
Beledtye Çamlıca tepesini 
ağaçlandıracak. binaları da 

tamir ettirecek 

Dün Ankara ve lstanbulda 
yapılan maçların neticeleri 
dördüncü sahifemizdedir. 
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nu sABABKı Fransız Almanları11 

Orta Şarli. 
hakkıntlalıl 

pldnı 

· Çöl olmayan yerleri 
mdiden İfgal etmekmlf 

,..ondraya göre, Almanya 
lrakı ele geçirmek İçin 

fW uaul üzerine yürümekte 
gecikmiyecektir 

AJman ta1J8Nlerinin lraka gitmek için lrullandıldan blldlrllen Şam ta17are me7danı ile hangar· 
1annın havadan çeldlm1f bir resmi 

Londra ı 1 (A.A. > - Diplomatik B H •t1 1 A •k F 1 S • 
mahfillerin hemen hemen umumi ka- • 1 er merı an- ransız urıyeye 
naatına göre. Almanlar Suriyeyi b 
Fransızlann bir misafiri olarak değil Hess'ı·n münase atı başka Alman 
f:>izzat kendi hesaplarına iıgal et· 
knekte ve keza R-.id Aliye yardım kesilecek mi? t 1 • d 
çin değil fakat yine kendi hesapla- seyahatı•nden ayyare erı e 

nna lrakı ele geçirmek fikrile Muaul 

f.zerine yürümekte gecikmiyecekler- haberdarmış Star gazeteaine göre geldi 
~irÔyJe zannediliyor ki, Almanların :Vichydeki Amerikan 
planı, mevsimden istifade ederek sefiri aeri çağrılaca1' 
çöl olmıyan bütün mınıakatan timdi~ Alman tefleri lngilmlerin ~ondra reımi mahfilleri 
ifgal etmek ve daha müıkül mınta· dil .. dü.:::O:~·· bil k . Vqiqt.oe 17 (A.A.) _ i\meri- aekeri vaziyetin endia.li 
kalardaki hareketleri sonraya bırak· ne fUll guuU me fian sahil muhafaza tqldlatı kurma· J ..J.~ k "ncf'!lr"' 
rnl aktır. Binaenaleyh Şam ve Muaul, (stiyormuı yıodan bildirildiıt.:-e göre, Mihver o mauaga anaati e 
s,kenderiye ve Kahireden daha önce " ... 

gelen hedeflerdir. Bu mıntakalann ajanlan tarafından yapılaiı tahribata 
evvelden i•gali Süven kanalına k.arıı Fakat /nmla makaınlari ~er vakalara .mani ol~k üzere 

w ' •-e• aıllhlt mululmlar ikame edılen 1 O F raniiz vcuiyetinin 
Amerikadaki aki•leri 

TELGBAFL.a.a tayyarecileri 
Hess çok 

mühm malu
mat verdi 
B. Hitlerin eski bir 

arkadaıı Hes hadisesi 
hakkında ne diyor? 

Filistine 
geçiyorlar 

c Vazifemiz artık VicliY. 
hükumetine hizmet 

etmemektir» diyorlar 

Kudü• 18 (A.A.) - Birçok 
Fransa tayyarecileri tayyarelerile 
birlikte Suriyedeın hareket ederek Fi-
1.istine gelmitlet·dir. Fransız tayyare-

Londra t6 (A.A.) - Londra cileri artık Vicby hük\ımetine hizmet 
gazetelerinden Ewening Standart di- etmemek vazifeleri olduğunu aöyle
yor ki: cRudolf Hess'in Almanyanrn mqlerdir. 
va?Yeti~e dai.~ sörledikleri.~.o na~- Suriyede 3 hava meydan.l 
lenn planlan uzerınde verdıgı malu· • • 
mat hak.kında hazırlanan gizli ra- bombardıman edıldı 
porlar timdi bir dosya tefkil etmek- Kala.ire 18 (A.A.) - (B.B.C.) 
tedir. &Jvekil bütün raporla- İngiliz bava kuvvetleri Beyrut, Şam. 
n okumuıtur. Heu tarafındıııaı Rayak hava meydanlarını muvaffa
verilen malumat öyle bir mahiyeti kıyetle bombardıman etmişlerdir. 
haizdir ki. bunlann tafsilatını B. Salahiyettar askeri mahfillerde söy
Hitler bilmif olsa planlarınm bazıla- lendiğine göre lngiliz hava kuvvetlo
nnı değiftirmeğe mecbur kalır. Hes rinin Suriyede faaliyeti artacaktır. 
ain her te>ylediği de aynca tahkik Genral Dentz radyoda 
edilmektedir. t k .. l" k 

B. Hitlerin ealti bir ıır arkadap nu U soy ıyece 
olan tanmmıı muharrirlerden Her- Londra l 8 (A.A.) - Beynıt 

radyosunun beyanatına göre Suriye mann Rauachning, Spectator'da yaz-
dığı bir makalede diyor kiı Fran11z fevkalade lcomsieri general 

Dentz saat 20 de radyoda mühüa 
Rudolf Heas'in harbin ortuında beyanatu bulunacaktır. 

dütman memleketine kaçmasa Hitler 
için kaybedilmiı bir muharebeden 
daha büyük bi- elıemmiyettedir. l>ir kıskaç hareketini de mümkün Almanların bu merakini Frantız vapurunda hasar vo aabota1' 

lı:rlar. Fakat Mısır hududundaki ve 
d • J .. _, U a!Ametleri görülmemi,tir. ~byadaki vaziyetle ıarki Ak eniz· tatmin nıyetin e cıeği er Londrada çıkan Star gazetesi di-

<lcki umumi vaziyet dl! Almanlann yor ki: 
Lo J - ti Bu ha.dile 1918 de 6 ağuato. ma

n rayı memnun et harebeai eanuında vukubulan Al-

Irak vakayii 
ve Araplar 

hu huıuataki kati planlan üzerinde cVaıingtondaJd Jcanaata göre 
müessir alabilir. Londra 17 (A.~ .. ) - 3 numaralı 

l S 11 · l .1. '- l · Alman ıefi Rudolf Hen'in paraıütle Amerikanın Vichy'deki büyiilc elçi-
§te o um un ngı ız ıı;uvvet en l ~ . . '---·-d • l ai amiral Leah.y aeri çag"nlacaktır t f d · ı b · n~ınereye ımneaı ar.....uı a aız encm .. • 

ara ın aın gerı a ınması u vazıyette haklc d b' "b' , .. Martinique iaı• ve tıhbt müstahza-
ciddi bir değişikik yapmaktadır. l)j.. esrar ın • ırı ınne zıt muta- . . • 
~ '- b .. ·· ··t•h ı b" f b )laların ileri ıürülmeaiM devam ra~ l>akımından tamamıle Amerikaya 
ger ulun mu a aza ar ır tara a ı· "b' ld " d A 'k 1' d 
.rakılsa dahi hadisenin bizzat kendi edilmek~dir. tFa 1 0 u~ an merı ~ın ~kın e 
luymeti vardır. Tobruiun hlJA lnsJ- Erntit Bevin'e tör.. B. Hitlw ra.n

1 
~~._= ovnana~ıt ı;:.;:;;· 

fı.ıt.lerin elinde bulunma• banun H-·u. Jngiltereye 897'.a..tinden ha- me ~· uauy~ em • 
ehemmiyetini bir kat daha arttır- berdardır. Diier bau m~itler, 
maktadır. Şimdi Bardia da ba§ka Auasburg tayyare meydanının çok 
f>ir Tobruk olecaktır. Yalnız §U fark- 111cı bir nezaret albnda bulunması 
fa ki T obru\t:' da lngilizlerin deniz dolayısile Hou'in takib edilmesi la
muvnsalasındnn istifade etmelerine zım geldiyini göz öniinde tutarak 
rnukabil Mihverciler Bardiada bun- mezkdr Meuerachmitt tayyarelerinin 
dan istifade edemiyeceklerdir. modellerini çizen ressam Willy 

Maamafih lngilizler Almaaıların Messerachmittin cürü~ ortaldıiı 

Da kar 
-Amerika buranin ele 

geçirilmesini tedkik 
ediyor 

man kıtalarının muharebeye gitmek 
Kahire 1 7 (A.A.) - Son iki istememeleri hadiuıeine benzemek

ıün içinde Suriyedeki hava Ü•lerine tedir. 
başka Alman tayyareleri de geldiği 
haber alınmııtır. 

Londra 17 (A.A.) - Londranın 
resmi mahfillerinde bu aabalı beyan 
edildiğine gÖrf\ Alman ıartlannın 
Vidıy hükemeti tar~ kabul 
edilmeei üzerine Suriye hadiselerinin 
aldığı durum aakert vaxiyet itibarile 
hiç bir endi,e vermemektedir. lhti· 
yar ve yorgun olan maraıalin ıon 
günlerde Mihver devl~tleri tarafın· 
dan mütemadiyen tazyike maruz kal
dıiı teslim edilmekle beraber Vichy 
hükumetinin aldığı vaziyetin tuvib 
edilmediği gizlenmemektedir. Mih· 

Basrada harp 
oluyor mu? 

"""rka h ı ·· ı·· • · 1 k b temin ettig"ini iddia edıyor1ar. ...- u u une manı o ma mec u· 
rtyetindedir. Tüdmür, Şam ve Ra· Şimdilik mühim 1'arp esrinin bu
yakın bombardımanları bu bakım· lunduğu yerin etrafında aili.lılı mu· 
dan mükemmel bir şeydir. Fakat hafızlar beklemektedir. Heae'le gÖ· 
lcafi değildir. Allenbynin büyük ta- rüşmekte olaaı Kirkpatrik:in L~ndra· 
~ebesi eğer hareket serbesliğine ve ya döndüğ.ü burada te~zıp .e~lm~k· 
ıcabeden vasıtalara n;ıalik olursa bu· tedir. Hakıkat ıudur kı bu ıı uzenn
rada istediği harekat sahasını bula- den hala esrar perdNi kallanamışhr. 
caktır. Ve muhtelif tahminlerin yürütülme· 

Londra 17 (A.A.) - Ewentng Stan- ver devletleri ilkbahar taarruzunun 
dart gazetesinin V841ngtıon muhabiri birinci ıafhuındaki muvaffakıyetle
yaMihzıyor: in ü tinden istifade içm istical etrnekte-

ver , garp yarı k reslnl tehdld dirler 

l...oDclra 18 (AA.) - (B.8.C.) 
iki gün evvelki Irak tebliği Burada 
büyük bir muharebe baıladığından 
bahsediyordu. Dünkü tebliğde de 
bundan bahıediliyordu. İngiliz mah
ffHeri Baera civarında büyük muha
rebe hakkında hiç bir emare mevcut 
olmadığını bildiriyor. Bilik.it aon iki 
tebliğde Basrada ıükdn hUlcüm aür
düğünü bahaedilmektedir. Bu hayatı 
muharel>e, ıırf propaganda makta· 
dile ıneoredilen Irak tebliğlerinin ne 
kadar asılsız olduğunu göatemekte• 
dir. 

eden plft.nlannı aldm bıraktırmak için • • 
Birleşik Amerika hükfunotı tarafın- (Devamı sahife 4 •Ütun 4 de) 
dan tedklk edilmekte olan tedbirler T • kz"b" 
arasında Dakar'ın ele geçtrtımesı ve ass aJanıımn te ı ı 
Fransız Ouyano'ı ile Martinlque'in Al- Moıkova 17 (A.A.) - o. F. ı.: Yunan mekteplerinde 

sine devam edilınektedir. Şu sırada 
A vuıtralya Başvekilinin Alman propagandasının bilahare 

manlann eline geçmesine mft.nl olmak Tass ajansı Sovyet hükUınetinin 1 b " l 1.:: 
için 1ııga11 ve Franaaya her türlil yıye- 1 '- h 1: 1 • 5 .. a manca mec urı o ara ... 

-, ra.. ava a.uvvet enne ovyet go· ku l ak 
beyanatı Hesse' e atfedilmek üzere bazı mek-

cek aevldyatınm kesilmesi vardır. Şl- ··ıı··ı . · k d .. d . o tu ac 
mali Afrika.ya giden petrol gemllerl- nu u erının ay ına musaa e etmıt 

Sydne t 7 ( A A ) _ Avustralya tuplar ve vesilcalar imal etmelde çok 
Başvekiil~t vekili. B. Fadden şu be- meşgul olduğu ~h.timal dalıilindedir: 
~anatta b 1 t Alman ıeflennın geçen cumartesı 

n1n tevkifi ve Amerikada bulunan 7S olduğıına dair Bağdad radyosu ta- Loodra 18 (A.A.) - {B.B.C.) 
milyon İngiliz lirası kıymetinde Fra.n- rafından verilen haberin tamamile Berlinden bildirildiğine göre Yunan 
sız alaca.tıannın tutulması da muh- uydurma olduğunu beyana mezun· mekteplerinde almanca mecburi ola-

1 
u.unmuş ur: . .. 'd günü cereyan eden bcklenmediJc he- temeldlr. dur. rak okutulacakbr. 

« raktakı vaziyetin bıdayette umı 1 h"'d" h kk d f 'lizl · ed"Jd•V• 1 yecaaı ı a ıse a ın a ngı enn .. :1. •-•- , I 
1 ıgı kadar 8Üratle aydın anma• d"" •• d••v •• Ü bil k ' t ..J!Ll • ~ ~ - ., e .. 1 (l " l H k ne uıun ugun me ıs eua en 

, tgı maa esef aıikardır. er ne a• "k"' dır Fakat fngiliz mak l n-
<lar askeri 'tarekat İngiliz kuvvetle- aıı aAr l • fi . . -'-~~ a · · ı · . d nın, man te ennın merAIUJU tat-
rını~ ehı?e inki,af etmekte. ıse e min niyetinde olmadıklan o derece 
Raıııd Alı taraftarları az bıle olsa .k .. d 

Türkçe hocalığını da 
Belediye mi yapsın? 

~lmanyadan bir miktar yardım gön- llfl ar _ır_. -------
Clerilmeaine müsaid bulunacak kadar Bir mahallenin bir tokağmıda, bir 
uzun müddet mukavemet etmişler- lrak' ta Sİ"asi duvara yazmıtlar: cBelediyenin 
Öir. J emri buriya kirletmemeli». Bunut 

t · güzide bir muban1r arkadat haber ınparatorluk efkatı umumiyesı, /ı/td l . 
Ln 1 S . ma m ar verıyor, ve ıikiyet ediyor. gi tere hükumetinin hatta unye H-•-!1- l 
toprakları üzerinde dahi olsa Alman alWl&ten fena türkçe. Falı:at ı-

k 1.. ~ d •ı' J • tanbulda, T"ôrkiyede, duvarlardat 
tayyarelerine karşı katt bir hare ete tan'ft"'e e ı al tabelalarda, ıuetelerdet vapurlar-
Reçmek. hususunda verdiği karan J 
muhakkak surette tasvip edecektir. dat trenlerde yazılan ve konQfulan 
M lın bu derece kötü türkçe yok mu? 

üstacel ve tiddetli tedbirler a • Bunlar arasindaki eık.i Bu yazıyı haber veren muharrir 
rnası aııikar bir surette istenilmekte-
a· 8 kil H.km t M k üç •ütünluk makalenin sonunda tU 

•r. . aıve ı e os 0 - neticeye vanyor: «Belediyenin dlk· 

Ya Sreu)rı~e, m1akkamla~~dnınh Al} 1!1~nkatbayui V& elçiliğine tayin edildi katini fU milli dava üzerine çekmek 
erının ra a mu a a esını iatiyonun. 

etmelerinin Vichy hükumetinin em· T .. k • 1 • fal ld 
!ile olduğu oüpheaizdir. Bu ise bir Kahire 17 (A.A.) - Bağdaddan dab ur çüb~. meae ~~ bahı t. dyo dan 
•ıarett" A "k' k .... 'td·~· .. R "d Al" h""'-A a m un, ÇOC11& a çeım en e ır. iman tazyı me artı ogrenı ıgıne gore aıı ı ua.u- müh' Tak • • d d 
rarısız h'"k• . . . d" kadar . b"" .. . • hk"' ) t hl" un, ıan gazınoıun an a ... u umetırun şun ıye meti utun sıyası ma um an a ıye mühim b' _2• d 8 . L' -2ı> 

idame •v. k . k • . B l d ki B ır ~ava ır. ır ıenır uava-
l>ir tarz~tıgı mu av~n:ı:etı~ ac~Ia~d etmk~l ti~ik un aS~l arasın ~es dat· sı değil, bir millet davasıdır.» 
~aha v hı gev1ı;mea1ı uzerınh~ ı e1rıb~ ve i met u eym~n d" a Tark'ır. Muharrir a.rkadq gayet doğru 
it . a m a amet ere ııa ıt o a ı· Hikmet Süleyman ııım 1 rn ~n söylerken hem hataya hem tezada 

n:ı. Moskova elçiliğine tayin edilmiştır. düşmlq. Dediii gibi,• lisan davası 
.Ş~pbheye nz yer bırakan gayri rea· Mare•al Blomberg'in ço~. ın;Wıimdir. fakat. teh.ir davu. ı 

:ı ·zıa erlere göre, Vichy'nin yaptığı .., :!!: d" .. değildır. Hele Beledıye davası hiç 
o ~I şr· Almanların muhasamah oglu maktul uştu değildir. Bdediye için asfalt yol, 
le; a le.arka ve şimali Afrikaya geniş- Kahire I 7 (A.A.) _Gayet emin çocuk bat:çesi, Taksim gazinoıu. va-
F me hususundaki projelerinden bı"r menbadan 

0 
.• g"renı"ldig" ine göre Al- zife balnmından, dil meselesinden 

ransanın tnühim b. .., .. d .. .. • 
ortağı ola " ır 0 çu e curum man mareşali von Blomberg'in oğlu daha mübirndır. • . 

cngını göstermektedir. Balı r d ye Beledıyeye 
G h evvelki gün lrak'da cereyan edeın .. çe yapay? • 1 

• 
tı•d·eçln Mnfta içinde cereyan eden harekat esnasında ölmüştür. Iraklıla- hucwn eden asıyailer var. Ban garp 
"..ı a ısbe eri ısırın müdafaası bakımın- fik' ı·ı b k d • • b'I ' B can ra yardım etmek üzere hava yolile ır ı er unun a rını l sm. e-

k 
es,enen iimidleri haklı göste- ed' • if ' hah 1 rece se >ebler: k 

1 
d" . . giden Alman heyeti arasında mare- l ıyenm vaz esı c;e, yo yap· 

uvvet en ırmıştır. şalin oğlunun da bulunduğu anla- makbr. Türkçe hocalığını da O!d•n 
Dev&lllı aalıif,. 4 aütuo 4 de) şılmaktadır. • utemek biraz fula olur. 

'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

... '"- . . . " 
: ~ ' ~ . 

> o \ I • ~ •' • • • • : .,..ıf. ...... !. 

. . . . : .. ~.~ ..- .. , •, ' : ~ 
- İmar planı iyi, hoş amma merdivene fazlaca yer verilmişi. 
- Tabii! .. Bir şehri yükseltmek kolay değili. 

lbnissuud: «Yegane yol 
lngiltereye müzaheret 

etmektir diyor 

Kahire 18 (A.A.) - ReuteT• 
Öirenildiiine göre, Suudi Arabiataa 
ferah fbniauud, Irak Maliye Nazıri 
Naci Elauudi papyı kabul ettiği za 
man kcmdisine ıunlan söylemiştir: 

cRaJid Ali ile, takip ettiği siyaset 
hakkında. hemfi1cir olsaydım, ıim
diye kadar ona yardım etmiı bullt'" 
nurdum. Arap milletinin takip ebn.., 
ai lizungelen yeglne ıyol İngiltereye 
müzaheret etmektir.> 

ırakta hava 
taarruzları 

İngilizler Muıul hava .. 
meydanını, Almanlar da 

Habaniyeyi bombaladılar, 

Londra 18 (A.A.) - (B.B.C.)' 
Orta prk hava kuvvetleri taraftndaıa 
dün geu nefl'edilen tebliğ: Britanya 
tanareleri Musuldak.i tayyare mey• 
danına taarruz etrni~ler, yerdCki Al· 
man tayyarelerine mitnlyöz ateşi aç.. 
mıılardır. Alman tayyareleri mühi.aa 
hasara uğramı§tır, 

BritaAıya donanmasına men•u~ 
tayyareler ikici defa olarak Irak ha
rekatına iıtiralt etmiflerdir. Bunlat 
Buradan 200 kilometre mesafede 
Am.arede petTol ve yağ tankl~ 
bombalamışlardır. 

Alman tayyareleri Habbaniye hac 
va meydanına taal'l'U% etmiılerdir. 
Bir miktar maddi zayiat Yardır. 

Habeşislanda 
• son vazıyet 

Amba Alagi'nin ya.kinCi« 
düımeai bekleniyor-

Lonclra 18 (A.A.) - (B.B.C.)' 
Hnbeşiatanda Amba Alagi kaleaW.. 
yakında sukutu bekleniyor. Şündl 
bu mevzi civanndald tepeler içill 
oiddetli muharebeler yapılmaktadll\ 
10-15 bin kadar olan ltalyan kUY
veti şiddetli mukavemet göstermeıR
tedir. Burası Erltredeki Kerene ben• 
zemektedir. 3000 metre yükaekJl.. 
ğinde dağlar ve uçurumlarla dolu
dur. 

Amba Alagi' nin :zaptından sonra 
ltalyanlann elinde knlncak yegane 
mevzi Gondnr ve Jimma olacakbr. 
Bu suretle tekmil Hnbeşistanın kon• 
trolu mümkün olacak ve dağınık 
müfrezeler birer birer temizlenecek• 
tir. 



Sahife 2 18 Mayıs 1941 

l~ ___ n_n_ı_ı __ G-=:!e~c_e_k_i_v_e_B_u __ s_a_b_a_'i_ı"k_··&+_i_a_a_b_e_r_ı_e_r ___ ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
K:thire 17 CA.A.) - Orta Şark İn

giliz umumi knrargiUımın t.ebll~: 
Llbyada: Dıin bütün gün Ingiliz 

aırhlı kuv\•etlerinin ileri uruıurlan 
capuzzo mıntaka.smdaki mevzileri tu
tan Alman kuv\·etıertne karşı tazyik
lerine devam etmlf!erdlr. 500 den faz-

Af manyaya 

hava hücumlar e 

İngiliz tayyareleri 
Kolonyayı ve Rendeki 
hedefleri bombaladılar 

la Alman esir alınlllLŞ ve savaş ara- Londra 17 (AA.) - Londrada 
balanndnn pek çoğu kullnnılmıyacak salahiyetli kayınaktarı öğrenildiğine 
bir hale ceUrllmlştlr. göre. cumayı cumartesiye bağlayan 

Tobruk civarında Ingillz ve A \us- b 
tralyalı kıtal.nr az vusatte bir muka- gece, ombardıman servisine mep-
bll taarruz yapıruşlar ve düşmana sup tayyareler Kolonyada ve Ren' -
ağır zayiat verdlnnlşlerdlr. Düşman deki hedeflere taarruz ctmi~lerdir. 
el mizde iki Alman suba.ylle dı{;rer Berfin 17 (A.A.) - D. N. B. 
nit.belerde 60 Almn.n bırakmıftır. ajansı b;Jdiriyor: 

Hııbeşlstanda: Şimalde Hind kıta- Dün gece düşman hava kuvvetle'İ 
ı rı ve cenuptan Herltven cenubi Al- b. AI .. • .. dd.d 
rU·a kuvvetleri Amba - Alagl'yı tutan gar 1 manya uzerıne mut~a . ı 
İt !yan kuvve ıerlne karşı da.ha ziya- akınlar yapm~lardır. Atılan mfüak 
de terakki elde etmişlerdir. Bu Italyan ve yangın bombaları evlerde ve çok 
J::uvvPUerl şimdi tamanılJe çevrilmiş ehemmiyeti olmıyan bir fabrikada 
g bldır. az ehemmiyetl; hasar olmasına ae-

Cenub mıntakalarında, Alge'nln 17 bebiyct vermişlerdir. Müteaddid si
k l.J.'11tıtre şimalinde bulunan Glıı..b!s- vil ölmüştür. Asken veya askerlik 
s1re'yl fşgnl ettik. _ _ _ bakım)lldan ehemmiyeti haiz hedef-

D ğer mıntako.larda. ileri yurüyuşu- 1 · b t 1 b 
muz devam etmektedir. ere ısu e 0 maml§ r. 
ıtalyan Somallslnln şimali şarki- Polonyalı pilotlarin 

s1.nde mühim bir liman olan Dante f ) " • 
kıtalarımız tarafından işgal edilmiş- aa ıyetı 
tJr. Londra 17 (A.A.) - lngiliz 

lrak'ta: Basrn ve Habbanlyc mm- hava kuvvetlerinin bir Spitfire av 
takalarında •;aziyet sakindir. tayyaresi filosuna mensup altı Polon

Alman tebliği 
yalı pilot evvelki gün ıirnali Fransa 
üzerinde iyi İş görmii§!01dir. Bu pi-

Berlin 17 <A.A.l _ Alman tebltğl · lotlar üç motörlü büyük bir nakliye 
Blr Alman denizaltısı ceman 33,612 tayyaresini alevler içinde düıürmüı
tonluk 5 Inı:ı;ıl!z gemlJ;lnl batırmıştır. Ier, diğer bir tayyareyi tayyare men
Almnn hava kuvvetleri de ccman danından hareket ettiği esnadn ve 
16 000 tonluk üç duşm:ı.n ~nl altı Mesıerschamitt tayyaresini de 
tahrlp etm şlcrdir. Diğer lkl gemiye benzin alırken mitralyöz ateşine tut· 
de tam isabetler knydedllmlşt.ir. mmılardır. 

Alman Layyart'lerl İngııterede sa.at- B d 1...-- k ·· · 
ı ft•·e i fa.brlknlan ve tatnmre un an oa a uç gemıye ateş ve-crc<' n...,.. r JJ~ .lm. b' h~ b . J .. 
m ydanl:ırını bombardım:ın etmişler- rı ıı ve ır ucum otu mıtra yoz 
dlr Ağır has:ır yapılmıştır. ateşine tutulmuştur. 

Mrlkndakf Alına.n kuvvetlerine Bütün pilotlar üsleiine dönmüşler-
ml'nsup keşi! müfrezeleri Tobruk el- dir. 
vrrında muvaffıı.kıyetJi hareketlerde Bu harekat esnasında en son yap• 
bulunmuşlardır. Bir mlkdar esir nlın- bldım iş bir yol üzerinde giden Al-
mıştır. k • • • 1y·· • t Sollum'a ve capuzzo knlesine giren man as el"lnı mıtra oz: ate§ıne tu • 
İnl!lllz kuvvetleri bir mukabil hücum mak olmuştur. 
neticesinde :ırka doğ'ru tardcdllmfş- - -

~~tu~~e~~ıı~:r :1ıı~rv:u:v~~ lngilfere üzerinde 
1 r n!n elinde bulunmaktadır. 

Av tnyyarelerimlz Tobnık'taki tesi- h f ı• t• 
a:ıtı muvaffakıyetle bombo.rdıman et- ava aa ıye 1 
m !il rdlr. Alman hava kU\'Vetlert 15/ 
16 mayıs gecesi ve dün Maltada tay
Y re nıeydo.nlanna ve diğer askeri te
s!snta muvnffnl..-ıyetıe hilcmn etmış
ltrdir. 

Dün gece iki Alman 
bombardıman tayyaresi 

düıürüldü 

1 

Bulgar Başvekili Filof, Sobranyada ıöylediği bir nutukta Bulgar 
birliğinin tahakkuk etti~ndeın ve Bulgaristanın mihver devletlerine 
ebediyen minncttaı old~~dan bahletm~tir. Bu münaıebetle Sofyada 
çıkan Utro gazetesinde gördüğümüz yukarıdaki haritayı C:lercediyoruz. 
Bu haritada Bulgariatnnın hududu ile Yunanistan ve Yugoslavyada Bul
gar addedilen yerler göste~;lmektedir. Bu harita Yunaınistanda Selanik 
ve Florinayı, Yugoslavyada Manastır, Ohri, Üsküp ve Niıı'i içine al
maktadır. 

B. Roosevelt ile 
Yunan Krall arasında 
Amerika Reisicüınhuru
nun mektubu ve Yunan 

kralının telgrafı 

Yugoslav Kralı 
Piorre'in beyanatı 

Kral Pierre, B. Roose
, velt'in oğlunu kabul etti 

Orta Şarkta bir yer 17 (A.A.) -
Hanya 17 (AA) _ Ege ajanın Yugoslaqa kralı Pierre Orta Şarkta 

bildiriyor: bir yerde Reuter ajasına verdiği bir 
Birlqik Amerika devlet reisinin müliikatta §Öyle derniıtir: 

büyük oğlu yüzhn§ı Jamea Roosevelt cDüşman Sırp, Hırvat ve Sloven· 
J 3 :mayısta tayyare ile Hanyaya gel- lerin birliğini kırmaya asla muvaf
miıı ve Yunan kralı tarafından kabul fak olamıyaeakbr. Müsavi olmadığı 
edilmiştir. Yüzba~ James Roosevelt kadar da kuıa olan mücadelede mağ
krııla Reisicümhur Rooseveltin 12 lup olduk. Fakat milletimizin ıere-

. 1941 t 'hl" .. d k. ktu fini kurtardık·. Şu anda herkesin 
nısan an ı aşagı a ı me • d b·ı . . . .., __ k l ı 
b t d . t · t" uya ı mesı ıçın yuıuıe · ses e §Un an 

unu ev ı e mış ır: .• ı k d. o·· B ckt 1 · t • .. 1 m soy eme arzu e ıyorum: uşman· 

J 
u mR up al .makıesd. enızde. og u !arımız mületime karşı hattı hare

ames ooseve tı ta ım e ıyorum. 1 k I . d • • k "d l · · 'hl{!l 
A ·k d d ·· b d et erın e ınsanıyet aı e ennı J i1 men a onanmasıın a yuz aşı ır. .. d.kk • 1 
Yunanistanda ve Yakın Şarkta mü- etmemege 1 ~t e~ı~ 7er.~ A 
şahitlik. '\'nzifesi görmek üzere mem- Orta Şarkta hır yer ( · .. ·) -
ı k t Yü%b ames Rooeevelt dun o..Y.u-
e e en ayrı ı::ror. . d k 

Bütün tebcillerimiz, bütün temen- gosla~a !'r~lı Pıyer tarafın an a-
nilerimiz, hürriyet uğrunda parlak bul e~ılmı§tır. ~ .. .. ,. 
bir savaş yapmakta olan sizinle ve • Verılen n:ıalumata gore bu mula
milletinizle baraberdir. katta ~ral .Pıyer B . .James Ryoosevelt

Dün geoe, İngiliz bomba.rdıman tay
ynreleri gıırbt Almanya. üzqinde uça
rak i.nflldk bomi>olannı rasgele a.t
m.:.şlardır. Evlerde ve az ehemmiyetli 
bir sanayi mtıeseeseslnde hMnr ol

Amerikadan daha ziyade yardım ten Bı:l~ık Amerıkanın ..• u!Joslav 
görmenizi ve bu yardımı daha sürat- hava fil~sunun t~krar .. ~e~kılı ıçın tay· 
le almanızı arzu ediyorum. Söyliye- yare verıp vermıyec~gını so~muDtu~: 

Lcmdra 17 (AA.) - Hava ve bileceğim yegane gey bu mnksadla B: J~m~ .. ~ooseveltin c~aıestele:~: 
Dahili emniyet nezaretlerfoin tebliği: her türlü gayreti sarf etmekte oldu- b~r/~~edır ~~dar> cevaoı verdıgı muştur. 

bl
• . OÜJmanın bu gece Büyük Britanya ğumdur. 1 ırı me te ır. 

Jtaf yan te ığı üzerindeki faaliyeti büyük bir mik- Size ve sizinkilere en iyi talihler ----- dun·· 
. yasta olmaml§tır. Orta İngilterede temenni ederim. F ranıiz liabinesi 

Roma 17 (A.A.) - Italyıın orduları bazı yerlerle doğu • cenup ve doğu- Yunan kralı, yüzb'aşı James Roo- toplanmadi 
utembllu!!!~ ŞlkarnalirgAafhılkanınd 346 _hnimumnkral~ da birbirinden uzak yerlere bomba- sevelt' e teş ;kkür etmiş ve telgrafla 

o•· m r a mu uv 1 1 0 l .1 d A .k R . . .. h ... d k. Vicby 17 (A.A.} - Fransız ka· vPtlerle Bollum cephesinde taarruza ar atı mııtır. rta ngı tere e yangın merı a eısıcum uruna a~agı a ı h f 
geçen ve keşif kollannuza kal'§ı bl- ve infilak bombaları bir miktar ha- cevabı göndenni§tir: bfneai evvelce bildirilenlerin ila ına 
dayette bazı muvaffakıyetler elde sara sebep olmuıtur. Bir miktar alü Oğlunuz yüzbaşı James Roosevelt- olarak b'u akpm toplanmıyacaktır. 
eden düşman İtalyan ve Alman kuv- ve yaralı vardır. Baıka yerlerde pek le gönderdiğiniz mektubu en büyük 
vctıerlnln mukabil tnamızu net1«sin- az zayiat Ye hasar mevcuttur. zevkle okudum. 
de rlcat etmektedir. Kıt.alanınız dii.§- Bu gece bgiltere üzerinde dü~ma· Jamea Roosevelt'in aramızda bu-
mıının geride bıraktığı fakat mevrl- nın iki bombardıman tayyaresi tah- lunuıa, memleketime gösterdiğiniz 
lerlni muannldn.ne bir surette muhn.- . diJ . . ,,.,_ b k bir • • 
faza etmiş olan İtalyan ileri tara- np e mııtır. a~anm aş a • m~ut n~!'n~ı-
tollnr!Ie irtibatı yeniden tee18 etml.§- dır. ~u. ~o~ çe_ti? anlarda, Bırleşı0k 
lerdfr. Dilfman& mühlm zayiat ver- B R l • L -- t'" Amerika milletinıın parlak fdareruz 
dlrllmlşUr. Alman ve İtalyan tayya- • oos~ve t~ ueya~ 1• altında Yunanistane. yaptığı yardıma 
releri müttefik kıt.aıann muvaffaln- na Vıcby'nın cevabı liütün kalbimle teşekkiir ederim. 
yetlne müessir surette lmll olmUf}ar- Vicb 17 (AA.) _ O. F. ı. Medeniyetin ve C:lünya hürriyetleri-
dır y _L_ l" . ~ d k. ·ıh 1 . T b k h~'-d . Tob...... ta ajansı a§Ağıdaki tebliği nqreqniftiTı mn ıe ameti ugrun a ı 1 am ı ıcra-

o ru cep ~· e. ,..,.. mm - t 'l'-t. . h 1-'- b 1 d' 
kasında bir kaç ktiçtlk kale kıtnla.rı- B. Roosevelt'in m.:ı.rep.l P4taln ~.ı~ıza ~J ıe ımı~ ayran ut .ese ı-

Moskovadaki 
siyası mümessiller 
Sovyet topraklarindaki 
seyahatlerine dair bir 

tamim çıktl 
mız tarafından zaptedilmJştfr. tarafındaı1ı yapılan hitabenin Fransız gıru ternın edebılmekle bahtıyanm. 

Bingazl llmaruna taamız eden bir müstemlekelerini Almanyanın emri- Moıkova f 7 (A.A.) - D. N. B.: 
Blenhelm tayya.resı avcı.l&rımıs wa- ne vermek fikrini tazammun ettiğine Tayyarecilik Sovyetler Birliği Hariciye halk ko-
1'mda.n alevler içinde düOilrWmü.ştür. inandırmağı istihdaf eden beyanatı miser]iği bugün Moskova nezdinde-

Al.man hava kuvvetlerine mensup F . . tl ki ecnebi heyetlere gönderdiği bir 
t*kktllleı: Maltanırl' deniz ve hava resmi ransız mahfıllerınde hayre • 
flslerlne taarruz ederek as1teı1 test- karıılanmışbr. Hususile k.i Fransız İngiltere Amerikada bir tamimde, (X:nebi siyast ve konsolos-
18ttn. yangınlar çılmwruıa ~ mm~- devlet reisinin hitabesine verileiı bu kaç mektep a.r•cak Jult mümessillerinin Sovyet toprak-
Jaııı sebep olmuşlar, ağır basa.ra.t tim tefsir, garp yan küresinde bulunan ~ iannda seyahatlerine aid hükümleri 
et.m.lşlerdlr. Franaaya aid Guyane, Guineo ve , bildirmiştir. 
Şarki Afrika vamyetlnde bir deA'i- Martinique'h Birleıik Amerika tara· New-York 17 (A.A.) - Yüksek bir Bundan böyle mezkur mümessil-

t&kllk yoktur. hndan iogalini ve aralarında Nor• .Amerlka.n memurunun bugün bildir- ler, daimt bulundukları yeri ancak 
frak tebliği mand~e d~ olmak üzere Birleşik :ı~n~~11?1U:~ta~~ Haricire, Millt Müdafaa ve Bahriye 

Amerika lımanlanndaki t O Fransiz mekteb~ açact.kt1r B~ :ın.ekt.eplerde 11ezaretlerinin al8.kadar makamlanna 
B.,.rat 17 (A.A.) _ D. N. B.: gcnüsinin müsaderesini dcrp~ eden okuyacak tnlebe, ~tcrnasyonal ihtl- ha.her verdikten ıonra terkedebile-

18 numaralı Irak tebliii: resmi beyanatla ayni zamanda vuku 10.tıanı. mQdan 'f'emleIDek ~in Ame- ceklerdir. Yapılacak seyahatler, gidi-
Garp wpbeaindeı Umumi vazb'ette bulmuttur. ~ llvll ıelecektlr. Mektıeplerdc lecek yol, tevakkuf edilecek yerler, 

hiç bir de§ioiklik olmamı§tır. Mah- 1940 mayısınd~, ~~anaa lngiltere Amedbn ~lert lnı!l~k müddetler vesaire kaydedilmek su-
Clut kqil faaliyatleri vuku bulmuştur. tarahndan terkedıldıgı sırada Ame- fakat ntretmenlerln ftcretınl İngilte- retile haber verilecektir, 

Cenap cephesinde ı Üç düıman rika Fransanm müracaa~ı~a cevap re ~:C::ı11'.bı.ı:J.ı memurun qle- Mezk.fır tamime, bundan böyle 
&ayyue.i L-ak'm bir ,dlri Uzerinde vermeğe lüzum gömıemı1tı. dSlbıe göre, ~itkada. her seste bin- memnu yerleri ve mıntakaları göste· 
açarak bir çok bombalar atmıJlar- •Hunım"""'_,,",__.,.."uıunn- 1ıerce İıı.gllilı tayyareclshıJn J9tlttlril- re.n bir liste ili.Te edilmiıtir. Bu 1is
cltr. Ciddi basar yoktur. lan yaptıktan M>nra üslerine d3nmÜ§- mesı jçJn Plfullar taa91p ~. tocle bilhassa Arkangel.k, Mur-

Kıtalanmız Burada dü§man mev- )erdir. Sineldebani taY)'are meıyda· İlk katile haziran ır:urın..11 .Amerikan mansk ve Leningrae mıntakalarile 
-If _ _!_ s!YU to.nrare aekteplerlllde rapac.ak Ka 1. b zah c- _ L -ruıo taarruz etmlflerdir. Tafsilatı nına bombalar atllJtUitır. Bir clüıınan ve sonrıı ordu me~merhıde taMfllnt re ı er ı, .ı:.a~?nya,. etonra ve 
celeeek tebliğde bildirilecek olan bir tayyaresi dUftirtilm~, diğer mtite- bltırecektir. µtvanya Sovyet cumlaurıyetlerı, Be-
muharebe cereyan etmiştir. adc:Ud düşman tayyaresi yerde tahrip yaz Rusya ve Uk.rayila cümhuriyet-

Muaul cephesinde: Üç düıman tay- olunmuıtur. Tayyare meydanının S vwetlerin Amerib lerinfn ga~~ top~akl~ı, Kief, ~~1-
J'•reai lrall'ın bir fimal ıehri 6aerin- diier kısmı ağır huara uğrablm.1J4r. O ... .7 ya davya cumhurıyetı, Karndenızın 
ele uçmuıtur. Av tayyarelerimia dü,. Müteaddid yangıı:ılar çıkmıştır. Bu protestosu muhtelif · llınanlan, Kınm, Baku 
aıan tayyarelerini geri dönmcie yangınların ziyası kilometrelerce V.,lnatoa 17 (A.A) - Sovyet petrol bav:ıaaı ve Siliiryanın muhte-
•ecbur e~lerdir. Bu tayyareler· uzaktan gözük.fiyordu. • hükdmetl. Arjantin vo Unıguay' dan lif yerleri vardır. 
den 'biri bir ordugahımız \lzerincle Düşman tayyarolcrl hükumet mn• Ruqwa alt plea ve tnuıait olarak MalGın olduğu üzere 'diğer ecne
bir müddet uçmU§ ve Irak hava dan kezimizin ve meı:nleMtin diğer Dllll• Birletıdıl Amerllıadan geçmekte olan biler için eaaaen 1936 danberi ika
bataıyaları tarafından dÜ§Ürillmiit- takaları üzerinde kqif uçu§lan :PP" ylfn ve dm hamuleainin &nfrancis- metgah defiıtirmelı:: n seyahat et
tilr. mıılardır. Bombalar atılırut. ~ eoda alıkoaulmuını Birletik Ame- meli ancak pasaportlara nydoluna-

Tayyvelerimiz bir çok kqif UÇUt" az milhim huarlar olmuttur. rika il~· m~eeto ·~ oa& nbaatlye ile mümkündür. 

, 

Libyada 
İngiliz ileri 
hareketi 

İngiliz hatları T obruk 
müdafaa mıntakaama 

kadar vardı 

Libyaya gitmek üzere 
Akdeniulen geçen 

Mihver vapurları ağır 
zayiata uğratddı 

-·-
Londra 17 (A.A.) - Reuterin bll

dih:llğlne göre Ltbyada İnıılliz ıruv
vetıerl hatlarını Tobnık müdafaa 
mınta.lcasına. kadar ilerletmlşlerdlr. 

.A.Li ile VELi 

Asım Babanın jübilesi 

Ali - (Gülümser.) 
Veli - Ne o}... Yüzün 

gülüyor. 
- İçim memnun, Veli... Bi

zim ihtiyar sanatkar Asım Baba 
için jübile yapılsın, para toplan
sın diye yazmıştık. Bu arzumuz 
tahakkuk etti. Mütekaid (heyhat 
ücretsiz müteknid 1) ortaoyunu 
pişekurının eline .inııallah bir kaç 
para geçecek ... Bu akşam Şehir 
tiyatrosu komedi kısmında onu 
alkışlayacağız... Ayni zamıında 
Münir Nureddinleri, Halk opere
tini, Naıidi, Halide Pişkini ıeyre
dip dinleyeceğiz ... 

- Bu, yardım olmaktan çıkı
yor, Alil. .. Sanatkarlar, iane al· 
mağa tenezzül etmiyorlar, bak; 
verecekleri zevk, topladıkları bir 
kaç paranın ifade .ettiğı kıymet
ten kat kat fazla .. . 

Ha.beşlsta.nda, tngll1z k.ıtala.n Ne
gelll'nln 80 kllometre kadar fimallnde 
bulunan Adolayıı. vıımıı.şln:rd.ır. Bura
da düşman kuvvetlerinden kaçan 80 
aske.r bulunmuştur. Aliveli Sollum nasıl geri alındı? ~, ____________ J 

Kahire 1 7 (A.A.) - Beı nokta
dan çatal halinde yapılan Alman 
lniııini tardederek düımaru ilk mev
z.ilerine atmıı olan harekat serisine 
devam eden tanklı Britanya piyade 
kuvvetleri düımanı Sollum'dan ve 

Habeşistanda 

harp vaziveti 
tepede lr.ain bir köy olan Müıaid' d~n l . 
ve Sol1um"un on kilometre kadnr talyanlar Sıalada 
doğu cenubunda bulunan Halfaya taarruza hazırlanırlarken 
geçidinden. de çı~annış~ar~ır. Bu İngı"lizler taarruz ettiler 
mahdud bır harekat netıcesınde el-
de edilmiıtir. Alınan esiı miktarı ile 
düıman zayiatına ait tafsilat henüz 
gelmemi§tir. 

Diğer taraftan Amba - Alagi' de 
harekat fasılasız devam etmektedir. 
Hergün küçük gruplar halinde esir
ler ve firariler gelmektedir. İtalyan
lar gittikçe dah.,. rahatsız bir vaziyet
tedirler. Daha cenupta İtalyan fira
rilerinin adedi bilhassa yerli kıtalar 
arnsında daha yüksektir. 

General Wavell'in 
projeleri 

l.ondra 17 (A.A.) - Reuter a,Jıı.ruıı
nın diplomatik muharrlrl yazıyor: 

Sollum'un istirdadı ccsatet vel"1ci 
mahiyettedir. Sollum hadd!zatmdıı. 
lblr ecY ifade etmez Genenı.l Wavell 
ls e kuvv erlnl burıulan çekebilir 
veya §lmdl elde ettiği muva:tfalnycti 
:istismar ederek daha. da. llerl gldeblllr. 
General Wavell çöl muharebc~r!11de 
öylo btr ustalık gösterml.ştlr ki proje
leri hak1undıı evvelden flkir beyan 
etmek mAnasız olmuştur. Wavell Al
ınan uerı hareketlni büyük blr mu
vaffakıyetle durourm~ benziyor. 
Dilfman zayiatının mühim olması da 
muhtemeldir. 
Diğer taraftan Tobnık'dııkl kuvvet

ler de zırhlı mütrezclerlnln mütema
di akınlarile kltı derece hırpe.lanmı§
tır. İnglllz ttı.yyarelerl diişnannı mü
him bütün takviye ve lqe kollannı 
vurmuttur. Bu muva!fakıyetlerin ma
nevi tesiri Mısırda, Surlyede de çok 
hayırlı olacaktır. Fakat 1ş1n asıl mü
him tarafı, Almnnla.nn Mısır hudu
dundakl ta.zytklerlnl idame etmek ıs
tetlerse çok da.ha büyük gayretler 
sarfet.meğe mecbue qlacaklardır. 

İngiliz den1zalblan ve ı&yyareler1, 
Ltbyayn gitmek üzere son z:ama.nlar
dn Ak'den17'Aien geçen düpnan nakll
y(j vapurlarını en ağır za.ylata ulrat
m~ardU.'. Bilhassa ffımdl Burlye ve 
ırat 191n Almanlar yen.1 bir gayret 
sufedeceklerse, bu rayta.tın teslrl 
h&ttl. Alman kaynaklarında bile km
dlnl bls&ettlrecektir. 

Alman tayyare 

zayiatı 

Son bir hafta içi!lde 66 
tayyare kaybettiler 

Londra 17 (A.A.) - 17 ma.yıstD. ni
hayet bulan hatta içinde Almanlar 
İnglltere üzerinde Te İngil.lz sahilleri 
açıklarında 65 tayyare kaybetml§ler
dlr. Bu mlkdara Hess'ln İnglltereye 
gelmek için blndlA1 tayyare de llAve 
edilirse yekiln 86 olur. 

Bu müdğet içinde bir tek İnglllz av 
tayyaresi kaybolmuş, onun da pllotu 
kurtulmuştur. 

Londra 17 (A.~.) - Salahiyet
tar bir mahfilden öğrenildiğine göre, 
15 mayıata biten hafta içinde Akde• 
niz harp aahneainde en aşağı 2 7 dü~ 
man tayyaresi düşürülmli§tÜr. Bun· 
dan baıka bir çolı: düşman tayyaresi 
de yerlerde hasara uğrablmıştn. 

Akdenizde ve Afrikada cereyan 
eden bütün harekat esnasında yalnız 
11 Jngiliz tayyaresi üslerine dönme· 
m~lerdir. 

Cebelüttarıkta liarp 
malzemesi 

La Linea 17 (A.A.) - Büyüle 
bir bgiliz gemisi dün ıabah Ce
belüttarığa mühim miktarda harp 
malzemesi hoıaltmııtır. 

Nairobi 17 (A.A.) - Cenubi Hab -
şlstandn Slala gol nuntnknsında ok 
dlr. Bu nwıtakada. bir mtiddcttenber1 
meraklı bir vaziyet inkişaf etmekte.,. 
havalnrın fena ve yollann bozuk ol· 
masma rağmen cenubt Afrlkn kuv
vetıerl Adanıa'dan gelerek mcrkC3 
göllerinin otesine, Slaciamanna.'ya 
doğru llerliyorlnrdı. Fike'nin z..-ıptın
d.ıı.n sonra bu kuvveUer Slnln.'nın iki 
tarafınqnn ve garbe doğru llcrlemlş
ler ve Oldu ınnağını geçerek Bub!s
sa•yp vfüiim.üşlcrdlr. İtalyanlar şid
detli nll' mukabil taarruz yapmak 
fikrinde idiler. Mütcaddld tabyaları 
kullanmışI::ı.rdli'. Faknt ynğmurlımn 
tevlit ettiği müşkül1it izale olunduk
tan sonra Siala'nın her iki tnratmdan 
taarruz cdUmlştlr. Bubisa mıntal:asın
da dd 11 rnuhn ler d vnm et-
mektedir. Sinln'nın şarkında İngiliz 
kuvvetleri taarruzu pfu;kfirterPk te
şebbüsü tekrar ele almıo::Inrdır. ! ng liz 
kıt.alan çaf"şamb:ı. günü Dabancln neh
rlnl geçtikten sonra 9 haf1f tank, 6 
dağ topu, 4 tank dafl topu iğtinam 
etmişler v11 20 si suroy ve 40 ı ttalY.nlı 
olıruık \\zere 500 esir ve yine ayrıca 
100 .Mrlknlı esir etml.şlerdlr. 

Slac!a.ma.nna'yı müdafaa etmek 
İtalyanlar için çok mühimdi. Çıinkü 
buranın zlyaı Margerltanın şa.rkmd& 
ve keza. Dallo-ynvello ve Yavello - Ne· 
gelll yollan üzerinde hAlCı mukave. 
met gösteren büyük İtalyan !cuvvet
lerlnin Jlmma'ya doğnı r1ca.t hatlan· 
nı tehdid etmektedir. 

Akdenizde teh
likeli mıı.taka 

İngiliz amirallıği 
tehlikeli mıntakayi 

tevsi etti 

Londra 17 (A.A.) - lnailiz h~ 
kGmeti tarafından bildirildiğine göre 
194 J ıeneai ıubat Ye nisan aylan 
:içinde Akdenizde ıeyrisefain içlrj 
tehlikeli olarak iliı.n edilen mıntaka" 
Jarm hududuna §İmdi apğıdaki mın
tablar da ilave edil~tir: Res 11 
Kanais' den itibaren 24 üncü derece 
istikametinde v.ıı Tilrkiyede Galidon
ya burnunun 160 inci derecenin 3 
mil mesafesindo bulunan mefruz bir 
noktadan - Türkiye karaauları ha· 
riç olmak üzere - geçecek 1.attın 
çevrelediği mıntaka. Bu mıntaka• 
lardan İngiliz ıukeri makamlarının 
müsaadeai olmadan geçecek vapur
lar, maruz kalacakları tehlikelcrdctf 
keındileri mesul olcaklardır. 

Yugoslavyanın 
protestosu 

Londra J 7 (A.A.) -Yugoalavya 
hükumeti, müstakil bir Hırvat deY.. 
leti kurmak iddiasınd~ bulunaaı Mih· 
verin hareketini fiddetle protesto 
etmiştir. I.:ondradaki Yugoslav elçisi 
İngiltere Hariciye nezaretine bu 
protestonun metinini tevdi etmiştir. 

Lord Halifax Amerika 
Hariciye NazırHe görüştü 

Vqington 17 (A.A.) - lnııflte• 
renin Amerikndaki büyük clçlai icn4 
Halifax Clün akşam geç nklt Ame
rika Hariciye Nazırile gfüii§müıtü'
Mülakat esnasında Suriyedekl vazi
yetin lnki§afı bahis mevzuu olmuı· 
tur. 
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Çoculd11iuncl-.ı tan.ıdıian .... 

l 
timdi YUifesini yapan sene bir 
münevv~ - B. Gökalp Arkm -
bana. c Yüz örümJ:~x...-:. _::..1 • 

Çamlıca tepesi VllAyet bütçesi Tarihi sarnıç tatlı sürprizler?!. 
Refik Halid imanJann, b:ıtti bir 

talum ~y;.mn, bazı yerniflerin ve 
sebzelerin karakterlerini tahlil et
meyi pek aever. Oıtadan yazıların
da mese!i dip saplan iizerinde mağ
rur enginarlara, ten, İyi kalbli '4· 

R _ ......... MI' B led" . "' 1-Dameli eserini hediye etti. e ıye tepeyı agaç....-
Celitiarüzel bir sahifesini ac;bm. Şu diracak, binalan da Vildyet ve Belediyenin müşterek 

deli masraf tahsisatı 
mısraları hayretle okudum: t • ed k 

amır ece 
Saçlanma ak düştü, 
Sana ad bulamadım.. 
Oönüle uçmak dü~ü. 
Bir knmat bulamadım. 

- Nasd olur?... - dedbn. - Bu, 
mefhur tarkı değil mi?... Sokaklar
da, sağda ıolda ititiriz. 

- Güftesi benimdir. 
Ve. sonra. ayni dergi İçinde Sa

Cleddin Kaynağın bestelediği cTur
nalan ... Nakaratı f()yle olan ıarlo: 

Turnalar u~un 
Yaylll.dan geçin 
Yarimi seçin, turnalar. 

«Ayrılık,. şiirinin altında da bir 
not: 

«Bu parça, Sadeddin Kaynak ta• 
rafından bestelenmit • Leyli ile Mec
nun filiminde söylen~iftir.ıt ,,.,,. . .,. 

Demek ki Liedri'lerden birini 
höylefikle ketfederek ortaya çakar
lllı'.'1 ~uyoruz. 

Ötedenheri merak ederdim: - Bu 
kadar •ark dar var; bu kadar darbı
meseller, bu kadlU' hot gÜldürücü 
hkr:ılar var. Acaba kim uydurur 
bunları? Hangi meçhul vatandat? 

f,te biri, benim tanıdığunm.q: 
K';çüklüRünii bildiğim, mütevazı, 
çalı~kan ve gÜ)eı- yiizlü Gökalp 
Arkn. ...... 

Haydi neyıe. eski devirlerde, köy· 
leden, kasabalardan çıkan türküle
rir., nnnilerin ve diier folklor mah· 
sullerinin ltimleroe yapıldıklarını bil
miyo.-uz. Fakat bu sinema, radyo, 
reklam devrinde de ayni meçhulit 
deryasında boğulmamıza lüzum var 
nn? 

«Sadeddin Kaynağın bestelediği, 
Miinir Nureddinin söylediği» derken, 
araya cgüftc'i Cöklap Arkm'm» 
diye ilave etsek kıyamet mi kopar? 

Bu son fikir, Selimi İzzet Sedes'e 
aiddir. Arkada,1m cidden haklı. 

Güftenin nasıl kıymeti olmaz? 
Öyleyse, «Turnalar uçluıt diyecek 

yerde _eski hanendeler tarzında 
«tentenanenni» diye okuyalım. .... 

iiü 

Is kenderun 'Ja 
erkek kılığı 

Bu ayan sekizinde «İıkendenmda 
bir erkek modası• aerlavhuile bir 
fıkra yazmaştun. 

Antakya'dan Nejat Şefik Sabuncu 
İnızaaile aldlfun mektupta ezcümle 
ıu fikirler ileri sürülüyor: 

Jskenderun gcnçle~inin yazın giy
dikleri kısa beyaz pantalonla göm
l~klerl oranın sert ık.ilminin tevlld et
tiği zaruri bir ihtiyaç olarak kabul 
etmek iztirannda olduğumuzu hatır
latmak isterim. 

9, 799,433 lira tutuyor 
Çamlıca tepesinin Beledi.yeye dev

redlleceğinl yaz:rrııştık. Be)jedjye, teı>&
Yl yeniden ağaçlandıracak, bu saha 
dahilindeki blnalan tamir etttıerek 
kullanıla.bilir hale ifrağ edecektir. 
Çamlıca tepes1n1n Belediye tarafın· :VUA.yet bütçesl.nbı tasdik edt- rettir. 

dan istimtak edilerek imar olwıacar ıerek :tsta:obula gönderildiğini Veteriner işlerine 26,290, umu-
l:nnı haber alan vakıflar umum mü.- tık. 1941 bütçesind t diitlü~ bu işe müdahale ederek is- yazmış e yapı- m mecart tamiratına 22,000, 
tımlAk edilecek saha dahillnde ken- Jacak işlere ayrılan paralar Bele- malzeme mübayaasma 80,000, 
dlsine aid arsa ve btnamn mevcud diye şubelerinin hazırlıyacaklan mayi mahrukat ve gaz bedeline 
oldu~tmu ilert ırilnnfiftilı'. Çamlıca 
tepesinde bir namaaAh ve bir mJk- program dahilinde sarfedilecek- 90,000, motörlü vasıta mübayaa-
dar metrük memr1* vKı11ar ldace- tir. sına 50,000 lira tahsis edilmiştir. 
sine aid görllnmektedlr. Belediye iktisad işleri müdürlüğüne İmar işleri müdürlüğün" e ayrılan 
namazgah ve mezarlıA1n bedelini yüz.. .. 
de ytnnt tazlaslle l:>aııbya yatıracak, butçede 108,861, evlenme memur- para 106;740 liradır. İtfaiye tami-
istJmJMc muamelesine devanı edecek- luklanna 8,280 lira aynlıru§tır. ratma 32,000, itfaiye memurlan-
tir. 1941 senesinde sari hastalıklarla na ikramiye için 3,000, - istirnl!k 

yarın daireler kapalı mücadele işine 15,550, dispan- işleri müdürlüğüne 20,100; bahçe-
19 mayıs bayramı miinasebetlle serlere 1,100, zehirli gaz işlerine lerdekt müstahdemin ücretine 

yarın resmi daireler kapalı kalacak- 25,700, Haseki hastanesine 261,144 58,480, bahçeler masrafına 65,000, 
tır. Cerrahpaşa hastanesine 258,144, Adaçamlanna 11,000 lira ayrıl-

Beyoğlu hastanesine 76,600, Zey- mıştlr. Tenviratı umwniyeye 
Ticaret Vekaleti Teftiş nep K!ınil hastanesine 45,180, 260,000, şehir sulama masrafına 
heyeti reisi ıehrimizde kimyahaneye 27 ,040, zühravt has- 10,000, Kapalıçarşının tamirine 
Ticaret VekAletl teft.lt :t:ıeyetı relsl talıklar teşkilA.tına 40,000 lira 50,000 lira tahsis edilmiştir. 

B. Hakkı şehrimize gele~k tettl§lere ayrılmıştır. VUA.yet bütçesinden Vilayet ve Belediyenin müşterek 
başlamıştır. hastanelere yapılan umumi mas- adt masraf muhassasatı yekftnu 

Darülacezeye 
yardım cemiyeti 

Nizamname Vilayete 
tevdi olundu 

Darülaceze Yardım cemiyeti adile 

raf yekftnu 1,049, 669 liradan iba- 9,799,443 Jira 39 kuruştur. 

Sırnaşık aşık 
Mustafa sevdiği genç kıza meram 

anlatamayınca ustura ile yüzünü kesti 
teşkil edilen cemiyetin nizamnamesi .. . 
vllayet.e tevdi edilmlştir. cemtyette Dun, Kurnkapıda bır genç kı· onunla karşılaşmıştır. Mustafa, 
vUll.yet Parti reisi B. Reşad Mlmaroğ- zın yüzünün ustura ile muhtelif genç kıza, tekrar bir takım sözler 
~u ve şehrimizin tanınmış tüccarları yerlerinden yaralanmasile netice- sarfederek ikna etmek iste-
nza. bulunmaktadır. 1 kanl b' hAdi · 

cemiyet ıizalan her ay muayyen e~en ı ır ~ se olmuştur: miş, fakat gene kızın red cevabı-
blr aidat ile mukayye~tlrler. Şehrimiz- Ismail Safa sokağında bir evde nı alınca, cebinde hazırladığı us
dekl muteber tüccarlara müracaat oturan Mustafa ÖZilktürk ismin- turayı birdenbire çıkararak kızın 
edilerek her ay vereceklert aldatın . 
yekunu sorulmuştur. AzanJll aldat de bır genç, Kumkapıda Molata- ü1.erine atılmışt;.r. 
mlkdan mühim bir yekO.na ballğ ol- şı caddesinde oturan Artinln on M t f t k ·· ·· 
maktadır. ccmı~t tarafından ayn- b dakl kızı . us a a, us urayı 1zın yuzu-

eş ya§ın Dikranyayı ı· · ·· 1 11 d · ca muayyen zamanlarda konser, tem- ne ge ışı guze sa amış, erın ya-
.n, tıopJ&ntıJar tıerUb edllel'ek ;vardmı sevmekte, fırsat buldukça bu sev- rala.r 8.ÇDllftır 
nı!Man antırılacaktır. gislnl genç kıza ihzar etmektedir. • 

Şiıli nahiyesinde pasif Fakat Dtkranya, Mustafanın ken- h .. ~ı krantırya ~~ ve -.istJmdada 
k .. . dlsine olan meylini benimseme- ~ amı.ş . ~y1 gorenler po
. orunma tecrubelerı mekte ve onun iltifatlanna ehem- list haberdar etmişler, gelen ~abı-
Ista.nbul vil!yeti kazalan mıntaka- ta · 

lannda zaman zaman yapılan hava miyet vermemektedir. Mustafa, memurlan bir taraftan Dik-
taa.rruzlanna. karşı pasif tonınma genç kım bir türlü derdini arua- ranyayı tedavi altına almakla be
tecrübelerinin blrl de bugiln Be- tamıyacağlını anlayınca nihayet raber, diğer taraftan Mustafayı 
yotlu kazasmm Şl§ll nahiyesi mınta- . .. ' d kanl t · · 
kasında yapılacaktır. ışt cebir ve rora dok:meğe karar a ı us urasile birlikte yaka-

Tecrübeler, saat on birde başlıya- vermiş, dün Dikranyanın yolu- lamışlardır. 
caktır. nu beklemeğe koyulmuştur. Dik- Hft.diseden müddeiumumilik de 

ranya, Mustafanın kendi hakkın- haberdar edilmiş, ve carih hak· 
da vermiş olduğu bu karardan bi- kında kanuni takibata girifilmiş
haber, sokağa çıkmış, az soma tir. 

Karamuatafapaıa cami
sinin yanındaki sarnıç 

satın alınacak 

Kıztafmda Karamustafapaşa ca- man domateslere, a!ui tİrret bibcr
mlslnln yanmda.ld arsada blr tarihi leTe tesadüf etmek ilink·· d"" 
sarnıç bulunmaktadır. Müzeler idare- Refik Halid almam un ~- d 
si harap halde bulunan bu sarnıcı ~·ı .. Y portrenm e
kurta.nnak için Belediyeye müracaat gı' .na~o.rtun ~a tahlilini yapar. 
etmlştır. Belediye sarnıcı sahibinden Sun~ı kelime~erın tablili ile meı
satın alacak, mii?ıelere verecektir. eul. Lisan denilen tesbihin tanele
Mü?.eler idaresJ harap sarnıcı tamir rini. kelimeleri birer birer eline alı
ederek kurta~aktır. Sarnıç dahllln-,yor, yokluyor, hükmünü veriyor. 
ae kıymetli slitunlar bulunmaktadır. Dün de caürpriu kelimesine dokun
Tarihl sütunların restore edilmesine mut··· 
çalışılacaktır. Sürp' • t N tuh-- ki L--

İsta.nbul şehrinde bir çok ta.rihl • ~z ·• A e -:ur ~ ke-
Bizans sarnıçları mevc\Kidur. M~ler limeler~ manaları bDde, yalnız bir 
1darest tariht eamıçlan tesblt edecek cepheaayle ~ur obnuttur. 
bunlar birer birer satın alınarak ha: Su büyük harbe kadar sürpriz de-
rap olmaktan kurtarılacaktır. Dİiince aklımıza hep tatlı aürpriZler 

Kaymakam ve nahiye 
müdürlerine 

aelircli. Fena sürprizleri diifünmez
dik bile... Meseli l(\Rel atk sürpriz
leri... Balolardaki aü.,,..Wer ••• Ve 
saire. .. 

ikametgi.lılar Bu bize heyecan, merak, tatlı bir 
Dahlllye VekAletlnden İstanbul vl- aabınızlık «diren bir kelime idi. 

myetlne gönderilen bir tezkerede kay- Hele bota R"iden bir insanın: 
makamlarla nahlye müdürlerine ika- - Sana bir sürprizim var! .. 
metglh binası inşa edilec~n bu Demesi ıizi saatlerce dü,ündür~ 
işe başlanması 16tenmektedlr. VUfıyet, batti bazan sıcak hayalltte sevke: 
inşaat yerlerini, binaların ne su- d d" 
retle yapılacaklannı, hangi fasıldan er ı. • . 
para tedarlk edileceğini, proje nil- Çünkü timdıye kadar «SÜrpriu
munelerlnl Da.h.IUye VekAletıne kısa den mühim bir fencl:k görmü, de-
za.man zarfında. bildirecektir. ii)dik. 

Nakil vasitalanndan 
maskeler kalktı 

Koordinasyon heyetinin 
kararı Vilavete 
tebliğ edildi 

O bize daima umm:ıdığu:ıı:z saa
detleri, diifünmediğimiz hcyecanb 
fırsattan getİrmqtİ. 

Mesela gurbet ellerinde, uuık'ıtr· 
da tenha bir oteldeki odanızda ot'.J· 
n.ıp, arkanızda bırakbğınız şehirleri, 
insanlan di4ünürken birdenbire 
kapınız açılırdı. Ve sevgilinizi karşt
nızda bulurdunuz... Acaba hayal 
mi? Tatlı bir rüya mı? Bir otel ods-
11 içinde ,imdiye kadar misli görül· 
memiş bir hasret se-ahı mı? •• Hr.· 
yır... Hiç biri deiiJ... Sad«!ce bir 

Motörlü nakil vMJtalan fenerlerin- sürpriz! .. Se.rgiliniz sadece siz-= bir 
dek1 maskelerin lüzum görüldüğü za- sürpriz yapmak ist~ ve birdenbi
man tekrar takılmak üzere kaldınla- re kartınıza çıkmı,tır. 
cağını yazmıştık. Koordinasyon heyeti Daha 1937 senesine ııel"nrcye ka· 
karan dun "vilayete tebllğ t'dllmf.7tir. dar sÜrprizJer hep böyle hcy~UI 
Vilfıyet, şoforler cem.lyetl relslnl bul- • • ' 
durarak karardan haberdar etmiştir Zf!"t'k getiren tatlı ~eylerdı... Ynhut 
Cemiyet motörlü nakil vasıtası sahip~ biz onun fena taraflannı hiç dütün
lerlne dün tebllgat yaptı~dnn bu mezelik. Balolarda dav •lile?"c :ür
saba.htan itıbnren fenerlerdeki ma.c;- prizler yaparlardı ve elr crly:ı hun
kelcr kaldırılmış olacaktır. Denlz ve lar bazı eğlencelerden d 1ıa bofA 
k:lra motörlü nakil vasıtaları !ener- giderdi • 
Ierlndekl maskeler sa.hlpleı1 tarafın- Yahut evde canınızın i ted"ği fa-
dan saklanacak, lüzum görüldüğü an- L_ rf da t h ~ ', 
da bu maskeler derhal fenerlere ta- -t pyet tu an ° •ı:• aUn Dl) a
kılıverecekttr. aacla buhmamayan hır c breden 

bahsederdiniz. Meseli kl{rn domates 
Bilet kesmiyen dolması .•. Ak,am sofraya oturunca 

otobüsçüler ~ir de bakardınız ki masanızın üze. 
Zabıtaca dün yapılan " f rme domates dolmasını k..:>ym~lar .•• 

seyruse er ._t k"' "k b" .. . 
kontrolunda Eyüp • Keresteciler hat- q e uçu ır surpnz ••• 
tında çalışan ıkl, Çarşamba _ Mecl- Halbuki •imdikiler, bu~ünkü aür-
dlyeköy seferi yapan bir otobüs bilet- prizler ne kadar başka ... 
çlsi yolculardan para alıp bilet ver- insanlar ,imdi birbirluine öyle 
mediklerlnden cezalandınlmJ4lardır. sürprizler yapıyorlar ki bunlann 

kar,uında debtetle Ürperiyor. «Kü
çük bir ıüprin diyorlar, bir gece 
bukmmda binlerce kifi ölüyor. 
Transatlantikler dolusu İnsa~lar 

lskenderun üç taraftan yüksek dağ
larla çevrlll bir körfezde her taraftan 
gelebilecek rüzgarlara kapalı oldu
ğundan yazın ne kadar sıcak yapa
b!leceğini tasavvur ct.meok güç değll
dır sanırım. Kışı ne kadar mutedil 
g~ .. rse yazın gecesi gündüzunü, gün
duzu geces nl arntncak kadar sıcak 
Yap n boyle blr şehirde gençlerin ol-

Şırınga aimak 
istiyorlarmış! .. 
İki hırsızın yakayi ele 
vermesile neticelenen 

bir vaka 

Karilerim izin 
mektuplan 

Feriköyünde bir 
yaralama vakası 

1 Belediye otobüsleri Zihni adında biri, kayın-
. valdesini, nif&Jllıaını ve 

denizin dibine indirihyor... Ba 
da ufak bir sürpriz!... Hiç umma· 
dıimız bir yerde ve um.-nadı~m 
bir tekilde İnsanlar ptlak gırtlağa 
geliyorlar... Basib bir sürpriz .•. 

Nerede eski. tatlı, heyecan!ı, n
cacık sürprizler!.. Nerede bugü..-,. 
küler! •• 

sun klasik e1b!seyi atarak biraz ser- Şişlide Çubukçıyan eczanesinde, iki 
bes giyinmeleri fevkalade bir vaziyet hırsraın yakayı ele vermelerlle netlce
vc soytarılık diye tavsif edilecek bir lcnen bir vaka olmuştur. Müşteri sıfa
mod:ı de~ildır. tile eczaneye gelen iki kişi şırınga al-

Y Hiısnu Ekebaş bu kılığın Fran- mak istemişlerdir. Bu sırada eczane
s mustcmı l~e askerlerine has ol- de, eczacının kızı Astgik Çubukçu 
du •unu yazıyor. IIalbukl unutuyor ki yalnız olarak bulunma.ıctadır. Bayan 
bu, ora ıkllmlnln tevlld ettiği bir za- .Astgik şırmgayı çıkarmış, 1Astlğin1 
nıretten b~a bir şey değildir. aI.malc üzere tç tarattakl dolaba doğru 

yürümekte iken ar'kasmda.n w.a.nan 
Esasen ben yaz:mda kJisik erkek iki elin birdenbire gırtlaRına sa.nldı-

•-) ~ d · • 1 • il t ğuıı görmüştür. Kl ıguıı e~tıren eri senıpatı e • 
lakki ettiğimi yazmıştım. Bu-diğer Bayan AstgUc vakayı §Öyle anlat.ı-
rnektubu naklederek iki helllferİ ara- y<1't: 
•andaki münakqayı sütunuma akset· - Bu sırada a.nladıım ki gelen lltl 
tirmiş oldum. adam m~ri detil lıınmdlr. Bu mü-

(Va • NU) cadele esnasında bir aralık kasaya 
....................................... doğru baktıın. Beni boClnak isteyenin 

S arkadafl çekmecenin ba.pnda pa.rala-
arhotluk ve zabıtaya n aımakla meşgul. 

hakaretin cezası - Ne istiyorsunuz. Söyleyin, vere-
Bundan dört gün evvel, bir gece ylm. 

Barhoş olarak Beyazıd polis merkezi- Dedim. Aç olduklarını ve yemek ia
ne girerek zabıta memurlanna baka- ted.lklerlni söylediler. Bu ıarada be
ret eden, bu arada ddabı umumi.yeye nimle uğraşan da beni seıt>es bıralc
tnugayır bazı hareketlerde bulunan m~L Benlm hesabıma b.nnla.rını 
~a11ı esnafmdan Gaffarın muhake- doylİrmak ii1Jere yannnıMakl ahçJYB 
ınesı dün diirdrmcü asliye ceza mah- gitmelerini söyledim. Bana bir elli U
kemesinde intaç olunmuştur. ralık uzatm}flardı. Parayı geri verdJm 
gö~ahkenııe; Gaffarın suçlarını sabit ve .,Ahçıdan dörıüşte şumgayı alır
sın UR'ünden iki ay on beş gün hap- sınız. Para da istemez• dedJm. Bun
ına~;k on .seki:z; lira da. para cezasına lar ahçıya gittiler. Ben de pollsl ha.-

(imıyct1ne karar vermlşt.lr. berda.r ederek ikisini de yakalattım.• 
D - - Hırsızdan btrlnln Yasef adında blrl 

Kabirlerin başı ne 
tarafa çevrilir? 

İstanbul umuml meclisi fı.znsın
dan B. Mustafa Fal!c Aşkın yazı
yor: 

.. Estetik müşavlrliğle başlıklı 
bir fıkraruzıda. cenatıelerin cenuba 
müteveccih olacatı yazılıyor. 

(Not: Bu satırlan gazetemlm 
başka bir gazeteden nakil suretUe 
aldığımızı tasrih otıni.ştik.) 

Hoca Zihni efendi merhum, mek
tepte bu faslı mulıarrlrin!m okut
mamış olablHr: MuhalTlrinlz 
bu muhterem hocarun bu hwrusa 
ald kitaplannı d& görmemiş bu
lunabilir. LAkln hiç dıetllse senede 
bir kere muhterem ve mukadde.s 
ecdadın mezarlannı ziyaret etmek 
lhıın detll qüdir? 

Bu gibi yazıların ahk!ını isıa
nıa muvaft. Yazılma&nı gönül 
arzu eyler. IslAm OEllueleri ted
fin edildiği zaman baş daima gar
be mtltevecclh olur. Ölü sata çev
rllir ve g&&er cenıf>a (Kıbloeye) 
mütewecHı olur. 

Yah'lldller ve bıtllttyanlannkl de 
faıit ve cenup clhetlerlned1r. Bu
nun 81bha.tini anlamak için Şlfll 
Yahudi ve hrlsıtiyan merıar1*larmı 
ve blzim Fertköy 'fe18hud Şehid
lik mezadıklamıı bir kere tedkl'k 
buyurmalarını nca eylerim. 

Dun ünkü ihracat olduğu, tanınnuı.ması için takma sa-
llrnlık ~Uhteıır memleketlere 200 bin kal ve siy~h gôrllük kullandığı anla- Cezalandırılan fırıncılar 

rncat yapılmıştır. şılmıştır. Üzerleri aranınca Taksimde . 
Tarih" -b. 

1
-- bir garajdan çalınmış bir kaç parça Üsküdaroa dün yapılan beledi za-

İstanb 1 ına arın iman otomobil yedek aksamı da bulunmuş- bıta kontrolunda. Adnan, Tat:vos. Neo
hl blnal~~ ';13.yetı, şehrlmi?.deıkl. tarl- tur. Yaser ve arkadaşı haklarında po- logos isimlerindeki fırıncıların fınn
umum Dlild. m~r. ettiğinden vakıflar llsçe tahkikat yapılmaktndır. Yasefln !arından temizliğe riayet etmedikleri 
u.r. ~ükune Le§eılrluir ..a.rn.ıs- sabıkalı yankeıslcilerden olduğu anla- görülmüş ve haklannda ceza :zabıtlan 

fl}mışt.ır. tanzim olunmuştur. 

Amerıka ve Almanyadan kayın biraderini yaraladı 
aabn alınması 
tekarrür etti 

Amcrtkadan ve Almanyada.n otobüs 
ve şase sa.tın alınacağı, hazırlanan 
teklifin ta.sdlk edilmek üzere daimi 
encümene sevked.Udlğlnl yazmıştık. 
Dal.mi encümen ot.obüs ve şase mü
bayaasını muvafık bulmuştur. Ame
rikadan satın alınacak ve tramvay 
işletmesi hesabına §ehl.r servisine tah
sts edilecek otd>üs sayısı 20 kadardır. 
Tramvay idaresi 20 otd>üse 350 bin 
lira ayı~r. Sa.tın alınacak otobüa 
ve şaselerln p.rtnamelert bazıl".lana
cak, talip flnnalara verilecek~ Her 
tkl finna bunlan llc1 ay zarfında. şeh
rimize getireceklerini blld.lrmlşlerdir. 

Almanyadan satın alınacak §a.Seler, 
tramvay ldaresl.nln a.telyelerinde oto
büs haline konacak, bunlar da Ame
rikadan getlrllecek ot.obüslerle bera
ber §ehlrde servis yapacaktır. 

Amerika.dan mlibayaat Portsaid 

Dün akşam üzıeıi Feri.köyde Selfı.m
lılt mahalles!nde Kuyu SOkağında ba
yan Ayşenln evinde bir yaralama va
kası olmuştur. Ayşenln müstakbel da
madı Zihni, nişanlısı Vesileyi, kayın
blr..deri Kô.mill ve Ayşeyi muhteıl! 
yeıılerlnden bıçakla ynral:ımışt.ır. 

Vaka etrafında elde ettlğlmJz m:ı
lUınata göre hadise şöyle cereyan et-
miştir: Zihni bir müddcttenbert Ve
sıle ne nişanlıdır. Ara sıra nişanlısı-
nın evlne gidermiş. Dün öğleden son
ra. da nişanlısını eörmeğe gitmiş. Öğ
le yemeğini ailece bir arada yedikten 
sonra nişanlısı lle bir kır gezintisi 
yapmak l.stffiı!.şUr. Veslle, annesinden 
müsaade almadıkça bu gezintiyi ya
Pamıyacağını söylemiş, bunuıı üzeri-
ne Zihni de kayınvaldesl Ayteden 
1zin l.stemlftit. Ane .lk.I geocln yalnJz 
bqlanna gezinti ya.pmalarmı cıotnı 
bulmadığını söyleyince Zihni fena 

yollle yapılmaktadır, Otobüsler de halde hlddetıenmı, ve bıçatmı çeke
Amerlb.dan bu tarik ile ~- relt Ayfeye, Vesileye ve KA.mlle rasge
tır. Romaıı,a vapurlan bel' hafta le saplamala beflam11tır. ZUınl va
Köstıence 1le Hmanvnas arasmdıa itayı miitee.ldp taçnuı.k !steım.l§Se de 
muntazam. •ferler yaptıl1ndan tue- feryadlar ü:rerine yetlfen pollaler ta
lerkı ithali d.tıa çabuk kabil olacak- rafından yakalanmıştır. 
tir. Tramft.7 klaree:l oa,selerl otd>&ı 
haline kayacak atcıJelerln nc*.nnla- Ya.ralılar Beyoğlu ve Haseki hasta-
nıu tamamıamattadır nelerine lta.ldınlmıflardır, Tahkikata 

____ ._ devam ediliyor. 

Yerli gravyer peynirleri Vefada bir cerh vakası 
Ticaret VekAletı yerli gravyer pey- Dün Vefada bir yaralama va.kası 

nlrt 1malln1 arttırma tedbirleri ara- olm1J4tur. Arap Bürha.n adında blrl 
maktadır. Karstakl gravyer peyn.1r1 yengeleri Nazife ve Vecibeden kumar 
1malt'ıbhanesi tevzi t'dilecektir. ima- oynamak üzere para lstcmlş, vermc
lathanenln kursak mayasına ihtiyacı dikleri için her Udslnl de bıçak.la 
olduğu an~l§tır. Kursak mayası muhtelif yerlerinden yarniamıştır. 
Isvlçre v_e Ingllter:den ithal edilmek- Nazifenln yaralan karnuıdan, Vecl
te idi. Ticaret Vekaleti kursak mayası henin yaralan da göğsündendlr. Bür
ttıhali tçln akreditif açmap karar han kaç~ır. Yaralılar Cerrah.paşa 
vermlştlt. hastanesine kaldırılnıl§la.rdır. 

Hikmet Feridun F~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Evlerde çalısan çorap 
makinelerini kon rol 
İplik tevziatına dev m <'d lm k "· 

dir. Mıntakn lkt ad m ı Li e • 
lerde hu usi surette ç l n 5 O ço
rap mak nesini kontrol:ı k rar v l"

ml.<ıttr. Mtldurh k, nınklneler !l yerle
rini, 1htlyaçlannı tesbit ed n:k t v
zlata ba..şlıyncnktır. 95 çorap m k.lne
sl sahibine !pllk tevziatı ynp:lmı.ştır. 
110 çorap makinesinin tevzi l ~si 
hazırlanmışt•r. -----
Büyükada iskelesinde 

bir kaza 
ı::vvelkt aktam aaat on dokuzda. 

istanbuldan giden vapur Büyt kad ya 
yanaftıtı bir .sırada, on iki y. şlann
da Zeki Kirpi tsmlnde blr çocuk, vaı
purdan çıkacaklardan yük alıp ta.şı
mak için, iskelenin memnu ol.-ın ye
rinden içeri girmek isterken, iskele 
memuru kendlslne girmemesini 1htar 
etmlf ve biraz da korkutmak istemiş
tir. Zeki, memuroan korknrnk kaç
mak istediği bir sırada, vucudünü ıs. 
kele demirlerine ÇIU]larak muhtelit 
yerlerinden, bll4 ve yüzünden yaralan
rnı~. hadiseye el koya.n 1abıta tara
fından tedavi altma aldırılmıştır. 

Yangın deği:miş 
Dün, Şehzadeba..şında Fevziye cad

desinde blr şeker lm.:ılat.hancsinde 
kazan altında yak.ılmakt:ı. olnn tala.ş
iardan etrafa sıçrayan )':ıvılcımlan 
yangın olduğu 1..ehabına kapı arak 
ltfaıyeye haberoar etml l rd r D r
hal \aka mahalline yetişen İtr iye 
~pu, vakaıım bir ~·an'"'ın mahiy:.>U 
gostennedf}inl lA<;hıt oit .. ,....Jı: donnıut
tür. 
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Nurullah Ataç'ın 
«zivana» düşmanlığı 
A rkadaşınıız c:Ş. R.) nin dün: 

pek güzel bir yazısını oku
duk. Sigara saTmaııwı keyfinden 
bahsediyor. O kadar tatlı anlatı
yor ki İnsanın bir paket tütün alıp 
sigarayı parmakları aıasında oy
nata oynala saracağı geliyor. 

Arkadaşımız bir yolculuk es
nasında mecbur kaldığı için sigara 
sarıp İçmiş. Halbuki bugün f stan
hulda sigara sarmak da adeta 
moda halindedir. 

l 94 2 modası şık insanların cep
lcrinden tütün paketleri çıkanp 
sigara sardıklarını görüyoruz. 

Bu modayı ortaya çıkaran 
zannederim münekki::I Nurullah 
Ataç"tır. Çünkü her şeyde bir ori
jinalite arayan üstad zıvanalı si
garaya «kalıplı sigara> der. Ve 
katiyen içmez. 

Edebiyatta, romanda, nazımda 
her türlü kalıpları, her türlü öl
çüleri inkar eden Nurullah Ataç 
bu gibi şeyleri sigarada da kabul 
etmiyor. Ve işte bunun içindir ki 
kalıplı sigara içmiyor. Zira üstad 
iki şeyde zıvanadan çıkılmasına 
tara[tardır. Sigarada ve şiirde ..• 

«Zıvana) nın dehşetli düşman
larından biri de yeni edebiyatın 
en meşhur simalarından olan 
Asaf Halet Çelebi' dir. 

Onun kocaman, deriden hir tü
tün kesesi vardır. 

Bunu durup dururken koynun• 
dan çıkarır. Sigara kağıdını par
maklarının arasına yerleştirir, sar
mağa başlar. 

Bundan sonra da diplerini, tük
ıüklenecek yerlerini birer bayrak 
gibi açık bırakarak etrafındakilere 
ikram eder. .... .... .... .... 
Vedad Nedim dünya 
tiyatrosunu kurtardı 
A merikada kıyametler kopu-

yor. Sinema tiyatroyu öl
dürüyormuşl. .• Yeni dünyanın 
fikir alemi bu cinayete lakayd 
kalamazmış. Eğer bir çare bulu
namazsa sinema biçare, masum, 
kuvvetsiz, mazlum tiyatroyu bak
lıyacak ve o canım tiyatro dram· 
larını, trajedileri, komedileri de 
aeyretr'ifek imkanı kalmıyacak
mıs 1.. 

Amerikanın bu kadar telaşlan
masına hiç lüzum yok. Çünkü 
Avrupada istediği kadar trajedi, 
i~tediği kadar dram, istediği ka
dar komedi bulabilir. 

Bunlardan başka Amerikalılar 
tiyatro sanatını kurtarmak için 
bir tek çare görüyorlarmış. Eğer 
tiyatro piyesleri, eşhası yalnız ka
dınlardan ve yahut yalnız erkek-
1erdc;ı mürekkep olarak yazılırsa 
hu eski güzel sanat kurtulurmuş. 
~~si takdirde öldü gitti. Bunun 
ıçın de eşhası yalnız erkek veya 

kadın olan piyeslerin yazılmasına 
çalışılıyormuş. 

Öyleyse şimdiden haber vere
lim ki muharrir arkadaııımız Ve
dad Nedim Tör, dünya tiyatrosu
nun hayatını kurtarmıştır. Çünkü 
Vedad Nedim'in daha bu mev
sim Şehir tiyatrosunda oynanan 
clmralı Adamları> piyea)nde tek 
kadın yoktu ... .... .... .... .... 
işte çalışmak böyle olur 

G eçen gün profesör M. Ke
mal Öke'nin ordudan ay

rılması doltyısiyle büyük bir me
rasim yapıldı. 

Bu candan gelen kadirşinaslık 
tezahüründe biz de bulunduk. 
Nutuklar söylenip bittikten soaıra 
operatör M. Kemal Öke'yi iyi ta
nıyan bir arkadaşı ;unlan söylü
yordu: 

- Mektepten çıktığı zaman
dan beri M. Kemal binlerce ame
liyat yapmıştır. Bin!crce insanın 
canını kurtarmıştır. Hatta bazı 
gün sabahtan akşama kadar bir 
kaç ameliyatla meşgul olur ve 
evine bitkin bir halde gidCTdi. 

Çok çalışıyor ve çok yoruluyor• 
du. Bu meşhur opetatör, yalınız 
hayatında bir kere dinlendi. Bel
ki de bu dünyanın en garip bir 
dinleniş tarzı idi. 

Hadsiz hesapsız ameliyatlar yü
zünden yorulan operatör gene 
bir ameliyat sayesind~ dinlendi. 

Kendisi ameliyat olduğu zaman 
birkaç gün kısa bir i~tirahat et
mi~ti. 

bte çalışmak böyle olur. 
:::: 
:::: 

Leke bırakmıyan yağlar 
A vrupada kahve telvesiınden 

tereyağ yapıyorlarmış. 
Buna dair gazetelerde havadis

ler de çıktı. Kahve telvesinden 
yağ yapma tecrübeleri gayet iyi 
neticeler vermiş. Bu yağdan yi
yenler onun lezzetini anlata an
lata bitiremiyorlarmış. 

Geçenlerde meşhur bir dokto
rumuz bize şunları anlattı: 

- Yemek yemek için bir lo
kantaya girdim. Bir tabak taze 
fasulye ısmarladım. 

Garson yemeği getirirken ta
bağı çalkaladı mı nedir"> Fasulye
nin suyu üzerime döküldü. Bun
dan sonra yaş bir bezle yağın dö
küldüğü yeri sildik. 

Ben: 
- Canım böyle yaş bezle yağ 

lekeleri çıkmaz! .. dedim. 
Garson gülümsedi: 

- Çıkar efendim, merak et
meyiniz ... Çıkar ... 

Ve hakikaten silinen yer kuru
yunca baktım. Ne yağ lekesi var, 
ne bir şeyi... 

Şimdiki yağlar leke bile yapmı
yorlar. Acaba kahve telvesinden 
mi dersiniz"> .•• 

Harareti 46 dereceye frrhyan 
bir sarah kadın 

Birleşik Amerikada Konnektikut retin normal bir dereceye dü~e
lıastanesi doktorları, şimdiye kadar sidir. 
misli görülmemiş bir sar'a vakasını Sar' alı kadını kliniğe alan ve mÜ· 
tedkik ile meşgul bulunuyorlar şahede albnda tutan doktor Pinç, 
S bu sar' a vakasının pek nadir oldu-

on zamanlarda mezku·r hastaneye w h · · 1 gu ve araretın ınsan arın taham-
sar' alı bir kadın getirilmi" ve krizi d ki .. mül e emiyece eri bu kadar yük-
geldiği zaman harareti 46 dereceye sek bir dereceye çıkması thyroide 
çıkmıştır. Doktorlar simdiye ka- denilen guddenin iyi işlememesin· 
dar harareti 46 de;cc-eye çıkmış dmı ileri geldiğ= neticesine varmıştır. 
lıasta bir in~ana raslamamışlardır. Guddedelci bu intizamsızlık kalbin, 
Fakat hu vakanın fevkaladeliği, kriz asabın ve adalelerin ihtilaçlarına se
geçer geçmez sar"alı kadıaıda hara- bebiyet vermektedir. 

Dudaklardan karakteri 
istikbali keşfetmek 

ve 

Amerika ruhiyat miitehassısların- !arından ınasıl keşfettiğini ifşa et
dan profesör Wolf insanın karakte- mek istemiyor. 
rin~.dudaklarından °sezmektedir. Pro- Hakikat şudur ki profesör Wolf. 
~k~ore göre ağız, el gibidir. Dünyada kendisine gönderilen fotoğraflara 
1 ı kişi yoktur ki dudakları tıpatıp bakarak gönderenlerin karakterini 
ayni biçimd ~ olsun. iamamile doğru olarak teshit ediyor 

Maamafih her insanın. dudakla- ve her insanın jstikba1i, karakterine 
rında karakterini faşedzn bazı bariz bağlı olduğundan, ayni zamanda 
vh~ıflar vardır. Fakat Amerikalı ru- müracaatçıların istikbalini de keşfe

ıyatçı, insanın karaklerini dudak-diyor. 

Sinema ylldızlannın resimlerin-
. den yastlklar yapıllyor 

nü~esırnt Yastıklar, Amerikada gü- Marlen Ditrichin res;mlerini ta
Yastıkı1od~sıd~r. Amerikada yapılan şıyan yastıkların diğerlerinden fazla 
rna, tiy'::t~~e:mde kadın, erkek. sine- satıldıklaunı yazıyorlar. Adolf Me.n: 
yıldı:zlarının ~or, ~eyahat, sıyaset ju ile Greta Garbonun resimlerım 
Am "k 1 eısmlerı bulunmaktadır d h 
d

.k erı alı kadın ve k kl b v • taşıyan yastıklara rağbet a a az· 
1 le · I er e er, egen- A. ·k 1) rı Yı dızların · ) - . h . dır. Bir zamanlar men a ı arın 

yastıkla . resım erını avı . B rı seçıyorlar. gözdesi olan müteveffa Valantıno-
u moda il 1 ki . vb t itan g l e meşgu olan Ameri- nun resmini havi yastı · ara ıse rag e 

azete eri C arry Cooper ile hiç yoktur. 

Profesör B. Ziya Gün'e 
bir teşekkür mektubu 

gönderdi 

Maarif Vekili B. Hasan - Alı Yücel 
servetini vefa.tından sonra üniversite
ye tahsis etmi'j olan göz doktoru pro
fesör Ziya Gün'e D.ŞQğldnk.i m~ktubu 
göndermişlerdir: 
sayın Profesör Ziya. Gün, 
Calış:ırak kazandığınız ve takdire 

deier bir tasarrufla biriktirdiğiniz 
servetinizi liniversitemizin inkişaf ve 
teıtamülüne tahsis etmiş olduğunuzu 
rektörümüzden öğrendim. 

Bu yüksek ve örnek olacak hareketi 
memleket maarifi adına büyük şük
ranla karşılarım. 
Saygılarımın kabulünü rica. ederim. 

Maarif Vekili 
Yücel 

B. Hasan -, Ali Yücel 
Ankaraya döndü 

Bir müddetten.beri şehrimizde ted
kikler yapan Maarif Vekili B. Hasan -
Alt Yücel dün akşamki trenle Anka
raya dönmüştür. 

merı anın 

Muhtelif tip avcı, 
tayyareleri ve 

ava 
bombardıman 
aylık imalat 

.. 

İktisad ve Maliye 
_Vekilleri şehrimizde Amerikanın •Uçan kalelen denilen ağır bombardıman tayyarelerinden biri 
Iktisad Veklli B. Hüsnü Çakır, Ma- Muazzam blr s:ınayiin sl.stemll ça- kadar yükselebilir. Bu tiplerden ba.'}ka nilmektedir. Britanya havn kuvvetle-

liye Vekili B. Fuad Agralı dün sabah- Jışmasından doğan Birleşik Amerika halen kullanılan fakat üzerlerinde en r!~de hizmet göm1ektedir. 
ki. trenle Anka.radan şchrimi7.e gel-\ hava kuvvetlerinin şümullü bir tarzda ufak ma!Uınat bile verilmeyen Vultee Consoldayt 'B 24: 'Tayyarenin ağır
mıştır. tedkikl süphesiz kl, çok uzun bir me- tek kişilik av tayyaresi ve Seversky lığı 40 tonu geçer murrcttebatı 9 - 10 

Uluborlunun imari 
İsparta 1 7 (A.A.) - Uluborlu 

kaza merkezinin, ova üzerinde ve 
bahçeler arasında inkişafını temin 
için Nafia Vekaletince tanzim edilen 
imar projesinin tatbiki safahatmdan 
olmak Üzere belediye halinin temel 
atma merasimi de dün yapılmıştır. 
Evvelce temelleri atılmış bultl!İlan be
lediye gazinosu ile yeni dükkanların 
inşaatı da devam etmektedir. 

İzmir vilayeti dahilinde 
öldürülen yabani 

domuzlar 
lzmir 17 (A.A.) - Geçen 1940 

senesi zarfında vilayetimizin muhte
lif mıntakalarında mükellefiyet usulü 
ile 2,288 domuz itlaf edilmiştir. 

Bahcıvan 
• 

T af atın katili 

Cinayeti intikam hissile 
yaptiği meydana çıkiyor 

seledir. Günden güne tezayüd eden bu vardır. kişiden müteşekkildir. Kendisin\ mü
kuvet; hakimıdu. gene hiil.ıisaya baş Birleşik Amerika hava ordusunda dafa için 10 adet makineli tüfeği var
vurmamız icabedecekUr. Gerek İngll- Koorperasyon için kullanılan tipler dır. Evsafı hakkında malümat yoktur. 
terenin ve gerekse kendi şahsi 1hti- arasında en tanınmışlannı kaydede- Amerika hava ordnsu için seri halln-
yaçlaru11 karşılayabilmek için Amerl- Um: de insa edilmektedir. 
ka hükümcti, Amerlkada mevcut bilil.- V"tıltee 11 - A: 4700 kilogram ağır- Glej'.,_ Martin: Ağır bombardıman 
istisna butün kaynaklan seferber bir lıkta. olan bu tayyarennin motörii tayyarcleriııden olup halen muht:Elif 
ha!e koyarak bu ihtiyaca cevap ver- 1400 beygir kuvetinde Wrlght Cyclon- memleketlerin ordularında kullanıl
meğe gayret etmektedir. Ford, Pacard, dur. Pikede süratl çok artar geniş bir maktadır. Tek satıhlı ve çift motörlü 
General Motors gibl dünyaca tanınmış faaliyet sahasına maliktir. Silahları olan bu tayyarenin mükemmel bir 
firmalardan başka 'Boeing, Douglas hakkında hiç bir malumat yoktur. tip olduğu muhakkaktır. Dünyanın <>n 
Sikorsky meyanında büyük tayyare Stearman X - 100: Tek satıhlı ve muazzam bombardıman tayyaresini 
fa.brikal.a.i'ına da avans para vererek cüt motörlü olan bu tayyare bilhassa inşa eden Douglas tayyare fabrikası 
tesisatiartnm genlşletumeslııin lÜ'zu- yapılışı itibarile çok şayanı ehemmi- son zamanlarda bu tayyareyi hıtnma. 
munu izhar etmiştir. Bu suretle aylık yettir. Tayyarenin bumundaki açıklık erdirmiş haltfı üzerinde bazı ınalümat 
prodüksiyon mnrt ayında 1400 ü bul- kencUsine çok geniş bir görüş temin bile vermiştir. 
muştur, fakat bn daha bir başlangıç- etmektedir. Bu iki tlpden maada Douglas B - ııı: 'J'ek "atıh ve 4 adet 
tır. Curtiss ve Bell Airacuda tayyareleri- Wright Duplex müteharriktir. Ağırlı

n. s. Air Corps 1.smini alan Birleşik nln fevkalade meziyetleri olduğundan ~ı 70 tondur. Faaliyet s3hnsı fevkalli.
Amerika. hava kuvvetleri em.rinde bu- bahsediliyor. de geniş_ olan bu tipin Atı:mtiğl aşıp 
lıınan av tayyarelerinln hepsi ilk saf Amerik.ada inşa edilen bombardı- Almanya üzerinde çok uzun müddet 
ta.yyarelerdir. Bu tipleri beraberce man tayyareleri hemen hemen dUnya- kalabileceği iddia olunmaktadır. Ta-1-
gözden geçirellm: nın en iyi tayyarelerldlr. dı~ı bomba isabet korkunçtu. R!

Curt!.sslcr: P.36-37-39-40. Bu ra
kamlar fabrikanın kısa bir müddet 
zarfında mütemadl bir telimül saye
sinde vücuda getirdiği tiplerdir. Cur
t1slerin motörleri ya Allison ve ya
hut ta Twln Waspdır. 14 silindirll 1000 
beygir kuvvetine mallic olan bu motör
ler tayyareye 550 Km. sürat terİıln 

Hudson: Lochccd firma.sının Amc- vayetıere naz:ı.rnn 12 t<ın olduğu so.r
rika ve İngiltere için seri halinde in~a lenlyor. Tayyarenirı azami surati 
eit.lği bir tıptır. Bu tip Iludson 14 saatte 33S kilometredir. Bu tayyare
nakllye tayyaresinin askeri şeklidir nln lnşası ancak bir senede bitml.ştir. 
muhetilf yerlerde kullanılır. İngilizler Kanatlarının uzunluğu 67 metredir. 
ekseriya Locbeedleri Lşgal altında bu- Gövdenin uzunluğu ise 35 metredir. 
lunan sahllleri bombalamak ve taras- B - 17 den 3 defa daha büyük olan 
sut etmek vazifesinde kullanmakta- B - 19 Transosean meşhur Clipper 
dırlar. ta.yyaresinden de 2 defa daha büyük

ederler, pike esnasında Curtissin süra- El Segoudodaki Douglas tayyare fab- tür. Tayyarenin burnunda 4 ına.klnell 
ti S25 kilometreyi aşar. Perva.nesi r.ikasının yakın ıamanda inşa etti~i tüfek vardır. Saniyen gövdenin mnh
dakikada. 2600 devir yapar. Şatöro ti- ve Birleşik Amerika hava ordusuna telif yerleıine yerleştrilen taretlerden 
pinde 4 m.akinalı tüfekle mücehhez teslim ettiği: s B D: İki kişilik pike muhtelif cesamette makinalılarda 
olup her tüfeğin dakika.da atış mikta- bombardıman tayyaresi tama.mile ma-ı mevcutur. B - 19 harice karsı çok mii-
n 1000 mermidir. Tamamlle Aerodi- d ı ı --"' ı r.ı w '-ht C 

Bun 
... ft- bir müddet 

4
vvel Kocamus- a.mlktlr So C ,_ en o up UIU«Jr e r.16 yclon- cchhcz bir manzara arzctmektedlr ve 

....... - n . n urt..,,.,rde pervanenin d sllahl 3 kln ı tül k bl ta.fa.~dıı. Sünbülefendl dergUıı el- ur. arı ma a ı e ve r hakiki bir uçan kale lsmlnl almaya 
varında ba"' balta. ile kesilerek rıo"' ü- ortasına bir de top konulmuştur. Bu bomba yatağı bulunmaktadır. li'ıyık bir tiptir. 

-.· uı.u tayyareler son Fransa harekatında Do g1 B 27 B ·1 b k rülen bahçıvan TalAtın Jı:a.Wlnln hu-_ u as - : n anya ava uv- Birleşik Amerika hava ordustmun 
çok büyük Lşler gönnüş_lerdir. t'A · d h 1 h. tte bul viyetl taayyün etmiş gibidir. 

0 
zaman- ve ...,rın e a en ı:ı;me w1an kuvveti hak.kında miıt:ı.laa.lar muhte-

danberl, emniyet müdürlüğü ikinci Locheed XP - 38 Dünyaı1m en ser\ bu tayyare hakkında hiç bir malümat lift.ir. Birleşik Amerika genel kurmay 
şubesi clnayet memurları ta.rafından av uçağıdır. Çift motörle müteharrik yoktur. başkanı general Marschall'm arzu 
yapılmakta. olan ve zaman zaman olan bu tayyarenin sürati 680 k.llomet- Nort Amerikan - 40: Çift motörlü ettiği muazzan1 miktarm birdenbire 
muhtelif safhalar geçinnlş bulunan reye ya.kındır. 23 milimetrelik 4 top ve bir bombardıman tayayresidir. Sürati temin edilebileceğine inanmak çok 
tahkikat, nihayet maktul Talatın bir 2 makineli tüfek.le mücehhe?Aiir. 500 kilometreya. yaklaşır. Halihazırda safdi1ane bir hareket olur. Maamafih 
rekabet hissine kapılarak öldürülmii§ Bell P - 39: Bu tipin diğer bir ismi- Amerika bava kuvvetlerinde mühim yapılan diagramlar neticesinde Ame-
olduğu neticesine varmıştır. de Hava engeregidir ve halen Birleşik bir yekun tutmaktadır. rika henüz daha tam randıman ver-

Ilk zamanlarda. maktulün bacanağı Amerika bava ordusunda kullanılma- Boleing B - 17: 25 ton ağırlığında mekten çik uzak bir durumda bulun-
lle bir samancı hakkında. şüpheler ya başlanılmıştır. Bu tayyarenin ev- olan bu Uçan kale Boeingin en ağır duğu söylenilmektedir. Buttin taHa
belirmi~ ise de bunlann katil ne ala- safları gizli olmakla beraber pervane bombardıman tayaresi değildir. Mü- re sanayii tam randımanla işlediği 
kalı olmadıklan taayyün etmiştir. göbeğinde bir top ve sinkronize 4 ma- rettebatı 8 kişidir. Motörleri 4 adet gün Amerikanın ayda 4000 ilk saf tay
Maktul Talat Uc bir iş :ı:ııesıele.sinden kineli tüfekle mücehhezdir. Sürat!. Wright Cyclondur. Faaliyet sahası 9 yaresi yapacağı muhakkaktır. 
dolayı aralarında rekabet bulunan 640 kilometreyi bulur ve 11 kilometre saattir. 4 ton bomba taşıdığt söyle- Nurullah Yaver 

bir: şahsın, intikam hissile bu cina- ========================================== 
yetl işlediği anlaşılmış ve bu adam 
sorgu altına alınmıştır. Bu şahıs, 
Zabıtaya bazı ipuçları vermişse de 
henüz katı bir itirafta - bulunma.mış
tır. 

Maamaflh zabıtanın ele geçirmekte 
olduğu bazı deW.11 ve vesaik karŞlSln
da son kal:ın karanlık: noktaların da 
aydınlanması beklenmektedir. 

Kıziltoprakta pazar yeri 
Kızıltopraklılar bir istida. ile vilaye

te müracaat ederek köylerinde bir 
pazar yeri vücude getirilmes1n1 ıste
nıi§lerdlr. 

İzmir (Akşam) - İ7.rnlr cezaevlnde 
İzmir Halkcvi kurslar komitesi tara
fından mahkfun ve mevku!la11 için 
açılan A ve B kurslarında. drrsler 
mna ermiş, kurslara devam cdrnle
rin imtihanlarına başlanmı$tır. Ay
Jardanberi devam eden kurslarda 500 
kadar mahk.i'ım •;e mevkuf ders gör
müş, umumi bilgiler edinmiş ve iyl bi
rer vatandaş evsafma malik olmuşlar
dır. Kursa devam f'd€n okuyup yazma 

Fakirleri tedavi eden 
bir doktor 

Senelerdenberi Eminönü kaza.sile 
Alemdar naıhiyesi Belediye hekimli
ğinde bulunan ve fa.kirlerin muayene 
ve tedavisinde ciddi bir faaliyet gös
teren B. Necaettın; stajını yapmak 
üzere bulunduğu nzifeden aynlmlş
tır. Belediye doktoru, fakir hastalan 
geceleri; Laleli apaıtımanındald dai-
resinde muayene etmeği kabul etmiş
tir. 

öğrenen bir cok mahkümlar, sinıdı 
edindikleri bll<:iler, vaktile kendilerine 
belletilmUl cıJsnydı, her halde bay:ıtın 
kendilerini bövlc cezaevlerine sevke
demiyece~inl söyl<'mişlerctir. Halkevl 
tarafından kurslarda derslere devam 
edilecektir. 
Yukarıda.ki resim, cezaevinin kurs

lar salonunda bu kursları takip eden
leri imtihan komisyonu tarafından 
lmtihan cd!Urkcn göstermektedir. 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi 1 
CATolLDNA 

Dünkü nüshamızd::ı Katilina'nuı 
(=Catilina"nın) adı geçiyor. 

Lucius Sergius Catilina, miliiddan 
evvel 109 senelerinde doğmuş Romalı 
bir suikasdcı ve Iesatçıdır. 

Gayet asil tavırlı, vücutça kuvvetli, 
cesur, küstah, cömerd, kaygusuz, say
gısız, hülasa bir çete reisi olmak. iç!n 
tekmil meziyetler! ve fezayihi camidi. 

Sylla devrinde ilk zalimllğini gös
terdi: Kayınbiraderinl, karısını ve oğ
lunu, mücrimane aşkına. kurban etti. 
Afrikada, kendi idaresindeki eyaleti 
yağmaya uğrattı. Avdetinde konsül
lüğe narnzedliğini koydu. Lakin AI
rikadan bir şikayetçi heyet geldiği 

içlıı, Senato, onun ismını listeden 
çizdi. O tarihten itibaren Catilina 
nefsini ihtilalciliğe vakfetti. 

Pek çok kimseler, servet sahibi ol
mak için yeni bir dahili harp bekli
yorlardı. Catilina bunlarla münase
bete girdi. 65 tarihinde konsülleri cil
düı·meğe kalktılar. Fakat bu teşeb
büsleri akim kaldı. Derken Catilina 
ile Senato ar::ı.sında bir yak.ınl\lşmn 
husule geldi. Hatta suik.asdine hedef 
olan konsuller arasmd:ı bile müdafi
leri çıktı. Bera.et etmişı, fakat servet
siz de kalmıştı. Yeni baştan mücadele
ye girişti. 63 senesinde meşhur hatip 
Ciceron konsiıl olmuştu. 62 senesinde 
de catiliııa namzedlığini koydu. Şn
yed seçilmezse ortalı~ı ayağa kaldırn
caktı. Tarafdnrl:ırı bir işaret bekl1-
yorlardı. Catilinıı. bunları ileride al
tına garkederek devlete hakim olma
ğı umuyordu. HaWi. Senatonun orta
sında şu scizle,.l söylemek cıiretini 
kendinde buldu: oRoma milleti kuv
vetli bir bedendir; fakat kafası yok
tur. Ona ben baş olacağım.ıı 

Namzedlcr ilan edilince, eyaletler-

de tehlikeli toplaşma1ar olduğu haber 
verildi. Şüpheli noktalara ask~r gön
derildi. Rom::-., muhafızlarla doldu· 
ruldu. 

8 tcşrinisanlde Catilina yine Sena
to huzuruna çıktı. Cıceron onun 
aleyhindeki dört meşhur nutkundan 
birincisini i~te o gün söyledi: 

- Ey Catilina, sabrımızı daha ne 
kadar suiistinıal ed<'cek:.tn? - diyor
du. cu 

Fesatçı, Ronıadan kaçmağa mec
bur kaldı. Ertrurie'de Mnllius ordusu
na iltihak elti. Fakat arkadaşları hg
lii. kuvvetliydiler. Ciceron bunların 
elcbaşılarım yakalattı. Ikl gün son
rn, Senato. tarihi bir celse aktetti. 
Sezar'ın bıı gayl"i kanuni harekete 
muhalefetine rağmen, fesatçılar. Ci
ceron'un gözii önünde derh:ı.l idam 
cdildlle•. 

Catilina İspanyaya sığınmak tecru
hesinde bulundu. Fakat gitgidf' tn
rafdarları onu terkediyordu. Pistoin. 
taraflarında takriben üç bin askerin 
ba~ında carpıştı. Bunların hemen 
hemen hepsi ile birlikte, kılıç elinde, 
maktul düştu. 

U) Bu soı, dunkü nü hanıızda dal
gınlıkla C'atoıı'a iıafe cdilmistir. lli
:;:arla tashih c<leriz. 

Taksi koni:rolu 
Dün, muhtel![ yerlerde ani olarak 

taksi sofurleri kontrol edilmiş, k r
nesız çalışan beş, haddi istiab:drn faz
la yolcu alan ıki, sıhhi muayenesint 
yaptırmayan dört, numaralı kasket 
giymeyen iki şo!or görülmüş ve cenı
J a çarptırılmı~lardır. • 
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1 Günlük Borsa 1 
ESHAM H TABVtL!T - KAMBİIO 

ve NUKUD FİATLElU 

f ORDULARI DURDURAN KADIN}' 
17 Mayıs 1941 

DEVLET HORÇLARl 
Tefrika No. 128 Baren saatlerin bile biraz Jrerl git-ı birşey de kalıık.l kadw::ı,rıu - bır tekmil ihtiyat aoemlter ile bu do

tiğl yahut geri ka.ldığl işlemekte 1nti- kuşcu t~ - ma.k.am ~,~- ğumlulardan muvazzaflık hizmetle-
L'.8.lllllll kaybettiği olur değil mi? U.kin yalar gibi ardı arkası es ...... _.,.n · · tık1 d . . 
Aluned sermedin ha.yatı saatlerden de kaıbkahalsn 1dt BJr kere gülmeğe ~ru yap anna aır ~llerUı?e ve- L. K. - Sen bu kadar korkak bir adam 

çok muntazam blr surette geçiyordu. başladılar mı? .~rtık bu uzar gldefdi aıka~ı hulunmıyanlar nüfus ciizdan- "7,50 933 Türk borcu L n. m 19.15 detildin, Vasili Neden hlll kurtulma-

On beş senedenberl oturduğu apar- Ne lçteıı, ne mutemadl. ne çılgıncası- ları ıle, ıı ıı 1938 lkraıniyell 19.05 yı düşünüyorsun? Adalara. yakın bir 
• ıı 1933 İkramiyeli Ergani 19.10 yerde gemiyi batıramayız. Belki kata-tımanı değ"iştirmemişti Her akşam na. gülerlerdi. Ahmed Seımed yıllar- 2 - 316 ve daha %'enç doğumlu

işinden çıkar çıkmaz d~ buranın dan~i b1ı kadar .. g:ıvrek, bu kadar 1ardan muvazzaflık humetlerini tam 
yolunu tutardı. On beş yıldanbert her- de1ice.sine can ve gon den gelen kah- olarak yaptıktan sonra yüksek tah-

• '1 1934 Sivas-Erzurum 1 19.40 :va kadar sürüklerler .. onlu da kurtu-
ıı .. 1934 Sivas-Erzurum 2-'l 19.50 ıur. Bu işi enginlerde yapmalıyız. Hay. 

gün ayni saatte on~ ... ~YI:.i ~e :~a~a~ü~r;::ı. ~:: b= ~~sil görmü~ olanlardııın yedek subay
tmavyd.an indlğ1 .gdörul~ut. ye Seı!ed. cNeye gülerlerse gülsünler lığa isteklilerin diploma ve nüfus 

11 2 1932 Hazine bonoları 61.- di, bana sc}z ver. Vasll; bana blr burgu 
ıt • 1934 11 11 15.50 getir. Başka birşey .istemem senden. 

muayyen saatte aynı ura..,.,.,.. raınva · ... .. d l ·ı 
11 11 1935 ıı 11 29.50 Mansur söz verdi: 

b kl rdi Çalışma odasını da istediği Herhalde çok tatlı, çok güzel gülü- cuz an arı e, 
g~bi etan~lm etm.l.ıjıti. Seneler: vardı ki, yorlar.:. Ve bayatta en nefi.5 muslld 3 - 336 doğumlularla muamele. 
burada hiç birşey; ne yazı hokka.Sı, ne de galiba kadın k~aihası! ... » dl- ye tabi olup lise ve daha yüksek 
çiçek vır.osu. ne sigara kutu.su yerini yordu. tahsilini bitirıniı yüksek ehliyetna
yarım santim olsun değl.%imıiş değil- Yavaş ya.va§ flkirlerinde, oüşüncele- mesi olmıyanlar nüfus cüzdanları 

• 1938 .. ı 52.50 - Elime bir burgu geçirmeğe çalışa-
A. Demlryolu tahvili I - n 42.50 ca~ım. Bu büyük servetin Tlirklere 

> • m 43.25 geçmemesi için, ben de seninle bera-
A. Demlryolu mümessil senet 40.40 ber ölrneğe hazırım. Fakat, Mihalln 
Haydarpaşa limanı 44.50 nerede olduğunu bilseydik, o bizi ne 

di. kadın k, rinde, hislerinde bazı ~ mühim de- ve okul vesikalariyle, 
B !imanı mümessil senedi 42.25 yapıp yapar kurtanrdı. 

Ahmed Sermed bilhaSsa i a~a ğlşiklikler oimağa başladığını hayret- 4 - 336 doğumlularla muamele-
HİSSE SENETLERİ - Mlhal MagGSa limanında sevgilisi 

macera, g~ hayatı glıbi h~arye- le !arketti. Ç-Ok defa kitabından ~aşnı ye tabi gayri islam tahib ve vete-
da pek clddı idi. Ona nazaran ~ kaldırıyor, gözleri k9.J1ısında.ld. bır k~ · 

1 
• .. . 

re kaybedilen va.kitlerdi bunlar!... kafesinl dır e e takılıp kalıyor- nner erın de nufua clizdanlan ve 
Kırkına ya.kla.şıru4 bir adamın dA du. Onla: b~lr~rlle şakalaşma.la.- diplomaları ile birlikte, 

bo~ geçirecek tek dakikası olamazdı. nnı, d1dişmelerln1 seyrediyor, çılgın 5 - Yukarıda 4. madde yazılı 
Iı:lerinden pek yoruldu~ zamanlar, kahkahalarını, haktka..ten bir muslkl erler 22 Mayıs 941 perşembe günü 

tek başına gayet lyl dinlenmeslııl bi- imi~ glbl, dinliyordu. sabahı oube merkezind~ hulunacak-

Urdi. t 0··n odaları tamam.ı"le Fakat hepsi de delib<>• tazıelerdl. Bi- lardır. Gelmiyenlerin hakkında As. 
Apar ımaııın ..... k l h"k ·· ~ 

cıenize bakıyordu. Güzel bir balkonu ribirlerlle pek .~ıy9:81Ya .. ~dişlyorlar, ceza anun ar! .u mune gore mua-
vardı. Yorgun zamanlannda bura.ya hatt! alt alta, ust üste gure.'} ediyor- mele yapılacagı ılan olunur. 
çıkar, pipo.sunu yakar ve zlhnindekJ lardı. Bazen de çığhklar savurarak bl- Emekli ve yedek subay-
bütün düıpiinceler1 sanki birer blreı: rtblrlerlnl çlmdikled1klerı ve yerlel'(l ,., 
1tulaklarından tutup kafasından d.Lşa.rı yatırıp gıdıkla.dıklan oıurordu. Bun- larla askerı memurları 
atardı. İşte böyle, hiç blrşey dfi9ün- dan sonra gene durmadan, ~~~enme- şubeye davet 
mekslzin, tam bir istirahat J.çlnde ge- d:z>:! yorulm~-~ ha.bire guluyorlar, . • 
~lrdlği bir, bir buçuk saat onu mü- gülurorlar, guluyorlardı. B~ uker~ ,ubeeı~denz 
kem.mel dinlendırirdl. Zaten en büyük Anlaşılan dünya onlara vız geliyor- Beşilct~~ askerlik ~ubes~nde ka-
zevklerinden biri de bu dinlenme fa- du. Hayatı yekpare bir kahkaha adde- yıtlı henuz yaş haddıne ugramamış 
sıllan idl. dlyorlar ve hiç yoktan bir gülme vesi- olan emekli ve yedek (Eski tabirle 

Ahmed Sermed güneşten, tem1z .ha- lesi çıkarıyorlardı. Birinci ve İkinci sınıf ihtiyat zabitan 
V:!dan çok hoşlanırdı. Yaşı ilerledikçe Ahın d S rmedin ça.lışm ile memurini askeriye) subaylarla 
de ""bunlara olan iptilasını ~~1:!.ordu. önünde~ ~ pencere san.ıJ' =ı askeri memurların senelik yoklama-
Ralbukl çalı§'ma odası av ..... ı.uuanm • l 1 H · 941 ·· .. d 

k t f d idi ve buranın hiç bir M..vaya karşı değll de o zamana k.adaı arına azıran gunun en 

T c Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile ait> 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Demlryolları şirketi ( % 60) 
A. Demtryollan şirketi { % 100 
Esklhlsar çimento şirketi 
Şlrket1 Hayriye 
Slrket.ı Havrlvı> temettü 

ECNEHt TAOVİLLERj 

108.-
9.50 
9.80 

108.-
23.50 
38.50 

7.20 
26.-
21.-

Kredi Fon.siye 1902 kupon kes 96.-
87.50 
60-

> il 1911 
• • Amorti 
.. .. Kupon 

NUKUT 
Türlt altını 
Ki ıçe altın bir gramı 
o~manlı bankası (banknot) 

KAMBİYO 

Londra üzerıne ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Cenevre üıerine 100 frank 
Atina üzerine 100 drahmi 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

1.-

'l7.45 
3.48 
3.--

5.22 
129.69 
30.-
0.995 

12.89 
31.0175 
30.98 

RADYO 
~~n~er~~~ ;~İct.~. Vakıa Ahmed Sermed b~~ediği bambaşka bir ~leme açılmış itibaren başlan.acak ve 20 Haziran 
çaiışırken hiç birşeyle me.,~ olmak gibıydi. 941 akşamı nıhayet bulacaktır. Bu 
i5tcmezdi. Bunun için de, şu pence- Ve Ahmed Sermoo için bu pencere yoklamaya lstanbulda bulunan Le
reslz odayı kendisine ça~ yeri başlı başına bir me.,c;ıgullyet haline gir- vazım, Veteriner, Eczacı ve Tabib
olarak seçmişti. Llkln gelgelelim şiın- mlştl. Artık evinin denize bakan ye- !erin yoklamalan r Haziran 941 
dl bu ışıksız, bu havasız oda onu sinir- rinde, piposunun içlndeık.l şaraplı tü- gününden 7 Haziran 941 gününe 1 Bugu"'nkü program ı 
lendiriyordu. tünün dumanlannı savurarak dinlen- k d d d kt' D•W - -

Birdenbire aklına birşey geldi. Ça- mekten pek o kadar hoşla.nmıyordu. a ar C'Va~ e ece Jr. ıger ııu 

1 d d b ttaı bir hale kon- Pencere önünü buna terclh ediyordu. bay v~ asken memurlann yoklama- Öğle ve akşam ışma o asın a a ı 8 H . 941 .. .. d 20 12,30 Program 21,10 Müzik CPU 
muş, içi tuğla ile örülmüş eski bir Bitlrmı:k için evine aldığı işler de hl.ç arı . azıran .. .. gunun en 12 33 Türküler 22,30 Ha.'berler . 
pencere yeri vardı. içindeki tuğlalar llerlemıyordu. Hatta. bunlar tamamı- Hazıran 941 gunune kadar devam 

12
:
45 

Haberler 
22

,
45 

Spor servlsl 
kaldırılınca bu pencere eski haline le durmuştu. MeselA. son za.ma.nlarda. edilecek yoklama günleri haftanın 

13
,
00 

Saz eserleri 
23

,
00 

Caxband Pl. 
girebilirdi. Hemen o günü ev sahibi- hazırladığı lktlsadi bir E!\Sere şu pen- pazartesi, çarşamba ve cuma gün-

13
,
30 

Kamışına 
ni gördü ve arzu.sunu ona söyledi. cere açıldıktan sonra iki satır bile leri saat 8.30 dan 18 e kadar salı, 13,

45 
Orkestra 19 Mayıs 

Apartımanın sahibi bu on beş senelik llave edememLştl. perşembe günleri öğleden sonra saat 18,03 Orkestra Pazıutesi sabahı 
çClk muntazam kiracısını pek sever Şimdi çalışma odasına. girerken on- 14 den 18 e kadar ı:.şağıda yazılı 18,30 Ziraat Tak. 7,30 Program 
onıı hiç bir hususta kırmak ve elin- da iş görecek blr adam ha.ll yoktu. . . 1• • .• 18 40 o k st 7 33 Miizl.k (Pl} 
den kıtçırmak istemezdi. Derhal blr Hele karşı.ld ko~lann arasında vesıkalarla bu ıkte hızzat muracaat 19'.oo Ş~r~:: 7'.45 Haberler . 
duvareı ustası çağrıldı. Ev sahibinin pencereden bakarken daima bir tutam edeceklerdir. 19,30 Haberler 8,00 Müzik (PJ.) 
lüzuınsu;ı: diye yirmi sene evvel ör- kumral s~ı gö-zlerinin üzerine düşıeo I - Emekli ıubay ve memurlar: 19,45 Müzik (Pl.) 8,30 Evin saati 
diirttü~ü ,ı>encere - tıpkı uzun müd- bir genç kadın vardı ki, son zaman- a) - Nüfus hüviyet cüz.danının 20,00 Konuşma 8,45 Kar~ık Pl. 
det gorıneyen bir g&zün bir ameliyat- tarda Ahmed Sermed ona karşı husu.sj t~sdikli sureti 20,15 Fa.sıl heyet! 9,30 19 Mayıs 
la ~ekrar ~ılm:ısı gibi - es:kl haline bir alaka duymağa başlamıştı. ~~'.11 b _ Maa• resmi senedi (Beraat) 21,00 Konu.sına stadyoından nakil 
getırlldl. Buraya c:ı.m takıldL kadın da onunla pek meşgul gorunu- ) V y k lik "k ..... H"""'"'"'~''"'''""""''"''''''"""'''"''''""'"'''"'"' 

.ŞimdL çalışma odasının manzarası yordu. Öylesine kl Ahmed Sermed ge- c arsa as ~r . vesı ası . 1 O. maddesine tevfikan elli lira para 
tamamile değişmişti. Bu pencereden celerinl bile baır.en bu pencerenin ke- d) Her haıngı hır fen şubesınde cezası tatbik edileceği ilan olunur. 
günün muayyen z::ı.manlannda mü- narında geçirmeğe başlam.rştı. ihtisas yapmııı ise diplomaııı Bakırköy A,.kerllk Şube<1lnden: 
kemmel ışık gellyordu. Lll.ldn pencere Tekrar açılan bu pencere omm ha- e) Sıhhi subayların diploma ve ı - Şubemizde kayıtlı yerli ve ya-
açılır açılmaz da pek garip bir man- yatındaki o meşhur 1ntJzamı berba.d ihtisaa vesikası bancı 312 • 332 (da.bil) doğumlu lhti-
zaro. ortaya çıkmıştı. Binanın arka etmşiti. Bir gün Sermed: f) İki aded 4, 5 X 6 eh· adında ve- yat acemi eratından kalan sağlam ve 
tarafında biribirlne ~deta bi~~ - Daha. bu pencere ha.na. çok oyun- si.kalık fotoğraf. sakatlar talim için ceLb ve sevkoluna
gibi gayet sık ap:ı.rtımanlar vardı. Re- tar oynıya.bllir! ... dedl Hemen P!V sahi- il _ Yedek aubay ve askeri me- caklardır. 
.le bunlardan blrl yeni açılan pencere- bine koştu: murlar: 2 - Toplanma günü 22 Mayıs 941 
ye fevkalılde yakındı. O kıı.dar ki Ah- Perşembe güniliiür. 
med Sermed elini uzatacak olsa bu - Sızden blrşey rica edeceğim ... Şu a) Nüfus hüviyet cüzdanının tas- 3 - Bu gibi eratın mezkür günde 
kül rengi aıpartımanın perdelerini pencereyi t.eknı.r ördürtün. dikli sureti saat dokuzda nüfus hüviyet cüııdo.n-
yakalıyverccek sanıyordu. 41n en Ev sahibi 9ok hayret ettl Fa.kat tek- b) Askerlik vesikası (Tahsil tez- larile birlikte şubede hazır bulunma-
müthilJ tarafı bu apartmıanın, tam rar duvarcı ustası çağrıldı. Pencere keresi, yedek subay diploması) ları ilan olunur. 
Ahmed Sermedin karşısında.ki katın- kapatıldı. Apartımanın sahibi o zama- c) Her hangi bir fen şubesinde Sarıyer askerlik tubesinden: 
dA birçok güzel kadmlann oturması nb~ .. k!darnelikpeklkracakıısllını oınla.rakllk. d~f~~ ihtisas yapmııı İBe diploması Sanyer askerlik şubesine kayıtlı 
idi. O zamana kadar pencere kapalı .,.,, "" "' 312 332 d w ı h" k lik yap 

zek"sından şüphelendi. Fakaıt ~ d) S1hhi subayların diploma ve - ogum u ıç as er -olduğu içlıı bunlar epeyce açık saçık "' 
1 1 

· · IA m e !er 
Sermed Şimdi pencere ka:pandıın hal- ihtisas vesikaları mamış o an is am ve gayrı ıs a r bir halde odadan oda.ya geçmeğe ve 5• b ·· .. 

apartımanın içinde öylece dolaşın$ de bile gene eski intizamı ile ça.lış.mı4 e) iki aded 4.5X6 eb'adında ve- 22/ Mayıs 941 perşem e gunu ta-
alışmışlardı. Ahmed Seımed masası yor. Bir lcere ona olanlar oldu galiba., si:kalı fotoğraf. lim maksadile sevkedileceklerdir. 
başında çalışırken, bazen gözlerini pencereyi, yeniden açtıracak... Halen btanbuldan hariç mahal- Bu kabil acemi erlerden manevra ye 
kaldırdığı zaman küI rengi apartıma- Hikmet Feridun E~ Ierde bulunan emekli ve yedek su- tatbikat maksadile kı&a müddetler 
nın odalarından birinde kısa. bir göm- baylarla memurlar yukarıda yazılı için silah altına alınan erat ile sa-
lekle sarışın ya.hud esmer bir kadının •• Ç . . . N vesikaların birer auretini bulunduk- katlar dahi sevke tabidirler. Kaydı~ 
dola~tığını görürdü. KU U K ILA h · 1 1 22 M 941 

ları yerin askerlik şubelerine müra- da şüp esı o aın ar ayıs Hem de karşı.ki komşuları hiç öyle k d h .. b ·· 
okuyucularunız arasında caat ederek pul ilsak etmeksizin gününe a ar er gun şu eye mu-ürkek kimseler değlldl Ba:zıen hep blr- tl · l · · w lid 

Diyana lle bir ay kadar kalacak. F.ğer 
Saideyi •Orada bir define var, yerinl 
ben blliyorumıı diyerek Or&i'a seVk
edebllirsek, kurtulduk demektir. 

- Mllıalin bu sırada Ma.gosa'da bu
lunduğundan enıin misin? 

- Evet. Segllisl. Diyana.yı oraya ka
çırdı. Bir ay kadar orada kalacak. 
Bir a.y sonra (Ak:gözlü şövalye) Ue 
Anadolu kıyılarına vurguna çıkacak
lar. Bu vurguna ben de iştirak edecek
tim. 

Mansur ümid verici bir ta.vırla kor
sanı teselliye çalışıyordu: 

- O halde burguya ihtiyaç yok. Sa
ide deffıne meraklısı bir kadındır. Ona, 
Magosada.ki defineleri senden öğren
diğimi söylerim. Yelkenlisinin rotası
nı değJ.itirmeğe muvaffak ola.billrsem, 
kurtulduk demektir. 

Sotlrinin gözleri ışıldadı: 
- Haydi, göreyim seni Va.sil! Bu 

işi becerebilirsen, seni ihya ederim. 
Bir ay sonra Magosada ya.pacağunız 

vurgun taksiminde sana. da. büyük bir 
pay veririm. Seni yanımdan ayırmam. 

- Mihalin adanılan kala.balık mı? 
- Hiç şüphe yok. Onun yanında 

elliden fa2la kurt var. Gemiye gelin
ce ... Bu yelkenli, sen de bilirsin ki, 
onun gemisinin yanında sandal gLbl 
kafir. Mihalin gemisi seyyar bir J<;a.
leye benzer .. içinde topu da vardır. Ilk 
önce Taşlık körfeze Saideyi sokarsın. 
Denizcilerin birçoğunu karaya çıkar
tırsın. Ondan sonra Mihalin adamla
rına: cıSotiriyi kurtarın.. Sa.idenin 
elinde esirdir.» diye bağırırsın. Mihal 
işi. anlar ve yapacağını blllr. 

Mansur, Saideyi Magosaya çevirme
ğe çalışacağını söyledl ve ambardan 
çıktı. 

tYeşllok) Çanakkale yolunu tut· 
muştu. 

* Saide öç almaktan 
vazgeçmiyordu 

Mansur koşarak Saideye geldt. So
tırinin söylediklerini birer birer an
lattı: 

- İlk. önce teknenin kaburgasını 

delmek için benden burgu istedi. Ona 
miislüman olduğumu söylemedim. Ba
na itimad ettl. Daha sonra bu fikrin
den vaz geçti; Saideyi Magosaya gö
türelim, Mihal şimdi oradadır, dedi. 

- Sen ne cevap verdin? 
- Saideyi ka.ndırmağa ça.lışacağun, 

dedim, muvaffak olabilirsem (Yeşil
okJ u Magosaya götüreceğim. 

- Sana neler vadetti? 
- Büyük bir vurgun payı varmış 

Bu paydan benim ağzıma da bir par
mak bal çalacağını, beni ihya edece
ğini söyledi. 

Saide bu haber! alınca. derhal fik
rini değiştirm~tı. 

Midilli önlerine yaklaşırken Recep 
reisle konuştu: 

- Meşhur Mthalin Magosada vur
gun payına gittiğini Sotırlden öğren
dim. Benim Geliboludan önce oraya 
gitmem lazımdır. 

Recep birdenbire ş~ırdı: 
- Ne diyorsun, Saide? Yolumuzdan 

dönecek miyi2? 

:Yazan: tSKENDER F. SERTELLİ 

gl5nderilmeısln1 İbrahim beye söyler-
81.n. 

Recep rels, Saidenln bu ani kara.
nnda.n biç de memnun kalmamıştı. 
Rocep, Sa.ideden ayrılmak istemiyor
du. 

- Başına bir felü.:et gellrse, b z ne 
yaparız, Saide? Neden bizden ayrılı
yorsun? 

Dedi ve Saideyi bu ka~udan VB.2 
geçirtmek istedi; çalı~tı. MIIVarrak 
olamadı. Saide: 

- Mlhall ya.kalamağa, yahut imha 
etrneğe and içtim, dedi, butun adaları 
ha.raca. bağlayan odur. Mihalin vucu
dünü ortadan kaldınrı;a.m, (Akgozli! 
korsan\ın sağ kolunu kırmış olurum 
Elime bu fırsat geçmişken istifade et· 
mellylm. 

- Ya bu bir tuzaksa? ... Sotiri yalaıı 
söylüyorsa? ... 

_O zaman birşey kaybetmiş ol
mam Magosada kl~yi bulamaz.sam. 
ben de Geliboluya dönerim. 

- O halde biz seni Gellboluda bek
liyeceğiz, öyle mi? 

- Evet. Geminln içindeki erzala 
Gelibolu beyine t;eslim edersin. Deniz. 
ellerden isteyen senin yanında kalır, 
kalma.k istemeyen çıkar gider. 

- Sen geldikten sonra ne yapaca
ğız? 

- İki yelkenli ile Venediklllere bit 
ba.skın yapıp blrkaç gemlslni batır
mak niyetindeyim. Bunu yapırwı.dan 
Allah canımı alırsa gözüm aı1ı:ada 
kalır. 

Saide öc almaktan vaz geçmiyordu. 
- Kinimi uyutmak mümkün olm'Qoo 

yor ... Düşündüklerimi mutlaka yap. 
malıyım. 

Diyordu. 

* Midilli önlerinde durdular. 
İki yelkenli blrlbirlnc yanastı. 
(Yeştl ok:dan llk önce Sotlrlyl ~ 

karıp kendi yıelkenllsine nnklettller: 
Sotiri ş~ırdı: 

- Ne oluyoruz? Beni serbes mi bı· 
rakacaksınız? 

Diye soruyordu. Sotirlye bunun se. 
bebini söylemediler. Bacakları ve ko14 

lan zincirli olduğu halde gemmın 
ambarına atıp kapadılar Recep reis 
de o gemiye geçtl 

Haco, Mansur ve yirmi kadar denlli
ci, Saldenin yanında kaldı. Defineleıf 
blı'er birer n{'klederek, erzak çuvana
rının arasına yerleştirdiler. 

Saide ile R~cep reis lcabeden şeyled 
konusmuşlar ve a.nla..şını.şlardı . 

Gemiden gemiye nakil l.<11 çok sür
medi. İkl saa.t içinde bütün lş!er bit
tL Recep reis: 

- Çok gectkmeyln ... Mernkt.ı,n ~ 
larım . 

Diye bağırdı. (Yeşllok) un bordtt.
sındR. vedalaştılar. 

Saide: 
- Umarım kl, on 00., yirmi gün 

sonra, Kefalonyadan aldığım define. 
nin bir eşini daha yakalayıp gelcce
~im. Sen, ben donünceye kadar, Oell
boluda yedek deniı.ci bulmağa çalış! 

CYeşilokl dümen kırarak, Ktbrıe 
adasına doğru açıldı. 

Recep reis de Çanak.kalenin yoltuı11 
tuttu. 

Sotirl merakından çıldıracaktı. Am
bar ağzında dolaşan nöbetçilere: 

- Vasil nerede .. ona söyllyeceklerhn 
var. 

Dlye bağırıyordu. Nöbetçim ~ca 
bilmedikleri için akiırış etmlyorlo.rdı. 

Bir aralık bu sesi Recep reıa de dn;p 
du. Ambarın kapağını açtı: 

- Ne istiyorsun. Sotiri? 
Diye sordu. Korsan, kendi dilinden 

aıılıyan blrile karşılaşıncn sevtncll : 
- Vasili ç~ıyorum. Ontmla blr4 

şeyler konuşmuştuk. tasdik ettı"rı"p taahhütlu"' bir mektup- racaa a vazıyet erını Ögrenme . ir-den, ayni ko.st.ilmü giymiş balet ar- EN SER/ ı 
tlstleri gibi, ayni renk piJa.ı:nalarla ' la ııubemize göndermeğe mecbur- ler. Ve e biselerini alabilirler. _ Evet. Fakat sen değil. (Yeşilok) - Recep ambar ağzından yumruklan-

pencerenin önünde sigaralarını t;ellen- EN EMJN dur. Mektuplarında bulundukları Kadıköy yerli askerlik tubesirnden: 
dirirler, tavla oynarlar, şa.riıı söyler- CUZ mahallin açık edresini yazmakla miı- . . . Yedinci kor mıntakasından Ka-
lı!i:dt. İçlerinden biri gayet iyi 1S1ık ça- EN U kelleftirJer. Senelik ihtiyat yokla- dıköy mıntakasına yer değiştiren 
lardı. Ahmed Sermed ona pek p.şar- vasıtadır. Alım. sabın. ki· masına i§tir&k etmeyen veya taşra• ( 330 - l 50) sicilli emekli topçu 
dı: o.Ben erkek oldu#um halde adam- • l · d · · • · • • ·· b s··k · wl M f d ra 1§ erın e 1§ ve ı§Çı ıçın ıs- da olanlar yukarıda yazılı vesika su- yuz aşı . u riı og u usta anın er-akıllı ıslık çalanuyorum. Halbuki o ne d d h ı K d k b b 
mükemmel çalıyor!11 derdi. tlfa e e ioiz. retlerile bulundukları yerleri bil- a a ı öy şu esine müracaatı te -

Sermedi en ziyade hayrete düşüren dirmeyenler 1076 aayılı kanunun liğ olunur. 
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Güzel GOzlii K :az 
kırlaıı~ıf gibiydi. Çehre11i sarardı, 
çenesi inceldi. Gözleri kızarmıştı. 
O kadar gözyaıı1 dökmüııtü ki gör· 
me kabiliyeti bile ualmıştı, 

Doktor, vicdanlı bir adamdı. Ona 
iyilikle dedi ki: ~k ve macera romanı Nakleden: (V8 • Nd) 

~~-~--.... -..,__~~~ 
Hüviyetine büründüğün zat Mı· 

sırda... Kasadan Ahmet Efendi 
ile muhabere... Konsoloslulc vasıta
ıile onun orada mevcudiyetini de 
tespit etti. Şimdilik allahaısmarla· 
dık. Bugünlük fazla bile konuştuk, 
Recep Can, 

Bedri, hakikateaı karşısındakini bir 
hapishane kaçkını f arzediyordu. Şe· 
finden aldığı vaid alNıı:ısı geldi. Şim
di artık terfi de edecekti. Memnun 
memnun yürüdü. 

Bu sırada Cemal Nerm~ iki eli 
arasına başını almış, inliyordu: 

- Aldanmışım sahiden... Ben 
deliyim ... Sahiden deliyim ... 

Bedri evvela hastane müdürünün 
yanına çıktı. Ona me.,eleyi kendi 
aınladığı gibi hikaye etti. Artık te
reddüde mahal yoktu. Recep Can 
uzun uzadıya deli rolü oynadıktan 
sonra adaletin pençesinden yakayı 
sıyırmak için işte böyle bir tedbire 
başvurmu'; fakat yalancının mumu 

1 

- Evladım benden aana zaraı 
Yataıya kadar yanmı•tı. HilelerJ·nde im ç...ı-'nmeden k .. ge ez... e&ı onuı ... 
muvaffak olaro.anuı, yakayı ele ver- Kimsin, ne hiaııecliyorsun, aıe olma-
,,..;.tj. A k l • ....,.. aını istiyorsun?... çı söy e ... 

Recep Cam, bundan aonra adliye- Cemal Nermi. bir aolukta bütün 
Jlİn malıydı. Onu haplahane namına macerasını anlattı: Hayabnı, borsa 
istemekte geç kalmıyacakl.arı her dalci kayıbmı, hareket etmek proje
halde. Evrak o suretle yürüyecekti. eini, düştüğü tuza~, katil tercrübe-

Bedri vaziyeti o ıuretle izab etti sini. . . Sonra
1 

. Pi kanaatini de bil
ki, müessese müdürü de hakikatin dirdi: Kendntne ıuikud edenler
böyle olduğuna kanaat getireli. Bu- den biri, k-endl evrakiyle oıııunk.ini 
nunla beraber, bir doktor muayene- değiftlrnıi§ olacaktı... Buna da po· 
si daha lazımdı. Bu muayene .ite- lia aldanmııtt ... Şimdi işte mahvol· 
!aylıkla ve ehemmiyetsizce cereyan muı bir adamdı Cemal Nermi . ., 
etti. Sesi titriyerek dedi ki: 

Polis amiri, memnun memnun - Beyefendi, siz burada yegane 
müdüriyete döndü. Sertabip, mese- hakimsiniz!. .• Göriiyorsunuz ki deli 
leyi öğrenince Recep Can'ı bir kere değilim •. , Yalvarırım: Serbes bıra
daha muayene etmek istedi. Hasta kılmam iç[o tavaHutta bulununuz! 
öyle değiııniıti ki, birkaç hafta Eğer iddia ettikleri gibi zevcem ha. 
evvel dikkatini celbedeıiı enteresan kikaten oldüyse, bari mezarını zi
vaziyetten arhk eser kalmanuı\1. yaret edeblieyfm ... Oğlumu, yavrum 

Esasen Cemal Nermi, birkat fJÜD Cahid'! göreyim ••. J\rtık bütün mev· 
içinde on ieno ihtiyarlamış dereoede cudiyetimJ o.Qa haaredeyim. Onun 
harap olmuıtu. Saçlan tamamiyle 1 istikbali bundan dört beı ay evvele 

kadar tamamiyle temin edilmiş his
smi veriyordu. Halbuki şimdi fela
ket onu bekliyor... Bırakın himaye 
edeyim, evladımı... Bana da, ona 
da acıyınız! 

Doktor, susuyordu. Ve hastanın 
orada bulunmasına dikkat bile et· 
meden, geni~ odada aıağı yukarı do
laştı. 

Dosyalarla dolu bir yazıhanenin 
önünde durdu. Buradan Cemal 
Nenniye aid olanını cıkardı. Dik
katle evrakı bir kere daha gözden 
geçirdi. 
Okuması tereddüde düştü. Baş•nı 

salladı. Dosyaya gu notu ilave etti. 
Gayet nazik ve enteresan bir va

ziyet. Bu adam, bence, bir müddet 
daha göz altında bulunmalıdır.> 

Polis ikinci şube müdürü, bu sa· 
brları görünce zile bastı. Bedriyi 
çağırttı. Ona da gösterdi. 

Bedri ıaııırdı. 
Amiri: 

- Artık bu iş bizim ihtisasİmİz 
olmaktan çıkıyor. 

Bedri, deli doktorun;t karııı ağzını 
açıp gö:zünü yumacaktı. Fakat ııe
Einin hu sözl~i ausmasma sebep 
oldu. 

dakl defineleri Sotirtnin gemisine nı sıkarak küfretti: 
nakledeceğim. Sen o genı.!yi alıp Geli- - Konuşmaz olaydın, melun köpe-kl 
boluya gider ve defineleri Edlrneye Sadeyi kışkırttın ... Vasıı onlarla bera
gönderilnıek üzere muhafız İbrahim be_· MagoS'3.ya gittiler. Eğer söyledik-
beye teslim edersin! lerin yalansa, Saide dôndüğU zaman 

- Sotiri ne olacak? halin yamandır. 
- Onu da sen götüreceksin! Yarası! Sotiri i~ iç yüzünü anlayınca: 

blraz iyileşince Geliboludan Ed!rneye (Arkası var) 

Müdür: 
- Elden ne gelir ... Bir şey yapa

mayız... Laakal bir müddet bir şey 
düııünmiyelim. 

- Müsaade buyurun beyefendi. 
Müdür, büsbütün kaşlarını çattı. 
- Bundan sonra zekanızı mesle-

ğinize daha faydalı bir şekle getir· 
menizi sizden talep ederim ... 

- Fakat efendim ... Vaad buyur· 
muştunuz ki .•. 

- Şimdi vaadi filan bırak ... Tu· 
fidem mi bahsediyorsun) 1 

Cemal Nermi, hücresine kapatıl
dığı zaman buhran geçirdi. Buna 
rağmen kendini biraz sonra tapladı. 
Olup bitenleri nefsine izah etmeğe 
çabaladı: 

c - Bu polis komiser muavini be
nim Recep Can olduğuma o derece 
kani ki, bir kerecik evime kadar 
giderek tahkikatta bulunmamıştır. 
Buna eminim ... > dedi. 

Fakat ansızm alnını bir ter taba· 
kası kapladı. Şayet düşündüğü gibi 
olsaydı, baştansavma it yapmıı 
bulunsaydı Ahmed efendinin adını 
nereden öğrenmiı olacakb. 

Öyleyse doğru? .... Melahat aı 
mü~··• 

• 
Ah, doktor Rauf onu, «Bu seçti· 

ğin yol, yolların en fenası 1 > dediği 
zaman ne kadar haklı imi~ ... Keşki 
evinde kalsaydı, ailesinin başından 
ayrılmasaydı... lnsanrla enerji olur
sa bütün felaketleri önleri Halbuki 

o, öz felaketini doğuracak teşebbüs
lere girişmişti. .. Evine döndüğü za
man (şayet dönmek müyesser olur
sa) sevdiği iki insandan yalnız Ca-
hidi bulacaktı .. . 

Fakat hayır ... Buna imkan yok-

tu. Böyle an: bir ölüme inanmak is
temiyordu. 

<- Her ne sebepleyse, muavin 
yalan söylemiştir 1... Melahat yaşı
yordur ... > diye düşünüyordu. 

Bunu etiyle, kemiğiyle hi!!lediyor
du. Bundan kati surette emindi. 

Fakat nasıl oluyo?du da poli9 
am:ri Cemal Nerminin hayatta bu
lunduğw!u, Ahmed efendi ile mek

tuplaştığını ona söylemişti. İıte ha
kikate uyguı:: olmayan bir nokta 

daha ... Ahmed efendi patronunun. 
dostunun el yazısını bilmez olur 
muyJu hlı;;? ,., 

(Arkası var) 
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KOÇ OK İLANLAR 
Fevka!Ade ahvalin devamı 

müddetince gayri muayyen gün
lerde be.ftada lkt veya üç defa 
neıırcdllecekttr. 

1 - İŞ ARIY ANLAR 
"İR B.\YA.V İŞ ARIYOR - Usulü 

nıuzaaf, eski, yeni türkçe, fran.sızca bi
lir tccrübell blr bayan haftanın mu
anen günlerde bir ticarethanede ça
lışmak ister. Akşamda katibiş rümu
ımna müracaat. 

FF.N M.l:l\IURU - İçecek su ha.ttı, 
Nivelleman!, münhan!U harita ve he
l;apıan lşl yapabilir. İnşa.attan anlar, 
1ş arıyor. ~Akşıam. gazetesinde: ~sı
nftsıı rümuzuna. 

LİSE l\IEZU?lı'U - Fransızca bilir, 
eski harfleri okur. Tercüme, hesap ve 
diji,er büro işlerinde çalışabilir. Ak
§amda IF.K.l rümuzuna yazılması. 
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BİR TllRK BAYANI İŞ ARIYOR -
İyi tahsil görmüş daktiloyu serl yazar 
ticari muhaberata vakıftır. İyi ücret1e 
dışarı gidebilir. Müracaat tahrlrc.n Ak
§:Unda F. S . T. - 1 

İŞÇİ GENÇLER ARANIYOR - Do
kuma tezglhlan aıatı imal!tbaneıdn
de çalışmak il7.ere 16-17 ~larmda. if
çl ııençlere ihtiyaç bulunduğundan is
teyenlerin Mahmudpa.şada. Tarakçılar 
yanında Kq;ıkçı han 2 ncı kat 7 nu
maraya pazardan maada her gUn sa
bahtan öğleye kadar müracaatlan. 

-S 

YALNIZ BİR DOKTORUN - Muaye
nehane ve evine bakacak iyi seciyeli 
bir bayan aranıyor. D. A. T. remzlle 
m~ktupla müracaat. - 2 

BİR DİPLOMALI HEMŞİRE - Bir 
hastabakıcı ve bir çamaşırcı istiyoruz. 
ŞişJi son istasyonda ,Cafer Tayyar 
Kankat hastahanesine» müracaat e
dilmesi. - 1 

BİR ME.'UUR ARANIYOR - PJyan
go gişf'.sinde çalışmak üzere garanti 
vere-bilecek bir memura ihtiyaç vardır, 
aylık otuz liradır. Her gün sa.at ~4 ile 
16 arası dördüncü vakıf ban 4 cu kat 
35 numaraya müracaat. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 
SATnm: DİZEL MOTÖRLERİ- Uç 

tanesi 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey
girlik kara ve deniz vasıtal:mnda kul
lanılır mükemmel bir halde dört aded 
(Mercedes - Benz) marka Dlzel motör
leri satılıktır. Sirkecl Orhanlye cad
desi No. 28 müracaat. Tel: 20992. 
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~KŞAM 

SATILIK KÖŞK VE viLLALAR -
Biiyiikada, Yeşilköy Feneryalu tren is
ta.syonunda, Bebek KI.reç bumunda 
satılık köşk ve villAlarımız pyanı 
tavsiyedir. 

Taltsim Abdülha.k HA.mit caddesi 
Bozkurt-EmlAk No. 23 Tel.: 43532 

SATILIK ARSALAR - Büyükadada, 
Heybell plfljında, Yeşilköy deniz ke
:rıarında, Fener yolunda ereümle den12 
görmek şartlle Cihangirde Ayaspaşa
da. Maçka - Kll.ğıthane cad<lesinde ıs
tıkbali çok parlak arsalarımız .satılığa 
çıkarılmıştır. 

Taksim Abdülhak Hamit caddesi 
Bozkurt-Emlllk No. 23 Tel.: 43532 

KİRALIK APARTIMANLAR - Şlş
llde İskete sokağında 19 No. asri bir 
apartıman dahlllnde 25 lirnlık kat
lar ve keza Firuzağada Türkgüci.i so
kağı 64 numaralı apartunanın 35 l!ra
lık ve 20 llralık daireleri kiralıktır. 

Taksim Abdulhak Hamit caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel.: 43532 

KİRALIK VE SATii.IK KÖŞK -
Kızıltoprak Feneryolu istasyonunda 
Yaver:ıb sokak No. 37 köşk satılıktır. 
Taşraya hareket dolayısUe dört oda 
bir salondan ibaret ikinci katı da ace
le kiralıktır. Istnsyona ve tramvaya 
çok yalqndır. Bahçesi ve çam ağaçlan 
vardır. Içinde sahibi bayan Cemile 
Gökşine müracaat. 

KADJKÖYV'NDE - İskele clvarın
da apartıman inşasına; elverlşll üç ta
rafı yol olan mü.frez iki arsa satılıktır. 

Galata - Xöprübaşı Mehmed Ali 
Paşa Han Afif Türel yazıhanesine mü-
racaat. Telefon: 43741. - 2 

l\IAÇKADA - Tramvaya. iki daki
ka mesafede dört katlı ve dört da.1rel1 
yeni blr apartıman sat.ılıktır. 

Galata - Köprübaşı Mehmed Ali 
Paşa Han Afi! Türel yazıhanesine mü-
racaat. Telefon: 43741. - 2 

HALİÇTE - Sanayi mıntakasmda 
fabrika inşasına elverişli, denize ve 
caddeye yirm~er m~re yüzü olan lk1 
bin iki yüz metre arsa satılıktır. 

Galata. - Köprübaşı. Mebırned Ali 
Paşa Han Afif Türel yazıhanesine mü-
racaat. Telefon: 43741. - 2 

DALİÇTE - Iskele yanında ve de
n1z kenarında ayda kırk sekiz 11.ra lrad 
getiren metin bir mülk beş bin beş 
yüz liraya satılıktır. 

Galata - Koprübaşı Mehmed Ali 
Paşa Han Afif Türel yazııhaneslne mü-
rac:[l at. Telefon: 43741. - 2 

YESİl.KOYDE - Dört tarafı Gazi 
Evranos, Gülibrlşim, İrfaniye ve Saa
detli sokaklnrile mahdut üç bin yüz 
beş metre murabbaı arsa satılıktır. 

Galata - Kôprubaşı Mehmed Ali 
Paşa Han Afif Türel yazıhanesine mü-
rat'aat. Telefon: 43741. - 2 

KİRAl.IK OD!\. - Müstakil bir oda 
mutf:ık ve tatlı su ve elektrik vardır. 

Sahife T 

BiR BAYAN ARAN/YOR 
Maiazamızm aatq ltlerinde istihdam olunmak üzere miiDevver 

ve ecnebi liaam bilen bir bayana ihtiyaç vardı:r. Sabam müracaat 
lraba1 edilmez. Talip olanlar tahriren mür-=a.at etmelidirler. 

Teklif mektuplarında len:ümeyihal ile haklarında referan& 
almabilıecek zevatın adreslerini bildirmeleri )Uımdır. 

Beyoifu: İıtiklil caddesi: DEKORASYON mağazası 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü llinlari 

Umum 

Va.n i;lıetmemi1Jde münhal bulunan göl vesaiti için motör maıkinl..sti alı
nacaktır. Talip olanların teraıtl anlamak üzere mevcud ves::ı.tklerfte birlik
te umum müdürlüğüm.üz zat işleri şubesine müracaat etmeleri Jdzıımu ilin 
olunur. (389_, 

F eriköy Tahsil Şefliğinden: 
Şubemi2ıe 93'7 ilA. 940 seneleri kazanç v~rgislnden borçlu Ha.llt ve Niyazi

nln Taksim - Yenimahalle arasında işlettikleri açık kahve rengi mal 
renkte ŞeVI"Ole 3071 numaralı mahcuz 3500 lira. muhammin kıymette bir 
adet büyük otobüs 21/5/9fl ÇIU'ŞUllba günü saat 15 de F.erlköy Maliye şube
sinde alenl müzayede ve peşin para lle sa.tılac$nda:n tall:p olanlann Maç
ka. spor caddesi 169 numaralı garajında ~zkür otobüsü görmeleri ve 875 
lira. depozito a.kçesi vermetı: ınıretile müzayedeye :i§tirak etmek üze~ yevmi 
mezkürda -ve muayye.n saatte Ferlköy şubesinde lınzır bulunmaları il:in olu
nur. (38()3\ 

Beşiktaş Maliye •Şubesi Tahsil Şefliğinden: 
Şubemize kazanç yergisinden borçlu Tığlızade Mehmet Ruştü Ziyanın 

Beşiktaş Sinan paşa mahallesi Demireller sokak 33 No. lu marangozhanesin
de haciz altına alınan ı adet 10 beygir kuvvetinde cAsiner tip D 1500 10:.t 
kuvvetinde motör ile 4 metre boyunda. 30 adet tahta, 4 metre boyundtı 20X8 
markalı mat.ör ve o:elektro motör Werka> markasında bir ad<:d 5 beygir 
santimetro eninde 15 adet kalasın aleni müzayede lle satışı 21/5 941 çar· 
şanl:ba günü saat 10 da yapılacağından isteklilerin yevmi mezkurda % 7.5 
pey akçelerile malıalll mez1dl.ra. gelınelerl, fazla malüımıt alma'k isteyenle
rin akaretlerde Beşiktaş Maliye şubesı tahsil şef!l~iııe müracaatları. {3864) 

i\IDIJASEEE VE 1\IUHABERE - Or
ta ve liseyi ticaret mektebinde bitir
miş, muhasebe ve muhaberatı kuv
vetli gerek muhasebe ve gerek muha
berntta çalışmak üzere iş arıyorum. 
Akşamda (Y. İ. T. M. 3!l6) rümuzuna 
müracaat. - ı 

BiR Y{ KSF.K - Makine ve elektrik 
rnuhendlei çok cüz! aylık mukabilinde 
~ aramaktadır. Türkç.e, almanca, ln
glllzce bilir. Akşamda «R. M.» rümu
nına milracart. _ ı 

180, 125 l'UMURTAI.IK KULUÇKA 
l'tlAKiNELERİ - Acele satılıktır. 
Erenkciy: Sahrayicedit Merdlvenköy -
Bostancı caddesi No. 119 eve müra
caat. 

SATILIK EV - Üç kat kArgir. yedi 
oda,' mutfak, iki banyo, ça.ma§ırlık ve 
ufak bir bahçeyi havi deniz görüı 
maktuen 15,000 liraya. Adres: Türbe 
Piyerlotl caddesi No. 40 Telefon: 21001 
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Beşiktaş Serencebey yokuıjn Hazırcı 11 1 
veı; sokak No. 9______ Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
J{İRAUK YALI - çengelköyünde Umum idaresi i1anlnrı 

iskele yanında 6 oda, banyo. hava.gazı, 
elektrik. bahçesi mükemmel bütün =============================::::::: 
konforu haiz yazlık kiraya verilecektir. Muhammen bedeli (14300) lira olan 650 Rulo Beton inşaat için tecrit 
Çengelköy iskele yanında 17 No. ya veya bina damlarını örtmek için al1i. cins karton blttimc (beher topu 2-0 
müracaat. - 2 metre murabbaı ve 40 Kğ. olmak üzere) (23/511941) cuma günü saat (15,3.&1 

BAYAN İ~ 4.RIYOR - Türkçe, farn
sızca ve rumca yazar ve okur. Ticaret 
işlerinde bulundu; kasiyer ve başka 
vazifeleri mi.ikemnwı yapar. 41604 
tel fon ile muraraa.t. _ 1 

BİR MAT:\f.ı\ZEJ. İŞ ARIYOR -Ya
zıhanelerde Ingilizce muhabera.t, veya 
bir ailede yoz tatlllnde Öğretmenlik 
1çln bir matmazel iş arar. İngilizcesi 
kuvvetlidir. Türkçe ve fransızca bilir. 
Akşama 114 rumuzuna mektupla mü-

KEI,EPİR OTOlUOBİJ, - Ta§raya 
hareket dolayısile Amerikan yeni ve 
kapalı bir otomobil satılıktır. Lastik
leri henüz çekiçleri üzerinde ve yeni
dir. Otomobil yalnız 18 bin kilometre 
yapmıştır, ekonomiktir. Adres: Kadı
köy Acıbadem Mecidiye mahallesi ör
nek bağı telefon· 60227 - ı 

SATILIK ·ru<iLA PRES - (Eksen
ter> beton, kireç. ve çiğ toprak tuğla 
için. Ebad: 25X12X6l cm. Ambalaj
da 170 kgrındır. Satılıktır. «CaprtXD rü
ınuzuna Akşamda. 

racaat. - 3 l\fÜIIbı BİR FIRSAT - Yalnız üç 
BİR TURK GE~Cİ tş ARIYOR - ay kullanılmış, cGeneral Electric» 

Eski ve yeni türkçeyl mUkemmel okur mat'kalı ve 180 santim uzunlul;unda 
Yazar, avukat yazıhanelerinde adliye mükemmel bir vitrin iş terki dolayı
işlerinde li1tisası ve daktilo yazabilir. sile ehven fiyatla satılacaktır. İ,te
Askerllkle ilişiği yoktur. Her ne iş yenlerin bir mektupla Galata. - Posta 
olursa olsun yapar. Bir apartınıa11ın kutusu No. 1050 adresine müracaatla
kapıcılığını nilcsile birlikte ldare ede- rı. 
bilir. Muhtac vaziyette olduır d:ı!l ---------------
hayırsevC'nlrrln Beşikt.ıış Aknr lerde FJRSA'l' - Az miktar mevcudu olan 
40 numaralı kahvede bay AH C'llle Pfaff ve Gutmann dikiş m. nelerine 

mahsus çeşit yed.ek parçalan toptan 
Emin Somuncu - 5 olarak satılıyor. Müracaat Yemiş Zin-

dankapı caddesi No. 68 İstanbul. _:.: 

YAZI VE HESAP i\Lı\KİNELERİ SA
TIN YE TAMİR - Yazı ve hesap ma
kinelerinizin mükenunel ve seri tami
ratı için 42475 telefon edilmesi. C:Müs
tamel yazı ve hesap maltlnelert iyi fi
atle satın alınır.ı Galata. eski gümrük 
Cad. Mltakldi han kat 2 Bn.~kan atel
yesi. - 4 

KİRALIK APARTJl\JAN - Şişlide 
mobilyalı kirnl!k küçük apartımo.n, lkl 
oda. mutbak. havagazlı banyo müra
caat 11-12 telefon: 80326 - 6 

BÜl.iJK \'I: KtJÇt\K İKİ KÖŞK Kİ
R.1LIKTIR - Elektrik bol su telefon 
çamlık meyva ve sebze küçiik köşk ay
rıca satılıktır. Bostancı Küçukyaiı as
falt üstü Telefon: 52,24.ll - G 

KİltAJ.lK APAR'flMAN - Kurtuluş 
tramvay caddesi 23 numaralı npartı
manın 3 numarnlı dairesi kiı'alıktır. 
Kapıcıya müracaat. - 3 

i\IOBİ!,1''1\Li KİRALIK l>AİRE -
Taksimde Topçu caddesindP Uygun 
apartımanının 2 numaralı konforlü 
dairesi eııyasile beraber yazlığı kiraya 
verilecektir. Hergün sıcak suyu vardır. 
'.çindekiler<' müracaat. - 12 

KİRALIK KONFORLU MÖBLE 
AI'AR1'UIAN - Ayazpaşa Parkotel 
karşısı İkiz l<ardeşler apartımanımn 
2 numcıralı 5 odıllı dairesi mevsimlik 
kiralıktır. Her gun 11 den 3 e k dar 
goı ülebillr. 'l'el: 44399 

IÜRALIK l'AZIIIANELER VE DE
POLı\R - Gal::ıtada eski Yolcu salonu 
k:ırşısında. ı.aloriferli müstakil 6 oda
lı yazıhane, o.ltında kaloriferli mağaza. 
arkasında her hususa elverişli büyük 
depo ve ittisalinde Tahir hanında ka
loriferli ve asansorlu 7 odalı bir ya
zıhane katı kiralıktır. Müracaat: Ga
lata Tahir hanında No. 1 Tel. 42673 

-1 

UIR TÜRK BAYANI İŞ ARIYOR
E.,ki ve yenı harfleri mükemmel oku
yup Yazan malfımatlı bir yazıhaneyi 
mükemmelen idare e-cle-bilen avukat. 
doktor veyahud hususi ha..<ıtanelerde 
idare kısmında •çalışır temiz bil: aile
den lkl kisilık bir aileyi geçindirecek 
ve pek müskül mevkide kalmış olan 
bl'.. bayan mknasip bir vazife arıyor. 
Mur.acaatıarın ciddi olması şayanı 
tercıhtır. Akşanı ga7,etesinde tafsilatlı 
adreslerile •N. K. Z.» rüm\ızuna mek
tupla müracaatları. _ 4 

HUSUSİ OTO!\IOBİL.~~INACAI~-: KİRALIK KONFORLU YALI -
3_8,39 veya 40 model kuçuk .. motörlu Kuzgur ~ •!· Pa.şa limanı caddesl 111 
lastikleri ve_~air aksamı muke-!11ınel 1 No. br-' indeki yeni bir yalı tama
kapal.ı ve dort kapılı otomobillnı sa:-ı men kın lıktır. Telefon vesair gibi 
mak ısteyenlerin adre~e 1!1odel, mar- konforu mevcuttur. Görmek ve görüş
ka. evs~ v_~ e~ son fıatinı bir mek- mek üzere Galata Karaköy palas kat 
tupla dorduncu. v~kıf han blrincl k.'1..t 3 No. 3 de Tel.: 40248 her gün 9-12 ye 

2 - İŞÇi ARIY ANLAR 
ECZACI KALFASI ARANIYOR -

İstanbulda çalışmak ü7.ere askerllkle 
HJşiğl olmıyan sanata vakıf bir mcs
le~ta.şın İstanbul 757 posta kutusuna 

36 numaraya bıldınnesi. - 5 kadar müracaat edilmesi. 

nnıracaatı. 4 - Kiralık • Satılık 
DASTABAKICI ARANIYOR - İs

~klilerln evrak.la.rlle birllkte her gün 
öğleden sonra Ortaköy şıra yurduna 
~s vurmaları. 
BİR BAY..\,..~ .~IYOR - Yazıha

ne işlerinde ve temizliğinde çalışacak 
renç bir bayana lüzum vardır. Maaş 

JtOZKURT - EMLAK - Beyoğlu 
tramvay caddesi çok mutena ve san
tr:ı.l bir mevkide ve altında büyü.it bir 
bap mağa7.ayı ihtiva eden ve bütün 
konforü havi ve ezcümle senevi (8820) 
lira varidatı olan namdar bir apartı
man (190) bin liraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamit caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel.: 43532 

~ Yaramasına göredir. Kısa hal ter
eumesi ve bir fotoğrafla. (İstanbul -
Post~. kutusu 264) adresine yazmaları 
~ gurı içinde cevap verilip 22500 LİRAYA1- Beyoğlunda Par-

makkapıdtı. tramvaya. bir dak.ikn. me-
IMKTiLo BAYAN ARANIYOR - sa.fede ve caddeyi görür bir vaziycl

nusust bir ticaret yazıhanesi için eski te köşe başında ve senevi 0680) lira 
ve :reni yazıyı mi.ikemmel bilen bir ~liri olan dörder odalı ve banyolu (5) 
daktilo bayan lazımdır. Kısa hal ter- katlı blr apartnnan (22,500) liraya 

l<:İRALII{ İKİ ODA - Kadıköy-Mo
da Yusuf Kamil paşa sokak (22) nu
marda möble iki oda kiralıktır. Elek
trik, havagazı, terlms hamam, her 
giin ondıı.n bire kadar gezilebilir. 

2780 LİRASI S SENE TAKSİTLE -
2500 lirası peşin. 7 odalı kargir iki 
ayrı daireli ev 5200 liraya satılıktır. 
Terkosu elektriği vardır. Alınak iste
yenlerin Fatih Fevzi paşa caddesi 
Emlrbuhari sokak 26 numaraya. her
gün öğleye kadar müracaatları. - 1 

KİRALIK KÖŞK - Ankarada Keçi
örende asfalt cadde üzerinde yeni ya
pılmış beş oda ve altında. iki deposu 
bulunan her türlü konforu havi bir 
köşk mobllyalı veya bo.'.i kiralıktır. 
20042 ye telefon edilmesi. cürnesl, adres, fotoğrafla cista..."'1.'i:ıul - satılıktır. 

~sı.:. kut~su 254) adresine ynzınalan. Taksim Abdülhak HAmit C.'.lddesi KİR.'\LtK MODERN YALI_ Şifa. 
.!!1 gun 1cıncle cevap verı'llr. B kurt Eml .. k No 23 Tel· 43532 - oı - <t • •• suyu ve ha.vasile meşhur Vanıköyünde 
A~İSTAN DOKTOR ARANIYOR - 12500 LİRAYA - Firuzağada iyi bir ele.b..1;rik, Terkos. telefon, havagazı, 

KiRALIK Al'ARTIMAN - Bomon
tide. manzaralı dört oda bir hol elek
trik, havagazı, telefon, 30 liraya, altı 
aylık ınlbllyeli de olabilir. 52.324 tele
fon numarasına miıracaat - 1 

ACELE S.4TILIK EV VE ARAZİ -
6 oda 7 dönüm bağ 8 dönüm ağaçlı 
meyvalı bahçe elektrik, tatlı su kuyu
su tramvaya 10 dakika mesafede mruı
zarası milkeınmel Üsküdar Kısıklı 
Çilehane kar~nd:ı. 19 No. imı.a.11 
pehlivana müracaat. - 9 

SA'InIK AHŞAP EV - Aksarayda 
Katıp M ·~llhttt!n sokağında. sekiz oda 
içi ve d ı yağlı boya her tarafı mu
şambalı. ' 0 lefon, hamam ve her türlü 
konforu ulunan üç tarafı bahçe fev
kalCı.de havadar ve manzaralı ve tram
vay istasyonuna bir dakika mesafede 
buiunan ahşap bir ev ınak'tuen beş 
illin liraya satı1ıktır. 23896 No. ya tele
fonla mtimcıuıt ed"Ime&I. - 2 

SATILm: KAGİR EV - Aksatıı.yın 
1yl bir semtinde altı oda banyo, tele
fon ve her tür u ·;:mforü bulunan bü-
yükçe bir bahrc nde bol güneşli ve 
manıarnlı ı· .ıg, lr ev maktuen altı 
bin liraya satılı.kt..r. 23396 No. ya Tel. 
ile mürar. at edilmesl. " 

KİRALlK KÖŞK - Oözteperle Rid
vanpa§a sokak 31 numaralı bahçeli 
te.rkos ve elektrikli 15 odalı köşk: tek
mili veya ıki kat ayn ayn ya7Jığına 
veya seneliğine kiralıktır. Gezmek için 
29 numaraya müracaat. - 4 

KİRALIK IIANE - Kadıköyünde 
Rasimpaşa mahallesinde düz sokakta 
Haydarpaşa çayırına nazır 14, 16 nu
maralı kil.gir evler kiralııh.-tır. İçinde
k!Jere müracaat. - 2 

KIRAUK KÖŞK - Kızılt<J.prak Mu
radiye karakolu karşısında 4 cıda. çam
lı bahceyl havi ve tekmil kontörü haiz 
16 numaralı kö.::,-k mevsimlik t.ıraya 
verilecektir. Taliplerin içindekilere 
müracaat. - 2 

SATlLII< EV - Yedi oda bir salon 
yarısı kagir yarısı ahşap iyi bir mev
kide hamam terkos manzarası açık 
iki böliik kiraya verillr i~lndekllere 
müracaat. Adres: Şehzadebaşı. Mah
mudiye çeşme sokak No. 19 - 2 

ANADOl,UHİSARINDA KİRALfil 
BAHCELİ KÖSK - Havadar nezareti 
!evkalideye malik miiteaddid daireler. 
Müracaat: Yenimahalle Bayram köş
kü yakınında Cuma soka-k No. 12 - 4 

ANK.ARAOA - Keçiören semtinde 
Tepebnşında yenı yapılmı.ş dokuz oda
lı 'banyo, çama~ırlık, mutfak, şehlr su
yu, elektriği o' l ev satılıktır. Ankara 
Emlak banka.smda Mesut Özköke mü
racaat Telefon: 2501 1 Askerlik ve mecburi hizmetle alakası mevkide senevi '900) Ura ıellı:i olan banyo, gtizeı bahçe mükemmel rıhtı

Olmayan, doğunı ve kadın hastalık.la.- üç bttçuk katlı ~ni model bir apartı- mı havi yalı kiralıktır. Birinci katı 5 _ MÜTEFERRiK 
nnda ihtisas yapmak isteyen blt dok- man (12,500) liraya satılıktır. beş, ikinci katı yedi odadan mürekkep 
~ra ihtiyaç vardır. İsteklilerin Orta- Taksim Abdülhak Hamit caddesi olan yalı ya. toptan ve yabud her kat 
10.Y Şifa Ylll'duna (bergün saat 1-3) Bozkurt-Eml~k No. 23 Tel.: 43532 ayn ayn kiraya verilir. Her katın ka- DÜKKAN DEVRETMEK İSTİYEN-
!!:._uracaatıan. pt&. ayndır. Telefon: 38-43 _ ı LER - Balıkpazannda. Hasırcılarda 

A 
MUHABERE ye DOSYA MEMURU 12500 LİRAYA - Şişli tramvay is- şekerci kağıtçı dükk!nı devretmek ve 
ltANJYOR - Fra:rısızca ve Türkçe tasyonuna tiç dakika. mesaf'ede senevi SATILIK İKİ KVçtJK ARSA - karlı işe sermayeli ortak isteyenler 

~V\'ofü ticari muhabere yapa.bilecek (948) lira geliri olan üç katlı yeni mo- Göztepe tramvay durağı yakınında Akşam gazetesinde A. H. rümuzuna 
-.tıdrette bir daktilo aranıyor. Bay ve- del bir apartımıın 02500) liraya satı- cadde üzerinde lk1 yolun köşesinde mektupla müracaat etsinler. - ı 
Ya ba lıktır. Ufak bir bahçesi mevcuttur. lmarca yenl ifraz edllmif ik1 küçük 
ıenı Yan olabilir. İkinci bir lisan bi- Taksim Abdülhak HA.mit caddesi parsel ayrı ayn satılıktır. GözWpe is- BİR MUALJ.İM HAFTADA İKİ GtJN -
Slrtrer .tercih olunur. Bonscrvislerile Bozkurt-Emlak No. 23 Tel.: 43532 tasyon caddesi 15/3 e müracaat. _ 7 Ortaokul talebelerlle, Lise dokuz ve 
zıha:ı~ı M~~darzade han 31 No. ya- . onuncu sınıf talebesine hususi ders 
- :ve ınuracaat etmeleri. 18000 LİRAYA_ Nişantaşında güzel KiRALIK EV - Beşiktaş Yeni ma- verir. Müspet bir metod dahilinde eh-
F~Al>IN VE ERK.EK BERBl."R KAL- bahçe sokağında senevi (144-0) lira ge- halle Fırın sokak 5 No. 3 odalı müsta- ven fiya;tla ikmal ve mezuniyet imti
Buadi ARAl'\.fYOR - Suadiyede açılan liri olan üç buçuk katlı modern ve ~ ~-erkos ve elek:tı;k 25 mayıs pazar hanlarına hazırlar. Arını edenler A'k-

blr ,,.!!_berber salonun" iyi ücretle (60) metre kare bahçesi mevcut işbu gunu saat 17 den 19 kadar mezkür ~amda CF. G.) rumuzuna. - 1 
._ .... u ""' eve müracnat. 

:na ~l ve bir erkek berber kalfası- deniz görür apartıman (18) bln llra- ---:------------- ı\LMANCA VE RİYAZİYE DERSLE· 
kftrcft ~ç vardır. Aynca iyi bir mani- ya .satılıktır. K.İRALnt EV - Beşik.taş Hasan pa- ni _ Almanyada yüksek tahsil etmiş 
desi 394 zınıdır. Suadiye Bağdad cad- Taksim Abdülhak H!\mit caddesi şa. deresi 64 No. beş oda elektrik tatlı bir genç ııse ve orta mektep talcbele-

No. M. Uzuner'e müracaat. Bozkurt-Emlak No. 23 Tel.: 43532 ve acı su iki 11ane oturabl11ı:, 25 mayıs rlne hususi ders vermek istiyor. Bu 
ACEf.& . 1 SATJLIK KÖŞK _ Kadıköyünde pazar günü saat 14 den 16 kadar mez- dersleri kuvvetlenmek anu cd n 

ARANtYoa»lR DAKTiı.o B.\YANj Ziverbey yokuşunda asfalt üzerinde kür eve müracaat. talebeler Akşanıda. D.D. rümuzun:ı. 
bl.l-- blr rla:; Eski harfleri okumasını 3,5 dönüm çok iyi t.şlenmiş, ba~ ve müracaat etmeleri. - 2 

.. u ._dio b KİRALm YAJ,I - Dörder odalı lkl 
Amu edenler .~Yana ihtiyaç va.r. meyva ve~ bahçeleri ortasında ba.h li lekt ik te k İK!\f.UE KALANLARA - Bır' ~en 
ra Beyazıd i~e~'glm. saat beşten son- karglr 8 odalı müteaddit balkonları daireli meyva çe e r r os. .ı. 
han sokak vmversıte caddesi KiU- denize ve QamJıcaya haklm yağlı bo- Şifa suyu ve hn.vası ile meşhur. Daire- fakültesi mezunu fra.nsızce. ve diğer 
~kJ ınuayl2 nhumarada doktor Cemal yalı bir vlllli CS5-00) liraya satılıktır. ıer ayrı ayn veya birlikte verilebilir. dersleri istenilen ~rde ucuz fiatıa ve
ainlec., ene anesine ıniıraca.at et- Taksim Abdülhak HAmit caddesi Vanıköyde 34 nwnaralı yalı. İçindeki- rir. Adı-es: Tıp fakültesinde A. Ka-

- ı ı Bozkurt-Emlak No. la TeJ.: "3532 Iere müracaaı. ' - ı ya. - 2 

on beş buçukta Haydarpa.şada Gar binası dahlllndeki komisyon ıtru11.fınd:ı.n 
kapa1ı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu 1~.e girmek isbeyenlerin (1072) lira (50) k:uruşluk muvakkat, teminat 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tek.lınerinl. muhtevi zartı nnı n m giın 
saat (14,30) on dört otuz..ı. kadar komisyon relsll~ne -vermeleri l:izımdır. 

Bu işe alt şartnameler komlsyondnn parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3552) 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara. - Kırşehir yolunun iltisakını teşkil eden Dikmen Çankaya 

yolunun 13+500 - 22+000 kilometrelerinde ytenlden 1n§a olunacak te6Viyel 
türabiye, şose ve sınat imalat işi 22/51/941 tarihine rastlayan panrtes! günli 
saat 15.30 da villiyet daimi encümen1nde Uıalesl yapılmak üzere kapalı zarf 
usul!le ek.slltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli c97498n lira c17ıı kuruş ve mu;akkat teminatı c.61241 lira 
t.9b ku.ru.ştur. 

3 - Taliplerin 
a - Muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını 
b- Ticaret odası vesikalarını 
c - En az 70 bln aira1ık bu kabil şose l.§i yapmış olduklarını lsbnt ede

cek vesikalarını, talip mühendis veya ten memuru olmadığı takdirde bu ka
bil blr fen adamile birlikte işin sonuna kadar teşriki ~sai edeccklerlıae dair 
noterlikten musaddnk vcs'ikalannı bir :ıstıd:ıya :raptederek ihale gununden en 
az üç gün evvel vlldycte müracaat ııe bu vesaike müstrnfden alııcakian fen
nt ehliyet vesikasını ha.m!len ihale günü saat 14,30 a kadar 2490 sayılı ka
nun hükümlerine tevfikan ha.zırlıyacaklan teklif mektuplarını daimi encü
men riyasetine tevdi etmeleri. 

d - Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Nafia müdürlüğünde gore-
b!lerekleri. (2403-3410) 

Ankara Belediyesinde en: 
1 - Kale parkına. yaptırılacak esa.s merdiven ve saire işi cm beş gün 

müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye Jconulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c34,982u liradır. 
3 - Teminat c2623ı> lira c65• kuıı.ı.şt.ur. 
4 - İhalesi 30/5/941 cuma. günü sa.at ıı de yapılacağından şartname ,.e 

keşif projesini görmek ve d75> kuruş mukıı.billnde almak isteyenlerin her 
giln encümen kalemine nı 1ıMklilerin de ihale günü olan 30/5/941 cuma gü
nü mat ona kadar usulü de.ixeslnde tanzim edecekleri tek.lif mektuplarını 
belediye dairesinde müteşekkil daimi encümene vemıe1eri. (2M5) (3612) 

YANICI MADDE ALINACAK 
Ziraat Vekaleti zirai kombinalar kurumu 

müdürlüğünden: 
SO Otuz ton dökme motötin 

700 Yedlyüz büyük tıeneke benzin 
1491 Bin dört yüz doksan bir büyük teneke petriol 
Muhammen bedeli 15,500 lira. olan yukarda cins ve miktarları ya.zıh üç 

kalem yanıcı maddeden yalnız bin teneke petrol Smcanköyde ve mütcba
kuıı Gazı istasyonunda vagon teslimi kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Kail ihale 20/Mayıs/941 salı günü sa.at on beşte Ziraat Vekaleti b.ina
smda merkez satın alma. komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 116 lira 25 kuruş muvakkat teminat ile kamı
nun tayin ettııti vesika ve tekliflerin ıhale günfı saat 14 de kadar komisyona 
,.-ermeleri lazımdır. (2586-3670 ı 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Yeri 

2886 Mercan Fuat paşa caddesin
de klUn eski erkanı harbiye 
binasının enkazı 

Kıymeti 

7584.- lira 
Depozitosu 

75S.40 

Yuka11da adresi ve tafsilatı yazılı enkaz açık arttınna usulile ve peşin 
para lle satışa çıknnlacaktır. 

İhale 27/5/94:1 salı günü saat ıo dadır. Müzayede sırasında verllen be
del mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesi derhal arttınlınaya
ra.k !bale klm1n uhdesine icra e<lillrse te-mlnat ona ikmAl ettiriiecektJr. 

İsteklilerin pey akçesi nüfus tezkereşl ve uç kıt'a fotoıtrnfla. birlıkte 
bi!di.rllen gün ve saatte §tıbemiz emlfı.k servisine gelmeleri. o:87B - 37720 

Emlak Alım ve Satım isteyenlere 
latanbulun her st:mtinde her çe§İt emlak almak ve satmak için 

en kuıa yol EMLAKlŞ' e müracaattır. 
İstenildiği takdirde satılığa konan emlak mukabilinde ikraz 

yapaın sandık ve bankalarca ne miktar borç verileceği tayin edilerek 
alakadarlara bildirilir. Bunun için iki lira ücret alınır. En yüksek 
ve kıymetli mülkler satışa çıkarılmıştır. 
Galatasaray karşısında E M L A K 1 Ş i'elefon: 49010 

------- (Mutavassıt kabul edilmez)mE•••••af 

ALMANCA DERSLERİ VE TERCU

::\IE - Almancaya tamamen vakıf 

!en faltülte6lnden blr genç, Almanca 

ve riyaziye der.si verir veya öğleden 

sonra obnak 1.i?Jere tercüme iş.len ka

bul eder. Akşamda A. D. rtmıuzuna 

mektupla müracaatlan.. - J 

l\IEKTUPLAIUNIZI ALOIRINIZ 

Gazetemiz ldarehanesını adr~s j 
olarak göstermiş olan ka.tller~
ml.zden 
A. - B. D. - E. K. G. - R:ıdyo 

N. S.-MV.-T.C. 
n~a.nna gelen mektup.lllrı .t.da

rehane.m.tzden aldırmaları tıea 
olunur. 
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BB _B AKf~M 

TAKSiM T Bahç~sinde 
a.... ... lnıdretll MEL 1· HA Tambml ll"·'r PiM.AB" 

Ô111'1l9 8&JaD Kemani NBOAftYAY'ıQ 
idaresindeki Muanam Su be,eU ile eeaııstarma 4en.m .... ~ bl-
. tün luym.W bayan(lnyuculan bir an4a ~~ 

Bayanlar Sazendeler 
SUZAN Piyanld J nYD 
BUZA.~ Klamd J ~!_. 
FAİDE Ucll IH!il~&ILl.I& ABDI 
NEZİHB Kanoıı ı tsHAtL 
F,\İKA Hanene!• J HBABAYLI YA.ŞU 
NADİRE Hanene!• f llAMtD 
MUHİBE Darbuka 1 HASAN TABSbf 

Müessesenin gi5sterdllti büyült fedakarlığa raRmen tıatıer pyeı ehrindlr. Tel: ft09t 

Pazar ünleri s:~1~": MATiNE: KONSOMASYON 27+ kuruştur. 
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Semti Mahalle3l Sokafı No. MI CinAl 

Beyoğlu Kuloğlu Tomacıba§l ı etı nJc.f hand& 2 el daire 25 
» » • 8 el daire 33 

Taksim Acl çeşme Kutlu 18/30 Apt. 3 ctı .daire 27 
Galata. Kemankea 6 cı vakıf han 28 6 cı katta oda 5 

.. • • 37 6 cı katta oda 5 

• • 34 • 13 

• • 33 • 6 
» • • 31 • 6 

• • • 31 • 8 
» » • 30 • 6 

• • • 21 5 ci dain 6 

• • • 28 . • 6 

• • •• 21> • . 6 

• » • 15 • 6 
» • • H ... . 12 
• Yenlcarnl M. A. paphan '° Oda. 16 
• • • 4ı • 12 

Reşiklaf Dikillta.f camı altında 4 Dükklıı 2 
Galata Yenlcaml M. A. paşahaıı 10/3 • 25 
K. paşa Bedrettln Havuz kapıaı 12 • .. • • ıs • 12 

» • • 10 • 12 
·-'1 .. kÖJ Abdiüilellm H • 4 

'•ı HU..eYlnata Serdan ömea M • 18 

• • 58 • 6 
Beşlktat Dlklllta.f 6 • 3 
Ortaköy Vapur fakelesi 36 • 3 
K. paşa H. H. Paşa. Dere~yu 27 • 27 
Ort.aköJ Dereboyu 69 • 12 
r· JJaşa O. H. Pllf& Dereboyu 25 • 2 

Camtkeblr Dört kuyu 22 • 6 
» Bedrettın Havuz kapısı 6/8 • 3 
• • • 5 • 1 ,. G. H. paşa Kayık iskeleci 22 • • Galata Kemankeş Necati.bey 264 • 8 

Beşlkt&.§ Sinan paşa Neccarzade 5 Ev 15 
Beyoğlu Şa.htuiu Erk:Anıharp 13/1 Dültkln 

. 10 

Yul:nrıda yazıtı gayrimenkuller 31/5/941 günü sonuna kadar kiraya. nrilecektlr. thalell 28/5/941 ıOntı aaa.t H 
de yapı_lacağından lsteklllerln BeyoıtluVakıflar müdürlüğüne müracaatlan. 38'76) 

BULMACAMIZ l 
1 2 3 4 ~ ô 7 8 ~ 10 

'.l . 

Soldan ıağa ve yukarıdan ataiı: 
1 -Knba bir kuma§ • Dilenci. 
2 - Üsküdarda bir semt. 
3 - Göz yaşı dökmez. 
4 - Bir kış sebzeleri. 
5 - Birdenbire parlayıp sönen. 
6 - Tahari olunan • Tersi oi-

kardır. 
7 - Esirgemeden sarfetmek -

Bade sunan. 
8 - Nota - Lüzumlu ,eyler. 
9 ._ Akıbetler. 
1 O - Yaradılışta. Tersi notadır. 

Gec;en bulmacamızm halli 1 
Soldan ıağa ve yukarıdan ..-iı: ı 

1 - Tavu.c, Ay, 2 - Azarazarye, 
3 - Vapurabin, 4 - Uruba, lb, I 
5 - Karabiber, 6 - Za, ilenen, , 
7 - Habib.:, T . M.' 8 - Ribentrop, 
9 - Ayn, Remork, 1 O - Ye, Şen, 1 
Pka. 1 

ZA l'İ - Safranbolu Askerlik şube
sinden tcbdllcn nlmuş olduğum asker- 1 

llk terhis tezkeremi cüzdanımla bera
ber zayi ettim. Askerlik tezlı:ere61ni 
zaylinden yenisini nlacağımdan hük
mü yoktur. 
Şafranbolu kaz:ısının Enini nahi
yesi Yaylacık köyünden Yakup 
otuııarmdan 918 do~mlu Ali oğla 

:\tehmid Şükrü 

T oprak Mahsulleri Ofisi U. Müdürlüğünden: 

Eksper ve Muhasip alınacak 
Alım merkezlerimizde çalıştırılmak üzere eksper ve muhasip 

yetiştirilmek maksadile 10/6/941 tarihinde Ankarada 2 - 3 
hafta devam edecek iki kurs açılacaktır. Kursa iştirak edenler; 
kursun sonunda yapılacak müsabaka imtihanına girerek 
kazandıkları takdirde alacakları derece sırasına göre asgari 
60 ve azamı 100 zer lira kadro talısisatlı vazifelere 3659 - 3968 
sayılı kanunlar mucibince alabilecekleri ücretlerle tayin edi
leceklerdir. 

EKSPERLİK KURSUNA. 

Mecburi hizmete tAbi olmayan Ziraat mektebi mezunlarrıe 
en aşağı orta veya buna muadil tahsil görmüş olup zahire 
işlerinde tecrübe ve ihtisas sahibi olduğunu tevsik edenler ve 
50 yaşını geçmemiş bulunanlar. 

MUHASİPLİK KURSUNA 

Devlet veya müessesat muhasebe işlerinde çalışın~ bulu· 
nanlarla en az orta veya buna muadil tahsil gören ve 50 yaşı
m geçmemiş olanlar girebileceklerdir. 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında kazanan
lardan Ankara haricinden gelenlere kanuni harcırah ve yev
miyeleri verilecektir. 
İsteklilerin aşa,ğıda yazılı vesikalarile nihayet 1/6/941 ak
şamına kadar bizzat veya yazı ile Ankarada umum müdürlük 
zat fşleri müdürlüğüne müracaat etmeleri ldzımdır. 

1 - Nüfus Hüviyet cüzdanı 
2 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi 
3 - «Varsa» hizmet vesikası 
4 - Zahire işlerindeki ihtisasına dair resmi vesika 
5 - Askerlik terhis tezkeresi 
6 - Doğruluk kdğıdı 

7 - Sıhhatlerinin vazife ifasına müsait olduğuna dair rapor 
8 - 3 adet fotograt 

cı2678ı u3824• 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf heaaplaTt 

1941 ikramiye plani 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

1 Ağustos, 3 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

19 Mayıs 1941 
Bayramına 

mahsus 
fey.kalade 

Piyango planı -

tbamtye lknm119 hn.ınlJe 
adedi miJdan tutan 

Lira Ura 

1 50.0H 60.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 ıo.ooo 

10 2.000 60.000 

6• ı.ooo 60.000 
61 500 10.000 

300 100 10.000 
3.000 u 10.000 

30.000 z 60.000 

13.'5'7 - Yekfuı - 360.000 

Tam bilet 
2 lira 

Yarım bilet 
1 lira 

- ... ... -
~..-..- _,,,,,:.-

<:~ 

Kapalı Zarfla 

loiRrnNi~siıu ... is '8AMKASftiöA -· - - , ..... -.......... ...... 
jKRAMIYEL.I_ HES~· ' AÇAR 

eksiltme ilanı 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

ı - Ankarada İst.lklA.l caddesinde İklncl Va.kıt apartunan dahfllndt 
bulunan Sinema salonunun tadllen tıyatro tatbikat sahnesi inşaat ve tesi
satının ikmal ve ıt.ına.mı.. 

II - Bu inşaat ve tesisatın teşlf bedeli <172969,45) liradır. 
m - Bu tadll~tın tnşa ve tesisatına a.ld ıerihl evrak awılardır. 

ı adet 20011 Liralık = 2000.- Lir A - Münakasa programı. 
s • ıooo • = 3000.- • B - Mukavelename. 
ı • '159 .. = 15011.- • C - seraltl umuml:Y'e. 
c • 5ot .. = ıooo.- • ç - · mi şartname. 
8 !50 = 2000.- • D - Jjeler. 

35 : ıot ; = uoo.- • IV - Uçilncü maddede gösterllen evrak Vakınar Umum MüdfulüP 
80 ., so .. = 4000.- .. tnşal\t Müdüriyetinden (865) kuruş bedel mukabilinde verilir. 

300 .. 28 .. = 6008.- V - Eksiltme 2 Temmuz 941 tarihine rastlayan çarflUJlba gilnd saat 
L "J ""ln beşte Vakıtlar umum müdürıüğii inşaat müdUrlyetinde toplanacak lha.-

OSMANLI BANK.\SI 
Gençlik ve Spor bayramı dolayı.sile, 

Osmanlı bankasının Galata merkezlle 
Yenlcaml ve Beyoğlu şubeleri 19 ma
yıs 1941 pazartesi günü kapalı bulu
nacaktır. 

-.., _ __________ _,_ te komisyonu mariletlle yapılacaktır. Tekllt mektuplan Ita.rarlaştınlan 

--------------------------- Zayi askerlik vesikası saatten blr saat evveline kadar makbuz mukabilinde kom!.syon reisliğin• 
Orhanlye kışlası blrlncl muha.bcrc verllmlş olacaktır. Posta gecikmeleri kabule taYan deltlldlr. 

Kalörifer kazanı 
Radyotör ve Borul:ın satılıktır. 

Pernpalns karşısında 187 No. Ba
ran npartımanına müracaat. 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahililo•e mütehassısi 
Divımyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her (Ü. Z. 5 - 5 Tel: 22398 

5:1 ..................... ~ 

Aksarayda 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde 

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

1 - 18 - ili. 45 yaş arasında bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüş olmali. 
Kaydolunmak ve derslt'r hakkında malfunat almak istiyenler 

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

alayı sekizinci ta.bur blrincl bölüğün- VI - Tanzim edilen proje ve keşltlerde yabancı memleketten gctlrU
den blrlncl teşrin 1927 ta.rlhlnde a.lmış mesl icap eden ma.klne, ve elektrik malzemesine ald (27630) llralık k.lerlnk 
olduğum ve Kılıçal! askerlik şubesine me-1.unlyetl mevcuttur. 
kı.ydettirınlş olduğum terhis evraJcımı vn - Eksiltmeye gireceklerin (9898) llra (47) kuru.ş muvakkat temi• 
zayi ettim, yenisini çılı:artacaıtundan nat vermeleri ve ~ğlda yazılı veslkalan haiz olmaları şarttır. Bu veslka-
esklslnln hükmü yoktur. ları ibraz edemlyenlere üçüncii maddede 1Jkredllen evrak verllemes. 

Ri%enin ::\lapayı:l nahiyesi Şa1tiler a) _ 941 yılına ald Ucarct odasından alınmış vcslka, 
mahallesi ahalısınden ve fstanbul- b> _ Nafia Vekfıletlnden alınacak müteahhltlik vesikası, 
da Balatkapıd:ı. 55 numaralı fırında c) _ En aşağı iki yüz bln liralık inşaat ~ bu kabU teGLsat 1ş1 yapı:nıf 
819 teveJlütıü Ablli oğlu Mustafa ve muvaffak olmuş bulunduğuna dair vesıka. 

Yclkcncioklu VIIl - Eks!ILmcye glrcceklcrln kapalı z:ı.rfın thsarında ve teklif meit-

A vrupadan diploRlalı 

Terzi ve Kürkçü 

SAADET 
Beyoğlu İstiklal Caddesi Kari· 

man Mağazası yanında 

Telefon ı 41492 

tuplarının yazılışında ve bu zarfların tevdllnde ve posta ile gönderilme
sinde 2490 s.-ıyılı kanunun 32, 33 ve 34 ncü mnddelerlne hn.rflyeın riayet 
edllmes." lfı.zımdır. 

IX - Işbu lnşrutt ve tesisatın bedeli vahit rıat esası üzerinden ödene-
cektir l3725l 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
93!)/ lll 
Akşam gazetesinin 26/10/940 tarlhll nüshastle mirasın ımı.s yulu 11• 

tasfiye edlleceğl nan edllen ve 1flfisa -açılan muteveffa Lfitfl Mosto.rın mi
rası mevcudu olan 48 Ura müracaat eden alacakllları arasında p::ıylaştınla
rak illasın kapandığı illi} olunur. (386U 


