yukarıdan afAiı: .. bakalarda kazananlarm l 1 ma- ne işlerinde ve temizliğinde ı;atL,acak d 1788 rra' kiralıktır. Her gun ll den 3 e kadar 

1 f A 2 Ov 
musa k d h .. Hale1-.· bi b 1- rdır caddesine yakın ve sene e ı go_·ru_-1_eb_ll_ir_. _T_el_: _44_3_99 ____ -_1 5 - MÜTEFERRiK 1 _ Mo oto , n, - ·a, yuı ak,amına a ar er gun ~ı- genç r ayana uzum va • Maaş iradı olan ve her iki taraf cadde 5 le.at, _ 

Ece. Ke. 3 - Lafazanlık, 4 - ne müracaatları. işe yaramasına göredir. Kısa. hal ter- 5 şer odalı apartıman 26,000 liraya 
Alakaile, 5 -Tezahür, 6 - Ocak- cümesi ve blr foto~fla (İstanbul - acele olarak s:ıt1l1ktır. 

KİRALIK YAZIHASELER VE DE-
POLAR - Galat.ada eski Yolcu salonu ~IEKTEP DERSLERi - Ortaokul, 
Jmrşısında, kaloriferli müsta.kll 6 oda- ı,ıse ve Üniversite talebesine Fransız
lı yazıhane, altında kaloriferli mağaza. ca. ve Almanca dersleri CTn.hs1n Abdi 
arkasında her hususa elverlşll büyük Gökşlngöl) metodiie ynhut {Besim 
depo ve ittisalinde Tahir hanında ka- Gürmen) metodlle az zamanda öğretı
lorlfcrll ve asansorlu 'l odalı bir ya- llr. Makale, hik!iye, roman, ilmt eser 
zıhane katı kir.ılıktır. Müracaat: Ga- ve büro noter vesaiki ltina ile t.ercume 
lata Tahir hanında No. 1 Tel. 42673 edlllr. Adres: .Maçka Işık Uses! karşı-

F 8 U 
Posta kutusu 254) adresine ynznıaları Beyoğlu Parmakkapı Havagazı şlr-

iizeri, 1 - enarcçetc, - • •• ~ _ 2632 plAJt.alı taksi otomobl- 11d gün içinde cevnn verilip - 1 T 1 43376 
Resim, 9 - Akıl, İtina, 1 O - Ne- ıım6'1n"'ı:~ .. 4,., pu.tasını zayi etUm, yenl- ...., keti karşısında 5

4 
numara e : 

~ Em .,_ dan esk1shlln hülaniı DAKTİW BAYAN ARANirOR - B11ik Emlak Dosya No. 301 
es, an. sini alaca!Pm Viktorya Husus! blr Uca.ret yazıhanesi 1çtn e.ski _B_e_yo_ğ_l_u_I-.st-i-k-la_l_c_a_d-des_i_t_ram_v_a_ya 

«AKŞAM,. ne§rİyab 
MUHTELİF ESERLER 

Kuruş 

l\.adm asker oluna 
Necdet Rüııtü 50 

ltalyadan Amerikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
lttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Yakup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

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

Hüseyin Cahid 

80 

60 

2: kuruşa tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu 25 
Pempe pırlanta Va-Nu 25 
iki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 25 
Y.aracaahmedin esrarı 

Va-Nu 25 
Va-Nü 25 Kı.rdeı katili 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

«AKSAMıt k--!1 • _ _ L_ 
M 1U11enne oıauaus 

rizde 20 ten2i1at kuponu 

yoktur. ve yeni yazıyı mükemmel bilen blr çok yakln 6 kat üçer odalı ve senede 
- maımüd· iüğ- daktilo bayan lazımdır. Kısa hal ter- 1644 Ura iradı, 20,000 liraya. s:ıtılıktır. 

ZAYİ - EJnkı.ÖnU ur un- cüınesi, adres, ıoto-n" < ...... __ 'bul - ft.... · - '-atta olduğum maaş senedi ".... .. J.:>wı.u Beyoğlu Pann ........ apı Hnagazı şır-
den ıu;o•• tütün 1kı'amlye kuponu- ~osta kutusu 254) adresine yazınalan. keti kal'Şlsında 54 numara Tel: 43376 
resnlsl ile isini alacalımdan iki gün içinde cevap verilir. - 1 Bilik Eml:lk Dosya No. 302 

- 2 sında Karakol sokak Hayat ap:ırtıman 
-K-lR-. _A_L_l_K __ K_O_N_F_O_R_L_U __ Y_A_L_I___ 1 numarada öğretmen Tahsin Abdi. 

mu zayi ettim. yen 
esldslnin htiiCJnÜ yoktur. ASİSTAN DOKTOR ARANIYOR - Cihangirin nıutena bir mevkiindc 

Ha11> maıruü a.ste~en Baha. Slpa.hi Askerlik ve mecburi hizmetle allikası denizi görür 1200 lira irad 3 kat 4 der 
Kuzguncuk P~a limanı caddcs\ 111 
No. bahçe içindeki yen! bir yalı tama
men kiralıktır. Telefon vesair glb\ 
konforu mevcuttur. Görmek ve görüş
mek üzere Galata Karaköy palas kat 
3 No. 3 de Tel.: 40248 her gün 9-12 ye 
kadar müracaat edilmesi. - ı 

RİYAZİYE l\IUAI.LİMİ - Fen şube-
6\ bütünleme, bitirme ve olgunluk di
ğer sınıftan bütlinleme lmtıho.nına. 
hazırlar. Milracaat A!qamda CR. Z.) 
rümuzuna mektupla müracaat. Dr .. ~ Aoım 0ı:UI' 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şebiı gürüIW.ünden uzak bir 
d tjijyük bir parkın içinde 

yer e I• ... " ortasında fev"'ali-
ve çam-- k · d "zel manu.rah ço temız 

e ~ bakımlı. kadın, erkek 
vbe ~rlü hastalara açık busust 

er 
1 

•• 
hastane. Sinir erını ve yorgun~ 

l w d'-1endirmek. ve neka-
ugunu 1D1 c • · 

1 
hat devrini geÇirmea;. ~byen· 
tere mahsua yeglne mucsseae. 

Telefon: 42221 

Fabrika ~e matbaaya 
elveriıli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

olmayan, do~unı ve kadın hastalıkla- odalı banyo ve saire "'ardır. Fiyat: 
rında lhtısas yapmak isteyen bir dok- 20,000 liradır. 
tora ihtiyaç vardır. İsteklllerln Orta- Beyoğlu Pnrnıakkapı Hnvagazı şlr
köy Şifa yurduna Cbergün saat 1-3) keti karşısında 54 numara Tel: i3376 
müracaatları. - 1 Bilik Emliı.k Dosya No. 313 

l\IUHABERE ve DOSYA ~URU Clha.nglrln deniz görür blr yerinde 
ARANIYOR - Fransızca. ve Turkçe 4 kat ~ d ·~-· tll tlc .... . .... _ ... _ ..,.~11 ,., , ... er odah ve bahçesi olan se
Au•'Ve an mwwıu<:?e yaycw.o ece .... nede iradı 1620 Ura temin eden lton-
kudrette blr daktll<? aranıyor. Bay ve- förlü apartıman hlbinhı +.......... gl-
ya bayan olabilir. lldncl blr llsan bl- sa .....,, .... ya 
tenler tercih olunur. Bonservlslcrlle deceği cihetle acele satılıktır. Fiyat: 
Slrkeci Mühürd:ırz:ade han 31 No. ya- 22,000 liraya satılıktır. 
zıha.neye müracaat e~lerl. _ 1 Beyoğlu Parmakka.pı Havagazı şir-

keti karşısında 54 numara Tel: 43376 
ŞEF ve GARSON ARANIYOR - Blllk Emlak Dosya No. 304 

Anadolunun büyük vilayetlerinden Nlşantaşının güz.el blr yerinde bü
blrlnde İstasyon Lokanta ve blraha- yük bahçe ve senede 1368 Ura. kira ge
neslnl idare edebilecek bir şene ik1 tiren bir apartıınan 21,000 liraya sa.tı
garsona thtiya.ç vardır. Sirkecide Şark ıııctır. 
Oteline müracaat. Beyoğlu Pamıak:kapı Havagazı şir-

KİRALIK APARTll\IAN - Altı oda, 
hol, banyo, sıcak su "ütün konfor çok 
havadar ehven fiynt. Teşvl.t1ye :tara
kol karşısında Mehmet Ali npartıma
nı 

KJSMES KİRALIK KÖŞK - Eren
köyünde Etemefendl caddesl No. 147 
beş oda. mutfak. hamam, elektrik, 
tertos, havagazı, telefon, gayet ha· 
v::.dar, muntazam bahçe, ehven fiyat, 
yaz mevsimi için. 

DlJKKAN DEVRETMEK İSTil't .. N
LER - Balıkpazarmda Hnsırcılarda. 
şekerci kMıtçı dükkanı devretmek ve 
kdrlı işe sermaye!l ortak isteyenler 
Akşam gazetesinde A. H. rümuzun:ı. 
mektupla müracaat etsinler. - 2 

MEKTUl"LARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz ldarehanestnt aelres 

olarak ıösterıntş olan karller1-
mlzden 
A. - B. D. - E. K. G. - Rady9 

N. S. - l\ltl. - T. 1C. 
namlarına gelen mektuplan ida

rehanemlzden aldmnalan tlca 
olunur. 

KADJN 'VE J:RKEK BERBER KAL
FASI ARA?ı.,YOU. - Suadiyede açılan 
Suadiye berber salonuna. 1yl ücretle 
bir ikadın ve blr erlrok berber kalfası
na ihtiyaç vardır. Ayrıca. iyi bir mani
kürcü llizımdır. Sun.diye Ba.ğdad cad
desi 394 No. M. Uzuncr·e müracaat. 

keti karşısında 54 numara Tel: 43376 
Bilik Emlak :oosya No. 305 

KİRALIK İKİ ODA - Kadıköy-Mo
da. ~usuf Kt\mll paşa sokak (22) nu
;marda möble iki oda kiralıktır. Elek
trik, havagazı, terkos ham:ı.rıı, her 
gün ondan bire kadar gezilebllır. - 1 il••••••••••••• 

-2 

Ulellde denizi görür iyi bir mev~~ 2700 URASI 8 SENE TAKSİ l'LE - D r. F E T H ·, 
senede geliri 2040 lira. bahçe ve butun 2500 lirası peşin. 'l odalı kiırglr iki 
kontörlü apartmıan 2'1,500 liraya sa.tı- ayrı dair-eli ev 5200 llrnya. s:ı.tılıktır. \ LABORATUVARI 
lıktır. ..ı.. Terkosu elektriği vardır. Almak istc-
Beyoğlu parm.akkapı Havagazı g.u- .... dd _, Cerrahpaşa hastanesi bakteri-

ke 
.. ""-ısında 54 numara Tel: (3376 yenlerin Fatih FC\;ı.ı p:ışa ca es. 
w ...... '.l 

06 
Emlrbuharl sokak 26 numaraya. her-ı yoloğu kan, idrar, balgam, 

Bilik Emlak Dosyn No. 3 gün ö .. ı;leye kadar mtlrncnntlan. - 2 mevadı gaita tahlilleri ve (id-
ACELE BİR DAKTİLO BAYAN 

ARANIYOR _ Eskt ha.rflerl ot.umasını Pangaltı tepe üstünde iki ka'tı üç rar vasıtasile gebeliğin ilk gün-
bllen blr daktilo ba.yana ihtiyaç var. ve blr katı iki odalı senede 600 lira KİRALIK KÖŞK - Anlmrada. Kcçl- lerinde kati te,hisi) yapılır. matbaa ittihazına elverişli 

d~~87e3~1!1:ıenütus mernurlu~un- betonarme yeni bir bina sa· 
Uğıdunı 'l/3/941 sinde aldJtım nütwı tıbktır. cAJqamn idaresine 

ArLu edenler hcrgün saat beşten son- ıradı olan bir a.partıman nuı.ktuen örende asfalt cadde üzerinde yeni ya.- Beyoğlu: Taksime ııiderken 
ra Beyazıd tiniverslte caddesi Kül- 7500 liraya satılıktır. pılmış beş oda ve altında. iki tleposul Meıelik ıokaiı Ferah aparh-
ban aokalt 12 numarada doktor cemal Beyoğlu Paimak!k&Pl Hava.gazı tir- bulunan her türlü konforu havı birl manı. Tel: .fOSH 

alnı de ka.ybet;tJm. Yelli- •IM!Ol 
.,ott alacaiımdaıı eııldstnt.n htuanü llliiimlııiilrailleil•••t•:•Tel•el•on•:•~---ur. Necde& an; 

Zeki muayeneha.nealne müracaat et- keti karoısmda 54 numara. Tel: 433'78 köşk mobilyalı veya bot klralıkt.ır. •••ııiİİİİIİİıiİIİlıııiı••• .. 
amıer. - BWk Em1lk Dol1a No. SG'1 20042 ye telefon edilmeli.. - ı ... - ... 



Sahife 8 

s · i .Em ak Satışı sekiz 
senede 0 /o 8,5 faizle ödenir 

Semti 

Kadıköy Hasan paşa maha.lle.al eski Adalet yeni EY 1200 
Hürriyet sokak 7 No. h <Müverrih Ata 11>. 
Kadık.üy Hasan paşa. ma.hallesl eıskl Adalet ~1 ET 800 
Hürriyet sokak eski 7 Mü. yeni 8 No. ıı. 
OrtMôy Mecidiye mahallesi eS1 DereboYU yeni Ev (Apa.rtıma.n 4500 
Dere sokak eski 123 yeni 129 No. h. 
Fatih Katıp Musllhlddl.n yeni Harmam.1 Muhiddin İki Arsa. 260 
mruıallcsı eski To.tlı kuyu yeo.I Te.tıı menba soka~ 
eski 4, 6 yeni 4, 6 No. lı. 

ı -- Arttırma 26 mayıs 941 tarih1ne dÜ§en pazn.rt.es1 güntl Ja.ptlacek T• 
H den 16 ya. kadıı..r devam edeeektlr. 

Ihale arttırma. sonunda. en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - .Arttırmaya gtnnclt için muhammen kıymettnııı % ıı l n.töthıde 

pey akçesi yatınnak lClzundır • 
3 - Artıtır.ına. bedelinin dörtte blrt peşln geri kalam sekiz senede &dclz 

müsavi t!l.k.sltto ödenir. Ta.ımıtler " 8.5 !alze tnbldlr. 
4 - TaksiUer ödeninceye kadar gayrlmenkul Sandığa blrlnci ~recede 

ipotekli kalır. 
5 -Blnn.lnnn fototrnflıın Sandık dahillndeld Sa.tış salonunda. U!fhJ.r 

olunmtıkto.dır. Fazla tafsllfıt almak için salona milrncaa.t edlllt. 

Emlak almak vs satmak isteyenlere 
Istanbulun h er semtinde her çeşit emlft.k alnuı.k ve satmak için en kısa. 

701 sa~ salonumuzu ziya.rettir. 

;... l ... ~ .u. M.6 . .-

Yalnız 7 gl1n zarlında 

Bu şayanı hayret 

inanılmayacak·· 

şey dlyorsunuzt 

BiZZAT TECROBE 

DE~IŞIKLIK! 
Bayan D. BRAMALLE. bir balta 

zarfında tecrübe ettiği bu yeni gü
zellik tarzı tedavinin cazip teeirin· 
den hayrette kaldL 

İstenildiği takdirde satılığa konan emlA.k mukabilinde ne mJktar borç 
verllcee~l tnyln edilerek alakadarlara blldlrllir. Bunım 1ç1n iki lira. ücret Ancak bir hafta zarfında, binler-
alınır. ce kadınlar, bütün buruşukluklar-

eden bu kıymetli unsur ~imdi, pem· 
be renkteki Toknlon kreminin ter
kibinde mevcuttur. Teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olnuımak \bere üç ay için bJ.n lirada dan kurtuldular ve bir çok sene 

on lkl buçuk kuruştur. Ne satıcıdan ne de alıcıdan b~ka. bir ücret alınmnz. gençleştiler. Alimler, yaş ilerledik-

•·------------------------(3.3.92.>-. çe buruşukluklann meydana geldi
Her akşam yatmazdan evvel bu 

kremi kullanınız. Siz uyurken cil: 
dinizi besleyip gençleştirecelt ve inhisarlar U. Müdürlüğühden: 

ı - İdarcha.nemizce ıı.z m~amel lk1 kamyon satın alınacaktır. 
2 - Ellerinde az müstamel kamyonu bulunanların kamyonlarını Clba

llde nakliyat şu'beıml'Zde müt.cşekkll ren hey'etlne muayene ve tetkik ettlr
nıelert ve oradan alacaklan veslkalariylo birll.ktc pazarlık için 20/5/941 
salı günü sant ı 1 de Ka.bataşta. k:'iln levazım ve mü:bayaa.t şubesinde müte-
şekkll alını komlsyonuna müracaatıan illin olunur. (3777> 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdür:üğünden: 
Ayşe Mellhnnın 545/ 11121 hes3p No. sile Sandığımızdan aldığı (1400) 

llrnya karşı ölrlncl derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 
ha.kkında yapılan taklp üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ncı maddesinin ma-

ğini ke§fetrnişlerdir. Çünkü, ihtiyar-
ladıkça cild bi: çok kıymetli unsur
lanm kaybeder. Bu unsurları iade 
ediniz; cilt yeniden tazeleşir ve can
lanır. 

işte Viyana Üniversitesi profe
sörü Doktor STEJSKAL' ın oayanı 
hayret keşfi de budur. Genç hay
vanların hüceyrelerinden istihsal ve 
cBIOCEL> tabir edilen cildi ihya 

buruşukluk1arınızt giderecektir. An
cak bir hafta zarfında senelerce 
genç görüneceksiniz. Gündüzleri için 

yağsız beya:~ renkteki T okalon kre
mini kullanınız Siyah benleri eritir 

ve açık mesameleri sıklaştırır. Bir 
kaç gÜn zarfında en seri ve en esmer 
bir cildi yumuşatıp beyazlatır. 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

tufu 40 ıncı m:ıddeslne göre satılması lcab eden Beşiktaş Abbasağa ma- BANDIRMA SÜRAT POSTALARI 
halleslnln Bostan sokağında. eskl 2, yeni 5 kapı No. lı kayden 426 zira hane 
ve 221 zira. ba.hçe nuııhalll ltl ceman 647 zira mooahası olan bahçeli ahşap İstanbulda.n pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 8.15 de kalkmak
ev lle derununa cari nısıf masura mallezizln tamamı bir buçuk ay müd- ta olan Bandırma sürat postalan 16 Mayıs cuma gününden ltl.baren Istan
deUe o.çık arttırnuı.ya ko.'Ulluştur. Satış tapu sicil kaydına göre yaptlmaltta- buldan saat 8.00 de kalkacaktır. 
dır. Arttırmaya gtm1ek fstiyen 338 lira pey akçesi verecektir. Mllll ba.nk.llan- * 
mızdan blrlnln temlna.t mektubu da kahul olunur. Blrlkml.'J bütün vergl- Muntaza.m posta seferleri yolcu ve yük navlun tarifeleri değişmiştir. 
lerle Belediye rcslınleri ve Vakıf icnresl ve taviz bedell ve tellfı.11~ riısumu Yeni tarifeler 1. Haziran. 041 tarihinden itibaren tatbik edllmeğe b~ana- l 
borçluya alt.Ur. Arttınna şartnamesi 16/ 5/ 9.U tarlhln<ien itibaren tedklk caktır. 1 
etmek istlyenlere sandık Hukı.ık işrert servisinde açık bulundurulacaktır. , Alô.kndarlar ylrml beşer kuruş bedel mukab!Hntıe acentnlarım1z.dan te- I 
Tapu slcll kaydı ve sa..lr lüzumlu malumat da şartnamede ve takip dosyasın- darik roebutrler. (3739) 
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tedkik ~rek satılığa. çıkan- E ] "k E B k d 1 
lan gııyn menkul hakkında her ıp:ıyl öğrenm~ ad ve telfıkkl olunur. Birinci m a ve ytam an asın an 

Kıymeti Depozito.su arttırma 717/941 tarihine müs:ı.dlf Pazartesı Cağaloğlunda. k!ı.ln Sa.ndığunız
da snst 10 (l:ı.n 12 ye kadar yn.pılacaktır. Muvakkat ihale yapılo.bllmesl için 
tc)tllf edilecek bedelln tercihan alınması icab eden gayrı menkul mükellc
fiyetlle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son 
arttırnnm taahhüdü baki talmııJc şartlle 2317/941 tarllılne müsadlf Çar
şamba günü ayni mahalde ve ay:t1l saatte son arttırmnsı yapılacaktır. Bu 
arttırmadn gayri menkul en çok arttımnın üstünde bırakılacaktır. Hak.lan 
ıtapu slclllerlle sabit olnuyan alılkAdarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklnnıu ve hususlle faiz ve masari!e dair lddlalnnm Ul\.n tarihinden 1tl
fb:ı.ren ylrınl gün içinde evrakı mii&tıltelerlle beraber dalremize bildirmeleri 
lazımdır. Bu suret.le haklarım blldtrmemlş olllillarla haklan tapu slclllerile 
snbl!- olmıyanlnr satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da.ha fazla 
malumat almak lstiyenlcrln 40/1903 dosya No. sile Sandığımız Hukuk ~leri 
servisine mümcnnt etmeleri lüzumu il ft.n olunur. 

* DİKKAT 

Esas Yeri 
2886 Mercan FUa.t paşa caddesin

de kCıin eski erkanı haıi:>lye 
binasının enkazı 

7584. - lira '758.40 

Yukanda adresi ve tafsilatı yazılı enkaz açık arttırma. usullle ve peşin 
p:ı.ra ile satışa çıkarılacaktır. 

İhale 27/5/941 sah günü sa.at 10 dadır. Müzayede sırnsında verilen be
del mukadder kıymeti geçtlğ'i takdirde temlnat a.kçıesl derhal arttınlmaya
rak !hale kimin uhdesine icra edilirse teminat ona 1kınfı.l ettlrllecektır. 

İsteklilerin pey akçesi nüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlikte 
bl~dlrilen gün ve saatte şubemiz cmlfık servisine gelmeleri. •878 - 37720 1 

1-ı Devlet Demiryolları ve Limanları işletme il· 
Umum idaresi ilanları 

15 Mayıs 1941 

Aksaray da 

Kızılay Hasfaba ıcı Hemşireler Me tehi 
dahilinde 

Gönüllü Hastabaltıcı 
Yetiştirmek için 2 Haziran 1941 den itibaren kurs açılacaktır. 
Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar 
alınır: 

1 - 18 - ila 45 yaş arasında bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler baklanda malfunat almak istiyenler 

yukanda adresi yazılı mektcbbnize her gün saat 8 - 16 radde
lerinde müracaat edebilirler. 

ET 1 B A N K' tan 
Keçiburluda mevcut 60 KVA- lık, 750 devirli, 400/231 voltluk, 

üç fazlı bir alternatör için ka~la çalışır uygun ve takrlbcn 
aşağıda gösterilen evsafta bir lokomobil, buhar makinesi veya
hut dizel motörü hemen teslim edilmek üzere aranmaktadır. 

Takat: (Dizel Motörü) 80 - 90 beygir 
(Lokomobil veya buhar makinesi) 100 - 110 beygir 

Ademi intizam derecesi asgarl 1/180 

Makineler, Volan, adedi devir nazımı, kasnak ve icap eden 
bütün aramatür; alflt - edevat ve avadanlıkla birlikte olmaları 
lA.zımdır. 

Makineler, yeni veyahut az knllanılrn1ş olabilir. Buhar ma
ldnelerinin kondansörlü olmaları şarttır. 

Tekliflerin «Eti Bank, Umum müdürlüğü, Ankaraıı adresine 
gönderilmesi rica oltınur. 

'l'ttrkiye (Jftmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 T{lrk ııruı. Şube Ti 

- • ajans adedi: 265 
Zirai ve Ucari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrut hesaplannda en 
az 50 ıır:ı.c;ı bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki pl~na 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lin 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

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

,.ıı~~nı 1 vrr,lere lkramlve ('ıktını takdirde % 20 fazlastle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyh'.U, 11 birincikftnun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. Emniyet Sandığı: Bandıktan alınan gayri menkulü ipo~k göstermek 
1stlyenlere muhammlnlcrlmlzln koymuş olduğu kıymetin % 40 mı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolay-
lık cöst.crmektıedlr. (3745) 

Yapılan eksiltmesi neticesinde talibi çık.rnay:ın ve muhammen bcdell 
206500 lira olan 20 kamyon 3 otobüs ve bir tank kamyonu ve yedr!kleri 
30/ 5/ 19-U cuma g{inü saat 15 te p:ızarlıkla Ankara.da idare binasında satın '"llllltmm•••ımmı;c:ıa•mm•••ı:ammm••••••••• 

Y nzın sayfiyelerde hoı vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyUnuzl 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 60 lr.uruı. 

t; <:ilcllilı talıı111i 
birclen alanlar için 

liati: 4 liraclır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20661 

Yümr yirmi iskonto kupona 
Bu kuponu keaip cAKSAM 

Matbaaeı Kitap serviaine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iıkon
tn yapılacaktır. ____ .. _ _,.. 

_. ....... 0oktormm .. m:aı::t1 

Bahaddin LOtfi 
Varnalı 

OPERATÖR tffiOLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

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

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

ZAYİ EL ç~~rASI 
BeyoClunda A~a.camısı karşısında 

Bu~ sokağında el çanta.mı zayi et
thn. lçlnde kimsenin lşlne yaram.ıyan 
evrakı ~hsiyem nüfus tezkerem var
dır. Bulanın Beyoğlu Tarla.başı cad
desi Basma.tulumba sokak 5 No da 
bayan Fcrhünde Güngörmliş'e getlr
diği takdirde memnun cdUccektir. 

---~ 

• l~ 

alınacaktır. 
Bu ~e girmek isteyenlerin kanunun tr.yln ettiği vesikalan hamllen ay

ni gün saat 15 e kadar komisyonda tsbatı vücut etmeleri ıa.zımdır 
Ş:ırtnn.mclcr Ankarndo. Malzeme dalres!nde, Haydarpa.ş:ıda Tesellüm ve 

Sevk şefiiğinde görülcblllr. (3660) 

* Uan tashihi 
Gazetemizin 3, 5, 7, 9 nınyıs 941 tnrihll nüshalarında neşrolunan Devlet 

demlryollannın Ankara hnstnneslnin muhtelif tesisatı yaptmlmnsı Lşi 111\
nının 2 numaralı liste muhteviyatı mutfak wsisatmın muvakkn.t teminatı 
1406,25 olacakken 1406,13 olarak çıkmıştır. Düzeltilir. 

Ankara Valiliğinden: 
ı - An.karo. - Çankırı yolu utlsa.kını teşkil eden o+ooo - 2+500 üncll 

kllometrelerl anısında yeniden inşa olunacak Makad:ı..m şose ve a.sfo.lt. kap
lama inşaatı 26/5/941 tarihine rastlayan pazartesi saat 16 da vllftyet dai
mi encümenln<ie ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf ustilü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

· 2 - Keşif bedeli c143,548t lira c16t kuruş muvakkat teminatı 18427• U-
ra ı4b kuruştur. 

3 - isteklllerln muvakkat teminat mektup veya makbuzlannı, Tlcaret 
Odası veGlkalnnnı ve ihale gününden en az ı3• gün evvel vlll\yet maka
mına istida ile müracaat ederek bu iş için alacak.lan fenni ehliyet vesika
larını hamilen 2490 sayılı kanun hükümlerine tev!iltan hazırlıyacaklo.n 
teklif mektuplarını ihale günü saat c15t e kadar dCLimi encümen reisliğine 

J tevdi etmeleri . 
4 - Bu işe alt keşi! ve şartnameyi her gün Ankara Nafia müdürlüğün-

de görebilecekleri. (2554) (3613) 

Ankara Valiliğinden: 
1 - An.kara - Ay~ Nallıho.n yolunun 1+20(}-2+800 üncü Klm. 1ıerl 

arasında yapılacak asfalt kaplama. ve büz inşaatı işi 26/5/941 tarihine rast
layan pazartesı günü saat 16 da. vllAyet dalınl encümeninde ihnlesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usulllc eksiltmeye konulmuştur. 

~--a 2 - Keşif bedeli c50333• lira c50, kuruş ve muvakkat teminatı «3766. 
lira. c68t kuruştur. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat mektup veya makbuzla.nnı, Ticaret 
odası vesikalarını ve ihale gününden en az üç gün evvel ıstlda lle vilayet 
makamı.na müracaat ederek b1l iş için alacakları fennl ehliyet vesikalarını 
hamilen t.2490• sayılı kanun hükümlerine tevfikan bazırtıyacaklan tekUf 
mektuplarını ihale günü saat 15 e kadar daimi encümen rel.sllğine tevdi et-

i 
nıelcrL 

4 - Bu işe alt keşif ve şartnameyi her gün Ankara Nafıa Mildürli.iğün
de görebilecekleri. (2559> (3618) 

Küçük tasarruf hesapları•---.. _•_·_•_•_•_•_•_._ .. _•_•_·-----------.. _ --... _ ----------.... _ ,.._ --•_ •_ •_ --------.. _ •_ •_ •_ ·~ı Ankara Belediyesindeen: 
1 - Kale parkına. yaptırılacak esas merdiven ve sa1re 1.ş1 on beş gün 

T. iŞ BANKASI 

1941 ikramiye plani Sümer Bank Sellüloz sanayıı müessesesi müddetle ve kapalı zarf usulü ne eksiltmeye konulm~ur. 
""d"" ı··"' ·· d 2 - Muhanunen bedeli «34,982• lira.dır. 

1 
mu ur ugun en: 3 - Teminat c2623a Hm 1165• kuruştur. 

KEŞ DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, rvisi 4 _ Ih' "lesl 30/5/941 cuma minü ~nt 11 de yapılaca~Md"" şartname ve Müessesemizin muhabernt sc nde isUhdam cdllmek üzere Türkçe ... .,- ,,_. 5u• ..,, 

l Ağustos, 3 lkinciteşrin çok seri yazan bir daktilo ne aımanca bilen bir daktilo alınacaktır Mü- keşif projesini görmek ve cl7511 kuruş mukabilinde almak 1stcycnlerin her 
tarihlerinde yapılır. sabaka imtihanı 20 mayıs 1941 salı günü saat 14 de Sümer Bank İstanbul gün encümen kalemine ve fstcltlllerln de ihale güııü olan 30/ 5/ 941 cuma gü-

~beslnde yapılacaktır. nü f'aat ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
İmtihanda cöstercccklcri llynka.ta göre lisan bilen daktiloya T.L. l20.- bele<Uyc dairesinde müteşekkil daimi encümene vermeleri. (2545) (3612) 

diğerine de T.L. ıoo.- liraya. kadar ücret verilecektir. Valdebağı Prevantoryum ve Sanatoryum 
Tallplerln lıntillllila girmek üzere aşağıda yazılı vesikalarının nsıl veya 

musaddak surctıeıile Sümer Bank İstanbul şubesine rnilrncaatıan ilan olu- Müdürlüğünden : 
nur. (3714) Müessesemiz arazlsl dahlllnde yetişen otun açık arttırma suretlle 

1 - Tahsil vesikaları l!l/5/1941 pazartesi günii Yükscık Mektcpl~r Muhasebeciliği binasında top-
2 - Hüviyet cüzdanı lan:ı.n komisyon tarafından satılacağı ilftn edllnı111 lse de mezkür güniln 
3 - Hüsnühal wslkası Gençlik ve İdman bn.yr:ı.mına tesadüt ettiği ve resmi dairelerin kapalı bu-
4 - Hllsnü himıet vesikası lnnduğu anl:ı.şıtmış oldu~undan nrttırma işinin 21/V/1941 çarşrunb:ı günü 
sıhhat muayenelert banka doktoru tarafından yapılacaktır. saat 15 de yapılacağı uo.n olunur, (3750) 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 IJralık = 2000.- Lir 
3 .. 1000 .. = 3000.- .. 
z .. 750 .. = 1500.- .. 
c .. 500 .. = 2000.- .. 
8 • 250 .. = 2000.- tJ 

35 .. 100 .. = 3500.- " 80 .. 50 " = 4000.- " 300 20 .. = 6000.- .. 


